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ػػػػػر  َوْعُي اْلُقْرآِف اْلُمَيسَّ
 (ٖآف )جرْ لقُ لِ  وي  يَ ا٢بَ  مُ هْ الفَ 

 َُٖ/يوسف ﴾ى َبِصّبٍَة َأََن َوَمِن اتػَّبَػَعِِب ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَ٘ت اَّللَِّ َعلَ ﴿:  قاؿ تعا٘ت
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 ُِ/ا٢باقة ﴾لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعيَػَها ُأُذٌف َواِعَيةٌ  ﴿:  قاؿ تعا٘ت
 

 
 

 ٗ/إلاسراء ﴾خُصَّدُِمَدضِ ؤََّٕ َُيُْْ ؤَـًُْخ ًَسِريًخ بَِّٕ ىٍََخ خُْوُُْإََٓ َّيًُِْ َُِِّعِِ ىَِِ ؤَهٌَُّْ ًَُّسَُُِّٙ خُُْٔآِْنِنيَ خٍََُِّّٖ َّؼٌََُِْٕٔ﴿: هدٍ ظؼدىل
 .ِْْٓكنز العماؿ خرب (اٍلقيٍرآفى ر ثوًٌ يي فػىلٍ  ًخرًينى ااٍلكًَّلْبى كاآل مى لٍ عً مىٍن أرىادى ):  عن النيب )ص(

 ر: يَػَتدبّر، يتعّمق، يبحثوِّ يُػثػَ 
 
 

 لم الباحثبق                                  ثالثال اجملّلد           
 يّ ادِ دَ بغْ الَ  مْ اسِ ي قَ كّ مَ ( من القرآف الكرٙب               ُِ-ُٔمن ا١بزء )  

 يُعُب ابلّدرَاَسات الُقرآنيَّة          ( ُّ)سورة لقماف ( إٔب هناية ُٗ) مرٙبمن سورة 
 
 

 



ْيَرةُ الذَّاْتِيَّةُ اْلُمْختََصَرةُ ِلْلِكتَاْب  )َهويةُ الكتاِب( الّسِ
 

 
 

 ِللذِّْكرِ  اْلُقْرآفَ  َيسَّْرَنَ  َوَلَقدْ ﴿ٗبعُب : كما أٌف القرآف مييىٌسر نصَّان لكٌل الٌناس بقولو ( رَوْعُي اْلُقْرآِف اْلُمَيسَّ ) نوافالع-
ناه ، فا٤بطلوب كا٤برغوب أف يكوف تفسّبان مييسَّران لكٌل الٌناس أيضان ، مييسَّران ُب معناه كمب ، ِّالقمر/﴾ ُمدَِّكرٍ  ِمنْ  فَػَهلْ 

يسَّر؟! أم متذٌكر ، كمعُب  ميدًَّكرو  ًمنٍ  فػىهىلٍ كعميقان ُب مغزاه ككاسعان ُب دالالتو ، 
ي
غّب معُب ا٤بختصر ، أم تفٌهم  ا٤ب

ختصار غّب امعُب اآلية الكرٲبة بشكل عاـ كالَبكيز على ا٤بهم كأبسلوب حيوم سهل الفهم ، كببل تطويل ٩بل كال 
آف يبعث ا٢بيوية كا٢بياة ُب الٌنفوس كالذم يشرح الصدكر كيطمئن القلوب ، الذم مستوؼ، إنٌو الفهم ا٢بيوم للقر 

 ﴾فاتَِّبُعوهُ ُمَباَرٌؾ  أَنَزْلَناهُ  َىَذاِكَتابٌ ﴿يعتمد خّب الكبلـ ما قٌل كدٌؿ كال ٲبل  كال يبتعد عن القصد قاؿ تعأب 
 .ُٓٓ/األنعاـ

 القرآنية( . : الباحث مكي قاسم البغدادم )ييعُب ابلدراساتا٤بؤلف -
 .من أجزاء القرآف الكرٙب ُِ – ُٔآٌّلد الثالث : ٰبتوم من ا١بزء  -

 ( ُّ)سورة لقماف( إٔب هناية ُٗمن سورة مرٙب )
 (ُٕٕعدد الصفحات آٌّلد الثالث: ) -
 سم ِْ×  ُٕقياس الصفحة : -
 العامرم كاظم  أٞبدا٤بهندس اإلخراج الفِب : -
  -كٔب الطبعة األ- ََِِسنة الطبع  -

 بساتْب ا٤بعرفة :الناشر 
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 : هدٍ ظؼدىل
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 مقدمة أستاذ اللغة العربية 
 

 زْٕ خهلل خُُمحٖ خُُلْْ، ًزو ٕٗعؼني
 

 ان دمحم كآلو الطاىرينا٢بمد  كصلوات ربنا كسبلمة على سيد
( تدقيقان لغواين، كجدانه َوْعُي الُقرآِف ا٤بُيسَّرا٢بمد  الذم مٌن علينا إٛباـ ىذا آّلد من )

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

الكتاب متوازانن، ال ىو ٨بتصر ال يستوُب ا٤بعُب، كال ىو مطٌوؿ فيكوف للخواص كالنخب، 
الذي تستمتع  ،وأ٭با كاف مُيسَّرًا ٗبوضوعية واعتداؿ، ويعتمد ا٤بنهج ا٢بيوي ا٤بعاصر

تابعتو، كالذم ، كيستند األسلوب األديب ا١بٌذاب، الذم يشٌوؽ النفس ٗبالنفس 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
كآلو )ع(  كسيلة لفهم القرآف، أف يفسر القرآف بعضو بعضان، مستعينان أبحاديث النيب

( على ما يلي: َوْعُي الُقرآِف ا٤بُيسَّرد )مالصحيحة الٍب ال تتعارض مع آايت القرآف. كيعت
ا٤بنهج ا٢بيوم،  -ِ، ِٕالتكوير/( ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمْبَ ا٤بنهج العا٤بي للقرآف ) -ُ

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

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

 مع القوؿ فيتبع أحسنور فتنفعو الذكرل، ك٩بن يستا ٩بن يتذكٌ ناللهم اجعل
 َُ( يونس/َأِف ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ كآخر دعواان )

 
 أستاذ اللغة العربية                                                                       

  ضياء ا١بادرم                                                                                 
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 من مقاصد السورة 

كبوجود  ،اف بيـو القيامةتثبيت عقيدة اإلٲب ،تنزيو هللا تعأب عن كل نقص ،غرضها التوحيد ،مكية
 ،عرضت السورة لقصص بعض األنبياء كزكراي ككلده ٰبٓب ،بياف منهج ا٤بهتدين كالضالْب ،اللٌ 

ٍب ذكرت ابلثناء على  ،مع أبيو إبراىيمكقصة  ،أبو كقصة مرٙب العذراء كميبلد عيسى، من أـ ببل 
كا٥بدؼ من ذلك إثبات كحدة الرسالة  ،إسحاؽ كيعقوب كموسى كىاركف كإ٠باعيل كإدريس كنوح

ٚبليدان لتلك ا٤بعجزة  ٠بيت)سورة مرمي(ساس التوحيد ا٣بالص، أمنهج هللا على  ُبالسماكية 
هد كىو طفل حديث الوالدة! كختمت السورة كتكلم ُب ا٤ب ،ا٣بارقة أف يلد عيسى)ع( ببل أبو 

ا١بزء السادس  ُٗرقمها  ،ٖٗعدد آايهتا  ،كردَّ ضبلالت ا٤بشركْب ،بتنزيو هللا عن الولد كالشريك
ًقرىاءىًة سيورىًة مىٍرٙبىى )عى( ٓبٍى ٲبىيٍت حىٌبَّ ييًصيبي مىا  نى مىٍن أىٍدمى ) :عن اإلماـ الصادؽ)ع(:  )فضلها(عشر 
  ََٓص٦ّبمع البياف(هً ًو كىكىلىدً كىمىالً  ٍفًسوً ُب نػى يػيٍغنيوي 
 ) ىذا الفضل بشرطو كشركطو كاالستقامة على منهج هللا من شركطو (ة : ظمبلح

 
 ﴾ًيْؼص﴿ – ٔ

حيث القرآف مؤٌلف من  ،( حركؼ مقطعة للتنبيو على إعجاز القرآفتيقرأ )كاؼ ىاء ايء عْب صاد
كمع ذلك ىم عاجزكف عن االتياف ٗبثلو أك  ،رنفس ىذه األحرؼ العربية الٍب يستخدمها البش

، ُٔٔالنساء/( أىنٍػزىلىوي ًبًعٍلًموً ألنو )، ف على فصاحتو كببلغتو كعمق علوموفهم ال يقدرك  ،بعضو
إٌف أحد األىداؼ ٥بذه ا٢بركؼ ىو جلب انتباه ا٤بستمعْب كدعوهتم إٔب اإلصغاء إليو  وقيل:
 .كمبانيو ر ُب معانيوكالتدبٌ 

 ﴾ ََلَْٔطِ ََزِّيَ ػَسًَْهُ ًَََُِِّّد ًٌُُِْ ﴿ - ٕ
كبدأت بدعاء زكراي لربو ُب خشوع كطلب  ،بدأ سبحانو السورة بقصة زكراي كٰبٓب كالرٞبة كقوامها

( ْٓاألنعاـ/﴾َكَتَب رَب ُكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ ﴿كقولو. رٞبتو سبحانو ككيف رٞبو ككصفو  )َعْبَدُه زََكِرايَّ
ٌو مقامو كعلو رتبتو. )َعْبَدُه( هللا ابلعبودية   كيمٍ رى أىمى  ٗبىا هللاً  ًلرىٍٞبىةً  تػىعىرَّضيوا) عن النيب)ص(للداللة على ٠بي

ـى ًبشىرىاًئًط العيبيوًديًَّة أىىٌ )مى ٓت غرر ا٢بكم .  َّٔتنبيو ا٣بواطر ص ( طىاعىًتوً  نٍ مً  ًبوً   عىنٍ  قىصَّرى  كىمىنٍ ( قً لى للعتٍ ٍن قىا
 على قدر العبودية تكوف ا٤بنزلة كيكوف القرب كيكوف رضا هللا تعأب. !الٌرؽً  ًإٔبى  أيًعيدى  ةً اٍلعيبيوًديَّ  أيصوؿً 

 ﴾بٌِْ َٗديٍَ ََزَّوُ ًَِٗخءً وَلِّْدً  ﴿ - ٖ
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دعاءن ُب السر حيث ال يسمعو ( ِنَداًء َخِفّياً )إذ دعا هللا سبحانو بىينو كبْب ربو  (ِإْذ ََنَدى رَبَّوُ )
ستحباابن كثر اكأبعد عن الرايء كأ ،ا٣بفي للملهوؼ أقرب لئلخبلص كاإلجابةكالدعاء ا٣باص  ،أحد

يػٍري الدُّعىاًء ا٣بٍىًفيُّ ) )ص(عن النيب  . ْٗٓ/٦ٔبمع البياف،كخّب الرزؽ ما يكفي(خى
 ﴾ ذِّ َ٘وِّْدًهَدٍَ ََذِّ بِِِّٗ ًَىََٖ خُْؼَظُْْ ِٓنِِّ ًَخْ٘عَؼَََ خَُُّؤُْْ َْْ٘سدً ًََُْْ ؤًَُْٖ زًُِػَدجِيَ ََ ﴿ - ٗ

 ( أم ضىٍعفو كحْبَوَىَن اْلَعْظمُ يشكو إٔب ربو ) ،دعاء ُب ضراعة كاسَبحاـ يكشف عما يثقل كاىلو
 شارةإألف العظم أصلب ما ُب البدف فضعف العظم ،يكوف ا١بسم كلو قد ضىعيفى  يضعفي العظم

يصٌور كيشٌبو ا٢بالة ارة ببلغية، فهو استعكالتعبّب القرآ٘ب  (َواْشتَػَعَل الرَّْأُس َشْيباً )إٔب ضىٍعف البدف 
ٌرؾ الضمائر كتؤثر ُب ا٤بشاعر كاأل حاسيس، أم كانتشر الشيب ُب رأسي الواقعية بطريقة حسٌية، ٙبي

كجعل الشيب كأنو انر تشتعل كٯبعل الرأس كلو كأ٭با تشملو ىذه النار  ،نتشار النار ُب ا٥بشيما
َوٗتَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ )ناية عن الشيخوخة كمعاانهتا ككىن العظم كاشتعاؿ الرأس شيبان ك ،ا٤بشتعلة

: معَبفان أبف هللا قد عٌوده أف يستجيب إليو ُب الشدة كالرخاء فضبلن ا٤بعُب خائبان ك٧بركمان. (َشِقّياً 
فما أحوجو اآلف ُب ىرمو أف  ،كقٌوتو فٌتوتوإذا دعاه فلم يشق مع دعائو لربو كىو ُب  ،منو كرٞبة
ببل كاسطة كال كسيلة حٌب كال حرؼ النداء  (قَاَؿ َربِّ ): فائدة هللا لو كيتم نعمتو عليو. يستجيب 

كنتعلق بو ُب كل أمر كُب   ،كىكذا يريدان هللا تعأب أف ندعوه مباشرة ببل كاسطة ،)اي( ألنو ٧بذكؼ
ب ُكْم اْدُعوِن َوقَاَؿ رَ ﴿ ، كمن ذكر هللا ُب الرخاء ذكره هللا كقت الشدة كقولوببل كسيلةكل حْب 

كإف ربو ليسمع كيرل حالو ُب غّب دعاء، كلكن ابلدعاء ربط عبلقة كٌدية  ،َٔغافر / ﴾َأْسَتِجْب َلُكمْ 
 ،كقرابف كل تقي ،فيكوف الدعاء سبلح ا٤بؤمن ،بْب ا٤بخلوؽ اتاج الضعيف كخالقو القوم الكرٙب

)ال ٙبقًٌركا صغّبان من إلماـ الباقر )ع( عن اكيينزؿ الشفاء.  ،كيرد القضاء ،يدفع الببلء والدعاء:
 .ّْٔ/ّٗالبحارحوائجكم، فإف أحٌب ا٤بؤمنْب إٔب هللا أسأ٥بم( 

  ﴾ًَبِِِّٗ وِلْطُ خٌََُْٔخَُِِ ِْٖٓ ًَََخجِِ ًًََدَٗطْ خَُْٓؤَظِِ ػَدهُِخً كَيَرْ ُِِ ِْٖٓ ًَُُْٗيَ ًَُِّْدً  ﴿ - ٘

بِب العم كالعشّبة  . ا٤بعُب : )وإِن ِخْفت ا٤بواَٙت(ألبأقارب الرجل عمومتو من جهة ا:  اْلَمَواٙتَ 
سنوا كراثة  ،د موٌب أف يضٌيعوا الدينمن بع كإ٘ب خشيت أم)من ورائي( كمن يتولوف أمورم  كال ٰبي

ذ ال كارث ٕب إ ،كا إٔب الناس كيفسدكا عليهم دينهم كدنياىمؤ كيسي كالنبوة،كأمانة الرسالة العلم 
للقياـ على ذلك الَباث  مؤىَّلْبكغّب ،صا٢بْب لتحمل ا٤بسؤكلية الرساليةكىو يعرفهم غّب  ،غّبىم

فَػَهْب ٙت ِمْن َلُدْنَك )عقيمان ال تلد ( وََكاَنْت اْمَرَأِت َعاِقراً )كىو دعوتو الٍب يقـو عليها م، ضخال
سن كراثٍب ( كلدان صا٢بان من صليب يتوال٘ب كٰبولياً فارزقِب من خالص فضلك فوؽ األسباب )( َولِّياً 

  كٱبلفِب فيما أترؾ. ،كأجداده آابئومن كٰبمل أمانة النبوة 
 ﴾َُِّؼُنِِ ًََُِّغُ ِْٖٓ آٍِ َّؼْوٌُذَ ًَخـْؼَِْوُ ََذِّ ََظِّْدً  ﴿ - ٙ
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كقولو يرثِب العلم كالرسالة كالنبوة كا٤باؿ  ،اداين كمعنواين م أجداده( َيرُِثِِب َوَيِرُث ِمْن آِؿ يَػْعُقوبَ )

كراثة  ُٔالنمل /  ﴾كىكىًرثى سيلىٍيمىافي دىاكيكدى ﴿ وقولوأم كراثة العلم  ّٓغافر/﴾نىا بىًِب ًإٍسرىائًيلى اٍلًكتىابى كىأىٍكرىثػٍ ﴿
( َواْجَعْلُو َربِّ َرِضّياً )ىم ا٣باصة ا٤بقربة ألذين يؤكؿ إليهم أمره واآلؿ:  ،السلطة كا٤بلك كا٤باؿ كالنبوة

غرر ٓت  ،لمو كعملو كحسن تعاملو مع الناس ٝبيعان ( مرضيان عندؾ ُب عِضّياً رَ كاجعلو رب )
ـي  )ص(نيبعن ال( كا٣بيليق مرآة الدين مىٍعشىرىهي  نى حيسي  خيليقيوي  نى حىسَّ  نٍ )مى ا٢بكم كنز ًق( ا٣بيلي  حيٍسني  )اإًلٍسبلى

أكالن كونو  ،قٌدـ زكراي ُب دعائو على طلب الولد ثبلث مقدمات -ٔ :فائدة ،ُِٓٓالعماؿ خرب 
كبعد ذلك صرٌح  ،ككوف ا٤بطلوب ابلدعاء سببان للمنفعة ُب الدين ،هللا مارٌد دعاءه أبدان كأف  ،ضعيفان 

 اللٌ رضا  ،مقاـ الرضا ا٤بتبادؿ بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ( َرِضّياً )-ٕ ،بسؤاؿ الولد ٩با يزيد توكيد الدعاء
ُهْم َورَ  كقولوتعأب  اللٌ  عن اإلنساف كرضا اإلنساف عن ُو َذِلَك ِلَمْن َخِشَي ُضوا َعنْ ﴿َرِضَي اَّللَُّ َعنػْ

 كىذه من أعلى ا٤بقامات كىو الفوز العظيم. ٖالبينة /  ﴾رَبَّوُ 
 ﴾َّد ًَََُِِّّد بَِّٗد ُٗسَُُِّٙىَ زِـُالٍّ خُْٔٔوُ َّمََْْ َُْْ َٗفْؼََْ َُوُ ِْٖٓ هَسَُْ َِّْٔٔدً﴿ - ٚ

)اَي انو ينادم عبده من ا٤بؤل األعلى فالربُّ سبح ،ستجابة بسرعة للرعاية كا٢بماية كا٥بدايةأتت اال
 ) (البشرل  كيعٌجل لوزََكِرايَّ ُرَؾ ِبُغبلـٍ أم كيغمره ابلعطف كالرضا  ،كلد ذكر الغبلـ: )ِإَنَّ نُػَبشِّ

سم ٩بيز اكىو )ا٠ْبُُو َٰبَْٓب( فيختار لو اسم الغبلـ الذم بٌشره بو قبل أف ٯبيء ككأنو جاء تشريفان لو 
ّياً( )ٗتَْ ٪َبْعَ غّب مسبوؽ  ٠بٌاه هللا تعأب بو كٓب يَبؾ  ،ٓب ييسمَّ ابسم ٰبٓب أحد قبلوْل َلُو ِمْن قَػْبُل ٠بَِ

ّياً تسميتو لوالديو أك يراد ) ( ا٤بثيل كالشبيو ُب الفضل كالكماؿ كا١ببلؿ، ٓب ٪بعل لو من قبلو أحدان ٠بَِ
آؿ ﴾َوَسيِّدًا َوَحُصوراً ﴿ وقولومثيبلن لو، لو خصائص ٩بيزة شخصية ٭بوذجية آاته  ا٢بكم صبيان 

 ،أم ٰبصر نفسو كٰببسها عن الشهوات. كيعيش حياة العزكبية كعيسى بن مرٙب )ع( ّٗعمراف / 
حيث القاعدة التزكيج ضمن قانوف  ،كىذه مرتبة عالية من الزىد كا٢بصر استثناء عن القاعدة

فيكوف حصر ،ْٗالذارايت /  ﴾َعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ َجْْبِ لَ ﴿َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزوْ  كقولوالزكجية العاـ 
ألنو بياف تسامي النفس النموذجي عن مطالبها  ،ستثناء غّب ا٤بلـز على اآلخرينالنفس ىو اال

ّياً )فائدة:  ا١بسدية كلٌذاهتا الذاتية. فبل بد  ،( ٥با داللتها العميقةَٰبَْٓب ( إهنا تسمية هللا ا٣باصة لو )٠بَِ
فإنو  ،كينطبق عليو ُب  ٧بياه ك٩باتو ،كيظهر ُب مضموف حياتو ،االسم ُب مسماهأف يتحقق معُب 

من أجل نصرة حكم هللا  ،كسيموت ٦باىدان شجاعان مكٌرمان  شهيدان  ُب سبيل هللا ،ٰبٓب نبٌيان عزيزان 
 . )ٰبٓب( كما ٠باه هللاليضٌل حٌيان مكٌرمان    ،ُٗٔآؿ عمراف /  ﴾َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرّبِِّْم يُػْرزَُقوفَ ﴿ كقولو

 ﴾هَدٍَ ََذِّ ؤَََّٗ ٌٌَُُّٕ ُِِ ؿُالٌّ ًًََدَٗطْ خَُْٓؤَظِِ ػَدهُِخً ًَهًَْ زََِـْطُ ِْٖٓ خٌُِْسَُِ ػِعِّْدً  ﴿ - ٛ
 وكيف( أم أين َأّنَّ كلكنو يريد أف يعرؼ ) ،إنو يعيش الواقع كيواجو معو كعد هللا كالثقة بو سبحانو

ليس ىذا  ،لو غبلـ ؟ كىو استفهاـ تعجب كسركر ابألمر العجيبٙبقيقو ؟ كيف يكوف  يكوف
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ككانت امرأٌب كبّبة السن عاقر ٓب تلد ُب ( وََكاَنْت اْمَرَأِت َعاِقراً )لقدرة هللا تعظيمان استبعادان بل 
َوَقْد بَػَلْغُت ِمْن اْلِكََبِ شبأّا فكيف تلد كىي اآلف عجوز ال يرجى معو أمل كىو شيخ كبّب ىـر )

( كىو كناية ِعِتّياً ) -ٔفائدة( كقد بلغتي ُب الشيخوخة سن اليأس الذم ال أمل لو ُب الولد. ِتّياً عِ 
من العمر تسع كتسعوف كالمرأتو ٜباف :كاف لو قيل ،عن بطبلف شهوة النكاح نتيجة كرب السن

 كتسعوف .

 ﴾ِْٖٓ هَسَُْ ًََُْْ ظَيُ َْْ٘حدً  هَدٍَ ًٍََُِيَ هَدٍَ ََزُّيَ ىٌَُ ػَََِِّ ىٌَِّْٖ ًَهًَْ وََِوْعُيَ ﴿ - ٜ

ٌ قاؿ الوحي لزكراي كىكذا األمر ا٢بقيقػي أخلقػو مػن شػيخْب كبػّبين ) ( كخلقػو كإٯبػاده ُىػَو َعلَػيَّ َىػْبِّ
  ٕالتغػابن/ ﴿َذِلَك َعلَػى اَّللَِّ َيِسػٌّب﴾كقولو سهل ىٌْب يسّب علٌي، فسبحانو ٱبلق الشيء من ال شيء 

فيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن(كجودىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إالٌ إٔب كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) فاألشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء لديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواء ال ٰبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج
ا) ػأٍ  ٓبىٍ  كىمىا ،كىافى  هللاي  يىشىاءي  فىمى ( كمػا خلقتػك مػن َوقَػْد َخَلْقتُػَك ِمػْن قَػْبػُل َوَٗتْ تَػُك َشػْي اً ( )يىكيػنٍ  ٓبىٍ  يىشى

ػػٌْب كصػػعب علػػى  ،فػػأان قػػادر علػػى خلػػق ٰبػػٓب منكمػػا ،العػػدـ كٓب تػػكي شػػيئان مػػذكوران  كلػػيس ُب ا٣بلػػق ىى
كإ٭با ىو  ُٔالربكج /  ﴾فَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيدُ ﴿ة ا٣بلق للصغّب كالكبّب كا١بليل كا٢بقّب كاحدة ألنو فوسيل ،هللا
( ٌ ( كهللا تعأب ىو الذم جعل العاقر ال تلد كجعل لتقريب ا٤بعُب إ٘ت أذىانناعتبار الناس )اُب ( َىْبِّ

فيعيػد إليػو كإٔب زكجػو  ،حػدكدى ٥بػاكىو الذم ييغٌّب ىػذا النظػاـ بقدرتػو الػٍب ال ،الشيخ العقيم ال ينسل
 .  ّٕاألحزاب/﴾وََكاَف َأْمُر اَّللَِّ َمْفُعوالً ﴿ منها الولد ئالقوة الٍب ّٔا ٲبكن أف ينش

 ﴾هَدٍَ ََذِّ خـْؼََ ُِِ آَّصً هَدٍَ آَّعُيَ ؤَالَّ ظٌََُِِّْ خُنَّدَْ ؼاَلغَ ََُْدٍٍ ٌَِّّٔدً  ﴿ - ٓٔ
قَاَؿ آيَػُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس لى ٞبىًٍل امرأٌب ليطمئن قليب )( عبلمة تدؿ عآيَةً قاؿ رب اجعل ٕب )

( َسِوايًّ عبلمتك أف ال تقدر أف تكٌلم الناس ثبلثة أايـ بلياليها دكف إرادتك ) ( قاؿَثبلَث لََياٍؿ َسِوايًّ 
حبس ٗبعُب :  ،كقادر على ذكر هللا كمناجاتو ،كمرض كأنت سوم سليم الٌصحة كمن دكف عٌلة

ككاف يكلم قومو ابإلشارة، كلكنو ينطق مع هللا إذا سٌبحو ك٦بٌده  ،سانو من دكف خرس مع الناسل
كىنا منع الكبلـ عنو مع  ،: أتٌمل قدرة طبلقة هللا:شاء هللا لزكراي الولد بغّب أسبابفائدة ،كعبده

 .، كإرادتو حكمة كمصلحةُٔالربكج / ﴾يُرِيدُ  َلمَّا فَػَعاؿٌ ﴿ كقولوكجود األسباب! 
  ﴾كَىََُؾَ ػَََِ هٌَِْٓوِ ِْٖٓ خُِْٔمَُْخذِ كَإًَْلََ بَُِْْيِْْ ؤَْٕ َٔسِّمٌُخ زٌَُُْشً ًَػَِّْٙدً  ﴿ - ٔٔ

فيكوف  ،ك٠بي اراب ٧براابن ألنو مكاف التوىٌجوى  سبحانو ُب صبلتو ،أشرؼ على قومو من مصبٌله
فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْف من الَبكيز ) حرب مع الشيطاف بكيده ككساكسو الٍب ٛبنع فكر اإلنساف ُب

)كىًسٌبحيوا( كنٌزىوا  افأشار إٔب قومو أف صٌلو  ،بطريقة كحي اإلشارةفأوحى: ( َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشّياً 
على ىذه النعمة الكبّبة الٍب منَّ هللا ّٔا  ،( ُب أكائل النهار كأكاخرهُبْكَرًة َوَعِشّياً ربكم كاذكركه )

: فائدة ،ّٓالنحل/﴾َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمْن اَّللَِّ ﴿كزادت ُب قوة إٲبانكم كيقينكم  عليَّ كعليكم
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: إعبلـ من هللا للرسوؿ أبية طريقة ٩بكنة: ابإل٥باـ أك ابلكبلـ أك اب٤ببلئكة لوحي( افََأْوَحى ِإلَْيِهمْ )

 .ٖٔورة النحل/راجع الوحي ُب كتاب هللا ٜبانية أكجو، س أك ابإلشارة أك اب٤بناـ ..
 ﴾َّد َّمََْْ وٍُْ خٌُِْعَدذَ زِوٌَُّشٍ ًَآظَْْنَدهُ خُْمٌَُْْ صَسِّْدً  ﴿ - ٕٔ
أمره هللا أف أيخذ الكتاب أم  ،لقد كلد ٰبٓب كترعرع كصار صبيان فلما كصل إٔب الرشد مبكران    

ةٍ التوراة كيعمل مافيها ) كينهض  ،رادة( ٔبد كاجتهاد كعلم كعمل كعقل ككعي، كٕبرص كإِبُقوَّ
كذلك ُب  َِٓ/  َٕالبحار ( النًٌيَّةى  عىلىٍيوً  قىًويىتٍ  عىمَّا بىدىفه  ضىعيفى  كىمىا) عن اإلماـ الصادؽ)ع(ابألمانة 
َناُكْم ِبُقوَّةٍ خُ كقولو ﴿لفاظو كفهم معانيو كالعمل أبكامره كنواىيو أحفظ   ،ّٔالبقرة / ﴾ُذوا َما آتَػيػْ

، كىذا دـ الَباخي كالكسل كالفشل كا٤بللكمضاعفة القدرة كع كالعلمداللة على العزٲبة )والقوة( 
ستقامة ُب ٝبيع فبلبد من الصبلبة كالثبات على اال ،لتزاـ ٗبنهجويدفع أب حفظ الدين كاال

كعدـ التقٌلب كالتغٌّب كالتحٌوؿ كالتذبذب كأزدكاج الشخصية، فعندما أخذ   ،األحواؿ كاألشكاؿ
ةٍ )كتاب هللا  كىو ُب زمن الطفولة فأصبح قانوانن عامان  ،ُب حفظو كنشرهكعلم ص أم إبخبل (ِبُقوَّ

،  ،للبشرية ، من ٓت غرر ا٢بكم كاعتماد القوة من معا٘ب ا٢بـز كالعـز كا١بـز )من ا٢بـز صٌحة العـز
 ) ( وفيو أيضًا ا٢بـز قٌوة العـز َناُه ا٢ْبُْكَم ))من قىٌل حزمو ضىعيفى عزمو، كال خّب ُب عـز ببل حـز َوآتَػيػْ

ةٍ )عندما تفاعل كتعامل مع التوراة  (َصِبّياً  ( أم ا٢ْبُْكمَ ٔبد كاجتهاد أتٌىل ألف يعطيو هللا )( ِبُقوَّ
ما كمؤىبلت القيادة كالسيادة، ا٢بكمة كالعلم كالفهم كالرشد كرجاحة العقل كالذكاء كالفطنة، 

كفٌػٍقو  ،ُب حاؿ صباه ()التوراة( )صبّياً اليوجد ُب غّبه منذ الصغر أم أعطيناه الفهم لكتاب هللا 
ثبلثة أكتوا النبوة ُب صغرىم، النيب سليماف  ،قبل بلوغ سن الرجاؿكمعرفة فلسفة ا٢بياة الدين 

عن ثبلثة أيضان أكتوا اإلمامة ُب صغرىم اإلماـ ا١بواد كا٥بادم كا٤بهدم)ع(.  ،كعيسى كٰبٓب )ع(
يىافى قىاليوا لًيى  (:الرضا)ع بػٍ ؟ أىٍذىىب ٓبًٌ حٍ )ًإفَّ الصًٌ عن ، ْٕٔ / ٔ ٦بمع البياف خيًلٍقنا( عىبً فػىقىاؿى مىا لًلى  بًنىا لًنػىٍلعىبى

َناُه ا٢ْبُْكَم َصِبّياً ) )ص(:النيب بن سبع سنْب، فكاف ٩بيزان اكالعبادة كىو كالوعي ( أعطي الفهم َوآتَػيػْ
َشاُء َوَمْن يُػْؤَت ﴿يُػْؤِت ا٢بِْْكَمَة َمْن يَ كُب قولو كُب فعلو كميبلده  ،٭بوذجيان ُب مسماه ،٠بواُب 

كإ٭با ٠بٌيت النبوة حكمان ألف هللا تعأب أحكم عقلو كٛبمو  ِٗٔالبقرة / ا٢بِْْكَمَة فَػَقْد ُأوِتَ َخّْبًا َكِثّبًا﴾ 
 ُب صباه كأكحى إليو.

 ﴾ًَلَنَدَٗدً ِْٖٓ ًََُُّٗد ًًَََِدشً ًًََدَٕ ظَوِّْدً  ﴿ - ٖٔ

( طهارة ك٭باء َوزََكاةً ك رٞبة منا أببويو كعطفان عليو من هللا بتوٕب أمره )( فعلنا ذلَوَحَناَنًَ ِمْن َلُدَنَّ )   
كتزكية لو من السلبيات كتطهّب ذاٌب لو من الصفات  ،نفس كهتذيب عادات كطبائع كصفاء

كىذه من  ،اتا٤بذمومة، فكانت تربيتو النموذجية التخٌلي عن السلبيات ٍب التحٌلي ابالٯبابيٌ 
، ( كقى نفسو من ا٤بعاصيوََكاَف َتِقّياً ( )الى ًحٍكمىة ًإالَّ ًبًعٍصمىةو ) رر ا٢بكمٓت غ ،مقدمات العصمة

كتورٌع عن ااـر كالعيوب )كالتٌػٍقويل( قمة األخبلؽ كسّبة األنبياء  ،كطهٌر نفسو من الذنوب
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 صفات كمنحناه من عندان -ٔفائدة  (اًبلتػٍَّقوىل قىرًنىٍت الًعٍصمىةي ) ٓت غرر ا٢بكمكصفات الصلحاء، 
نىاانن( كعطفان كا٪بذاابن كحبان  تكاملية ٭بوذجية ٩بيزة بدكف توسط األسباب الطبيعية العادية، منها )كىحى

حٌٌب ٱبٌلصهم من حىّبًة  ،كبينو كبْب الناس رٞبة ابلناس ،كقرابن إ٥بيان خاصان غّب مألوؼ بينو كبْب ربو
ء عليو كطهرانه ابلعفة كالنزاىة كا٥بيبة كسبلمة كزٌكيناه ٕبسن الثنا ،الضىبللة كمن ظيلماًت ا١بىهالىةً 

ككاف ينمو ٭بٌوان ركحيان عرفانيان ساميان  ،كىذبناه ابلطبائع الطيبة كالعادات ا١باذبة ا٢بميدة ،القلب
ًت الى يػىنىا٥بيىا ًإالَّ ذىكيكي ) ٓت غرر ا٢بكم ،على ىذا ا٢بناف كالرٞبة كالشفافية ًب التػٍَّهًذيٍ  ذيٍركىةي الغىاايى

يجىاىى كى 
نٍػٌية رابنية ال يتكٌلفو كال يتعٌلمو كإ٭با ىو َوَحَناَنًَ ِمْن َلُدَنَّ ( )دىاتً ا٤ب ( كا٢بناف اشفاؽ كىبة لىدي

كا٢بناف صفة رحيمة ضركرية للنيب ا٤بكٌلف برعاية القلوب كىداية النفوس  ،مطبوع عليو كمطبوع بو
﴿َحرِيٌص وقولو  ُٗٓآؿ عمراف/  ﴾َّللَِّ ِلْنَت ٥َبُمْ فَِبَما َرْٞبٍَة ِمْن ا﴿كقولو تعأب يصف نبيو دمحمان)ص( 

ككذلك عطف  ،فهناؾ رأفة هللا بيحٓب كحٌب ٰبيي  ،ُِٖالتوبة /  َعَلْيُكْم اِبْلُمْؤِمِنَْب رَُءوٌؼ رَِحيٌم﴾
النموذجي ق ا٤بتألٌ  الناس ك٧ببتهم ليحٓب ك٧ببة ٰبى للناس،كل ذلك شعاع من ا٢بناف الٌلدينػٌي ا٣باص

 اإل٥بي. ا٤بميز
 ﴾ًَزَُّخً زٌَِخًَُِّْوِ ًََُْْ ٌَُّْٖ ـَسَّدَخً ػَصِّْدً  ﴿ - ٗٔ

( َجبَّاراً كٓب يكن ) ،كجعلناه ابران أببيو كأمو ٧بسنان إليهما طالبان مرضاهتما ،بر الوالدين ضد العقوؽ
كقولو ى الناس ( متعاليان علجباراً كٓب يكن ) ،( كال عاصيان لربوَعِصّياً ) ، بل طبيعتو التواضعمتكربان 

ٍن اتػَّبػىعىكى ًمٍن اٍلميٍؤًمًنْبى ﴿ كىلىٍو كيٍنتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب ﴿وقولو  ُِٓالشعراء/﴾كىاٍخًفٍض جىنىاحىكى ًلمى
ٍوًلكى  بل كاف رؤكفان رحيمان ّٔم انصحان متواضعان ٥بم يتحٌمل أذاىم  ُٗٓآؿ عمراف /﴾النٍػفىضُّوا ًمٍن حى

( النَّاس عى نػىفى  نٍ مى  النَّاسً  يػٍري )خى  مٓت غرر ا٢بك ،ا٤بسَبشدين منهم كيعْب ضعفاءىم كيهدم ،كجهلهم
ٍؤًمني: نػىٍفسيوي ًمٍنوي ُب تػىعىب) )ع(عن اإلماـ علي

ي
من مقومات  -ٔ: فائدة( ًمٍنوي ُب رىاحىةو  كىالنَّاسي  ،ا٤ب

عاصي أٮبها : التقول كبر الوالدين كاجتناب ا٤ب ،كالبعث بسبلـ ،كا٤بوت بسبلـ ،العيش بسبلـ
 .كالطغياف كعدـ 

  ﴾ًََٔالٌّ ػََِْْوِ ٌََّّْ ًًَُُِ ًٌَََّّْ ٌَُّٔضُ ًٌَََّّْ ُّسْؼَػُ لَّْدً  ﴿ - ٘ٔ
كسػبلـ كأمػاف عليػو  ٖٓيػس / ﴾َسبلـٌ قَػْواًل ِمػْن َربٍّ رَِحػيمٍ ﴿( ٙبية مباركة ليحٓب من ربػو َوَسبلـٌ َعَلْيوِ )

أم سػػبلـ كأمػػاف منػػذ  ،انػػو ٩بػػا يكرىػػو كُب كػػل ا٤بػػواطن٩بػػا يؤذيػػو فهػػو ُب رعايػػة هللا كعنايتػػو كأمنػػو كأم
يَػػػْوـَ كسػػبلـ ) ،( حيػػث أنتقػػل مػػن العػػدـ إٔب الوجػػوديَػػػْوـَ ُولِػػدَ كأٮبهػػا سػػبلـ ) ،يػػـو قيامتػػو كالدتػػو إٔب

كيعيش فيو ُب  ،( كىو اث٘ب عآب يدخلو كىو عآب الربزخ عآب ٙبرر الركح من قيود ا١بسد ا٤بادمٲَبُوتُ 
فهػي تعطيػو حيػاة ٩بيػزة  ،كالشػهادة أفضػل أنػواع ا٤بػوت ،نػة ألنػو سػيموت شػهيدان ركضة من رايض ا١ب

َعػػُث َحيّػػاً ( كسػػبلـ )اآٍلًخػػرىة عىػػٍيشي  ًإالَّ  عىػػٍيشى  كىالى موصػػولة اب٢بيػػاة اآلخػػرة ) ( كىػػو اثلػػث عػػآب َويَػػػْوـَ يُػبػْ
إهنػا  ،بػبل تعػب فيعيش فيو ا٢بيػاة ا٢بقيقيػة النموذجيػة ،يدخلو كىو عآب يـو القيامة للحساب كا١بزاء
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مػن الٌرشػاد االسػتعداد ليػـو مػؤمن كغػّب مػؤمن،  إنسافُب حياة كل فيصلٌية ثبلثة أايـ أعبلـ أساسية 

عىػػٍادً مىػػٍن غىفىػػ :ا٣ْبَْاِسػػرُ )عػػن النػػيب )ص( ا٤بعػػاد،   -ٔ :فائػػدة ّٗٓتنبيػػو ا٣بػػواطر ص( لى عىػػٍن ًإٍصػػبلىًح اٍلمى
هػػا اإلنسػػاف ُب غايػػة الضػػعف كا٢باجػػة كالوحشػػة جػػاء السػػبلـ كاألمػػاف ُب أىػػم ا٤بػػواطن الػػٍب يكػػوف في

فهػػو سػػبحانو حيٌػػاه كأٌمنػػوي كرعػػاه كٞبػػاه كىػػداه ُب ثػػبلث أايـ صػػعبة ُب حيػػاة  ،فتقػػار إٔب رٞبػػة هللاكاال
ًلكى ) اإلنسػػاف ػػذى ىػػذا السػػبلـ كنايػػة عػػن أف ٰبػػٓب (َوَسػػبلـٌ َعَلْيػػوِ ) -ٕ ِِيوسػػف / ( اٍلميٍحًسػػًنْبى  ٪بىٍػػزًمًٌ  كىكى

أٌدت بػػو إٔب منزلتػػو  الػػٍب حٌصػػنتو كحٌصػػنها، ألف صػػفاتو النموذجيػػة ، دنيػػاه كآخرتػػومرضػػي عنػػد هللا ُب
 .السامية، كىكذا تكوف النتائج كا٤بقدمات 

 ﴾ًَخًٌُُْْ كِِ خٌُِْعَدذِ َََُّْْٓ بٌِْ خٗعَسٍََضْ ِْٖٓ ؤَىِِْيَد ٌََٓدٗدً َُْ٘هِّْدً  ﴿ - ٙٔ
كصبلحها  ،عيسى من دكف أب بطريقة إعجازيةككالدهتا  كاذكر اي٧بمدي ُب ىذا الكتاب قصة مرٙب

نفردت كاعتزلت أىلها ُب انتبذت( ا( حْب )ِإْذ انتَػَبَذْت ِمْن َأْىِلَها َمَكاًَن َشْرِقّياً ليقتدم ّٔا الناس )
لذلك يصلي النصارل إٔب  ،لعبادة هللاللتتفرٌغ مكاف شرقي بيت ا٤بقدس أك شرقي دار أىلها 

 .لقو فاعلم أنو يريد أف يفتح لك ابب األينس بو سبحانو !مٌب أكحشك هللا من خ ،ا٤بشرؽ
  ﴾كَدظَّىٍََضْ ِْٖٓ يًُِٗيِْْ لِفَدزدً كَإَََِْْٔنَد بَُِْْيَد ًَُلَنَد كَعََٔؽَََّ َُيَد زََُٙخً ٌَِّّٔدً  ﴿ - ٚٔ

 فىخىلىتٍ  ،فا ستَبت عن أعْب الناس كاعتكفٍت بوضع حجاب ساتر بينها كبينهم ُب مكاف مستقل
سها لتشف ركحها أكثر كيطمئن قلبها إٔب انفرادىا كخلوهتا مع رّٔا للقرىب منو سبحانو بنف
َها ُروَحَنا) ( كقد ٛبثل إليها بصورة فَػَتَمثََّل ٥َبَا َبَشرًا َسِوايًّ ( فأرسلنا إليها جربائيل )ع( )فََأْرَسْلَنا ِإلَيػْ

إنساف غريب يقتحم  ،فاجأةفخافت منو كذعرت ٥بذه ا٤ب ،رجل اتـ ا١بماؿ سوم فائق ُب ا٢بسن
  .عليها اعتكافها من غّب استئذاف كىي بنت عذراء ُب عزلتها !

 ﴾هَدَُطْ بِِِّٗ ؤَػٌٌُُ زِدَُُّلَِْٖٔ ِٓنْيَ بِْٕ ًُنطَ ظَوِّْدً  ﴿ - ٛٔ 
( اِبلرَّْٞبَِن ِمْنكَ ( ألتجئ كاعتصم )َأُعوذُ فقالت إ٘ب ) ،فلما رأتو فزعت كخشيت أف يىهمَّ ّٔا بسوء

كال تتعرض ٕب بسوء ُب  ،( ٚباؼ هللاِإْف ُكنَت َتِقّياً ان ُب حفظ هللا تعأب، فاخرٍج من عندم إٍف )كأ
خٌوفتو من هللا ألهنا الٛبلك كسيلة لردعو ُب مقامها ىذا سول التخويف من هللا  ،ىذا ا٤بكاف ا٣بإب

 .تعأب 
 ﴾ٓدً ًَِِّْدً هَدٍَ بََِّٗٔد ؤََٗد ٌٍََُُٔ ََزِّيِ َٕىَرَ َُيِ ؿُال ﴿ - ٜٔ

َرُسوُؿ كلكِب ) ،اطمئِب ال يقع مِب شر كال يصدر مِب ما ٚباُب منو ،ىدَّأ جربائيل من خوفها
( ألمنحك كلدان ذكران أَلَىَب َلِك ُغبلماً بعثِب إليًك ) ،كقٌديس ال شيطاف ،( أان مبلؾ ال إنسافرَبِّكِ 
عن ا٣بطأ كالذنوب انميان على ا٣بّب. كقد كمعصومان  ،( طاىران خالصان من العيوب كالنواقص)زَِكّياً 
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أبف نفخ ُب جيبها أبمر  ،( ألهنا جرت ا٤بعجزة ا٣بارقة على يدهَلكِ  أَلَىبَ أضاؼ ا٥ببة إٔب نفسو )
 .هللا تعأب 

 ﴾هَدَُطْ ؤَََّٗ ٌٌَُُّٕ ُِِ ؿُالٌّ ًََُْْ ََّْْٕٕٔنِِ زٌََُٙ ًََُْْ ؤًَُْٖ زَـِّْدً  ﴿ - ٕٓ
فقد تكوف حيلة كىو يستغل طيبتها  ،كىي ٓب تثق بعد أبنو رسوؿ رّٔا ،ىذااالستفهاـ للتعجب من 

َوَٗتْ ) كيصارحها ٗبا ٱبدش ٠بع الفتاة العفيفة النظيفة ا٣بجوؿ، قالت كيف يكوف ٕب غبلـ؟
كلست بذات زكج كال أيقدـ على ا٣بيانة كالفجور  ،فاجرةبغيًا : ( ٲَبَْسْسِِب َبَشٌر َوٗتَْ َأُكْن بَِغّياً 

 ،عتمدت العفة ال تز٘باسفاح فكل شيء دكنو حٌب ا٤بوت، كمن أحصنت فرجها الٙبمل، كمن كال
 .اأٍلىٍشرىاؼ زىيٍػنىةى  كىاٍلعىفىاؼي 

  ﴾ هَدٍَ ًٍََُِيِ هَدٍَ ََزُّيِ ىٌَُ ػَََِِّ ىٌَِّْٖ ًَُِنَفْؼََِوُ آَّصً ُِِنَّدِْ ًَََلَْٔصً ِٓنَّد ًًََدَٕ ؤَُْٓخً َٓوْعِّْدً ﴿ - ٕٔ
ٌ يل )قاؿ جرب  ، كإف ٓب ( كذلك األمر حكم رٌبك ٗبجيء الغبلـ منكً َكَذِلِك قَاَؿ رَب ِك ُىَو َعَليَّ َىْبِّ

الربكج / ﴾ فَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيدُ كقولو سبحانو الفصل العدؿ ال ٲبتنع عليو فعل ما يريده ﴿ ،يكن لًك زكج

 ِٕالرـك / ﴾ ْىَوُف َعَلْيوِ َوُىَو أَ ﴿ كقولوككلما يريده خاضع للحكمة كىو ىٌْب سهل عليو  ُٔ
( عبلمة اعجازية )آيَةً ( ٬بلقو بنفخ الركح من غّب أب لنجعلو َولَِنْجَعَلُو آيًَة ِللنَّاِس َوَرْٞبًَة ِمنَّا)
يُْدِخُل َمْن ﴿ كقولوكآية أبدية مؤثرة يرددىا الزمن ُب كل جيل  ،ارقة للناس على كماؿ قدرتناخ

( ابلعباد ليهتدكا ّٔداه كإرشاداتو كألسباب أخرل بعضها َوَرْٞبًَة ِمنَّا) ،ُّ/ األنساف﴾ َيَشاُء ٓت َرْٞبَِتوِ 
( ٧بتومان أم ككاف ىذا األمر قد وََكاَف َأْمرًا َمْقِضّياً أعظم من أف ٰبيط بو فهم أك يفي بتمامها لفظ )

َأْمُر اَّللَِّ وََكاَف ﴿ كقولوؿ  كاليتبدٌ فهو أمر ال يتغٌّب  وحكمقضاه هللا ُب سابق علمو كمضى بو 
ةن تػىنىاكىؿى ًجرٍبًيلي ًجيب ميدٍ ) )ع(عن اإلماـ الباقر ْٕالنساء / ﴾ َمْفُعوالً  ا( فػىنػىفىخى ًفيو نػىٍفخى ا )ثػىٍوبػيهى  ،رىعىتػيهى

ا  ،وً تً عى اٍ فىكىمىلى الوىلىدي ُب الرًَّحًم ًمٍن سى  ا يىٍكميلي الوىلىدي الطًَّبيًعيُّ ُب أىٍرحى  ،أىٍشهيرو ـً النًٌسىاًء ًتٍسعىةى كىمى
اًمله ميثٍػقىله كىىٍ  تٍ جى رى فىخى  الىتً  ليهاإفػىنىظىرىٍت  ،يى حى ا فىأىٍنكىرىتٍػهىاخى مىٍرٙبىي عىلىى كىٍجًههىا ميستىًحٌية ضىٍت كىمى  ،هى

الىتً  ْمرًا  لِيَػْقِضَي اَّللَُّ أَ ﴿ كقولو (وََكاَف َأْمرًا َمْقِضّياً ) -ٔ: فائدة ،ِّٖ/ّنور الثقلْب  (هىا كىًمٍن زىكىرايَّ ًمٍن خى
ال على ما  ،كاف هللا ٯبرم القضاء على ما تقتضيو ا٢بكمة كا٤بصلحة ،ِْاألنفاؿ / َكاَف َمْفُعواًل﴾

. كركم ىىانىٍت عىلىٍيًو اٍلمىصىاًئب( ،رً هللًا ُب اٍلقىدى  رَّ سً  عىرىؼى )ًمٍن  عن النيب)ص(ترتضيو النفس البشرية، 
تيمٍ اً لىٍو )  ( !اًبٍلوىاًٍقعً  طٌلىٍعتيٍم عىلىى اٍلغىٍيًب لىرىًضيػٍ

 ﴾كَمَََِٔعْوُ كَدٗعَسٍََضْ زِوِ ٌََٓدٗدً هَصِّْدً  ﴿ - ٕٕ
( فاعتزلت مكاانن بعيدان عن أىلها كعن الناس فَانتَػَبَذْت ِبوِ إهنا ٞبلت اب١بنْب عيسى)ع( ُب بطنها )

و اآلالـ ا١بسدية كىي تواج ،خشية أف يعٌّبكىا ابلوالدة من غّب زكج ،كىا٢بىياءي ًمنى الدَّينً  ،حياء منهم
كيلَّ سىاعىةو   ،لىٍت ًبًعيسىى ًتٍسعي سىاعىاتو ًإفَّ مىٍرٙبىى ٞبىى ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(ٔبانب اآلالـ النفسية!، 
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نبلحظ السياؽ القرآ٘ب ييصىٌور ا٤بشهد ٕبركة سريعة اعجازية  -ٔ :فائدة ،ْٕٔ / ٦ٔبمع البياف  (شىٍهره 

لتدؿ على حدث سيحدث مؤثر ابلغ األٮبية ُب  ،اصل زمنيةخارقة غّب مألوفة كغّب معركفة كببل فو 
ى  لىكً  ألىىىبى من قولو ) ،حركة السنن التارٱبية لىٍتوي( كقولو )مان غيبلى ( اٍلمىخىاضي  فأجاءىىا( كقولو )فىحىمى

ر كىي الٍب تدبٌ  ،لٍب أرادتاكفيو داللة كاضحة على أف يدى القدرة ىي  ،ّبىاغى ىىا( ... ك كقولو )فػىنىادا
 . ُِيوسف /  ﴾﴿َواَّللَُّ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِهِ وقولو  ﴾اِس َوَرْٞبًَة ِمنَّاَولَِنْجَعَلُو آيًَة ِللنَّ ﴿كقولو ر األم

 لتكوف عنصر اإلرادة اإل٥بية، كأداة القدرة الرابنية ا٤بختارة.
 ﴾هَسََْ ىٍََخ ًًَُنطُ َْْٕٗدً َٓنِّْْٕدًكَإَـَدءَىَد خَُْٔىَدضُ بََُِ ـٍِْعِ خُنَّىَِْصِ هَدَُطْ َّد َُْْعَنِِ ِٓطُّ  ﴿ - ٖٕ

(ما ييشعر أبفَّ ساؽى النخلًة اليابسة ِجْذِع النَّْخَلةِ ( أٓب الطلق كشدة الوالدة إٔب )اْلَمَخاضُ فأ١بأىا )
 ،ليس ٥با سعف لتستند إليها كلتضع ٞبلها، كىي كحيدة فريدة تعا٘ب من آالـ جسدية كنفسية

ُب أكؿ كالدهتا، كالعلم ٥با بشيء كالمعْب ٥با ُب شيء غّب هللا  كتعا٘ب من حّبة العذراء الباكر
فعاشت حالة من  ،فلما كضعتو قالت استحياء من الناس أف يتهموىا ،تعأب ىو كىلٌيها كموالىا

قَاَلْت اَي ضطراب حٌب )فأثقل عليها ىذا اال ،ُب كيفية مواجهة األىل كالناس ،ضطراب النفسياال
َتِِب ِمت  قَػْبلَ  ( َنْسياً ( قالت ايليتِب ًمتُّ قبل ىذا األمر الغريب ككنت )َىَذا وَُكنُت َنْسيًا َمْنِسّياً  لَيػْ

( ال يذكره أحد، عرفت أهنا َمْنِسّياً ) ،شيئان القيمة لو كال ييعرؼ كال ييذكر الذم من شأنو أف يينسى
ا ُب خربىا، كبعد ما  ستبتلى كٛبتحن ّٔذا ا٤بولود فتمنت ا٤بوت ألهنا عرفت أف الناس ال يصدقوهن

ا ٓبٍى )ايى  )ع(عن اإلماـ الصادؽكانت عندىم عابدة زاىدة تصبح عاىرة زانية!  ..( )أًلىنػَّهى تىًِب ميتُّ  لىيػٍ
ا ًمٍن السُّوءً  ا ذىا فراسة يػينػىٌزًىيهى كفيو دليل على جواز ٛبِب ا٤بوت  ْٕٕ/  ٔ ٦بمع البياف(تػىرى ُب قػىٍومىهىا رىًشيدن

كىي كلمة تقاؿ يينٌفس ّٔا ا٤بهمـو عن كربو كما عليو أبس مآب يكن شاكان ُب  ،عند الفتنة الكبّبة
دينو كال مراتابن إبٲبانو . كليس ُب ىذه األمنية خّب ٥با كال مصلحة كإ٭با ا٣بّب فيما أختاره هللا ٥با 

َتِِب ايَ ) ُٕلقماف /  ﴾َواْصَِبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ األُُمورِ ﴿ كقولو ٌِب ت  مِ   لَيػْ ا٤بوت  ( ٛبى
)ال يتمُب أحدكم ا٤بوت إالٌ عن النيب )ص( .  تعأبى قدرة هللا لا٤بنهي عنو ىو ما كاف فيو اعَباض ع

 ُِّْٓكنز العماؿ خربن يثق بعملو( م
 ﴾كَنَديَخىَد ِْٖٓ ظَمْعِيَد ؤَالَّ ظَمَِِّْٗ هًَْ ـَؼَََ ََزُّيِ ظَمْعَيِ َُِّّٔدً  ﴿ - ٕٗ
كالطعاـ ا٤بناسب كا٤باء.  ،رّٔا سبحانو فوٌفر٥با كسائل الرعاية ا٣باصة كا٢بماية ا٤بميزة ىادتعهٌ 

( عيسى حْب فَػَناَداَىا) ،( ا٤بنادم عيسى ألمو كىو من معجزتو كوالدتو كإحيائًو ا٤بوتىفَػَناَداَىا)
فبل مصيبة على ا٤برأة  ،زف كالغم( أم ال ٙبز٘ب اي أماه تسلية ٥با ٤با حٌل ّٔا من ا٢بَأالَّ َٙبَْزِن كضعتو )

ا٤بتنسكة العذراء أشٌد من أف تيتهم ُب ًعرضها، فالعٌفة كا٢بياء من الفطرة، ككانت أمو مرٙب خائفة 
( جدكالن من عْب ماء عذب َسِرايًّ ( قد جعل ربًك لًك )َقْد َجَعَل رَب ِك َٙبَْتِك َسِرايًّ جىٍوعى عطشى )
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ى  لىٍيًو األىٍرضي فىظىهرى جٍ ضىرىبى ًعيسىى ًبر ) عن اإلماـ الباقر)ع(ن . ٯبرم أمامىًك تشربْب منو كتتطهري عىْبَّ
على قومو حسنة ( أيضان أم سيدان كقائدان كقدكة َسِرايًّ كأيٌب معُب ) ،ْٕٕ/  ٔالبياف ٦بمع (رًممىاءو ٯبىٍ 

طفل  ،كربلُب حالة األٓب كا٣بوؼ تقع ا٤بفاجأة الفائدة: ابلنبوة كٞبلو صفات الرسالة السماكية. 
كيصلها برّٔا كيرشدىا إٔب طعامها كشرأّا كيد٥با  ،عجاز يناديها ليطمئن قلب أموكلد الٌلحظة إب

 .( َأالَّ َٙبَْزِن على حيٌجتها كبرىاهنا )
  ﴾ًَىُُِّّ بَُِْْيِ زِفٍِْعِ خُنَّىَِْصِ ظَُٕدهِػْ ػََِْْيِ َُؼَسدً ـَنِّْدً  ﴿ - ٕ٘

ككاف  ،( حرٌكي جذع النخلة اليابسة الذم ال يستطيع ىزٌه الرجيلي القوملنَّْخَلةِ َوُىزِّي ِإلَْيِك ٔبِْذِع ا)
كإ٭با أراد سبحانو أف ٯبمع  ٥با بْب  ،هللا سبحانو قادران على  أف ينزؿ ٥با طعامان دكف ىٌز ا١بذع

فاإلنساف مطالب ابألخذ ابألسباب مهما كاف  ،، كاالعتماد على هللا ا٤بسببب األسبابطل
، ًإالَّ  اأٍلىٍشيىاءي  ٯبىٍرًم أىفٍ  هللاي  )أىىبى عن اإلماـ الصادؽ)ع( . ضعيفان  بػىبنا( شىٍيءً  ًلكيلًٌ  فىجىعىلى  أبًىٍسبىابو الكاُب سى

( ٚبضٌر كتورؽ كتثمر النخلة كتيسًقط عليك رطبان انضجان طراين! ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطَبًا َجِنّياً ) ُّٖ/ُ
 كالنفساء. كغذاء تتناكلو ا٢باملكىو أفضل دكاء 

كأف ٞبل  ،كقيل ٓب يكن الفصل فصل رطب كٛبر ،ا٤بنادم ألمو عيسى الطفل ا٤بعجزة -ٔ :فائدة
كذلك ليسكن قلقها كيطمئن  ،كعْب ا٤باء معجزة ،كالطفل يتكلم معجزة ،النخلة اليابسة معجزة

سقط سبحانو الرطب ( ٓب يَوُىزِّي ِإلَْيكِ ) ،كلتعلم أف ذلك كرامة كرفعة من هللا ٥با كلولدىا ،قلبها
كا١بذع ال يهتز، ٗبعُب عليها إٌٚباذ  ،بل أمرىا اب٢بركة كاألخذ ّٔز ا١بذع ،على مرٙب تلقائيان ببل سعي

َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَبباً ﴿ كقولو  بلزمةسباب ا٤بمكنة كالٌ اال  ْٖ – ّٖالكهف /  ﴾فَأَتْػَبَع َسَبباً  ،َوآتَػيػْ
كىأىٍف لىٍيسى ﴿لى قدر السعي كالوعي كالعمل كا٣بربة كالتجربة للتنبيو على أف هللا. ٯبعل الرزؽ ع

عن اإلماـ ا٢بسن  َْ-ّٗ/ النجم﴾ٍبيَّ ٯبيٍزىاهي ا١بٍىزىاءى األىٍكَبى  ،كىأىفَّ سىٍعيىوي سىٍوؼى يػيرىل ،ًلئًلنسىاًف ًإالَّ مىا سىعىى
( عىمىلو  عىنٍ  ،مىٍضميوفي  رًٍزؽي  يىٍشغىليكى  )الى  العسكري)ع( كىكذا عمل موسى  ،ّْٖ/  ٖٕبحار ال مىٍفريكضو

 وقولو َٔالبقرة /  ﴾اٍضًرٍب ًبعىصىاؾى ا٢بٍىجىرى فىانفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنػىتىا عىٍشرىةى عىٍينان ﴿)ع( مع ا٢بجر كالبحر 
كٓب  ،، ٓب تكن ىزة ا١بذع ىي الٍب أسقطت الرطبّٔالشعراء/﴾َأْف اْضِرْب ِبَعَصاَؾ اْلَبْحَر فَانَفَلقَ ﴿

كإ٭با كانت السبب ُب ذلك كهللا عزكجل ىو  ،الٍب فٌجرت ا٢بجر كفلقت البحرتكن العصا ىي 
 ،سباب تكوف ا٤بسبباتكعلى قدر األ ،على قدر هتيئة ا٤بقٌدمات تكوف النتائج )ٗبعُب(ا٤بسبب 

فتعمل ا٤بسببات اإل٥بية على ضوء هتيئة األسباب  ،كا٤بسببات بيد هللا تعأب ،سباب بيد اإلنسافكاأل
 الٍب يعملها كيقدمها اإلنساف تكرٲبان لو. ،اكالعلم ّٔ

 ﴾َِْٖ ؤًََُِِّْ خٌََُّْْْ بِِّْٕٗدًكٌَُِِِ ًَخَُْ٘زِِ ًَهَُُِّ ػَْْندً كَةَِّٓد ظَََُّْٖ ِْٖٓ خُْسََُِٙ ؤَلًَخً كَوٌُُِِ بِِِّٗ ٍَََْٗضُ َُُِِّلَِْٖٔ صٌَْٓدً كَ ﴿ - ٕٙ
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( مػن ا٤بػاء العػذب السػرم َواْشػَرِ  الرطػب ا١بػِب ) ( مػنَفُكِلػي) ،ال يزاؿ ا٤بنػادم عيسػى الطفػل ألمػو

سػعيدة الػنفس  ،كاطمئِب قلبان ككػو٘ب مراتحػة البػاؿ كشػرحة الصػدر ،( طييب نفسان َوقَػرِّي َعْيناً ا١بارم )
فَِإمَّػػا تَػػػَرْيَن ِمػػْن اْلَبَشػػِر كلػػتكٍن دمعػػة السػػركر كالفػػرح كالبشػػارة ابرزةن ُب عينيػػًك ) ،ّٔػػذا ا٤بولػػود ا٤ببػػارؾ

( فَػُقػػوٙت ِإِّنِ نَػػَذْرُت ِللػػرَّْٞبَِن َصػػْوماً ف رأيػػت أحػػدان مػػن النػػاس كسػػألك عػػن شػػأف ا٤بولػػود )( فػػإاً َأَحػػد
غىػػةو  سيػػكيوتو  كىريبَّ فقػػوٕب لػػو ابإلشػػارة كالزمػػي السػػكوت كال تكلمػػي أحػػدان ) ،صػػمتان  ( فػػأان أكفيػػًك بىبلى

مػػن النػػاس ليكفيهػػا كلػػدىا الرضػػيع ذلػػك  ( فلػػن أكلػػم أحػػدان فَػلَػػْن ُأَكلِّػػَم اْليَػػػْوـَ ِإنِسػػّياً جػػواب سػػؤا٥بم )
ُب  مى هى تػيػػتػَّ كمػػن أشػػد األمػػور علػػى ا٤بػػرأة الصػػا٢بة العػػذراء البكػػر أف  ،فتكػػوف معجػػزة ظػػاىرة كآيػػة ابىػػرة

ككانػػػت ا٢بجػػػة للخصػػػم عليهػػػا! لػػػذلك  ،كخاصػػػة إذا كانػػػت هتمػػػة ال سػػػبيل ٥بػػػا إٔب دفعهػػػا ،ًعرضػػػها
كتلػػػك حجػػػة ال  ،ا٤بهػػػد بطريقػػػة إعجازيػػػة خارقػػػة تكفَّػػػلى هللا الػػػدفاع عنهػػػا ابنطػػػاؽ الطفػػػل عيسػػػى ُب

كقػد هنػى  ،أم صمتان أك صيامان عػن الطعػاـ كالكػبلـ حػٌب ا٤بػاء( َصْوماً ) – ٔ :فائدةيدفعها دافع . 
يٌػػػ ،اٍلكىرىامىػػةي  يىٍكسيػػوؾى  )صىػػٍمته  ٓت غػػرر ا٢بكػػم ،النػػيب )ص( عػػن صػػـو الصػػمت  يىٍكًسػػبيكى  قػىػػٍوؿو  ًمػػنٍ  ره خى

امىػػػػةي( فيكػػػػوف السػػػػكو  مػػػػع النػػػػاس  ،مػػػػع ا٢بالػػػػة ا٤بناسػػػػبة ،كمكانػػػػو ا٤بناسػػػػب ،ت ُب كقتػػػػو ا٤بناسػػػػبالنَّدى
خػػّب مػػن الكػػبلـ ُب غػػّب  ،يكػػوف ىػػذا الصػػمتي فيػػو السػػبلمة كالوقػػار كفيػػو الشػػفاء كالػػدكاء ،ا٤بناسػػبْب

ُِ ِمػػْن قَػػػْوٍؿ ِإالَّ َلَديْػػِو رَِقيػػٌب ﴿ كقولػػويكسػػبك الندامػػة كا٤ببلمػػة كالعػػار.  ،موضػػعو ا٤بناسػػب َمػػا يَػْلِفػػ
ًلمىةً  تى إذا تىكىلَّمٍ ) ٓت غرر ا٢بكم ُٖؽ /  ﴾ِتيدٌ عَ  تٍ  اًبٍلكى اأىٍمسىكٍ  كىًإذىا ،كى مىلىكى ا( تػى كٍ مىلى  تهى  .هى

 ﴾كَإَظَطْ زِوِ هٌََْٓيَد ظَمُِِْٔوُ هَدٌُُخ َّد ََُُّْْٓ َُوًَْ ـِحْطِ َْْ٘حدً كَُِّّدً ﴿ - ٕٚ
بنتهم الطاىرة اأهنم يركف  ،ه األىلٞبلت مرٙب كليدىا إٔب أىلها ُب مشهد مثّب كدىشة تعلو كجو 

كالثقة برّٔا، ، كالثقة ابلنفسكُب نفسها ٙبمل العزة كالكرامة كالشرؼ كالرفعة   ،العذراء ٙبمل طفبلن 
كإٍف تراكمت عليها  ،ككل برمء ىو ُب ثقتو كشجاعتو كمرٙب ،كعلى يدىا ركح هللا كرٞبتو ا٤بهداة

 .: منكران فظيعان مستنكران ِرايًّ فَ ( َمْرمَيُ َلَقْد ِجْ ِت َشْي اً َفِرايًّ  قَاُلواايَ فَباءات كالتُّهم الباطلة )اال
 ﴾ َّد ؤُوْطَ ىَدًََُٕ َٓد ًَدَٕ ؤَزٌُىِ خَُْٓؤَ ٌَْٔءٍ ًََٓد ًَدَٗطْ ؤُُّٓيِ زَـِّْدً ﴿ - ٕٛ

 اي شبيهة ىاركف )كىو رجل من عيٌباد بِب إسرائيل آّتهدين الصا٢بْب كانت مرٙب تيٌشبو بو ُب
( ما كاف أبوؾ عمراف فإف بينهما دىران طويبلن ّٔاركف أخي موسى بن  كليس ،اجتهادىا كتقواىا

كأنًت طاىرة  ،فكيف صدر ىذا الفعل منكً  ،( زانيةَوَما َكاَنْت أُم ِك بَِغّياً ( رجبلن فاجران )اْمَرَأ َسْوءٍ )
 .من بيت طاىر معركؼ ابلصبلح كالعبادة ؟!

 ﴾ْْوِ هَدٌُُخ ًَْْقَ ٌَُُِِّْٗ َْٖٓ ًَدَٕ كِِ خَُْٔيًِْ صَسِّْدً كَإََ٘دََضْ بَُِ ﴿ - ٜٕ
كىي تتشهد  ،( ٓب ٘ببهم بكلمة كأشارت إٔب عيسى الطفل الرضيع ليكلموه كيسألوهفََأَشاَرْت ِإلَْيوِ )
( قالوا ّياً قَاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَف ٓت اْلَمْهِد َصبِ كبراءهتا كىو أصدؽ الشاىدين ) على عٌفتها بو
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مهم متعجبْب كيف نكلم طفبلن رضيعان حديث الوالدة اليزاؿ ُب ا٤بهد؟! كلكن الذم ُب ا٤بهد كلٌ 
 .موه!قبل أف يكلٌ 

 ﴾هَدٍَ بِِِّٗ ػَسًُْ خَُِّوِ آظَدِِٗ خٌُِْعَدذَ ًَـَؼََِنِِ َٗسِّْدً  ﴿ - ٖٓ

ا٤بشكلة ا٤بستعصية الٍب كّٔذا الكبلـ اإلعجازم حلَّ  ،كاف كبلـ الطفل خارقة إعجازية عجيبة
عبد هللا خلقِب بقدرتو ان أ( قاؿ قَاَؿ ِإِّنِ َعْبُد اَّللَِّ : )ا٤بعُب ،حٌّبت أىل العقوؿ كأدىشت النفوس

كىكذا كانت  ،ٌدعى فيو الربوبية من النصارلا، كقٌدـ ذكر العبودية  لييبطل قوؿ من من دكف أب
 ،كحلَّ الرضيع ا٤بشكلة الٍب حٌّبت األلباب ،فقطعت نزاع القـو ،ا٣بارقة العجيبة مرة اثنية

٭با إك  ،( قضى ريب أف يؤتيِب األ٪بيل كٯبعلِب نبيان آََتِن اْلِكَتاَب َوَجَعَلِِب نَِبّياً كأدىشت النفوس )
َوَجَعَلِِب ) -ٔ ة:فائد ،فإف ما حكم بو هللا أزالن ال بد أف يتحقق ،جاء بلفظ ا٤باضي إلفادة ٙبققو

كُب  ،بدليل أف اإل٪بيل ٓب ينزؿ عليو كىو ُب ا٤بهد ،فهو مشركع نيب ،ا٤بستقبل نبٌيان  ُب سيجعلِب (نَِبّياً 
كيف يكوف الرضيع حجة   سؤاؿ: ُِْاألنعاـ / ﴾اَّللَُّ َأْعَلُم َحْيُث ٯَبَْعُل ِرَسالََتوُ ﴿ ىذا براءة ألمو ألف

هل يكوف مسؤكالن عن ف ،كىو غّب مكٌلف كغّب مسؤكؿ عن أقوالو كأفعالو ،على الناس كقدكة ٥بم
كأ٭با  ،ذكر ُب اإل٪بيل أف عيسى بعث رسوالن ُب سن الثبلثْب ١بواب:اهللا إٔب عباده؟  ةتبليغ رسال

 (ِإِّنِ َعْبُد اَّللَِّ ) -ٕ !يتكلم كبقية األطفاؿال تكٌلم ُب ا٤بهد لتربئة أمو من هتمة الزان كرجعى الطفل 
كأ٭با هللا الذم  ،ليس ىو إ٥بان كليس ىو اثلث ثبلثةبنو ك افليس ىو  لٌل تعأبيعلن )ع( عبوديتو 

كىذا ىو التوحيد ا٣بالص الذم جاءت بو ٝبيع الرسل كالرساالت  ،خلقو إلو كاحد ال إلو إاٌل ىو
 ﴾ُبُدوفِ َلَو ِإالَّ َأََن فَاعْ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِو َأنَُّو ال إِ ﴿ كقولوالسماكية. 

يىٍاةي النػٍَّفسً )ٓت غرر ا٢بكم . ِٓاألنبياء /   (التػٍَّوًحٍيدي حى
 ﴾ًَؤًَْصَدِِٗ زِدُصَّالشِ ًَخًََُّّدشِ َٓد يُْٓطُ لَّْدً ًَـَؼََِنِِ ُٓسَدًََدً ؤََّْٖ َٓد ًُنطُ  ﴿ - ٖٔ

 ( كسيجعلِب َوَجَعَلِِب )
تنوعو كثبوتو، كما يفيض هللا عليو من ا٣بّبات  : ٭باء ا٣بّب ك والَبكة( ذك بركة كخّب كثّب، ُمَبارَكاً )

أم انفعان للناس ىاداين ٥بم ابلعلم النافع كالعمل ( ُمَبارَكاً ) ِٗص/( ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي ًإلىٍيكى ميبىارىؾه كقولو )
لمان ( ىاداين كمعلمان ٥بم أنواع ا٣بّب ُب أم مكاف أكوف فيو، معأَْيَن َما ُكنتُ ) ،الصاّب كاإلٲباف الفاّب

كقد جعل ىذه الصفات النموذجية  ،ُب األقواؿ كاألفعاؿ إٔب سبيل الرشاد ُب أم مكاف كنت
ا٤بميزة كأهنا حدثت لو فعبلن كىي ٓب ٙبصل بعد! ككل من ينفع الناس ٕبسب قدرتو ككفاءتو 

ككل من يضار بواحد من الناس فهو شـؤ كرجس  ،كمكانتو كدكاـ بركتو كخّبه فهو مبارؾ بقدره
قامة الصبلة كإيتاء الزكاء إ( كأكصا٘ب ابافظة على َوَأْوَصاِن اِبلصَّبلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحّياً ) بقدره

كدائمان يقرف القرآف  ،كالزكاة تطهّب لؤلمواؿ ،كالصبلة تطهّب للنفوس ،كالعناية ّٔما مدة حياٌب
ةى : ) )ع(عن اإلماـ الصادؽ ،الكرٙب الصبلة ابلزكاة اةى  الى صىبلى اةى  ،لىوي  ًلمىٍن الى زىكى ( لىوي  عى ًلمىٍن الى كىرى  كىالى زىكى
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ىي  ()والصبلة ،كالصبلة كالزكاة من األمور ا٤بشَبكة بْب األدايف السماكية ،ِِٓص  ْٖالبحار / 

 ،: مفهـو كاسع الداللةالزََّكاة فائدة:ىي أفضل العبادات ا٤بالية.  )والزكاة(أشرؼ العبادات البدنية 
اة مادية( بقدر معٌْب )كزكاة معنوية( ٕبسب ا١بٌاه كا٤بوقع )كزكاة ظاىرية( أف تضع نظاـ ىناؾ )زك

كتكره  ،اجتماعي ُب التكافل العاـ بْب الناس )كزكاة ابطنية( أف ٙببَّ ألخيك ما ٙببَّ لنفسك
اةي  ٓت غرر ا٢بكمزكاة(  يءو كل شى ل) ٓت غرر ا٢بكمألخيك ما تكىرىىىو لنفسك،  ، ا١بٌماؿً  )زىكى  ألعىفىاؼي

اةي   هللًا( كىكذا...  طىاعىةً  ُب  الٌسٍعيي  حَّةً الصَّ  كىزىكى

 ﴾ًَزَُّخً زٌَِخًَُِظِِ ًََُْْ َّفْؼَِْنِِ ـَسَّدَخً َ٘وِّْدً  ﴿ - ٕٖ
: إاٌيكم أف تظٌنوا أبمي سوءان َوبَػّرًا ِبَواِلَدِت ) فإهنا معصومة من الزَّلل كمسدَّدة ُب  ،( كأنو يقوؿ للقـو

كجعلِب بران ٧بسنان رؤكفان حنوانن بوالدٌب  ،فبل تعصي هللا الذم يشقى بسببو اإلنساف ،لالقوؿ كالعم
كُب ىذا رمز إٔب نفي الريبة  ،حسن ا٤بعاملة معها فيما قاستو بسبيبأك  ،أؤٌدم شكرىا كاحَـب مقامها

كال  ،حد كال مستكربان عن عبادة هللا( متكربان على أَجبَّاراً ( كٓب ٯبعلِب )َوَٗتْ ٯَبَْعْلِِب َجبَّارًا َشِقّياً عنها )
ىو الذم ييهيئ أسباب الشقاء كالببلء كالعناء  والشقي : ،( بعقوؽ كالدٌب كعدـ الرب ّٔاَشِقّياً )

أًلىفَّ هللاى  ،ًمٍن كبائر العيقيوؽً  ٌد )عقوؽ الوالدين(ًإنَّوي عى ) )ع(عن اإلماـ الصادؽ ،لنفسو من دكف علم
بَّارنا   . ّّٓ/  ّالثقلْب نور  (ٍبيَّ ًذٍكري اآليىةً   ،اشقين جىعىلى العىاؽَّ جى

  ﴾ًَخَُّٕالُّ ػَََِِّ ٌََّّْ ًًُُِْضُ ًٌَََّّْ ؤٌَُٓضُ ًٌَََّّْ ؤُزْؼَػُ لَّْدً  ﴿ - ٖٖ
كيـو أموت ألهنم  ،يـو كلدت فبل ٲبسِب مكركه ُب الدنيا )على عيسى)ع((كالسبلـ من هللا عليَّ 

كيـو أبعث حيان يـو القيامة  ،كألقى شبهو على شخص آخر! ،إليو أرادكا قتلو كصلبو فرفعو هللا
فبل يقدر أحد على ضيٌرم  ٓٓالقمر/ ﴾ْدٍؽ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ ٓت َمْقَعِد صِ ﴿فأحيا ُب جوار رٞبة ريب 

كىذا ما نطق بو ا٤بسيح )ع( كىو طفل  ،ُب ىذه ا٤بواطن الثبلثة الٍب ىي أشق ما تكوف على العباد
كقد قٌدر  ،إذف لعيسى )ع( حياة ٧بددة ذات أمد كىو ٲبوت كيبعث -ٔ:فائدةُب ا٤بهد. رضيع 

 -ٕطمئناف ُب أايـ ثبلثة يـو كلد كيـو ٲبوت كيـو يبعث حيان، كاالكالسبلمة هللا لو السبلـ كاألماف 
 ،ُْٖ/  ٔف البيا٦بمع  م عيسى بعد اآلايت الٍب تكٌلم ّٔا حٌب بلغ مبلغ الصبياف()ما تكلٌ  بن عباساعن 

. : حياة الركح كا١بسد معان  والَبزخ ،: عآب متوسط بْب ا٢بياة الدنيا كا٢بياة اآلخرة حياة الَبزخ
 )الربزخ القرب، كىو الثواب كالعقاب )كا٢بساب( بْب الدنيا كاآلخرة(عن اإلماـ الصادؽ )ع( 

 . ُِٖ/ٔالبحار
( َٓد ًَدَٕ َُِِّوِ ؤَْٕ َّعَّىٍَِ ِْٖٓ ًًٍََُ ُٔسْمَدَٗوُ بٌَِخ هَعََ ؤَُْٓخً 43نِّ خٍَُُِّ كِْوِ َّْٔعًََُُٕ )ٌَُِيَ ػََِْٕ خزُْٖ َََُّْْٓ هٌٍََْ خُْمَ ﴿ - ٖ٘ – ٖٗ

 ﴾كَةََِّٗٔد َّوٌٍُُ َُوُ ًُْٖ كٌٌََُُْٕ
سى يشٌكوف كٱبتلفوف ُب عي (قَػْوَؿ ا٢ْبَقِّ الَِّذي ِفيِو ٲَبْتَػُروفَ )ىذه ىي كلمة ا٢بق الثابت كا٢بقيقة 

فبل ىو جبار ك٧بتاؿ كساحر كابن زٗب كما قالت اليهود،  ،فراط كالتفريط، فوقعوا ابإلادلوف فيوكٯب
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بل ىو نيب مرسل يبٌلغ رساالت ربو، كعبد  ،بن هللا كشريكو ُب ا٣بلق كما قاؿ النصارلاكال ىو 
ما كاف ( َلٍد ُسْبَحانَوُ َما َكاَف َّلِلَِّ َأْف يَػتَِّخَذ ِمْن وَ ) – ٖ٘من عباده الصا٢بْب  كرسوؿ مسٌدد مؤيد

( تنزيهان لو عن َأْف يَػتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحانَوُ ) ،من شأف هللا كما يصلح لو  كال يستقيم ٗبقاـ اإللوىية
 ،فالولد إ٭با يتَّخذه الفانوف لبلمتداد، كيتَّخذه الضيعَّفاء للنصرة ،فهو الغِب بذاتو كا٤بغِب لغّبه ،ذلك

َا يَػُقوُؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ )قادر ال ٰبتاج معينان  ،كهللا ابقي الٱبشى فناء  ،كهللا نور( ِإَذا َقَضى َأْمرًا فَِإ٭بَّ
كال ٰبتاج إٔب مبلءمة كآتلف كتكافؤ  ،كالٌنور عآب معنوم غّب حٌسي فبل يقتضى آّانسة مع أحد

ٍب  ْاإلخبلص /  ﴾َلُو ُكُفوًا َأَحدٌ  َوٗتَْ َيُكنْ ﴿ وقولو ُُالشورل /  ﴾لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ ﴿ كقولومع غّبه 
ٗبجرد إرادتو ببل لفظ كال  ، كما يشاءمو فإ٭با أيمر بو فيصّبإذا أراد شيئان كحتٌ  ،ذكر عٌلة ىذا التنزيو

 كقولونطق بلساف كالأتمل أم أفَّ إرادة هللا ُب شيء ىي نفس كجوده ببل فاصلة زمنية كال تدريج 
( يىكينٍ  ٓبىٍ  يىشىأٍ  ٓبىٍ  كىمىا ،كىافى  هللاي  شىاءى  مىا)  ِٗالتكوير /  ﴾يىشىاءى اللَّي رىبُّ اٍلعىالىًمْبى كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف ﴿

ـى ﴿كقولو  ثىًل آدى  .ٗٓآؿ عمراف /  ﴾ًإفَّ مىثىلى ًعيسىى ًعٍندى اللًَّ كىمى
ُْْ كَدػْسًًُُهُ ىٍََخ صَُِخغٌ ُْٕٓعَوِ ﴿ - ٖٙ  ﴾ٌْْ ًَبَِّٕ خَُِّوَ ََزِِّ ًَََزٌُّ

خالقو كخالقهم كمدبر أمرىم  ،ك٩با أمر بو عيسى قومو كىو ُب ا٤بهد أف أخربىم أف هللا ربو كرّٔم
( ىذا ىو دين هللا َىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ )( ىو كحده الذم يستحق العبادة كالطاعة فَاْعُبُدوهُ ٝبيعان )

َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإَ٘ت ِصَراٍط ﴿ كقولوا٤بستقيم كالقوٙب الذم ال اعوجاج فيو ا٤بؤدم إٔب النجاة 
: طريق كاضح بذاتو موٌضح لغّبه ال يضل  ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  ، ّٓ - ِٓالشورل /  ﴾ُمْسَتِقيٍم ِصَراِط اَّللَِّ 

ستقامة السبلمة كالكرامة ببل أية مبلمة كال كُب اال ،ليقطع ا٢بجة على من غأب كٛبادل ،سالكو
كأبقل ٦بهود  ،يم: الذم يوصلك ٣بّب الدنيا كاآلخرة من أقرب طريقالصراط ا٤بستق فائدة:ندامة. 

 ًبعىٍقًلًو، نىظىرى  )مىنٍ  ُٕٖب هنج الببلغة خطبة /  ،كأبحسن أداء كأفضل خاٛبةكأبقل التكاليف 
( ًصرىاطو  ًإٔبى  مى كىىدً  دى شً ري  ،ًبقىٍلًبوً  كىًاٍستػىٍبصىرى   . ميٍستىًقيمو

 ﴾زَْْنِيِْْ كٌٌَََّْ ٍََُِِِّّٖ ًَلًَُُخ ِْٖٓ َْٓٙيًَِ ٌٍَّّْ ػَظٍِْْ  كَدوْعََِقَ خَٕلَّْخذُ ِْٖٓ ﴿ - ٖٚ
 ،فاختلفت فرؽ النصارل إٔب طوائف من بينهم مىٍن قاؿ إٌف عيسى ىوهللا ،: ا١بماعات اأَلْحَزابُ 

ابن هللا كقاؿ آخركف ىو اثلث ثبلثة )هللا كاالبن كركح القدس( كقاؿ ا٤بؤمنوف  كمنهم مىٍن قاؿ ىو
ويل  (فَػَوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد يَػْوـٍ َعِظيمٍ ) كرسولو  هللا تعأب كىو األصح : ىو عبد قوؿ

 ،أم كيل ٥بؤالء الذين غالوا كٛبادكا من ذلك ا٤بشهد الرىيب ،كلمة كعيد معناىا الشدة كالعذاب:
اَي َأْىَل اْلِكَتاِب ﴿ كقولوكالتهويل ّٔذا التنكّب للتفخيم  ،ُب يـو عظيم أبىوالو يشهده كيراه ا١بميع

فإف أنواع الشهود يشهدكف   ُُٕالنساء /  ﴾الَّ ا٢ْبَقَّ ال تَػْغُلوا ٓت ِديِنُكْم َوال تَػُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ إِ 
كقد أجٌل هللا عقأّم إٔب ىذا اليـو العظيم  ،كاأليدم كاألرجل كاأللسن تشهد على أصحأّا

 كاألمور اب٣بواتيم . ،كالعظيم ُب قراراتو كبٌيناتو ،كالعظيم على غّبه ،بذاتو
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 ﴾ؤَِْٔٔغْ زِيِْْ ًَؤَزْصُِْ ٌََّّْ َّإْظٌَُٗنَد ٌَُِْٖ خُظَّدٌَُُِٕٔ خٌََُّْْْ كِِ ظاَلٍٍ ُٓسِنيٍ  ﴿ - ٖٛ

ْع ِّبِْم َوأَْبِصرْ )ٱبرٌب هللا سبحانو عن حاؿ الكافرين كآّرمْب يـو القيامة  أحٌد فما أقول ٠بعهم ك ( َأ٠بِْ
أم ال أحد أ٠بع منهم كأبصر للحق  ،كف إلينا للحساب، كفيو تعجب من حا٥بمؤ بصرىم يـو ٯبي

لىقىٍد كيٍنتى ُب ﴿ كقولوآنذاؾ فّبكف األمور على حقيقتها كلكن بعد فوات األكاف فلم ينتفعوا ّٔا 
ا فىكىشىٍفنىا عىٍنكى ًغطىاءىؾى فػىبىصىريؾى اٍليػىٍوـى حىًديده  ككانوا ُب الدنيا الصم البكم  ،ِِؽ /  ﴾غىٍفلىةو ًمٍن ىىذى

وِّبِْم َما  َكبلَّ َبْل رَاَف َعَلى قُػلُ ﴿ كقولو  العمي عن ٠باع ا٢بق كرؤيتو ال يهتدكف إليو بسبب ظلمهم
فهو كلكن من غأب كٛبادل  (َلِكْن الظَّاِلُموَف اْليَػْوـَ ٓت َضبلٍؿ ُمِبْبٍ ) ُْا٤بطففْب/﴾َكانُوا َيْكِسُبوفَ 

فهم ُب ىذه الدنيا  ُالطبلؽ/ ﴾كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي ﴿ ألنفسهم كلغّبىممن الظا٤بْب
 ،ُب حّبة الضبللة كظلمات ا١بهالة كُب بعدو عن ا٢بق كغفلة عن ا٢بقيقة بشكل كاضح كصريح

ْمُدْد َلُو الرَّْٞبَُن َلِة فَػْليَ ُقْل َمْن َكاَف ٓت الضَّبل﴿ كقولورغم أهنم أصحاب عقل كاع ُب أمور دنياىم! 
فما أعجب حا٥بم، ال يسمعوف كاليبصركف حْب يكوف السمع كالبصر  فائدة : ٕٓمرٙب / ﴾َمّداً 

يـو يكوف السمع كالبصر كسيلة للخزم!  ،كسيلة للهدل كالنجاة، كىم أ٠بع شيء كأبصر شيء
ٍوتىى كىال تيٍسًمعي الصُّ ﴿ كقولو  . َٖالنمل /  ﴾مَّ الدُّعىاءى ًإذىا كىلٍَّوا ميٍدًبرًينى ًإنَّكى ال تيٍسًمعي اٍلمى

 ﴾ًَؤٍََِْٗىُْْ ٌََّّْ خُْمََُْٕشِ بٌِْ هُعَِِ خَُُْٕٓ ًَىُْْ كِِ ؿَلَِْصٍ ًَىُْْ ال ُّآِْنٌَُٕ  ﴿ - ٜٖ
حٌب كأف  ،أحد أ٠باء يـو القيامة. يـو تشتد ا٢بسرات بعد ا٢بسرات ،يـو القيامة( يَػْوـَ ا٢بَْْسَرةِ )

فتكوف ا٢بسرة ىي الغالبة على  ،اليـو ٨بصص للحسرة الكبّبة كالندـ الشديد الذم ال ٲبكن تداركو
( ىذا اليـو يـو القيامة لكل من غأب كٛبادل عن سبيل أَنِذْرُىمْ وَ ) ،كجوىهم كالبارزة على سيمائهم

سن على قٌلة كا ،يـو يتحسَّر كيندـ ا٤بسيء على إساءتو ،ُب يـو ال تنفع فيو ا٢بسرات ،هللا
ٍنًب اللًَّ ﴿ كقولوإحسانو  ِإْذ ُقِضَي اأَلْمُر َوُىْم ٓت َغْفَلٍة ) ٔٓاالزمر /  ﴾ايى حىٍسرىاتى عىلىى مىا فػىرٍَّطتي ُب جى

كٙبتَّم عليهم  ،إذا قضي األمر كفرغ من ا٢بساب كأدخل قـو ا١بنة كقـو النار (َوُىْم ال يُػْؤِمُنوفَ 
َوُىْم ٓت َغْفَلٍة َوُىْم ال وا ُب دار الدنيا ُب غفلة عن ا٢بق كا٢بقيقة )كلكنهم كان ،ا٥ببلؾ الدائم

موصوؿ ابلغفلة  ،، ككأ٭با ذلك اليـو موصوؿ بعدـ إٲباهنمكغفلتهم عن ا٤بوت كما بعده (يُػْؤِمُنوفَ 
ا فإهنٌ الغفلة )احذركا  ٓت غرر ا٢بكم ،البعيدة عن ا٢بواس كاالنتباه الٍب ىم فيها غارقوف كاليستيقضوف

 )شىرُّ  عن النيب)ص( ،ْٓيونس / ﴾ْوا اْلَعَذابَ َوَأَسر وا النََّداَمَة َلمَّا رَأَ ﴿كقولو  (ا٢بسًٌ  ادً سى من فى 
امىةي، امىةى  النُّدَّ الندـ  ا٢َبْسَرُة:: فائدة: الفرؽ بْب ا٢بسرة والندـ.  ُُٓ/  ٕٕالبحار  اٍلًقيىامىة( يػىٍوـي  نىدى

 فيكوف حيٍزانن على شيء فاتىكى لكن ٲبكن تداركو. الندـ:ا أم ،الشديد الفائت ال ٲبكن تداركو
 ﴾بَِّٗد َٗمُْٖ َُِٗغُ خََْٕضَ ًََْٖٓ ػََِْْيَد ًَبَُِْْنَد ُُّْـَؼٌَُٕ  ﴿ - ٓٗ
فكل ما على األرض كمن عليها من  ،٭بلك. أنذرىم ُب ذلك اليـو ا٢باسم الذم الشك فيو:  َنِرثُ 

َوَّلِلَِّ ِمّبَاُث ﴿ كقولو ،عودة ا٤بلك للمالك ،ملك عائد إٔب هللا البشرية كالكنوز كا٤بواقع كا١باه ..
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َنا يُػْرَجُعوفَ )كا٤بّباث كلو إٔب الوارث الوحيد  َُا٢بديد / ﴾َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  فيحاسبكم على  (َوِإلَيػْ
الٍب  ،فلماذا ا٣ببلؼ كالتنازع من أجل ىذه ا٤بتع الزائلة ،كيكوف ا١بزاء من نفس العمل ،ما قدمتم

َنا يُػْرَجُعوفَ ) -ٔ :فائدةاهتا قصّبة كتبعاهتا طويلة؟ لذٌ  ( الرجوع إٔب هللا للعواـ ابلقهر لتعلقهم َوِإلَيػْ
 كقولو  كرجوع ا٣بواص من الناس إٔب هللا ابلرعاية كا٢بماية كالتكرٙب لتعلقهم اب عزكجل ،ابلدنيا

ُ ُكلَّ نَػْفٍس َما َكَسَبتْ ﴿  من الٌرشاد االستعداد ليـو ا٤بعاد.  ،ُٓم / إبراىي ﴾لَِيْجِزَي اَّللَّ
 ﴾ًَخًٌُُْْ كِِ خٌُِْعَدذِ بِزَُْخىَِْْ بَِّٗوُ ًَدَٕ صًِِّّودً َٗسِّْدً  ﴿ - ٔٗ

يقًا نَِبّياً )براىيم خليل الرٞبن )ع( ( ُب القرآف قصة إَواذُْكْر ٓت اْلِكَتابِ ) يقاً  (ِإنَُّو َكاَف ِصدِّ :  ِصدِّ
 ،فبليكٌذب بو أبدان  ،كأيضان تطلق على من يكثر التصديق اب٢بق ،مبالغان فيومبلزمان لو ،كثّب الصدؽ

يعادؿ أٌمة ٯبمع بْب  فسادللفهو)ع( رجل مقاـك  ،كفعلو ترٝباف قولو ،فبل ٱبتلف قولو عن فعلو
الصدؽ كالتصديق كالنبوة،كجاء ابإلسبلـ ا٢بنيف كابلتوحيد ا٣بالص كاب٤بنهج ا٤بستقيم الذم ييطمًئني 

يُقوفَ ﴿ كقولوبى كيشرح النفوس. القلو  دِّ عن ، ُٗا٢بديد/ ﴾َوالَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوُرُسِلِو ُأْولَِ َك ُىْم الصِّ
 .َُٓ/ِالكاُب (يقىان دٌ صٌ  ي  يىٍكتػيبيوي  حىٌبَّ  ؽي دً صٍ يى ل لى الرَّجي  ًإفَّ ) اإلماـ الباقر)ع(

 ﴾ال ََّْٕٔغُ ًَال ُّسْصُُِ ًَال ُّـْنِِ ػَنْيَ َْْ٘حدً  بٌِْ هَدٍَ َٕزِْوِ َّد ؤَزَطِ َُِْ ظَؼْسًُُ َٓد﴿ - ٕٗ

الذم ىداه هللا تعأب إليو  ،انداه متلطفان ٖبطابو إٔب أبيو ٰباكؿ أف يهديو إٔب منهج هللا ا٤بستقيم
حٌب ينتهي إٔب حيث ٰبٌب ىو(  ،كىو يتحبب إٔب أبيو )يبدأ معو من حيث ٰبٌب أبيو ،كعلمو إايه

ال َيْسَمُع َوال يُػْبِصُر َوال ( حجران )اَي أََبِت ٗتَ تَػْعُبدُ أسلوب ا٢بوار الناجح، ) كىذه قاعدة مهمة ُب
ٌد  -ٔ :فائدة( كال ٯبلب لك نفعان كال يدفع عنك ضران ؟! يُػْغِِب َعْنَك َشْي اً  النهي عن ا٤بنكر ال ٰبي

السن كبّب العقل. قوم فرٗبا يكوف صغّب  ،كإف كماؿ األفراد ال يرتبط أبعمارىم دائمان  ،بعمر معٌْب 
إلظهار من ذلك أدب الدعوة، فبل  ،قٌدـ ا٤بوعظة على سبيل االستفهاـ – ٕالذكاء سريع البديهة 
 .يظهر لو أنو أعلم منو!

 ﴾َّد ؤَزَطِ بِِِّٗ هًَْ ـَدءَِِٗ ِْٖٓ خُْؼِِِْْ َٓد َُْْ َّإْظِيَ كَدظَّسِؼْنِِ ؤَىًِْىَ صَُِخؼدً ٌَِّّٔدً  ﴿ - ٖٗ
كإ٭با ترٌفق كتلٌطف كجعل  ،ابه اب١بهل ُب عبادتو األصناـأكٓب يصف  )اي أَبِت(بلطف كرر النصح 

 عن النيب)ص( ،رفيق ألبيو كصديق لو ُب السّب لقربو منو نسبان من ابب فتح قناة التأثّب عليو نفسو
اَي أََبِت ِإِّنِ َقْد ، )َٔص  ٕٓالبحار شىانىوي(  ًإالَّ  شىٍيءو  ًمنٍ  عى نػىزى  كىالى  زىانىوي، ًإالَّ  شىٍيءو  ُب  ييوًضعٍ  ٓبىٍ  الٌرًٍفقى  )ًإفَّ 

( فبل تستنكف عن التعٌلم مِب لصغر سٌِب َما ٗتَْ َيَِْتكَ ( اب بطريق الوحي )َجاَءِن ِمْن اْلِعْلمِ 
انظر إٔب  كنكل ،ال تنظر إٔب مىٍن قاؿ) عن النيب)ص( ،كأنظر إٔب القوؿ السديد ،ابلقياس إٔب سٌنك

 ني )أىحىسى  وٓت غرر ا٢بكم ،ّٖالبقرة /  ﴾َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً ﴿ كقولو  ُِِْٖلعماؿ خرب كنز ا( ما قاؿ
ىـً  ، حيٍسني  زىانىوي  مىا اٍلكىبلى ُـّ  صُّ أ٣بٍا كىفىًهمىوي  النًٌظىاـً إقبل نصيحٍب  (فَاتَِّبْعِِب َأْىِدَؾ ِصَراطًا َسِوايًّ ( )كىاٍلعىا
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طريق ا٥بداية كالنجاة من ا٤بهالك ال  ،الطرؽ كأقصر كقتكأطعِب أرشدؾ إٔب طريق مستقيم أبيسر 

اي أبًت  -ٔ:فائدةدين ا٢بياة كالًقيىمي كا٤ببادئ كاألخبلؽ.  ،كىو دين هللا القىٌيمٍ  ،تظل بعده أبدان 
 ًعٍلمو  سىاعىةى  التستصغر سٌِب كإ٭با أنظر إٔب رجاحة عقلي كاستقامة فكرم كصبلح أعمإب، فىًإفَّ 

يػٍره  ر سىاعىةو فىكُّ تػى ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( ،عىٍمرو  ةً نى سى  ًمنٍ  أٍفضىلي   ًمٍن ًعبىادىًة سىنىةو )ًإ٭بَّىا يػىتىذىكَّري أيكٕبى  خى
كال كل كبّب عآب كخبّب! لذلك من  ،( فليس كل صغّب جاىلِّٕ/  ُٕالبحار  ،ُٗالرعد /  األىٍلبىاًب(

( كمن الطبيعي أف يرجع ا١باىل إٔب العآب !ًبسىنىةو  ٍنكى مً  أىعىٍقلي  بًيػىٍوـو  ًمٍنكى  ا٣بطأ ا٤بثل ا٤بعركؼ )أىٍكبػىرى 
ختصاص ُب كل علم كفن بغض النظر إٔب أعمارىم كالرجوع إٔب أىل اال ،هبغض النظر إٔب عمر 

 . ٕاألنبياء /  ﴾فىاٍسأىليوا أىٍىلى الذًٌٍكًر ًإٍف كينتيٍم ال تػىٍعلىميوفى ﴿
ِ ػَصًِّْدَّد ؤَزَطِ َُد ظَؼْسًُِ خَُّْْٙؽَدَٕ بِ ﴿ - ٗٗ   ﴾َّٕ خَُّْْٙؽَدَٕ ًَدَٕ َُُِِّلََْٰٖٔ
الشَّْيطَاُف َسوََّؿ ﴿ كقولوطاعتو كاالستجابة لوساكسو فيصبح عبدان للشيطاف  عبادة الشيطاف :   

مرؾ بكل سوء كمنها عبادة أم اي أبًت ال تطع كساكس الشيطاف فإنو أي ِٓدمحم /  ﴾٥َبُْم َوَأْمَلى ٥َبُمْ 
كعلى ىذا فكل من عصى  ،ابلعبادة عن الطاعة ألف من أطاع شيئان فقد عبده ٭با عربأك ، األصناـ

ًطقو  ًإٔبى  أىٍصغىى مىنٍ ) )ص(عن النيبهللا ُب شيء فقد عبد الشيطاف .  هي  فػىقىدٍ  انى  النَّاًطقي  كىافى  فىًإفٍ  ،عىبىدى
فَّ )إ ِْٔ/  ِٕالبحار ( إبًٍليس عىبىدى  فػىقىدٍ  إبًٍليس ًلسىافً  عىنٍ  ٍنًطقي يػى  النَّاًطقي  كىافى  كىًإفٍ  ،هللاى  دى عىبى  فػىقىدٍ  هللاً  عىنً 

 كمعاند ألنو عاصو  ،كىذا بياف السبب ُب النهي عن طاعتو( الشَّْيطَاَف َكاَف ِللرَّْٞبََِٰن َعِصيًّا
ك لدكد لئلنساف كحقود عليو كال أيمره ٍب انو عدٌ  ،مستكرٌب كمن أطاعو صار مثلو عاصيان كمستكربان 

ـى أىف الَّ تػىٍعبيديكاكا٢برماف من رٞبة هللا ﴿ ،ا فيو معصية هللاكال يغريو إاٌل ٗب ٍد ًإلىٍيكيٍم ايى بىًِب آدى  أىٓبٍى أىٍعهى
 . َٔ / ايسْب﴾ ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ مًُّبْبه  الشٍَّيطىافى 

 ﴾ ؽَدِٕ ًًَُِّْدَّد ؤَزَطِ بِِِّٗ ؤَوَدفُ ؤَٕ َََّّٕٔيَ ػٍََخذٌ َِّٖٓ خَُُّلََِْٰٖٔ كَعٌٌََُٕ َُِِّْْٙ ﴿ - ٘ٗ

 ،بكل إجبلؿمن انقاذه من الضبلؿ  ة( ُب كل خطاب دليل على الرفًق بو كالرغباي أبتِ كإيراد)
ِإِّنِ َأَخاُؼ َأف ٲَبَسََّك َعَذاٌب ) ا٤بعُب : ،كإرشاده إٔب ا٥بداية كاالستقامة،كٙبذيره من سوء العاقبة

َن الرَّْٞبََٰنِ  كنز  (عىلىٍيوً  مىامىاتى  عىلىىييبعث كٌل عبد ) ص()عن النيب ،أخاؼ أف ٛبوت على كفرؾ( مِّ

قريبان  (ِللشَّْيطَاِف َولِيًّا)عبادتك لكتكوف  ،بك عذاب هللا األليم فيحلَّ  :كَ سَّ ٲبََ  ، ِِِْٕالعماؿ خرب 
 مواليان للشيطاف (ِللشَّْيطَاِف َولِيًّا)فتكوف كقرينان لو اب٣بلود ُب النّباف كبئس القرين  ،انصران كمؤيدان ك 

الشَّْيطَاُف ِلئْلِنَساِف  وََكافَ ﴿ فقد أككلت نفسك أب عدكو لئيم خبيث ،أمرؾموكوالن إليو 
   ِٗ / لفرقافا﴾َخُذواًل 
(  ع( ٓب يكن كالده ا٢بقيقي كا٭با آّازم، كا٭با كاف جده ألمو ألف آابء النيب )اَي أََبتِ ) -ٔ:فائدة

هللاي كىٓبٍى يىزًٍؿ ) )ص( لقولوبد غّب هللا تعأب يعمشرؾ كٓب يكن فيهم  ،كلهم كانوا مسلمْب إٔب آدـ
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بً  َا ( كالكافر ال يوصف ابلطهارة لقولو ﴿إاتً اـ الطَّاًىر حى ًإٔبى أىرٍ  الطَّاًىرٍينى  يػىنػٍقيليًِب ًمٍن أىٍصبلى ٭بَّ
هللا  ا٘ب أخاؼ أف أيخذؾ من عذاب )اَي َأَبِت( -ٕ ،ّّٖ/ ّنور الثقلْب  ،ِٖ / التوبة ﴾اْلُمْشرُِكوَف ٪َبَسٌ 

فتكوف كليان لو كىو موالؾ  ،فبل يبقى لتوٕب أمرؾ إاٌل الشيطاف ،لك كانقطاع رٞبتو عنك وخذالنك 
 ﴾بِْ َس ِللظَّاِلِمَْب َبَدالً  َأفَػتَػتَِّخُذونَُو َوُذرِّيػََّتُو َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن َوُىْم َلُكْم َعُدو  ﴿ كقولو. كموجهك

ؽً  ًمنٍ  )النٍَّصحي  ٓت غرر ا٢بكم –ٖ َٓ/الكهف (  أٍخبلى  ٓبىٍ  مىنٍ  اٍلمىوىدَّةي  أىخىلىصى  مىا) ٓت غرر ا٢بكماٍلًكرىاـً
 ، كال ٘بعلو جدالن.النصح ثقيل فبلترسلو جببلن  :وقيل ( يػىٍنصىحٍ 

  ﴾هَدٍَ ؤَََخؿِرٌ ؤَْٗطَ ػَْٖ آُِيَعِِ َّد بِزُْخىُِْْ َُحِْٖ َُْْ ظَنعَوِ ََْٕـَُٔنَّيَ ًَخىْفُُِِْٗ َِِّْٓدً  ﴿ - ٙٗ

ستفهاـ ابراىيم عن عبادة آ٥بٍب األصناـ ككاره ٥با كمنصرؼ عنها؟ إمعرضه اي أأراغب: قاؿ لو آزر، 
ل لو! ٍب ككأ٭با يريد أف يقوؿ لو من ييعرض عن عبادة األكاثف ال عق ،فيو معُب التعجب كاإلنكار
شتم آ٥بٍب كعيبهم كتَبؾ الدعوة أب ﴾ لىًئٍن ٓب تَبؾ لَِ ن ٗتَّْ تَنَتِو أَلَْرُٝبَنَّكَ يفاجئوي بتهديد ككعيد ﴿

هْباالنتقامي  التوحيد ألرٝبنك اب٢بجارة حٌب القتل! كىو القتل صربان كا٤بوت
ي
كىو  ،البطيء ا٤بؤٓب ا٤ب

اف يعِب أشتمك كألعنك كمنو س( ابللأَلَْرُٝبَنَّكَ أك ) ،فأغرب عن كجهي ،أنواع القتل! أسو أمن 
زمنان طويبلن أم دىران طويبلن قبل أف )َمِليًّا( :،ب نفسك عن عيِبتغيٌ  ﴾ أكَواْىُجْرِن َمِليًّاالرجيم ﴿

الة العنيفة هّٔذًه ا١ب -ٔفائدة :  ،ستبقاء ٢بياتك إف كنت تريد النجاةا ،يصيبك مِب عقوبة مؤ٤بة
ف الكفر مع أككذلك ش ،كّٔذًه القسوة قابل القوؿ ا٤بؤٌدب ا٤بهٌذب ،تلٌقى آزر دعوة التوحيد

كر نكىكذا ألىفى ا٤ب -ٕ،كالقلب الذم أفسده الطغياف ،بو اإلٲبافقلب الذم ىذٌ كشأف ال ،ٲبافاإل
ا٤بوازين  كٚبتلُّ  ،كىكذا عندما تنقلب ا٤بقاييس الصحيحة ،كا٤بعركؼ منكران  ،ح عنده معركفان بفأص

َأْخرُِجوا آَؿ ُلوٍط ﴿ كقولوكا٢برب على ا٢بق كالطهارة  ،الشريفة فتكوف النصرة للباطل كالفجور
 ،ا٢بق( من يرفض هللا اإللو الواحد آ٥بٍب) -ٖ ،ٔٓ / النمل ﴾قَػْريَِتُكْم ِإنػَُّهْم ُأََنٌس يَػَتَطهَُّروفَ  مِّن

الضَّبلُؿ فََأَنَّ  َفَماَذا بَػْعَد ا٢ْبَقِّ ِإالَّ ﴿ كقولوبلؿ بعيد فسوؼ يقبل اآل٥بة ا٤بتعددة فتجعلو ُب ضى 
ئنا النَّاسي  يىَبيؾى  )الى  ٓت غرر ا٢بكم ِّ / يونس﴾ ُتْصَرُفوفَ  يػٍ حً  ًديًنًهمٍ  ًمنٍ  شى  هللاي  فػىٍتحى  ًإالَّ  مٍ دينٍػيىًاىي  إًلًٍصبلى

مىًِبٍ فى إٌف هللا تعأب ٤با خلقى الدنيا قاؿ ٥با ) رويّ .  ًمٍنوي( أىضىرَّ  مىاىيوى  عىلىيػٍهيمٍ   ،ٍخًدًمٍيوً اً ايىٍ دُّنٍػيىٍا مىٍن خىدى
مىًك فى   .ّٕ/ّركح البياف(! ٍستىٍخًدًمٍيوً اً كىمىٍن خىدى

 ﴾  لَلًِّْد زِِ ًَدَٕ بَِّٗوُ  ََزِِّ َُيَ َٔإَْٔعَـْلُُِهَدٍَ ََِٔدٌّ ػََِْْيَ  ﴿  - ٚٗ

ـٌ َعَلْيَك(التهديد كالوعيد كمودعان أابه ) قاؿ إبراىيم ٦بيبان عن أنت ُب سبلـ مِب كال أقوؿ لك  َسبَل
َتغِ ﴿ كقولواألبوة ٤بقاـ بعدي ما يؤذيك  ـٌ َعَلْيُكْم اَل نَػبػْ َسَأْستَػْغِفُر َلَك ) ٓٓ / القصص﴾ ي ا١ْبَاِىِلْبَ َسبَل

) كسأسأؿ هللا أف يهديك  ،بعيدان عنك ليكوف عن ظهر الغيب فهو أرجى للقبوؿ عند هللا َر ِّ
، كعٌود٘ب ريب سبحانوي على يب( كثّب ا٢بفاكة كاالعتناء كاللطف ِإنَُّو َكاَف ِ  َحِفيًّا)كيغفر لك ذنبك 
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 ،كفوؽ ما أريد ،فإ٘ب أعطيتي هللا كٌلما أملك، فأعطا٘ب كٌلما أريد ،يعائد فضلو كإحسانو فييجيب

 ،ٓب يغضب ابراىيم ا٢بليم لتقريع أبيو لو كانذاره اب٤بوت كٓب يفقد عطفو كأدبو مع أبيو -ٔ :فائدة
ـٌ َعَلْيَك( فبل جداؿكقابل السيئة اب٢بسنو ) يى اٍدفىٍع اًبلًٍَّب ىً ﴿ كقولو. كال أذل بعد اليـو ،َسبَل

 . ٔٗا٤بؤمنوف /  ﴾أىٍحسىني السَّيًٌئىةى ٫بىٍني أىٍعلىمي ٗبىا يىًصفيوفى 
 ﴾ ًَؤَػْعٌَُُُِّْْ ًََٓد ظًَْػٌَُٕ ِٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ًَؤَيْػٌُ ََزِِّ ػََََٰٕ ؤََُّد ؤًٌََُٕ زًُِػَدءِ ََزِِّ َ٘وًِّْد﴿  - ٛٗ

اإلٲباف  إٔبى ٔب جوارؾ كدعوٌب لك ا كاف كجودم إكإذ( َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَف ِمن ُدوِف اَّللَِّ )
فأعتزلك أنت كقومك كأعتزؿ ماتدعوف من دكف هللا اب٤بهاجرة من اآل٥بة ا٢بجرية كالبشرية  ،يؤذاينك

َواْصَِبْ َعَلى َما يَػُقوُلوَف ﴿ كقولو  كأىاجر عنها ُب هللا كأزىد ُب الدنيا لوجو هللا ،كارٙبل عن دايركم
يبلً َواْىُجْرُىْم َىجْ  كأعبد ريب (ُكوَف ِبُدَعاِء َر ِّ َشِقيًّاَوَأْدُعو َر ِّ َعَسىَٰ َأالَّ أَ ) َُ/ ا٤بٌزمل  ﴾رًا ٝبَِ

كراجيان بسبب إخبلصي العبادة لو إاٌل ٯبعلِب شقيا  ،(:للرجاءَعَسىَٰ كأدعوه كحده ٨بلصان لو الدين )
 صينٍ ) ٓت غرر ا٢بكم (اٍلمىصىاًئبً  أٍعظىمي  دًٌينً اًبل اٍلميًصيبىةي ) ٓت غرر ا٢بكمخائبان مثلكم ُب دعاء آ٥بتكم، 

نٍػيىاؾى  ًدينىكى  ئنا أىحىده  ماتىرؾى )روي: (ٮبيىافػىتىٍخسىر  دينىكى بً  ؾى دينٍػيىاٍ  تىصينٍ  كىالى  ،هيمىارىٕبتػى  ًبدي يػٍ  هدينٍػيىا أيميورً  ًمنٍ  شى
يػٍرنا هللاى  عىوىضىوي  ًإالَّ  نىوي ًديػٍ  ستصبلحال  . (ًمٍنوي  خى

( ًًََىَسْنَد َُيُْْ ِْٖٓ ََلَْٔعِنَد 39خػْعَََُّيُْْ ًََٓد َّؼْسًًَُُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ًَىَسْنَد َُوُ بِْٔمَنَ ًََّؼْوٌُذَ ًًَُالًّ ـَؼَِْنَد َٗسِّْدً ) كَََِّٔد﴿  -ٓ٘ -ٜٗ
  ﴾ًَـَؼَِْنَد َُيُْْ َُِٕدَٕ صًِْمٍ ػَِِّْدً

ك٤با ىاجر إبراىيم من اببل إٔب أرض الشاـ كاعتزؿ أابه ( َّللَِّ فَػَلمَّا اْعتَػَز٥َبُْم َوَما يَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف ا)
َنا َلُو ِإْسَحَق َويَػْعُقوبَ ) أبدلو هللا من ىو خّبه منهم كتزكج بسارة ك ،و ُب هللامكقو  فآنس هللا  (َوَىبػْ

أقرَّ هللا  (اوَُكبلًّ َجَعْلَنا نَِبيًّ )ّٔما كحشتو عن فراؽ قومو أبكلئك األكالد األطهار بل كأحفاد األحفاد 
َنا ٥َبُم مِّن رَّْٞبَِتَنا﴿َووَ -ٓ٘كمن ىنا كيِب إبراىيم ا٣بليل أبو األنبياء ،ّٔما عينو ُب حياتو ابلنبوة  ﴾َىبػْ

كا٤باؿ كالولد  ا٢بكمة كالصبلح عطيناىمكأ ،أعطينا ابراىيم اسحاؽ كيعقوب نعم الدنيا كاآلخرة
ىنا ألهنا السمة البارزة  ة( تذكر الرٞبمن رَّْٞبَِتَنا) كالعلم كحسن العمل كاإلمامة كالتأييد بركح القدس

زلتو تؤنسو ُب كحدتو كعك ألهنا ىبة هللا الٍب تٌعوض إبراىيم عن أىلو كدايره ك  ،ُب جو السورة
ألف ٝبيع  ،نان ُب الناس على مر الزمافسى حى كرًا ﴾ وجعلنا ٥بم ذِ ٥َبُْم ِلَساَف ِصْدٍؽ َعِليًّا َوَجَعْلَنا﴿

براىيم كآؿ ابراىيم ُب إوف على صلٌ كيي  ،كاألدايف يثنوف عليهم ٤با ٥بم من الصفات ا٤برضيةأىل ا٤بلل 
 ،ْٖالشعراء /  ﴾ ِلَساَف ِصْدٍؽ ٓت اآلِخرِينَ َواْجَعْل ٙت ﴿ كما يصلوف على دمحم كآؿ دمحم كقولو ،العا٤بْب
ًؽ لًلمىرًء ٯبىٍعىليوي دٍ ًلسىافي الصًٌ ) )ع(عن اإلماـ علي .ّٕ/األنبياء ﴾َوَجَعْلَناُىْم أَِئمًَّة يَػْهُدوَف ِبَِْمِرَنَ ﴿ كقولو

اًؿ أيىٍكيليوي كىييورًٌ 
ى
يػٍره ًمٍن ا٤ب  . ّّٗ/  ّنور الثقلْب  (ثيوي هللاي ُب النَّاًس خى

  ﴾ َّٗسًِّْد ًٌََُُٔد ًًََدَٕ ُٓىَِْصًد ًَدَٕ بَِّٗوًَُخًٌُُْْ كِِ خٌُِْعَدذِ ٌَََُٰٓٔ   ﴿ - ٔ٘
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ا٤بختار  ص :خلَ ا٤بُ ( ِإنَُّو َكاَف ٨ُبَْلًصالقومك ُب القرآف الكرٙب خربى موسى الكليم )كاذكر اي ٧بمٍد    
أم أخلصو هللا لنفسو بعدما  ،كا٤بصطفى أم أخلصو هللا من النقائص كجعلو ُب مقاـ األكلياء

على كىو أ ،عملو كال ُب قولو ُب فبل نصيب لغّب هللا ُب قلبو كال ُب نفسو كال ،نفسو  صى لى أخى 
كىكذا انقطع اإلماـ ا٢بسْب )ع( ُب  ،من بْب ا٣بلق كجعلو كليمان لوكاصطفاه  مقامات العبودية،

ٌٌب أىًصلى ًإلىٍيكى كىًإٍجًذٍبًِبى ٗبىنًٌكى حىٌبَّ أيٍقًبلى عىلىٍيكى دعائو ُب يـو عرفة ) يى ايٍطليٍبًِبى ًبرىٍٞبىًتكى حى
وََكاَف )( إ٥بًٍ

 ، لو الرسوؿ كالنيبفجمع هللا ،كاألنبياء األطهاركٕب العـز أمن الكبار من الرسل  (َرُسواًل نَِّبيًّا
غها إٔب الناس مبشران ليبلٌ  ،صاحب رسالة كشريعة عن طريق الوحيالرسوؿ :  ،والفرؽ بينهما

كيعمل  ،غ قومو عنو كليس معو كتاب ٠باكمينبئ عن هللا عن طريق الوحي كيبلٌ والنيب :  ،كنذيران 
 ،فالرسوؿ أكسع مهمة من النيب ،كل نيب رسوالن   سفكل رسوؿ نيب كلي ،قبلو بكتاب الرسوؿ الذم

  -ٔ:فائدةكأعلى مكانة كمقامان لذلك قدـ الرسوؿ . 
ي
 صًْبى لى خٍ ال تكوف العبودية كاملة إاٌل من ا٤ب

ينَ لقولو ﴿ ـى ًبشىرىاًئًط ) ٢بكمٓت غرر ا ٓالبينة /  ﴾َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا اَّللََّ ٨ُبِْلِصَْب َلُو الدِّ مىٍن قىا
ً  ًمٍن أىٍخلىصى ) )ص(عن النيب! الٌرؽً  ًإٔبى  أيًعيدى  اٍلعيبيوًديَّةً  أيصوؿً  عىنٍ  قىصَّرى  كىمىنٍ ( قً لى للعتٍ العيبيوًديًَّة أىًٌ 

ًة ًمٍن قػىٍلًبوً  ايركح  قاؿ ا٢بواريوف : ،ِّٕ / ِالدر ا٤بنثور  (عىلىى ًلسىانًوً  أىٍربىًعْبى صىبىاحان ظىهىرىٍت يػىنىابًيعي ا٢ًبٍكمى
 – ٕ ،ا٤بصدر السابق (النَّاسُ  َٰبَْمُدهُ  َأفْ  ٰبُِب   اَل   يَػْعَملُ  الَِّذي قَاؿَ ؟ )ً  صً لى خٍ ليمهللا أخربان عن ا

كالذم يٌتبع منهج هللا بصدؽ  ،ىو الذم ييهٌذبي غرائزه من العيوب كطبائعو من النواقص ا٤بُخِلص:
ىصي  ٓت غرر ا٢بكم ،صيوصلو إٔب منزلة اإلخبل ٍخبلى  . اٍلميقىرًَّبْبى( ًعبىادىةي  )اإٍلً

  ﴾( ًًََىَسْنَد َُوُ ِْٖٓ ََلَْٔعِنَد ؤَوَدهُ ىَدًََُٕ َٗسِّْدً 22ًََٗديَّْنَدهُ ِْٖٓ ـَدِٗرِ خُؽٌَُِّ خََِّْٕٖٔ ًَهََُّزْنَدهُ َٗفِّْدً ) ﴿ - ٖ٘ -ٕ٘

من  ،كمن ٲبْب موسىكاندينا موسى من ا١بانب األٲبن من جبل الطور أ حْب كلمناه ىناؾ مباشرة ن
للداللة على ، ان معنواين تشريفيان أدنيناه إلينا مناجيان لنا دنوٌ  َوقَػرَّبْػَناُه ٪بَِيًّا() كراء ا٢بجاب ببل كاسطة

نعمة فضيلة ٓبٍى ينٍلها  ،قرب ا٤بكانة كا٤بنزلة كالكرامة ال قرب ا٤بكاف،كخاطبناه مباشرة كببل كاسطة
َنا َلُو ِمن رَّْٞبَِتَنا َأَخاُه َىاُروَف نَِبيًّا﴿-ٖ٘غّبه  ككىبنا لو من نعمتنا عليو أخاه ىاركف  ﴾َوَوَىبػْ

ْن َأْىِلي﴿كقولو لدعوتو   ةفجعلناه نبيان إجاب جعلناه  َّ-ِٗطو/﴾َأِخي َىاُروفَ  ،َواْجَعل ٙتِّ َوزِيًرا مِّ
 ٕٛٔٓت هنج الببلغة خطبة ث سنوات.ينان . ككاف ىاركف أكرب من موسى بثبلمعلو عضدان كانصران ك 

تًًو عىظيمان، ًببلى جىوىارًحى كىالى أىدىكىات، كىالى نيٍطق كىالى ٥بىىوىات) كال ( )الًَّذم كىلَّمى ميوسى تىٍكًليمان، كىأىرىاهي ًمٍن آايى
الو )و ( كقةه فى شً   . ُْٔالنساء/( كىكىلَّمى اللَّي ميوسىى تىٍكًليمن

  ﴾ َٗسِّْدً ٌََُٔالً ًًََدَٕ خٌَُْػًِْ صَديِمَ ًَدَٕ بَِّٗوُ بَِْٔٔدػََِْ عَدذِخٌُِْ كِِ ًَخًٌُُْْ ﴿ - ٗ٘

كىو أبو  ،الذبيح ابن ابراىيم (ِإ٠ْبَاِعيلَ )ُب القرآف الكرٙب خرب جدؾ  (اْلِكَتابِ  ٓت ) اي دمحم (َواذُْكرْ )
 ،بطبعو لو ( حافظان َؽ اْلَوْعدِ ِإنَُّو َكاَف َصادِ تناءن بشأنو كليكوف قدكة لغّبه )و ابلذكر اعصٌ العرب كخى 
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كصدؽ الوعد صفة   ،لدينو كلئلنسانية ٝبعاء دكف أم مقابل إاٌل مرضاة هللا تعأب كأيضان كاف كفيان 
بدرجة تستدعي  ٠باعيلإُب  ةفبل بد أف ىذه الصفة كانت ٩بيزة كابرز  ،صاّبإنساف كل نيب ككل 

كإنو )ع( عاٗب ُب الوفاء ابلوعد مآب يعانو غّبه  ،ابرازىا كاالعتناء ّٔا بشكل خاص تشريفان كإكرامان 
ثُب هللا عليو أفمن صدقو ككفائو كصربه تسليم نفسو للذبح طوعان ال كرىان فلذلك  ،من األنبياء

كاف أخوه إسحاؽ كصف ابلنبوة فقط   ،( ٝبع هللا لو بْب الرسالة كالنبوة كالوحيوََكاَف َرُسواًل نَِّبيًّا)
 ٠باعيل جاء خاًب ا٤برسلْب دمحم )ص(. إ( كمن  نَِّبيًّاَرُسواًل ككصف ا٠باعيل )

كال ٱبالف  ،يفعل ما يقوؿ كال يقوؿ ما ال يفعل ،كاف كفيان بطبعوَصاِدَؽ اْلَوْعِد( )- ٔ:ةفائد
ٓت  ،ٖمل/ا٤بزٌ ( كىافى كىٍعديهي مىٍفعيوالن ، كقولو )اف رسوالن نبيان كعند ربو مرضيان كمن أجل ىذا ك ،فعلو قولو

 (ٌ! العتقْب ًإ٪ٍبىازي الوىٍعًد أىحىدي  ،قػٍَّْبً الوىٍعدي أىحىدي الرًٌ ) كمغرر ا٢ب

 ﴾ًًََدَٕ َّإُُُْٓ ؤَىَِْوُ زِدُصََِّدشِ ًَخًََُّّدشِ ًًََدَٕ ػِنًَ ََزِّوِ َُْٓظًِّْد﴿  - ٘٘

لو كأقرب الٌناس إليو بعد أف أكمل نفسو اشتغل بتكميل أىك ( وََكاَف َيَُْمُر َأْىَلُو اِبلصَّبَلِة َوالزََّكاةِ )   
 ، كٰبثٰبث أىلو كيشجعهم على طاعة هللا كافكأٌمتو، فهو ٰبٌب للناس ما ٰبب لنفسو، أم  

 أكٔب اب٤بعركؼ، كأكٔب ابلتكميل كأفضل ْبألف األقرب، من عَبتو كعشّبتو كقومو خاصتوك  جتوك ز 
كاف أر  كخصص الصبلة كالزكاة كٮبا من ُِْالشعراء/( كىأىٍنًذٍر عىًشّبىتىكى اأٍلىقٍػرىًبْبى ابالستجابة كقولو )

فإف عبلقة الصبلة ابلزكاة كعبلقة األقواؿ  ،كالصلة الوثيقة بْب العبد كربو كبينو كبْب ٦بتمعو، العقيدة
الى ) )ع(عن اإلماـ الصادؽاب٤بٌدعيات،  ةكعبلقة ا٢بقيق ،اؿ، كعبلقة العبادات اب٤بعامبلتابألفع
ةى  اةى  صىبلى انؿ رضى هللا  (وََكاَف ِعنَد رَبِِّو َمْرِضيًّا) ِِٓ/ْٖالبحار  (لىوي  عى ًلمىٍن الى كىرى  كىالى زىكىاةى  ،لىوي  ًلمىٍن الى زىكى

و كأفعالو عز كجل، كىذا غاية ا٤بدح ألف ا٤برضي عند ربو ىو الفائز ُب كل طاعتو ُب ٝبيع أقوال
َن اَّللَِّ ﴿، لها طاعات كقرابت ليس فيها نقائصألهنا كانت ك، كأحوالو أبعلى الدرجات َوِرْضَواٌف مِّ

، كعلى قدر الرضواف يناؿ النعيم كا٤بقامات ضواف هللا أكرب من ا١بنة كنعيمهاكر  ،ِٕ التوبو /﴾َأْكبَػرُ 
رىًضيى اللَّي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا ، كقولو )الغاية الٍب يسعى ٫بوىا ا٤بخلصوف ألف الرضواف ،كا٤بفاجأةكا٤بكافآة 

مىةي ًرضىا هللًا سيٍبحى ) ٓت غرر ا٢بكم ،ُُٗا٤بائدة/( عىًظيمي عىٍنوي ذىًلكى اٍلفىٍوزي الٍ   ،انىوي كىتػىعىأبى عىٍن العىٍبدً عىبلَّ
انىوي لىوي ًرضىاهي ٗبىا قىضىى ًبًو   .( كىعىلىٍيوً  سيٍبحى

 ﴾ ٗدً ػَِِّْدً ( ًَََكَؼْنَدهُ ٌََٓد25ًَخًٌُُْْ كِِ خٌُِْعَدذِ بِيََِّْٓ بَِّٗوُ ًَدَٕ صًِِّّودً َٗسِّْدً )﴿  – ٚ٘ -ٙ٘

ُب القرآف الكرٙب خرب إدريػس إنػو عػاش الصػدؽ ُب أعمػاؽ نفسػو كُب ( ٓت اْلِكَتابِ )اي دمحم  (واذكر)
كاشػتهر  ، عليػو ثبلثػْب صػحيفةكقػد أنػزؿ هللا ،كىو جد نػوح)ع( كأكؿ مرسػل بعػد آدـ ،ٝبيع أحوالو

يًقا نَِّبيًّادريس لكثرة اشتغالو ابلدرس ك)إب ع مشػاعره كابلػغ يػفعاش الصدؽ ُب ٝب ،الصدؽ ّب( كثِصدِّ
كصػػٌدؽ اب٢بػػق كا٢بقيقػػػة فلػػم ٱبػػػرج مػػن الصػػػدؽ إالٌ  ،ُب الصػػدؽ ُب سػػرٌه كعبلنيتػػػو ُب أقوالػػو كأفعالػػػو
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مػػػع شػػػدة معاانتػػػو ُب أجػػػواء جاىليػػػة  ،فعػػػاش الصػػػدؽ مػػػع نفسػػػو كمػػػع ربػػػو كمػػػع النػػػاس ،كيعػػػود إاليػػػو
 ،ُب ظػػركؼ موضػػوعية تقتضػػي ذلػػك ،سػػوالن كٓب يكػػن ر  (يػػاَ قاً نبِ ِصػػديِّ )حػػٌب أصػػبح  ،فػػةجهػػبلء متخلٌ 

فػػأعلى قػػدره كرفػػع ذكػػره كعػػاش القػػرىب عنػػد  ،يةرفعػػة معنويػػة كحٌسػػ ﴿َورَفَػْعنَػػاُه َمَكػػاًَن َعِليًّػػا﴾ - ٚ٘
كمػػػن يعتمػػػد الصػػػدؽ ُب ٝبيػػػع  ،ْ / االنشػػػراح﴾ َورَفَػْعنَػػػا لَػػػَك ِذْكػػػَرؾَ هللا تعػػػأب كقولػػػو لنبيػػػو دمحم )ص( ﴿
زينػة ا٢بػديث  (ؽُ دْ الِصػ)كىكػذا  ،دان حػٌب يكتبػو هللا عنػده ًصػٌديقاأحوالو فػبل يقػَبب مػن الكػذب أبػ

كبركػػػة ُب ا٢بيػػػاة كتطػػػٌور ُب آّتمػػػع كسػػػعادة  ،كانشػػػراح الصػػػدكر كاطمئنػػػاف القلػػػوب ،كصػػػبلح األمػػػور
 مىػػػنٍ  أىكَّؿي  الصَّػػػادىؽى  ًإفٌ )الصػػػادؽ)ع( عػػػن اإلمػػػاـ . كرفعػػػة ُب ا٤بنزلػػػة كىيبػػػة ُب الشخصػػػية ،للفػػػرد كلؤلمػػػة

ػلى  عػزَّ  هللاي  وي ييصىػدًٌقي  ، أىنَّػوي  يػىٍعلىػػمي  كىجى ( نػىٍفسيػػوي  كىتيصىػدًٌقيوي  صىػاًدؽه عػن اإلمػاـ البػػاقر .َُْ/ِالكػػاُب  تػىٍعلىػمي أنٌػوي صىػاًدؽه
 .َُٓ/ِالكاُب (يقىان دٌ صً  هللاي  يىٍكتػيبيوي  حىٌبَّ   ؽي دً صٍ لًيى  لى الرَّجي  ًإفَّ ) )ع(
َّْٖٔ ىًََّْنَد يِْ َِّٖٓ خُنَّسِِّْنيَ ِٖٓ ٌََُِّّّصِ آيََّ ًََِّْٖٓٔ لََِْٔنَد َٓغَ ٌُٗقٍ ًَِٖٓ ٌََُِّّّصِ بِزَُْخىَِْْ ًَبَُِْٔخجََِْ ًَِٓخٍََُِّّٖ ؤَْٗؼََْ خَُِّوُ ػََِْْ ؤًَُُحِيَ ﴿ - ٛ٘

 ﴾ ًّْدًَزٌُِ ُٔفًًَّخ وًَُُّخ خَُُّلََِْٰٖٔ آَّدضُ ػََِْْيِْْ ظُعَََِْٰ بٌَِخًَخـْعَسَْْنَد  

بسائر النعم  (الَِّذيَن أَنْػَعَم اَّللَُّ َعَلْيِهم)ناىم عليك أيها الرسوؿ ىم الذين ىؤالء النبيوف الذين قصص
، ٲبلكوف كالدنيوية، كابلقرب منو سبحانو كعظيم ا٤بنزلة لديو، عندما أعطوا  أعٌز ما ةالديني

 ،هعزٌ فأذاقهم هللا حبلكة قربو كحبو كٝباؿ جذبو ك  ،يريدكف يريدكف كفوؽ ما فأعطاىم هللا كٌل ما
أولََِٰ َك ﴿ كقولوُب األمة صا٢بة كقيادة حسنة كىم عشرة أك٥بم زكراي كآخرىم إدريس ىؤالء قدكة 

الى يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم حىٌبَّ يىكيويفى ىىوىاٍهي تػىبػىعىان )النيب )ص(  عن َٗاألنعاـ /﴾فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدهْ  الَِّذيَن َىَدى اَّللَُّ 
ٍا ًجٍئتي ًبوً  ـَ ﴿ ُُٕ/ٔفركح البيا( ًلمى أيب  َو٩ِبَّْن َٞبَْلَنا َمَع نُوٍح﴾﴾ أيب البشر األكؿ ﴿ِمن ُذرِّيَِّة آَد

( كىو يعقوب وإسرائيلكإ٠باعيل كإسحاؽ كيعقوب ) (َوِمن ُذرِّيَِّة ِإبْػَراِىيمَ )البشر الثا٘ب كإبراىيم 
 ْن َىَديْػَناَو٩بَّ )من الذرية البنت كيفيد أف كلد  ،كمن ذريتو موسى كىاركف كزكراي كٰبٓب كعيسى

َنا رسالتنا ككحينا من الصديقْب كالشهداء كالصا٢بْب من لدينا كاصطفينا ىك٩بن اخَبان ك  (َواْجتَػبَػيػْ
كانوا على هنجهم ُب ا٤بوت كا٢بياة كُب ا٣بشوع ف الذين سلكوا طريقتهم ا٤بثلى، ،غّب النبيْب

( اٍستػىقىاميوا فىبلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى  ًإفَّ الًَّذينى قىاليوا رىبػُّنىا اللَّي ٍبيَّ كقولو )  كا٣بضوع
  .ُّاألحقاؼ/

َلىَٰ ) (ٍستػىٍبصىرى ًبقىٍلًبًو ريًشدى كىىيًدمى ًإٔبى ًصرىٍاطو ميٍستىًقٍيمو اً مىٍن نىظىرى ًبعىٍقًلًو كى ) ٚٛٓت هنج الببلغة خطبة إَذا تُػتػْ
ذا إاسية كالتعٌلق اب تعأب، ا٢بسٌ  ادك تقياء شديأفهم  (َوُبِكيًّا َعَلْيِهْم آاَيُت الرَّْٞبََِٰن َخر وا ُسجًَّدا

اهنم  ،كانة لو كتذلبلن ت سجدان اس كخضعوا ( ىبطواَخر وا٠بعوا كبلـ هللا كاألدلة على كرمو كفضلو )
ة ا٣بشوع كمن لذٌ  ،٠ٌبو الركح كشفافية النفس ٓب تسعفهم الكلمات للتعبّب عما ٱباِب مشاعرىم من

ةً  ًلذًٍكري اى )ٓت غرر ا٢بكم ، وع لذكر هللا جٌل ُب عبلهضاؿ ا٣بكٝب ( فتفيض عيوهنم يًّاَوُبكِ ) (اٍلميًحبًٌْبى  لىذَّ
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كىذا  كمن شفافية النفس، كف على األرض ساجدين ابكْب من خشية هللا حبان لو، ابلدموع كٱبرٌ 

اًٍكرًٍينى، اي ) ٔٔٓت الصحيفة السجادية دعاء/إٔب هللا. عن كماؿ االنقطاع كناية  مىٍن ًذٍكريهي شىرىؼه لًلذَّ
ُعوا َما أُنِزَؿ ِإَ٘ت ﴿ كقولو( كىايىٍ مىٍن شيٍكريهي فػىٍوزه لًلشَّاًٍكرًٍينى، كىايىٍ مىٍن طىٍاعىتيوي ٪بىىٍاةه لًٍلميًطٍيًعٍْبى  َوِإَذا ٠بَِ

ٱباطب العقل كٱباطب كذلك كل  ، كهللا تعأبّٖا٤بائدة /  ﴾الرَُّسوِؿ تَػَرى َأْعيُػنَػُهْم َتِفيُض ِمْن الدَّْمعِ 
ا١بلود كتلْب  فتخرَّ األعضاء ساجدة كتدمع العيوف كتقشعرَّ  ،ؾ أحاسيسكذرة ُب مشاعرؾ ليحرٌ 

كلكنهم كثّبك  ،العدد يىؤالء كإف كانوا قليل ،القلوب ٗبقدار تفاعلك مع خطاب هللا تعأب
أتثّبان ُب ( الرَّْٞبََٰنِ  آاَيتُ لػ)أف  ىُب اآلية داللة عل -ٔ :فائدةالصفات ا٤بميزة ا١باذبة ا١بميلة. 

ًمٍن هللًا عىزَّ  أىقٍػرىبي مىايكيوف العىٍبدي ) عن اإلماـ الرضا)ع( ،القلوب كتزكية للنفوس كٙبريكان للمشاعر
( نِ الرَّْٞبََٰ  آاَيتُ )قاؿ  ،051/  84ر البحا (ُٗالعلق /﴾َواْسُجْد َواقْػََبِب﴿ كىجىلَّ كىىيوى سىاًجدي كىذىًلكى قػىٍوليوي 

فهي على أساس رٞبة الرٞباف،  هنا ٙبمل منهجان كتكليفان تربواين لتزكية النفسكٓب يقل )آايت هللا( أل
 . منهج تربوم متوازف لسعادتكم ُب الدنيا كاآلخرة

 ﴾ دؿًَّْ َِّْوٌََْٕ كٌََْٕفَكَىََِقَ ِٖٓ زَؼًِْىِْْ وَِْقٌ ؤَظَدػٌُخ خُصََِّدشَ ًَخظَّسَؼٌُخ خَُّٙيٌََخضِ   ﴿ - ٜ٘
بعيدكف أصحاب حٌب الدنيا أشرار جاء بعد ىؤالء األتقياء قـو سوء ( َفَخَلَف ِمن بَػْعِدِىْم َخْلفٌ )

ىا أك االستهانة ّب أتخك بَبكها أ (الصَّبَلةَ )إلٲباف من اماكرثوه منهم من منهج  (َأَضاُعوا)عن هللا 
عىتػٍ كالٌلذات ك٘بسيد الذات ) (َواتػَّبَػُعوا الشََّهَواتِ )ّٔا نٍػيىا هيمً خىدى ا الدُّ ا كىأىنٍػفيًسًهمٍ  ًبغيريكرًىى ( فما ًٖبًيىانىًتهى

آابئهم الصا٢بْب،  ةإٌف ىؤالء الطا٢بْب خالفوا سّب  ،أشدى ا٤بفارقةى كما أبعدى الشبوى بْب أكلئك كىؤالء
م ٢بدكد هللا يهبل٥بم كتعدٌ جزاءن على غٌيهم كضى  ،ُب الدنيا كاآلخرةشران كعذاابن  (َفَسْوَؼ يَػْلَقْوَف َغيًّا)

ًإفَّ مىٍن الى )عن اإلماـ علي )ع(  -ٔ :فائدة  ُالطبلؽ/﴾وَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ ﴿
هي رُّ ضي كىمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اليىًقْبي يى  ،رُّهي الضبللةضي كىمىٍن الى يىٍستىًقيمي ًبًو ا٥بيدىل تى  ،رُّهي البىاًطلي ضي يػىنػٍفىعيوي ا٢بىقُّ يى 

َوَما ٧ُبَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمن قَػْبِلِو كىكذا يقاؿ ُب ا٤بسلمْب ﴿- ٕ ُٗ/ِشرح هنج الببلغة  (لشىكٌ ا
ُتْم َعَلىَٰ َأْعَقاِبُكمْ  بدأ اإلسبلـ غريبان ) وٓت ا٢بديث ،ُْْ / آؿ عمراف﴾الر ُسُل ۚ َأفَِإف مَّاَت َأْو قُِتَل انَقَلبػْ

بػىعينَّ سي ) ،ُُِٗكنز العماؿ خرب  (فطوىب للغرابء ،كسيعود كما بدأ غريبان  نىنى مىٍن كىافى قػىبػٍلىكيٍم ًشبػٍرنا ًشبػٍرنا لىتػىتػٍ
يىكيوفي ُب ) )ص( وعنو  ّٕٗ/ ّا٤بيزاف  (تىًبٍعتيميوىيمٍ  )متاىات( كىًذرىاعنا ًبًذرىاعو حىٌبَّ لىٍو دىخىليوا جيٍحرى ضىبٌو 

روي :  -ٖ( عي الشَّهىوىاتً بً كىيػىتَّ الصىلىوات ًم كىييضىيًٌعي كٍ كىيػىٍرتىًشي ُب ا٢بي ى الغىضىًب لي عىلى ٍقتي ٍن يػى أيمٍَّبىٍ مى 
دىاكيدي (: ع)دىاكيدً  ًإٔبى  هللاي  أىٍكحىى) ابيكى  كىاىٍنًذرٍ  حىًذرٍ  ايى  اٍلميعىٌلقىةي  ليوبى اٍلقي  فىًإفَّ  ،الشٍَّهوىاتً  لُّ أىكٍ  أىٍصحى

نٍػيىا ًبشىٍهوىاتً   ًمنٍ  شىٍهوىةن  آثػىرى  ًإذىا عىًبيًدمًٌ  ًمنٍ  اًبٍلعىٍبدً  أىصىٍنعي  مىا أٍىوىفى  كىًإفَّ  جيوبىةن،٧بىٍ  عىِبًٌ  عيقيو٥بيىا الدُّ
 . (طىاعىٍبى  وي أىٍحرًمٍ  أىفٍ ( اٍلميحىرَّمىةى )شىٍهوىاتًوً 

 ﴾حدً بِالَّ َْٖٓ ظَدذَ ًَآََٖٓ ًَػَََِٔ صَدُِمدً كَإًَُُْحِيَ ًَّْوٌَُُِٕ خُْفَنَّصَ ًَال ُّظٌََُِْٕٔ َْْ٘ ﴿ – ٓٙ
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َوَعِمػػػَل ( ُب مسػػػتقبل عمػػػره )َوآَمػػػنَ إالٌ مػػػن نػػػدـ علػػػى مػػػا مضػػػى )( ِإالَّ َمػػػْن ََتبَ ) شػػػروط التوبػػػة:
لػػذم فيػػو رائحػػة لٌ قػػاـ ابلواجبػػات كا٤بسػػتحبات .ٍب فػػتح هللا تعػػأب ابب التوبػػة علػػى مصػػراعية  (َصػػا٢ِباً 

فهػػو  ،تحقػػق مػػدلو٥با الصػػادؽالػػٍب تنشػػئ اإلٲبػػاف كالعمػػل الصػػاّب لي، بػػةانلطػػف كاإلكالٌ  الرٞبػػةاألمػػل ك 
مػع ربػػو كمػػع كصػدؽ مػػع نفسػػو ك  ،ابب ا٣بػّب ٤بػػن اتب كأانب كعمػػل صػا٢بان كاسػػتقاـ كأدل الفػػرائض

 فأكلئػػػك يػػػدخلهم رّٔػػػم جناتػػػو﴾ ولََٰ ِػػػَك يَػػػْدُخُلوَف ا١ْبَنَّػػػةَ فَأُ ﴿شػػػكاؿ كاألحػػػواؿ النػػػاس كُب ٝبيػػػع األ
َواَل يُْظَلُمػػوَف ( ﴿لَػػوُ  الذنػػبَ  َكَمػػنْ  الػػذَّْنبِ  ِمػػنَ  التَّائِػػبُ ) )ص(عػػن النػػيب٥بػػم ذنػػؤّم  كيغفػػر ا٤بدىشػػة

ً ا كال  ،)ال يز٘ب الزا٘ب حػْب يػز٘ب كىػو مػؤمن عن النيب)ص( ﴾ كال ينقصوف شيئان من ثواب أعما٥بمَشيػْ
 . ُُُّكنز العماؿ خرب يسرؽ السارؽ حْب يسرؽ كىو مؤمن.. كالتوبة معركضة بعد( 

( ال ََّْٕٔؼٌَُٕ كِْيَد َُـٌْخً بِالَّ َٔالٓدً ًََُيُْْ 50ًَ خَُُّلَُْٖٔ ػِسَديَهُ زِدُْـَْْرِ بَِّٗوُ ًَدَٕ ًَػًُْهُ َٓإْظِّْدً )ـَنَّدضِ ػًٍَْٕ خَُّعِِ ًَػَ﴿ - ٖٙ - ٔٙ
 ﴾ػِسَديَِٗد َْٖٓ ًَدَٕ ظَوِّْدً ( ظِِْيَ خُْفَنَّصُ خَُّعِِ ٌَُِٗغُ 52َِِِْْٖٓهُيُْْ كِْيَد زٌَُُْشً ًَػَِّْٙدً )

جنات إقامة دائمة ُب النعيم الٍب كعدىم ّٔا رّٔم ( َجنَّاِت َعْدٍف الٍَِّب َوَعَد الرَّْٞبَُن ِعَباَدُه اِبْلَغْيبِ )
( قبل أف يركىا اِبْلَغْيبِ م آمنوا ّٔا )غائبوف عنها كىي غائبة عنهم ألهنٌ فآمنوا ّٔا كعملوا ٥با كىم 

كا٤براد ابلغيب ىنا أف تتقي هللا، كأنت ُب أمن كأماف من سوء العاقبة ُب ، عأبتصديقان بوعده ت
ْلَغْيِب الَِّذيَن ٱَبَْشْوَف رَبػَُّهْم ابِ ﴿ كقولوماغاب عنهم كغابوا عنو الغيب: ا٢بياة الدنيا كُب اآلخرة، 

قولو فائدة:  ،(ا٤بُْيسَّر رآفِ ُوعُي القُ راجع شرح اآلية ُب ) ٜٗ/ األنبياء  ﴾َوُىْم ِمْن السَّاَعِة ُمْشِفُقوفَ 
فالذم غابى عنك عآب  ،كغىٍيبه غبتى عنو ،( ىناؾ غىٍيبه غابى عنكَوَعَد الرَّْٞبَُن ِعَباَدُه اِبْلَغْيبِ )

َوُىَو َمَعُكْم أَْيَن َما  ﴿ كقولوابلوجود كىو هللا تعأب أما الذم غبت عنو  ،األركاح كىو معك
ُتمْ  ثيمىا مىعىكى  هللاى  أىفَّ  تػىٍعلىمى  أىفٍ  اإًلٲبىٍافً  أىٍفضىلي )عن النيب )ص(  . ْا٢بديد /  ﴾ُكنػْ يػٍ كنز العماؿ ( كيٍنتى  حى

ِإلَْيِو قْػَرُب َو٫َبُْن أَ ﴿ كقولوفهو قريب منكى كأنتى ال تشعر كال ترل كلكنك تعلم كتؤمن ، ٔٔخرب
هي كىمىعىوي كىًفيوً )عن اإلماـ علي )ع(  ُٔؽ /  ﴾ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ  لىوي كىبػىٍعدى ئىان ًإاٌل كىرىأىٍيتي هللاى قػىبػٍ يػٍ ( مىٍا رىأىٍيتي شى

كىو عآب ا٢بواس كا٤بادة كمشهود ابلبصر  ،: يقابلو عآب الشهادةعاٗتَُ الغْيب ََّ/ٕواىب الرٞبنم
نو عآب غّب أل ،سوس كغّب مشهود ٕباسة البصر: عآب كاسع غّب ٧بالَغْيبُ أما  ،٤بادةك٧بدكد ٕبدكد ا

كالعقل   ،كأ٭با نعلم ابلغيب بواسطة البصّبة القلبية ،كالقرآف أخربان بعآب الغيب ،ميقٌيد ٕبدكد ا٤بادة
ىو إماـ القلب( )كالعقل  ،أقول من ا٤بادة مي كيكوف الًعلٍ  ،ّبة أقول  من البصرفتكوف البص ،ا٤بفٌكر

نىان الىٍو كيًشفى اٍلًغطىٍاءي مىٍا )ٓت غرر ا٢بكم ، ا٢بواس  كقائدىا   :ٕٓ٘ٓت هنج الببلغة حكمة( ٍزدىٍدتي يىًقيػٍ
كعزمت  ،٤بٌا ٮبمت حاؿ بيِب كبْب ٮٌبٍب( كنقض ا٥بمم )عىرىٍفتي هللاى ًبفىٍسًخ اٍلعىزىائًًم كىحىلًٌ اٍلعيقيودً )

كٓب تره مثاؿ: ٫بن نؤمن )اب(  ،ّْصّالبحار( ا٤بدبٌر غّبم فعلمت أفٌ  ،فخالف القضاء عزمي
 َُّاألنعاـ /  ﴾ال تيٍدرًكيوي األىٍبصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي األىٍبصىارى ﴿ كقولوعيوننا، ألنو نور غّب ٧بسوس 
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فنا فعر  ،كلكن أدركتو قلوبنا كآمنت بوجوده عقولنا بنعمة إٲباننا ٔٔالشورى/ ﴾َشْيءٌ  وِ لِ َكِمثْ  لَْيسَ ﴿

َوَمن يُػْؤِمن اِبَّللَِّ ﴿ كقولو ،كىكذا نؤمن ،كأدركنا كجوده بعقولنا قبل حواٌسنا، ا٣بالق بعظمة خلقو
إف كعد هللا تعأب اب١بنة ( نَُّو َكاَف َوْعُدُه َمْأتِيًّاإِ  َوَعَد الرَّْٞبَُن ِعَباَدُه اِبْلَغْيبِ ) ُُالتغابن/ ﴾يَػْهِد قَػْلَبوُ 

الَّ ) -ٕٙ ٗآؿ عمراف/﴾ ِإفَّ هللَا اَل ٱُبِْلُف اْلِميَعادَ ﴿ اب٢بق كال يتخٌلف آتيان كحاصبلن ( َمْأتِّياً )
  (َيْسَمُعوَف ِفيَها َلْغًوا ِإالَّ َسبَلًما
ةى كال جداؿى مذمـو كما جٌ ( كبلمان فارغان اتفهان الفائدة فيو كال ضى َلْغًواال يسمعوف ُب تلك ا١بنات )

عن : تركو ما ال يعنيو، وِ اللغْ ترؾ و  ،ّا٤بؤمنوف/( عىًن اللٍَّغًو ميٍعًرضيوفى  كىالًَّذينى ىيمٍ كقولو ) ،ُب الدنيا
ـي ًفٍيمىا الى يػىٍعًنٍيوً )النيب )ص(  ٍرًء تػىرٍكيوي الكىبلى كلكن يسمعوف  ِٕٕ/ُٕالبحار( ًمٍن حيٍسًن ًإٍسبلـً اٍلمى

التحية كاالحَباـ سبلمان على كجو  ،من هللا كا٤ببلئكة كأىل ا١بنة بعضهم على بعض )َسبَلًما(
اسم جامع لكل خّب الذم  :السبلـ ٙبية أىل ا١بنة كٙبية ا٤ببلئكة،  السبلـ: )َسبَلًما( ،كاإلكراـ

كال كال معاانة صات طمئناف ببل منغٌ افيو السبلمة كاالستقامة كالكرامة، كيعيشوف بسبلـ كأماف ك 
السبلـ عليك أيها النيب )كنقوؿ  كالسبلـ كطلب إلينا أف ندعو ُب الصبلة ابألماف)سبلمًا( آفات 

ذا السبلـ كتكريره ُب كل صبلة لو ٥بإف  ،(السبلـ علينا كعلى عباد هللا الصا٢بْب ،كرٞبة هللا كبركاتو
إاٌل لغاية ابلغة األٮبية كىي  ،أبف هللا ٓب ٱبلق العآب كٓب يرسل الرسل كالرساالت ،داللة تربوية

معا٘ب كالسبلـ من أ٠باء هللا ا٢بسُب، كمن  بْب الناس.كالسبلـ  ،الطمأنينة كالسبلـ ُب النفوس
أف هللا طٌهرىم من كل العيوب من السبلمة كالٌتهذيب كالتزكية كالتعليم، أم السبلـ ُب ا١بنة 

 (اَو٥َبُْم ِرْزقُػُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيًّ ) ّْاألعراؼ /  ﴾َونَػَزْعَنا َما ٓت ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ﴿كقولو كالنواقص 
كا٤براد  ،صباحان كمساءن الينقطع عنهم()ُبْكَرًة َوَعِشيًّاع ا٤ببارؾ الدائم أيتيهم ك٥بم رزقهم ا٤بوفور ا٤بتنوٌ 

كا٤بواعيد ا٤برغوب فيها مع  ،ببل تعب كال جهد كُب أكقات ا٢باجة إليو٥بم دكاـ الرزؽ يكوف حاضران 
رزاقهم ٩با يشتهوف أكإ٭با يؤتوف  ،ة كال عشيان ُب ا١بنة كالبكر  ركإنو ال ليل كالهنا ،توفّبىا كإابحتها

٥َبُم مَّا َيَشاُءوَف ِعنَد ﴿ كقولوغّب ٩بنوعة، مفتوحة  متنوعة كنعيم ا١بنة مائدة شهية ،فشاؤك يمٌب 
ِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسِنْبَ  نٍػيىا ُب  لىٍيسى ) عباس نعن اب ّْالزمر/﴾َرّبِِّْم ۚ ذََٰ  تشابو ًإالَّ  اآٍلًخرىةً  ُب  ٩بَّا الدَّ

 .ُّٓ/َّا٤براغي (اأٍلى٠ٍبىاءً 
تغٌد )إنو شكا إليو رجل ما يلقى من األكجاع كالتخم فقاؿ :  عن اإلماـ الصادؽ)ع( -ٔ :فائدة
ا بيٍكرىةن ﴿ فإف فيو فسادى البدًف أما ٠بعت قولو ،كال أتكل بينهما شيئان  كتعشى  كى٥بىيٍم رًٍزقػيهيٍم ًفيهى
 كغّبىا ال يدخل ا١بنة حاسد كحاقد ككاذب ك٨بادع وًا( غْ لَ ) - ِ ،ٕٔٚ/٘تفسّب النور﴾كىعىًشيِّا

ىذه ا١بنة الكرٲبة نورثها من عبادان ا٤بتقْب  (تِْلَك ا١ْبَنَُّة الٍَِّب نُوِرُث ِمْن ِعَباِدََن َمن َكاَف َتِقيًّا) -ٖٙ
ية كعلى أم كالعبلن كُب السرَّ  ،الذين يراعوف ا٢بق كٱبافوف هللا ُب ٝبيع سلوكهم كأقوا٥بم كأفعا٥بم
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 كقولوتقْب كغاية ا٤بؤمنْب كتكوف ا١بنة مّباث ا٤ب ،الناس يرحاؿ تتفاكت منازؿ ا١بنة بتفاكت مقاد
( تشعر أبف ا١بنة نورث( ككلمة )اهُ قَ وَ  قى هللاُ اتّ  نْ مَ وَ ) ُّ ا٢بجرات/﴾ ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ ﴿

أما كراثة النسب فبل ٘بدم فقد كرث قـو  ،ٛبليكالذم ىو أقول ا٤بّباث ملك ا٤بتقْب كملك 
النسب  ةمة فلم ينفعهم كراثرٌ تبعوا الشهوات اانسب أكلئك النبيْب كلكنهم أضاعوا الصبلة ك 

 ،نًَّة كىمىٍنزًؿو ُب النَّارً أىحىدو إالكلو مىٍنزًؿه ُب ا١بى  نٍ مً  امى ) )ص(عن النيب ٗٓمرٙب / ﴾َفَسْوَؼ يُػْلُقوَف غّيا﴿
اًفري فػىّبىًثي مى فىأىمَّ  ٍؤًمًن ًمٍن النَّارً ا الكى

ي
اًفري ًمٍن ا١بىنَّةً  ،ٍنزًؿ ا٤ب ٍؤًمًن يىًرثي مىٍنزًؿ الكى

ي
أىٍف تًٍلكيمي فذلك قولو ) ،كىا٤ب

تيٍم تػىٍعمىليوفى  ا ٗبىا كينػٍ  .كمصداؽ  ُّصِنور الثقلْب( ّْاألعراؼ/( ا١بٍىنَّةي أيكرًثٍػتيميوىى
  ﴾ ًّْدَِٕٗ ََزُّيَ ًَدَٕ ًََٓدَٖ ٌََُِٰيَ  زَْْ ًََٓد وَِْلَنَد ًََٓد ؤًَِّّْنَد زََْْٖ َٓد َُوُد زِإَُِْٓ ََزِّيَ  ًََٓد َٗعَنٍََُّّ بَُِّ  ﴿ - ٗٙ

 ،)ص(نفسو تمن الزمن فاستوحش ةىذا كبلـ جربيل لرسوؿ هللا )ص( حْب استبطأ عنو فَب 
من ما نتنزؿ  (نَػزَُّؿ ِإالَّ ِبَِْمِر رَبِّكَ َوَما نَػتػَ ) وا٤بعُب : ،القريباب٢ببيب كاشتاقت لبلتصاؿ ا٢ببيب 

 ا٢باضرة لو ما أمامنا من األمور َلُو َما بَػْْبَ َأْيِديَنا()إٔب الدنيا إاٌل أبمر هللا كإذنو ا٤بؤل األعلى 
)َوَما بَػْْبَ من األمور ا٤باضية كالغائبة عنا ا٤بستورة علينا  )َوَما َخْلَفَنا(ا٤بكشوفة علينا ا٤بشهودة لنا 

ِلَك( فبل ٰبدث شيء  ،ر لنا ماضي أموران كحاضرىا كمستقبلها كىو كٕب أمرانفهو سبحانو ا٤بدبٌ  ذََٰ
ثْػَقاِؿ ﴿ كقولو إاٌل عن إرادتو كمشيئتو كال ٱبفى عليو خافية ُب الكوف َوَما يَػْعُزُب َعن رَّبَِّك ِمن مِّ

َوَما َكاَف )فبل نفعل شيئان إاٌل إبذنو  ،ايغيبم ما يعزب: ُٔ / يونس ﴾َذرٍَّة ٓت اأْلَْرِض َواَل ٓت السََّماءِ 
كما كاف ربك ينسى أك يػىٍغفيل شيئان ُب ملكو فينساؾ اي دمحم، بل كل أفعالو عن علم  (رَب َك َنِسيًّا

 ُب  هللاي  أىحىلَّ  مىا) رداء قاؿدعن أ  ال ،ٔٓ / ىود﴾ ِإفَّ َر ِّ َعَلىَٰ ِصَراٍط م ْسَتِقيمٍ كحكمة كمصلحة ﴿
ؿه  فػىهيوى  وً ًكتىابً  ـه  فػىهيوى  حىرَّمىوي  كىمىا حىبلى  ٓبىٍ  هللاى  فىًإفَّ  عىاًفيىًتًو، هللاً  ًمنى  قٍػبػىليوااى فى  عىاًفيىةه  فػىهيوى  عىٍنوي  سىٍكتى  كىمىا حىرىا
ئنا لًيػىٍنسىى يىكينٍ  يػٍ للَّي أىٍحصىاهي ا﴿ كقولو ،70/  05المراغي  (َما َكاَف رَب َك َنِسيًّاوَ قػىٍولًًو ) تىبلَّ  ٍبيَّ  شى

 . ٔآّادلة /  ﴾كىنىسيوهي 
 ﴾  ًَِّْٔٔد َُوُ ظَؼَُِْْ ىََََّْذُّ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضِ ًََٓد زَْْنَئَُد كَدػْسًُْهُ ًَخصْؽَسُِْ ُِؼِسَديَظِوِ   ﴿ - ٘ٙ

لغّبه  ةبوبير هما من العوآب كالكائنات فبل السماكات كاألرض كما بين كمدبٌر بٌ فهو عز كجل رى    
( كاصرب َواْصَطَِبْ ِلِعَباَدتِوِ )فهو سبحانو يستحق العبادة كالطاعة  ،( كحده الشريك لوْعُبْدهُ فَا)

كُب ىذا أمر من هللا سبحانو لنبيو الكرٙب أف ٲبضي ُب مهمة  ،كصابر كاثبت على تكاليف عبادتو
ذل ُب سبيل كأف يصرب على ما يبلقيو من األ ،عظم العبادات كالطاعاتأألهنا من  ،التبليغ برضا

يله كىاللَّي اٍلميٍستػىعىافي ، كقولو )هللا من أجل أف يصل إٔب غايتو عن السيد ا٤بسيح  ،ُٖيوسف/( فىصىبػٍره ٝبًى
كالصرب كل مٌنا على  ُّٕ/ِٖالبحار)إنكم ال تدركوف ما ٙببوف إاٌل بصربكم على ما تكرىوف( )ع( 

، فبل ترد ا٣بطأ اب٣بطأ ِِالنور / ﴾ وَف َأْف يَػْغِفَر اَّللَُّ َلُكمْ َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال ٙبُِب  ﴿ كقولواآلخر 
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نىكى ﴿كقولو فتكوف مثل ا٣باطئ  كىال تىٍستىًوم ا٢بٍىسىنىةي كىال السَّيًٌئىةي اٍدفىٍع اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍ

يمه  أىنَّوي كىٕبّّ ٞبًى اكىةه كى نىوي عىدى يًّا ؟ىَ )  ّْفصلت /  ﴾كىبػىيػٍ ؟ ىل تعلم لو مثيبلن أك شبيهان كنظّبان  (ْل تَػْعَلُم َلُو ٠بَِ
لَْيَس  شريكان لو ُب ا٠بو يسمى هللا غّب ربك )هللا( تعأب حٌب تنتقل إٔب عبادة غّبه ؟ فا سبحانو )

اتو الكمالية ُب ٝبيع صف ،ْاإلخبلص/( كىٓبٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده ، كقولو )ُُالشورل/ (َكِمْثِلِو َشْيءٌ 
 .وكا١بمالية كا١ببللية كمن كاف كذلك كجبت عبادتو كطاعت

ارتقاء إٔب أفق ا٤بثوؿ بْب يدم هللا  الطاعة كاالرتقاء الركحي ( العبادةَواْصَطَِبْ ِلِعَباَدتِوِ ) -ٔفائدة: 
عبئ أعبد هللا كاحشدى نفسك ك  ،لصا٢بنا ال لصا٢بو سبحانوتعأب، الثبات ُب ىذا ا٤برتقى العإب 

 من ذلك األفق العلومذ اخٌ الاي الركحي كالتلقٌ  ،طاقتك ككن على استعداد للقاء مع ابوب
لذة ا٤بعنوية ال كلكٌن حبلكةى ىذه الٌ  ،ة ال يعرفها إاّل من ذاقهاة ولكن معها لذّ إهنا مشقّ  ،النبيل

ة فتشعر عناء ا٤بشقٌ  فتتغٌلب لٌذة الطاعة على ،٥باا٣بالص د اٌل ابلتجرٌ إة ك تناؿ إاٌل بتلك ا٤بشقٌ 
٤بن  إالٌ هتا فهي ال تفشي سٌرىا كال ٛبنح عطرىا كال تستذكؽ حبلكهتا كال تستطعم لذٌ بقيمتها، 

َواْعُبْد رَبََّك َحٌبََّٰ َيَْتَِيَك ﴿ كقولوٝبيعان  بوً ره كقلً كيفتح منافذ حسو كمشاعً  ،د كٱبلص ٥بايتجرٌ 
ظاىرىا  : العبادة ،مفهـو كاسع الداللة (َطَِبْ ِلِعَباَدتِوِ َواصْ )والعبادة ٓت االسبلـ  ٗٗا٢بجر/﴾ اْلَيِقْبُ 

 ، إ٭باليست ٦برد الشعائر الظاىرية: ادةعبال، كابطنها عميق رقيق منساب ،أنيق دقيق جذاب
ليم  ككل ا٘باه سللناس ككل عمل صاّب ، ةدقكل نشاط ككل حركة مفيدة ككل نية صاالعبادة: 

إنو منهج حياة   ٍستػىٍوَب(ا ،كىَبَّ  نٍ فىمى : دىقيقه  ًميزىافه  ك )اٍلًعبىادىةي  ف ا٤بقاؿ(فيو رضا )بلساف ا٢باؿ أك بلسا
يعيش اإلنساف كفقو فّبتفع ُب نشاطًو كلو أب أفق العبادة  ،الركح كانتعاش النفس لغذاءكامل 
 ،ٙبٌمل كثباتكإٔب صرب كمعاانة ك  ،إنو ٤بنهج سليم ٰبتاج إٔب التزاـ قوٙب ،لذيذالطاىر ا٤بؤثر الٌ  الساـً 

كيكوف اطمئناف القلب كيكوف  ضيفة  كتكوف الرٞبة كيكوف الادتكوف العب وديةقدر العبكعلى 
ـى  )مىنٍ  ٢بكمغرر آت  ،رضا هللا  ًعيدى أي  اٍلعيبيوًديَّةً  أيصوؿً  عىنٍ  رى قىصٌ  كىًمنٍ  لًٍلًعٍتًق( لى ىًٌ أي  ةً العبودي ًبشىرىاًئطً  قىا

  .!الٌرًؽًٌ  ًإٔبى 
 ﴾ْٖ هَسَُْ ًََُْْ ٌَُّْٖ َْْ٘حدً( ؤًََال ًٍَُُُّْ خَِٕٗٗدُٕ ؤََّٗد وََِوْنَدهُ 55َِّٓوٌٍُُ خَِٕٗٗدُٕ ؤَجٍَِخ َٓد ِٓطُّ ٌََُْٕفَ ؤُوَُْؾُ لَّْدً )ًَ﴿ - ٚٙ -ٙٙ

ُب اإلنكار،  ة( االستفهاـ للمبالغلسوؼكاٌلبلـ ) ،د إعادتو حيان بعد موتوبعيتعجب الكافر كيست   
 ا١بهل ُب فلسفة ا٢بياة كاإلٯباد كغفلة اإلنساف عن نشأتو األكٔب أين كاف؟كىو إنكار منشؤه 

كالبعث كالنشور أقرب إٔب التصوَّر من النشأة  ،إنو ٓب يكن شيئا ٍب كافككيف صار؟ ؟ ككيف كاف
نَساُف َأَنَّ َخَلْقَناُه ِمن قَػْبُل َوٗتَْ يَ  -ٚٙاألكٔب لو أنو تذٌكر كتفٌكر. ً ا)َأَواَل َيْذُكُر اإْلِ َأَواَل ( )ُك َشيػْ

نَسافُ  َأَنَّ كقد جٌهزه هللا ابإلدراؾ كالعقل ا٤بفٌكر ) ،ر ُب فلسفة كجوده كنشأتو األكٔب( كيتدبٌ َيْذُكُر اإْلِ
كالذم  ،( من العدـ؟ أليس الذم أكجده بقادر على أف يعيده ؟ كاإلعادة أىوف من اإلٯبادَخَلْقَناهُ 
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قادر على أف يعيده بعد الفناء كتشتت  ،َِا٤برسبلت /﴾ ن مَّاٍء مَِّهْبٍ َأٗتَْ ٬َبُْلقك م مِّ خلقو من العدـ ﴿
أي ا٣بٍىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي كىىيوى أىٍىوىفي عىلىٍيوً ﴿ كقولواألجزاء؟  دعوة للتدبٌر : ا٤بعاد ،ِٕالرـك / ﴾ كىىيوى الًَّذم يػىٍبدى

ٍلقو لو )كقو كالتذٌكر كالبحث العلمي االستدالٕب أبلطف خطاب كأبلغ تعبّب،   ٍأانى أىكَّؿى خى ا بىدى كىمى
نىا ًإانَّ كينَّا فىاًعًلْبى  ا عىلىيػٍ  :فائدة .َُْاألنبياء/( نيًعيديهي كىٍعدن

كمىٍن أنكر ىذه كاعَبؼ بتلك  ،فالقدرة على النشأة األكٔب تشهد ابلقدرة على النشأة الثانية -ٔ
كا١بهتاف متعلقتاف  ،لثانيةثبت الشيء من جهة كاحدة كنفى ا١بهة اأألنو  ،فقد انقضى نفسو

كإذا ٓب تكٍن ىناؾ إعادة إٔب النشأة األخرل فبل قيمة كال حكمة كال فلسفة للنشأة  ،ببعضهما
ككلها عبث ُب عبث كهللا سبحانو منزٌه عن العبث ! كتبقى ا٢بياة لغزان مبهمان لوال أف ٙبٌلها  ،األكٔب

َرَؾ ُسًدىَأَٰبَْسُب ا﴿ كقولوفلسفة ا٤بعاد إٔب يـو القيامة  أىٍينى ﴿ وقولو ّٔالقيامة / ﴾ إِلنَساُف َأْف يُػتػْ
يعنا ًإفَّ اللَّى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره   عن اإلماـ السجاد)ع( ،ُْٖالبقرة/ ﴾مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي اللَّي ٝبًى

يريد هللا أف تؤمن ، ِْ/ٕالبحار؟( األيٍخرىل عىًجٍبتي ًلمىٍن آمىنى اًبلنٍَّشأىًة األيكٔبى كىٍيفى الى يػيٍؤًمني اًبلنٍَّشأىةً )
)َأَنَّ  ، فمن الٌرشاد االستعداد ليـو ا٤بعادة القطعيةابلتجربة العلمية القطعية كإٲباننا ابلتجربة ا٢بسيٌ 

ً ا( لو اجتمع ا٣بلق على إيراد حجة ُب البعث  ،اآلية ُب منتهى الببلغة َخَلْقَناُه ِمن قَػْبُل َوَٗتْ َيُك َشيػْ
ٍلقو ، كقولو )قدركا ور على ىذا االختصار البليغ ماكالنش أىفػىعىًيينىا اًب٣بٍىٍلًق اأٍلىكًَّؿ بىٍل ىيٍم ُب لىٍبسو ًمٍن خى
ًديدو   ،كيكثري فيو الزلزاؿ ،)احذركا يومان تيفحىصي فيو األعماؿ ٚ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبة ، ُٓؽ/(جى

 .ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص( ٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍادً ا٣بٍىٍاًسري مى )عن النيب )ص( تىشيبي فيو األطفاؿ( ! 
 ﴾ ََزِّيَ َُنَمََُُّْٙٗيُْْ ًَخََُّْٙدؼِنيَ ؼَُّْ َُنُمْعََُِّٗيُْْ لٌٍََْ ـَيَنََّْ ـِؽًِّْدكٌَ﴿ - ٛٙ
أم يقسم هللا تعأب بنفسو كىو أعظم قسم كأجلو كفيو تكرٙب  ،مشهد مثّب من أىواؿ يـو القيامة   

( لنحشرٌف ىؤالء ا٤بكذبْب ابلبعث مع قرانئهم من لََنْحُشَرنػَُّهمْ ( ايدمحم )فَورَبِّكَ ) ،)ص(للنيب
  والشيطاف :كبينهما صلة التابع كا٤بتبوع كالقائد كا٤بقود،  ،الشياطْب الذين أغوكىم ككانوا يتولوهنم

ٍن يػىٍعشي عىٍن ًذٍكًر كىمى ، كقولو )كل ماييعبد من دكف هللا من ا١بن كاإلنس كا٣برافات كاال٫برافات
كىًإٍخوىانػيهيٍم ٲبىيدُّكنػىهيٍم ُب اٍلغىيًٌ ٍبيَّ الى كقولو ) ،ّٔالزخرؼ/( الرٍَّٞبىًن نػيقىيًٌٍض لىوي شىٍيطىاانن فػىهيوى لىوي قىرًينه 

اللة على ابركْب على ركبهم د جثيًا :( ّتَّ لَُنْحِضَرنػَُّهْم َحْوَؿ َجَهنََّم ِجِثيًّا( َِِاألعراؼ/( يػيٍقًصريكفى 
ٱبرجوف ٗبعُب: ،نكسار الٍب ال يقول معها على القياـ. أك مَباكمْب بعضهم على بعضالذؿ كاال

من القبور على أسوأ حاؿ ٍب لنحضرىم حوؿ جهنم إلذاقتهم العذاب ا٤بتناسب مع جنايتهم 
إليهم كىم إليها كتنظر  كقبل دخوؿ جهنم ينظركف ،( ابركْب على ركبهم من الذلة كسوء ا٢باؿِجِثيًّا)

ةي كقولو )ٝباعات   ري اللًَّ اٍلميوقىدى ةً  ،انى االٌطبلع على األفئدة، لو  ،ٕ-ٔا٥بمزة/( الًٍَّب تىطًَّلعي عىلىى اأٍلىٍفًئدى
دالالت بعيدة، ككأف جهنم كائن حي خبّب ٲبٌيز القلوب عن األشكاؿ، كتعرؼ أصحأّا بدقة 



 

 24                    / ا١بزء السادس عشرٜٛ/ مكية / عدد آايهتا  ٜٔ  مرمي / سورة ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ 
كىم  !، كما تَباكم األنقاضعضهم على بعضمَباكموف ب ٗبعُب:( ِجِثيًّا)كتبحث عنهم كترصدىم 

إهنا  -ٔ :فائدة ُِالنبأ/﴾فَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًداإ﴿مدىوشوف من شدة ا٥بوؿ فيزدادكف حىسىرات
عٌد ٧بشورة للحساب، ُب ىيئة  إٌف ىذه ا١بموع الٍب ال ٰبصيها ،حا٠بة حٌية صورة حٌسية رىيبة

أف  أكرب من ،ُب داخلهمخانقة جة معاانة كحسرات كأاٌنت أرجلهم نتي مذلة ال يطيقوف القياـ على
ـٍ ﴿ كقولوٙبصيها الكلمات كتصفها العبارات  إنو مشهد ذليل  ،ْٓالذارايت/ ﴾َما اْسَتطَاُعوا ِمن ِقَيا

 للمتجربين ا٤بتكربين، كتكوف عقوبتهم على قدر جنايتهم .
ِ ػِعًِّْدؼَُّْ َُنَنِّػََّٖ ِٖٓ ًَُِّ ِْ٘ؼَصٍ ؤَُّّيُْْ ؤَ ﴿ - ٜٙ  ﴾ ًَُّ٘ ػَََِ خَُُّلََْٰٖٔ

معُب ، فرقة كٝباعة ارتبطت ٗبذىب فكرم معْب( ِشيَعةٍ ) ( لنأخذف بقوة كبشدة من كلّتَّ لََننزَِعنَّ )
كيلُّ كقولو )  ٝباعة متعاكنة على أمر ٧بدد أك التابعة لعقيدة أك مبدأ معٌْب يتناصركف عليو،: شيعة

ٍيًهٍم فىرًحيو  رد قمة التكرب كالتمٌ  ( العتو:أَيػ ُهْم َأَشد  َعَلى الرَّْٞبََِٰن ِعِتيًّا) ّٓا٤بؤمنوف/( فى ًحٍزبو ٗبىا لىدى
كمنهم رؤساء الفسق كقادة  ،كالعصياف كالطغياف، منهم من ابلغ ُب عصياف هللا كأشٌد ٛبردان كطغياانن 

ساحة اشر  كىم ُبفنبدأ ٕبسأّم،  كف عن سبيل هللا،، الذين يصدٌ الضبلؿ كأكابر آّرمْب
ميصٌور على كامّبة خفٌية، الناس، ككأف ىناؾ )فليم( شريط ميسٌجل  لالكربل ا٤بكشوفة لّباىا ك

ٌسم لكل حياهتم الٌسريٌة كالعلنية، كىذا الشريط لو ثبلثة أبعاد ابلصورة كالصوت كالنٌية!!  ليلقى ٦بي
من ا٤بناسب ئق بلم مكانو الكأيخذ كل كاحد منه ، كىو أكثرىم إجرامان،ُب جهنم األعٌب فاألعٌب

عظ اب٤باضْب كاف ًعربة كالذم ال يتٌ ) (ا٤برء حيث يضع نفسو) ٓت غرر ا٢بكم، عذاب ا٢بريق
ـُ قَػْوَمُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فََأْوَرَدُىْم النَّارَ يػَ ﴿كقولو حديث القرآف عن فرعوف مثلو ، للباقْب(  ﴾ْقُد

 .إٔب الضبلؿ ُب الدنيا  ، فهو قائدىم إٔب جهنم كما كاف قائدىمٖٗىود/
 ﴾ؼَُّْ َُنَمُْٖ ؤَػَُِْْ زِدٍََُِّّٖ ىُْْ ؤًََََُْٰ زِيَد صًِِِّْد﴿ - ٓٚ

بدخوؿ النار كاالصطبلء  (ِّبَا ِصِليًّا)( ٗبن ىم أحق ّٔا كأىلها ّتَّ لََنْحُن َأْعَلُم اِبلَِّذيَن ُىْم َأْوَ٘تَٰ ) 
َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا ﴿دأ ّٔم كال يشتبو علينا. ، ك٫بن أعلم ٗبن يستحق تضعيف العذاب فنبٕبريقها

( كإٌف ا٤بؤمنْب اٍلميفىٌرًًطٍْب  )الناري غاية ٓت غرر ا٢بكم ْٗالكهف /  ﴾َحاِضًرا ۗ َواَل َيْظِلُم رَب َك َأَحًدا
ألنبياء ا ﴾ال َٰبُْزنُػُهْم اْلَفزَُع اأَلْكبَػرُ ﴿كقولو طمئناف. الىيشهدكفى العرض الرىيب كىم ُب أمن كأماف ك 

 ، كاألمن ُب مواقف الفزع األكرب لو قيمتو الكربل. َُّ/ 
( ؼَُّْ ُٗنَفِِّ خٍََُِّّٖ خظَّوٌَْخ ًٍََََُٗ خُظَّدُِِٔنيَ كِْيَد 10ًَبِْٕ ِٓنٌُْْْ بِالَّ ًَخَِيُىَد ًَدَٕ ػَََِ ََزِّيَ لَعْٔدً َٓوْعِّْدً ) ﴿ - ٕٚ - ٔٚ
  ﴾ـِؽِّْدً 

ُب القرآف الكرٙب كيكوف معناىا ٢بضور كاالقَباب منها كاالشراؼ عليها، ىو امن الوركد،  :َواِرُدَىا
ٌب ٗبعُب الرؤية كا٤بشاىدة ألف ا٤بؤمنْب عن النار مبعدكف عقبلن أفت ،اآليةسٌياؽ ٕبسب موقعها من 
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بػىقىٍت ٥بىي ﴿ وقولو ٖٗالنحل / ﴾كىىيم مًٌن فػىزىعو يػىٍومىًئذو آًمنيوفى ﴿ كقولو كنقبلن  ٍم ًمنَّا ا٢ٍبيٍسُبى ًإفَّ الًَّذينى سى
ا ميبػٍعىديكفى  كألف عذاب ا٤بؤمن ا٤بطيع يتناَب مع  َُِ-َُُنبياء/األ ﴾الى يىٍسمىعيوفى حىًسيسىهىا ،أيكلىًئكى عىنػٍهى

عن النيب )ص( ، ُٖٓآؿ عمراف / ﴾َفَمن زُْحزَِح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل ا١ْبَنََّة فَػَقْد فَازَ ﴿عدؿ هللا كرٞبتو 
ما من أحد إالٌ  ا٤بعُب: َٔٓ/ٔ، ٦بمع البيافَّٓ/ٓركح البيافف نورؾ قد أطفأ ٥بيب(! )جز ايمؤمن فإ

فالطاّب يراىا  ،فهم يىريديكهنا فيدنوف منها كٲبركف عليها ،كيرل النار عياانن سواء أكاف صا٢بان أـ طا٢بان 
النجاة  لى نعمةكالصاّب يراىا كيتجاكزىا كيتخٌلص منها حامدان  ع ،كيدخلها جاثيان على ركبتيو

ّتَّ )-ِٕ.( كاف ذلك الوركد قضاءن الزمان حا٠بان ال ٲبكن أف يتغّبَكاَف َعَلىَٰ رَبَِّك َحْتًما مَّْقِضيًّا)
ي الَِّذيَن اتػََّقوا كىقىاهي( فيتزحزحوا عنها  هللاي  تػَّقىىأ ٍب ٬بٌلص من جهنم كرىبتها ا٤بتقْب )كىمىنٍ )نُػَنجِّ

وََّنَذُر الظَّاِلِمَْب ) ُُاإلنساف/ ﴾اللَّي شىرَّ ذىىًلكى اٍليػىٍوـً كىلىقَّاىيٍم نىٍضرىةن كىسيريكرنا فػىوىقىاىيمي ﴿ كقولوكينجوف منها 
ُب جهنم جاثْب على ركبهم ابركْب الذين اعتدكا على الناس، كنَبؾ الظا٤بْب  ونذر: (ِفيَها ِجِثيًّا

 ﴾َواَل َيْظِلُم رَب َك َأَحًدا﴿ ! ، كما تَباكم األنقاضأذالء مهانْب، أك مَباكمْب بعضهم على بعض
ليها كالقرب منها إالوصوؿ  فائدة: معُب الورود:( من رٞبتة. نىسىاهي  هللاي  نىًسيًٌ  )كىًمنٍ  ْٗالكهف / 

فىأىٍرسىليوا كىارًدىىيٍم كقولو ) ِّالقصص/ ﴾َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَينَ ﴿ كقولوكاإلشراؼ عليها ال الدخوؿ فيها 
: الذم يرد ا٤باء كيطلبو كٰبيط بو علمان، ٍب إٌف االستقامة على دين واردىم ،ُٗيوسف/( وىهي فىأىٍدٔبى دىلٍ 

ٍيًهٍم كىالى ًإفَّ الًَّذينى قىاليوا رىبػُّنىا اللَّي ٍبيَّ اٍستػىقىاميوا فىبلى خىٍوؼه عىلى هللا ٪باة كفوز ُب الدنيا كاآلخرة، كقولو )
اأيكلىًئكى أىٍصحىابي  ،ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى  اًلًدينى ًفيهى ًإفَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا كقولو ) ،ُْ-ُّاألحقاؼ/( ا١بٍىنًَّة خى

)ال يفوز اب١بنة إاٌل مىٍن حىسينىٍت ٓت غرر ا٢بكم ، ٖلقماف/( اًت ٥بىيٍم جىنَّاتي النًَّعيمً الصَّا٢ًبى 
أًّىا ًمٍن فوالذم نػى ) )ص( عن اآلية فقاؿُس ل النيب سىريرىتيوي،كىخىليصىٍت نيٌػتيوي( يى أىٍعًرؼي أبًىٍصحى ٍفًسي بًيىًدًه ٥بًى

ا ًة ًبوىلىًدىى  عىلىى وي ًلعى ييطٍ  حىٌبَّ  ا١بٍىنَّةى  حدان أ ييٍدًخلي  الى  تػىعىأبى  هللاى  )ًإفَّ  جاء ٓت ا٣بَب ،َٔٓ/  ٦ٔبمع البياف  (الوىاًلدى
اًب، ًمنى  ًفيهىا كىمىا النَّارً  ـي  لًيػىٍعلىمي  اٍلعىذى ا فيزداد عىلىٍيوً  هللاً  فىٍضلً  ٛبىىا  أحىدي  ييٍدًخلي  كىالى  كىنىًعيًمهىا، اًب١بٍىنَّةً  فػىرىحن
دىةً  ذىًلكى  لًيىكيوفي  النًَّعيمً  أىنٍػوىاعً  ًمنٍ  ًفيهىا كىمىا ا١بٍىنَّةً  عىلىى وي ًلعى ييطٍ  حىٌبَّ  النَّارً   مافاتو عىلىى حىٍسرىةه  لىوي  عيقيوبىةو  زايى
ا( ا١بٍىنَّةً  ًمنى  أم كرد ا٤باء ككصل إليو كشرب  ،( : أتٌب كىرىدى ٗبعُب اقَببَواِرُدَىا. )السابق ا٤بصدر كىنىًعيًمهى

ـُ قَػْوَمُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فََأْوَرَدُىْم النَّارَ ﴿ كقولومنو  أم أدخلهم النار مع الداخلْب  ٖٗىود /  ﴾يَػْقُد
الكافرين لتكوف  فيها كما حدث مع إبراىيم)ع( كيَبؾ  ،كلكن تكوف للمؤمنْب ٪باةن كبردان كسبلمان 

نىاهي ًمنى اٍلغىمًٌ كىكىذىًلكى نػيٍنًجي اٍلميٍؤًمًنْبى ، كقولو )كللمؤمنْب نعمة ،٥بم حسرة  .ٖٖاألنبياء/( كى٪بىَّيػٍ
 ﴾َٓوَدٓدً ًَؤَلَُْٕٖ ًَِّّٗدً  ًَبٌَِخ ظُعََِْ ػََِْْيِْْ آَّدظُنَد زَِّْنَدضٍ هَدٍَ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ٍََُِِِّّٖ آَٓنٌُخ ؤَُُّ خُْلَُِّوَِْْٖ وٌَُْْ ﴿ - ٖٚ

(آايت القرآف الواضحات اإلعجاز كبٌينات ا٤بعا٘ب ال تدع آاَيتُػَنا بَػيَِّناتٍ كإذا قيرئت على ا٤بشركْب )
 .ريبان ٤براتب
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ٌر مََّقاًما َوَأْحَسُن َنِدايًّ  اَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذينَ ق) قاؿ  ا٤بعُب:٦بلسان.  :َنِدايًّ ( آَمُنوا َأي  اْلَفرِيَقْْبِ َخيػْ

( أحسن مسكنان خّب مقاماً الكفرة ا٤بَبفوف لفقراء ا٤بؤمنْب مستهزئْب أم الفريقْب ٫بن أـ أنتم )
قالوا ذلك عندما  ،( كأكـر ٦بلسان كأٝبل منتدلن ييكثر ركاده كرجالوَوَأْحَسُن َنِدايًّ كأطيب عيشان )

كىقىاؿى ﴿ كقولوخار ٗبا ٥بم من حظوظ الدنيا أخذكا ُب االفت ،عجزكا عن مواجهة الدالئل القرآنية
يػٍرنا مَّا سىبػىقيوانى ًإلىٍيوً   ،كىكذا فًب هللا بعضهم ببعض ُُاألحقاؼ / ﴾الًَّذينى كىفىريكا لًلًَّذينى آمىنيوا لىٍو كىافى خى

ِإَنَّ ﴿ كقولوككذلك يفًب الصحيح اب٤بريض.. إْب  ،كالفقّب مفتوف ابلغِب ،الغِب مفتوف ابلفقّب
ُلَوُىْم أَيػ ُهْم َأْحَسُن َعَمبلً َجعَ  إٌف ا١ببابرة  وا٣ببلصة :  ٕالكهف/ ﴾ْلَنا َما َعَلى اأَلْرِض زِيَنًة ٥َبَا لِنَػبػْ

٫بن نعيش ُب رفاىية ا٤باؿ كا١باه كحسن  ،األشرار ٯبأّوف دعوة هللا كا٢بق بقو٥بم ٤بن ٠بع ٥با كأطاع
أنكم اٌقوف ك٫بن ا٤ببطلوف؟ كمن قبل قاؿ  فكيف تزعموف ،كأنتم تعيشوف فقراء مساكْب ،ا٢باؿ

، معتربان ا٢بق ابلغُب، كالباطل ّٓالزخرؼ/﴾﴿فَػَلْواَل أُْلِقَي َعَلْيِو َأْسِورٌَة مِّن َذَىبٍ فرعوف عن موسى 
ادية ىذه العقلية ا٤ب( ك تػىعىأبى  هللاً  عىلىى اٍلعىٍرضً  ٍعدى بػى  كىاٍلفىٍقري  اٍلًغُبى ) ٕ٘ٗٓت هنج الببلغة حكم ابلفقر!، 

يػىٍعلىميوفى ظىاًىران ًمٍن ا٢بٍىيىاًة ﴿ كقولو٧بجوبوف عن القيم العليا  شكاؿ دكف ا٤بضامْب إهنمالٍب ترل األ
نٍػيىا كىىيٍم عىٍن اآلًخرىًة ىيٍم غىاًفليوفى  / ﴾الدُّ  فردَّ هللا عليهم بقولو : ،كٯبهلوف ا٢بقيقة الكربل ٕالرـك

 ﴾هٍَُْٕ ىُْْ ؤَلَُْٕٖ ؤَؼَدؼًد ًََِجًْْدًًََْْ ؤَىٌَِْْنَد هَسَِْيُْ ِّٖٓ ﴿ - ٗٚ

 منظران ٝبيبلن ورئياً: متاع البيت كأدكاتو الضركرية كالكمالية،  :اثً أاثأمة تعيش ُب زمن كاحد،  قرف:
قبل ىؤالء ا١بهلة  (وََكْم َأْىَلْكَنا) ا٤بعُب:كرؤية ألشياء خبٌلبة، للداللة على الثراء كالَبؼ، ، كىيبة

، فهل استطاعت أموا٥بم ك٦بالسهم كفرشان كأٝبل منظران كأعظم ىيبة عةمن أمة ىم أحسن أمت
كصورىم ا١بميلة أف ٛبنع عذابنا عنهم؟ كإذا كانت ىذه الرفاىية دليبلن رفهم تك كمبلبسهم الفاخرة 

ٌ؟! فبل يغَب ىؤالء ٗبا لديهم من النعيم كا٤بتاع ، على منزلتهم عندان فلماذا أصأّم ىذا ا٤بصّب ا٤بشؤـك
أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى ﴿ كقولو ٖالتكاثر/( ٍبيَّ لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيمً ابتبلء ك٧باسب عليو كقولو )فهو 

لُّوا قػىٍومىهيٍم دىارى اٍلبػىوىارً  ليوا نًٍعمىتى اللًَّ كيٍفرنا كىأىحى   ِٖإبراىيم/﴾بىدَّ
ًْخ َٓد ٌُّػًًََُٕ بَِّٓد خُْؼٍََخذَ ًَبَِّٓد خَُّٕدػَصَ كَََْٕؼٌََُِْٕٔ َْٖٓ ىٌَُ ٌَُّ٘ ََؤَ بٌَِخ لَعََََُّٰوُ خَُُّلََُْٰٖٔ ًًَّٓخ  هَُْ َٖٓ ًَدَٕ كِِ خُعََِّدَُصِ كًََُِْْْٔيْ ﴿ - ٘ٚ

 ﴾ ٌََّٓدًٗد ًَؤَظْؼَقُ ـُنًًخ

ا٢بياة ا٤بفتونْب بزينة  ،قل ايدمحم ٥بؤالء ا٤بشركْب ا٤بَبفْب الزاعمْب أهنم على حق ،مهاؿاإل مداد :اإل
قل ٥بم اهنم ُب فَبة إمهاؿ كإمبلء كإمداد الدنيا كا٤بخدكعْب ّٔا على أهنا أىم شيء عندىم، 

فػىلىمَّا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا ًبًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو حىٌبَّ ًإذىا فىرًحيوا ٗبىا أيكتيوا كاستدراج، كقولو )
ىيٍم بػىٍغتىةن فىًإذىا  أىحىدان ٗبًٍثًل مىا ابٍػتػىلىى هللاي ) ٙٔٔٓت هنج الببلغة حكم، ْْاألنعاـ/( ىيٍم ميٍبًلسيوفى أىخىٍذانى

( أم اإلمهاؿ كاإلمداد، فإنو مضاعفة ا٣بزم لو من حيث ال يعلم، كهللا لقد سَبى حٌٌب  ٍمبلىًء لىوي اإل
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، كأنو أمهىل حٌب كأنو ! كأنوي غىفىرى ُقْل َمن َكاَف ٓت ) :ا٤بعُب أٮٍبىلى، كأنٌو أنذر حٌٌب كأنو أٍعذىرى
كلن يستمع كعناده كلن يرجع عن ضبللتو  ،نان فيهاحى ان ّٔا كمستقران عليها ك٩بتى سممنغ (الضَّبَلَلةِ 

النصح انصح كإذف ) الة ٢باالن كليدعو ُب اه( فليمهلو الرٞبني فيما ىو فيو إمفَػْلَيْمُدْد َلُو الرَّْٞبََُٰن َمدًّ
ٍرءي )  ا٢بكمٓت غرر ، الٍب رضاىا لنفسو بللو كيَبكو ُب طغيانو كفساده كضى  نػىٍفسيوي( يىضيعٍ  حىٍيثي  اٍلمى
، ْالنمل/ ﴾ًإفَّ الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلًخرىًة زىيػَّنَّا ٥بىيٍم أىٍعمىا٥بىيٍم فػىهيٍم يػىٍعمىهيوفى ﴿ كقولوحٌب ينقض أجلو 

ُب التهديد  معنوية كىي غاية عقوبة كىذه ،نتيجة عمى البصّبة كيتحٌّبكفطوف يتخبٌ  يَػْعَمُهوَف :
ْن َحْيُث اَل يَػْعَلُموفَ ﴿كقولو  كالوعيد ألنو استدراج بُوا ِِباَيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ األعراؼ  ﴾َوالَِّذيَن َكذَّ

ىنفيًسًهٍم ۚ ًإ٭بَّى ﴿وقولو  ،ُِٖ/ يػٍره ألًٌ ًٍلي ٥بىيٍم خى َّ الًَّذينى كىفىريكا أى٭بَّىا ٭بي ًٍلي ٥بىيٍم لًيػىٍزدىاديكا ًإٍٜبنا ۚ كى٥بىيٍم كىالى ٰبىٍسىَبى ا ٭بي
انىوي يػيتىاًبعي  ٕ٘ٓت هنج الببلغة حكم  ،ُٖٕ / آؿ عمراف﴾عىذىابه مًُّهْبه  ـى، ًإذىا رىأىٍيتى رىبَّكى سيٍبحى ٍبنى آدى )ايى

ٍرهي( إفٌ  يش كالرفاىية ىو ىذا الذم تفتخركف بو من السعة ُب الع عىلىٍيكى نًعىمىوي كىأىٍنتى تػىٍعًصيًو فىاٍحذى
فإف شكركا أنعم هللا عليهم ابلثواب كحسن  ،ابتبلء ابلنعمة ٲبتحن هللا ّٔا عباده أمدان غّب قصّب

سوء العذاب ُب ا٢بياة الدنيا أك يعذّٔم يذيقهم عليهم من  طى كاف ازدادكا كفران كطغياانن سلَّ  ،ا٤بآب
 .حٌب إذا رأكا ما ٰبلُّ ّٔم من كعد هللا( ا يُوَعُدوفَ َحٌبََّٰ ِإَذا رََأْوا مَ العذاب األكرب ُب اليـو اآلخر )

كإما عذاب  ،إما العذاب ُب الدنيا أبم نوع متناسب مع جرٲبتهم (ِإمَّا اْلَعَذاَب َوِإمَّا السَّاَعةَ )
( كعندىا يعلموف أم الفريقْب أسوأ َفَسيَػْعَلُموَف َمْن ُىَو َشر  مََّكاَنً اآلخرة ىو العذاب األكرب )

ْب الفقراء أك الكافرين ا٤بؤمن ،كىو على سبيل التهٌكمكأقلُّ انصران كمعينان ( َوَأْضَعُف ُجنًدا)حاالن 
الًغُبى كىالًفقىري بػىٍعدى ) ٕ٘ٗٓت هنج الببلغة حكم  ،م كاالستهزاءكىذا على سبيل التهكٌ ؟! األغنياء

يػٍره ًٖبىٍّبو ) ّٕٖكفيو أيضان حكم ( العىٍرًض عىلىى الٌل تػىعىأبى  هي النَّاري مىا خى هي كىمىا شىرُّ بً  ، بػىٍعدى  ،ا١بىنَّةي شىرو بػىٍعدى
ءو ديكفى النَّاًر عىاًفيىةه  ،ره و قي كىكيلُّ نىًعيمو ديكفى ا١بىنًَّة ٧بىٍ  كالفقر ليس  ،(إف الغُب ليس مقياسان للفضلكىكيلُّ بىبلى

َوالَِّذيَن آَمُنوا ﴿ كقولو٭با العمل الصاّب على أساس اإلٲباف ىو ا٤بيزاف كا٤بقياس إميزاانن للهواف، ك 
ٓت هنج  كأفضل الغُب غُب النفس، ،ٓ العنكبوت /﴾ َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت لَُنْدِخَلنػَُّهْم ٓت الصَّا٢بِِْبَ 

 ريبَّ فىًقّبو  ،ًمٍن الفىًقّب أىذىؿُّ  ِبٌو غى ريبَّ ) ٓت غرر ا٢بكم (ٰبيًٍسنيوي  مىا ًإٍمرًئو  كيلًٌ  ًقيمىةه ) ٔٛالببلغة حكم 
 . (زُّ ًمٍن الغىًِبٌ أىعى 

 ﴾ًًََُِّّّ خَُِّوُ خٍََُِّّٖ خىْعًًََْخ ىًًٍُ ًَخُْسَدهَِْدضُ خُصَّدُِمَدضُ وٌَُْْ ػِنًَْ ََزِّيَ ؼٌََخزدً ًَوٌَُْْ ََُٓيّخً  ﴿ - ٙٚ

َوَيزِيُد ) ا٤بعُب: ،كطلب ا٤بعونة كالتوفيق من هللا للوصوؿ إليو ،: داللة على ا٣بّب كبياف طريقوا٥بداية
 ،هم كبصّبة على بصّبهتميت( كيزيد هللا ا٤بؤمنْب ا٤بهتدين ىداية على ىدا الَِّذيَن اْىَتَدْوا ُىًدىاَّللَُّ 

أبف يعرفهم ٕبقيقة أنفسهم كٗبواقع ا٣بطأ كالصواب كيرشدىم إٔب أحسن  ِبساليب شٌب منها:
درجات تزيد  ()ا٥بدايةألف  ،ٗء / اإلسرا﴾ِإفَّ َىَذا اْلُقْرآَف يَػْهِدي ِللٍَِّب ِىَي َأقْػَوـُ ﴿ كقولوالسبل 
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 ،ك٘برم على قاعدة ا٤بسببات على ضوء حركة أسبأّا ،كتصح كٛبرض ،تقول كتضعف ،كتنقص

فمن أخذ  ،اببك٘برم ا٤بسببات على أساس توفّب األس ،فاألسباب بيد اإلنساف كا٤بسببات بيد هللا
أبسباب الشر كالضبللو يعاملو هللا  كمن أخذ ،أبسباب ا٣بّب كا٥بداية أخذ هللا بيده كمشلو بعنايتو

 ،كىداية اب٤بكاسب ،: ىداية اب٤بواىبا٥بداية نوعْبتعأب ٗبا اختار لنفسو.)كاإلانء ينضح ٗبا فيو(. 
كالٍب  ،ٖالرعد / ﴾ٗبِْقَدارٍ  ِعْنَدهُ  َشْيءِ  وَُكلَّ ﴿ كقولوفاٌلٍب تتعٌلق اب٤بواىب فمن ىبة هللا كىي مقٌدرة 

ٍكا زىادىىيٍم ﴿ كقولوكسب العبد كقدرتو ككفاءتو كمقدار جهده فمن   ،تتعٌلق اب٤بكاسب كىالًَّذينى اٍىتىدى
ىيٍم تػىٍقواىيمٍ  ٌر َمَرّداً ) ،ُٕدمحم / ﴾ ىيدنل كىآاتى ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَػَوااًب َوَخيػْ  (َواْلَباِقَياُت الصَّا٢ِبَاُت َخيػْ

ٌر ِعْنَد ﴿ ْٔكجاء التعبّب القرآ٘ب ُب سورة الكهف / ،مرجعان كعاقبةمردًا: َواْلَباِقَياُت الصَّا٢ِبَاُت َخيػْ
ٌر َأَمبلً  ىي الطاعات الٍب تبقى  ،طبلؽ معناىاإعلى الباقيات الصا٢بات:  ﴾،رَبَِّك ثَػَوااًب َوَخيػْ
عند هللا منافعها ا٣بالصة الٍب تبقى ٧بفوظة  النافعة كىي األعماؿ الصا٢بة ،آاثرىا كتستمر منافعها

كيبقى خّبىا كنفعها للناس عامة على الدكاـ  ،يل الشكر كعظيم األجر، كتستعقب ٝبكعند الناس
ُر اْلََبِيَّةِ ﴿ كقولو يػٍري  ٓت غرر ا٢بكم ،ٕالبٌينة / ﴾الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت ُأْولَِ َك ُىْم َخيػْ )خى

خصية أك ا٢بزبية أك العشائرية ( ال للهتافات الشكلية، ال لتقدٙب ا٤بصاّب الشالنَّاسى  عى ٍن نػىفى النَّاًس مى 
 ....كغّبىا على ا٤بصلحة العامة

ٌر ِعْنَد رَبِّكَ أم أنواع ا٣بّبات الٍب يبقى ثوأّا ألىلها )( َواْلَباِقَياُت الصَّا٢ِبَاتُ ا٤بعُب : ) ( خّب َخيػْ
ٌر َأَمبلً عند هللا كعند الناس كخّب ألنفسهم ) العلم  لٍب منها( ألهنا أحسن عاقبة كمنزلة كاثَػَوااًب َوَخيػْ
  ْٓالعنكبوت/﴾كىلىذًٍكري اللًَّ أىٍكبػىري ﴿ كقولوكذكر هللا غنيمة ابقية ، ا٤بفيد، كالعمل النافع، كالولد الصاّب

َما ِعندَُكْم يَنَفُد ۖ َوَما ِعنَد اَّللَِّ ﴿ كقولوأهنا من النعم الباقية ا٤بؤثرة الدائم نفعها كال ينقطع ثوأّا 
كخّب من ما٥بم كجاىهم الٍب  ،من مقامات ىؤالء ا٤بشركْب كترفهم ُب ٦بالسهم، خّب ٔٗالنحل / ﴾اَبؽٍ 

عن فائدة: كلٌذاهتا قصّبة كتبعاهتا طويلة.  ،فهي إٔب زكاؿ ،ّٔا يفخركف على أىل اإلٲباف ُب الدنيا
عىةي أىٍسبىابً  النيب)ص( بػٍ ا بػىٍعدى كى ابػي ٍلعىٍبًد ثىو بي لً ٍكتى يي  )سى ، أىٍك حىفى ٬بىٍ  غىرسى  : رىجيله وً فاتً هى ، أىٍك أىجىرىل رى بًٍئران بلن

ًفعنا( أىٍك كى   فى ألَّ أىمَّ ) ان فى حى ، أىٍك كىتىبى ًمصٍ ، أىٍك بػىُبى مىٍسًجدان نػىٍهران  ا، أىٍك خىلَّ  ثى رَّ ًكتىاابن انى ا  فى ًعٍلمن كىلىدن
 . ِّٓتنبيو ا٣بواطر ص (صىا٢ًبنا يىٍستػىٍغًفري لىوي بػىٍعدى كىفىاتًوً 

( 17( ؤَخؼََِّغَ خُْـَْْرَ ؤَّْ خظَّىٍََ ػِنًَْ خَُُّلَِْٖٔ ػَيًْخً )11ّْطَ خٍَُُِّ ًَلََُ زِأَّدظِنَد ًَهَدٍَ ًٕظَََّْٖ َٓدالً ًًًَََُخً )ؤَكََُؤَ ﴿  - ٓٛ – ٚٚ
 ﴾ ( ًََُِٗؼُوُ َٓد َّوٌٍُُ ًََّإْظِْنَد كَُْيخ19ًًَالَّ َٔنٌَْعُرُ َٓد َّوٌٍُُ ًًََُُّٗٔ َُوُ ِْٖٓ خُْؼٍََخذِ ًَّٓخً )

الذم جحد آبايت هللا  ا٤بعاند أم تعٌجب ايدمحم من قصة ىذا الكافر الطاغي ،االستفهاـ للتعجب
عطاه ُب أ( أف هللا سيعطيو ُب اآلخرة ا٤باؿ كالبنْب كما َوقَاَؿ أَلُوتَػَْبَّ َمااًل َوَوَلًداكزعم مستهزائن )

ِلَك زُيَِّن ِلْلُمْسرِِفَْب َما َكانُوا ﴿ كقولوالدنيا  هللا سبحانو ىذا الزعم  دٌ كقد رى  ُِ / يونس ﴾يَػْعَمُلوفَ َكذََٰ
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من أين جاءه ىذا العلم؟ ىل عنده مفاتح  ،االستفهاـ إنكارم َاطََّلَع اْلَغْيَب() – ٛٚ بقولو
 ككعدان ( أـ أعطاه هللا عهدان أَـِ اٚبَََّذ ِعنَد الرَّْٞبََِٰن َعْهًداالغيوب؟ ) ـي بلٌ الغيب الٍب اليعلمها إاٌل هللا عى 

ا الصَّلىوىاتى  صىلَّى )مىنٍ  ٓت ا٢بديث: بذلك فهو يتكلم عن ثقة كيقْب؟كككالة   كىٍقًتهىا كىُب  ًبفىرىاًئًضهى
ا هللاً  ًعٍندى  ًاٚبَّىذى  ا هللاً  ًعٍندى  ًاٚبَّىذى  فػىقىدً  سيريكرنا ميٍؤًمنو  عىلىى أىٍدخىلى  نٍ )مى  ُُْ/ُْا٤بيزاف (عىٍهدن ، كى مىٍن اٌٚبذى عىٍهدن

رٌد   َكبلَّ َسَنْكُتُب َما يَػُقوُؿ() – ٜٚ  ّْ/ْٕالبحار (عىٍهدان جاءى ًمنى اآلًمنْبى يىوـى القيامىةً  ًعندى اللًٌ 
أم لّبتدع ذلك الفاجر عن تلك الكذبة الشنيعة، لقد حفظنا ، كالزجر للردع ()كبلّ كلفظة ، عليو

تعِب  ( الكتابةَنْكُتبُ سَ )عليو كنسجل أقوالو كنثبتها ُب صحيفة أعمالو كنرتب على أثرىا ا١بزاء 
صورة كصوت  ذم ثبلثة أبعاد، بشريط ٦بٌسم خفي تسجيل فيكوف ،ا٢بفظ بكافة أشكاؿ الداللة

ا) كنٌية  ،( سنزيد لو ُب العذاب كنطيلو عليو جزاء طغيانو كاستهزائوَو٭َبُد  َلُو ِمَن اْلَعَذاِب َمدًّ
 ٓٛكفره كافَبائو إمداد  جزاء ك  كالعناد ابألمواؿ كاألكالدكنضاعف لو مدد العذاب مكاف اإلمداد 

نسَبجع ما أعطيناه ٗبوتو،أم كنرثو كأنخذ منو أخذ الوارث نرثو: (َوَنرِثُُو َما يَػُقوُؿ َوَيَْتِيَنا فَػْرًدا) –
ك ما ٱبلفو من ا٤باؿ كالولد بعد  ،مايرثو أك يصبح مّبااثن لغّبه ال ٲبسك بيده شيئان منو يـو القيامة

( كحيدان فريدان كما خلقناه أكؿ مرة، ال ماؿ معو كال كلد، كال نصّب لو كال تِيَنا فَػْرداً َوَيَْ ) ،إىبلكو
ُتُموََن فُػَراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّؿ َمرَّةٍ ﴿ كقولوسند!  السياؽ ٍب يستعرض  ْٗاألنعاـ /  ﴾َوَلَقْد ِج ػْ

 :ظواىر الكفر كألواف الشرؾ
  ﴾وِ آُِيَصً ٌٌٌَُُُِّْٗخ َُيُْْ ػًِّّخًَخظَّىًٍَُخ ِٖٓ يًُِٕ خَُِّ﴿  - ٔٛ
 عىنٍ  كى لى غى شى  ام كيلَّ )ٓت ا٢بديث  ،فهو إلو (ِمن ُدوِف اَّللَِّ )فكل ما عيًبدى  ،طبلؽ معناىاإعلى  آ٥بة:

( يىٍشغىٍلكى مىا دينٍػيىٍاؾى )وعن النيب )ص( (! كٍ صىنىمي  وى فػىهٍ  هللاً  كالعبادة ىنا تعِب  ُْٗ/ٔركح البياف ًعٍن رىٌبكى
كا٤بواقع ا٤بادية القدرة كالقوة  :العزّ  ،صناـ حجرية أك بشرية أك فكرية أك ماليةأمن  طاعة كالوالء،ال

كىمىٍن ًاٍعتػىزَّ ) ربوا ٥بمتقليعتزكا ّٔم كي (ِمن ُدوِف اَّللَِّ آ٥ِبَةً )عقوبة من أٚبذ من  كىذه ا٤بعُب : ،كا٤بعنوية
بل  ، كٓب يتمسكوا ٗبنهج هللاأهنم ٤بٌا ٓب يعتصموا اب ،كلو بعد حْب (الذُّؿًٌ   هللًا أىٍلبىسىوي هللاي ثػىٍوبى ًبغىٍّبً 

( يطلبوف عندىم العزة ة )بلساف ا٢باؿ أـ بلساف ا٤بقاؿكالوا كاعتمدكا على أعداء هللا كيتخذكهنم آ٥ب
كالنصرة كالغلبة من ا٤ببلئكة أك ا١بن أك القديسْب من اإلنس أك جبابرة ا٤بلوؾ أك ا٤باؿ كا١باه 

( شفعاءن كأعواانن كأنصاران فينالوا لَِيُكونُوا ٥ِبُْم ِعزًّاتقوَّكيفى )ييستلذكف ّٔم ك  ،يعتمدكف عليهم ساءكالن
الشر كيكونوا ُب مأمن أيتيهم فبل  ،كانوا يركف ا٤بلك كا١باه كالثراء قداسة ٠باكية  ،العزة كالرفعة منهم

 ،ٖ / فاطر ﴾َمن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو فَػَرآُه َحَسًناَأفَ ﴿ كقولوكينالوا ا٣بّب كالرفعة كالثركة كا٥بيبة  ،منو
يعنا﴿ كقولو  أما ا٢بقيقة فخبلؼ ذلك تػىغيوفى ًعندىىيمي اٍلًعزَّةى فىًإفَّ اٍلًعزَّةى للًًَّ ٝبًى عن اإلماـ   ُّٗ / النساء ﴾أىيػىبػٍ
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بىةن كى  ،كىغىُبَّ ًببلى مىاؿو  ،ةو ّبى ًببلى عىشٍ  ان زٌ مىٍن أىرىادى عً ) )ع(الصادؽ يػٍ تىًقلى عىٍن ذيؿًٌ مىٍعًصيَّ  ،ًببلى سيٍلطىافو  ىى ًة فىًليػىنػٍ
 .(!اٍلًعزَّ  وي أٍىلىكى  هللاً  ًبغىٍّبً  ًاٍعتػىزَّ  مىنً ) ٓت غرر ا٢بكم، ُِٗ/ٖٕالبحار (طىاعىًتوً  ًعزًٌ  هللًا ًإٔبى 

 ﴾ًََِّد ٌََْْٔلًَُُُٕ زِؼِسَديَظِيِْْ ًٌٌٌَََُُّٕٗ ػََِْْيِْْ ظًًِّخ﴿ - ٕٛ
عرضوا عن هللا تعأب كأطاعوا أعداءه أعندما  ،واوٮبٌ هنم تى إ ،يس األمر كما يظن ىؤالء أبدان فل (َكبلَّ )

كىمىن يػىٍعشي عىن ًذٍكًر الرٍَّٞبىىًن نػيقىيًٌٍض لىوي ﴿ كقولو ،طهم هللا عليهمكسلٌ  ،من شياطْب ا١بن كاإلنس
كىًإٍخوىانػيهيٍم ٲبىيدُّكنػىهيٍم ُب اٍلغىيًٌ ٍبيَّ الى ﴿ وقولوئس القرين بف  ّٔ الزخرؼ /﴾ شىٍيطىاانن فػىهيوى لىوي قىرًينه 

كىمىٍن ًاٍعتػىزَّ ًبغىٍّبً فجعلت الشياطْب تدفعهم إٔب ا٤بعاصي كتغريهم اب٤بنكرات ) َِِ/األعراؼ﴾يػيٍقًصريكفى 
ا) (هللًا ذىؿَّ  بعبادة كخضوع بل ستكفر اآل٥بة كتتربأ  (َسَيْكُفُروَف ِبِعَباَدهِتِْم َوَيُكونُوَف َعَلْيِهْم ِضدًّ

ا)ىؤالء ا٤بشركْب  ( أعداءن ٥بم كأعواان على عذأّم كيشهدكف عليهم كيكونوف َوَيُكونُوَف َعَلْيِهْم ِضدًّ
تَػبَػرَّْأََن ِإلَْيَك ۖ َما َكانُوا ﴿ كقولوان لثبتوا على ذلك زٌ كلو كانوا ٥بم عً  ،كخصماء أشٌداء ان دعليهم ض

ََن يَػْعُبُدوَف﴾ ٭بَّىا ًىيى كىإً  ،يى السُّجيودي كىالى الرُّكيوعي لىٍيسى الًعبىادىةي ىً ) )ع(ماـ الصادؽعن اإل ّٔ القصص/ ِإايَّ
 .ّٕٓ/  ّنور الثقلْب ! (هي دى ًة ا٣بىاًلًق فػىقىٍد عىبى مىٍن أىطىاعى ٨بىٍليوقنا ُب مىٍعًصيَّ  ،طىاعىةي الٌرًجىاؿً 

 ﴾دكَُِِّٖ ظَاُُِّىُْْ ؤًَِّخؤََُْْ ظََُ ؤََّٗد ؤَََِْْٔنَد خََُّْٙدؼِنيَ ػَََِ خٌَُْ﴿ - ٖٛ
، ىم ىزٌان شديدان عنيفان معنواين هتزٌ  ٗبعُب:األز كا٥بز كاالستفزاز: شدة اإلزعاج النفسي،  :تؤزّىم أزاً 

فهم مسّلطوف  ،كٙبثهم على ا٤بعاصي حثان كتدفعهم دفعان  ،كتطغى عليهم طغياانن  ،كتغريهم إغراءن 
( أأٌن ترٍكنا دي )كدليل على ماذكران( اي ٧بمَأٗتَْ تَػرَ ) : ا٤بعُبفيقلبوف مفاىيمهم كقناعاهتم! عليهم 

كا على الكافرين ابتبلءن ٥بم بسبب كفرىم كعنادىم ؤ فجا ،الشياطْب كٓب نردعهم ابلقهر كا١برب
كتتحكم  ،كتغريهم أبنواع ا٤بعاصي ،كتزين ٥بم ا٤بنكرات ،كتثّب شهواهتم إاثرة ،تدفعهم للفساد دفعان 
؟ كييقبٌحوف ٥بم ا٢بق كيعتربكف منهج هللا رجعي كىم تقدميوف! فيشربوف حبَّ ُب حركاهتم كسكناهتم

كٰباربوف ا٢بق كأىلو.فيكونوف  ُب موقع ذليل،  ،الفساد ُب قلؤّم! كيدافعوف عن الباطل كأىلو
، كال يتدخل هللا تعأب وىم أدوات التنفيذ ابالتّباع األعمى ،فالشياطْب ٱبططوف ٥بم ابلوساوس

كمنحهم القدرة التامة  على الفعل  ،كبٌْب ٥بم طريق ا٣بّب من الشر ،ا٢بجة التامة عليهمألنو القى 
كبعدىا ا١بزاء كا٢بساب  ،كهناىم عن ا٤بنكر كأمرىم اب٤بعركؼ كترؾ ٥بم ا٣بيار تكرٲبان ٥بم ،كالَبؾ

( ًمٍن كىمىٍن شىاءى فػىٍليىٍكفيرٍ فىمىٍن شىاءى فػىٍليػيؤٍ ، كقولو )َُالبلد/ (َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْينِ ) كقولوكالكتاب  
تيٍم ًإنَّوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه كقولو ) ،ِٗالكهف/  ،كىنػىٍفسو كىمىا سىوَّاىىا، كقولو )َْفصلت/(اٍعمىليوا مىا ًشئػٍ

ا ا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىى ار تَبكهم كشأهنم كما ٱبتاركف ألنفسهم  يىذا االخت ، كبعدٖ-ٕالشمس/ (فىأى٥ٍبىمىهى
ٍب يصادقهم الشيطاف  طوفيتخبٌ : ، يعمهوفَُُاألنعاـ/ (كىنىذىريىيٍم ُب طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوفى )كقولو 

ًلًو فػىرىآىهي حىسىننافينقلب عندىم ا٤بقاييس الصحيحة كقولو )  كقولو، ٖفاطر/( أىفىمىٍن زييًٌنى لىوي سيوءي عىمى
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 ﴾ِفِهْم َوَعْن َأٲْبَاهِنِْم َوَعْن ََشَائِِلِهْم َوال ٘بَُِد َأْكثَػَرُىْم َشاِكرِينَ ّتَّ آلتِيَػنػَُّهْم ِمْن بَػْْبِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخلْ ﴿
ل عند لوىية من األعلى، كال أيٌب من األسفلشيطاف من فوؽ ألنو مرتبط بعز اإلفبل أيٌب ا ُٕاألعراؼ/

 )ع(عن اإلماـ علي: ئدةفا ُٗالعلق /  ﴾َواْسُجْد َواقْػََبِبْ ﴿ كقولو تعأب ٌذؿ العبودية ُب السجود للٌ 
عىنيوفى  ،فىرَّقيوفى( اًبلبػىٍغضىاءً فػىيػىتػىزىايػىليوفى )يػىتػى  ،دً وي كىالقىاًئدي ًمٍن ا٤بقي  ،بوععىٍن قىًليلو يػىتػىبػىرَّأي التَّاًبعي ًمٍن ا٤بت) كىيػىتىبلى

 .)ًعٍندى اللًٌقىاءً 
 ﴾ػًًَّخ َُيُْْ َٗؼًُُّ بََِّٗٔدكََِد ظَؼْفََْ ػََِْْيِْْ  ﴿ - ٗٛ
( ال يضيقى َفبَل تَػْعَجْل َعَلْيِهمْ إذان )، ْب إلينا غّب خارجْب عن سيطرتناعإف كانوا ىم كآ٥بتهم راجف   

كالتعبّب  ،ككل شيء من أعما٥بم ٧بسوب عليهم كمعدكد ،فإهنم ٩بهلوف إٔب أجل قريب ،صدرؾ ّٔم
َا نَػُعد  ٥َبُْم باه كالرىبة ! )نتة ا٢بساب تصويران ٧بسوسان يثّب االيثّب ا٤بشاعر كيصٌور دقٌ القرآ٘ب البليغ  ِإ٭بَّ

ا ككلما طالت أعمارىم   ،فإنو ٓب يبقى ٥بم إال أايـ ٧بدكدة كأٍنفاسه معدكدة ،كٌل شيء معدكد  (َعدًّ
فإان نعدُّ أنفاسىهيٍم ُب  ،ككل معدكد ينتهي نعٌدىا عليهم عدان كثرت ذنؤّم كازداد عذأّم. أم 

ٓت هنج الببلغة  ،ّٖ/الرعد ﴾ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتابٌ ﴿ ولوكق ،ٍب يصّبكف إٔب عذاب شديد ،الدنيا
ٍرءً  سي نػىفى ) ٗٚحكم

ى
ًلوً  ا٤ب  .( كعند هللا تعأب يكوف ا٢بساب كفصل ا٣بطابخيطىاهي ًإٔبى أىجى

أف  سٌ إٌف الذم ٰبى  ،ا٢بياة دقائق وثواِن إفّ    دقات قلب ا٤برء قائلة لو: ٞبد شوقيالشاعر أقاؿ 
صي عليو فساده رئيسو ُب األرض يتتبع أع ٱباؼ كيضطرب، كيعيش القلق كاألرؽ كزالٌتو مالو كٰبي

عها ليحاسبو فالويل ٤بن يعٌد هللا عليو ذنوبو كأعمالو كأنفاسو، كيتتبٌ  فكيف اب ا٤بنتقم ا١ببار؟!
يعًا فَػيػُ ﴿كقولوا٢بساب العسّب! َعثُػُهْم اَّللَُّ ٝبَِ ، ٔآّادلة/﴾اَّللَُّ َوَنُسوهُ َصاُه حْ نَػبِّ ُػُهْم ٗبَا َعِمُلوا أَ يَػْوـَ يَػبػْ

عن اإلماـ  َٔاإلسراء/ (ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً ، كقولو )ْا٢بديد/ (كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍتيمٍ كقولو )
(  ،)كلُّ معدكدو متنٌقص علي)ع(  . ّٖٓ/  ّنور الثقلْب ككلُّ متوٌقع آتو

 ﴾خَُُّلََِْٰٖٔ ًَكًًْخٌََّّْ َٗمُُُْٙ خُُْٔعَّوِنيَ بََُِ ﴿ - ٘ٛ
، فأٌما كىو مقابل ا٤بشهد الرىيب الػميًظليم السابق ،من مشاىد يـو القيامة ٌوؽميشى  إنو مشهد مهيب
الرٞبن ُب دار كرامتو ركباانن رٞبة ( على نِ الرَّٞبْ  ا٘ت( فقادموف )كىقىاهي  هللاى  اًتػَّقىى كىمىنً ا٤بؤمنوف ا٤بتقوف )

كالوفد من معا٘ب التشريف يفدكف على  ،مهيب كرٙب  عزيزيئة كفد على ى (داً َوف) ْبمعززين مكرمٌ 
 ةو خاصى  ةو أيعلى ىى  د على ا٤بلوؾً و كما يفد الوف  ،مع الكرامة كحسن االستقباؿ ،تبشرينسهللا تعأب م

نكيٍم ًإالَّ ﴿ قولوُب  ،أم ال يدخلوف فيها كف الناردكُب ىذا داللة أهنم ال ير  كاستعداد خاص، كىًإف مًٌ
 . ُٕ/ مرٙب ﴾ىىاكىارًدي 
 ﴾ًٌََُٕٗمُ خُُْٔفُِِْٓنيَ بَََُِٰ ـَيَنََّْ ًَِْيًخ﴿ - ٙٛ
 مشاة إٔبى  ، أم كنسوؽ آّرمْب ُب ذلةىعطاش وردًا : ،مشهد مثّب يقابل مشهد حشر ا٤بتقْب إنو

ُهْم اْلَمبلِئَكُة َيْضرِبُوَف ُوُجوَىُهْم َوَأْداَبَرُىمْ ﴿ كقولو، جهنم ( ورداً ) ِٕدمحم /  ﴾َفَكْيَف ِإَذا تَػَوفػَّتػْ
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أىفىمىٍن ىيوى قىائًمه ، كقولو )عطاشى كما تساؽ البهائم إٔب ا٤باء! فينهلوف من ا١بحيم كالعذاب األليم

ٍرءي ) ٓت غرر ا٢بكم ّّالرعد/( عىلىى كيلًٌ نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىتٍ  (! وي نػىٍفسى  عي يىضى  حىٍيثي  اٍلمى
 فإفٍ  قػىرٍبًًه، ُب  مىعىوي  ييٍدفىني  اإلٍنسافي  عىمىلى  إفٌ )عن النيب )ص( ( اسً لًلنَّ  بػٍرىةعً  كىافى  مىنٍ  النَّاسى  ري كىأىٍخسى )

 .ْْْ/ٕركح البياف( لىمىوي آى  لىٍئيمان  كىافى  كىإفٍ  ،صىاًحبىوي  أىٍكرىـى  كىرٲًٍبان  العىمىلي  كىافى 
 ﴾َُّد ٌٌََُِِّْٕٔ خَُّٙلَدػَصَ بَُِّد َِٖٓ خظَّىٍََ ػِنًَ خَُُّلََِْٰٖٔ ػَيًًْخ﴿ - ٚٛ
كالوساطة تو يشفع لو، كال ٲبلك أحد القدرة على الشفاعة عس كل من يهول اإلنساف شفافلي

لكن مىٍن  ،االستثناء منقطع: ِإالَّ  (ِإالَّ َمِن اٚبَََّذ ِعنَد الرَّْٞبََِٰن َعْهًداقاط ا١بزاء كالعقاب )ألحد إلس
كاألنبياء كاألكصياء  ،كَبفهو عهد لو عند هللا يستوفيو اب١بزاء األٙبٌلى ابإلٲباف كالعمل الصاّب 

مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ﴿ كقولوفإنو ٰبق ٥بم الشفاعة إبذف هللا كالفضبلء، اء كالشهداء كالعلماء كليكاأل
هي ًإالَّ إبًًٍذنًوً   :ُكْم َعَليَّ َشَفاَعةٌ بَ ُكْم ِمِبِّ َغًدا َوُأوجَ بَ رَ ِإْف أُقػْ ﴿ )ص(وعن النيب ِٓٓ / البقرة﴾ًعٍندى

الَعْهُد:  ،ُّٖ/  ٗٔالبحار  ﴾ُكْم ِمْن النَّاسبَ رَ َوأقػْ  ْلقاً ُنُكْم خُ ِلؤَلَمانَِة َوُأْحسَ  اُكمْ دّ ْم ِلَساًَن َوأَ كُ َأْصَدقَ 
كىي منزلة األبرار عند هللا فتؤٌدم الطاعات الواجبة كا٤بستحبة  ،ىو مقاـ اإلحساف إٔب الناس

ًإفَّ اٍلعىٍهدى  كقولو )، ٗٔالعنكبوت/ ﴾اْلُمْحِسِنْبَ  ِإفَّ اَّللََّ َلَمعَ ﴿ كقولوكالعبادات كا٤بعامبلت إبخبلص 
 ،أحسن شفيع  لدل هللا تعأب ا٢بسنات كفعل ا٣بّبات -ٔ:فائدة ،ّْاإلسراء/ (كىافى مىٍسئيوالن 

كيكوف ىذا الشفيع الذاٌب األصيل شاىدان كمدافعان ابلقدر ا٤بمكن للمشفوع لو أبية طاعة منو 
ٍدؽً  كىليزيكـً  اًب٢بٍىقًٌ  اٍلعىمىلى  ا٣بٍىٍلقً  شىاًفعى ) كمٓت غرر ا٢ب ،تيرضي هللا عز كجل ًإفَّ ) )ص(عن النيب( الصًٌ

 . كمصداؽ لآلية ،ُُْص  ُْا٤بيزاف  (عىلىى الصَّلىوىاًت ا٣بىٍمسً  ظىةي افى اى  وىافىظىةى عىلىى العىٍهًد ىا
 ﴾عُْْ َْْ٘حدً بِيّخً ( َُوًَْ ـِح77ًَْهَدٌُُخ خظَّىٍََ خَُُّلَُْٖٔ ًًََُخً ) ﴿ - ٜٛ  - ٛٛ

٥با أتثّبىا على حركة ا٤بشاعر  ،إٌف معا٘ب األلفاظ كإيقاع العبارات ٥بذه اآلايت كالٍب بعدىا
كتصوير الكبلـ البلمسؤكؿ ُب أىم  موضوع ُب العقيدة  ،ليشارؾ حركة ا٤بشهد ا٤بثّب ،اإلنسانية

قرآ٘ب يصٌور حركة ردكد الفعل ٥بذه التوحيدية الذم ٲبس بقداسة الذات العلية القدسية، كالسياؽ ال
َوقَاُلوا اٚبَََّذ الرَّْٞبَُن ) ا٤بعُب: ،كضررىا ا٤بقولة ا٣بطّبة الٍب يتزلزؿ ٥با الكوف كالكائنات ٣بطورهتا

العرب ا٤ببلئكة بنات هللا! كقالت النصارل عيسى ابن هللا! كقاؿ اليهود عزير ابن  ا( قاؿ مشركو َوَلداً 
 هللا! 
ً ا ِإدًّاَقْد ِج ػْ ل﴿ - ٜٛ منكران بشعان فظيعان تناىى ُب إّدًا( لقد أتيتم أيها ا٤بشركوف بقوؿ ) ﴾ُتْم َشيػْ

كيرتج كل مستقر كيغضب الكوف   ،يغضب هللا كيهتزَّ لو كل ساكن ،القبح كالفضاعة كالشناعة.
ة الٍب كهتٌز القاعد ،كلو  الواحد القٌهار! كىو ٰبس بتلك الكلمة تصدـ كيانو كفطرتو التوحيدية

فكيف  ،آمن ّٔا كقاـ عليها كاطمأف إليها. إف إ٥بان يٌتخذ كلدان ألعجز من أف يقـو على أمر نفسو
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 ﴾َكبُػَرْت َكِلَمًة َٚبُْرُج ِمْن َأفْػَواِىِهْم ِإْف يَػُقوُلوَف ِإالَّ َكِذابً ﴿ كقولوبتقدير الكوف كتدبّب الكائنات؟. 
 ره.، كىكذا الذم ال يعرؼ قدره يتعٌد طو ٓالكهف / 

َْٕ ِٓنْوُ ًَظَنَٙنُّ خََْٕضُ ًَظَىُُِّ خُْفِسَدٍُ ىًَّخً ) ﴿ - ٕٜ – ٜٓ ( ًََٓد َّنْسَـِِ 90( ؤَْٕ يَػٌَْخ َُُِِّلَِْٖٔ ًًََُخً )91ظٌََديُ خٌَََُّٕٔخضُ َّعَلَؽَُّ
 ﴾َُُِِّلَِْٖٔ ؤَْٕ َّعَّىٍَِ ًًََُخً 

بل ا١بمادات غّب العاقلة  ،ا ال يليق بولسنا ٫بن فقط الذين ننكر ىذا األمر بعدـ تنزيو هللا عم
ضخم يصٌور ىذه االنتفاضة الكونية الشاملة للكلمة النابية  نقبليبا نو مشهدكغّب ا٤بكلفة أيضان! إ

َوتَنَشق  ( يتشققن من ىوؿ ىذا القوؿ الفظيع )يَػتَػَفطَّْرفَ تكاد السموات ) ٗبعُب :غّب ا٤بسؤكلة، 
ااأْلَْرُض َوٚبَِر  ا١ْبَِباُؿ ىَ  رد ّٓ ،كا١بباؿ تسقط كتنهار كتتفتت ،ٚبسف كتتزلزؿ ،( كتنشق األرضدًّ

فهي كلمة مستنكرة بذاهتا  ،، ىذه كلمة منكرة قبيحة ٩بلوءة جهل كغباءالنطق ّٔذا االفَباء الشنيع!
تشَبؾ فيها ابالستنكار السموات كاألرض كا١بباؿ ككلها تر٘بف كتتزلزؿ  ،كمستنكرة لغّبىا

َواأَلْرَض َأْف  ِإفَّ اَّللََّ ٲُبِْسُك السََّمَواتِ ﴿ كقولوٓب تنفطر ابلفعل؟ ألف هللا ٲبسكها ٤باذا  ،بكتضطر 
إٌف هللا سبحانو بٌْب ىذا السبب لغضبو عندما  ﴾َأف َدَعْوا ِللرَّْٞبََِٰن َوَلًدا﴿-ٜٔ ُْفاطر /  ﴾تَػُزوال

ألف  ،كما يليق اب تعأب اٚباذ الولد ﴾ًداَوَما يَنَبِغي ِللرَّْٞبََِٰن َأف يَػتَِّخَذ َولَ ﴿ - ٕٜ قالوا ذلك
كهللا منزه عن التشبيو كالنظّب  ،الولد يقتضي آّانسة كا٤بقاربة بْب الزكجْب كيكوف عن حاجة

 اَّللَُّ نُوُر السََّمَواتِ ﴿ وقولو ُُ / الشورل﴾ لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ كليس لو جسم كال صورة ﴿كا٢باجة 
ا٤بخلوؽ إٔب  كما ٰبتاج  هللا غِب عن ا٤بعْب كالنصّب ألنو غِب بذاتو فبل ٰبتاجك ّٓالنور / ﴾َواأَلْرضِ 

دى هللاي ًمٍن كىحَّ ) ٓت غرر ا٢بكم ُٗ / ا٤بؤمنوف ﴾مىا اٚبَّىذى اللَّي ًمن كىلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىىوو ﴿ كقولوكلد 
انىوي ٓبٍى ييشىبًٌٍهوي اًب٣بىٍلقً  يٍاةي النػىٍفس( .)التٌ  ٓت غرر ا٢بكم (سيٍبحى  وًحيدي حى

 ﴾بِٕ ًَُُّ َٖٓ كِِ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضِ بَُِّد آظِِ خَُُّلََِْٰٖٔ ػَسًًْخ﴿ - ٖٜ
الواقعي الَببوم القرآ٘ب يصدر البياف ، الكونية الكربلنقبلبية االنتفاضة اال ،ُب كسط االنتفاضو
 ذليل ،هللا من عبيد فلي إاٌل كىو عبدما من ٨بلوؽ ُب العآب العلوم كال الس :ا٤بسؤكؿ الذم يقوؿ

فا ٲبلكو ماال  ،منقاد مطيع لو ابلفعل كالقوة كما يفعل العبيد ،بْب يديو يرتزؽ من رزقو خاضع
 ،جود إالٌ ما آاته هللا تعأبو كليس لو من ال ،ألنو ا٣بالق لكل شيء كا٤بدبر ألمره ،ٲبلكو العبد لنفسو

 إٔب ربو ب أحدكما تقرٌ  ،على قدر العبودية تكوف الرٞبة ،اإلنساف ينةُ زَ  لّ جَ وَ  عزّ  والعبودية ِ 
ألف مبلزمة العبودية تورث الكرامة  ،بشيء أزين عليو من مبلزمة العبودية كإظهار االفتقار 

 كمن كاف فقّبان  كاف غنيان  ،عرٌ ضكاظهار االفتقار  يورث دكاـ االلتجاء كالت ،كا٢برية ك االستقامة
ُ ُىَو اْلَغِِب  ا٢ْبَِميدُ ﴿ كقولوُب نفسو  قوايٌن  ٓت غرر  ُٓفاطر/ ﴾اَي أَيػ َها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَ٘ت اَّللَِّ ۖ َواَّللَّ

يػٍري ) ا٢بكم  ( النػٍَّفس غىُبَّ  اٍلًغُبى  خى
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ػػػػػػػػػػػػػػ)  ٓت غػػػػػػػػػػػػػػرر ا٢بكػػػػػػػػػػػػػػم -ٔفائػػػػػػػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػػػػػػػرىاًئًط العيبيوًديَّػػػػػػػػػػػػػػًة أىىًٌ ـى ًبشى ػػػػػػػػػػػػػػٍن قىػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػٍن ( قً لى للعٍتػػػػػػػػػػػػػػمى كىمى

  .!الرَّؽً  ًإٔبى  أيًعيدى  اٍلعيبيوًديَّةً  شىرىاًئطً  عىنٍ  رى صَّ قى 
 ﴾(92)( ًًَُُِّيُْْ آظِْوِ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ كَُْيخً 93َُوًَْ ؤَلْصَدىُْْ ًَػًََّىُْْ ػًَّخً ) ﴿ -ٜ٘ – ٜٗ

( آتِيوِ  )كضمّب ،السماكات كاألرض من ُب ( يعود إٔبَأْحَصاُىْم َوَعدَُّىمْ ضمّب ) (َقْد َأْحَصاُىمْ ل)
اهللا عددىم كأحاط علمو الدقيق ّٔم ) لقد علم ،يعود إٔب هللا تعأب ُىْم َعدًّ ( أبشخاصهم َوَعدَّ

 ﴾ِإَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿ كقولو  بل كعدَّ أنفاسهم كاحدان كاحدان ، كأفعا٥بم كأقوا٥بمكآجا٥بم 
ى عليو شيء من ففبل ٱب ،ن األكلْب كاآلخرينفبل ٦باؿ ٥برب أحد كال لنسياف أحد م ْٗ / القمر

)وَُكل ُهْم آتِيِو  – ٜ٘، تدركها العقوؿ كا٢بواس كفوؽ أفٍ  ،اسى قى فوؽ أف تػي  خارقة إهنا قدرة ،أمورىم
كحيدان فريدان ببل ماؿ كال انصر كال معْب  ،يـو القيامة تاران بنفسو ٨ب ككل فرد أيٌب (يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػْرًدا

فبل أينس أبحد  ،ألسبابكال ٲبلك أمر نفسو كثّبان كال قليبلن كقد تقطٌعت بو ا ،ال عشّبةكال كلد ك 
فإذا ىو كحيد فريد  ،اإلنساف مد٘ب بطبعو يتجرد منها إف ،حٌب مشاعر ا١بماعة ،أبحد كال يعتز

ُتُموََن فُػَراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّؿ مَ ﴿ كقولوأماـ الواحد القهار  كما خرج من  ْٗ/نعاـاأل﴾رَّةٍ َوَلَقْد ِج ػْ
بطن أمو مفردان أعزالن حافيان عاراين كليس معو إاٌل نفسو ٦بٌردة مفردة، فتلقوف ربكم فرادل ال ٝباعة  
كما خلقكم أكؿ مرة أفرادان، إنو خرج أكؿ مرة كاف غّب مسؤكؿ، كحْب يعاد إٔب هللا يكوف مسؤكالن 

كيظهر بذلك حقيقة عبوديتو  فيشهد  ِْالصافات/( ئيوليوفى كىًقفيوىيٍم ًإنػَّهيٍم مىسٍ عن كل شيء كقولو )
ي من الرٞباف مكُب كسط ىذه الوحدة كالوحشة كالرىبة ا٢با٠بة فإذا ابلود السا ،بذلك ا١بميع

 يغمر الذين آمنوا كعملوا الصا٢بات بقولو :الرحيم 
ُ ًُيًّخبَِّٕ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُصَّدُِمَدضِ ََْٔفْؼََُ ﴿ - ٜٙ   ﴾َُيُُْ خَُُّلََْٰٖٔ

ية كظركؼ كدٌ  ٧بمٌية فيكوف ا٤بؤمنوف ُب ظبلؿ ندية ،كُب كسط ىذه الوحدة كالوحشة كالرىبة
 ، كرابطىةي قوة مشاعر ُب النفوس،ة ُب القلوبموٌدة ك٧ببٌ وّدًا :  ،قةإجواء إٲبانية  متألٌ  ُب ،سامية

امة كال شيء ي العاملْب، حْب أيٌب الناس يـو القا٤بؤمنْب ٤با ذكر أحواؿ آّرمْب ذكر أحواؿ ا٤بعُب:
هم من رٞبتو كينز٥بم يمعهم، كسيأٌب الذين آمنوا كعملوا الصا٢بات كمعهم ما يقرّٔم إٔب هللا كيدن

رابطة ٧ببة ككشائج مودة كجاذبية مهيوبة  (َسَيْجَعُل ٥َبُُم الرَّْٞبََُٰن ُودًّا)ك ،منازؿ موٌدتو كألطافو
من أىل السماكات كاألرضْب كُب الدنيا كاآلخرة، كمن غّب أف  ،ب الصا٢بْبُب قلو شفافة خفية 

البقرة /  ﴾َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشد  ُحّبًا َّلِلَِّ ﴿ كقولو يكونوا السبب ُب خلق ىذا الود النموذجي ا٣باص

ا هللاي  أٍكرىـى  ًإذىا) وٓت غرر ا٢بكم ،ُٓٔ بًَّتوً  أىشىغىلىوي  عىٍبدن إف رسوؿ هللا )ص( قاؿ )  : النزوؿسبب  (ٗبىحى
ٍؤًمًنْبى كي  للَّهيمَّ أىٍجعىلي ٕب ًعٍندىؾى قيٍل اى ) لعلي

ي
ا كىأىٍجعىلي ٕب ُب صيديكًر ا٤ب /  ّنور الثقلْب  (فػىنىزٍلتي اآليىةى  ان دًٌ عىٍهدن

ّْٔ.  
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نو ٗبقدار إوىكذا القرآف الكرمي يكشف عن سّنة إنسانية جارية دائمة تقوؿ ) -ٔ :فائدة
زداد اإلٲباف كالعمل الصاّب سيزداد إككلما  ،كالعمل الصاّب سيحصل الود من الرٞبن بقدره اإلٲباف

ككلما قٌل اإلٲباف كالعمل الصاّب سيقل حجم الود من  ،مقابلة حجم الود ا٣باص من الرٞبن بقدره
عن اإلماـ  ،وككلما انعدـ اإلٲباف كالعمل الصاّب فبل كد كال ٧ببة كال ىيبة من الرٞبن ل ،الرٞبن بقدره

 ،ة نسبة كتناسبكيتبْب أف ا٤بودٌ  ،ِّص  ٗٔالبحار  (بػىٍعضىوي  كىاٍلقىٍوؿى  كيلَّوي  عىمىله  اإٍلٲبىافي ) )ع(الصادؽ
، ما أقبل عبد بقلبو إٔب هللا إاٌل أقبل هللا ْٗالقمر/ ﴾ِإَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿ كموازين كمعايّب

كما قذؼ  ،ة إكرامان كقد خصهم هللا اب٤بودٌ  ،مقلؤّ و مودهتم ٗبقدار إقباؿفّبزق ،بقلوب ا٤بؤمنْب إليو
 عىلىى حيبًٌ  تي القيليوبي لى بً )جي  )ص(نيبعن ال ،الرعب ُب قلوب إعدائهم إعظامان ٥بم كإجبلالن ٤بكانتهم

ا كىبػىغيضً  ،مىٍن أىٍحسىنى ًإلىيػٍهىا ، فهو الذم يكشف كٌد كقلب ا٤بؤمن دليلو ،َُْ/ٕٕالبحار (مىٍن أىسىاءى ًإلىيػٍهى
. (رىابػىتػىٍْبً اٍلقى  أىحىدَّ  اٍلمىوىدَّةي ( كفيو أيضان )اٍلقيليوبً  مىوىدَّاتي  ،اٍلقيريبً  أىقػيٍربي ) ٓت غرر ا٢بكم القوب كتنافرىا.

إٌف هللا ٘بٌلى ٣بلقو بعجائب ٨بلوقاتو، فمن طىلىبى هللا طلبو، كمن سعى إٔب هللا قرٌبو، كمن ٕبث عن 
، كمن كصل إٔب هللا ٓٗص ُٕالبحارٍن صىبػىرى عىلى هللًا كىصىلى إلًيًو( )مى ماـ علي )ع( عن اإلهللا كجده، 

، كقولو ٓٓالقمر/( ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعٍندى مىًليكو ميٍقتىًدرو دخلو ُب حصنو ا٢بصْب األمْب ا٤بنيع كقولو )أ
  .ُٗالنمل/ (كىأىٍدًخٍلًِب ًبرىٍٞبىًتكى ُب ًعبىاًدؾى الصَّا٢بًًْبى )

 ﴾كَةََِّٗٔد َََُّّْٕٗدهُ زَِِِٕدِٗيَ ُِعُسََُِّٙ زِوِ خُُْٔعَّوِنيَ ًَظُنٍََِ زِوِ هًٌَْٓد ًًُُّّخ﴿ - ٜٚ
َا َيسَّْرََنهُ ) فإنو ككذلك بلن كاستنطاقان، كطٌوعناه لك حفظان كٞبىٍ  لنا اي دمحم ىذا القرآفأم سهٌ ( فَِإ٭بَّ

بلغتك يٌسرانه  ُٕالقمر /  ﴾ اْلُقْرآَف ِللذِّْكِر فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ َوَلَقْد َيسَّْرَنَ ﴿ كقولوأيضان  ؾمييىسَّر لغّب 
ره معانيو كحفظو كتدبٌ  العريب لتقرأه على الناس ليسهل عليك كعليهم معرفتو كفهم (بِِلَساِنكَ )

 ﴾تَِّبُعوهُ َوَىَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ فَا﴿ كقولو بو ليحصل ا٤بقصود منو كاالنتفاع ،كاالستدالؿ بو
نػيٍقرًئيكى فىبلى تػىٍنسىىكقولو )، ُٓٓاألنعاـ /   عن النيب)ص( ،ٕ-ٔاألعلى/( ًإالَّ مىا شىاءى اللَّي  ،سى

كُب ذلك بياف لفضل القرآف   ِْْٓكنز العماؿ خرب ( اٍلقيٍرآفى  رً وًٌ ثػى يػي فػىلٍ  كاآلخرين اأٍلىكًَّلْبى  ًعٍلمى  أىرىادى  مىنٍ )
َر ِبِو الْ الكرٙب ) ا( كيكوف بشّبان ٤بن آمن كاستقاـ كاتقى )ُمتَِّقْبَ لِتُػَبشِّ  ُلّدًا:( َوتُنِذَر ِبِو قَػْوًما ل دًّ
أم كٚبٌوؼ بو  ،ال يقبلوف حقان كال ٰبيدكف عن ابطل ،أشداء ريعناء أصحاب ىول أعداء خصماء

، نذيران ٤بن جحد كطغى كبغى كاعتدلفيكوف ، قومان معاندين شديدم ا٣بصومة كا١بداؿ ابلباطل
قيٍل ىيوى لًلًَّذينى آىمىنيوا ىيدنل كىًشفىاءه كىالًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى ُب كقولو )قى.  كاتٌ  كبشّبان ٤بن آمن كاستقاـ

 جَّاؿي الرًٌ  بٍػغىضى ألى ) :الشريفٓت ا٢بديث  -ٔ:فائدة ْْفصلت/( آىذىاهًنًٍم كىقٍػره كىىيوى عىلىٍيًهٍم عىمنى
لًيػىٍقًضيى اللَّي أىٍمران كىافى مىٍفعيوالن لًيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىٍن ﴿ كقولو  َّٔ/  ٓالبياف  ركح (ا٣بٍىًصم اأٍلىلىدًٌ   هللاً  ًإٔبى 
 . ِْ / األنفاؿ ﴾كىٰبىٍٓبىى مىٍن حىيَّ عىن بػىيًٌنىةو  بػىيًٌنىةو 
 ﴾ْْ ًًًًَََِّْْْ ؤَىٌَِْْنَد هَسَِْيُْ ِّٖٓ هٍَُْٕ ىََْ ظُمُِّٓ ِٓنْيُْ ِّْٖٓ ؤَلًٍَ ؤًَْ ظََْٕٔغُ َُيُ﴿ - ٜٛ

َلُهم) ككانوا أشٌد منهم ،من أمة من األمم ا٤باضية بتكذيبهم الرسل (مِّن قَػْرفٍ  وََكْم َأْىَلْكَنا قَػبػْ
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: أىل كل  )قرف( ،أعواانن كأنصاران ٥بم )ككم( للتكثّبقوة كأمواالن كأكالدان ك  خصومة للرسل كأكثر
ْن َأَحدٍ عصر ) ُهم مِّ َأْو ؟ أك أحدان من نسلهم؟ ) ان عر منهم أحد( ىل ترل أك تشَىْل ٙبُِس  ِمنػْ

إٌف هللا أىلكهم عن آخرىم كخلت منهم  وا٤بعُب :خافتان أك ٮبسان خفيفان ( صواتن َتْسَمُع ٥َبُْم رِْكزً 
ُ  ﴿ كقولو لك ىؤالء.هنفكما أىلكنا أكلئك  ،كال٘بد ٥بم أثران  ،كتطهٌرت منهم األرضالداير  َواَّللَّ

ـٍ  أخبارىم  بل بقيت ،ْٓا٢بج/( كىبًٍئرو ميعىطَّلىةو كىقىٍصرو مىًشيدو ، كقولو )ْآؿ عمراف /  ﴾َعزِيٌز ُذو اْنِتَقا
 ُٖٔب هنج الببلغة خطبة  (بػٍرىةه لًلبىاًقْبى ف عً كيوي ي كىالًَّذم الى يػىتًَّعظي اب٤باضْبى ًعربة للمعتربين )

 ٓت غرر ا٢بكم، ِا٢بشر /  ﴾األَْبَصارِ  فَاْعَتَِبُوا اَي ُأوٙت ﴿ كقولو( ًبغىٍّبًهً  ظى عً كي  نٍ مى  السًَّعيدي )
ٍعًتبىاري )  .(اٍلًعٍصمىةي  يػيٍثًمري  ااٍلً

 َُيونس /   (َأِف ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ ) وآخر دعواَن 
﴾﴿وٓت ا٣بتاـ نقوؿ :  َذا ِكَتابُػَنا يَنِطُق َعَلْيُكم اِب٢ْبَقِّ  ٜٕا١باثية / ىََٰ

ٔبهد متواصل فللو  ،بقدرم ال بقدرىا ،( لسورة مرٙبآِف ا٤بػَُيسَّرَوْعُي الُقر ًب بعوف هللا تعأب )
 ـَُِٕ/ٖ/ِٓبتاريخ   ،كتدفع النقمات ،كتزداد الربكات ،ا٢بمد ا٤بٌنو، كاب٢بمد تتم الصا٢بات

داعْب هللا عزكجل أف ييعيننا على تكملة  ،الكاظمية ،ُب بغداد ،قُّْٖ/رمضاف/ِّ ،ا٤بوافق
 إف ريب ٠بيع ٦بيب الدعاء،رٲبةر القرآنية الكبقية السوٌ 

 مبقلم الباحث: مكي  قاسم البغداد
 
 
 

 من مقاصد السورة : 
 ،كالنبوة ،)التوحيداألساسية ا٤بشَبكة لكل رساالت السماء غرضها تركيز أصوؿ الدين  ،مكية

كا٤بعاد( فيها قصة موسى كىاركف مع فرعوف الطاغية بتفصيل، مع موقف مناجاة موسى ربو 
لرسالة، كموقف موسى كالسحرة ككيفية رعاية هللا ٤بوسى )ع( كإىبلؾ فرعوف كتكليفو اب

كحكومتو، كة خاطفة لقصة آدـ ككيف رحم هللا آدـ بعد خطيئتو؟، كبعض مشاىد يـو القيامة 
  َوَخَشَعتْ ﴿ كقولو القلوب ىلعان كجزعان ُب عبارات ير٘بف ّٔا الكوف كالكائنات كهتتز ٥با 

كالسورة الكرٲبة تقٌوم شخصية الرسوؿ )ص(  َُٖطو/﴾ْٞبَِن َفبل َتْسَمُع ِإالَّ ٮَبْساً اأَلْصَواُت ِللرَّ 
كأف يواصل كظيفتو األساسية ُب تبليغ  ،حٌب ال يتأثر ٗبا ييبلقي من كيد كتكذيب كعنادكإرادتو 

ستقامة كعدـ ببعض التوجيهات ا٤بهمة ُب العبادات كالصرب كاال وختمت السورةالناس الرسالة، 
( ألف طو سورة طوك٠بٌيت ) ،فتتاف ُب الدنيا، كٙبٌمل األذل ُب سبيل هللا حٌب أيٌب نصر هللاالا

طو )بتدأت السورة ٗببلطفة النيب )ص( ا)ص( ٥بذا الشريف  هكتسلية لفوائد، أسم من أ٠باء النيب
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 )فضلها(:السادس عشر ا١بزء  ،َِرقمها  ،ُّٓ. عدد آايهتا ( َما أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَف لَِتْشَقى
بػَّهىا هللاى  فَّ إفى ) )طوسورة ة اءعيوىا قر الى تىدى ) :عن اإلماـ الصادؽ)ع( ا كىأىٍدمىنى  ،ٰبًي بُّ مىٍن قػىرىأىىى كىٰبًي

  ّٕٔص  ّنور الثقلْب ( كىأىٍعطىاهي يػىٍوـى الًقيىامىًة ًكتىابيوي بًيىًميًنو ،ًقرىاءىتػيهىا
 ستقامة على منهج هللا من شركطو !ىذا الفضل بشرطو كشركطو كاالمبلحظة : 

 
 

 ﴾و ؼَ ﴿ - ٔ
سػػػم مػػػن أ٠بػػػاء النػػػيب)ص( مثػػػل يىػػػس كأٞبػػػد .، كمثػػػل اهنػػػا إقيػػػل  ،)طَػػػو(ىػػػاء أك  ،(: تيقػػػرأ طػػػاءطَػػػو)

حيػػث القػػرآف ، فآقطٌعػػة للتنبيػػو إٔب إعجػػاز القػػر كىػػي أيضػػان مػػن ا٢بػػركؼ ا٤ب ،حػػركؼ التهجػػي )أىٌٓب(
تيػاف  يستخدمها الناس، كمػع ذلػك ىػم عػاجزكف عػن اإلمؤٌلف من نفس ىذه األحرؼ العربٌية الٍب

ٗبثلػػو أك بعضػػو أك بسػػورة قصػػّبة منػػو، فهػػم ال يقػػدركف علػػى فصػػاحتو كببلغتػػو كعمػػق علومػػو ألنػػو 
: إٌف أحػػد األىػػداؼ ٥بػػذه ا٢بػػركؼ ىػػو جلػػب انتبػػاه ا٤بسػػتمعْب وقيػػل، ُٔٔالنسػػاء/( أىنٍػزىلىػػوي ًبًعٍلًمػػوً )

عػػػػػػن اإلمػػػػػػاـ  ،أنظػػػػػػر أكؿ سػػػػػػورة البقػػػػػػرةر ُب معانيػػػػػػو كمبانيػػػػػػو. كدعػػػػػػوهتم إٔب اإلصػػػػػػغاء إليػػػػػػو كالتػػػػػػدبٌ 
ػػرىكيٍم تىٍطًهػػّبان ﴿ (َقَسػػَم ِبَطَهػػارَِة َأْىػػِل البَػْيػػِت َوِىػػَدايَِتِهم ()طػػو: ))ع(الصػػادؽ  ، كىأىفَّ ّّاألحػػزاب/﴾كىييطىهًٌ

 (طىو أىٍىلي ) ىيمٍ  اٍلبػىٍيتً  أٍىلى 
 ﴾( بِالَّ ظًٍََُِْشً َُِْٖٔ َّى2َََْٙ )َٓد ؤََُّْْٗنَد ػََِْْيَ خُْوُُْإَٓ ُِعَْٙوَ ﴿ - ٖ -ٕ

كالصبلة من بعد نزكؿ الوحي كالقرآف على رسوؿ هللا )ص( كاف يكثر من العبادة سبب النزوؿ : 
ٌمل نفسو فوؽ طاقتها. ،، حٌب أجهد نفسو كتٌورمت قدماهقياـ  فنزلت اآلية تدعوه أف ال ٰبي

كما أنزلناه  ،يؤدم إٔب عنائك فبل ،لتتعب كتيرىق (ْشَقىلِتَ  اْلُقْرآفَ  َعَلْيكَ  َأنْػَزْلَنا َما)ا٤بعُب: 
كيكوف الشقاء عند تبليغ القرآف لطغاة قريش  ،لتشقى بتبلكتو كتعمل فوؽ طاقتك كيصعب عليك

ما ف ،ىدايتهم ، كىو)ص( يشقى نفسو بدعوهتم كا٢برص على٤بستكربين الذين سخركا منو كآذكها
 ،كتلقي ا٢بجة عليهم ،أنزلناه لتبٌلغهم الببلغ الواضح، كإ٭با أنزلناه عليك لتشقى نفسك معهم

ال ﴿ كقولولذكر ال تتجاكز تكاليفو طاقة البشر فالقرآف مييىسَّر ل ،كإ٭با أنزلناه رٞبة كىداية كسعادة
 / البقرة﴾ًبكيٍم اٍلعيٍسرى  ييرًيدي اللَّي ًبكيٍم اٍلييٍسرى كىال ييرًيدي ﴿ وقولو ِٖٔ / البقرة﴾ َّللَُّ نَػْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَهاُيَكلُِّف ا

يِن ِمنْ ﴿ ُٖٓ ا أىٍمرىافً  ًاٍجتىمىعى  ذاإ، ُب ا٢بديث )ٖٕ/ا٢بج﴾َحَرجٍ  َما َجَعَل َعَلْيُكْم ٓت الدِّ بػَّهيمى  ًإٔبى  فىأىحى
ركا ،ْْْالتفسّب ا٤ببْب ص  أىٍيسىرٮًًبىا( هللاً  ركا كال تًنٌفركا ،يىٌسركا كال تيعسًٌ  عن ،حًبٌبوا كال تكٌرًىوا ،بىشًٌ

( لَِتْشَقى اْلُقْرآفَ  َعَلْيكَ  أَنْػَزْلَنا َما) ِّٔ/  ِِٕبار األنوار ( تي اًبلشَّرًيعىًة السٍَّهلىًة السٍَّمحىةً بيعث) )ص(النيب
كقولو فلست مكلفان أف ٙبملهم على اإلٲباف ابإل٢باح كاإلجبار  ،مع الناس حْب ال يؤمنوف بو
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  (ما أيذم أحده مثل ما أيذيتي ُب هللاً )عن النيب )ص(  ٖفاطر/﴾حسرات فىبل تىٍذىىٍب نػىٍفسيكى عىلىٍيًهمٍ ﴿
  .ُٖٖٓكنز العماؿ خرب

ك رىبة الال  كاٌبة هللا، خوؼ ا٥بيبةمقاـ خوؼ من ا٣بشية:  (ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن ٱَبَْشى) -ٖ
ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ ﴿ كقولومع تعظيم كخضوع  !الرعبة خوؼ هللا زينة  ،ْٔالرٞبن/﴾َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا

لكن أنزلناه لتيذٌكر بو كتعظ من كانت لو فطرة  عنواف الصا٢بْب،كىو  ،العارفْب كصفات ا٤بتقْب
ف ىدل كرٞبة كنور يطلب ا٣بّب كا٥بداية، ألف القرآ ك٤بن ،كالعبلنية ّْسليمة، ٱبشى هللا ّٔا ُب السر

 مَّةي ا٤بهمة كالرسالة )كىا٥بًٍ  يل ىذهكعند توص ،كدستور حياة لئلنساف ا٤بؤمن ُب كل زماف كمكاف
 ُِٖ / آؿ عمراف﴾ْيَس َلَك ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ لَ ﴿ كقولواٍلميًهمًَّة( تنتهي كظيفة الرسوؿ )ص(  قىٍدرً  عىلىى

إلقاء حجة هللا  ،كإ٭با كظيفتو كٝبيع الرسل ،فبل يكلَّف فتح مغاليق القلوب كالسيطرة على النفوس
رًينى كىمينًذرًينى لريسيبلن ﴿ كقولو بوضوح، على الناس بلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى ئى  ميبىشًٌ

َا َأْنَت ُمذَكِّرٌ ﴿ وقولو ُٓٔ / النساء﴾الرُّسيلً  كإ٭با  ،ِِ- ُِ/ شيةاالغ﴾َلْسَت َعَلْيِهْم ٗبَُسْيِطرٍ  ،َفذَكِّْر ِإ٭بَّ
، ُٖٓ / البقرة﴾ُىًدى ِللنَّاسِ ﴿فى تذكرةه للناس كلٌهم ٤بن يتأثر ابلذكر مع أف القرآ (ِلَمْن ٱَبَْشى)خىصَّ 

.  ا٥بادم نتفاعهم ابلقرآفا، كغّبىم كأهنم ال كجود ٥بم لعدـ انتفاعان ابلقرآفك ألهنم أكثر تفاعبلن 
لىةي كقولو )  .ّٔالنحل/( فىًمنػٍهيٍم مىٍن ىىدىل اللَّي كىًمنػٍهيٍم مىٍن حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّبلى

ْ وََِنَ خََْٕضَ ًَخٌَََُّٕٔخضِظَنِّّالً ِٓ ﴿ -ٗ  ﴾ خُْؼُال َّٖٔ
كىو خالق األرض كمبدع الكوف من العدـ من ا٤بؤل األعلى، ف تنزيبلن، فا الذم أنزؿ ىذا القرآ   

 تػىٍنزًيلي رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى،كىًإنَّوي لى كقولو ) ،تركهنا سماكات الواسعة العالية ببل عمدكرافع ال ،إٔب الوجود
 ُٓٗ-ُِٗالشعراء/( بًًلسىافو عىرىيبٌو ميًبْبو  لًتىكيوفى ًمنى اٍلميٍنًذرًينى، عىلىى قػىٍلًبكى  الرُّكحي اأٍلىًمْبي، زىؿى ًبوً نػى 

ككل منهما دليل  ،كالقرآف كتاب هللا الناطق بلساف ا٤بقاؿ ،كالكوف كتاب هللا الناطق بلساف ا٢باؿ
ابلعيلى دليل على عظمة من  ككصف السماكات ،على صانعهما كٮبا ٣بّب الناس كسعادهتم

فبل يوجد مثلها كُب عٌلوىا من غّب صنع هللا تعأب  ،تقن نظامها الدٌكار ُب أفبلكهاأخَبعها ك ا
( أىفىمىٍن ٱبىٍليقي كىمىٍن الى ٱبىٍليقي أىفىبلى تىذىكَّريكفى كقولو )، ٖٖالنمل / ﴾أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ  ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي﴿

ليقرف العظمة العلمية  ،تنزيل القرآف العظيم بعظمة األرض كالسماكات العلىكقابل ، ُٕالنحل/
كيقَبف العآب  ،حٌب يقَبف العآب العلمي ابلعآب ا٢بسي ،للقرآف ابلعظمة ا٢بسية للكوف كالكائنات

، كعآب الدنيا ابآلخرة ،ا٤بادم ابلعآب ا٤بعنوم، كما يقَبف عآب الركح اب١بسد كعآب الغيب ابلشهادة
ىىا ﴿ كقولوكعآب اآلماؿ بعآب األعماؿ، حٌب يتحقق نظاـ التوازف العاـ ُب ا٢بياة  ٍدانى كىاألىٍرضى مىدى

ا ًمٍن كيلًٌ شىٍيءو مىٍوزيكفو  نىا ًفيهى نىا ًفيهىا رىكىاًسيى كىأىنٍػبػىتػٍ  .ُٗا٢بجر/ ﴾كىأىٍلقىيػٍ
 ﴾خَُُّلَُْٖٔ ػَََِ خُْؼَُِْٖ خْٔعٌٍََ  ﴿ - ٘
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َعَلى اْلَعْرِش كىو ا٤بوصوؼ بصفات الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ ) ،من الرٞبة ( مبالغةالرَّْٞبَنُ )
كالدرٌة كما  ،استواءن كامبلن من الذرٌة كما دكهنا ،( كىو الذم استول على عرشو كملكواْستَػَوى

( كىو كناية ٦بازية عن االستيبلء كالسيطرة اْستَػَوى) ،ككل شيء خاضع ٢بكمتو تعأب ،فوقها
، كحسن اإلدارة كالسيطرة مع ا٥بيمنة دبّب كحسن التقدير لؤلمور الٍب خلقهان كالتكالتمكٌ 

، استواءن شامبلن دقيقان يليق ٔببللو من غّب شؤكف الكوف كالكائنات ُب العآب ستعبلء إلصبلحكاال
: كناية رشوالع( يىكينٍ  ٓبىٍ  يىشىأٍ  كىمىآبىٍ  ،كىافى  هللاي  شىاءى  فىمىاال يشاركو أحد ُب ملكو كحكمو ) ،٘بسيم

كمقاـ تدبّب عآب الوجود ٕبكمتو سبحانو أحسن تدبّب.  ،عن ا٤بلك العظيم كالعلم اإل٥بي الواسع
  ومٌية.لذلك كانت ا٤بعجزات ا٣بارقات دليبلن على ىذه القيٌ  ،وميتو تعأبألهنم ُب حاجة إٔب قيٌ 

اقىٍد خىابى مىٍن ٞبىى كىعىنىًت اٍلويجيوهي لًٍلحىيًٌ اٍلقىيُّوـً كى كقولو )   .ُُُطو/( لى ظيٍلمن
 ﴾ ًََٓد كِِ خََْٕضِ ًََٓد زَْْنَئَُد ًََٓد ظَمْطَ خُؽٍََُّ َُوُ َٓد كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ﴿ - ٙ

 ،ألنو خالق الوجود الواسع الضخم ،كلوأم  سبحانو ملك ما ُب الوجود  األرض .  :الثػََّرى   
ا السماكات السبع كما فيها من منظومات فلكية كلها  ،دً اٍلمىٍشهيو  ظىاًىرًهً  مىنٍ  أٍكبػىري  اٍلويجيودي  كىىىذى

كما بينهما من أيضان كاألرضوف  ٖالرعد /  ﴾ل  َشْيٍء ِعْنَدُه ٗبِْقَدارٍ وَكُ ﴿تتحرؾ كفق نظاـ مقٌدر 
الَباب  (الثػََّرى)كلو ماٙبت  ،كغرائب الكائنات كبدائع األنظمة كالقوانْب ،عجائب ا٤بخلوقات

فهو سبحانو خالق كل شيء كمدبٌره  ،ادف كالكنوز كالنفط كالغاز. .إْبكطبقاتو من أنواع ا٤بع
لىقى سىٍبعى كقولو ) ،كىو مالكو كٙبت تصرفو كمهيمن عليو مهما كاف مستوران  ،كمقدره اللَّي الًَّذم خى

نػىهينَّ ا٠بىى   . ُِالطبلؽ/( كىاتو كىًمنى اأٍلىٍرًض ًمثٍػلىهينَّ يػىتػىنػىزَّؿي اأٍلىٍمري بػىيػٍ
  ﴾ْٕ ظَفْيَُْ زِدُْوٌٍَِْ كَةَِّٗوُ َّؼَُِْْ خَُُِّّٕ ًَؤَوْلََ ًَبِ﴿ - ٚ
فإف هللا تعأب غِب عن  ،ترفع صوتك كتعلن ما تريده بذكره تعأب كدعائو( َوِإْف َ٘بَْهْر اِبْلَقْوؿِ )

رَّ َوَأْخَفى) وجهدؾ أك تسرٌه ُب نفسك كتكتمو فا سبحان ى ( يعلم السرَّ كما ىو أخفيَػْعَلُم السِّ
كىو حديث النفس دكف أف تتفٌوه بو كا٣باطر الذم ٱبطر ببالك  ،من السرًٌ كالوسوسة كا٥باجس

كقولو ، ُٔؽ /  ﴾َونَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس ِبِو نَػْفُسُو َو٫َبُْن َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ ﴿ كقولوٍب نسيتو 
تيمٍ ) ( بل كيعلم هللا سبحانو أخفى من ذلك كىو ماكاف َأْخَفىوَ ) ْا٢بديد/( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ

كقولو ألف كل غيب عند هللا شهادة كحضور، ككل سٌر عنده عبلنية،   ،خافيان حٌب على نفسك
 ،كالغرض من اآلية طمأنينة النيب )ص( أبف ربو معو يسمعو كيراه، ٔآّادلة/( أىٍحصىاهي اللَّي كىنىسيوهي )

كلن يَبكو كحيدان يواجو الكافرين ببل سند  ،ْٖالطور /  ﴾ْكِم رَبَِّك فَِإنََّك ِبَِْعُيِنَناَواْصَِبْ ٢بُِ ﴿ كقولو
كالقلب ا٤بؤمن حْب يستشعر قرب هللا منو كعلمو بسرٌه ك٪بواه يطمئن كيرضى كأينس  ،كال مدد

ا قَػْوَلُكْم َوَأِسر و ﴿ كقولؤّذا القرب الكرٙب فبل يستوحش من العزلة من آّتمع ا١باىلي الفاسد 
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ر  )) ٓت اآلية )ع(عن اإلماـ الصادؽ ُّا٤بلك/﴾ُو َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ َأْو اْجَهُروا ِبِو ِإنَّ  مىا  (السِّ
تيوي ُب نػىٍفًسكى   أىٍفضىلي ) عن النيب )ص(. ( كمصداؽ لآلية مىا خىطىرى بًبىاًلكى ٍبيَّ أىنىًسيتىوي  (َوَأْخَفى)أىٍخفىيػٍ

ثيمىا مىعىكى  هللاى  أىفَّ  تػىٍعلىمى  أىفٍ  اإًلٲبىٍافً  يػٍ تيمٍ كقولو ) ٔٔكنز العماؿ خرب( كيٍنتى  حى ( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
 .ْا٢بديد/

 ﴾ خَُِّوُ ال بَُِوَ بِالَّ ىٌَُ َُوُ خََْٕٔٔدءُ خُْمُْٕنََ﴿ -ٛ
كالتوحيد قمة  ،( كحده ال شريك لو ا٤بتفٌرد ابلوحدانيةإاّل ىو وإل ال( ربكم الذم رابكم )هللا)

يٍاةي ألنػٍَّفس(  ٓت غرر ا٢بكمكأساس اإلسبلـ،  ،العقيدة رٌب ييعبد ٕبق كال معبود يستحق )الٌتوًحيدي حى
ا٢بسُب ُب  (ا٢ْبُْسَُب )( ذك األ٠باء َلُو اأَل٠ْبَاءُ ) ، كبدكنو الٌضياع، كالضبلؿ البعيدالعبادة سواه

كتيعرب عن أجٌل ا٤بعا٘ب كأكمل الصفات  ، حسُبككل أ٠باء هللا ،لفظها كمعناىا كمدلو٥با كأتثّبىا
أما أ٠باء هللا ا٢بسُب ىي الٍب بلغت قمة  ،ىي أ٠باء ا٣بلق ،( فهناؾ أ٠باء حسنةفادعوه ّبا)

ا أهنا دالة على صفات كمن حسنه ،الكماؿ. كمن حسنها أهنا ليست اسم علم كإ٭با اسم صفة
ر هللا العباد أف يدعوه ّٔا ألهنا كسيلة مقربة إٔب كمن حسنها أهنا أم ،كصفاتو عْب ذاتو هللا تعأب 

، كيتعٌبد  فظها، كٰبب من يبحث عن معانيهاٰببها كٰبب من ٰببها كٰبب من ٰب ،هللا سبحانو
 ،كأ٠باء هللا كثّبة َُٖاألعراؼ / ﴾اُء ا٢ْبُْسَُب فَاْدُعوُه ِّبَاَوَّلِلَِّ اأَل٠بَْ ﴿ كقولوكيتقٌرب ّٔا إليو عزكجل 

ة اب تعأب مثل )الرٞبن( كمنها أ٠باء مشَبكة بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ مثل )الرحيم( . نها خاصم
( ايرزاؽمثل ) ،ككل اسم لو معناه كخصوصياتو فيكوف الدعاء بو حسب مورد حاجة اإلنساف

 ،( إ٠بان ٗٗكأ٠باء هللا ليست ٧بٌددة بػ) ،( للنصر كىكذاايفتاح( للعزة )ايمتعاؿلكثرة الرزؽ )
 كالٌل تعأبى  (فَاْدُعوُه ِّبَاُب دعاء ا١بوشن ا١بليل الكبّب ألف اسم من أ٠باء هللا ا٢بسُب )حيث كرد 

يىٍستىًدؿُّ  ًبصيٍنًع هللاً )عن اإلماـ علي )ع( مطلق بكمالو كٝبالو كجبللو، فبل حدكد أل٠بائو كصفاتو. 
  .ّٓالتوحيد ص( خلًقوً  ، كآبايتو احتجَّ علىى بَّتى حيجَّتىوي ثػى كىاًبلًفٍطرىًة تػي  ،مىٍعرًفػىتىوي  كىاًبلعيقيوًؿ يػىٍعتىًقدي  ،عىلىٍيوً 

   ﴾ًَىََْ ؤَظَدىَ لًَِّػُ ٌََُٓٔ  ﴿ -ٜ
أم ىل بػىلىغك اي دمحم خرب رسولنا موسى  ،ستفهاـ لتقرير أمر مهم غىرىضىوي التشويق ٤با ييلقى إليواال

تعأب ا٤بختارين ٢بمل  ككيف يرعى هللا ،كقصتو الٍب تكشف عن سنة هللا ُب الرسل كالرساالت
أكثر السور كاآلايت الٍب ٙبدثت عن من أسباب تكرير قصة موسى )ع(:  -ٔ:فائدةدعوتو؟ 

حيث كاف ا٤بسلموف قلةن مستضعفةن يبلقوف ألواف اإليذاء من ا٤بشركْب، كما   ،موسى نزلت ُب مكة
لك سينتصر فانتصر موسى على فرعوف كذ ،كاف بنو إسرائيل يعانوف من ظلم فرعوف كطغيانو

َوِإْف َتْصَِبُوا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ َذِلَك ِمْن ﴿كقولو ا٤بسلموف على ا٤بشركْب إذا صربكا كأطاعوا هللا كاتقوه 
تًنىا ، كقولو )ُٖٔعمراف/ آؿ ﴾األُُمورِ  َعْزـِ  انيوا آبًىايى كىجىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍم أىًئمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى لىمَّا صىبػىريكا كىكى
َّ رٍكى لًتػى  بًيًدهً  نػىٍفًسيٌ  كىالًَّذم) عن النيب)ص( ،ِْالسجدة/( وفى ييوًقني   النػٍَّعلً  حىٍذكى  كيمٍ لي بػٍ قػى  كىافى  مىنٍ  نىنى سي  َبي



 

 السادس عشر / ا١بزءٖ٘ٔ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٓطو سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     41
 

: َداَلَلةٍ  َذِلكَ  َوٓت ( إسرائيل ًِب بى  نَّةى سي  ٚبيًٍطٍئكيمٍ  كىالى  طىرًيقىهيمٍ  ٱبيٍطىؤيكفى  الى  حىٌبَّ  ،اًبٍلقيذَّةً  كىاٍلقيذَّةى  ،اًبلنػٍَّعلً 
 لىوٍ  حىٌبَّ )عىمىلىهيمٍ  عيوفى تػىٍتبً  كىاٍلًعنىادً  فَّاتً كىالصًٌ  الطَّبىاًئعً  ُب  ،إسرائيل ًِب بًبى  اأٍليمىمً  وي بى أىشٍ  اٍلميٍسًلمىٍْب  أىفَّ  عىلىى
تىاىىات بلى سي ) ضىبًٌ  حىجىرً  لى دىخى  أيكلىًئكى  مىنٍ  أىفَّ   أيمَّوي  نىكىحى  مىنٍ  ًفيهيمٍ  كىافى  كىلىوٍ  لدخلتموه،( اٍلمى

ىنًيىةن   عن الدر ا٤بنثور كأخراجو ا٢باكم كصحيح الَبمٍدم ،ّٕٗ/ ّا٤بيزاف  (ًمثٍػليوي  أيمًٍَّب  ُب  كىافى  عىبلى
 ﴾دَِ ىًًٍُ بٌِْ ََؤٍَ َٗدَخً كَوَدٍَ َٕىِِْوِ خٌُْٓؽٌُخ بِِِّٗ إَْٓٗطُ َٗدَخً َُؼَِِِّ آظٌُِْْْ ِٓنْيَد زِوَسٍَٓ ؤًَْ ؤَـًُِ ػَََِ خُنَّ ﴿ - ٓٔ

َها ِبَقَبسٍ )أبصرتي انران  (آَنْستُ )مرأتو أقيمي مكانك فإ٘ب ل انران فقاؿ الحْب رأ  (َلَعلِّي آتِيُكْم ِمنػْ
ىاداين يدلِب على  أك أجد (َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُىًدى)بشعلة من النار تستدفئوف ّٔا  (ِبَقَبسٍ )

خرج موسى من مدين ف ،زكجتو شعيب يبااستأذف موسى من عمو  -ٔة:فائد. الطريق الصحيح
كُب ليلة مظلمة ضىلَّ الطريق كبينما ىو حائر ُب  ،قاصدان مصر كمعو زكجتو ككلده الصغّب كخادمو

وقاؿ . رج كالنور من قلب الضيق  كالظبلـأمره، رأل انران من بعد فاستبشر كقاؿ ألىلو رٗبا أيٌب الف
فىًإفَّ ميوسىى ًبٍن ًعٍمرىافي خىرىجى يػىٍقتىًبسي  ،ا تػىٍرجيومى ًمٍنكى لً  ىى ٍرجى أمىا الى تػىٍرجيو لً  نٍ )كي  )ع(اإلماـ علي

لَّ  رنا فىكى ًليمي  بى قًٌ كىلي  كىرىجىعى نبيان  هللاي  مىةي أًلىٍىًلًو انى  .ُْٔالنساء/ ﴾اَّللَُّ ُموَسى َتْكِليماً  وََكلَّمَ ﴿كقولو ( هللا كى
 . َْٔالتفسّب ا٤ببْب ص 

 ﴾ بِِِّٗ ؤََٗد ََزُّيَ كَدوَِْغْ َٗؼَِْْْيَ بَِّٗيَ زِدٌَُْخيُِ خُُْٔوًََِّْ ؼًٌٍُ َ،د ؤَظَدىَد ٌُٗيُِ َّد ٌَُٓٔكَََِّٔ ﴿ -ٕٔ -ٔٔ
ذان اأٌخآذان نٌفرأل شجرة خضراء من أسفلها إٔب أعبلىا تتوقد كتػىتىؤلأل ٌضياءن ميًشعَّان،  (فَػَلمَّا َأََتَىا)

ئكة فألقيت عليو ك٠بع تسبيح ا٤ببل ،فإذا ىي نور عظيم أّٔى من نور الشمسُب ا٤بشاعر! 
إ٘ب  ِإِّنِ َأََن رَب َك فَاْخَلْع نَػْعَلْيَك()-٠ٕٔبو اي موسى ٍب انداه هللا تعأب اب ،السكينة كاطمأف قلبو

لًٌميكى كأنت ٗبحضر مِب فلتـز  كاخلع  ،داب اللقاء رعاية لؤلخبلؽآبأان ربك كمربيك الذم أيكى
فإنك ابلوادم ا٤بطهٌر  (اِبْلَواِدي اْلُمَقدَِّس ُطًوى ِإنَّكَ )كأقبل  ،نعليك احَبامان للبقعة ا٤بقٌدسة

ى فيو النور حيث ٘بلٌ  ،ُب طور سيناء لكونو موطن القرب كا٢بضور كا٤بكا٤بة ،ا٤ببارؾ ا٤بسٌمى طول
 كا٤بفاجأة ُب أجواء ملؤىا ا٣بشوع كالٌدىشىةى  ،اإل٥بي فرأل موسى نوران ك٠بع صواتن يكٌلمو

... ك٫بن ال نسأؿ كال ا٘باىو كال كيفيتو كال صورتودر النداء كاإلعجاب، فما ٲبكن ٙبديد مص
 ، كنبقى نعيش مع إٰباءات النص كدالالتو،عن كيفيتو فإهنا كراء مدارؾ اإلنساف كتصوراتو!

ؼ حوؿ الكعبة تؤدايف حفاة للداللة الذلك كانت الصبلة كالطو  )اخلع نعليك( -ٔة:فائد
( يتحٌدث هللا عن ذاتو ا٤بقدسة بضمّب ِّنِ َأََن رَب كَ إِ متثاؿ. قاؿ )على التواضع كا٣بضوع كاال

ا٤بفرد، كحينما يتحدث عن فعلو يتحدث بصيغة ا١بمع ألف الفعل ٰبتاج إٔب صفات متعددة 
كجاء ا٣بطاب بلفظ  ،ٗا٢بجر /  ﴾ِإَنَّ ٫َبُْن نَػزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإَنَّ َلُو ٢َبَاِفُظوفَ ﴿ كقولوكإمكاانت شٌب 

كُب هنج الببلغة خطبة  ُْٔالنساء /  ﴾اَّللَُّ ُموَسى َتْكِليماً  وََكلَّمَ ﴿ كقولو يناس موسى.الربوبية إل
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كال نطق كال تكليمان، كأراه من آايتو عظيمان، ببل جوارح )ببل أعضاء(  )الذم كٌلم موسىى  ُِٖ
  ٥بوات(

 ﴾ًَؤََٗد خوْعَُْظُيَ كَدْٔعَِٔغْ َُِٔد ٌُّلََ﴿ - ٖٔ
٤با أكحيو ( ِلَما يُوَحى)( إذان بكل كعيك فَاْسَتِمعْ نبوة كالرسالة من بْب الناس )( اصطفيتك للَوَأَنَ )

لْب ٥بذه كال ٱبتارهللا تعأب لدينو ككحيو إاٌل صفوة أمناء ٨بتارين مؤىٌ  -ٔة:فائدإليك كأصغ إليو. 
إعبلـ ٖبفاء، كمن  ي:الوح – ٕ، ُِْاألنعاـ / ﴾اَّللَُّ َأْعَلُم َحْيُث ٯَبَْعُل ِرَسالََتوُ ﴿كقولو ا٤بهمة 

كال يلتقي اب٣بلق لقاءن مباشران  ،متو سبحانو أنو ال يقاس ابلناس كال تدركو العقوؿ كال ا٢بواسعظ
لًٌمىوي اللَّي ًإالَّ ﴿ كقولو  . ُٓالشورل/ ﴾كىٍحيان أىٍك ًمٍن كىرىاًء ًحجىابو  كىمىا كىافى لًبىشىرو أىٍف ييكى

 ﴾ بِالَّ ؤََٗد كَدػْسًُِِْٗ ًَؤَهِْْ خُصَّالشَ ًٍُُُِِِْ بَِّٗنِِ ؤََٗد خَُِّوُ ال بَُِوَ ﴿ -ٗٔ
أكؿ ما يستقبل الرسوؿ من أمر ربو أف يعرؼ ربو كيعرؼ صفاتو كعظمتو ٍب يعبده كما أمره    
فإذا ىذا ا٤بخلوؽ ادكد الضعيف يلتقي اب٣بالق القادر  ،أان ربُّك كخالقك كمربيك (اَّللَُّ  ِإنَِِّب َأَنَ )

 ( ليسال ِإَلَو ِإالَّ َأَنَ )دالالتو البعيدة،  لو لقاءن ٭بوذجيان ٩بيزان فريدان ال تدركو األبصار،  القوم الذم
فعلى  ، كمن كاف عبدان  كاف حيران!( كن عبدان كعابدان ٕب دكف غّبمفَاْعُبْدِن لو غّبم )ىناؾ إ

لو غّبم فأفردك٘ب ابلعبادة فإف هللا ا٤بستحق للعبادة ال إ ،قدر العبودبة تكوف العبادة  تعأب
أىٍف أىكيوفى لىكى  ان زٌ كىكىفىا٘ب عً  ،ابٌن ا٘ب فىٍخرنا أىٍف تىكيوفى ٕب رى ًإ٥بًىي كىفى ) )ع(ماـ علياإلمناجاة ن م، كالتوحيد

ا ا أي  ،عىٍبدن ،حً أىٍنتى كىمى بُّ  بُّ  كأقم الصبلة بشرطها (َوَأِقْم الصَّبلَة ِلذِْكِري)( فىًاٍجعىٍلًِب كىمىا ٙبًي
خٌص الصبلة ابلذكر  ،كالء لغّبم ء كال اتٌباع كال انتماء كالشركطها خاشعان لذكرم ال يشؤّا رائك 

َوَلذِْكُر اَّللَِّ ﴿ كقولوكإف كانت داخلة ُب ٝبلة العبادات لعظم شأهنا كاحتوائها على الذكر 
 ،ئمة يرضاىا هللا تعأبكشغل القلب كالٌلساف كا١بوارح بطاعة منتظمة دكرية دا ْٓالعنكبوت /  ﴾َأْكبَػرُ 

 ،كالصبلة عمود الدين كّٔا تنزؿ الرٞبة، كىي قرابف كل تقي ،ب عاداهتافأهنا تزٌكي النفس كهتذٌ 
ِإفَّ الصَّبلَة َكاَنْت ﴿كصلة معنوية بْب العبد كربو  ،كحصن من الشيطاف ،كىي منهاج األنبياء

ةي ًميزىافه: فى أ) عن اإلماـ علي)ع( ،َُّالنساء / ﴾َعَلى اْلُمْؤِمِنَْب ِكَتااًب َمْوُقوَتً  ( !ًاٍستػىٍوَبى  ،مىٍن كىَبَّ لصَّبلى
 اَل ِإَلَو إالّ )أىفَّ  ٍن جىاءى٘ب ًمٍنكيٍم ًبشىهىادىةً عىٍن الٌل تػىعىأبى )ُب اآليىًة( مى ) )ص(عن النيب ،ِْٔ/ْٖالبحار 

ا( هللاى  ًإالَّ  إلىوه  الى  أىفَّ  كىشىهىادىةن )(! كىًمٍن دىخىلى ًحٍصًِب أىًمنى ًمٍن عىذىايب  ،دىخىلى ُب ًحٍصًِب  (هللاُ   ًبشىٍرًطهى
ا، ٍسًتقىامىةى  كىشيريكًطهى ( تنفع هللاُ  اَل ِإَلَو إالّ )التزاؿ ) )ص(عن النيبكًطهىا، شيري  مىنٍ  هللاً  ًمنػٍهىجً  عىلىى كىااٍلً

ظهر العمل ( قاؿ: يذلك كمعُبى من قا٥با، كترٌد عنهم العذاب كالنقمة ما ٓب يستخٌفوا ٕبٌقها )
 .  ُِّ/  ّالَبغيب كالَبىيب ٗبعاصي الٌل فبل يينكر كال ييغٌّب( 

 ﴾بَِّٕ خَُّٕدػَصَ آظَِْصٌ ؤًََديُ ؤُوْلِْيَد ُِعُفٍَّْ ًَُُّ َٗلٍْٓ زَِٔد ظَْٕؼََ  ﴿ - ٘ٔ
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الوقوع  ، آتية )يـو القيامة( حقيقة قادمة متيقنة، فكل آتو قريب( إٍف جاء كقتهاِإفَّ السَّاَعَة آتَِيةٌ )
 ،ِِ/ّركح البياف(ًقيىامىتيوي  قىامىتٍ  فػىقىدٍ  مىاتى  كىمىنٍ ) عن النيب)ص(، كحق حاصل البد منو فبل تنساه

ال إٲباف شهادة كمعاينة، كرؤية كبصّبة كاإلٲباف ّٔا إٲباف غيب  ،كالساعة غيب من غيوب هللا
( ٍبصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىارى الى تيٍدرًكيوي اأٍلى كقولو )  الساعة ابلبصّبة أقول من رؤيتها ابلبصر

 أىفٍ  اإًلٲبىٍافً  لي ضأف)عن النيب )ص( ( الًغطىاءي مىا ًاٍزدىٍدتي يىًقيننا فى شً كي  لو) ٓت غرر ا٢بكم، َُّاألنعاـ/
ثيمىا مىعىكى  هللاى  أىفَّ  تػىٍعلىمى  يػٍ تيمٍ كقولو ) ،ٔٔكنز العماؿ خرب( كيٍنتى  حى  ،ْا٢بديد/ (كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ

فبل بد أف يكوف كراءىا حياة  ،كمن الدالئل العقلية تقوؿ أف ا٢بياة الدنيا ليست ىي كل ا٢بقيقة
 اٍلعىٍدؿي )ا٤برغوب ٙبققوي لئلنساف نصاؼ اإليتحقق فيها العدؿ ا٤بطلوب ك  ،أخرل أكسع منها

َأَكاُد ) ،ختباراف كامتحاآلخرة، كىي ٩بر ٤بقر، فهي دار فتكوف الدنيا مزرعة ا (كٍ لٍ اٍلمي  سي اٍ سى أ
أم أريد  ،ككاف سَبىا للتهويل كالتعظيم ٢بكمة كمصلحة ،أابلغ ُب إخفائها كسَبىاكأان  (ُأْخِفيَها

 كقولو  ليعملوا ٥با عملها ا٤بناسب ،إخفاء كقتها عن ا٣بلق ليكونوا على حذر منها ُب كل كقت
َف ُمْرَساَىا ُقْل إِ ﴿ َا ِعْلُمَها ِعْنَد َر ِّ َيْسأَُلوَنَك َعْن السَّاَعِة َأايَّ   .ُٕٖاألعراؼ / ﴾٭بَّ

لئبل تكوف ( كىًحٍرصه ُب ًإٍصبلىًح اٍلمىعىادً  ،كىٙبىىرُّجه عىٍن فىسىٍادو  ،ىيدىلن ُبٍ رىشىٍادو  :ِلْلُمتَِّقيْ )ٓت غرر ا٢بكم 
كأصدؽ العمل ما كاف  ،بل تكوف خالصة  عزكجل ادة مشوبة بطمع ا١بنة كخوؼ النار،العب

يُن ا٣ْبَاِلصُ ﴿كقولو لوجو هللا ال طمعان ُب جنة كالخوفان من انر  خالصان  كأيضان  ،ّالزمر/﴾َأال َّلِلَِّ الدِّ
،ن العاصيعإذا ٓب يكن ثواابن كال عقاابن كال ٛبيزان للمطيع  فتكوف العبادة لغوان  ، كالظآب عن ا٤بظلـو

ئدة أخفى هللا كقت ا٤بوت ليكوف ك٤بثل تلك الفا كتكوف ا٢بياة عبثان ال قيمة فيها!ال أثر ٥با 
لُِتْجَزى ُكل  نَػْفٍس ٗبَا )ستعداد دائم للقاء هللا تعأباكعلى  ،اإلنساف منو على حذر ُب كل حاؿ

َا ُ٘بَْزْوَف َما ُكنُتْم تَػْعَمُلوفَ ﴿ كقولولتناؿ كل نفس جزاء ما عملت من خّب أك شر  (َتْسَعى ﴾ ِإ٭بَّ
آّهوؿ عنصر أساسي ُب حياة البشر كُب تكوينهم ( ْخِفيَهاَأَكاُد أُ ) -ٔ :فائدة ُٔالطور / 
كلو كاف كل شيء مكشوفان ٥بم  ،فبل بد من ٦بهوؿ حقيقي ُب حياهتم يتطٌلعوف إليو ،النفسي

 ،ةبصورة مستمر يركف آايت هللا ُب أنفسهم كُب اآلفاؽ الغيب  كعآبىً فوراء آّهوؿ   ،لوقف نشاطهم
شريعة موسى تقـو على -ٕ( ري القيليوب تىطًٌلعي عىلى سىراىئًًر الغييويبً تكىادي ضىمائً )ٓت غرر ا٢بكم 

 ُب   االخبلصي ) )النبوة(( كاألصل الثا٘بَأَنَ  ِإالَّ  إَلوٌ  اَل  هللاُ  َأَنَ  انِبأصوؿ ثبلثة )التوحيد( )
ىةى  أًقمٍ كى  فاعبد٘ب()اٍلًعبىادىةً   أىكىادى  آتًيىةه  السَّاعىةى  ًإفَّ )( األصل الثالث )البعث كالنشور (ًلذًٍكرًمً  الصَّبلى

اأخٍ  إٌف البداية من هللا كإليو  ،( كىذه خصائص مشَبكة مهمة ١بميع الشرائع السماكية...ًفيهى
يعنا كقولو ) ِٗاألعراؼ/﴾َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوفَ  ﴿ كقولوتكوف النهاية  أىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي اللَّي ٝبًى

 .ُْٖالبقرة/( ى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره ًإفَّ اللَّى عىلى 



 

 44                        السادس عشر / ا١بزءٖ٘ٔ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٓطو سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

 ﴾ كَال َّصًََُّّٗيَ ػَنْيَد َْٖٓ ال ُّآُِْٖ زِيَد ًَخظَّسَغَ ىٌََخهُ كَعَُْيٍَ﴿  - ٙٔ
، فإف فبل يصرفنك اي موسى أك )أيها ا٤بؤمنوف( عن التأٌىب للساعة كالعمل ٥با كالتصديق ّٔا

تعدَّ ٤بصّبه األبدم، فإنو ال يستعدَّ الذم يعرؼ كيف ينتهي، يعرؼ كيف يبدأ، كالذم ال يس
ًقيوً ٢بياتو الٌسعيدة مع لقاء هللا كقولو ) ا فىميبلى ٍنسىافي ًإنَّكى كىاًدحه ًإٔبى رىبًٌكى كىٍدحن ا اإٍلً ( ايى أىيػُّهى

( ماؿ مع ىول نفسو كأقبل َواتػََّبَع َىَواهُ ( يكفر ّٔا كٓب يعمل ٥با )َمْن ال يُػْؤِمُن ِّبَا) ٔاالنشقاؽ/
أم  ،( من الردل كىو ا٥ببلؾفَػتَػْرَدىاللذائذ كالشهوات )اٌرمة( كٓب ٰبسب حساابن آلخرتو )على 

باع ا٥بول، ف اتٌ إك  ،فتهلك كما يهلكوف، كىكذا عدـ اإلٲباف ابآلخرة يدفعك إٔب اتٌباع ا٥بول
 َوال تَػتَِّبعْ ﴿كسقط كلو بعد حْب كعمى كمن اتٌبع ا٥بول فقد ىول  ،يينشئ التكذيب ابلساعة

نٍػيىاهي مىٍن أىطىاعى ىىوى ) ٓت غرر ا٢بكم ِٔص/﴾ا٥ْبََوى فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ  عى آًخرىتىوي ًبدي بد من ( فبلاهي ابى
ألف فيها يتحقق الكماؿ ا٤بقدَّر لئلنساف كالعدؿ ا٤بطلق ُب ا١بزاء  ،خرةاإلٲباف ٕبقيقة ا٢بياة اآل

 نو ا٤بناسب . نساف ا٤بناسب ُب مكا، ليكوف اإلعلى األعماؿ
اٍلمىقىاًؿ(  ًلسىافً  قػىٍبلى  ا٢بٍىاؿً  لسىافً اي أيها الناس ال تتبعوا سبل من كٌذب ابلساعة )بى  -ٔ :فائدة

فيعملوا لدنياىم الفانية كينسوا آخرهتم الباقية  ،ر كلكن ابطنهم يضرٌ ر كيغٌ سٌ كلو كاف ظاىرىم يى 
حً عن  لى فى غى  نٍ مى  )كىا٣بٍىاًسري  الًَّذينى كقولو )  ،نفسوفإنو ٱبسر  ،كالذم ٱبسر آخرتو، آًخرىتًًو( ًإٍصبلى

تىًفعي  مىاذىا)لسيد ا٤بسيح )ع( اعن ، ُِاألنعاـ/( خىًسريكا أىنٍػفيسىهيٍم فػىهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى  ٍنسىافي  يػىنػٍ  حى بى رى  لىوٍ  اإٍلً
يَن َأْعَمااًل الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ٓت ُقْل َىْل نُػنَػبُِّ ُكْم اِبأَلْخَسرِ ﴿ كقولو ؟!(نػىٍفسوي  كىخىًسرى  ،كيلَّوي  اٍلعىآبىى 

نْػَيا َوُىْم َٰبَْسُبوفَ  هي ُب عيمرى  فُبى أ)من  ٓت غرر ا٢بكم، َُّالكهف / ﴾أَنػَُّهْم ُٰبِْسُنوَف ُصْنعاً  ا٢ْبََياِة الد 
 غًّب مايينجًيًو فػىقىٍد أضاعى مىٍطلىبىوي(.

 ﴾هَدٍَ ىَِِ ػَصَدَُ ؤَظًٌَََّإُ ػََِْْيَد ًَؤَىُُّٗ زِيَد ػَََِ ؿَنَِِٔ ًََُِِ كِْيَد َٓأَِذُ ؤُوٍَُْ (01ًََٓد ظِِْيَ زَِِْْٔنِيَ َّد ٌََُٓٔ )﴿ -ٛٔ – ٚٔ
يسأؿ هللا موسى أف ٱبربه عما  ا٤بعُب : ،االستفهاـ للتقرير كالتأكيد كاإليقاظ كالتنبيو ألمر مهم   

و ٙبٌوؿ العصا اليابسة إٔب كى ،إذف ىناؾ سر عظيم يكمن فيها ،كىو أعلم بو من موسىه ُب يد
ٌية َها(-ٛٔكىذا ىو سٌر اإلعجاز!  ،حى اعتمد عليها ُب ا٤بشي  )قَاَؿ ِىَي َعَصاَي أَتَػوَكَُّأ َعَليػْ

( كأضرب أكراؽ الشجر لتتساقط فتأكلها غنمي َوَأُىش  ) (َوَأُىش  ِّبَا َعَلى َغَنِمي)كالوقوؼ 
( حاجات أخرل كالدفاع عن َمآِربُ ) ( كٕب فيهاُأْخَرى َوٙتَ ِفيَها َمآِربُ كأينظم سّبىا ُب ا٤برعى )

، كقد أدرؾ موسى أف ليس عن ما ىيتها يسأؿ فهي األعداء كأماـ ا٢بيواانت ا٤بؤذيةنفسي أماـ 
فأراد موسى أف يزيد ُب ا١بواب  ،كاف يكفي أف يقوؿ ىي عصام  ،كاضحة كإ٭با عن كظيفتها معو

، كيطمئن القلب كينشرح كا٢بب كا١بذب قاـ القربليطوؿ الٌلقاء كيلتذ اب٣بطاب كأينس ٗب
 .، لقاء ادكد الفا٘ب اب٤بطلق الباقي!الفريدةالصدر، ّٔذه الفرصة النموذجية الذىبية 

  ﴾ِٔريَظَيَد خًََُُٕ( هَدٍَ وٍُْىَد ًَال ظَىَقْ َٔنُؼًُِْىَد 21( كَإَُْوَدىَد كَةٌَِخ ىَِِ لََّْصٌ ظَْٕؼََ )09هَدٍَ ؤَُْوِيَد َّد ٌََُٓٔ ) ﴿ - ٕٔ -ٜٔ
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إطرح ىذه العصا اليابسة ُب األرض  ،إهنا مرحلة تدريب كهتذيب ٤بوسى ٤بواجهة طغياف فرعوف   
فلما رماىا صارت ُب ا٢باؿ بطريقة إعجازية ثعباانن ذكران  فَأَْلَقاَىا فَِإَذا ِىَي َحيٌَّة َتْسَعى() – ٕٓ

يبتلع الصخر كالشجر ا٤بوجود أمامو، فلما  ثعباانن  ركة مثّبة ىادفة،كٕب٨بيفان يسعى بسرعة كٖبٌفة، 
 تقتضيو الطبيعة البشرية عند رؤية كىذا ا٣بوؼ ٩با ،رآه يبتلع كل شيء خافو كنفر منو ككٔب ىارابن 

 الٌ ف، ألهنم يعرفوف أف هللا ال أيمر إ، كسرعاف ما يسيطر عليو األنبياء كالصا٢بو كا٤بخاكؼ األىواؿ
هر لو ىذه اآلية كقت ا٤بناجاة أتنيسان لو ّٔذه ا٤بعجزة ظ، كإ٭با أالشراب٣بّب كال ينهى إاٌل عن 

 -ٕٔ كىًاٍستػىعىدَّ للجهاد كىتػىعىوَّدى  عند فرعوف، ألنو يكوف قد تىدىرَّبى حٌب ال يفزع إذا ألقاىا  ،ا٣بارقة
 ،قاؿ لو ربو خذىا اي موسى كىي على تلك ا٢باؿ كال ٚبف منها ﴾﴿قَاَؿ ُخْذَىا َوال َٚبَفْ 

كا١بيَب حالة متخلفة مىرىضٌية، كا٣بوؼ ىو  ،، ا٣بوؼ حالة إنسانية معتدلة٣بوؼ غّب ا١بنبوا
 ،( حا٥باِسّبَتَػَها( )َسُنِعيُدَىا ِسّبَتَػَها اأُلوَ٘ت تناُب الشجاعة ) ةا٢بذر من الشر، كا١بيَب حالة ذليل

ما كانت! فإف كما أف كضع موسى يده على ا٢بٌية )الثعباف( حٌب عادت عصاه ايبسة  ٫بيفة ك
تعأب ٲبيت  كىكذا هللا ،العصا الٍب ال ركحى ٥با يهبها الركح ٍب يسلبها منها لتصبح عصا مرة أخرل

إعادة  كفلسفة ،اإلنساف ا٢بي ٍب يعيده إٔب صورتو األكٔب! كىذه ىي من مصاديق فلسفة ا٤بعاد
  ا٢بياة بعد ا٤بوت.

 ﴾( ُِنَُُِّيَ ِْٖٓ آَّدظِنَد خٌُُْس22ٍَُُُْؾْ زَْْعَدءَ ِْٖٓ ؿَُِْْ ٌُٔءٍ آَّصً ؤُوٍَُْ )ًَخظُْْْٔ ًََّىَ بََُِ ـَنَدلِيَ ظَىْ﴿ - ٖٕ – ٕٕ
( ِمْن َغّْبِ ُسوءٍ أدخل يدؾ اليمُب ٙبت أبطك األيسر ٍب أخرجها مضيئة كضوء الشمس كالقمر )

 شهدىا موسى بنفسوكقد  ،( كىذه معجزة اثنية غّب العصاآيًَة ُأْخَرىعاىة كمرض كعيب )
عن اإلماـ ، (اٍلميًهمَّةً  قىٍدرً  عىلىى كىا٥بًٍمَّةي )طمأف ّٔما قلبو للنهوض اب٤بهمة الكربل اكٙبت بصره كقد 

لُِنرَِيَك ِمْن آاَيتَِنا )-ٖٕ ،َِٓ/  َٕالبحار  (النًٌيَّةى  عىلىٍيوً  قىًويىتٍ  عىمَّا بىدىفه  ضىعيفى  مىا) )ع(الصادؽ
َرى  -ٔ ة:فائدالعظيمة الٍب يعجز ا٣بلق عن األتياف ٗبثلها .  ( لنريك رأم العْب بعض آايتنااْلُكبػْ

إٌف نبينا دمحم)ص( نبع ا٤باء من بْب أصابعو ُب غزكة تبوؾ حٌب شرب منو،  روي، من كرامات اليد
كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبًٌكى فىًإنَّكى كقولو ) .كسٌبح ا٢بصى ُب يده! ،كرمى الَباب ُب كجوه األعداء فاهنزموا

 . ْٖالطور/( نىاأبًىٍعيينً 
 ﴾ خٌْىَرْ بََُِ كُِْػٌََْٕ بَِّٗوُ ؼَـََ ﴿ - ٕٗ

مادمت مندكابن من قبل هللا داعيان اب٠بو سبحانو، إنك أشٌد  ،فبل يهولنك أمر فرعوف كإف طغى
( ٘باكز ا٢بد ُب الظلم كالعدكاف على حقوؽ الناس، َطَغىمنو قوة )بتأييدان لك( كأعٌز سلطاانن. )

ٌدعى احٌب  ،الذم ٘باكز ا٢بدكد كتعٌدل األصوؿ ا٤بتجربٌ  ف الطاغية ا٤بتكربٌ أم إذىب إٔب فرعو 
كأف موسى ليعرؼ من ىو  ،كذبح األطفاؿ كبىطىشى بطشةى األشرارً  ،الربوبية كاستعبد بِب إسرائيل
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، كشاىد ما القاه قومو من عذاب أليم على يده ،فرعوف فقد رييٌبى ُب قىٍصرًه كشهد طغيانو كجربكتو
ادً ) )ص(يبعن الن ًلمىةي حىقٌو ًعٍندى سيٍلطىافو   أىٍفضىلي ا١ًبهى ائً  كى  عن اإلماـ ،ّْٖٖٓكنز العماؿ خرب  (رو جى

ًر فىٍضبلن فػىهيوى يػىرىل أىٍف لى  بى ٍن ذىىى مى ) )ع(الصادؽ  . ُِٖ/  ٖالكاُب  (ًمٍن ا٤بستكربين وي عىلىى اآلخى
 ﴾ ُْ ُِِ ؤَُُِْٓ( 22ًََِّّٕهَدٍَ ََذِّ خَُْ٘قْ ُِِ صًََُِْ ) ﴿ - ٕٙ – ٕ٘

 ،قاؿ رب كىٌسع ٕب صدرم كطمئن قليب أبمتثاؿ أمرؾ كنٌوره ابإلٲباف كاإليقاف كال ٯبد حرجان منو
فإف  ،حٌب ال أضجر كال أخاؼ كأغتمٌ  ،جعلِب مؤىبلن لتحٌمل أعباء الرسالة على أكمل صورةاك 

 )آلةي  ماـ علي)ع(عن اإل ،الصدر إذا ضاؽ ٓب يصلح صاحبو ٥بداية ا٣بلق كدعوهتم كسياستهم
َِ ﴿ وكقولو ،ّٕٓ/  ٕٓالبحار  الصٍَّدًر( سىعىةى  الراٌيسىةً  فَِبَما َرْٞبٍَة ِمْن اَّللَِّ لِْنَت ٥َبُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِلي

 ،)من حىسينىٍت سٌياسىتيوي دامىٍت راٌيسىتيوي( ٓت غرر ا٢بكم ُٗٓ/ آؿ عمراف ﴾اْلَقْلِب النْػَفض وا ِمْن َحْوِلكَ 
ْر ٙت َأْمِري) – ٕٙ ( كسٌهٍل علٌي القياـ ٗبا كلفتِب من أعباء الرسالة كتبليغ الدعوة كالدخوؿ َوَيسِّ

األنعاـ /  ﴾ِللَِّو ا٢ْبُجَُّة اْلَباِلَغةُ فَ ﴿على الطاغية فرعوف كحسن ٧باكرتو كإلقاء ا٢بجة القاطعة عليو 

أستعْب بك ايرب فأعٌِب فإ٘ب  فإ٘ب ،. فإف ا٤بوقف خطّب كاألمر عظيم فيسهل األمر بعونك ٕبُْٗ
 الحوؿ كال قوة ٕب إالٌ بك اي أرحم الراٞبْب .

ليف إٔب متعة، كا١بهاد إٔب ة التكؿ مشقٌ وًٌ نشراح الصدر ٰبيى اك  ،طلب أف يشرح صدره –ٔ: فائدة 
 ، أما تيسّب هللا لعباده ىو ضماف النجاح أبيسر الطرؽ كأفضل األساليب.لٌذة

 ﴾ ( َّلْوَيٌُخ ه21ًٌََُِِْشً ِْٖٓ َُِٕدِِٗ )ًَخلَُِْْ ػُوْ ﴿ - ٕٛ – ٕٚ
كاف )ع( ُب لسانو ثقل   ،( حٌب يفهموا كبلمييَػْفَقُهوا قَػْوٙت حلَّ ىذه الٌلكنة ا٢باصلة ُب لسا٘ب )

ٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ُىَو َمِهٌْب َوال َيَكاُد يُِبْبُ ﴿كقولو يعيق كبلمو الفصيح  ـْ َأََن َخيػْ  ،ِٓالزخرؼ /  ﴾َأ
تيٍشًعري اآلية أبف فصاحة الٌلساف كببلغة البياف من أكرب الًنعىم على .كىًلسىانًوً  قػىٍلًبوً : أبًىٍصغىرًيوً  ٍرءي كىاٍلمى 

كىالى يىٍستىًقيمي قػىٍلبيوي حىٌبَّ يىٍستىًقيمى  ،الى يىٍستىًقيمي ًإٲبىافي عىٍبد حىٌبَّ يىٍستىًقيمى قػىٍلبيوي ) عن النيب)ص( ،اإلنساف
( إٌف هللا تعأب أبقى ىذه َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِن ) - ٔ :فائدة  ِٕٓ/  ّكالَبىيب الَبغيب  (ًلسىانيوي 

وٓت ذلك داللة العقدة ُب لسانو )على ما يبدك( ألنو ابستطاعتو أف يؤدم رسالتو مع كجودىا! 
كهللا تعأب ال ٰبب أصحاب اللساف  ،ف يكوف العمل أكثر من الكبلـأأبف هللا ٰببُّ  بليغة

نْػَيا َوُيْشِهُد اَّللََّ َعَلى ﴿ كقولوالطويل ببل عمل جليل  َوِمْن النَّاِس َمْن يُػْعِجُبَك قَػْولُُو ٓت ا٢ْبََياِة الد 
ـِ  فيكوف  ،فإف العمل الصاّب يسبق اللساف كالكبلـ ،َِْالبقرة /  ﴾َما ٓت قَػْلِبِو َوُىَو أََلد  ا٣بَِْصا

ا الًَّذينى ﴿كقولو كال يناقض القوؿ مع العمل  ،لعملكالقوؿ ترٝباف ا ،العمل ترٝباف القوؿ ايى أىيػُّهى
بػيرى مىٍقتان ًعٍندى اللًَّ أىٍف تػىقيوليوا مىا ال تػىٍفعىليوفى   ٓت غرر ا٢بكم ّ–ِالصف ﴾آىمىنيوا ٓبى تػىقيوليوفى مىا ال تػىٍفعىليوفى كى

، اٍلعىمىلً  ًبغىٍّبً  )اٍلًعٍلمي  ؿو (.  ًعٍلمو  ًبغىٍّبً  اٍلعىمىلي  كىابى ىؿو عقدة ( كٓب يقل )ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِن قاؿ ) – ٕضىبلى
يتوٌقع موسى أنو  ،لسانو ليقـو اب٤بسؤكليةا١بزئية من  ةعقدال( كإ٭با يطلب أف يعاِب لو لساِن
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ككاف  ،ٗبعا١بة ىذه العقدة )الٌلكنة( ُب لسانو سوؼ تعينو على إ٪باح حواره مع فرعوف الطاغية
 .، فقد استجاب لطلباتو كلهاناس أعمقدرسو للحساب هللا أبلغ ك 

كما ُب سورة   ،ا١بزئية كلكن بقيت ىذه العقدة ،ّٔطو /  ﴾َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك اَي ُموَسى﴿ كقولو
كإلقاء حجتو  ،ككأفَّ هللا سبحانو يريد أف يبٌْب من خبل٥با أف العمل سيتم بنجاح ،ِٓالزخرؼ / 

ٌهمة !مع كجود ىذه العقدة ،البالغة على فرعوف
ي
ليبٌْب أف العمل  ،فأعطاه ا٥ًبٌمة العالية على قدر ا٤ب

كموقفو أعمق من   ،ىو األساس أكالن كالقوؿ يكوف من خبلؿ العمل. فكاف عملو أىبٍػلىغي من قولو
 ٓت غرر ا٢بكم، َُفاطر/ ﴾ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ ﴿ كقولو ،كبلمو

ٓت غرر . كالتوفيق على قدر النٌية، قٍػوىاًؿ(أىألى  ًإٍعرىابً  ًإٔبى  ًمٍنكيٍم، أىحيوجي  اأٍلىٍعمىاؿً  ًإٍعرىابً  ًإٔبى  نَّكيمٍ )إً 
 بىدىفه  ضىعيفى  مىا)عن اإلماـ الصادؽ )ع( ( اٍلعىًطيَّةى هللًا  تكيوفي ًمنى  النًٌيَّةً عىلىى قىٍدًر )ا٢بكم 

 .ِٖٔ/ْمن ال ٰبضره الفقيو (النًٌيَّةى  عىلىٍيوً  قىًويىتٍ  عىمَّا
 ﴾ ( ًَؤًَُِْْ٘وُ كِِ ؤ40َُُِْٓ( خًُْ٘يْ زِوِ ؤََُِِْ )41( ىَدًََُٕ ؤَوِِ )29ًَخـْؼََْ ُِِ ًَُِِّخً ِْٖٓ ؤَىِِِْ ) ﴿ - ٕٖ – ٜٕ
جعٍل ٕب ميعينان يساعد٘ب إا٤بعُب: يقاؿ آزره أم قٌواه كأعانو .  ،: معينان من األزر أم القوة َوزِيراً    
ككاف ىاركف أكرب منو ٌٕب، سندان ( من أمي كأيب ليكوف َىاُروَف َأِخي)-ٖٓكوف من أىلي كىو كي

يػٍرناأىرىادى هللاي ٗبىلً  اإذ) )ص(عن النيب. كأفصح كألْب ذىكَّرىهي كىًإفَّ  يى نىسً  ًإفٍ  ،لىوي كىزًيرنا صىا٢ًبنا ضى يَّ قػى  ،كو خى
يػٍرنا أى نػىوٍ  بو ظهرم كأمرم  ( أقوًٌ اْشُدْد ِبِو َأْزِري)-ٖٔ ،َّٖ/  ٓركح البياف  (وي وي كىًإٍف أىرىادى شرنا كىفَّ عىانى ل خى

( كاجعلو شريكي ُب تبليغ الرسالة حٌب نتعاكف َوَأْشرِْكُو ٓت َأْمِري)-ٕٖكأحكم بو قوٌب كمهمٍب 
إٔب أف صحبة األخيار األكٌفاء كالتعاكف معهم أمر مطلوب لذاتو وفيو إشارة : على أدائها . 

كاٚبذ  ،ثِب عشر نقيبان اٚبذ موسى )ع( اكمرغوب لؤلنبياء كاألصفياء كاألكلياء، كىكذا  ،كلغّبه
إاٌل  مِب ٗبنزلة ىاركف من موسى ليّّ كاٚبذ دمحم )ص( كزيران بقولو )عى  ،ن عيسى )ع( ا٢بوارين أنصارا

 .كران بقوتوكالينبغي أف يكوف ا٤برء ميستبٌدان برأيو مغر  ،ُّْ/  ٓالتفسّب النور  (أنو ال نيب بعدم
لى  ًبرىأًٍيوً  دَّ ٍستػىبى اى  )مىنٍ  ٔٙٔحكم  ٓت هنج الببلغة (ىى  . كى

 ﴾ بَِّٗيَ ًُنْطَ زِنَد زَصِريخً﴿  -ٖ٘﴾ ًًٍَََُُْٗىَ ًَؽِريخً﴿ -ٖٗ﴾ ًَِْ َُٕٗسِّمَيَ ًَؽِريخً﴿  -ٖٖ

بًٌحي كى٫بىٍني نيسى ﴿ كقولو ،تنزيو كتعظيم كتقديس كعبادة كذكر كشكر التسبيح لو معُب عاـ منو:
رى السُّجيودً ﴿ َّالبقرة /  ﴾ًٕبىٍمًدؾى  أم ىىبٌل  ِٖالقلم /  ﴾لىٍوال تيسىبًٌحيوفى ﴿،  َْؽ /  ﴾فىسىبًٌٍحوي كىأىٍدابى

( نقٌدسك كنرفعك إٔب مقاـ اإللوىية اٌلبلئقة بك. فيورث ُنَسبَِّحكَ ) ومعُبتعبدكنو كتشكركنو 
كعرفت  كلما ازداد الذكر ارتفعت ا٢بيجب،، ك التسبيح لٌذة ُب نفسو كاطمئناف ُب قلبو كحٌب لربو

ًقيقىةي  (كي َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثّباً ) ،اٍلمىٍشهيودً  ظىاًىرًهً  مىنٍ  أٍكبػىري  أىنَّوي  عىلىى اٍلويجيودً  فلسفة ا٢بياة كىحى
عن نيب هللا ننٌزًىكى عن الشركاء تنزيهان كثّبان كاتمان، كننزىك عما اليليق بك من الصفات كاألفعاؿ 
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! (كاحدةي يقبلها هللا تعأب، خّبي ٩با أكٌب آؿ داكيد، فإنو يذىب كالتسبيحة تبقى لىتىٍسًبٍيحىةه ) سليماف
(ابلدعاء كالثناء عليك بْب الناس، كنذكرؾ ذكران كثّبان معلنان أينما اً َوَنْذُكَرَؾ َكِثّب ) ّْٗ/ٔالبياف ركح

يىٍاةي  :الذِّْكرُ )ٓت غرر ا٢بكم  حضران كنذكر نعماءؾ علينا  ،كىجىبلىءي الصُّديكيرً  ،كىنػيويري اٍلعيقيويؿً  ،اٍلقيليويبً  حى
( عا٤بان أبحوالنا ال ٱبفى عليك شيء من أفعالنا ِإنََّك ُكْنَت بَِنا َبِصّباً ) (كىصىبلىحي النػُّفيويسً 

 كحاجاتنا. 
لكثّب من ي( ااألمر ا١بليل كا٣بطّب ٰبتاج إٔب التسبيح الكثّب كاإلتصاؿ كالدعاء )كالىتػىلىقٌ  -ٔة:فائد

لقد أطاؿ موسى  -ٕ ٕٕالفرقاف / ﴿ُقْل َما يَػْعَبُأ ِبُكْم َر ِّ َلْوال ُدَعاؤُُكْم﴾كقولو السميع ا٣ببّب 
 كربو يسمع لو كاليرد سؤالو كال يبطئ عليو اإلجابة الكاملة : ،سؤالو كبسط حاجتو

 ﴾نَّد ػََِْْيَ ََُّٓشً ؤُوٍَُْ ( ًََُوًَْ َٓن45َهَدٍَ هًَْ ؤًُظِْطَ ُٔاَُْيَ َّد ٌََُٓٔ ) ﴿ - ٖٚ – ٖٙ
 – ٍٖٚب ذٌكره تعأب اب٤بنن العظاـ عليو  ،لقد أعطاؾ ربك كل ما طلبت كقضيت حاجتك

ا٤بًنة ٗبعُب ك  ،( كلقد أنعمنا عليك ايموسى ٗبٌنة أخرل غّب ىذه ا٤بًنةَوَلَقْد َمنَػنَّا َعَلْيَك َمرًَّة ُأْخَرى)
ْم ِمْن ﴿َوَما ِبكُ كقولو سبحانو كثّبة على موسى كمتتابعة  كقد كانت نعم هللا اإلنعاـ ببل مقابل،

 منها ما أيٌب ُب اآلايت األتية :، ّٓالنحل / ﴾نِْعَمٍة َفِمْن اَّللَِّ 
َُّْْ زِدَُّٕدلَِِ َّإْوٍُْهُ ػًًٌَُّ ُِِ ( ؤَْٕ خهٍِْكِْوِ كِِ خُعَّدزٌُضِ كَدهٍِْكِْوِ كِِ خَُِّْْْ كَُِِْْْوِوِ خ47ُْبٌِْ ؤًَْلَْْنَد بََُِ ؤُِّٓيَ َٓد ٌُّلََ )﴿  - ٜٖ–ٖٛ

 ﴾ًَػًًٌَُّ َُوُ ًَؤَُْوَْْطُ ػََِْْيَ َٓمَسَّصً ِٓنِِّ ًَُِعُصْنَغَ ػَََِ ػَْْنِِ
َنا    راجع أنواع الوحي ٜبانية أكجو  ﴾َأْوَحى رَب َك ِإَ٘ت النَّْحلِ وَ ﴿ كقولو:ابإل٥باـ أك اب٤بناـ َأْوَحيػْ

أم كاذكر حْب أ٥بمنا ،ُُُا٤بائدة / ﴿َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَ٘ت ا٢ْبََوارِيَِّْب﴾قولو و  ُٖٔب كتاب هللا ُب النحل/
كعرفناىا أفضل الطرؽ ٣ببلصك من  ،أمك فجعلنا ُب قلبها عزٲبة صادقة كىديناىا للٍب ىي أقـو

وِت َأْف اْقِذِفيِو ٓت التَّابُ )-ٜٖبقولو كقد فسَّر الوحي  ،الطاغية فرعوف كأنت طفل حديث الوالدة
( التَّابُوتِ  ٓت أف ألًق ىذا الطفل ) ،أ٥بمناىا كصرٌبانىا على ىذه آّازفة الغريبة (فَاْقِذِفيِو ٓت اْلَيمِّ 

كعرٌب القرآف عن النهر ابلبحر )اليم( ألف معُب ، تباطؤ ُب الصندكؽ ٍب اطرحيو ُب هنر النيل ببل
إشارة إٔب أف ا٣بطر ا٤بطل العريض،  البحر ىو ا٤باء الكثّب، الذم ينطبق معناه على هنر النيل

ك٥بذا  ،كأهنا إذا ٓب تػيعىٌجٍل ّٔذا العمل أيخذ كليدىا منها ،عليها من أعواف فرعوف كاف داٮبان قريبان 
( حيث يفيد التعقيب ا٤بباشر فَاْقِذِفيوِ عطف قذفو ُب اليم على قذفو ُب التابوت ٕبرؼ الفاء )

( يلقيو موج النهر ِو اْلَيم  اِبلسَّاِحِل َيَُْخْذُه َعُدو  ٙت َوَعُدو  َلوُ فَػْليُػْلقِ دكف فاصل زمِب بْب األمرين، )
ككأف األمواج لديها أكامر أف تدخلو أماـ قصر فرعوف! كأيخذه فرعوف عدكه  ،على شاطئو

بػى َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك ٧َبَبًَّة ِمِبِّ ) ،كالصندكؽ اليغرؽ كال يصيبو مكركه ،كعدكم بىوي إٔب ( أحبو هللا كحى
فإفَّ فرعوفى الٲبلك من أمره  ،ٗبعُب زرعت ٧ببتك ُب قلوب من رآؾ عند عدكم كعدكؾ ،خلقو
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إاٌل أف أيخذه كيربيو كٯبعلو ابنان  ِْاألنفاؿ / ﴿َواْعَلُموا َأفَّ اَّللََّ َٰبُوُؿ بَػْْبَ اْلَمْرِء َوقَػْلِبِو﴾كقولو شيئان 
 .ََُيوسف/﴾ِإفَّ َر ِّ َلِطيٌف ِلَما َيَشاءُ ﴿! فما أعظمى قدرةى هللا الٍب ال يعجزىا شيء ،لو
كلتتم تربيتك كحضانتك برعايٍب  ،( على مرأل مِب كٙبت عيِب منذ زمافَولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِِب )

سن إليك إبرجاعك إٔب أمك كجعل  ،كعنايٍب كٕبفظي فإ٘ب معك أراقب حالك ألجل أف ٰبي
لصندكؽ غتساؿ فوجدف اة فرعوف خرجن لبلسيا أمرأآإٌف جوارم  :روي. حجرىاتربيتك ُب 

كرأت الطفل حٌب ألقى هللا ٧ببتو ُب قلبها كطىلبت من فرعوف  اسيصحبنو معهن، كما أف فتحتو آ
كىي امراة مؤمنة صا٢بة كزكجتو ك٧بَبمة عنده،  بشؤكف النساء إبقاءه، ككانىت مستشارتو

  كأمنو.فاستجاب ٥با فأبقاه فرعوف، كتٌرىب ُب قصره فهو ٕبراسة هللا
 ،لطيفة كدٌقة عميقة ر قرآ٘ب عإب ا٤بضامْب، إهنا رقٌةه نو تصويإ( َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِِب ) - ٔ :فائدة

ىاككأهنا بشرل أيملها ،يلقيو التعبّب القرآ٘ب البليغ ، إهنا منزلة كرامة ، كنعمة يرقبها، كىىداية يػىتىمآلَّ
رجل الشيء ٗبراقبة عينية داللة على عنايتو بو ٩بيزة كدرجة رعاية خاصة ٭بوذجية، كما يرعى ال

. إهنا ا٤بنزلة السامية الٍب تؤٌىلو للدخوؿ ُب حصن هللا ُْطو /  ﴾َواْصطَنَػْعُتَك لِنَػْفِسي﴿ كقولو
ا٢بصْب األمْب ا٤بنيع، ا٢بصن ا٤بملوء اب٤بفاجآة كا٤بخٌبآة، كىكذا التقول حصن ا٤بؤمن، كأمنع 

 (   : ًحٍصنه حىٍصْبه ٤بٍن ١بىىأى إلىيوً تّػْقُوىال)ٓت غرر ا٢بكم حصوف الٌدين، 
 ظَمََّْٕ ًَهَعَِْطَ َٗلْٕدً بٌِْ ظَِِْٔٙ ؤُوْعُيَ كَعَوٌٍُُ ىََْ ؤَيٌُُُُّْْ ػَََِ َْٖٓ ٌَّْلُُِوُ كََُـَؼْنَدىَ بََُِ ؤُِّٓيَ ًَِْ ظَوََُّ ػَْْنُيَد ًَال ﴿ - ٓٗ

 ﴾ ٗدً كََِسِؽْطَ ِٔنِنيَ كِِ ؤَىَِْ ًَََّْٖٓ ؼَُّْ ـِحْطَ ػَََِ هًٍَََ َّد ٌََُٓٔكَنَفَّْْنَدىَ ِْٖٓ خُْـَِّْ ًَكَعَنَّدىَ كُعٌُ
إعدادان قياداين تكامليان ليعٌده  ،ال يزاؿ السياؽ القرآ٘ب يبْب فضل هللا على موسى منذ كالدتو
 كقولوة كاألمة الصا٢ب كالقائد ٤بواجهة فرعوف الطاغية! كىكذا يريدان هللا تعأب أف نىعٌد النفسَّ 

حْب ٛبشي أختك. كتتبع أثرؾ  ا٤بعُب: َُْ/ آؿ عمراف﴾َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَف ِإَ٘ت ا٣ْبَّْبِ ﴿
: ىل أدلكم على من يرضعو ؟ آلؿ فرعوف حْب طلبوا لك ا٤برضعاتفتقوؿ  ،كتستقصي خربؾ

رَّْمَنا َعَلْيِو َوحَ ﴿ كقولومرأة ا٤با التقطو آؿ فرعوف جعل هللا من تدبّبه أف ال يقبل ثدم وروي : 
فذىبت أختو إٔب قصر  ،فحار فرعوف كبذؿ ا١بهد ُب طلب مرضعة لو ُِالقصص /  ﴾اْلَمَراِضعَ 

نُػَها َوال َٙبَْزفَ فرعوف كقالت أان أدلكم على من يرضعو ) َك َكْي تَػَقرَّ َعيػْ ( رددانؾ فَػَرَجْعَناَؾ ِإَ٘ت ُأمِّ
نُػَهاإٔب أمك لكي ) تك ك٪باتك كلكي الٙبزف على فراقك، رَّ بلقائك كتطمئن بسبلم( تيستَػَقرَّ َعيػْ

َناَؾ ِمْن اْلَغمِّ ) ،أسبابو أكإذا أراد هللا شيئان ىيٌ  يػْ ( كقتلت القبطي الكافر حْب َوقَػتَػْلَت نَػْفسًا فَػَنجَّ
  .كصرفنا عنك شرَّ فرعوف كزابنيتو ،فنجيناؾ من غم القتل ،أصبحت شاابن ككاف قتليو خطأن 

ٍب ٪بيناؾ منها  ،بتليناؾ اببتبلءات متعددة كٗبحن متنوعةا ،( كاختربانؾ اختباران اَؾ فُػُتوَنً َوفَػتَػنَّ )
كخلصت لبلصطفاء كٙبمل  ،كٞبل الرسالةكالقيادة فوجدانؾ صابران ذاكران شاكران أىبلن للنبوة 
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ارًهً  كىُب  ،هللاً  ًمنى  ًمنىحه  اٍلًمحىنً  ُب يقاؿ: )ا٤بسؤكلية الرابنية  اًرـه مى  اٍلمىكى ، اٍلمىشىقَّاتً  كىُب  ،كى  كىُب  خىربىاته
ةً  ايى  كىُب  بىاىةه،ىً  اٍلميعىاانى تً  اٍلبىبلى هًتىا ًبدىاايى َوِإْف َتْصَِبُوا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ َذِلَك ِمْن ﴿ كقولو  اٍلكىرىامىاًت( هًنىاايى

للًٌ  ةو ليٌ مىا ًمٍن بى ) )ع(اإلماـ ا٢بسن العسكري وعن ُٖٔآؿ عمراف / ﴾َعْزـِ األُُمورِ  يطي  فيها ًإالَّ كى نًٍعمىةه ٙبًي
( فمكثت كأقمت سنْب عديده عند عمك فَػَلِبْثَت ِسِنَْب ٓت َأْىِل َمْدَينَ ، )ّْٕ/ٖٕالبحار(!ًّٔىا

كيىعٌده للقٌيادة، كقد أٛبها عشران ينهل من علمو)ع(  ،ب ُب أرض مدين ترعى غنموينيب هللا شع
ٌدر ككقت معْب الذم قدرتو ( جئت على موعد مقَلى َقَدٍر اَي ُموَسىّتَّ ِجْ َت عَ )كمنزلة السٌيادة 

، ٖالرعد /  ﴾ْقَدارٍ وَُكل  َشْيٍء ِعْنَدُه ٗبِِ ﴿، ٢بمل مسؤكلية الرسالة كتلٌقي الوحي كثقل النبوة ّٓيئك
ت ( على مقدار ماحصلتو من العلـو النافعة كالتجارب ا٤بفيدة كا٣برباَعَلى َقَدرٍ كأيضان كقد جئت)

ارً  لءأٍمرً  كيلٌ  الكثّبة عند شعيب النيب )كىًقيمىة ٘بىٍرًبىًتًو( كلوال توفيق هللا ُب تدبّب  كىًبقىٍدرً  رىتًوً بػٍ خً  ٗبًٍقدى
شٌوقو هللا إٔب  ،َُِالبقرة /  ﴾َوِإَ٘ت اَّللَِّ تُػْرَجُع األُُمورُ ﴿ كقولوأمرؾ ٤با هتٌيأ لك شيء من ذلك. 

  الرجوع إٔب كطنو كرؤية أمو كأىلو.
  ﴾ ًَخصْؽَنَؼْعُيَ ُِنَلِِْٕ﴿  -ٔٗ

قرآنية عالية ا٤بضامْب، لئلعداد الَببوم ا٤بتكامل للقدكة كالقيادة النموذجية فنٌية بلغة اآلية ذات ب
ا٣باصة، إهنا تتجاكز حدكد معا٘ب الكلمات، كتفوؽ دقٌة التعابّب، إهنا ابختصار )رعاية الٌل 

، ( أم كاستخلصتك لنفسيَواْصطَنَػْعُتَك لِنَػْفِسي)ع(، )ا٤بباشرة( كٞبايتو القريبة ا٣باصة لو 
ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعٍندى )خَبتك لوحيي كاصطفيتك لرسالٍب كبكبلمي كجعلتك من خواصي، اك 

كتعِب  ،غاية التشريف كالتكرٙب ،كُب إضافة موسى إٔب نفس هللا سبحانو ،ٓٓالقمر/( مىًليكو ميٍقتىًدرو 
بليغ الدًٌين لقومو كىدايتهم إٔب ُب ت ،اصو ككاسطة بينو كبْب خلقوقد جعلو هللا تعأب من خو 

ياةي النػَّ ٓت غرر ا٢بكم توحيد هللا،  كمنهج هللا الذم بو صبلح البشر ُب دنياىم ٍفًس( )الٌتوحيدي حى
جعل هللا تعأب موسى )ع( خالصان مستخلصان ٕب كلرسالٍب كدعوٌب كمؤٌىبلن  -ٔة:فائدكآخرهتم. 

ليس بك شيء من ىذه الدنيا كال ٥بذه الدنيا، كإ٭با أنت للمهمة القيادية الرابنية، ٥بذه ا٤بهمة، 
قيادة بِب ديها، إهنا صعوبة حوار فرعوف، صعوبة نفسٌية ُب الصعبة الٍب صنعتك على عيِب لتؤ 

فما لك ُب نفسك شيء كما ألىلك منك شيء كما ألحد فيك شيء فأصبحت كٌلك  ،إسرائيل
ضي الى ٲبيىحَّ ) )ع(عن اإلماـ الصادؽ ،ُٓٔ/ البقرة﴾آَمُنوا َأَشد  ُحّبًا َّلِلَِّ  َوالَِّذينَ ﴿كقولو   عز كجل،

ًو كىًمٍن النَّاًس  ًو كىمىالً ًه كىأىٍىلً كىكىلىدً ًو كىأيمًٌ  كىأىبًيوً  ًمٍن نػىٍفًسوً  أىحىبَّ ًإلىٍيوً  هللاي  اًبً حىٌبَّ يىكيوفى  اإًلٲبىافى  رىجيله 
مىعىوي( كمن كاف هللا معو فمن عليو؟ كمن كاف  هللاي  كىافى  هللاً  مىعى  كىافى  كىمىنٍ ، )ِْص َٕالبحار  (كيلُّهيمٍ 

كأتىيلها لبلختصاص ٯبب إعداد النفس  -ٕ ،هللا عليو فىمن معو؟ فامًض ٤با اصطنعتك لو
كىاًعظنا  وً نػىٍفسً  ٓبٍى ٯبىٍعىٍل لىوي مىنٍ  مىنٍ ) عن اإلماـ الباقر)ع( -ٖ ،أكالن ٍب إعداد آّتمعا٤بناسب معها 

ئنا يػٍ  .ُّٕ/ٖٕالبحار ( فىًإفَّ مىوىاًعظى النَّاًس لىٍن تػيغىِبًٌ عىٍنوي شى
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 ﴾ خٌْىَرْ ؤَْٗطَ ًَؤَوٌُىَ زِأَّدظِِ ًَال ظَنَِْد كِِ ًٌُُِِْ ﴿ - ٕٗ
الدالة على نبوتكما كأٮبها ( اب٤بعجزات ا٣بارقة ِِباَيِت خاطٌب موسى أكالن ك٢بق بو أخوه مزكدين)   

ألكن دائمان على  (ٓت ِذْكِري: من التواِن والفتور )تَِنَيا( َوال تَِنَيا ٓت ِذْكِريكاليد البيضاء )لعصا ا
مبٌشرين  ،أم كالتضعفا كتقٌصرا ُب الدعوة إٔب هللا سبحانو ،ابلكما كال تغفبل عن ذكرم كتذكُّرم

ف منو إٔب ركن شديد كسند فإف ذكر هللا سندكما كسبلحكما الذم أتكاي ،بثوابو كمنذرين بعقابو
)من عن النيب )ص( .  ْٓالعنكبوت/﴾َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكبَػرُ ﴿كالذكر لذة ابْب كأينس ا٤بتقْب  ،مديد

 .ُِٓالبقرة/( فىاذٍكيريك٘ب أىذٍكيرٍكيمٍ أحٌب شيئان أكثر من ذكره( كقولو )
 ﴾ ٌال َُوُ هٌَْالً َُِّْندً َُؼََِّوُ َّعًٍَََُُّ ؤًَْ َّىََْٙ( كَو34ُخٌْىَسَد بََُِ كُِْػٌََْٕ بَِّٗوُ ؼَـََ )﴿  - ٗٗ – ٖٗ

كُب الفكر  ،( كبغا كعتا ك٘برب كاعتدل ك٘باكز ا٢بد ُب الظلم ُب األركاح كاألبدافِإنَُّو َطَغى)
( فَػَقاَؿ َأََن رَب ُكْم اأَلْعَلىٌدعى الربوبية )اكالسلوؾ كُب الببلد كالعباد كأكثر فيهما الفساد كقٌد 

  ّٖالقصص/﴾ْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغّْبِيَما َعلِ ﴿كاٌدعى كاإللوىية فقاؿ  ،ِْالنازعات / 
فالقوؿ  ،( فقوال لفرعوف قوالن لطيفان رقيقان شفافان انعمان ببل مداىنةفَػُقوال َلُو قَػْواًل لَيِّناً ) – ٗٗ

اة، كالقوؿ اللٌْب يوقظ الطغكاليهيج الكربايء الزائف الذم يعيش بو  ،اللٌْب اليثّب العزة ابإلٍب
( بياف الغرض من بعثتهما كىو رجاء تذكُّره كيقظة قلبو لنور َلَعلَُّو يَػَتذَكَّرُ ٌرؾ ا٤بشاعر )القلب كٰب

( أك على األقل ٱباؼ العقاب الذم فيو ا٤بخٌبآة َأْو ٱَبَْشىا٥بداية كقبوؿ ا٢بجج كإٲبانو ّٔا )
 يىًقيكى  ري ا٣بشية من مقدمات قبوؿ ا٢بجة )كىا٢بٍىذى ك  ،كا٤بفاجآت فيجيبكم إٔب بعض ما تسأالنو

 . ) الى يػىتىذىكَّرى كىالى ٱبىٍشىى ًإالَّ  فى ًفٍرعىوٍ  عزكجل أىفى  مى هللاي لً كىقىٍد عى ُب اآلية ) )ع(عن اإلماـ الكاظمالضَّرىري
( دى نٍ عً    .ُُٔ/  ُْا٤بيزاف  (ريٍؤيىًة البىٍأًس )العىذىابي

ظة كالشدة للغاالدعوة إٔب هللا تعأب، ابلرفق كاللْب ال ابلقسوة ك  كىكذا يعلمنا رب السماء أسلوب
النحل /  ﴾َوَجاِد٥ْبُْم اِبلٍَِّب ِىَي َأْحَسنُ ﴿ كقولو ، أما النتائج فلست مسؤكالن عنها،حٌب مع فرعوف

ًؽ هللاً ) )ص(عن النيب ُِٓ ٍم كىلىٍو كيٍنتى فىظٌان غىًليظى فىًبمىا رىٍٞبىةو ًمٍن اللًَّ لًٍنتى ٥بىي ﴿ وقولو( ٚبىىلَّقيوا أبًىٍخبلى
ٍوًلكى   ،وي وضىعي عىلىى شىٍيءو ًإالَّ زىانى ًإفَّ الٌرًٍفقى ٓبٍى يي ) )ص(وعن النيب، ُٗٓآؿ عمراف / ﴾اٍلقىٍلًب النٍػفىضُّوا ًمٍن حى

 .َٔصٕٓالبحار  (وي نى اٍ كىالى نػىزىعى ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ شى 
 ﴾( هَدٍَ ال ظَىَدكَد بَِّٗنِِ َٓؼٌََُٔد ؤََْٔٔغُ ًَؤ32ٍَََؤَْٕ َّلُُْغَ ػََِْْنَد ؤًَْ ؤَْٕ َّؽْـََ ) هَدال ََزَّنَد بَِّٗنَد َٗىَدفُ﴿ - ٙٗ – ٘ٗ

َناقاال ربنا إننا ٬باؼ إف دعوانه إٔب اإلٲباف ) ( أف ييعٌجل علينا ابلعقوبة قبل إظهار َأْف يَػْفُرَط َعَليػْ
( يتجاكز ا٢بد ُب اإلساءة إلينا ْطَغىيَ ف )ظهار ا٤بعجزة أك أإا٢بجة كال نصل إٔب ٛباـ الدعوة ك 

قَاَؿ ال ) – ٙٗفهل لك أف تتفضل علينا ٗبا أنمن معو من طغيانو ؟  ،كقتلنا أك التنكيل بقومنا
كأان لكما ُب  ،نِب معكما ُب ا٢بفظ منوا( قاؿ ال ٚبافا من سطوتو َٚبَافَا ِإنَِِّب َمَعُكَما َأ٠ْبَُع َوَأَرى
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٠بع جوابو لكما كأرل مايفعل ، كأان أُٔاألنعاـ /  )الَقاِىُر فَػْوَؽ ِعباِدِه( عأبالنصر عليو أنو هللا ت
اًفظنا كىىيوى أىٍرحىمي الرَّاًٞبًْبى  ﴿بكما ككفى اب حافظان كنصّبان  يػٍره حى  تيوكىلى  )كىمىنٍ  ْٔ/يوسف ﴾ فىاللَّي خى

 . كىفىاهي( هللاً  عىلىى
ْٖ خظَّسَغَ ٌال ََزِّيَ كَإَََِْْٔ َٓؼَنَد زَنِِ بَُِْٔخجََِْ ًَال ظُؼٍَِّزْيُْْ هًَْ ـِحْنَدىَ زِأَّصٍ ِْٖٓ ََزِّيَ ًَخَُّٕالُّ ػَََِ َٓكَإْظَِْدهُ كَوٌُال بَِّٗد ََُٔ﴿  - ٚٗ
 ﴾ خُْيًٍَُ

( للذم بِّكَ رَ كٚبصيص الذكر بلفظ ) ،فأتياه فقوال إان رسوال من عند ربك أرسلنا إليك مبلغْب
ليشعر منذ اللحظة األكٔب  ،إلعبلمو أنو عبد ٩بلوؾ  تعأب ِْالنازعات/﴾اأَلْعَلى َأََن رَب ُكمْ ﴿ يقوؿ

ليثّبكا  (بِّكَ )رَ ٓب يقوال )ربنا( كقاال  ،ُب اللقاء أف ىناؾ إ٥بان ىو ربو كخالقو كىو رب الناس ٝبيعان 
اب رب ٌدعاء الربوبية فهي ٨بتصة اكانو ال يصح من أم أحد  ،عواطف فرعوف ٘باه مفهـو الرب

 كقولوكىو نفسو كاف يٌدعي اإلٲباف آب٥بة  ،ككاف فرعوف يٌدعي الربوبية كليس ا٣بالقية ،العا٤بْب
بْػُهمْ ) ُِٕاألعراؼ /  ﴾َوَيَذَرَؾ َوآ٥ِبََتكَ ﴿ ( أطلق سراح بِب إسرائيل فََأْرِسْل َمَعَنا َبِِب ِإْسَرائِيَل َوال تُػَعذِّ

ا٢بدكد كانت رسالتهما إٔب فرعوف إلنقاذ بِب اسرائيل من كُب ىذه  ،كال تعذّٔم ابألعماؿ الٌشاقة
كالعودة ّٔم إٔب عقيدة التوحيد كإٔب األرض ا٤بقدسة الٍب كتب هللا ٥بم  ،ذلة االستبداد كاالستعباد

من يوسف كإخوانو ٤با جاءكا مصر أايـ العزيز   الباقية ىم البقية وبنوا إسرائيل: ،أف يسكنوىا
َناَؾ ِِبيَةٍ ) ـُ َعَلى َمْن ( قد جئناؾ ٗبعجزة خارقة من ربك هللا على صدقنا )ِمْن رَبِّكَ  َقْد ِج ػْ َوالسَّبل

 ،لتحية ٤بن استقاـ على هنجو تعأبا( كالسبلمة من عذاب هللا ٤بن اتٌبع ىدل هللا ك اتػََّبَع ا٥ْبَُدى
قصد بو ٓب ي -ٔ :فائدة بع ا٥بدل بسبلـ .كفيو ترغيب كٙببيب لعلو يتلقى السبلـ أبماف كيتٌ 

كقصد بو السبلـ ا٣باص أم السبلمة  ،كإ٭با هناية للكبلـ ،التحية ألنو ليس اببتداء ا٣بطاب
 كفيو ترغيب كاستجابة لعٌلو يتلٌقى السبلـ كيتبع ا٥بدل . ،كالكرامة ٤بن تبع دين هللا

 ﴾ بَِّٗد هًَْ ؤًُلَِِ بَُِْْنَد ؤََّٕ خُْؼٍََخذَ ػَََِ َْٖٓ ًٍََّذَ ًَظٌََََُّ ﴿ - ٛٗ
( َوتَػَو٘تَّ ( أنبياء هللا )َعَلى َمْن َكذَّبَ ( أليم )َأفَّ اْلَعَذابَ كإان قد أخربان هللا فيما أكحاه إلينا )

كىذا دكرٮبا منذرين بعد أف  ،كأعرض عن دين هللا كآايتو، كىذا العذاب كاقع ُب الدنيا كاآلًخرة
اابن صىعىدان كىمىٍن يػيٍعًرٍض عىٍن ذًٍكًر رىبًٌ ﴿بقولو أٌداي دكرٮبا مبشرين   . ُٕا١بن / ﴾ًو يىٍسليٍكوي عىذى

 ﴾هَدٍَ كََْٖٔ ََزٌَُُّٔد َّد ٌََُٓٔ ﴿  - ٜٗ
َما ﴿قاؿ فرعوف كمىٍن ىذا الرٌب الذم تدعو٘ب إليو ايموسى ؟ فإ٘ب ال أعرفو ؟ فمن الذم بعثك 

( إضافة الرب إٔب ب ُكَماَفَمْن رَ ٓب يقل)من ريب( كا٭با قاؿ ) ،ّٖالقصص/﴾َغّْبِي َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلوٍ 
كيسأؿ موجهان الكبلـ إٔب موسى ألنو ىو  ،هموسى كىاركف ىذا يدؿ على طغيانو كاستكباره كعتوٌ 

 .كىاركف كزيره كمعاكنو  ،األصل ُب الرسالة كىو الذم دعاه
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 ﴾ هَدٍَ ََزُّنَد خٍَُُِّ ؤَػْؽََ ًََُّ َِْ٘ءٍ وَِْوَوُ ؼَُّْ ىًٍََ﴿  - ٓ٘
كلو دالالت كاسعة تلٌخص الرسالة الٍب جاء ّٔا موسى  ،أنيق كابطنو عميقأنو كبلـ ظاىره 

كىاركف من رّٔما ّٔذا اإلٯباز الببلغي الدقيق !، قاؿ ربنا الذم أبدع كل شيء خلقو ٍب ىداه 
كىو الذم خلق فرعوف ككل  ٕالسجدة /  ﴾َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقوُ  ﴿الَِّذيكقولو ٤بنافعو كمصا٢بو 

كأكدع ُب كل ٨بلوؽ ما ٰبفظ كيانو  ،ق من الذرة الصغّبة إٔب آّرٌات الكبّبة إٔب كل شيءا٣ببلئ
كأعطاه كل ما ٰبتاجو من حاجات مادية  ،هي إٔب حاجتو كالغاية الٍب خيًلقى من أجلهاسَّرى يى كبقاءه كى 

ية جواب كاآل ،كمعنوية ٍب ىداه ىداية تكوينية كتشريعية، فهو سبحانو كاىب الوجود لكل موجود
 ،فقد أعطى العْب ا٥بيئة الٍب تطابق األبصار ،كسعة داللتو هالختصار ُب غاية الببلغة كالبياف 

َأاَل تَػْنظُُروَف ِإَ٘ت َصِغِّب َما ) )ع(عن اإلماـ علي –ٔ :فائدةستماع. كاأليذف الشكل الذم يوافق اال
 (السَّْمَع َوالَبَصَر َوَسوَّى َلُو الَعْظَم َوالَبَشرَ  َوأَتْػَقَن تَػرِْكيَبُو َوَخَلقَ ؟ُو قَ َكْيَف َخلَ   هللاُ  قَ َخلَ 

فكل شيء ٨بلوؽ كمعو االىتداء  ،( )ٍب( ىنا ليست للَباخي الزمِبّتَّ َىَدى ) –ٕ ،ِِِ/ٓالكاشف
، زمِب بْب خلق ٨بلوؽ كخلق كظيفتو ليس ىناؾ افَباؽ ،الطبيعي الفطرم للوظيفة الٍب خيلق ٥با

مة . فهل يرجع لك اي فرعوف أنظبْب خلق الشيء كاىتدائو إٔب كظيفتوبة كإ٭با ىو الَباخي ُب الرت
على أف كل ٨بلوؽ  نت دبٌرت أنظمتها كحياهتا؟ كىذا دليلىذه ا٤بخلوقات كخلقتها؟، كىل أ

بػيرى  ( ىو عآب بذاتو ُب تقدير هللا سبحانو كتصويره لو كقيامو على نظامو كٙبريك أمره )صىغيرى أككى
فما من ٨بلوؽ  ْْاإلسراء/﴾َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ٕبَْمِدِه َوَلِكْن ال تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهمْ  َوِإْف ِمنْ ﴿كقولو 

 ًاٍعمىليوا فىكيلّّ ) ص()عن النيبإالٌ كقد ىيدم إٔب معرفتو تعأب بقدر عقلو كصفاء ركحو كسبلمة قلبو. 
كالربىاف يقطع  ،ببلغة ىذا ا١بواب ا٤بفحمصطدـ فرعوف لا! كقد ُّٔ/ٔركح البياف (ما خيًلقى لىوي لً  مييٌسره 

 فأدار ا٢بديث إٔب كجو آخر :  ،ا١بداؿ
 ﴾ هَدٍَ كََٔد زَدٍُ خُْوًُُُِٕ خًََُُٕ ﴿ - ٔ٘

( األمم ا٤باضية من الناس ؟ أين ذىبت كمن كاف رّٔا اْلُقُروِف اأُلوَ٘ت قاؿ ما حاؿ مىٍن ىلك من )
كٓب يعبدكا هللا ؟ ٍٓب يبعثوا كٓب ٰباسبوا إف كاف ما  كما يكوف شأهنا كقد ىلكت كىم يعبدكف األصناـ

 تقوؿ حقان؟ 
 ﴾ هَدٍَ ػُِِْٔيَد ػِنًَْ ََزِِّ كِِ ًِعَدذٍ ال َّعَُِّ ََزِِّ ًَال َّنََٕ ﴿ - ٕ٘

 قاؿ موسى كل أحواؿ األمم ا٤باضية ككل أعما٥با فهي ُب علم هللا مكتوبة ُب اللوح افوظ ككأنو
َورَب َك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ﴿كقولو بلثة أبعاد: ابلصورة كالصوت كالنٌية ث ذك شريط مٌسجل ٦بٌسم

 ٌِ ريب كال  الٚبتلط عليو ا٤بعلومات، ال ٱبطأاليضل: ( ال َيِضل  َر ِّ َوال يَنَسى) ُِسبأ /  ﴾َحِفي
( سىبىتٍ أىفىمىٍن ىيوى قىائًمه عىلىى كيلًٌ نػىٍفسو ٗبىا كى )كقولو منها،   ءيغفيل كال يغيب عن علمو شي
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فعلمو سبحانو ليس كعلم ا٤بخلوقْب الذم يعَبيو النقص كالنسياف. كّٔذا أحاؿ موسى ، ّّالرعد/
ذلك الغيب البعيد ُب الزماف ا٣باُب عن العياف إٔب ربو عآب الغيب كالشهادة . ٍب شرع موسى يٌبْب 

 لو الدالئل على كجود هللا كآاثر قدرتو الباىرة فقاؿ : 
دً ِْٖٓ ٍُِ ـَؼَََ ٌَُُْْ خََْٕضَ َٓيًْخً ًَََِٔيَ ٌَُُْْ كِْيَد ُٔسُالً ًَؤٍَََّٗ ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ َٓدءً كَإَوَُْـْنَد زِوِ ؤًََِْخـخَُّ ﴿ - ٗ٘ – ٖ٘

 ﴾ ( ًٌُُِخ ًَخَْػٌَْخ ؤَْٗؼَدٌَُْْٓ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َّٓدضٍ ًُُِِْٕ خُنُّي24َََٗسَدضٍ َ٘عََّ )
( فراشان ٩بهدان صا٢بان ٢بياتكم تستقركف فيها كما يستقر الطفل ْرَض َمْهداً الَِّذي َجَعَل َلُكْم األَ )

َوَسَلَك كتتمكنوف من العمل عليها أبنواع األبنية كالصناعات كأنواع الزراعة ) ،ُب ا٤بهد رٞبةن بكم
 ( كسٌهل لكم فيها طرقان مادية كمعنوية تسلكوهنا لقضاء مصا٢بكم ُب السفرَلُكْم ِفيَها ُسُببلً 

فأين أنت اي فرعوف من خلق ذرة فما دكهنا ؟ كىناؾ طريؽ جبلية كطريؽ ٕبرية كبرية  ،كا٢بضر
( كأنزؿ هللا لكم َوأَنَزَؿ ِمْن السََّماِء َماءً كجوية كىي من مظاىر تدبّب هللا لنظاـ الكوف كالكائنات )

: أصنافان ْزَواجاً أ( نَػَباٍت َشٌبَّ  فََأْخَرْجَنا ِبِو َأْزَواجًا ِمنْ من السحاب ماءن عذابن ىو أساس ا٢بياة )
كأنواع النبااتت ا٤بختلفة الطعم كالشكل  َّاألنبياء/(ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ فأخرج بذلك ا٤باء ) ،كأنواعان 

كُب ا٤باء نعم كثّبة كخّبات كبركات ٕبيث ال ٙبصى منافعو، كقد  ،كالٌلوف كا٤بنافع كالرائحة كا٢بجم
 قانوف الزوجية العاـ((كسائر األحياء ضمن )َأْزَواجاً بات )شاء ا٣بالق ا٤بدبر أف يكوف الن

 .كالنبااتت ُب الغالب ٰبمل خبلاي التذكّب كخبلاي التأنيث كما ىو ا٢باؿ ُب اإلنساف كا٢بيواف
 (  ُكُلوا َواْرَعْوا أَنْػَعاَمُكمْ ) –ٗ٘ 

أخرجهػا هللا كىػذا كلوا من ىذه النبااتت كالثمار كاتركوا أنعامكم تسػرح كترعػى مػن ا٢بشػائش الػٍب 
ِإفَّ ٓت ، كالذم ال يشكر الناس ال يشكر هللا )ذم ال يشكر النعم ال يشكر ا٤بنعمكال ،تذكّب ابلنعم

الػػػذين  ،، كاألفكػػػار السػػػليمة ا٤بميػػػزة( لػػػذكم العقػػػوؿ ا٤بسػػػتقيمة الواعيػػػةَذلِػػػَك آلاَيٍت أُلْوٙت النػ َهػػػى
ٔب القبػائح، كيسػتنكركف ا١بػرائم ا٤بخلٌػة ٕبرمػة إينتهوف عن الفسػاد كيتورعػوف عػن ا٢بػراـ كال يتقربػوف 

ما مػن عقػل  ا٤بعُب: ،إٔب اإلٯبابيات ه العقوؿ عن السلبٌيات فسوؼ تدعوهنت ىذ، فإذا نسافاإل
مسػػتقيم يتفكػػر ىػػذا النظػػاـ العجيػػب ال بػػد أف يدلػػو ىػػذا النظػػاـ علػػى ا٤بػػنٌظم لػػو كىػػو ا٣بػػالق ا٤بػػدبٌر 

( ألنػو ينهػى صػاحبو عػن نػ َهػىك٠بػيَّ العقػل ) ،َٓطػو /  ﴾ُو ّتَّ َىػَدىالَِّذي َأْعطَػى ُكػلَّ َشػْيٍء َخْلَقػ﴿
َوال تَػتَّبِػْع ﴿تبع ا٥بول فقد ىول كسػقط كلػو بعػد حػْب اكمن  ،تٌباع الباطل كا٣بطأ كالفساد كا٥بولا

ػػػصَّ هللا )ِٔص /  ﴾ا٥ْبَػػػَوى فَػُيِضػػػلََّك َعػػػْن َسػػػِبيِل اَّللَِّ  نتفعػػػوف ّٔػػػا ( بػػػذلك ألهنػػػم ا٤بُأْوٙت النػ َهػػػى، كخى
عتبػػػار كألهنػػػم كحػػدىم يػػػدركوف ا٢بقػػػائق إذا كػػانوا ٦بػػػردين مػػػن األىػػػواء االنػػاظركف إليهػػػا نظػػػر تفكػػر ك 

ػػػادى اال) ٓت غػػػرر ا٢بكػػػم ،ِا٢بشػػػر/﴾فَػػػاْعَتَِبُوا اَي ُأوٙت األَْبَصػػػارِ ﴿كاألغػػراض ا٣باصػػػة . ( ٍعًتبىػػػاري ييًفيػػػدي الرَّشى
اعتبػػػار بػػػل حظهػػػم منهػػػا حػػػظ البهػػػائم ٮٌبهػػػا كأمػػػا مػػػن عػػػداىم ال ينظػػػركف إٔب ا٢بيػػػاة نظػػػر تفٌكػػػر ك 

ـى الرَّزًينىػػةى كىًصػػلىةى اى ) )ص(عػػن النػػيبأعبلفهػػا.  ػػنىةى كىاألىٍحػػبلى ؽى ا٢بىسى فَّ ًخيىػػارىكيٍم أىٍكلىػػٍوا النيهػػى.. أىكيلُّػػوا األىٍخػػبلى
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ػػاـً البػىػػ ػػاًت كاآلاألىٍرحى ـى كىيػيٍفشيػػوفى لًلفيقىػػرىاًء كىاليػىتىػػامىى كىا١بًػػ كفى عاىػػدي كا٤بتى  ،ءابرُّ اًبأليمَّهى ّبىاًف كىييٍطًعميػػوفى الطَّعىػػا
ـه غىاًفليوفى  ـى ُب العىآبًى كىييصىلُّوفى كىالنَّاسي نًيىا كمػا ٠بٌػي العقػل   ،ك٠بي العقل هنى ، ِّٖ/ ّنور الثقلػْب  (السَّبلى

، ألف العقػػل ٰبجػػر كٲبنػػع كيصػػٌد عػػن كػػل ٓالفجػر/ِحْجػػٍر﴾ ﴿َىػػْل ٓت َذلِػػَك َقَسػػٌم لِػػِذي كقولػػوحجػػر 
( ليبٌػػػان ليشػػػّب إٔب حقػػػائق األشػػػياء كفلسػػػفتها كعمقهػػػا ال إٔب شػػػكلها العقػػػلك٠بٌػػػي ) ،كػػػر كمكػػػركهمن

 ،ٕآؿ عمػراف / ﴾األَْلبَػابِ  َمػا يَػذَّكَُّر ِإالَّ ُأْولُػواوَ ﴿ كقولػوكلتكوف أبعػد نظػران ُب فهػم األشػياء  ،كقشورىا
ىػول نفسػك. كهتذب  ،التعقل غرائزؾ كٙبكمها على قدر مهٌمته ،: من العقاؿ أم الضبطوالعقل
 عػن اإلمػاـ الصػادؽ)ع()من ٓب يهٌذب نفسو ٓب ينتفع ابلعقل( ٓت غرر ا٢بكم ، : يهدم إٔب هللاوالعقل

الػذم اليىػديلك علػى هللا ىػو  :والعقػل ُُ/صُالكػاُب  (ا١ٍبًنَّػاف بًػوً   بىتٍ ًسػكىاًٍكتي  ني الػرَّٞبٍ  بًػوً  دى بًػعي  اٍلعىٍقػلي مىػا)
 أىمًّب(!. ىىوىلن  ٙبىٍتى  أًسٍّبو، عىٍقلو  مىنٍ  )كىمٍ  ٕٔٔغة حكم ٓت هنج الببل عقل مقٌصر كقاصر،

 ﴾ ِٓنْيَد وََِوْنَدًُْْ ًَكِْيَد ُٗؼًًُُِْْْ ًَِٓنْيَد ُٗىُِْـٌُُْْ ظَدََشً ؤُوٍَُْ﴿   - ٘٘
كا٣بلق الثا٘ب من التناسل كىي ُب  ،من األرض خلقناكم أيها الناس ا٣بلق األكؿ ُب آدـ من تراب

( ُٔكقد حٌلل العلماء طينة األرض كجدكىا ) ،عاـ كالشراب كٮبا من األرضمن الط  األصل
كإليها تعودكف بعد ٩باتكم حيث  (َوِفيَها نُِعيدُُكمْ عنصران ىي نفسها عناصر تكوين اإلنساف )

َها ٬ُبْرُِجُكْم ََترًَة ُأْخَرىأجسادكم فتصّبكف تراابن ) تتحلل اء مرة ( كمن األرض ٬برجكم أحيَوِمنػْ
كللتذكّب ابألرض ىنا مناسبة ُب  ،، للبعث كالنشور كا١بزاء كا٢بساب، بعودة الركح للجسدأخرل

فبل  ،مشهد ا٢بوار مع فرعوف الطاغية الذم يتسامى إٔب مقاـ الربوبية كليس لو ُب الربوبية شيء
ىذه األرض ٍب ىو ينسى أنو من  ،يستحق اإللوىية كالعبادة إاٌل من لو الربوبية أكالن كاإللوىية اثنيان 

ِفيَها ﴿ كقولوكىو شيء من األشياء الٍب خلقها هللا ُب األرض كىداىا إٔب كظيفتها  ،كإليها
َها ُٚبَْرُجوفَ َٙبْيَػْوَف َوِفيَها ٛبَُ  ًإفَّ النٍُّطفىةى ًإذىا كىقػىعىٍت ُب ) )ع(عن اإلماـ الصادؽ ،ِٓاألعراؼ / ﴾وُتوَف َوِمنػْ

ا فماثها )خىلى ٍدفى خىذى ًمٍن التػٍُّربىًة الًٍَّب يي فىأى  ان كى لى الرًَّحًم بػىعىثى هللاي عزكجل مى  هىا( ُب النٍُّطفىًة )الًٍَّب طى نى ًفيهى
نُّ  اٍدفى ليها حىٌبَّ يي إخيًلقى ًمنػٍهىا( فىبلى يػىزىاؿي قػىٍلبيوي ٰبًى فمرجع كل إنساف إٔب  ،ّْٖ/ ّنور الثقلْب  !(نى ًفيهى

ا عن النيب)ص( ،تربتو  .َِٔ/ُٓتفسّب القرطيبتػىبػٍعىثيوفى(  تستيقضويفى  كىمىا وفى،ٛبىيوتي  تػىنىاميوفى  )كىمى
 ﴾َُوًَْ ؤَََّْنَدهُ آَّدظِنَد ًَُِّيَد كٌٍَََّذَ ًَؤَزًََ﴿ - ٙ٘

َنا ُموَسى ِتْسَع آاَيتٍ ﴿كلقد أرينا فرعوف آايتنا التسعة البٌينات  ذات  َُُاالسراء /  ﴾َوَلَقْد آتَػيػْ
فكذب ّٔا مع  ،كهتديو إٔب اإلٲباف ،و ُب ظركؼ ٨بتلفةا٤بعجزات ا٣بارقة كلها الٍب تتناسب مع

ألهنا اصطدمت ا٢بقائق اب٤بنافع  ،لفرط طغيانو ككفره كعتٌوه كلقسوة قلبو فلم تنفعو ،كضوحها
نٍػيىا فإٌف حيبَّ ) )ع(عن اإلماـ علي، ا٣باصة كا٤بصاّب الدنيوية ففٌضل ا٤بنافع على ا٢بقائق  يػيٍعًمي الدُّ

ستكبار بفرعوف موسى كال بنمركد كال ٱبتص ىذا اال ،ٕٓص  ّٕالبحار  (!الٌرًقىابي  ييًذؿُّ كى  كىييبكمٍ  صيمٍ كىيي 
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َأْف  ،ِإفَّ اإِلنَساَف لََيْطَغى﴿ كقولوإبراىيم بل يشتمل صفة من طغى كاستكرب ُب كل زماف كمكاف 
كمن  ،ا سحر( كذب ّٔا مع شدة كضوحها كزعم أهنَفَكذََّب َوَأَب ) ٕ – ٔالعلق / ﴾رَآُه اْستَػْغَُب 

ى كاستكرب عل ،( امتنع عن اإلذعافَوَأَب أشكل ا٤بشكبلت النقاش ُب الواضحات كالبديهيات )
َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلمًا ﴿ كقولو! اإلٲباف لشدة استكباره كطغيانو َقنَػتػْ َوَجَحُدوا ِّبَا َواْستَػيػْ

كإذا اجتمعت ا٤بعاجز  ،اآلايت ا٤بعقولة( اآلايت اسوسة ك آاَيتَِنا ُكلََّها) فائدة: ُْالنمل/﴾َوُعُلّواً 
 ا٢بسٌية كا٤بعاجز العقلية ٛبثل اآلايت كلها .

 ﴾ هَدٍَ ؤَـِحْعَنَد ُِعُىُِْـَنَد ِْٖٓ ؤََْظِنَد زِِٕمُِْىَ َّد ٌََُٓٔ ﴿ - ٚ٘
فلما شعر ابلعجز  ،يشّب السياؽ القرآ٘ب أبف فرعوف كاف خائفان من موسى أف يغلبو على ملكو

كاستخدـ السحر  ،جة اب٢بجة ١بأ إٔب االحتياؿ إبلقاء التهم كاالفَباء أبنو ساحرعن ٦بأّة ا٢ب
قباط منها، كقلب ا٢بقائق ىذا ىو ٥بدؼ سياسي الستيبلء موسى على ملك مصر كإخراج اال

حيث يصفوف األحرار ابلعمبلء، كا٤بخلصْب  ،ا٤بستكربين ُب كل مكاف كزماف ا٢بٌكاـ شأف
 ابلفوضويْب .

 ﴾ نَإْظَِْنَّيَ زِِٕمٍُْ ِٓؽِِْوِ كَدـْؼََْ زَْْنَنَد ًَزَْْنَيَ ٌَْٓػًِخً ال ُٗىِِْلُوُ َٗمُْٖ ًَال ؤَْٗطَ ٌََٓدٗدً ًٌٍُٔكََِ ﴿ - ٛ٘
لنعارضنك بسحر مثل الذم جئت بو كزايدة ليظهر للناس أنك ساحر كلستى برسوؿ  ،فأقسم

َنَك َمْوِعداً ) نَػَنا َوبَػيػْ ( ٫َبُْن َوال َأْنتَ  ٬ُبِْلُفوُ ال)لبلجتماع لتحصل ا٤بباراة ( عٌْب لنا كقت فَاْجَعْل بَػيػْ
( ُب مستول من األرض ُب مكاف مسٌطح َمَكاًَن ُسًوىال ٬بلف ذلك الوعد ال٫بن كال أنت )

: فائدةكمفتوح مكشوؼ يشرؼ عليو ا١بميع.  ،مستوم األطراؼ ال ا٬بفاض فيو كال ارتفاع
 ﴾َسَحُروا َأْعُْبَ النَّاسِ ﴿ كقولوا٤بشاىد  عْب ة ٚبدعىو حركة سريعة فنيٌ السحر يقلب ا٢بقيقة، ك 

 .ْٓالشعراء / ﴾فىًإذىا ًىيى تػىٍلقىفي مىا أيىًٍفكيوفى ﴿ كقولو، ألنو كذب كٛبويو كخداع كحيلة، ُُٔاألعراؼ /
 ﴾دٍَ ٌَْٓػًًُُِْْ ٌَُّّْ خُِّّّنَصِ ًَؤَْٕ ُّمََُْٙ خُنَّدُْ ظُمًَهَ﴿ - ٜ٘

كٯبتمعوف أىل مصر كقت الضحى  ،كىو يـو عيد ٥بم يتزيٌنوف فيو ،ةقاؿ موسى موعدكم يـو الزين
كاختار  ،نو عطلة يكثر فيو ا٢بشود كالشهودختار موسى يـو العيد ألاك  ،للنظر فيما سيحدث

 فرعوف ابطلكثر كضوحان، ليظهر حق موسى من كقت الضحى من يـو العيد ألنو أٝبع للناس كأ
 كقولوف هللا تعأب معو كانصره أبمل ثقتو كٛباـ يقينو ككيدؿ ىذا على كا ،على رؤكس األشهاد

ُ َفبل َغاِلَب َلُكمْ ﴿  . َُٔآؿ عمراف /  ﴾ِإْف يَػْنُصرُْكْم اَّللَّ
 ﴾ كَعٌََََُّ كُِْػٌَُْٕ كَفََٔغَ ًًََْْهُ ؼَُّْ ؤَظََ ﴿ - ٓٙ

كىو كل  ،في للخصم( الكيد: التدبّب ا٣بَفَجَمَع َكْيَدهُ العٌدة ) ( كانصرؼ فرعوف يعدُّ فَػتَػَو٘تَّ )
ٍب أتى ا٤بوعد كحضر ا٤بكاف  ،كسائل التضليل كا٣بداع كمنها السحرة كآالهتم ككسائلهم ا٤بشعوذة

انيوا اًثٍػنػىٍْبً كىسىٍبًعْبى سىاًحرنا مىعى كيلًٌ سىاًحرو ًمنػٍهيٍم حً ) عن ابن عباس ،مع أتباعو الرازم  (!ًصيّّ كىعً  آؿه بكى
ِِ  /ّٕ . 
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 ﴾ ََٔ ًٌََُِّْْْ ال ظَلْعًَُُخ ػَََِ خَُِّوِ ًٍَِزدً كَُْْٕمِعٌَُْْ زِؼٍََخذٍ ًَهًَْ وَدذَ َْٖٓ خكْعٍََُهَدٍَ َُيُْْ ٌُٓ ﴿ - ٔٙ
ال تَػْفتَػُروا ( كلمة زجر كفيها هتديد ككعيد )َويْػَلُكمْ قاؿ موسى للسحرة كاعظان ك٧بذران قبل النزاؿ )

 ،ء أف اآل٥بة كاألرابب شفعاء عند هللاٌدعا( الٚبتلقوا على هللا الكذب ابَعَلى اَّللَِّ َكِذابً 
ال ٛبٌوىوا على أعْب الناس فتظهركا  ،( شامل كيهلككمِبَعَذابٍ ( فيستأصلكم )ُيْسِحَتُكمْ فػَ )

َوَقْد َخاَب َمْن كتينسبوا معجزاٌب إٔب السحر ك٘بعلوا سحركم إٔب ا٢بق، ) ،األكىاـ ُب ثوب ا٢بقائق
ة ك٤با ٠بع السحرة منو ىذه ا٤بقال ،( من كٌذب على هللا َمْن افْػتَػَرى( كقد خسر كىلك )افْػتَػَرى
كىكذا تنزؿ  فائدة:ىا٥بم ذلك ككقعت ُب نفوسهم مهابتو كلذلك تنازعوا ُب أمره.  ا٤بزلزلة،

كالقذيفة ُب معسكر   ،الصادرة عن عقيدة ٨بلصة كُب كقتها ا٤بناسب ،الكلمة الصادقة الواحدة
  أنفسهم كُب قدراهتم .اعتقادىم ُب ا٤ببطلْب كصفوفهم فتزعزع 

 ﴾ كَعَنَدَِػٌُخ ؤََُْٓىُْْ زَْْنَيُْْ ًَؤًََُُّٔخ خُنَّفٌٍَْ ﴿ - ٕٙ
نَػُهمْ ) ماىذا التحذير بقوؿ ساحر  ،( اختلفوا ُب أمر موسى فقاؿ بعضهمفَػتَػَناَزُعوا َأْمَرُىْم بَػيػْ

لصادؽ إذا فإف الكبلـ ا ،فدب التنازع ُب معسكر فرعوف بشأف موسى! ،فَبددكا ُب ا٤بواجهة
كأخفوا   ،خرج من القلب السليم أثرَّ ُب القلوب الصاغية كىذا دليل أف فيهم استعداد للخّب

ثر بعضهم من موعظة أت ،( أخذكا يتناجوف سرٌان َوَأَسر وا النَّْجَوىذلك عن فرعوف كموسى كالناس )
 ١بائزة. خر حٌب تغٌلب رأم الضبلؿ ليستٌمركا ُب ا٤بباراة كطمعان ابموسى كعارض اآل

 ﴾ ُٔؽََِْهَدٌُُخ بِْٕ ىٍََخِٕ ََُٕدلَُِخِٕ ًَُُِّّخِٕ ؤَْٕ ُّىُِْـَدًُْْ ِْٖٓ ؤََْظٌُِْْ زِِٕمُِْىَِٔد ًٍََّْىَسَد زِؽَُِّوَعٌُِْْ خُْ ﴿ - ٖٙ
ِمْن ( بسحرٮبا )ٱُبْرَِجاُكمْ  َأفْ  يُرِيَدافِ ما ىذاف إاٌل ساحراف يتسَباف ابلدين ) قالوا بعد التشاور:

( كيقضيا على دينكم األفضل كعلى حضارتكم َوَيْذَىَبا ِبَطرِيَقِتُكْم اْلُمثْػَلى( العزيزة )ُكمْ َأْرضِ 
أم  كىذا االتٌباع األعمى اليقبلو ،الفرعونية العريقة كيقضياف على عاداتكم كتقاليدكم ا٤بٌتبعة

اف كىالسىحىرىة  ثنتلكم ا٤بواجهة، إٌف موسى كأخاه افمصّب كطنكم كأمتكم ُب  ،٨بلص لوطنو كدينو
يرل، كىو ، كلكن رب موسى كىاركف كاف معهما يسمع ك ثّبكف كيدعمهم فرعوف كمالو كجندهك

كيٍم فىًنٍعمى اٍلمىٍؤبى كىنًٍعمى النًَّصّبي كقولو )  .الذم يدير ا٤بباراة كلها  .ٖٕا٢بج/( ىيوى مىٍوالى
 ﴾ َِكَ خٌََُّْْْ َْٖٓ خْٔعَؼََِْكَإَـِْٔؼٌُخ ًًًََُْْْْ ؼَُّْ خجْعٌُخ صَلّدً ًَهًَْ ؤَكْ ﴿ - ٗٙ
دد كاالمن أجل كط    ُعوا  كنٌظموا خطٌتكم كاتٌفقوا عليها ) ،ختبلؼنكم كأمتكم اتركيوا الَبَّ فََأٝبِْ

كأحكموا مكركم كاعزموا عليو كالتتنازعوا ككونوا يدان كاحدة ضدٮبا كنبذؿ كل جهد لنفوز ( َكْيدَُكمْ 
كألقوا ما ُب أيديكم ٦بتمعْب مرة كاحدة لتبهركا  ،( مصطفْبَصّفاً ) ( إٔب ا٤بيدافّتَّ ائْػُتواعليهما )

( كقد فاز َوَقْد َأفْػَلَح اْليَػْوـَ َمْن اْستَػْعَلىاألبصار، ليكوف أىيب ُب صدكر الناظرين كأنظمى ألًمركيٍم )
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عوف لنا على خصمو كتكوف الرفعة كا٤بكانة كا٥بدااي ا١بزيلة مع التكرٙب من فر  اليـو من عبل كىغىلىبى 
 من دكهنما .

 ﴾ هَدٌُُخ َّد ٌََُٓٔ بَِّٓد ؤَْٕ ظُِْوَِِ ًَبَِّٓد ؤَْٕ ٌٌََُٕٗ ؤًٍَََّ َْٖٓ ؤَُْوََ ﴿ - ٘ٙ
خٌّبكا موسى أيهم يبدأ اب١بولة كا٤بباراة  ،هار التحٌدم ا٤بنٌظميصور ا٤بشهد ىنا حالة التماسك كإظ

 ،كه ثقة منهم ابلنصر على موسىخّبٌ  لو،كىذا منهم حسن أدب معو كتواضع  ،كيبادر ابلنزاؿ
 ألهنم كانوا يعتقدكف أف أحدان اليقاكمهم ُب ىذا ا٤بيداف . 

 ﴾ هَدٍَ زََْ ؤَُْوٌُخ كَةٌَِخ لِسَدُُيُْْ ًَػِصُِّْيُْْ ُّىَََُّْ بَُِْْوِ ِْٖٓ ِٔمُِْىِْْ ؤََّٗيَد ظَْٕؼََ ﴿ - ٙٙ
هر حينما يبطل سحرىم كيظهر هللا ظأكا أنتم ابإللقاء لتكوف معجزتو ؤ قاؿ ٥بم موسى بل ابد   

بىٍل نػىٍقًذؼي اًب٢بٍىقًٌ عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدمىغيوي فىًإذىا ىيوى زىاًىقه كىلىكيٍم اٍلوىٍيلي ٩بَّا ﴿كقولو سلطانو 
( فألقوا فإذا تلك َعىفَِإَذا ِحَبا٥ُبُْم َوِعِصيػ ُهْم ٱُبَيَُّل ِإلَْيِو ِمْن ِسْحرِِىْم أَنػََّها َتسْ ) ُٖاألنبياء / ﴾تىًصفيوفى 

أهنا حيات حقيقية  –من عظمة السحر–لٍب ألقوىا يتخيلها موسى كيظنها اا٢بباؿ كالعصي 
حٌب إف موسى تفاجأ ّٔا كفزع منها كاضطرب من شدة ما كاف  ،تتحرؾ كتسعى على بطوهنا

ُىْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر ُبو َسَحُروا َأْعُْبَ النَّاِس َواْستَػْرىَ ﴿كقولو عندىم من الفٌنية كالرباعة ُب السحر 
 ،كاليدخل ا٣بوؼ ُب نفس موسى إاٌل ألمر جلل ينسيو ٢بظة أنو األقول ،ُُٔاألعراؼ / ﴾َعِظيمٍ 

 حٌب يذٌكره ربو أبف معو القوة الكربل . 
ألف فيو ضبلؿ كإضبلؿ كٙبريف  ،كمن الذنوب الكبّبة ،إٌف السحر ٧بـر ُب اإلسبلـفائدة: 

فىبل تىدٍعي مىعى ﴿ كقولوكاضطراب النفس  ،ؤكؿ إٔب الكفر، كتنغيص العيشا٢بقائق، ككأف الساحر ي
ان آخىرى فػىتىكيوفى ًمٍن اٍلميعىذًَّبْبى   .ُِّالشعراء/ ﴾اللًَّ ًإ٥بى

 ﴾ ( هُِْنَد ال ظَىَقْ بَِّٗيَ ؤَْٗطَ خَٕػ51ََِْكَإًَْـََٓ كِِ َٗلِْٕوِ وِْلَصً ٌََُٓٔ ) ﴿ - ٛٙ – ٚٙ
خوفان من أف  ،أنو مع هللا األقول خفيفان يسرم ُب نفسو يينسيو ٢بظة ان : موسى خوف فََأْوَجسَ 

كيلتبس األمر على الناس كٓب  ،ه للعْب ا٣بادع للبصرينخدع الناس ّٔذا السحر الظاىر ا٤بموٌ 
ككاف ا٣بوؼ ُب نفس موسى ٗبقتضى الطبيعة البشرية ألنو رأل شيئان ىائبلن فوؽ  ،يستجيبوا للحق

ٓب يتحوؿ ا٣بوؼ الطبيعي ا٤بؤٌقت إٔب حالوى جبانوى ذليلة بل ٙبٌوؿ إٔب مواجهة كلكنو  ،ما يتوقعو
( لقد جاءت مدد السماء فربطت على قلب قُػْلَنا ال َٚبَْف ِإنََّك أَْنَت اأَلْعَلى)– ٛٙكٙبدو 

كالٚبف أف يلتبس  ،موسى الٚبف ٩با دخل ُب نفسك من أكىاـ قلنا اي ،موسى كثبتت قدمو
ألف هللا معك كىم ا٤ببطلوف ا٣بائبوف ا٣باسركف  ،فإنك أنت الغالب ا٤بنتصر اق ،ا٢بق على الناس

 مع طاغية جبار .
 ﴾ ًَؤَُْنِ َٓد كِِ َِّْٔنِيَ ظَِْوَقْ َٓد صَنَؼٌُخ بََِّٗٔد صَنَؼٌُخ ًًَُْْ َٔدلٍُِ ًَال ُّلِِْكُ خَُّٕدلُُِ لَْْػُ ؤَظََ ﴿ - ٜٙ
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تقلب ا٤بعادلة  ،نية ا٢بركية لقطة سريعة حا٠بة تشبو ٤بح البصرتعطيك الصور القرآ ،: تبتلع تَػْلَقفْ 
لٍب قلبت السحر على الساحر، رأسان على عقب! ٤با ألقى عصاه كحصلت ا٤بفاجأة الكربل ا

ٍب قصدت ا٢بباؿ كالعصي  ،ت عصاه حٌية كطافت حوؿ الصفوؼ حٌب رآىا الناس كلهمصار 
كما كانت ٓب تتغٌّب كٓب   ا ٍب عادت عصا ايبسة ٫بيفةالكثّبة فابتلعتها بقوة كسرعة كلها على كثرهت

َا َصنَػُعوا َكْيُد َساِحرٍ كظهر ا٢بق كزىق الباطل! ) تتبٌدؿ! ( إفَّ الذم اخَبعوه كافتعلوه ىو من ِإ٭بَّ
( كالتعبّب عنها ٗبا صنعوا للتحقّب َصنَػُعوا اإ٭بابب الشعوذة كا٢بيلة كسحر البصر كخداع العيوف )

( ال يسعد الساحر حيث كاف، َوال يُػْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتىلتمويو الفٌِب )كبياف التزكير كا
ا٢بق، كا٢بق كاليعتمد على حقيقة كاليستند على  ،كاليفوز ٗبطلوبو كحيلتو ألنو كاذب مضلل

 .ُٖاإلسراء/ ﴾وقاً َوُقْل َجاَء ا٢ْبَق  َوَزَىَق اْلَباِطُل ِإفَّ اْلَباِطَل َكاَف َزىُ ﴿ كقولو يدمغو فإذا ىو زاىق
 ﴾ كَإُُْوَِِ خَُّٕمََُشُ ُٔفًَّخً هَدٌُُخ آَٓنَّد زَُِذِّ ىَدًََُٕ ًٌَََُٓٔ ﴿ - ٓٚ

تيٌقنوا أنو رسوؿ هللا كٓب يتمالكوا أنفسهم  ،فلما رأل السحرة ذلك كىم أىل ا٣بربة بفنوف السحر
 ،وا آمنا برب ىاركف كموسىكقد أدىشتهم ىيبة القدرة اإل٥بية فخٌركا دكف إرادهتم  سجدان كقال

كبطل السحر كالشعوذة. قبل ٢بظات كاف الٌسحرة أحرص الناس على الفوز  ،فوقع ا٢بق كا٤بعجزة
كٓب يهابوا جربكت فرعوف كبطشو.  ،كبعدىا سجدكا لآلية الكربل كلقدرة هللا! ،لصاّب فرعوف

كىكذا ٯبيء تدبّب هللا فوؽ  كالٍب حشدى ٥با كل مكره ككيده، ،كيشهد فرعوف ا٥بزٲبة ا٤بنكرة بنفسو
ُر اْلَماِكرِينَ ﴿ كقولوكل تدبّب  ُ َخيػْ كىاللَّي غىاًلبه عىلىى ، كقولو )َّاألنفاؿ /  ﴾ٲَبُْكُروَف َوٲَبُْكُر اَّللَُّ َواَّللَّ

بًٌري  ُِيوسف/ (أىٍمرًهً  بًٌريكفى  )كىييدى  ىكذا عندما يدخل اإلٲباف ُب قلبً (! ك يىٍضحىكي  كىاٍلقىضىاءي  اٍلميدى
 مىعىكى  هللاى  أىفَّ  تػىٍعلىمى  أىفٍ  اإًلٲبىٍافً  أىٍفضىلي )عن النيب )ص( ، نساف يقلبي ا٘باىو رأسان على عقبإلا

ثيمىا يػٍ تيمٍ كقولو )،  ٔٔكنز العماؿ خرب( كيٍنتى  حى طغاة أف كلكن أٌٗب لل ْا٢بديد/( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
كأهنا حْب تتصل بو سبحانو  ،مقٌلب القلوبكغفلوا أف هللا ىو  يدركوا كيف تتقلب القلوب،

َواْعَلُموا َأفَّ اَّللََّ َٰبُوُؿ بَػْْبَ اْلَمْرِء ﴿ كقولوتستمد منو الرٞبة كاليكوف ألحد عليها سلطاف! 
 . ِْاألنفاؿ /  ﴾َوقَػْلِبوِ 
 ، ٢باربوان عليها ابلسيوؼ!من لٌذةو  ما لئلٲبافً )ا٤بلوؾ( ار مى الكفٌ لو عىلً 
ٌَُْْ خُِّٕمَُْ كَٖهَؽِّؼََّٖ ؤًٌََُِّّْْْ ًَؤََْـُهَدٍَ آَٓ ﴿ - ٔٚ ٌَُِْْ نْعُْْ َُوُ هَسََْ ؤَْٕ إٌََٓ ٌَُُْْ بَِّٗوُ ٌََُسِريًُُْْ خٍَُُِّ ػََِّٔ

   ﴾ ِْٖٓ وِالفٍ ًَٕصَِِّسَنٌَُّْْ كِِ ـًٍُُعِ خُنَّىَِْ ًََُعَؼََُِّْٖٔ ؤَُّّنَد ؤًََُّ٘ ػٍََخزدً ًَؤَزْوََ
 وف ىذا ا٤بهرجاف سبب إلٲباًف الناًس اب كرسولو، فألقى غضبو على السحرةخاؼ فرعوف أف يك

 ،إجازتوك ، كالتهمة الٍب تدين السحرة إهنم آمنوا ٗبوسى قبل إذف فرعوف كالشبهة ُب النيب كرسالتو
فهو أشبو أبمبلؾ الدكلة الٍب  ،فكأف اإلٲباف اب عمل من أعماؿ السيادة الٍب ُب يد ا٢باكم
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ٔب إذف خاص لتملكها كاالنتفاع ّٔا!، فقد خيٌيل لفرعوف أنو ٲبلك من الناس كلَّ شيء ٙبتاج إ
لقد ٝبعهم لينصروه ،فإذا ّبم ٱبذلونو ٙبليل ا٤بوقف: حٌب قناعاهتم ا٣باصة كخفقات قلؤّم ! 

إهنا حالة  ،قاؿ فرعوف لقد صدقتم لو من غّب إذ٘ب ويؤمنوف إبلو غّبه ويعلنوهنا صرٰبة فصيحة!
غة الطغياف إنو بلغ من استكباره فبل يسمح أف تتحرر العقوؿ كاألركاح بعد أف سيطر على مبال

فإف الطغياف حالة ٚبٌلف يصد عن النهوض ا٢بضارم ُب  ،ستعبدىا ابلقهر كالقوةااألجساـ ك 
 ،فهو يقتل الطاقات كيشتت الكفاءات فبلبد أف تتمٌحور ٫بو شخص الطاغية ،الببلد كالعباد
األجساـ حالة خسيسة فكيف إذا استعبدت العقوؿ كاألفكار كاألركاح كالقناعات؟ فإف استعباد 

 ال ذيؿًٌ  كىسىاعىةى ( الذُّؿًٌ  ُب  أىكىقػىعىهيمٍ  الذُّؿًٌ  ًمنى  فػىهيمٍ خىوٍ  النَّاسي ) كالتبعية فيعيش اإلنساف الذؿ
كيكوف  ،اتن بطيئان ذليبلن كتكوف ا٢بياة ا٣بانعة مو  ،! عندئًذ يصبح العيش اليطاؽكيلَّوي  اٍلعيمىرى   تعادؿ

كُب سبيل االستقبلؿ كا٢برية  ،ا٤بوت الشجاع ُب سبيل هللا كإعبلء كلمتو كنصرة ا٢بق كا٢بقوؽ
فإف ٓب تكن ا٢بياة كما  ،اللٌ ُب سبيل  ىو ا٢بياة ا٢بقيقية على جناح شرؼ الشهادة ،العقائدية

ُلوَُكْم أَي ُكْم َأْحَسُن الَِّذي َخَلَق اْلَموْ ﴿ كقولوفليكن ا٤بوت كما تريد!  ،تريد َت َوا٢ْبََياَة لِيَػبػْ
ـى ا٤بوت على ا٢بياة ،ِا٤بلك /  ﴾َعَمبلً  خلقان كخلق ا٢بياة! فقد ٙبصل  كجعلو النص القرآ٘ب ،كىقىدَّ

جناح كرامة كشرؼ  على قمة ا٢بياة كشرفها كبقاءىا، عن طريق طلب ا٤بوت ا٤بقاـك العزيز علىى 
  الشهادة ُب سبيل هللا.

يىاةو  ريبَّ )كى  بػىبيوي  كىمىٍوته  ،اٍلمىٍوتً  طىلىبي  هىاسىبػىبػي  حى ٥َبُْم  َوالش َهَداُء ِعْنَد َرّبِِّمْ ﴿ كقولوا٢بٍىيىاة(  طىلىبي  سى
فإذا كاف  ،ٖص  ََُالبحار  (الشَّهىادىةً  قػىٍتلي  اٍلمىٍوتً  )أىشىرىؼي  عن النيب)ص( ُٗا٢بديد / ﴾َأْجُرُىْم َونُورُُىمْ 

فإف االستسبلـ لطغيانو كفساده كالركوف إٔب  ، العذاب ا١بسدم ا٤بؤقتهتديد فرعوف يؤدم إٔب
استكباره يؤدم إٔب العذاب الركحي كا٤بعنوم الطويل كالبطيء كعرب األجياؿ كتسوء عاقبتو ألنو 

 ،ّٗص  ََُالبحار  نػىٍفسيوي(! ييًذؿٌ  فٍ أ لًٍلميٍؤًمنً  ينبغي )الى  عن اإلماـ الصادؽ)ع(، ذؿ أبدم مهْب
ْحرَ لعذاب الركحي أشد كأنكى من العذاب ا١بسدم )فيكوف ا ( ِإنَُّو َلَكِبّبُُكْم الَِّذي َعلََّمُكْم السِّ

إفَّ موسى رئيسكم الذم علمكم السحر! أراد أف ييلبس األمر على الناس كيقلب عليهم ا٢بقيقة 
( بقطع اليد اليمُب ِمْن ِخبلؼٍ َفؤلَقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم حٌب اليؤمنوا ٗبوسى كإٲباف السحرة )

( ألعلقنكم على جذكع النخل كأقتلنكم شٌر قتلة َوألَصلِّبَػنَُّكْم ٓت ُجُذوِع النَّْخلِ كالرجل اليسرل )
، ىل أان أـ حرة من ىو أشٌد منا عذاابن كأدـك( كلتعلميٌن أيها السَولَتَػْعَلُمنَّ أَيػ َنا َأَشد  َعَذااًب َوأَبْػَقى)

، ٖالربكج/( كىمىا نػىقىميوا ًمنػٍهيٍم ًإالَّ أىٍف يػيٍؤًمنيوا اًبللًَّ اٍلعىزًيًز ا٢بٍىًميدً كقولو ) ،صدقتم بو رب موسى الذم
  . ُِٔ/  ٕٕالبحار )مىٍن أقرَّ ابلٌذًؿ طائًعان فػىٍليسى ًمٌنا أىلى البيت(  )ص(عن النيب

 ﴾ بََِّٗٔد ظَوْعِِ ىٍَِهِ خُْمََْدشَ خًَُُّْْٗد نَدضِ ًَخٍَُُِّ كَؽَََُٗد كَدهْطِ َٓد ؤَْٗطَ هَدضٍ هَدٌُُخ َُْٖ ُٗاْؼَُِىَ ػَََِ َٓد ـَدءََٗد ِْٖٓ خُْسَِّْ ﴿ - ٕٚ
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( نفٌضلك ك٬بتارؾ على ماجاءان من اآلايت نُػْؤِثَرؾَ لفرعوف رغم كل هتديداتك فلن ) (قَاُلوا)
كلن  ،البشر كالٍب تعجز عنها قول ،ُب مشاعران، الدالة على صدؽ موسى اليقينية النافذة

ألننا عشنا ُب الضىبلالت كاألابطيل  ،كلو كاف ُب ذلك ىبلكنا نفٌضلك على هللا العلي القدير
كعرفنا تفاىتها كاآلف شاىدان البٌينات كالدالالت اليقينية كعرفنا حقيقتها الغالية كعلينا أف 

أهنا ٤بسة اإلٲباف ُب  ،(!اْلُقْصَوى ةَ اْلَغايَ  ُتْدِرؾُ  اِبْلَيِقْبِ ) ٚ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبة  ،هتانستذكؽ لذٌ 
إهنا حبلكة معنوية اليستذكقها إاٌل مىٍن عاشها كيعرؼ  ،القلوب ا٤بفتوحة على معرفة ا٢بق كا٢بقيقة

( الذم ٱبالط ا٤بشاعر كيريٌب النفوس كيطمئن القلوب كييبٌصر اإلٲبافإنو منطلق ) ،حقيقتها بنفسو
نى ) )ع(عن اإلماـ الصادؽ ،ىائلة تتحٌدل ا١ببابرة العقوؿ كٯبعل من اإلنساف الضعيف قوةن  يؤىمًٌ

 أىفَّ ا٤ب
ٍؤًمنى لىٍو قيًتلى ٍبيَّ ني  ،رى يػَّ بٍػرى ا٢بىًديًد ًإذىا دىخىلى النَّارى تػىغى ًإفَّ زي  ،ٍبًر ا٢بىًديدً أىشىدُّ ًمٍن زي 

ي
ٍبيَّ قيًتلى ٓبٍى  رى شً كىًإفَّ ا٤ب

ٍؤًمني أىٍصلىبي ًمٍن ا١بىبىلً ) ن اإلماـ الباقر)ع(ع ،َّْ/ٕٕٔبار األنوار (!يػىتػىغىيػٍَّر قػىٍلبيوي 
ي
 لي ا١بىبىلي يىٍستػىقى  ،ا٤ب

ٍؤًمني  ،( ًمٍنوي لي فى تػى سٍ )يي 
ي
ًإفَّ ًمٍن )عن النيب )ص(  ،ُِْ/ِالكاُب ( ( ًمٍن ًديًنًو شىٍيءو لي فى تػى سٍ )اليي  الى يىٍستىقلي  كىا٤ب

ٍاالن اإًلٲٍبىٍافي أىثٍػبىتي ُب قػيليوئًًّمٍ  عندما يعيش اإلنساف  ُْْ/٦ّبمع البياف( ًمنى ا١ٍبًبىٍاًؿ الرَّكىٍاًسيٍ  أيمًٍَّب لىرًجى
فإنو تذٌكؽ مرارة الباطل كرداءتو  ،الباطل كغفلتو كفساده ٍب ينكشف لو ا٢بق الساطع كسعادتو

، فإف كاف الثمن حياتو العزيزة ن، كلوفَباه ال يفٌرط بلٌذة ا٢بق كسعادتو مهما كٌلف ذلك من ٜب
ىٍغليوبي اًب٢بىقًٌ غىاًلبه ) ٓت غرر ا٢بكم ،وؽ مرارة الباطللذة ا٢بق تف

عن  ،!(مىٍغليوبه  اًبلشَّرًٌ  كىاٍلغىاًلبي  ،ا٤ب
ي نػىٍفسىكى عىلىى ا٢بىقًٌ فىأىنَّوي مى ) اإلماـ الباقر)ع( ئنا ُب حىقٌو أىٍعطىى ُب البىاًطًل مىثػىلىٍيو عى ٍن مىنى أيصىربًٌ يػٍ ٙبف  !(شى

ك٧باؿ أف تبقى عقيدة  ،بنائها ا٤بخلصْب ٥باالعقيدة اقة ٗبواقف أ ذا تنتصركىك، ُِٔالعقوؿ ص 
 ِإالَّ  َمْسِجدٌ  ُبِِبَ  َمامعطاءة مؤثرة إذا ٓب ٘بد ٥با أنصاران كمضحْب من أجل سبلمتها حٌب ركم )

 .!(الش َهَداءِ  ِبِدَماءِ 
ْب ابلضركرة فإف انكشف ابلدليل خساسة الردل فسوؼ يتب ،قْب ٨بتلفْبيفإف للهدل كالردل طر 

كأفضل طريق لتأسيس قواعد ا٥بدل كاليقْب ُب النفس ما نفيت عنها عوامل  ،نفاسة ا٥بدل!
( فىمىٍن يىٍكفيٍر اًبلطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن اًبللًَّ فػىقىًد اٍستىٍمسىكى اًبٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىىكقولو )  الشك كا٥بول

ُؿ! ِانْػَتَشرَ  َحْيثُ  ِمنْ  ِإالَّ  ا٥ْبَُدى ِانْػَتَشرَ  َوَما) ِٔٓالبقرة/ بلـ الليل بعد ( كىكذا ينتشر ظالضَّبلَّ
ٍب ألقوا  ،كىذا حاؿ السَّحىرىةي الذين ألقوا حبا٥بم كعصٌيهم للكفر كا١بحود ،انتشار ضياء النهار

 آثػىرى  فما أعظمى الفرؽى بينهماٌ ، قيل )مىنٍ  ،رؤكسهم خاضعْب بعد ساعة للشكر كالسجود  تعأب
راجع موسوعة الشهادة للتوسعة ُب ا٤بوضوع ( !هللاً ذىاًت  ُب  مايلقى عىلىٍيوً  ىىافى  أٍلىٍشيىاءً ا عىلىى هللاى 
  ( للمؤلف مكي قاسم البغدادم.الشهادة أتصيل الاست صاؿ)
 ( َوالَِّذي َفَطَرَنَ )
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اصنٍع ( ففَاْقِض َما َأْنَت قَاضٍ )اب ا٣بالق بعدـ الرجوع عما آمنوا بو  واقسمأ ،خلقنا من العدـ
نْػَياما أنٍت صانع فلن نبإبى كلن ٬باؼ مادمنا على ا٢بق ) َا تَػْقِضي َىِذِه ا٢ْبََياَة الد  ٭با ينفذ ( إِإ٭بَّ

 ،كرغبتنا ُب نعيم اآلخرة ىي الباقية ،حلوة كانت أـ مرة كىي فانية،أمرؾ ُب ىذه ا٢بياة الدنيا
متصرؼ ابألجساد ا٤بادية  فأنت ايفرعوف تظن أنك متصرؼ ُب النفوس كاإلرادات كما أنك

شع  ٱبالفانية؟، فما أىوف ا٢بياة الدنيا علينا كما ٛبلكو لنا من عذاب أيسر من أف ٱبشى قلب 
)التٌوحيد ٓت غرر ا٢بكم ، كا٢بياة مع هللا ىي ا٢بياة، كأيمل ُب ا٢بياة ا٣بالدة ،كيرجو ٞباه كىداه

ياةي النٌفس( كقولو ) كىاٍلًذٍم نػىٍفًسيى بًيىًدًه )عن النيب )ص(  ،ُٓٔالبقرة/( حيبِّا للًَّ  كىالًَّذينى آىمىنيوا أىشىدُّ حى
 فائدة: َْْ/ّركح البياف (الى يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم حىٌبَّ أىكيويفى أىحىبَّ ًإلىٍيًو ًمن كىاًٍلًدًه كىكىلىًدًه كىالنٍَّاًس أىٍٝبىًعْبى 

 أنو مشهد ،ُب ًظبلؿ اإلٲباف القوم كما ٲبلك القلب البشرم أف ٯبهر ّٔذا اإلعبلف القوم إالٌ 
 ،بعد انتصارٮبا ُب عآب الفكر كالعقيدة ،انتصار ا٢بق كاإلٲباف ُب كاقع ا٢بياة ا٤بشهودة ٭بوذجي ٩بيز

ويتعرؼ على فلسفة الوجود على أنو أكَب من  ،أنو نعمة اإلٲباف الذي ٯبيب على لغز ا٢بياة
إدارة ا٤بعركة بْب اإلٲباف كالطغياف، ليس ُب موقف  !، لقد توٌلت يد القدرة اإل٥بيةظاىره ا٤بشهود

حْب كاف بنو اسرائيل  ،)ع( فحسب كأ٭با ُب ٝبيع ا٤بواقف الٍب تستند على قاعدة اإلٲبافىموس
فأما  ،ٓب تتدخل يد القدرة إلدارة ا٤بعركة ،يؤدكف ضريبة الذؿ كىو يػيٌقتل أبناءىم كيستحي نساءىم

الرؤكس  احتماؿ ا٤بواجهة كالتضحية كالتعذيب، كىم مرفوعو حْب استعلن اإلٲباف كاستعٌدكا ال
ٯبهركف بنعمة اإلٲباف ُب كجو فرعوف الطاغية دكف ٙبرج كتلجلج، فعند ذلك تدخلت يد القدرة 
اإل٥بية ُب إدارة ا٤بعركة، كإعبلف النصر الذم ًب قبل ذلك ُب األركاح كالقلوب. كما قالت ملكة 

النَّيبُّ أىٍكٔبى اًبٍلميٍؤًمًنْبى ًمٍن . كقولو )ْْالنمل /  ﴾اَف َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيمَ ﴿سبأ 
بُّوفى اللَّى فىاتًَّبعيو٘ب ٰبيًٍبٍبكيمي اللَّي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيمٍ كقولو ) ،ٔاألحزاب/( أىنٍػفيًسًهمٍ  تيٍم ٙبًي آؿ ( ًإٍف كينػٍ
 .ُّعمراف/
للًًَّ كقولو )  .ٕالفتح/( جينيودي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً كى

 ﴾ بَِّٗد آَٓنَّد زَُِزِّنَد َُِْـْلَُِ َُنَد وَؽَدَّدَٗد ًََٓد ؤًََُْىْعَنَد ػََِْْوِ ِْٖٓ خُِّٕمُِْ ًَخَُِّوُ وٌَُْْ ًَؤَزْوََ ﴿ - ٖٚ
سَب علينا آاثمنا كيغفر ( الذم رابان كأحسن إلينا طوؿ عمران ك٫بن نعصيو ليِإَنَّ آَمنَّا ِبَربَِّنا)   

ْحرِ  َما َأْكَرْىتَػَنا َعَلْيِو ِمنْ وَ ذنوبنا ) ( كما أكرىتنا عليو من تعٌلم السحر لنضل الناس ك٬بدعهم السِّ
ٌر َوأَبْػَقى) قسمة كأيضان كهللا خّب  ،( كهللا خّب منك ثواابن للمطيع كأبقى عقاابن للعاصيَواَّللَُّ َخيػْ

على أف وٓت اآلية داللة واضحة كنت هتددان ٗبن ىو أشد كأبقى،   إف كجزاءن كأبقى مغنمان كعطاءن 
َسَحُروا َأْعُْبَ النَّاِس ﴿كقولو   الٌسحر الكاقع لو كأنو ٛبويو كشعوذة كتضليل فٌِب للحقائق

)الى إلو إالٌ عن النيب )ص( : اإلٲباف اب نعمة النعم، كقمة القمم، فائدة .ُُٔاألعراؼ/ ﴾َواْستَػْرَىُبوُىمْ 
ىاىء البػىقٍ   ُبى القىلىبً  اإلٲبافيػىنػىٍبتى  هللا

ا يػىنػىٍبتى ا٤ب ومن دعاء اإلماـ الصادؽ  ،ُِْ/ّركح البياف( ةلى كىمى
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قاؾ كأكداجي تشخب دمان( ل)اللهم كاشغل قليب بعظيم شأنك، كأرسل ٧ببتك إليو حٌب أ)ع( 
 .ّّْ/ٕٗالبحار
 ﴾ـَيَنََّْ ال ٌَُّٔضُ كِْيَد ًَال َّمَْْد بَِّٗوُ َْٖٓ َّإْضِ ََزَّوُ ُٓفُِْٓدً كَةَِّٕ َُوُ ﴿ - ٗٚ

أم من يػىلىقى ربَّو يـو  ،كأي٥بم السحرة الذين آمنوا برّٔم أف يقفوا من الطاغية موقف ا٤بعٌلم ا٤بستعلي
ال القيامة كىو ميوغل ُب اإلجراـ منهمك ابلكفر كا٤بعاصي من دكف توبة فإفَّ انر جهنم مأكاه )

فيبقى ميعىذَّابن بْب ا٢بياة  ،( ال ٲبوت فيها فينتهي عذابو كال ٰبيا حياة طيبةاٲَبُوُت ِفيَها َوال َٰبْيَ 
ُهْم ِمْن َعَذاِّبَا﴿كقولو كا٤بوت!  َكَذِلَك ٪َبِْزي ُكلَّ    ال يُػْقَضى َعَلْيِهْم فَػَيُموُتوا َوال ٱُبَفَُّف َعنػْ

كيقاؿ الٌلحم آّرـك أم  ،رة( أصل ا١بـر قطع الثمرة عن الشج٦ُبْرِماً ) :فائدة .ٖٙفاطر /  ﴾َكُفورٍ 
ٓت  ،كذلك آّـر فهو منفصل عن صفات اإلنسانية كاألخبلؽ البشرية  ،ا٤بفصوؿ عن العظم

فهي مأكاه ا٤بناسب  ،جهنم شىرًًٌه( كىذا اإلجراـ جزاؤه ٨بىىافىةى  النَّاسي  يػىتًَّقيوً  مىنٍ  النَّاسً  )شىرُّ  غررا٢بكم
 . كمكانو اٌلبلئق

( ـَنَّدضُ ػًٍَْٕ ظَفُُِْ ِْٖٓ ظَمْعِيَد خَْٕٗيَدَُ 12إْظِوِ ُٓآِْندً هًَْ ػَََِٔ خُصَّدُِمَدضِ كَإًَُُْحِيَ َُيُْْ خًَََُّـَدضُ خُْؼُال )ًََْٖٓ َّ﴿ - ٙٚ – ٘ٚ
 ﴾وَدًَُِِّٖ كِْيَد ًٌََُِيَ ـََّخءُ َْٖٓ ظًََََّّ
كجاء ربو بقلب سليم  ،ماتقد عمل الطاعات كترؾ ا٤بلهيات ارٌ  ،كمىٍن يلق ربَّو مؤمنان موٌحدان 

 ،كىكذا تكوف النتائج كا٤بقدمات ،( فلهم ا٤بنازؿ الرفيعة عند هللا٥َبُْم الدَّرََجاُت اْلُعبل فَُأْولَِ كَ )
ًإنَّوي لىٍيسى ) )ع(اإلماـ علي عنكيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب  ،كا١بزاء من نفس العمل
َجنَّاُت َعْدٍف َ٘بِْري ِمْن َٙبِْتَها ) – ٙٚ ُّ/صٖٕالبحار  (نًَّة فىبلى تىًبيعيوىىا ًإالَّ ًّٔىاأًلىنٍػفيًسكيٍم ٜبىىنه ًإالَّ ا١بى 

ردة أبنواع شجارىا األهنار ا٤بطٌ استقرار، ٘برم من ٙبت مساكنها كأ( جنات إقامة ك األَنْػَهارُ 
سٌمة غريبة غّبِمْن َٙبِْتَها األَنْػَهارُ كتعبّب ) ،األشربو أف ا٤باء ذاٌب فيها  ، مألوفة( يوحي بصورة ٦بي

كنسب ا١برايف إٔب النهر ال إٔب ا٤باء للمبالغة ُب  ،كليس جاراين إليك من مكاف آخر ،كانبع منها
( الٱبرجوف من نعيم ا١بنة َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء َمْن تَػزَكَّى) نٌيًة ا١برايف كمتعة النفس فيها!فى 

من دنس الكفر كا٤بعاصي كالعيوب، كعاش ابإلٲباف  من تطهرٌ ،(ىَمْن تَػزَكَّ أبدان كذلك ثواب )
َوَأْدِخْلِِب ِبَرْٞبَِتَك ٓت ِعَباِدَؾ ﴿ كقولوكالقلب السليم فأصبح أىبلن أف ينزؿ منازؿ الطاىرين 

هرَّ ( تطَمْن تَػزَكَّى) فائدة:: )لن يفوزى ُب ا١بنة إالٌ الساعي ٥با(  ٓت غررا٢بكم ،ُٗالنمل /  ﴾الصَّا٢بِِْبَ 
زداد قربو من ربو، اككلما  ،ٍب ٭بَّى نفسو كارتقى فيها إٔب الدرجات العيلى ،من ا٤بعاصي أكالن 

ة ا٤بفاسد مقدم سابقة على التنمية ألف التخلية منفتكوف الطهارة  ،زدادت فيوضات هللا عليوا
ِلَك ِذْكَرىَٰ لِلذَّاِكرِينَ  ،اتِ ِإفَّ ا٢بََْسَناِت يُْذِىنْبَ السَّيِّ َ ﴿ كقولوعلى التحلية اب٤بصاّب كا٤بنافع   ﴾ذََٰ

)ما أحسن ا٢بسنات بعد السٌيئات، كما أقبح السٌيئات بعد  عن اإلماـ الباقر)ع( ُُْىود/
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نػىتيوي، كىسىاىٍءتوي سيٌػئػىتيوي فهو ميؤيًمنه( عن النيب )ص(  . ِِْ/  ُٕالبحار ا٢بسنات(  كنز )مىٍن سىرٍَّتوي حىسى
 .ََٕالعماؿ خرب

 ﴾ىًََْْٙ ؤًَْلَْْنَد بََُِ ٌََُٓٔ ؤَْٕ ؤَُِْٔ زِؼِسَديُِ كَدظُِْذْ َُيُْْ ؼَُِّودً كِِ خُْسَمُِْ َّسَٕدً ال ظَىَدفُ يًَََدً ًَال ظًَََُوَ ﴿ - ٚٚ
كصمم على قتل  ،بعد أف ٛبادل فرعوف ُب طغيانو كأىب أف يرسل معو بِب اسرائيل ،: ًسٍر ليبلن  َأْسرِ 

( سر ببِب إسرائيل ليبلن من أرض مصر، كقف َأْسرِ سى أف ): كلقد أكحينا إٔب مو ا٤بعُبموسى 
  ُٔالشعراء/( ِإَنَّ َلُمْدرَُكوفَ حيث قالوا ) ،موسى ببِب اسرائيل ككاف البحر أمامهم كفرعوف كراءىم

( فأكحى ساً فَاْضِرْب ٥َبُْم َطرِيقًا ٓت اْلَبْحِر يَػبَ ) ِٔالشعراء / ( َكبلَّ ِإفَّ َمِعي َر ِّ َسيَػْهِدينِ فقاؿ ٥بم )
هللا إليو أف أضرب بعصاؾ ٕبر سيوؼ بْب مصر كسيناء فإنو ينفلق قسمْب، ليصبح ٥بم طريقان 

فَانَفَلَق َفَكاَف ُكل  ِفْرٍؽ َكالطَّْوِد ﴿ كقولو( ايبسان ٙبت ا٤باء ٲبركف عليو بْب جبلْب من ماء! يَػَبساً )
از كأرسل هللا ريح جافة على أرض البحر نفلق البحر إبذف هللا إبعجاأم   ّٔ الشعراء / ﴾اْلَعِظيمِ 

( ٢باقان َدرَكاً ( ال ٚباؼ )ال َٚبَاُؼ َدرَكًا َوال َٚبَْشى!،)بسرعة حٌب صار قعره ايبسان كوجو األرض
: فائدةفأنتم ُب أمن كآماف،  ،غرؽ ُب البحر كلن ينالك ما ٚبشاهمن فرعوف كجنوده كالٚبشى ال

 ّٔالبحر، بينما قاؿ ُب الشعراء/ فبلؽ( كٓب يذكر انيَػَبساً  ْحرِ َطرِيقًا ٓت اْلبَ قاؿ ُب ىذه اآلية )
الطٍَّوًد اٍلعىًظيمً ) البحر كٓب يذكر أرض البحر اليابسة،  ( كىنا ذكر انفبلؽفىانٍػفىلىقى فىكىافى كيلُّ ًفٍرؽو كى

ور القرآنية تتكامل أىداؼ القصة، كىذا من أسباب ع تلك اللقطات ا٤بهمة ُب السُّ و فعلينا ٗبجم
كىنا ٲبتد مشهد االنتصار الكامل ليتصل النصر القليب ا٤بعنوم تكرير قصة موسى ُب القرآف، 

 ابلنصر الواقعي ا٢بٌسي.
 ﴾ كَإَظْسَؼَيُْْ كُِْػٌَُْٕ زِفُنٌُيِهِ كَـََِْٙيُْْ ِْٖٓ خَُِّْْْ َٓد ؿََِْٙيُْْ ﴿ - ٛٚ

 ،فغضب فرعوف غضبان شديدان  ،صرفلم يبقى من بِب اسرائيل أحده ٗب ،: فغطٌاىم كغمرىمفَػَغِشيَػُهمْ 
ك٤با كصل آخر  ،ك٢بق ّٔم فرعوف كجنوده ،فجمع جنده كخرج ُب طلبهم عند طلوع الشمس

انطبق البحر  ،اسرائيلي إٔب ا١بانب الثا٘ب من البحر كدخل آخر جندم ُب البحر من جنود فرعوف
كغشيهم من  ،ما أصأّمفأصأّم من البحر  ،ان عليهم فغرقوا ٝبيعان كما سلم موسى كقومو ٝبيع

 ،كغمرىم ماء البحر بطريقة فضيعة التوصف كال يعلم حقيقتها إاٌل هللا ،األىواؿ ما غشيهم
( فَػَغِشيَػُهْم ِمْن اْلَيمِّ َما َغِشيَػُهمْ )قولو  -ٔ ة:فائد .فيد التهويل ٤با دىاىم عند الغرؽكالتعبّب ي

 يصل البحر كيركب الطريق اليابس نبلحظ فرعوف ٰبث السّب ٔبنوده طلبان لٌلحاؽ ٗبوسى، ٍب
من أف  ،نتقاـ من موسى)ع(الذم ركبو موسى كقومو منذ قليل !! كقد أعماه الغيظ كحٌب اال
كيف انفلق البحر؟ وأقاـ ىذا يقف على رأس ىذا الطريق اليبس قليبلن كيتفٌكر كيسأؿ نفسو : 

ر قة بْب يدم موسى )ع( كتؤثٌ كأبم يد أقيم ؟ إهنا ظاىرة إعجازية خار  الطريق ٓت داخل البحر؟
 ،كلكنو أعمى البصّبة لقد أعمى ا١بحود قلبو فلم يلتفت إٔب ىذا اإلعجاز ا٤بهوؿ ،ُب النفوس
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فطغت قسوة قلبو على عظمة ا٤بشهد االعجازم  ،كالسبب ألنو مؤل قلبو ابالنتقاـ كالغضب
فَِإنػََّها ال تَػْعَمى ﴿كقولو  ،ُُْ/  ٕٕالبحار  اٍلقىٍلًب( عىمىى اٍلعىمىىشرُّ ) )ص(عن النيب ،كغٌطى عليو

يصٌور القرآف حالتهم بكلمة  – ٕ ْٔا٢بج /  ﴾ُقُلوُب الٍَِّب ٓت الص ُدورِ األَْبَصاُر َوَلِكْن تَػْعَمى الْ 
كأكرب  ،كأنو فوؽ أف تصفو الكلمات ،( فيها إّٔاـ ّٓرايت ا٢بدث للداللة على فظاعتوَغِشيَػُهمْ )

  .البليغ!كاقعو ا٤بشهود من التعبّب 
  ﴾ ًَؤَظَََّ كُِْػٌَُْٕ هٌََْٓوُ ًََٓد ىًٍََ ﴿ - ٜٚ

كىذا  ،الرشدك كما ىداىم إٔب طريق النجاة  ،كصرؼ فرعوف قومو عن ا٥بدل كالعدؿ كا٢بق
فأكردىم موارد الغي كالضبلؿ  ِٗغافر/  ﴾يُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ َوَما َأْىدِ ﴿تكذيب لقوؿ فرعوف 

ُقْل َىْل نُػنَػبُِّ ُكْم اِبأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل ﴿كا٣بسراف كا٢برماف  ،٢بزف كتنغيص العيشٍب أكردىم موارد ا
نْػَيا َوُىْم َٰبَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُٰبِْسُنوَف ُصْنعاً   ٓت غرر ا٢بكم َُّالكهف/﴾الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ٓت ا٢ْبََياِة الد 

ـي قػىٍومىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فىأىٍكرىدىىيمي النَّارى قولو )ك  (ل هللاً دى ل ًبغىٍّبً ىي ىتدى اٍن ضىلَّ مى )  .ٖٗىود/( يػىٍقدي
ْْ خََُّْٖٔ َّد زَنِِ بَُِْٔخجََِْ هًَْ ؤَجنَْْنَدًُْْ ِْٖٓ ػًًًَُُِّْْ ًًََخػًََْٗدًُْْ ـَدِٗرَ خُؽٌَُِّ خَََّْٕٖٔ ًَََُّّْٗنَد ػٌََُِْْ ﴿ - ٓٛ

 ﴾ًَخٌٍََُِّْٕ
 تفسدكىا ابلتنٌكر ٥با أك كال ،كا على الدكاـ نعمتنا عليكم كارعوىا حق رعايتهااي بِب إسرائيل تذٌكر 

 ،فقد أ٪بيناكم من فرعوف الطاغية بطريقة إعجازية ،، فإف شكر النعمة شكر ا٤بنعمنسياهنا
( َوَواَعْدََنُكْم َجاِنَب الط وِر اأَلٲْبَنَ كخلصناكم من عدككم الذم كاف يذيقكم سوء العذاب )

 ،كم جانب جبل طور سيناء األٲبن حيث ٠بع سبعوف من أعيانكم كبلـ هللا ٤بوسىككاعدان
كشاىدكا استبلـ موسى ألواح التوراة ا٥بادية لكم إٔب سبل النجاة فهي  ،كشاىدكا ٘بٌلي هللا للجبل

كإ٭با نسبت ا٤بواعدة إليهم ألهنم شاىدكا كل فقرات اللقاء مع هللا تعأب فتعود  ،دستور حياتكم
( كفوؽ َونَػزَّْلَنا َعَلْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوىإذ ُب نزكؿ التوراة صبلح دينهم كدنياىم ) ،ها إليهممنفعت

( السىمْب السَّْلَوى( ذات الطعم ا٢بلو كطائر )اْلَمنَّ ىذه النعم نزلٌنا عليكم ُب صحراء التيو )
حيث بدأ  كرة تربويةكُب ىذا الَبتيب للنعم ضر  ،الٌلذيذ كٮبا كجبة صحية لذيذة متكاملة 

  مظهران لعناية هللا ّٔم ُب الصحراء ،ٍب ابلنعم الدينية كالدنيوية ،بتذكّبىم بنعمة ٪باهتم من فرعوف
 .ا١برداء كغّبىا

  ّٓالنحل/﴾كىمىا ًبكيٍم ًمٍن نًٍعمىةو فىًمٍن اللًَّ ﴿ ُُالضحى /  ﴾ا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّثْ َوَأمَّ ﴿كقولو 
 ﴾ٍْٖ ؼَِّْسَدضِ َٓد َََِهْنَدًُْْ ًَال ظَؽْـٌَْخ كِْوِ كََْمََِّ ػٌََُِْْْْ ؿَعَسِِ ًََْٖٓ َّمَِِْْ ػََِْْوِ ؿَعَسِِ كَوًَْ ىًٌٌََُُِخ ِٓ ﴿ - ٔٛ

األمر ابألكل ىنا لئلابحة كالتذكّب  ،كلوا من ا٢ببلؿ الطيب الٌلذيذ الذم أنعمتي بو عليكم
( ال ٙبملكنم َوال َتْطَغْوا ِفيِو فَػَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيب ) كليس فرضان  ،ابلنعمة الٍب تستحق شكر ا٤بنعم
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سعة النعم كالعافية كالرفاىية على العصياف، كٰبذركم من الطغياف كالسرؼ كالبطر كالبطنة كالغفلة 
٘باكز  الطغياف:( َوال َتْطَغْواكيسميو طغياانن ) ،كاألخبلقية كعدـ الشكر  ،عن الواجبات الدينية

 ،فبل تتعدَّ حياتك إٔب ا٢براـ ،كحدكدؾ ُب مقٌومات حياتك من حبلؿ ،ا٤بألوفة كا٤بعركفة ا٢بدكد
َبْل رَاَف َعَلى قُػُلوِّبِْم ﴿ كقولوفإف ا٢براـ لٌذاتو قصّبة كتبعاتو طويلة  ،فبل تبِب جسمًك من حراـ

ا عن اإلماـ الرضا)ع( ُْا٤بطففْب / ﴾َما َكانُوا َيْكِسُبوفَ   يىكيونيوا مىآبىٍ  الذُّنيوبً  ًمنى  اٍلًعبىادي  دىثى أىحٍ  )كيلَّمى
ءً  ًمنى  ٥بىيمٍ  هللاي  أىحىدىثى  يػىٍعلىميوفى، كىم قريبوا العهد ٗبرارة ، ّّْ/ّٕفيوفى(  البحاررً عٍ يػى  يىكيونيوا ٓبىٍ  مىا اٍلبىبلى

ْيِو َغَضيب فَػَقْد َوَمْن َٰبِْلْل َعلَ فتنزؿ عليكم عقوبٍب الرادعة ) (فَػَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيب الطغياف!، )
أك  ،العقوبة العاجلة أك اآلجلة ،طبلقهاإكمن تنزؿ عليو عقوبٍب على  ،: عقوبٍبَغَضيب ( َىَوى

( فهو ينساؽ إٔب منحدر خطّب كمرير ُب الدنيا فَػَقْد َىَوى) ،ا٤بادية أك ا٤بعنوية كالطرد من رٞبة هللا
فبل تتخذكا الًنعمى أداة  ،قد شقي كىلك كلو بعد حْبف ،ٗالقارعة /  ﴾فَأُم ُو َىاِويَةٌ ﴿ كقولوكاآلخرة 

فقد ىول كسقط إٔب األسفل ابال٫بدار تٌبع ا٥بول اككل من  ،للعتو كالفساد ألهنا بدافع ا٥بول
نذار للقـو ا٤بقدمْب على ا٤بهمة إكىذا يقابل الطغياف كالتعإب !إنو ٙبذير ك  ،السريع كىم اليشعركف

ُ َما ِبَقْوـٍ َحٌبَّ ﴿ ،طرىم النعمة فيفسدكا كٱبسركاالٍب من أجلها خرجوا، كي التب ِإفَّ اَّللََّ ال يُػَغّبِّ
ُوا َما ِِبَنُفِسِهمْ   يهمل، ٍب أيخذه أخذ عزيز مقتدر .فإف هللا ٲبهل حٌب كأنو  ،ُُ/الرعد ﴾يُػَغّبِّ

ساس القوة ُب حياة اإلنساف ىو مايتصل ( كيف يهول كيسقط؟ ألف أفَػَقْد َىَوى) -ٔ ة:فائد
نفصل عن هللا تعأب ا( فإذا هللاً  عىلىى التػَّوىكُّلى  اٍلقىٍلبً  قػيوَّةً  أىٍصلي ) ٓت غرر ا٢بكمقوة هللا كالتوكل عليو ب

كٱبرج عن الصراط  ،ككلَّو هللا إٔب نفسو كىواه، كإذا غضب هللا عليو فيخرجو عن رٞبتو كرعايتو
ضطراب كالتقٌلب كالتلٌوف كاالىتزاز تزاف كيدخل ُب دائرة االا٤بستقيم كمواقف الثبات كاال

الى ٘بىٍعىٍل مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتػىٍقعيدى كقولو )كالتذبذب، فتهوم بو إٔب الندـ كا٢برماف كا٣بسراف،  
قوم كانتصر على ظا٤بو طغى طغيانة كقد يكوف ا٤بظلـو إذا  – ٕ، ِِاإلسراء/( مىٍذميومنا ٨بىٍذيكالن 

أم رأل نفسو غنيان ،ٕ-ٔ العلق ﴾آُه اْستَػْغَُب َأْف رَ  ،إِلنَساَف لََيْطَغىَكبلَّ ِإفَّ ا﴿كقولو  كزايدة 
 كقدرتو عن هللا تعأب كعن اآلخرين . بقوتو كمستغنيان 

 ﴾ ًَبِِِّٗ َُـَلَّدٌَ َُِْٖٔ ظَدذَ ًَآََٖٓ ًَػَََِٔ صَدُِمدً ؼَُّْ خىْعًٍََ ﴿ - ٕٛ
فهو  ،كأف هللا تعأب تسبق رٞبتو غضبو ،كإٔب جانب التحذير كاالنذار فتح ابب التوبة الصادقة

كيؤكب إٔب هللا  كينوب بل ٲبهل كيؤٌجل عسى أف يتوب ،اليعٌجل ابلنقمة على من طغى كبغى
ككثّب ا٤بغفرة ٤بن اتب من الشرؾ كا٤بعاصي كٚبٌلص  ،( مبالغة الرٞبة كا٤بغفرةَلَغفَّارٌ كإ٘ب )وا٤بعُب: 

( َوآَمنَ ُب نفس الذنب كُب تكراره لتستمر التوبة )كا٤ببالغة ُب الغفراف ألمرين:  ،من العيوب
، أم (اْىَتَدىكحسن إٲبانو كعملو الصاّب كخيليقو بْب الناس ٍب ) استقاـ على ا٥بدل  للٍب ىي أقـو

، كقولو كبقي اثبتان على ذلك بصدؽ حٌب الوفاة ،كاإلٲباف كالعمل الصاّب ُب أمور دنياه كآخرتو
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 –ٔ :فائدة ،ُّاألحقاؼ/( نىا اللَّي ٍبيَّ اٍستػىقىاميوا فىبلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى ًإفَّ الًَّذينى قىاليوا رىبػُّ )
ُب اآلية ترغيب ٤بن استغرؽ ُب العصياف كيريد ا٤بخرج منو ابلتوبة كعدـ اليأس، كليست التوبة  

كهللا استغفار ، ك ، ، كندـ ُب النفس، كإحساس اب٣بطأكلمة تقاؿ، كإ٭با ىي عزٲبة ُب القلب
( ندـ ِلَمْن ََتبَ ) بشروط أربعة كما ٓت ىذه اآلية:( َوِإِّنِ َلَغفَّارٌ تعأب يقبل التوبة عن عباده )

َوَعِمَل ( اإلٲباف اب٢بق كنصرة ا٢بقوؽ ُب كل األحواؿ )َوآَمنَ على ما كاف كاستغفر هللا بصدؽ )
، ك٥با ( اْىَتَدى ّتَّ ( فيكوف بعنوانو العاـ ترٝباف اإلٲباف )َصا٢ِباً  ، االىتداء معُب عاـللٍب ىي أقـو

 وجعل ا٥بداية ٓت آخر اآليةاالستمرار على اإلٲباف كالعمل الصاّب كاالستقامة إٔب هناية العمر، 
 اًبللًٌسىافً  ألهنا األساس الٍب تعتمد عليها التوبة كاإلٲباف كالعمل الصاّب. ُب ا٢بديث )اٍلميٍستػىٍغًفري 

اٍلمٍستػىٍهزًئً  الذٍَّنبً  ىعىلى  اٍلميًصرًٌ   ()ّت اىتدىَٰ  )ع(عن اإلماـ الباقر !كىبًنػىٍفًسوً  ،ُِْ/  ٓركح البياف  (ًبرىبًٌوً  كى
 .ؽ(ا)كمصد ْٔ/  ٦ٕبمع البياف كاليتنا أىل البيت)ع(  إٔبى 

 ﴾ ًََٓد ؤَػْفََِيَ ػَْٖ هٌَِْٓيَ َّد ٌََُٓٔ ﴿ - ٖٛ
سّب ىو كبنو إسرائيل )النقباء السبعوف( إٔب بعد ىبلؾ فرعوف أمر هللا سبحانو موسى أف ي   

إٔب قربو سرع موسى بعجلة كتقدمو عليهم كقلبو ميتػىلىهَّفي إٔب مناجاة ربو كمشتاؽ أف ،جبل الطور
، كاستخلف على قومو أخاه ىاركف كأمرىم أف يلحقوا بو كىم السبعوف سبحانو كليأٌب ابلتوراة
وسى ٤باذا سبق قومو )كىو أعلم بذلك( ليخربه عما كلذا سأؿ سبحانو م ،ا٤بختاركف ٤بيقات رّٔم

 أحدثوا من بعده من عبادة العجل!
 ﴾ هَدٍَ ىُْْ ؤًُالءِ ػَََِ ؤَؼَُُِ ًَػَفِِْطُ بَُِْْيَ ََذِّ ُِعَُْظََ ﴿ - ٗٛ

فأتى كحده  ،نو ا٤بفركض أف أيٌب موسى إٔب الطور كمعو ٝباعة من قوموأيدؿ ظاىر الكبلـ على 
َوَعِجْلُت ِإَلْيَك َربِّ ا١بواب أهنم ىؤالء من كرائي الحقوف يب ببل أتخّب )فسألو ربو كجاء  

متثاؿ ا( كسبقتهم إليك اي إ٥بي حرصان على قربك كحبان ٤بناجاتك كزايدة ُب مرضاتك ُب لِتَػْرَضى
َراِت َوُىْم ٥َبَا َساِبُقوفَ  ُأْولَِ كَ ﴿كقولوأمرؾ كالوفاء بعهدؾ    ُٔ/ؤمنوفا٤ب ﴾ُيَسارُِعوَف ٓت ا٣ْبَيػْ

 ﴾ هَدٍَ كَةَِّٗد هًَْ كَعَنَّد هٌََْٓيَ ِْٖٓ زَؼًِْىَ ًَؤَظََِّيُْْ خَُّٕدُُُِِّٓ ﴿ - ٘ٛ
ككجو  ،ابلنار إذا اختربتو : فتنت الذىبيقاؿ  ،: امٌتحٌنا قومك ليظهركا على حقيقتهمفَػتَػنَّا

صٌّبانىم  ، أمركفهنى بِب إسرائيل عن عبادة العجل بلساف ىا ،االختبار ىنا أف هللا سبحانو
كقعت ىذه الفتنة ٥بم  ،ٗبعُب أنو تعأب خٌلى بينهم كبْب أنفسهم ،العجلونْب أشقياء بعبادة مفت

 كهللا ،لىتيميػَّزيفَّ  كهللاً  ،لىتيمىحَّصينَّ  كهللا)عن اإلماـ الصادؽ )ع( بعد خركج موسى بعشرين يومان 
 ،حرفهم: َضلَُّهمْ أَ ( َوَأَضلَُّهْم السَّاِمِري  ) ُِٔ/ٓالبحار (ألىٍندىرٍ حىٌبَّ الى يػىبػٍقىى ًمٍنكيمي ًإالَّ ا ،لىتيغربػىلينَّ 

كأمرىم الشيطاف  ،: رجل منافق دٌجاؿ فطن من دىاة بِب اسرائيل من قبيلة السامرة السَّاِمِري  
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فعصوا الرٞباف كأطاعوا الشيطاف كأيدكا السامرم ، بعبادة العجل بلساف السامرم الساحر ا٤بنافق
ظهركا بذلك على حقيقتهم من النفاؽ كضعف اإلٲباف  ،ؿ الذم زين ٥بم الباطل بصورة ا٢بقاتا

! كُب ذلك داللة كىم رأكا ا٤بعاجز الكربل أبعينهم ،كاالستعداد التاـ للكفر كاال٪بذاب للجحود
)إٌف عن اإلماـ علي )ع( . كغلظة الطبائع! ،كقسوة القلب ،ف ُب جفاؼ الركحو على أهنم مستغرق

)إٌف عن النيب )ص( السامرم: رمز الضبللة، كعنواف النذالة، ، ِّٗ/ّنور الثقلْبقوـو سامرايٌن(!  لكلًٌ 
 .ِّٕ/ٕاجة البيضاءلكلًٌ أٌمة عجل، كعجل ىذه األٌمة الٌدينار كالٌدرىم( 

زٌُُّْْ ًَػًْخً لََٕندً ؤَكَؽَدٍَ ػٌََُِْْْْ خُْؼَيًُْ ؤَّْ كََُـَغَ ٌََُٓٔ بََُِ هٌَِْٓوِ ؿَعْسَدَٕ ؤَِٔلدً هَدٍَ َّد هٌَِّْ ؤََُْْ َّؼًًُِْْْ ََ﴿ - ٙٛ
 ﴾ؤَََيْظُْْ ؤَْٕ َّمََِّ ػٌََُِْْْْ ؿَعَرٌ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ كَإَوَِْلْعُْْ ٌَْٓػًُِِ

كلكن رجع  ،رجع موسى من ميقات ربو إٔب بِب إسرائيل بعدما استوَب أربعْب ليلة كأخذ التوراة
قَاَؿ اَي أم ُب حزف على ما صنع قومو من عبادة العجل ) ،غضب كأسف ( ُبَغْضَباَف َأِسفاً ٥بم )

( أٓب يعدكم ربكم بصدؽ إبنزاؿ التوراة فيها حكم هللا كىدلن قَػْوـِ َأٗتَْ يَِعْدُكْم رَب ُكْم َوْعدًا َحَسناً 
فهي دستور حياتكم كمنهج سعادتكم ؟كأف يعطيكم األرض ا٤بقدسة ٙبكموهنا كٱبٌصكم  ،كنور

ـْ َأَرْدُُتْ َأْف ٰبَِلَّ كاالستفهاـ للتوبيخ ) ،العظيمة ُب ظل منهج التوحيدبنعمو  َأَفطَاَؿ َعَلْيُكْم اْلَعْهُد َأ
( الزمن كىي مدة غياب اْلَعْهدُ ىل طاؿ عليكم ) ،نكارمستفهاـ إا( َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمْن رَبُِّكمْ 

ينزؿ عليكم سخط هللا كغضبو  أـ أردًب بصنيعكم ىذا أف ،حٌب نسيتم العهد ،موسى عن قومو
ككأ٭با يتعٌمد ذلك تعمدان كيقصد إليو  ،كلعبادة العجل بعد هللا ا٤بنقذ ٥بم ،ابلكفر بعد اإلٲباف

كُب ىذا إشارة  ،( ؟انقلبتم عن دين هللا بعد أف كعدٛبو٘ب ابلثبات عليوفََأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي) ،قصدان 
فإف غاب انقلبوا على أعقأّم، كحٌرفوا الٌدين ٕبسب  ،إٔب أهنم يؤمنوف ابلظاىر ماداـ موسى معهم

 .أىوائهم!
 ﴾ يَ ؤَُْوََ خَُّٕدُُُِِّٓهَدٌُُخ َٓد ؤَوَِْلْنَد ٌَْٓػًَِىَ زٌَِِِْٔنَد ًٌََُِنَّد لُِِّْٔنَد ؤًََِْخَخً ِْٖٓ ِِّنَصِ خُْوٌَِّْ كَوٍََكْنَدىَد كٌٍَََُِ ﴿ - ٚٛ

إرادتنا كاختياران بل كنا ران( أم قالوا ما أخلفنا العهد بطاقتنا ك : ابختياران )ٓب ٭بلك أم ٗبَْلِكَنا
حتاؿ ، كىكذا يلقي آّـرمكرىْب

ي
ٌمل بو اآلخرين ا٤ب  ،تبعة فساده على القضاء كالقدر أك ٰبي

ْلَنا َأْوزَارًا ِمْن زِيَنِة اْلَقْوـِ فَػَقَذفْػَناَىا) ِمْن زِيَنِة  كأٞباالن )( آاثمان ثقاالن َأْوزَاراً ( أم ٞبلنا )َوَلِكنَّا ٞبُِّ
فهم يشّبكف إليها  ،( حلي النساء الفرعونيات الٍب استعاركىا للعرس أك للعيد كٞبلوىا معهماْلَقْوـِ 

 ،ألهنا حراـ فأخذىا السامرم فصاغ منها عجبلن  ،عوف أهنم ٚبٌلصوا منهاكىم قذفوىا كيدٌ 
 ،قى ماكاف معو من حلي القـو ُب النارأل ،( كذلك فعل السامرمَفَكَذِلَك أَْلَقى السَّاِمِري  )

 ،حدث صواتن كخواران أمن ذىب بطريقة خاصة إذا مر عليو الريح ( للفتنة والتفرقة)فصنع عجبلن 
فعندما رأكا عجبلن من ذىب لو صوت حٌب نسوا  ،عجبلن الحياة فيو كالركح فهو ىيكل جسد
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الذؿ! كمن عبلمات اللئيم أف يقابل رّٔم هللا تعأب الذم أنعم عليهم كثّبان كالذم أنقذىم من 
ارًهً  فػىٍوؽى  بػىلىغى  ًإذىا )اللًَّئيمي  ٓت غرر ا٢بكمإحساف اسن ابإلساءة!   .أىٍحوىاليوي( تػىنىكَّرىتٍ  ًمٍقدى

كَال ًَََُّْٕ ؤَالَّ َُّْـِغُ ( ؤ77َكَإَوَُْؾَ َُيُْْ ػِفْالً ـًََٕخً َُوُ وٌَُخٌَ كَوَدٌُُخ ىٍََخ بَُِيٌُُْْ ًَبَُِوُ ٌََُٓٔ كَنََِِٕ ) ﴿ - ٜٛ – ٛٛ
 ﴾بَُِْْيِْْ هٌَْالً ًَال َِِّْٔيُ َُيُْْ ظَُّخً ًَال َٗلْؼدً

كح )ٛبثاؿ( يستقبل الريح ( ىيكبلن ببل ر ِعْجبًل َجَسداً صاغ ٥بم السامرم من تلك ا٢بلي ا٤بذابة )
وا َىَذا ِإ٥َبُُكْم َوِإَلُو فَػَقالُ ( لو صوت يشبو صوت العجل كىو كلد البقرة )َلُو ُخَوارٌ ّبان )فيحدث صف

( فَػَنِسيَ  َوِإَلُو ُموَسى( فقالوا ىذا العجل إ٥بكم كقد نزؿ إليكم كىو إلو موسى )ُموَسى فَػَنِسيَ 
فعكفوا عليو يعبدكنو! فقد اٍستػىغىلى  ،موسى إ٥بو ىنا، أم غفل عنو كذىب يطلبو ُب الطور

فهم  ما أف أ٪باىم هللا من  ،تأصلة ُب نفوسهممالسامرم تشٌوقهم كميلهم إٔب الصنمية كالوثنية كأهنا 
ًا َكَما ٥َبُْم آ٥ِبَةٌ ﴿فرعوف قالوا   نسى السامرم ٟبّبة اإلٲباف ُب (فَػَنِسيَ ) ،ُّٖاألعراؼ /  ﴾اْجَعْل لََنا ِإ٥بََٰ

كنسى أف هللا أحسن إليهم  ،كنسى أف ىذا العمل اإلجرامي خركج عن اإلٲباف إٔب الكفر ،نفسو
ِإفَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اَّللَِّ الَِّذيَن َكَفُروا فَػُهْم ال ﴿ كقولول اإلحساف ابإلساءة فبل تقاب ،ٝبيعان 

ٍخوىافً  سىعىى مىنٍ  النَّاسً  )شىرُّ  ٓت غرر ا٢بكم ،ٓٓاألنفاؿ /  ﴾يُػْؤِمُنوفَ  اإٍلٍحسىاف( كارتد  كىنىًسيٌ  اًبإٍلً
الَّ يَػْرِجُع ِإلَْيِهْم قَػْواًل َوال ٲَبِْلُك ٥َبُْم َضّراً َأَفبل يَػَرْوَف أَ ) – ٜٛ ،السامرم بعد إٲبانو كأضل قومو

، إ٥بهم ببل ركح كاليرد ٥بم جواابن كزعموا أنو  صنمان  ( أفبل يعلموف إٍف العجل الذم صنعوهَوال نَػْفعاً 
كقولو كاليقدر أف يدفع عنهم ضران أك ٯبلب ٥بم نفعان فكيف يكوف إ٥بان؟ كاالستفهاـ للتوبيخ 

ُهْم ِلئِلٲبَافِ  ْفِر يَػْوَمِ ذٍ ِلْلكُ  ﴿ُىمْ  : كلكل أمة سامرم بقدرىا،  فائدة ،ُٕٔأؿ عمراف /  ﴾َأقْػَرُب ِمنػْ
(! كيلَّ ) ٓت ا٢بديثحذر!  فلتكن علىى  مىا دينٍػيىٍاؾى )وعنو )ص(  ما شىغىلىكى عىن هللًا فػىٍهوى صىنىميكى

 .ُْٗ/ٔركح البياف( ًعٍن رىٌبكى  يىٍشغىٍلكى 
 ﴾ َُُيُْْ ىَدًَُُٕ ِْٖٓ هَسَُْ َّد هٌَِّْ بََِّٗٔد كُعِنعُْْ زِوِ ًَبَِّٕ ََزٌَُّْْ خَُُّلَُْٖٔ كَدظَّسِؼٌُِِٗ ًَؤَؼِْؼٌُخ ؤًَََُُِْٓوًَْ هَدٍَ  ﴿ - ٜٓ

لىٍستى عىلىٍيًهٍم  فىذىكًٌٍر ًإ٭بَّىا أىٍنتى ميذىكًٌره ﴿قاؿ ٥بم ىاركف انصحان كمذٌكران من قبل رجوع موسى إليهم 
َا فُِتنُتْم ِبوِ ) ِِشية / الغا ﴾ٗبيسىٍيًطرو  كىو امتحاف  ،( ايقـو أ٭با ابتيليتم ّٔذا العجل كأظللتم بوِإ٭بَّ

( كإف َوِإفَّ رَبَُّكْم الرَّْٞبَُن فَاتَِّبُعوِن َوَأِطيُعوا َأْمِريمتحنكم هللا بو بضبلؿ السامرم كغٌشو لكم )ا
اقتدكا يب فيما أدعوكم إليو من الذم خلقكم كخلق كل شيء ف ،ربكم ا٤بستحق للعبادة ىو الرٞبن

داء إهنم ٓب يكتفوا ابإلعراض عن ن –ٔ :فائدة. ( بَبؾ عبادة العجلَوَأِطيُعوا َأْمِريعبادة هللا )
ٓت غرر ا٢بكم ، ، بل أعرضوا عن نداء نبيهم ىاركف أتكيدان لتوبيخهمالعقل كدكافع الفطرة السليمة

ٍافى )  (ا٣ٍبًيىاٍنىةً  ُبٍ  كىقىعى  اًبألىمىاٍنىةً  مىٍن ًإٍستػىهى
 ﴾ هَدٌُُخ َُْٖ َٗسَُْقَ ػََِْْوِ ػَدًِلِنيَ لَعََّ َُّْـِغَ بَُِْْنَد ٌََُٓٔ ﴿ - ٜٔ
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َرحَ أصٌركا على عبادة العجل كقالوا ٥باركف ) ( مقيمْب على عبادة َعاِكِفْبَ ( لن نزاؿ كسنظل )َلْن نَػبػْ
ل كيعبده! فاعتز٥بم ىاركف مع فنرل رأيو فلعلو يسجد معنا للعج ،العجل حٌب يعود إلينا موسى

ـي  جىوىاًىرً  ًعٍلمي  ،األىٍحوىاؿً  تػىقىلُّبً  ُب )عن اإلماـ علي )ع( ، ا٤بؤمنْب من بِب إسرائيل  الٌرًجىاًؿ، كىاألىايَّ
ٍاًمنىةى  السَّرىائًرى  لىكى  تيوًضحي   .ِٖٔ/ٕٕالبحار( اٍلكى

 ﴾ ( ؤَالَّ ظَعَّسِؼَنِِ ؤَكَؼَصَْْطَ ؤ92َُُِْٓظٌَُِّخ ) هَدٍَ َّد ىَدًَُُٕ َٓد َٓنَؼَيَ بٌِْ ََؤَّْعَيُْْ ﴿ - ٖٜ – ٕٜ
 ،أم فلما رجع موسى من ميقات ربو ككجدىم مقيمْب على عبادة العجل ،ُب الكبلـ حذؼ

َأالَّ ) -ٖٜ ،( أم شيء منعك حْب رأيتهم كفركا ابَما َمنَػَعكَ متؤل غضبان  تعأب كقاؿ لو )ا
ة كالزجر ٥بم عن ذلك الضىبلؿ إلنكار عليهم مع الشدة كالغلظ( ُب الغضب  كاتَػتَِّبَعِِب 

َوال تَػتَِّبْع ﴿( أخالفتِب كتركت أمرم ككصٌيٍب ؟ عندما قلت لك َأفَػَعَصْيَت َأْمِري٫براؼ؟ )كاال
 نفعاؿ كثورة : كجذبو من ٢بيتو كرأسو ُب إ ،ُِْاألعراؼ/﴾َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ 

 ﴾ إْوٍُْ زِِِمَْْعِِ ًَال زَُِؤِِْٔ بِِِّٗ وَِْٙطُ ؤَْٕ ظَوٌٍَُ كََُّهْطَ زََْْٖ زَنِِ بَُِْٔخجََِْ ًََُْْ ظَُْهُرْ هٌَُِِْال ظَ د خزَٖ ؤَُّّهَدٍَ ّ ﴿ - ٜٗ
نسبو موسى إٔب عصيانو ك٨بالفة أمره!!  ،فلما اعتز٥بم ىاركف كٓب يبالغ كيشدد ُب اإلنكار عليهم

الٍب )يقان لقلبو إذا أضافو إٔب األـٌ دئة لغضبو كترقى استعطافان لو كهتفَبٌفق ىاركف ُب خطاب موس
أراد ىاركف أف ٰبٌرؾ ُب نفسو عاطفة الرحم  ،مع كونو أخاه كشقيقو ألمو كأبيو( أوحى هللا إليها

الٍب تؤثر ُب مشاعره، كيعرض لو كجهة نظره ُب صورة الطاعة ألمره كأنو خشي إٍف ىو عاِب األمر 
)أم(  ،متنازعْب متكارىْب بعضهم مع العجل كبعضهم مع ىاركف ؽ بنو إسرائيلابلعنف أف يتفرٌ 

( إ٘ب ِإِّنِ َخِشيُت َأْف تَػُقوَؿ فَػرَّْقَت بَػْْبَ َبِِب ِإْسَرائِيلَ اي أخي ال أتخذ بلحيٍب كال بشعر رأسي )
فتلومِب  ،خفت إف زجرهتم ابلقوة أف يقع قتاؿ كحرب أىلية كسقوط قتلى بْب ا٤بؤمنْب كا٤بشركْب

 كٓب تنٌفذ كصيٍب ( ٓب تنظر أمرمَوٗتَْ تَػْرُقْب قَػْوٙت كتقوؿ ٕب لقد أشعلتى الفتنة بينهم ) على ذلك
لتتدارؾ األمر بنفسك فإف اإلصبلح   ،فيهم فمن أجل ذلك رأيتي أاٌل أفعل شيئان حٌب ترجع إليهم

ائًبنا )وعن ابن عباس  ،كاف فيما فعلت  من ا٥بيبة ( ىائباً:لىوي  عان يمط)ألخيو(كىافى ىىاريكفي ىى
، كلكن ليس أماـ موسى إالٌ ا٢بـز نفعالو من موسىأملك الك٪بد ىاركف أىدأ أعصاابن ك  حَباـ،كاال

 ٌور(ستظهر، من أضاع ا٢بـز هتا)من أخىذى اب٢بزـً ٓت غرر ا٢بكم كا٢بسم، 
ٌٍُِ كَنَسٍَْظُيَد  ( هَدٍَ زَصُُْضُ زَِٔد َُْْ َّسْصًُُُخ92هَدٍَ كََٔد وَؽْسُيَ َّد َٔدُُُِِّٓ )﴿ - ٜٙ – ٜ٘ زِوِ كَوَسَعْطُ هَسْعَصً ِْٖٓ ؤَؼَُِ خَُُّٔ

 ﴾ًًٍَََُِيَ ٌَََُّٔطْ ُِِ َٗلِِْٕ
ليخمد الفتنة من ، تاؿ السامرم كمصدر اإل٫براؼ كالنفاؽالفتنة ا رأساٌ٘بو موسى إٔب    

كما الذم دعاؾ إليو؟  ،قاؿ لو فما ٞبلك على ما صنعت( قَاَؿ َفَما َخْطُبَك اَي َساِمِري  أساسها )
( قاؿ السامرم كىو ٰباكؿ ٨بادعة موسى كيػيرٌبئ نفسو من قَاَؿ َبُصْرُت ٗبَا َٗتْ يَػْبُصُروا ِبوِ ) – ٜٙ

فَػَقَبْضُت قَػْبَضًة ِمْن أَثَِر الرَُّسوِؿ كعلمت مآب يعلم غّبم! ) ،رأيت ما ٓب يرى غّبم ،فعلتو النكراء
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فطرحتها على ا٢بلي ( فَػنَػَبْذتُػَها)س جربيل أم فرس ا٢بياة، ( قبضت شيئان من أثر فر فَػنَػَبْذتُػَها
( ككذلك زيٌنت ٕب نفسي وََكَذِلَك َسوََّلْت ٙت نَػْفِسيفتحٌولت عجبلن فكاف لو خوار )صوت(! )

 .  ٖفاطر/﴾َأَفَمْن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو فَػَرآُه َحَسناً ﴿ كقولوماليس ٕبسن بصورة حسنة 
كال  ،كأنو ما بصرى بشيء ،( إٌف السامرم يفَبم الكذب ُب قولوَثِر الرَُّسوؿِ ِمْن أَ ) –ٔ :فائدة

قبض شيئان من أثر الرسوؿ كإنو إٌدعى ٧بتاالن أنو رأل جربيل على فرس يرٌغب جيش فرعوف ُب 
كإ٭با أراد التهٌرب من تبعة ما حدٌث كىو يريد زرع فتنة  ،الدخوؿ إٔب الطريق اليابس ُب البحر

كىو الذم أفسد  ،كأف السامرم مشرؾ منافقاؿ على موسى، كيربك األمر عليو، كٰبتبينهم، 
 ،كىكذا السامرم ظاىرة عامة توجد ُب كل زماف كمكاف ،عقيدة بِب إسرائيل ُب عبادة العجل

ليكوف اإلنساف ا٤بؤمن  ،الذين يزرعوف العراقيل ُب عجلة منهج التوحيد كالتقدـ ا٢بضارم للشعوب
 . ِّٗ/  ّنور الثقلْب  (ايٌن رً مً اسى  ًإفَّ ًلكيلًٌ قػىٍوـو ) )ع(اإلماـ عليعن  ،منهم على حذر

يِيَ خٍَُُِّ ََِْطَ ػََِْْوِ ػَدًِلدً هَدٍَ كَدٌْىَرْ كَةَِّٕ َُيَ كِِ خُْمََْدشِ ؤَْٕ ظَوٌٍَُ ال َِٕٓدَْ ًَبَِّٕ َُيَ ٌَْٓػًِخً َُْٖ ظُىَِْلَوُ ًَخٗظُُْ بََُِ بَُِ ﴿ - ٜٚ
 ﴾ وُ ؼَُّْ َُنَنِٕلَنَّوُ كِِ خَُِّْْْ َْٕٗلدًَُنُمَُِّهَنَّ

قاؿ موسى للسامرم عقوبتك ُب الدنيا  ،: ال ٨بالطة كال مبلمسة كال اندماج اجتماعي ال ِمَساسَ 
ال ٨بالطة كال مكا٤بة كال مواكلة كال  ،أف تكوف منبوذان ٧بذكران منو معزكالن مكركىان من كل الناس

الصحراء، ا٤بطركد  فهو كالوحش ُب ع ألحد كال يشَبم من أحد،، ال يبيأم عبلقة معو من أحد!
كىكذا  ،كال ٛبس أحدان  ،ال ٲبسك أحد ال ٖبّب كال بسوء ،رٞبة الناسمن رٞبة هللا كا٤بنفي من 

فهي عقوبة  ،كتكوف العقوبة على قدر ا١بناية ،يرتدع األشرار بعقوابت شديدة كسريعة رادعة
. كأما موسى )ع( ادم( كىي إحدل العقوابت النفسية ُب داينةنفر العزلة عن الناس )كالسجن اال

لن  خرة( كإٌف لك موعدان للعذاب ُب اآلَوِإفَّ َلَك َمْوِعدًا َلْن ُٚبَْلَفوُ ) بقولو جزاؤه ُب اآلخرة
( انظر إٔب ىذا العجل من الذىب الذم َوانُظْر ِإَ٘ت ِإ٥بََِك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِو َعاِكفاً يتخٌلف )

( لنحرقٌنو ابلنار ٍب َلُنَحّرِقَػنَُّو ّتَّ لََننِسَفنَُّو ٓت اْلَيمِّ َنْسفاً ( مواضبان مبلزمان على عبادتو )َعاِكفاً ) أقمت
ات الغبار على مرآل من ذرٌ ( كلنذركه ُب ا٥بواء ذركان كلََننِسَفنَّوُ ُب البحر )رميو نك لٌنصّبىنَّو رمادان 

 :ةفائد ،اية كل ماكر كمنافق ك٨بادع كغادر، ضاؿ كمضلكىذه هن،فلم يبق لو أثر !الذين عبدكه
َوَلُكْم ٓت ﴿ كقولوكتستقيم األمور  ،، كٙبفظ ا٢بقوؽكىكذا ابلقصاص تصاف ا٢بياة -ٔ

رىٌد ) ٖٗٔٓت هنج الببلغة حكم ، ُٕٗالبقرة/﴾ْلَباِب َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ اْلِقَصاِص َحَياٌة اَي ُأْوٙت األَ 
)إٌف شرَّ الٌناس عند هللا عن اإلماـ علي )ع(  (الشَّرَّ ًإالَّ الشَّرًٌ  يىردٌ فىًإنَّوي الى  ،جىاءىؾى  ا٢بىجىري ًمٍن حىٍيثي 

  .ُِٔ/ٗشرح النهج بدعة مَبككة( إماـ جائر ضىٌل كىضيلى بو، فأمات سيٌنة مأخوذة، كأحٓب
 ﴾ ََّ َِْ٘ءٍ ػِِْٔدًبََِّٗٔد بَُِيٌُُْْ خَُِّوُ خٍَُُِّ ال بَُِوَ بِالَّ ىٌَُ ًَِٔغَ ًُ ﴿ - ٜٛ
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َا ِإ٥َبُُكْم اَّللَُّ أعلن موسى حقيقة العقيدة السماكية كأساس ٝبيع األدايف ) ( تعتمد التوحيد ىو ِإ٭بَّ
ياةي النػىٍفسً )ٓت غرر ا٢بكم  كال معبود كال رٌب سواه، ،كحدة اإللو ا٢بق كسعت رٞبتو   (الٌتوحيدي حى

( أحاط علمو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً  إليو )ا٤بستحق للعبادة كالطاعة ككل شيء فقّب ،كل شيء
كما من شيء إاٌل يعبده كيسبح  ،يو شيء ُب األرض كال ُب السماكاتبكل شيء فبل ٱبفى عل

كىًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ ييسىبًٌحي ًٕبىٍمًدًه كىلىًكٍن ال تػىٍفقىهيوفى ﴿ٕبمده، كل كائن بقدره كحسبو 
سبقت رٞبتو تعأب  ،ٕغافر /  ﴾رىبػَّنىا كىًسٍعتى كيلَّ شىٍيءو رىٍٞبىةن كىًعٍلمان ﴿ ووقول ْْاألسراء /﴾تىٍسًبيحىهيمٍ 

 . ُٔٓاألعراؼ /  ﴾كىرىٍٞبىًٍب كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو ﴿ كقولوسيئاتنا كذنوبنا، كسبق عذابو نقمتو 
 ﴾ ْٖ ًََُُّٗد ًٌُِْخًًٍََُِيَ َٗوُصُّ ػََِْْيَ ِْٖٓ ؤَْٗسَدءِ َٓد هًَْ َٔسَنَ ًَهًَْ آظَْْنَدىَ ِٓ ﴿ - ٜٜ

كذلك نقصُّ عليك من أخبار ماقد مضى من   ،موسى ( قصةاي دمحمكما قصصنا عليك )
تبصرة لك كعربة كعظة للناس ٤بن يتذكر  ِٔآؿ عمراف /  ﴾اْلَقَصُص ا٢ْبَق  ﴿ كقولوا٢بوادث كاألمم 

وَُكبلًّ نَػُقص  ﴿ كقولوكُب الوقت نفسو تدؿ على صدؽ نبوتك ألهنا من أنباء الغيب  ،أك ٱبشى
َناَؾ ِمْن َلُدَنَّ ِذْكراً ) َُِىود/﴾َعَلْيَك ِمْن أَنْػَباِء الر ُسِل َما نُػثَػبُِّت ِبِو فُػَؤاَدؾَ  ( كقد أعطيناؾ َوَقْد آتَػيػْ

، من عندان مباشرة قرآانن فيو ذكر كل ما ٰبتاجو الناس للهداية كاالستقامة ُب ا٢بياة الدنيا كاآلخرة
د، أما ا األنبياء بتعبّبىم ا٣باص الصحيح ا٤بسدٌ ية نزلت اب٤بعُب ٍب صاغهالكتب السماك : وقيل

 كقولوللرسوؿ الكرٙب)ص(  ةو كمعناه من ربو مباشر الكتاب الوحيد الذم نزؿ بلفظ ( فهوالقرآف)
نػيٍقرًئيكى فىبل تىنسىى﴿ وقولو ُٓٓاألنعاـ/﴾َوَىَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ فَاتَِّبُعوهُ ﴿  ﴾الَّ مىا شىاءى اللَّي إً  ،سى

٤بن يتذكر كيعترب، كيذٌكر كاليـو اآلخر : ألف فيو ذكر هللا كيذٌكر اب و٠بّي القرآف ذكراَ  ٕ-ٔاألعلى/
كفيو أخبار األنبياء كأحكاـ هللا كشريعة هللا  ،فهو عربة ٤بن يعترب ،كسنن هللا كقوانْب هللا ،هللا ٗبنهج

ال َيَْتِيِو اْلَباِطُل ﴿ كقولو ،كما فرَّط هللا فيو من شيء ،ل شيءكفيها منهج اآلخرة . كفيو تبياف لك
، كصبلح ا٢بياة يعٌلم فلسفتها لكل الناس ف دستورآكالقر ، ِْفصلت/﴾ِمْن بَػْْبِ َيَدْيِو َوال ِمْن َخْلِفوِ 

،  ،حا٥بم كاطمئناف قلؤّم ُب دينهم كدنياىم وحقيقة فهو الصراط ا٤بستقيم كيهدم للٍب ىي أقـو
فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ﴿ كقولوككل مرحلة مرتبة! ،كآخره عرفاف ،كأكسطو إيقاف ،: أكلو إٲبافكرالذ 

 ٓت غرر ا٢بكم، ٗا٢بجر/﴾٢بىىاًفظيوفى  ًإانَّ ٫بىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي ﴿ كقولو   ٕاألنبياء/﴾ِإْف ُكنُتْم ال تَػْعَلُموفَ 
يىاةي : الذِّْكرُ  لذَّةي الػميحبٌْب، الذِّْكرُ )  اٍلقيليويب(  حى

 ﴾ َْٖٓ ؤَػَُْضَ ػَنْوُ كَةَِّٗوُ َّمَُِْٔ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ًَِِْخً ﴿ - ٓٓٔ
من أعرض عن ىذا القرآف الكرٙب ٗبعُب: ( من انصرؼ إٔب غّبه كٓب ييقبل عليو َمْن َأْعَرَض َعْنوُ )

دكف القوؿ، كترؾ العمل ٗبوجبو أك  ابلقوؿ كابلفعل، أك ابلفعل ،إعراضان ابلتلميح أك التصريح
كٓب  ،التهاكف أبكامره كنواىيو أك عدـ تعٌلم معانيو الواجبة كالضركرية كعدـ العمل ّٔا، أك ٓب يؤمن بو

ا اٍلقيٍرآىفى مىٍهجيورناكقولو )يٌتبع مافيو فقد أعرض عنو،   ( كىقىاؿى الرَّسيوؿي ايى رىبًٌ ًإفَّ قػىٍوًمي اٚبَّىذيكا ىىذى
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ُو نُورًا َفَما َلُو ِمْن َوَمْن ٗتَْ ٯَبَْعْل اَّللَُّ لَ ﴿ألنو ٰبيا بغّب نور كيسعى بغّب ىدل من هللا  َّالفرقاف/
فَِإنَُّو َٰبِْمُل يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ٥ٍبىوىل؟(، )أ غىلًٌبيوي يػى  مىنٍ  ا٥ٍبيدىل يىٍستىًطيعي  )كىٍيفى  :ٓت غرر ا٢بكم، َْالنور/﴾نُورٍ 
كيثقلو ُب  ،كذنبان عظيمان يثقلو ُب ا٢بساب ،ان من اإلٍب ال ٲبكن تىصىوره( ٞببلن ثقيبلن فضيعِوْزراً 

كتسمية اإلٍب )كزران(  ،كيثقلو ُب العذاب النفسي فبل ٲبكن تصوره ،كيثقلو ُب ا٢بياة ،العقاب
كصعوبة احتما٥با اب٢بمل الثقيل الذم يفدح ا٢بامل كينقض ظهره  ،تشبيهان ُب ثقلها على ا٤بعاقىب

كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكرًم ﴿وقولو  ُٕا١بن/﴾ْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعداً َومَ ﴿كقولو 
الضيق الشديد ا٤بعنوم كالقلق النفسي كاألرؽ الليلي  الضنك: ،ُِْطو /  ﴾فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىنكان 

الىفى  )مىا عن إبن عباس( وي ٧بىىارًمى  حىلَّ استى  مىا آمىنَّ اًبلقيٍرآًف مىنٍ ) عن النيب)ص(كتنغيص العيش،   خى
 . ُٕٔ/ُلدرر ا٤بنثورا الشٍَّيطىاًف( خيطيوىاتً  مىنٍ  فػىهيوى  اٍلقيٍرآفى 
 ﴾ وَدًَُِِّٖ كِْوِ ًََٔدءَ َُيُْْ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ لِْٔالً ﴿ - ٔٓٔ

نفس األعماؿ  ألف العذاب ىو ،خالدين ُب عذاب ذلك الوزر الثقيل كىو ا٣بلود ُب النار   
اَّللَِّ فَػَقْد ظََلَم  َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدودَ ﴿الضالة تنقلب عذاابن على أصحأّا ٕبسب صغرىا ككربىا 

أم كبئس ما ٞبلوا على أنفسهم  ،: قبح َساءَ وَ ( َوَساَء ٥َبُْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِٞبْبلً ) ُالطبلؽ /  ﴾نَػْفَسوُ 
شبَّو الوزر  ،رٙب كىم ذاىبوف إٔب هللا تعأب للحسابمن ا٤بآٍب بسبب إعراضهم عن القرآف الك

اب٢بمل لثقلو! كىو ٞبل يسوء حامليو يـو القيامة كيصب عليهم الببلء صبان! ألنو ثقل جامع 
كا٣بتم كاألخبلؽ  ،كقسوة القلب ،كاتٌباع ا٥بول ،كا١بهل ا٤بركب ،من ا١بهل ،٤بساكئ العيوب
ًر ثًٍقًلًو ُبٍ مىوىاٍ ) عن اإلماـ الباقر )ع(. الذميمة . . .إْب نٍػيىٍا عىلىى قىدى زًيًٍنًهٍم ًإفَّ ا٣بٍىيػٍرى ثػىقيلى عىلىى أىٍىًل الدُّ

ًر ًخفًَّتًو ُبٍ مىوىٍازًيًٍنًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىةً يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىةً  نٍػيىٍا عىلىى قىدى كنز ( ، كىًإفَّ الشَّرَّ خىفَّ عىلىى أىٍىًل الدُّ
 .ْْٖ/ّالدقائق
 ﴾ ٌََّّْ ُّنْلَهُ كِِ خُصٌَُِّ ًََٗمُُُْٙ خُُْٔفُِِْٓنيَ ٌََّْٓحٍٍِ َُِْهدً ﴿ - ٕٓٔ

َفُخ ٓت الص ورِ )    كىو مشهد غريب من مشاىد يـو  ،( كناية عن بعث ما ُب القبوريَػْوـَ يُػنػْ
الصور النفخة األكٔب ، أم يـو ينفخ إسرافيل ُب ٔا٤بطففْب/ ﴾يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي ًلرىبًٌ اٍلعىالىًمْبى ﴿القيامة 

( أبداهنم زرقاء من شٌدة ا٣بوؼ  ٫بشر )أىل الكبائر( َو٫َبُْشُر اْلُمْجرِِمَْب يَػْوَمِ ٍذ زُْرقاً كالثانية )
لقتهم ٤با ىم فيو من الشدائد كاألىواؿ، ٣بكُب ىذا التشٌوه  ،ككجوىهم سوداء من ا٣بزم ،كا٤بتورـٌ

( يَػْوَمِ ٍذ زُْرقاً ألواهنم آنذاؾ . سيئل ابن عباس قولو )كىذا تعبّب رىيب عن خزيهم كسوء حا٥بم تغٌّب 
 ،يكونوف ُب حاؿ زرقان من ىوًؿ ا٤بطٌلع ،كأخرل ٰبشركف عيميان قاؿ : إٌف يـو القيامة فيو حاالت

( تكوف كجوىهم زرقاء أك وروي) ... كىكذاكُب حاؿ عميان ُب حاؿ اإلعراض عن أحكاـ هللا
٫بباس الدـ ك٘بٌمده ا٥با داللة حٌسية من  والزرقة:وء أحوا٥بم! أبداهنم زرقاء غريبة مشوىة من س
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 ءي ا٤برى ) ٓت غرر ا٢بكم، ُب جسم اإلنساف ا٣بائف ا٤برتعب! كىكذا يبِب اإلنساف مستقبلو بنفسو
( ابلذكر ألف آّـر انفصل أبعمالو اإلجرامية الظا٤بة اْلُمْجرِِمْبَ كخص ) فائدة:( وي سى فٍ نػى  عي ضى يى  ثي يٍ حى 

عمالو يتطاير منها ، فظاىره بشر كأأعمالو عنهم لبشرية، فكاف غريبان بطبائعو كسوءات االصف عن
تىًقميوفى الشٌر! كقولو ) ا ًإانَّ ًمنى اٍلميٍجرًًمْبى مينػٍ ًت رىبًًٌو ٍبيَّ أىٍعرىضى عىنػٍهى ( كىمىٍن أىٍظلىمي ٩بٍَّن ذيكًٌرى آبًىايى

 . ِِالسجدة/
 ﴾ بِْٕ َُسِؽْعُْْ بِالَّ ػَُْٙخًَّعَىَدكَعٌَُٕ زَْْنَيُْْ  ﴿ - ٖٓٔ

من صفات  ا٤بعُب : ،أم خٌفتوا أصواهتم كخٌفضوىا كٙبٌدثوا ٌسران  ،: يتهامسوف بينهم يَػَتَخافَػُتوفَ 
ف آّرمْب أىل الكبائر يـو القيامة لشدة ما يعانوف من األىواؿ كسوء ا٢باؿ كشدة ا٣بوؼ، يذىلو 

ِإْف لَِبثْػُتْم ِإالَّ لبعض بصوت خافت قبل ا٢بشر ) ، يقوؿ بعضهمعن مدة مكثهم ُب ا٢بياة الدنيا
( مالبثنا إالٌ عشر لياؿو أك عشر ساعات أك عشر ٢بظات ! استقصركا مدة لبثهم فيها لشدة َعْشراً 

 كقولوفهو أشبو بيـو طلعت مشسو ٍب غىرىبىٍت  ،الٌسحاب رٌ عمر اإلنساف كمً  كىكذا ٲبر ،ذىو٥بم
نٍػيىا إً ﴿ ٓبٍى ﴿وقولو َُْطو /  ﴾ًإٍف لىًبثٍػتيٍم ًإالَّ يػىٍومان ﴿ وقولو ُٖٓآؿ عمراف/ ﴾الَّ مىتىاعي اٍلغيريكرً كىمىا ا٢بٍىيىاةي الدُّ

 ّٓاألحقاؼ/﴾يػىٍلبػىثيوا ًإالَّ سىاعىةن ًمٍن نػىهىارو 
 ﴾ َٗمُْٖ ؤَػَُِْْ زَِٔد َّوٌٌَُُُٕ بٌِْ َّوٌٍُُ ؤَْٓؽَُِيُْْ ؼَُِّوَصً بِْٕ َُسِؽْعُْْ بِالَّ ٌَّْٓدً ﴿ - ٗٓٔ

( إذ يقوؿ أكفرىم عقبلن كفهمان ِإْذ يَػُقوُؿ َأْمثَػُلُهْم َطرِيَقةً ٫بن أعلم ٗبا يتهامسوف بينهم ُب السٌر )
( ما لبثتم إاٌل يومان كاحدان ُب الدنيا أك ُب عآب الربزخ لَِبثْػُتْم ِإالَّ يَػْوماً  ِإفْ كأصؤّم رأاين كأعد٥بم قوالن )

﴿َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة يُػْقِسُم  كقولو اآٍلًخرىًة( عىٍيشي  ًإالَّ  عىٍيشى  إذا قوبلت بيـو القيامة )كىالى 
َر َساَعٍة﴾ /اْلُمْجرُِموَف َما لَِبُثوا َغيػْ رو  ًإذىا كيٍنتى ) ٜٕٓت هنج الببلغة حكم  ،ٓٓالرـك ٍوتي  ،ُب ًإٍدابى

ى
 كىا٤ب

يٍلتػىقىى
ا أىٍسرىعى ا٤ب  !(.ُب ًإقٍػبىاؿو فىمى

( ال ظٍََُ كِْيَد ػٌَِـدً 015( كٍََََُْىَد هَدػدً صَلْصَلدً )012يَ ػَْٖ خُْفِسَدٍِ كَوَُْ َّنِٕلُيَد ََزِِّ َْٕٗلدً )ًََّْٕإٌََُُٗ﴿ - ٚٓٔ – ٘ٓٔ
 ﴾ ًَال ؤَْٓعدً

فَػُقْل يَنِسُفَها َر ِّ سئل رسوؿ هللا)ص( عن ا١بباؿ الضخمة ا٥بائلة ُب يـو القيامة ما حا٥با ؟ )
حقان إنو مشهد مزلزؿ رىيب  ،تان شديدان كالرمل كيطٌّبىا ُب ا٥بواء( فقل يفٌتتها ريب تفتيَنْسفاً 

َر ﴿ قولو ، ُب تغيّب نظاـ العآب كلو، كيكوف نظاـ آخر ُب عآب آخر،كغريب يَػْوـَ تُػَبدَُّؿ اأَلْرُض َغيػْ
أرضان مستوية ( قَاعاً ( فيَبكها )فَػَيَذرَُىا قَاعًا َصْفَصفاً ) – ٙٓٔ ،ْٖإبراىيم /  ﴾اأَلْرِض َوالسََّمَواتُ 

ال تَػَرى ِفيَها ) – ٚٓٔ ،: األرض ا٤بستويةالصفصف  ،ملساء جرداء خالية النبات فيها كالبناء
فيها  أم الترل ،أرض منبسطة ،: االرتفاع اليسّباألْمت ،٬بفاض: اال ( العوجِعَوجًا َوال َأْمتاً 

 لفو. كالسؤاؿ عن ا١بباؿ ألهناي خرتفاعان يسّبان ٱبتفاكال  ،٬بفاضان يستَب فيو اإلنساف عن األعْبا
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حً  لى ٍن غىفى مى  :٣بَاِسرُ ا)عن النيب )ص( ، مظهر للعظمة كالثبات كالتوازف ٢بركة األرض  عىٍن ًإٍصبلى
 أ

ى
 .ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص( عىادً ٤ب

 ﴾ َٔغُ بِالَّ ىَْٕٔدًٌََّْٓحٍٍِ َّعَّسِؼٌَُٕ خًَُّخػِِ ال ػٌَِؾَ َُوُ ًَوََٙؼَطْ خَٕصٌَْخضُ َُُِِّلَِْٖٔ كَال ظَْٕ﴿  - ٛٓٔ
فمنهم من ٯبيب الدعوة كمنهم من  ،كا٤بؤذف الذم يدعو الناس للصبلة  ،( ا٤بنادمالدَّاِعي)

أما منادم اآلخرة فلكل يستجيب فلم ٲبتنع عنو أحد. ُب ذلك اليـو العصيب يتبع الناس  ،ييعرض
ال ِعَوَج ْب مستسلمْب )داعي هللا )إسرافيل( الذم يدعوىم إٔب أرض اشر أيتونو سراعان صامت

من غّب  ،( دك٭با ا٫براؼ عن خط السّب أك توقف أك إعراض أك استنكاؼ أك تثٌبط أك تساىلَلوُ 
( كخضعت َوَخَشَعْت اأَلْصَواُت ِللرَّْٞبَنِ سهو ألحد أك نسياف ألحد أك مسا٧بة مع أحد )

عظمتو جٌل ُب كسكنت النفوس كذلت ا٣ببلئق ٥بيبة الرٞبن ك  ،األصوات أم خضع أصحأّا
( فبل َفبل َتْسَمُع ِإالَّ ٮَبْساً ) ِٔالكهف/﴾ال ُيْشِرُؾ ٓت ُحْكِمِو َأَحداً ﴿ا٢باكم العادؿ الذم  ،عبله

ا  ًإذى (. .َوَخَشَعْت اأَلْصَواتُ ُب قولو) عن اإلماـ الباقر)ع(ك، تسمع إاٌل صواتن خىفَّيان ال يكاد ييسمع
شىًر حىٌبَّ يػىٍعرىقيوا عىرىقنا ةن عيرىاةن فػىييوًقفيوفى ُب اٍ حيفىا لنَّاسى ُب صىًعيدو كىاًحدو ا هللاي  عى كىافى يػىٍوـى الًقيىامىًة ٝبىى 

اري  ا كىتىٍشتىدُّ أىنٍػفىاسيهيٍم فػىيىٍمكيثيوفى ُب ذىًلكى ًمٍقدى  ،ّْٗ/  ّنور الثقلْب  (!كىذىكَّرى اآليىةى  ،ٟبىًٍسْبى عىامنا شىًديدن
( إٌف ىناؾ تنسيقان ٤بشهد القلوب كاألجساـ ُب الدَّاِعي ال ِعَوَج َلوُ  يَػتَِّبُعوفَ نبلحظ قولو ) :فائدة

٩با يدؿ أف ىناؾ عبلقة مباشرة بْب حركة  ،مع مشهد ا١بباؿ ُب تسويتها مع األرض ،حركتها
 .كانتظم معهما فقد فاز ابمتياز! ،السنن اإلنسانية كحركة السنن الكونية. فمن نىسَّقى بينهما

 ﴾ ٍٍ ال ظَنلَغُ خَُّٙلَدػَصُ بِالَّ َْٖٓ ؤٌََِٕ َُوُ خَُُّلَُْٖٔ ًَََظَِِ َُوُ هٌَْالًٌََّْٓحِ ﴿ - ٜٓٔ
ِإالَّ َمْن َأِذَف َلُو ال تنفع شفاعة أحد ُب غّبه ) ،ُب ذلك اليـو الرىيب ا٢باسم ُب يـو اشر

كرضي قولو كعملو  ،( ُب أف يشفعنُ َمْن َأِذَف َلُو الرَّٞبَْ ( ابستثناء شفاعة )الرَّْٞبَُن َوَرِضَي َلُو قَػْوالً 
: )ال شفيعى أ٪بحي  ُب هنج الببلغةكشفاعتو من األنبياء كاألكصياء كاألكلياء كالشهداء كالصا٢بْب . 

اًفعي ا٣بى ) ٓت غرر ا٢بكممن التوبة(  ٍدؽً لٍ شى َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ﴿كقولو ( ًق العىمىلي اًب٢بىقًٌ كىليزيكـي الصًٌ
 ٤با نفي أف تنفع الشفاعة بغّب إذنو علل ذلك بقولو :  ِٓٓالبقرة /﴾إبِِْذنِوِ  ِعْنَدُه ِإالَّ 

 ﴾ َّؼَُِْْ َٓد زََْْٖ ؤًَِّّْيِْْ ًََٓد وَِْلَيُْْ ًَال ُّمِْؽٌَُٕ زِوِ ػِِْٔدً ﴿ - ٓٔٔ
يعلم هللا سبحانو ٝبيع أحواؿ  ا٤بعُب :( َُٖالضمّب يرجع إٔب الذين يتبعوف الداعي ُب اآلية )

( أم يَػْعَلُم َما بَػْْبَ َأْيِديِهمْ كأقوا٥بم كأفعا٥بم، كيعلم كل شيء عن آّرمْب فهو )أٝبعْب ه عباد
( أم حا٥بم َما َخْلَفُهمْ كيعلم ) ،حا٥بم كمصّبىم ُب موقف ا١بزاء، كيعلم ما تقدمهم من األحواؿ

فبل ٚبفى  ،ما أتخرأم يعلم ما تقدـ ك  ،ُب الدنيا قبل ا٤بوت كبعده، كيعلم مابعدىم ٩با يستقبلوف
( بينما ىم ال ٙبيط علومهم ٗبعلوماتو َوال ٰبُِيُطوَف ِبِو ِعْلماً عليو خافية ُب األرض كال ُب السماء )
كىالى كقولو )، ُُٓالبقرة / ﴾َويُػَعلُِّمُكْم َما ٗتَْ َتُكونُوا تَػْعَلُموفَ ﴿كالبذاتو إاٌل ما يعٌلمهم هللا سبحانو 
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يطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن عً  إٔب العجز عن معرفة ذات هللا  وفيو إشارة:، ِٓٓالبقرة/( ٍلًمًو ًإالَّ ٗبىا شىاءى ٰبًي
فإهنا تدلكم على هللا تبارؾ كتعأب .  ،هللاً  ٨بىٍليوقىاتً  ُب  ريكاكىتفىكَّ  هللاً  ذىاتً  ُب  تػيفىكًٌريكا فىبلى  ،عزكجل

، حيجَّتىوي  تي بي كىاًبلًفٍطرىًة تػىثػٍ  ،مىٍعرًفػىتىوي  قيوًؿ يػىٍعتىًقدي كىاًبلعي  ،يىٍستىًدؿُّ عىلىٍيوً  ًبصيٍنًع هللاً ) عن اإلماـ علي)ع(
عن ، من سعى إٔب هللا قرٌبو، كمن ٕبث عن هللا كجده، ّٓالتوحيد ص خلًقًو(  كآبايتو احتجَّ علىى 

 . ٓٗصُٕالبحار( مىٍن صىبػىرى عىٍلى هللًا كىصىلى إليوً ) اإلماـ علي )ع(
  ﴾ مَِِّ خُْوٌَُِّّْ ًَهًَْ وَدذَ َْٖٓ لََََٔ َُِْٔدًًَػَنَطْ خٌُُْـٌُهُ ُِِْ ﴿ - ٔٔٔ
، : كجوه أصحأّا كقلؤّم كنفوسهم اْلُوُجوهُ  ،: خضعت كذٌلت كانقادت كاستسلمتَعَنتْ 
، لكل ما خلق، كالقائم بذاتو ا٤بقٌوـ لغّبه القائم ابلتماـ كالكماؿ كا١ببلؿ كا١بماؿ،: اْلَقي وـِ 

 ا٤بعُب:مور الكوف كالكائنات، ك٦بازاة كل نفس ٗبا كسبت، كاليغفيل كال يذىل عن تدبّب أ
( كاستسلمت ا٣ببلئق كلها ١ببارىا ا٢بي القيـو الباقي، الذم ال َوَعَنْت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ اْلَقي وـِ )

الذم بو قياـ كل شيء  ،القائم على خلقو بتدبّب شؤكهنم ،حياة كل حي ا٢بياة كمنو ٲبوت كبو
فبل  ٖٖالنمل /  ﴾الَِّذي أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ  ُصْنَع اَّللَِّ ﴿كىو القائم إبٛباـ كل شيء  ،ان احتياجان كاضطرار 

فهو مرآة  ،كخص الوجوه ابلذكر ألهنا أشرؼ األعضاء الظاىرة ،يستطيع أم ٨بلوؽ ردان ٢بكمو
شاعر تتصل مباشرة اب٤ب ه، كالوجو ألف آاثر الذؿ كالسركر تظهر عليها ،اإلنساف كصورتو ا٤بميزة

كترتبط ابلضمائر كاألحاسيس، ككأف الوجوه القاعدة ا٤بركزية الٍب تصب فيها كيظهر عليها قرارات 
، ٕٗاألنعاـ/ (ًإٌ٘بً كىجٍَّهتي كىٍجًهيى لًلًَّذم فىطىرى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى النفوس كقولو ) تالعقوؿ كخلجا

لذلك معرفة سيماء الوجوه لركح بو، إسبلـ الوجو  تعأب يعِب توٌجو القلب إليو، كتعٌلق ا
تو لًٍلميتػىوى٠بًًٌْبى كانعكاساهتا ٕباجة إٔب علم الفراسة، كقولو ) ىايى ، أم ٕٓا٢بجر/( ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى

ريكا فػى )النيب )ص(  عنا٤بتفٌرسوف،  كنز (كىيػىٍنًطقي بًتػىٍوًفيًق هللاً  ! فىًإنَّوي يػىٍنظيري بًنيوًر هللاً  رىاسىةى اٍلميٍؤًمنً إٍحذى
( كفقد األمل حيرًـ الثواب كخسر َخابَ ( كقد )َوَقْد َخاَب َمْن َٞبََل ظُْلماً ) َُّّٕخربالعماؿ 

قاؿ  ،عنواف كاسع الداللة الظلم:( َمْن َٞبََل ظُْلماً النعيم من كصل إٔب ساحة اشر للحساب )
 .الراغب ُب ا٤بفردات: ككل من يتجاكز ا٢بق فهو ظآب

  :الظ لم ثبلثة: فائدة
 .ُِاألنعاـ/﴾َوَمْن َأْظَلُم ٩بَّْن افْػتَػَرى َعَلى اَّللَِّ َكِذابً ﴿كقولوظلم بْب اإلنساف كبْب ربو هللا تعأب -ٔ
َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَف النَّاسَ ﴿ كقولوظلم بينو كبْب الناس  -ٕ  .ِْالشورل/ ﴾ِإ٭بَّ
ُهْم ظَاٗتٌِ ﴿كقولوظلم  بينو كبْب نفسو  -ٖ عظم الظلم مع هللا أف تشرؾ ، كأِّفاطر/ ﴾ لِنَػْفِسوِ ِمنػْ
كيغطي على فضلو فبل مغفرة لو،  ،ألف ا٤بشرؾ أيخذ حق هللا تعأب ُب كل شيء كيعطيو لغّبه ،بو

فعملو عمل العىٌدك! كىو  كيدعو إليو، الغّب حقٌ  كيكرٌب  سبحانو، كيضٌيع حقو ،فهو ييصٌغر حق هللا
ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ إِ ﴿١بلي الشرؾ ا٣بفي كا ،مشرؾ اب كافر برسلو كرساالتو أك   ُّلقماف/ ﴾فَّ الشِّ
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كأف أخسر الناس غدان مىٍن ظلم الناس كاعتدل على حقوقهم  ،اترؾ ألمره مينػٍغىًمسه ُب معاصيو
يعىادً ) عن اإلماـ علي)ع( ،كمن ظلم نفسو فقد ظلم الناس ،ككرامتهم كحريتهم

 ،بىًئسى الزاد ًإٔبى ا٤ب
كالرابح عند هللا من عمل ٣بّب الناس كصبلحهم كتقدمهم لوجو هللا كحب  ،(بىادً ٍدكىاًف عىلىى العً العي 

ُر اْلََبِيَّةِ ﴿ كقولوا٣بّب كاإلنسانية   َوَقدْ ) ٕالبٌينة/﴾ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت ُأْولَِ َك ُىْم َخيػْ
كيمٍ ) وٓت ا٢بديث سرى : خى َخابَ ( َخاَب َمْن َٞبََل ظُْلماً  عند الٌل  الظٍُّلمى  فىًإفَّ  كىالظٍُّلمي  ًإايَّ

كيٍم )كفيو أيضان ( كيمٍ أىٍخسىريكيٍم أىٍظلمى ) ٓت غرر ا٢بكم ،َّٗ/  ٕٓالبحار  (اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـً  ظيٍلمىاته  ىو ًإايَّ
ميوي كي   مى لى ٍن ظى فىمى  كىالظٍُّلمي  الظلم أـ ك  ،و كلو تبعات مهلكات( كىتػىنػىغَّصى عىيشيوي كتزكؿ نعمترًىىٍت أىايَّ

ٌرب النفوس  أىٍفحىشً  نٍ : )مً  ٓت غرر ا٢بكم ،فهو خسارة الدنيا كاآلخرة ،، كييقٌسي القلوبالرذائل كٱبي
(! ظيٍلمي  الظٍُّلمً   .اٍلًكرىاـً

 ﴾ ًََْٖٓ َّؼََْْٔ ِْٖٓ خُصَّدُِمَدضِ ًَىٌَُ ُٓآٌِْٖ كَال َّىَدفُ َُِْٔدً ًَال ىَعْٔدً ﴿ - ٕٔٔ
  ،( صاّب األعماؿ على إطبلؽ معُب الصا٢بات كالنافعات للناسَوَمْن يَػْعَمْل ِمْن الصَّا٢ِبَاتِ )   

فإنو  ،( بربو كرسلو كرساالتوَوُىَو ُمْؤِمنٌ بشرط اإلٲباف ) ،كل حسب قدرتو كطاقتو كخربتو ك٘بربتو
( فبل ٱباؼ من َىْضماً َفبل ٱَبَاُؼ ظُْلمًا َوال ُب أمن كأماف من أىواؿ ىذا اليـو الرىيب ا٢باسم )

( كال ٖبسان كال ٱباؼ أف َوال َىْضماً ( أبف ٰبمل عليو زايدة سيئاتو كسيئات غّبه )ظُْلماً ا٢بساب )
بل سيجد ا١بزاء العادؿ  ،ُْٔاألنعاـ/﴾َوال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى﴿ كقولوينقصو حسناتو كثوأّا 

: لظلم ا ْٗالكهف /  ﴾َوال َيْظِلُم رَب َك َأَحداً ﴿ لوكيوٌَب أجره كامبلن كيضاعفو  ،ا٢بسن ٤با عمل
كقولو : البخس كالنقص  مضوا٥ب ،أبم شكل من األشكاؿ ،اعتداء على الفرد أك على آّتمع

يىاةن طىيًٌبىةن ﴿ ا يػيوىَبَّ ًإ٭بَّى ، كقولو )ٕٗلنحل/ ﴾مىٍن عىًملى صىا٢ًبان ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى
: فإذا كاف العمل الصاّب النافع للناس من غّب فائدة ،َُالزمر/( الصَّاًبريكفى أىٍجرىىيٍم ًبغىٍّبً ًحسىابو 

هرىة كٚبليدان لذكراه كىشي  ،فيأخذ أجره فيها ذكران حىسىنان  ،فإنو ال يعمل  كإ٭با يعمل للدنيا ،ا٤بؤمن
)أان خّب شريك، من أشرؾ ُب عملو لن أقبلو  تعا٘ت عن اإلماـ الصادؽ )ع( قاؿ هللا، كٲبدحو الناس

فىمىٍن كىافى يػىٍرجيوا ًلقىاءى رىبًًٌو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن كقولو ) ُّٕ/ّتفسّب نور الثقلْبإاٌل ما كاف ٕب خالصان( 
ا هي مً كىمىا أًلىحىدو كقولو ) َُُالكهف/( صىا٢ًبنا كىالى ييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًًٌو أىحىدن ًإالَّ ابًٍتغىاءى  ٍن نًٍعمىةو ٘بيٍزىل،ًعٍندى

  .َِ-ُٗالليل/ (كىٍجًو رىبًًٌو اأٍلىٍعلىى
 ﴾ ًُْخًًًٍَََُِيَ ؤََُّْٗنَدهُ هُُْآٗدً ػََُزِّْدً ًَصََُّكْنَد كِْوِ ِْٖٓ خٌَُْػًِِْ َُؼََِّيُْْ َّعَّوٌَُٕ ؤًَْ ُّمًِْغُ َُيُْْ ٌِ ﴿ - ٖٔٔ

َناَؾ ِمْن َلُدَنَّ ِذْكراً َوقَ ) ٗٗ( عطف على اآلية وََكَذِلكَ ) ( أم كما أنزلنا ماذكر من الوعيد ْد آتَػيػْ
القرآف ( كذلك أنزلنا وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه قُػْرآًَن َعَربِّياً ): ا٤بعُب كالوعد كأحواؿ يـو القيامة كأىوا٥با

، كدستور حضارم ٭بوذجي متقدـ، أبسلوب ببلغي عريب مبْب الكرٙب منهج حياة لئلنساف
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 كقولو، ليتفٌهمو العرب الذين نزؿ عليهم، كيتدبٌره الناس كافة ، عإب ا٤بضامْبكمييسَّر كفصيح
، كيستقيموا على ىداه كيقفوا على إعجازه كيسعدكا ِٖ سبأ / ﴾َناَؾ ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاسِ َوَما َأْرَسلْ ﴿

 ،( اإلنزاؿ من مكاف عاؿو اهُ أَنَزْلنَ فإنو يهديهم للٍب ىي أقـو ُب دنياىم كآخرهتم ) ،ابلعمل ٗبحتواه
 (َوَصرَّفْػَنا ِفيِو ِمْن اْلَوِعيدِ من أىل األرص ) لوا كاٍعليويا كخذكا منهجكم من األعلى الاأم تع

: كىضَّحنا أبساليب ٨بتلفة، كذٌكران ككٌرران كخٌوفنا ُب القرآف بذكر أنواع ا٤بشاىد من الوعيد َوَصرَّفْػَنا
الختبلؼ األمزجة لعٌلها تعي النص القرآ٘ب كتتآثر بو كتستقيم، ككذلك كرران األساليب  ،كالتهديد

ا اٍلقيٍرآًف لًيىذَّكَّريكا﴿ كقولو  .ُْاإلسراء/ ﴾كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا ُب ىىذى
 كقولو، كٰبيي ُب نفوس الناس شعور التقول ( لعلو يتحرؾ ُب مشاعرىمَلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوفَ )

َر الزَّ ﴿   ُٕٗالبقرة /  ﴾اِد التػَّْقَوىَوتَػَزوَُّدوا فَِإفَّ َخيػْ
( علمان انفعان كموعظة حسنة ِذْكراً ( أك ٰبدث ٥بم القرآف )َأْو ُٰبِْدُث ٥َبُْم ِذْكراً كىقىاهي( ) هللاى  تػَّقىىأ )مىنٍ 

اسان ٛبنعهم من معاداة ا٢بق كتبعدىم عن الضبلؿ كا٤بعاصي كالفساد )أك( يتوٌلد ٥بم تذكران كإحس
فيستذكقوا اإلٲباف كتصلح  ،من شأنو أف يبعدىم عن الضبلؿ ،ائرذاتيان كإحياء مشاعر كضم

فيكوفي  ،( الذم ىو أفضل حصانة كخّب صيانةهللاً  ٧بىىاًرـً  عىنٍ  اٍلوىرىعي كىذا ىو ) ،نفوسهم التقول
)سىبىبي صىبلحي النٌػٍفس  ٓت غرر ا٢بكم ،ا٢بافظ كخّب قرين األمْب ا٤بنيع ا٢بصْبا٢بصن الوىرىعي ك

من كثرة  فهم القاسية قلؤّم ،أما الذين ال ٰبٌرؾ مشاعرىم القرآف ،ا أذنبوا يتوبوا بسرعةالوىرىعي( كاذ
الَِّذيَن َخِسُروا أَنْػُفَسُهْم َوَأْىِليِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأال َذِلَك ُىَو ا٣ْبُْسَراُف ﴿كىم ا٣باسركف  ذنؤّم،
 .  ُٓالزمر /  ﴾اْلُمِبْبُ 
: أم لغة كسيلة ا١بواب لقرآف بلغة العرب كىو ذكره للعا٤بْب؟ :٤باذا نزؿ ا سؤاؿ –ٔ: فائدة
ألف اللغة كسيلة كا٤بعا٘ب ىي الغاية، فاللغة  ،٪بيل كلغتهما غّب العربية٫بن نؤمن ابلتوراة كاال ،تفاىم

أما ا٤بعا٘ب فهي ا٤بقصود  ،كما أف القوميات متغّبة كتغّب اللغات  ،ىي ا٤بتغٌّب كا٤بعا٘ب ىي الثابتة
ال قومية ٥با كال جنسية كأبية لغة كانت. كإذا ٓب يرسل ا٤بعا٘ب نتفاع منها بْب ٝبيع الناس، فمن اال

َ ﴿ كقولوهللا النيب بلغة قومو فبأية لغة ٱباطبهم؟  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ بِِلَساِف قَػْوِمِو لِيُػبَػْبِّ
 .قىاٍؿ( مىا ًإٔبى  كىايٍنظيرٍ  قىاٍؿ، مىنٍ  ًإٔبى  رظي تػىنٍ  )الى  ٓت غرر ا٢بكم ْإبراىيم /  ﴾٥َبُمْ 

 ﴾ ِِٗ ػِِْٔدًكَعَؼَدََُ خَُِّوُ خَُِِْٔيُ خُْمَنُّ ًَال ظَؼْفََْ زِدُْوُُْإِٓ ِْٖٓ هَسَِْ ؤَْٕ ُّوْعََ بَُِْْيَ ًَلُْْوُ ًَهَُْ ََذِّ ِِيْ ﴿ - ٗٔٔ
فعالو، أب بصفاتو، كتعأب أبتفاعل من علو، كتسامي من رفعة، فتعأب بذاتو، كتع( فَػتَػَعاَ٘ت اَّللَُّ )

 كيعلو غّبه.
أم جىلَّ هللا كعبل  ،كليست مرتبة شريفة إاٌل كهللا ا٢بق تعأب ُب أعلى الدرجات منها كأرفعها

كلمة تعأب كتبارؾ ال   ،تعأب ذااتن كصفااتن  ،( عبل قدره ارتفاعان ال يوصل إليوفَػتَػَعاَ٘ت اَّللَُّ كتقٌدس )
أما تعإب هللا سبحانو فهو ٤بصلحة  ،( التعإب ُب البشر ٩بقوتحاف هللاسبكمثلها ) ،تقاؿ إاٌل 
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الذم قهر  َُِالبقرة/ ﴾َوِإَ٘ت اَّللَِّ تُػْرَجُع األُُمورُ ﴿( ا٤بلك الثابت الذم ال يتغٌّب اْلَمِلُك ا٢ْبَق  ا٣بلق )
كعن كل ماال  ،كارتفع هللا بذاتو كصفاتو عن ٩باثلة ٨بلوقاتو كمشأّتها ،سلطانو كل جبار متكرب

ا٤بالك لكل شيء ملكان مطلقان يتصٌرؼ  ،( الذم ٚبضع لو الوجوهاْلَمِلُك ا٢ْبَق  يليق بقدسو كىو )
( َوال تَػْعَجْل اِبْلُقْرآِف ِمْن قَػْبِل َأْف يُػْقَضى ِإَلْيَك َوْحُيوُ ُب ملكو اب٢بق كالعدؿ كا٢بكمة كا٤بصلحة )

خوفان  ،جربيل القرآف الكرٙب ايدمحم، فبل تتعجٍل ابلقراءة معوإذا أقرأى عليك  ،ه كقراءتو: إلقاء َوْحُيوُ 
ِمْن قَػْبِل َأْف يُػْقَضى ِإلَْيَك ) ُٔالقيامة/﴾ال ٙبيىٌرًٍؾ ًبًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى ًبوً ﴿ كقولوأف يفوتك شيء منو 

من بل استمع إليو كاصغ كاصرب حٌب يفرغ  ،: يتم كينتهي جربيل كحيو كامبلن يُػْقَضى( َوْحُيوُ 
نػيٍقرًئيكى فىبل تىنسىى﴿ألنك ٙبفظو أنت كال ٚبشى النسياف  كحينئذو تقرأه ،تبلكتو كقد  ٔاألعلى /  ﴾سى

ُب  ﴿ وقولو ٔا٢بجر /  ﴾ِإَنَّ ٫َبُْن نَػزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإَنَّ َلُو ٢َبَاِفُظوفَ ﴿كقولوتكٌفل هللا ٕبفظ القرآف 
ته بىيًٌنىاته ُب صيديكًر الًَّذينى أيكتيوا ﴿كقولو  فوظ٧ب مكنوف: ٖٕالواقعة /  ﴾ًكتىابو مىٍكنيوفو  بىٍل ىيوى آايى

 .، كليس بعد هللا من هناية، فليس بعد القرآف من حقيقةْٗالعنكبوت /  ﴾اٍلًعٍلمى 
تَػَهى﴿ كقولو أم ال  ،( )ال( ىنا انفية كليست انىيةَوال تَػْعَجلْ ) ِْالنجم /  ﴾َوَأفَّ ِإَ٘ت رَبَِّك اْلُمنػْ

لكن ال تكتًف بو كاطمح ا٤بزيد  ،٫بن نعلم أف عندؾ علمان ٦بمبلن ٗبا سيوحى إليك ،تنسى أبدان 
َوُقْل َربِّ ) ،صغاء إليو كاستماع ابقي الوحيكاطلب من هللا علمان جديدان مفيدان ابلصرب عليو كاإل

عي فى نػٍ ًليل العىمىلي يػى ًإفَّ قى ) عن النيب)ص( ،: فهمان إلدراؾ ا٢بقائق كىي غّب متناىيةِعْلماً ( ِزْدِن ِعْلماً 
و أف كجل كادعي  أم سل هللا عز ،ّّْ/  ٓركح البياف  (عي مىعى ا١بىٍهلً فى نػٍ العىمىلي الى يػى  كىًإفَّ كىًثّبى  ،مىعى الًعٍلمً 

طٌورىا، حٌب كالعلم تقـو عليو حركة ا٢بياة كت ،لو يزيدؾ علمان مع علمك فإف العلم ال حدكد
كعلى قدر العلم  ٕٔيوسف/﴾َوفَػْوَؽ ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ ﴿ولو كق ،ساس العلمالعبادات تقـو على أ

ا يػيقىرًٌبيًِب ًإٔبى هللًا عً  ًإذىا أىتىى عىلىيَّ يػىٍوـه الى أىٍزدىادي ًفيوً ) يقوؿ النيب)ص( ،تكوف العبادة كتنضج ا٢بياة لىمن
رىؾى هللاي ٕب ُب طيليوعً   نٍ مى  مىٍن أعلم الناس؟ )قاؿى  ماـ علي)ع(اإلكىسيًئلى  ،ّٖٗ/  ّنور الثقلْب  (مشسو فىبلى ابى

 (ضىًل الًعبىادىةً ٍلمي أىحىبَّ ًإٔبى هللًا ًمٍن فى العً  لي فىضٍ ) وعن النيب)ص( ا٤بصدر السابق (وً لمً اس إٔب عً لم النٌ عً  عى ٝبىى 
ؿو  عىمىلً لا ًبغىٍّبً  )اٍلًعٍلمي  ٓت غرر ا٢بكم.  ا٤بصدر السابق ( ًعٍلمو  ًبغىٍّبً  أىلعىمىلي  ،كىابى ىؿو )اللهم  )ص(وعن النيب ضىبلى

 . ِٓٓ/  ٖ النسائيسنن إ٘ب أعوذ بك من علم الينفع( 
 ﴾ ًََُوًَْ ػَيًَِْٗد بََُِ آيََّ ِْٖٓ هَسَُْ كَنََِِٕ ًََُْْ َٗفًِْ َُوُ ػَّْٓدً ﴿ - ٘ٔٔ

٪بَِْد َلُو  فَػَنِسَي َوٗتَْ ( لقد كٌصينا آدـ أف ال أيكل من الشجرة ا٤بنهي عنها )َلَقْد َعِهْدَنَ كأقسم )
( ما َنِسيَ فػَ كنسي أمران كغفل عنو )  ،كخطأ غّب ميتعىٌمد كبراءة ( فَبؾ الوصية عن سهوَعْزماً 

( َوٗتَْ ٪بَِْد َلُو َعْزماً )  ُُٕطو /  ﴾ِإفَّ َىَذا َعُدو  َلَك َوِلَزْوِجكَ ﴿أخربه هللا بو من عداكة إبليس 
كٓب ٪بد لو القدرة الٍب يقرر ّٔا أمر  ،ما هنيناه عنوكحزمان كتصميمان كثبااتن كال قوة إرادة صلبة! ع
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عن اإلماـ ، علمبدكف خربة كال  ،كىي ٘بربة جديدة ،ربو، كٱبزم ّٔا كساكس الشيطاف الرجيم
(كُب التعبّب عن ٨بالفة أمر ربو كأكلو (فَػَنِسيَ ٠بيًٌيى اإًلٍنسىافي ًإٍنسىاانن أًلىنَّوي يػىٍنسىى )) الصادؽ)ع(

ككذلك من أخطأ كنسٌي من  ،لٍب أحاطت بواإشارة إٔب لطف هللا بو كرٞبتو  ،الشجرة ابلنسياف
ِإفَّ ﴿ كقولوو عذران كسا٧بو، ال ترٌد ا٣بطأ اب٣بطأ ، فالتمس لعلى ا٣بطأ ٓب يصرٌ  كلد آدـ 

ِلَك ِذْكَرىَٰ ِللذَّاِكرِينَ  ا٢بََْسَناِت يُْذِىنْبَ السَّيَِّ اتِ  مٍب ا٣بطأ ُب ا٢بديث: )رفع عن أ ُُْىود /  ﴾ذََٰ
 ،ُِٗ/ٔالكاشف( ركا عليوال يطيقوف، كما ال يعلموف كما اضطاستكرىوا عليو كما كالنسياف كما

ثٍػرىةي ) عن اإلماـ علي)ع( ىاًء الرَّاًكدً ٥ٍبىٌم ا عىٍشرىةه ييورًٍثنى النًٌٍسيىافى: كى
 ا٢بىاًمضً  احً التػُّفٍ  كىأىكىلي  كىالبػىٍوؿي ُب ا٤ب

 .ّْْ/ٓركح البياف (...ٍصليوبً ًإٔبى ا٤ب أىٍلوىاًح القيبيوًر كىالنَّظىري  ءىةي كىًقرىا الكيٍزبػىرىةً  كىأىكىلي 
 ﴾ ًَبٌِْ هُِْنَد َُِِْٔالجٌَِصِ خْٔفًًُُخ ٓيََّ كََٕفًًَُخ بِالَّ بِزَِِْْٓ ؤَزََ ﴿ - ٙٔٔ

: كاذكر ايدمحم حْب أمران ٗبعُب يذكر تعأب تشريف آدـ كتكرٲبو كما فضلو على كثّب ٩بن خلق . 
( ِإالَّ ِإْبِليَس َأَب فامتثلوا األمر ) ،بلئكة ابلسجود آلدـ سجود ٙبية كتكرٙب كسجود لؤلمر اإل٥بيا٤ب

كتكررت ىذه القصة ُب سبع  ،كىذا يبٌْب عداكة إبليس لبِب آدـ ،رفض السجود كعصى أمر ربو
هج هللا تعأب سور من القرآف تعليمان للعباد امتثاؿ األكامر كاجتناب النواىي كاإلستقامة على من

كعند  ،، ُب كل مرة أتٌب بلقطات جديدة مهمة ٓب تيٍذكىري سابقان يضان، تكررت القصص القرآنيةكأ
إف هللا  فائدة : أسرار سننها، ، كتلٌمح إٔبى اجتماع ىذه الٌلقطات ٝبيعان تعطيك القصة كاملة

كلكن بعد أف نفخ ( سجود ٙبيةعندما خلق آدـ جسدان من طْب ٓب أيمر ا٤ببلئكة ابلسجود لو )
ـَ هللا فيو من ركحو عندئًذ قاؿ ) :إٌف قيمة اإلنساف ككرامتو بركحو  وٓت ذلك داللة ،(اْسجُدُوا آلَد

 ،، كىذا ٰبصل بطاعة هللا تعأبعلينا العناية ابلركح إذف:كا١بسد ٦برد كعاء الركح  ،قبل جسده
مئناف القلب كانشراح الصدر كىي قرة العْب كاط ،الذم أساسو اإلٲباف كالعلم كالعمل الصاّب

ًئنُّ اٍلقيليوبي ﴿ كقولو  . ِٖالرعد /  ﴾أىال ًبذًٍكًر اللًَّ تىٍطمى
 ﴾كَوُِْنَد َّد آيَُّ بَِّٕ ىٍََخ ػًًٌَُّ َُيَ ًًََُِّْـِيَ كاَل ُّىُِْـَنٌََُّٔد ِْٖٓ خُْفَنَّصِ كَعَْٙوََ﴿ - ٚٔٔ

ٍذرىانٍه  فقلنا لو إف إبليس شديد الع َفبل داكة كالكراىية لك كلزكجتك حٌواء )نبهنا آدـ كىحى
أم ال تطيعاه بوساكسو  ،: فتتعب كجاء بصيغة ا٤بفردفَػَتْشَقى( ٱُبْرَِجنَُّكَما ِمْن ا١ْبَنَِّة فَػَتْشَقى

إٍف استمع لوسوسة  ،فيكوف سببان إلخراجكما من ا١بنة فتشقياف كتتعباف ٗبسؤكلية ا٢بياة الدنيا
، ّْالنساء/ ﴾الّرَِجاُؿ قَػوَّاُموَف َعَلى النَِّساءِ ﴿ كقولواـ على حواء كا٣بطاب آلدـ ألنو قوٌ  ،الشيطاف

 ﴾َوال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى﴿كإ٭با اقتصر على شقائو لعدـ كجود عبلقة بْب شقائو كشقائها 
( فَػَتْشَقى)-ٔ :فائدةكإٌف آدـ ىو الذم ٰبمل العبء األكرب ُب مواجهة ا٢بياة،  ُْٔاألنعاـ/

لتحصيل مطالب الدنيا الكثّبة كطلب الرزؽ ا٢ببلؿ  ،شقاء كالعناء كالببلء ابلتعب كالسعيفال
ُب مكابدة كمعاانة كقلق كحّبة كمرض كببلء كأٓب  ْالبلد /  ﴾َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَف ٓت َكَبدٍ ﴿كقولو 
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ت ىا ىنا ُب عيش كفقداف ك٘باكز ا٢بدكد كاتباع الشيطاف كا٥بول كالنفس األمارة ابلسوء...، كأن
البعد عن هللا فيكوف  ،كٰبصل الشقاء من أمر منهي عنو ،ىِبء كٞباية من كل ببلء كعناء كشقاء

اابن صىعىدان ﴿ كقولوتعأب  ال َتْدُع َمَع اَّللَِّ و ﴿وقولو  ُٕا١بن/﴾كىمىٍن يػيٍعًرٍض عىٍن ًذٍكًر رىبًًٌو يىٍسليٍكوي عىذى
 . ُِّالشعراء /  ﴾ِبْبَ ِإ٥َباً آَخَر فَػَتُكوَف ِمْن اْلُمَعذَّ 

 ﴾ ( ًَؤََّٗيَ ال ظَظَْٔإُ كِْيَد ًَال ظَعْم007ََبَِّٕ َُيَ ؤَالَّ ظَفٌُعَ كِْيَد ًَال ظَؼٍَُْ) ﴿ - ٜٔٔ – ٛٔٔ
َوَأنََّك ال َتْظَمُأ ِفيَها َوال ) – ٜٔٔإٌف لك ُب ىذه ا١بنة أف ال ٘بوع فيها كال يعرل جسدؾ أبدان 

ٌر الشمسَوال َتْضَحىيبك العطش فيها )( كلك أيضان أاٌل يصَتْضَحى كىذه  ،( ال يصيبك حى
َوال كا٤براد ) ،كغّبىا من ا٢باجات الضركرية كالكمالية ٛبثل متاعب اإلنساف ُب السعي لتحصيلها

ألف  ،( ليس ُب ا١بنة أثر من حرارة الشمس حٌب ٙبتاج إٔب مسكن يقيك من ا٢بر كالربدَتْضَحى
  :فائدة ،دائم ببل مشس كال غّبىا ٩با يسبب ا٢برارة ًظبلؿ ا١بنة ظل ٩بدكد كظليل

التغٌوط  كال بوؿ كال عرم كال شيطاف  ٗبعُب:إٌف ُب ا١بنة ال جوع كالعطش  ٓت اآلية داللة –ٔ
ٌنة ُب الدنيا كليست جىنُب جٌنة اآلخرة، أما جنة آدـ الٍب كاف فيها الشي  ،ة اآلخرةطاف فهي جى

كال  ،مرض كال ىـر كال نـو كال موت كال خوؼ كال ليل كال هناركليس ُب ا١بنة حٌر كال برد كال 
خطأ كال لـؤ ا٪باب كال تكليف كال حساب كال عمل كال لغو كال كذب كال كراىية كال ضعف كال

، ألف ا١بنة عن كل السلبياتُب ا١بنة اإلٯبابيات الدائمة بعيدان  وٖببلصة: كال خبث كال شر...
: أف أجساد العباد الصا٢بْب ُب ا١بنة غّب أجسادىم ٗبعُبا٤بفٌرطْب. كالنار غاية  ،غاية الصا٢بْب

فيبقى  ،ُب الدنيا )كذلك أجساد أىل النار( حيث أجساد الدنيا للفناء كأجساد اآلخرة للبقاء
قرف بْب ا١بوع  –ٕ ،كيتغّب الَبكيب الداخلي ٗبا يتناسب مع ا٣بلود ،الشكل كالصورة كالسيماء

 ،كبْب حٌر الباطن كىو العطش ،كُب العرم ذؿ الظاىر ،ا١بوع ذؿ الباطنألف ُب  ،كالعرل أكالن 
 كٮبا عبلمتاف على الفقر . ،كحٌر الظاىر كىو الضٌحى اثنيان 

 ﴾كٌٌََََْْٔ بَُِْْوِ خَُّْْٙؽَدُٕ هَدٍَ َّد آيَُّ ىََْ ؤَيُُُّيَ ػَََِ َ٘فََُشِ خُْىًُِِْ ًَُِْٓيٍ ال َّسََِْ﴿ - ٕٓٔ
الذم ٰبٌرؾ ا٥بول كيدفع النفس األمارة ابلسوء  ،في اٌرض ٫بو السوء: الصوت ا٣ب الوسوسة

:فألقى الشيطاف العدك الشرير نصيحتو  ا٤بعُب ،كابطنها يضر ،ظاىرىا يغٌر كيسرٌ  ،بطريقة خادعة
كالعسل ا٤بخلوط  ،كالصحيح ا٤بمزكج اب٣بطأ ،كخديعتو إٔب آدـ بصيغة ا٢بق ا٤بتلبس ابلباطل

عي عدـ الغفلة من كساكس الشيطاف اللعْب دائمان )ال تغفل فليس ٗبغفوؿو ابلٌسٍم! كىذا يستد
َلىعنك( ) ـُ َىْل َأُدل َك َعَلى َشَجَرِة ا٣ْبُْلِد َوُمْلٍك ال يَػبػْ  ( قاؿ اي آدـ ىل أرشدؾ إٔبقَاَؿ اَي آَد

كاف آدـ صفحة بيضاء ال ٲبلك   ،، كملكتى ملكان ال يفُبشجرة إف أكلت منها خلدت كٓب ٛبت
كىو ٰبمل الضعف البشرم ُب حبَّ  ،كٓب يعرؼ خطورة عدٌكه الشيطاف ،كليس لو خربة ،ربة٘ب
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 ،فنسي العهد ،كمن ىذه الثغرة نفذ إليو الشيطاف ا٤باكر ،البقاء ُب النعيم كالرغبة ُب ا٤بلك كا١باه
ـَ َأْف ال تَػْعُبُدوا َأٗتَْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم اَي َبِِب آدَ ﴿كقولو كعٌرض نفسو للخطر  ،كأقدـ على اظور

 . ُٔ-َٔيس/﴾ُمْسَتِقيمٌ  َوَأْف اْعُبُدوِن َىَذا ِصَراطٌ  ،الشَّْيطَاَف ِإنَُّو َلُكْم َعُدو  ُمِبْبٌ 
 ﴾ كَـٌٍََ كَإًََال ِٓنْيَد كَسًََضْ َُئَُد ٌَْٔآظُئَُد ًَؼَلِوَد َّىْصِلَدِٕ ػََِْْئَِد ِْٖٓ ًَََمِ خُْفَنَّصِ ًَػَصََ آيَُّ ََزَّوُ ﴿ - ٕٔٔ

إبغراء الشيطاف كطاعتو ك٨بالفة أمر رّٔما  ،أكل آدـ كحٌواء من الشجرة الٍب هناٮبا هللا عنها
( فتساقط عنهما لباس ا١بنة فظهرت ٥بما عورهتما ككانت مستورة عن فَػَبَدْت ٥َبَُما َسْوآتُػُهَما)

( ٯبمعاف كيلزقاف ٱَبِْصَفافِ : ابدرا كأخذا ) َطِفَقا( َوَطِفَقا ٱَبِْصَفاِف َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِؽ ا١ْبَنَّةِ أعينهما )
كىكذا  ،عليهما من كرؽ أشجار ا١بنة كيغطياف ّٔما عورهتما ليتسَبا حياءن كخجبلن كٮبا زكجاف

ككُب عن العورة ابلسوءة ألهنا تسوء اإلنساف كيستحي عند انكشافها أماـ  ،تفعل الفطرة السليمة
كىي بداية ٙبريك الدكافع ا١بنسية  ،شمة كالشرؼ ُب جسديهماكأهنما مواضع العفة كا٢ب ،الناس

( ٩با يبٌْب أهنا كانت فَػَبَدْت ٥َبَُما َسْوآتُػُهَماكٓب يقل )فبدت سوآهتما( كإ٭با قاؿ ) ،ُب كياهنما
 ﴾اَّللَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ  َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدودَ ﴿٧بجوبة عنهما فظهرت عندما ٘باكزا معان حدكد هللا 

  .ُالطبلؽ / 
كالشجرة ا٤بنهي عنها ٛبثل عنواف ا٤بعصية، كالذم يرتكب ا٤بعصية فسوؼ تزداد شهوتو على 

كقولو فيستجيب لوسوسة الشيطاف كيؤيد ىواه كنفسو األمارة ابلسوء !  ،عفتو، كىواه على ىداه
ُهَما لَِباَسُهَما ِلُّبِيَػُهَما َسْوآهِتَِما) عنهما لباس ا٢بياء كا٣بجل بعد أف ٱبلع  ينزع  ِٕاألعراؼ/(يَنزُِع َعنػْ

ـُ رَبَُّو فَػَغَوى) ،عنهما اللباس ا٤بادم الظاىر الساتر : فا٫برؼ كضلَّ كٓب يصب  فَػَغَوى( َوَعَصى آَد
كضٌل عن مطلوبو الذم ىو  ،حيث اغٌَب آدـ بقوؿ عدٌكه ،الغي خبلؼ الرشد كا٥بدل ،ا٢بقيقة

لف آدـ أمر ربو عن سهو كبراءة كعصى نصيحتو من غّب ( كخاَوَعَصى: )ا٤بعُب ،البقاء ُب ا١بنة
كتعٌدل حدكده  ،كارتكب خبلؼ األكٔب ،ٙبذيره من عداكة الشيطاف عن غفلة كنسي ،تعٌمد

كقد كصفو ابلعصياف كالغواية )مع صغر زلتو كتربير خطيئتو( كذلك  ،فظلم نفسو كخاب سعيو
عندما عصى استدرؾ كاستغفر كندـ  ،تعظيم ٥با كزجر عنها كهني شديد ألكالده من أمثا٥با

 .ُِِطو/(ّتَّ اْجتَػَباُه رَب وُ )كقولو كاعتذر، كاليذكر ىذا ىنا لتبقى رٞبة هللا كحدىا تسيطر على ا١بو 
كالزلٌة ليست ٗبعصية ألهنا صدرت عن ىفوة كغفلة  ،ا٤بعصية فعل ٧بيٌـر عن قصد –ٔ :فائدة
اف عمدان كالعصياف إف ك ،ألنو زٌؿ عن األفضل طبلؽ اسم ا٤بعصية على الزلة ٦بازان إف ،كشبهة

َها فََأْخَرَجُهَما ٩بَّا َكاََن ِفيوِ ﴿كقولو أ يسمى زلٌة يسمى ذنبان، كإف كاف خط َُما الشَّْيطَاُف َعنػْ  ﴾فََأَز٥بَّ
ختياراين إرشاداين كليس تكليفيان عباداين اإٌف هني آدـ عن الشجرة ا٤بمنوعة كاف هنيان  ،ّٔالبقرة / 

 ...فََأَكبلىذا يدؿ أف الٌلقمة ا٢براـ سبب لذىاب العفة كا٢بياء كظهور القبائح .) - ٕ ،راين إجبا
فتكوف ا٤بعصية سببان  ،( ىناؾ عبلقة بْب ا٤بعصية كانكشاؼ العورة كا٣بجلفَػَبَدْت ٥َبَُما َسْوآتُػُهَما
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فىبل ﴿ كقولو( َوىفَػغَ ... َوَعَصىكحرماف اإلنساف من سعادتو) ،لكشف العورة ا٤بعنوية كا٢بٌسية
ان آخىرى فػىتىكيوفى ًمنى  ِو َيْسُلْكُو َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِّ ﴿ ُِّالشعراء /  ﴾اٍلميعىذًَّبْبى  تىدٍعي مىعى اللًَّ ًإ٥بى

( لَعْورَةكقسوة القلب. )ا ،كجفاؼ الركح ،كالعذاب ىنا العذاب النفسي ،ُٕا١بن /  ﴾َعَذااًب َصَعداً 
 ر أم ا٤بٌذمة، لذلك ٠ٌبي النساءمن العا اصلها من العار ٤با يلحق ُب ظهورى: سوأة اإلنساف كأ

ك٠ٌبي مكاف  ،نكشافها أماـ الناساك٠بٌيت العورة سوأة ألهنا تسوء اإلنساف كيستحي عند  ،عورة
فا٤برأة الٍب تربز عورهتا ُب  ،( ألنو ٱبتلي بنفسو إلخراج ما يؤذيواب٣ببلءقضاء حاجة اإلنساف )

قة أم ىناؾ خلل ُب تركيبتها النفسية كالفكرية. كٚبالف حياءىا كتػيلىٌوث فطرهتا الٍب الضيٌ ا٤ببلبس 
 فطر هللا الناس عليها. 

 ﴾ؼَُّْ خـْعَسَدهُ ََزُّوُ كَعَدذَ ػََِْْوِ ًَىًٍََ﴿ - ٕٕٔ
 كاختاره للرسالة توبتو لى بً قى ( كى فَػَتاَب َعَلْيوِ راٌبه كأدانه ): ٍب اصطفاه ربو فقربو إليو ك ّتَّ اْجتَػَباهُ 

 غرر، ٓت لتمسك أبسباب الطاعةالتوبة النصوح كفتح لو ذكره كشكره، كا كىداه إٔب (َوَىَدى)
الٍب  ا٣باصة ( كىداه إٔب ذكره كقىًبلى الكلماتهللاً  طىاعىةً  عىلىى أىعىانػىٍتكى  مىا كى نػىٍفسى أًكـر ) ا٢بكم

  ِّاألعراؼ/ ﴾ٍف ٓبٍى تػىٍغًفٍر لىنىا كىتػىٍرٞبىٍنىا لىنىكيونىنَّ ًمٍن ا٣بٍىاًسرًينى أىنفيسىنىا كىإً  رىبػَّنىا ظىلىٍمنىا﴿ كقولوتلٌقاىا منو 
ُْْ ِٓنِِّ ىًًٍُ كََْٖٔ خظَّسَغَ ىًَُخَُ كَال﴿  - ٖٕٔ  ﴾  َّعَُِّ ًَال َّْٙوََهَدٍَ خىْسِؽَد ِٓنْيَد ـَِْٔؼدً زَؼْعٌُُْْ ُِسَؼْطٍ ػًًٌَُّ كَةَِّٓد َّإْظَِْنٌَّ

َهاواء )قاؿ هللا آلدـ كح ىبوطان معنواين، ىبوط الدرجة كا٤بكانة، كليس ىبوطان ماداين ( اْىِبطَا ِمنػْ
إٔب األرض الٍب فيها السعي  ،إنزال من جنًة الدنيا الٍب فيها الرعاية كالكرامة ا٣باصةكجسداين، أم 

دك، بسبب ( بعض ذريتكما لبعض عبَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض َعُدو  كالكد كا١بهد كفيها الشيطاف كا٥بول )
التحاسد كالتباغض كتضارب ا٤بصاّب، كالكسب كطلب الرزؽ كا٤بعاش كاختبلؼ الطبائع 

( إنزال كأنتما عدك إلبليس اْىِبطَاكالرغبات كالقدرات كاالختصاصات كبدافع ا٥بول كالشيطاف )
من جهٍب الرسل ( فإف جاءكم فَِإمَّا َيَْتِيَػنَُّكْم ِمِبِّ ُىًدىكإبليس عدككما كعدك ذريتكما ) ،اللعْب

كتكفَّ عن الناس  ،كىدل هللا سبحانو أف تعمل آلخرتك كدنياؾ ،كالرساالت كالشرائع ٥بدايتكم
َفَمْن اتػََّبَع ُىَداَي ) ،َُُ/آؿ عمراف ﴾ِدَي ِإَ٘ت ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ َمْن يَػْعَتِصْم اِبَّللَِّ فَػَقْد ىُ ﴿ كقولوأذاؾ 

يعٍب كاتبع رسلي كرساالٌب ككتيب فبل يضل ُب الدنيا كال ( فمن ٛبسك بشر َفبل َيِضل  َوال َيْشَقى
اهي الٌل تػىعىأبى مىٍن اًتػَّبىعى ًكتىابى هللًا ىى ))ص( عن النيب -ٔ :فائدةيشقى ُب اآلخرة،  ًمٍن )كعصمو( دى
نٍػيىا َفَمْن تَِبَع ﴿خرل كُب آية أ –ٕ ،ُُٔ/ُٔا٤براغي (امىةً كىكىقَّاهي سيوءي ا٢ًبسىاًب يػىٍوـى الًقيَّ  ،الضبللة ُب الدُّ

الشقاء ٜبرة الضبلؿ كلو كاف صاحبو غارقان  ،ّٖالبقرة /  ﴾َلْيِهْم َوال ُىْم َٰبَْزنُوفَ ُىَداَي َفبل َخْوٌؼ عَ 
 خرة، كماكٮبـو حٌسية، إهنا شقوة ُب الدنيا كشقوة ُب اآل اع، فهذا ا٤بتاع ذاتو شقوة نفسيةُب ا٤بت

كما يضل اإلنساف عن ىدل هللا  ،ت تلحقو كلو بعد حْبمن متاع حراـ إالٌ كلو غصة تعقبو كتبعا
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كمن اتبع ىدل هللا فهو ا٥بدل، كىو ُب ٪باة من الضبلؿ  ،إاٌل كيتخبط ُب القلق كا٢بّبة كاألرؽ
)أجارى هللاي اتبعى  عن ابن عباس، َُِالبقرة/( ًإفَّ ىيدىل اللًَّ ىيوى ا٥ٍبيدىلكقولو )كالشقاء ُب األرض،  

 . ا٤بصدر السابق ((فىمىٍن تىًبعى ىيدىامى لى ُب الدنٌيا أك يشقى ُب اآلخرًة، ٍب قرأ اآلية )القرآف من أٍف يض
 ﴾ ًََْٖٓ ؤَػَُْضَ ػَْٖ ًٌُُِِْ كَةَِّٕ َُوُ َٓؼَِْٙصً ظَنٌدً ًََٗمُُُْٙهُ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ؤَػََْٔ ﴿ - ٕٗٔ

نينة كال انشراح لصدره ألف فبل طمأ ،: الضيق النفسي كالقلق كاألرؽ كمعاانة الكآبة الضنك
كيستوم ُب ذلك الرجاؿ كالنساء كاألغنياء كالفقراء،  ،حياتو مقطوعة الصلة اب كرٞبتو الواسعة

اء، كأكل ما شاء، كسكن حيث بل صدره ضٌيق حرج لضبللو! كإف تنعَّم ظاىره ابلثراء كلبس ماش
َوَمْن َأْعَرَض َعْن : )ا٤بعُب ، فهو ُب حّبة كشك كتردد فهذا من ضنك ا٤بعيشة ا٤بعنوم.شاء

ىي ا٢بياة البعيدة عن ا٢بق  ،( كمن توٌجو إٔب ا٢بياة ا٤بادية البعيدة عن منهج هللا تعأبِذْكِري
نفسٌية ُب مضموهنا كإف ( معيشة ضٌيقة فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضنكاً كالعدؿ كالقرآف كا٥بدل كاالستقامة )

! فهي ضٌيقة ضائعة حٌب كلو رأل رٌ ضكابطنها يى كٛبٌر  كتسرٌ  اتسع مظهرىا، فظاىر حياتو تغرٌ 
كىكذا الذم ال يعرؼ   ،نفسو، كرآه الناس ُب ٕببوحة كرفاىية العيش كسعتو ألف األمور ٖبواتيمها

فكلما  ،كيف ينتهي ال يعرؼ كيف يبدأ !، فهو يسعى لتحقيق رغباتو الدنيوية الٍب ال حدكد ٥با
ي عمره كىو ُب دٌكامة من ا٥بمـو كالغمـو من اآلالـ كاألمراض كىكذا ينته ،حقق أمنية أراد غّبىا

﴿َأ٥ْبَاُكْم كقولو فهو ُب سعي متواصل ٫بو التكاثر  ،أك الفقر أك خيبة سعي أك فراؽ حبيب
٭بَّىا ييرًيدي اللَّي فىبل تػيٍعًجٍبكى أىٍموىا٥بييٍم كىال أىٍكالديىيٍم إً ﴿كقولو  ،ِ-ُالتكاثر/ ﴾َحٌبَّ ُزْرُُتْ اْلَمَقاِبرَ  ،التََّكاثُػرُ 

اًفريكفى  نٍػيىا كىتػىٍزىىقى أىنفيسيهيٍم كىىيٍم كى مىا قىاؿى ) عن اإلماـ علي)ع( ،ٓٓالتوبة/ ﴾لًيػيعىذًٌبػىهيٍم ًّٔىا ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ
ٍىري يػىٍوـي سيوءو  بَّأى لىوي الدَّ ًىيَّ  )اٍلقىليوبي  روي:(! النَّاسي طيوىبى ًلشىٍيءو ًإالَّ كىقىٍد خى  رىضىتٍ أىعٍ  الًٍَّب  ًىي ةي البلَّ

 غىٍّبًًه(  بَّ حي  هللاي  فىأىذىاقػىهىا هللاً  حيبًٌ  عىنٍ 
ليست حياة سعيدة  ،( ا٢بياة ا٤بقطوعة الصلة اب كرٞبتو الواسعةَمِعيَشًة َضنكاً ) –ٔ :فائدة

ري إانمية زاكية ك   ،ضاءحياة عناء كببلء كشحناء كبغ ،فيها ا٢بياة! ٭با ىي حياة عكرة منٌغصة تػيٍهدى
تصاؿ اب كاالطمئناف نقطاع عن االسعة كمتاع كرفاه، إنو الضنك كاالحياة مهما يكن فيها من 

ضنك ا١برم  ،بذكره كٕبماه، ضنك ا٢برص كا٢بذر، ا٢برص على ما ُب اليد كا٢بذر من الفوت
اإلماـ عن كراء ابرؽ ا٤بطامع كا٢بسرة على كل مايفوت، كال يستقر القلب إاٌل ُب رحاب هللا تعأب 

ـي )الصادؽ )ع(  ـي هللًا غىيػٍرى هللاً فىبلى تىٍسكيني حى  ،هللاي  القىٍلبي حىرى  كبطمأنينة القلب َِٓصَٕالبحار( رى
، كا٢برماف ا٢بياة طوالن كعرضان كعمقان كسعةفتتضاعف  ِٖالرعد /  ﴾اَّللَِّ َتْطَمِ ن  اْلُقُلوبُ  َأال ِبذِْكرِ ﴿

فكل الكائنات  ،ألنو ينفصل عن النظاـ الكو٘ب العاـ ،منو سبحانو شقاء كعناء كمضاعفة ببلء
كىًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ ييسىبًٌحي ًٕبىٍمًدًه ﴿فيكونوا ُب كحدة كاحدة مٌوحىدة مٌتحدة  تنتظم ٓت تسبيح هللا

 الذم ييعرض عن ذكر هللا كطاعتو فإنو ٱبرج عن النظاـ .ْْاالسراء /  ﴾كىلىًكٍن ال تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيمٍ 
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  ،مع الشواذ أف يكوف كىو يشذ عنها كيقبل ،الٍب كلها خاضعة ألمر هللا ،العاـ للكوف كالكائنات
 .كالشيطاف الرجيم كىواه كنفسو األٌمارة ابلسوء فيعيش الضنك

 .ُِّالشعراء/﴾اْلُمَعذَِّبْبَ  َفبل َتْدُع َمَع اَّللَِّ ِإ٥َباً آَخَر فَػَتُكوَف ِمنَ ﴿ كقولو
ن ذكر هللا : ترؾ الصبلة كالصياـ كا٢بج كالزكاة كعدـ الوالء كالوفاء كمن مصاديق اإلعراض ع

أم  ،يا٢ًبسًٌ  مىى (: العَأْعَمى( )َو٫َبُْشُرُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمىألىل بيت النبوة )ع( ككافة العبادات )
كفوؽ عذاب الضنك ٫بشره للحساب يـو القيامة أعمى البصر كالبصّبة مع اإلىانة كالعذاب 

حٌب يكوف  ،ٕٗاإلسراء /  ﴾كى٫بىٍشيريىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىلىى كىجيوًىًهٍم عيٍميان كىبيٍكمان كىصيٌمان ﴿كقولو ٤بهْب ا
نٍػيىا ٓبٍى يػىٍعرًٍفوي ُب اآلًخرى ) عن اإلماـ علي)ع( ،ا١بزاء من جنس العمل ة( فهو مىٍن ٓبٍى يػىٍعًرٍؼ هللاى ُب الدُّ

كمن  ،كشٌر الناس من عاشى لذاتو ،ا ٓب يػىرى إاٌل ذاتو كمنافعو الشخصيةألنو ُب ا٢بياة الدني ،أعمى
 أًبيميورً  مٌ أصبحى ال يػىٍهتى  مىنٍ ) )ص(عن النيب، كأخسري الناس من عاشى للٌذاتو ،عاشى لذاتو عىاشى للٌذاتو

ٍل ًبًو حىشىرىهي هللاي يػىٍوـى مىٍن قػىرىأى القيٍرآفى كى ) عن النيب)ص( ،ُّٔ/  ِالكاُب  ًمنػٍهيٍم( فػىلىٍيسى  اٍلميٍسًلًمْبى  ٓبٍى يػىٍعمى
 . ُْٖ/  ٔكسائل الشيعة (.(.ًِب أىٍعمىىتى حىشىرٍ  الًقيىامىًة أىٍعمىى فػىيػىقيوؿي ايى رىٌب )ٓبى 

 ﴾ هَدٍَ ََذِّ َُِْ لََُْٙظَنِِ ؤَػََْٔ ًَهًَْ ًُنطُ زَصِريخً ﴿ - ٕ٘ٔ
؟ ألنو ٓب يرى إالذاتو كمنافعو  قاؿ رب أبم ذنب عاقبتِب ابلعمى كقد كنت ُب الدنيا بصّبان    

لقد أسرؼ ُب انفاؽ بصره كا٤بواعظ كىجر القرآف كالسٌنة الشريفة،  مً كى كأعرض عن ا٢بً الشخصية، 
كٓب يبصر من آايتو  ،كىحىٌذر من خطورهتا كٓب يراًع حكم هللا ،ُب الدنيا ُب األماكن الٍب هنى هللا عنها

ُقُلوُب فَِإنػََّها ال تَػْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكْن تَػْعَمى الْ ﴿ لوكقو فبل شك إنو كاف أعمى البصّبة  ،شيئان 
ُب مشهد مثّب من مشاىد  ،فيحشر يـو القيامة أعمى البصر كالبصّبة ْٔا٢بج /  ﴾الٍَِّب ٓت الص ُدورِ 

 كقد ٰبشر ُب مشهد آخر بصّبان لّبل جهنم كأىوا٥با . ،يـو القيامة
 ﴾ َّدظُنَد كَنَِْٕعَيَد ًًٍَََُِيَ خٌََُّْْْ ظُنََٕهَدٍَ ًٍََُِيَ ؤَظَعْيَ آ ﴿ - ٕٙٔ

وََكَذِلَك اْليَػْوـَ ( فتعاميت عنها كتركتها )فَػَنِسيتَػَهاقاؿ هللا تعأب لو لقد أتتك آايتنا كاضحة جلية )
( ككذلك تيَبؾ اليـو ُب العمى كالعذاب ا٤بتناسب مع عملك القبيح ! كتعترب كأنك منسيّّ، تُنَسى

كليس ا٤براد ىنا كمن ضاؽ عليو الرٞبن، فيسعو الشيطاف، ة على قدر ا١بناية، كتكوف العقوب
، فيكوف كىجراهنا نسياف األعمى كلمات القرآف كآايتو اللفظية، بل ا٤براد عدـ العمل ٗبوجبها

فمن أعرض عن آايت  ،خرةه ُب اآلفمن ساء عملو ُب الدنيا ساء مصّب  ،ا١بزاء من جنس العمل
ا( أك تناسيتها كأغفلتها كذلك اليـو نعاملك معاملة من ينساؾ من هللا كمنهجو ا٤بست قيم )فػىنىًسيتػىهى

الًَّذينى نىسيوا اللَّى فىأىٍنسىاىيٍم ﴿  من رٞبتو ٕٔالتوبة / ﴾َنُسوا اَّللََّ فَػَنِسيَػُهمْ ﴿رٞبتو سبحانو  كىال تىكيونيوا كى
 . ُٗا٢بشر/﴾أيٍكلىًئكى ىيٍم اٍلفىاًسقيوفى  أىنٍػفيسىهيمٍ 
 ﴾ ًٍََُِيَ َٗفُِّْ َْٖٓ ؤََُْٔفَ ًََُْْ ُّآِْْٖ زِأَّدضِ ََزِّوِ ًََُؼٍََخذُ خٓوَُِشِ ؤًََُّ٘ ًَؤَزْوََوَ  ﴿ - ٕٚٔ
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٦باكزة ا٢بد من كل  ،معُب عاـاإلسراؼ:  ،كالتصوير ٰبٌرؾ الضمّب ،إنو تناسق ُب التعبّب القرآ٘ب
ماس ُب  كل طغياف كاالنغنفاؽ، كيتعمم ُبفعل يفعلو اإلنساف، كاشتهر اإلسراؼ ُب اال

كالتحريف ابلٌدين ابلفتاكل كاآلراء  ،الشهوات كالتمٌرد على ا٢بق كاالعتداء على حقوؽ الناس
كىكذا مىٍن أعرض عن ذكر ربو فقد أسرؼ، كفقد التوازف كاالعتداؿ ُب الفكر  ،ا٤ببتدعة الفاسدة

هي  مىا ميٍسًرؼً الٍ  )كىٍيحي  ٓت غرر ا٢بكمكالسلوؾ مع ربو كمع نفسو كمع الناس.  حً  عىنٍ  أىبٍػعىدى  نػىٍفًسوً  ًإٍصبلى
( كمثل ذلك ا١بزاء وََكَذِلَك ٪َبِْزي َمْن َأْسَرَؼ َوٗتَْ يُػْؤِمْن ِِباَيِت رَبِّوِ )ا٤بعُب: أىٍمرًًه(،  كىًاٍسًتٍدرىاؾً 

( نعاقب من أسرؼ على نفسو ابالهنماؾ ُب ٪َبِْزيا٤بوافق للخيانة كالتكذيب آبايت هللا )
أك إنو يؤمن  ،فنجعل لو معيشة نفسٌية ضنكان  ،، كٓب يصٌدؽ بكبلـ ربو كآايتو البيناتالشهوات

( كلعذابي جهنم أشد من َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَشد  َوأَبْػَقىبدين هللا ابلقوؿ كلكنو ال يلتـز ابلعمل )
أىفَّ ) لنيب)ص(عن ا. ل كأثبت ألنو ال ينقطع كال ينقضيمش، ألف عذأّا أدـك كأشٌد كأعذاب الدنيا

اًب اآلًخرىةً عىذىابى  نٍػيىا أىٍىوىفي ًمٍن عىذى  .( الدُّ
 ﴾ُِِ خُنُّيََؤَكََِْْ َّيًِْ َُيُْْ ًَْْ ؤَىٌَِْْنَد هَسَِْيُْْ ِْٖٓ خُْوًُُُِٕ ٌََُّْٕٔٙ كِِ ََٕٓدًِنِيِْْ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َّٓدضٍ ًُْٕ ﴿ - ٕٛٔ

كم أىلكنا -اي دمحم-( يتبٌْب ٥بؤالء الكفار الذين كذبوؾ مْ يَػْهِد ٥بَُ أفلم ) ،ا٥بمزة لئلنكار كالتوبيخ
( ٲبركف ٲَبُْشوَف ٓت َمَساِكِنِهمْ ( من األمم ا٤باضية الٍب كذبت رسلهم كىم اآلف )ِمْن اْلُقُروفِ قبلهم )

أفبل يتعظوف؟  ،كال يركف مساكن عاد كٜبود كقـو لوط كيعاينوف آاثر ىبلكهم لظلمهم كىم ُب أمن
كالباطل  كا٢براـ : العقوؿ السليمة الٍب تنهى عن ا٣بطأالنػ َهى(  َذِلَك آلاَيٍت أُلْوٙت النػ َهىِإفَّ ٓت )

 ،كا١بهل كالتجاىل كالغفلة كالتغافل كالٌتعامي ،كالناىية عن الفحشاء كا٤بنكر كالسوء كاألان ،كا٥بول
أُلْوٙت كعربان كعظات )( لدالالت كاضحة ا٥بداية آلاَيتٍ أم إٌف ُب آاثر ىذه األمم البائدة )

كالدين القوٙب  ،كألصحاب العقوؿ الراجحة ،( لذكم النفوس األبية ا٤بنفتحة على الواقعالنػ َهى
 يػىٍعتىربي  الى  ك)الذىمٍ  كييؤنٌبهم عقلهم السليم من اقَباؼ كل مايضٌرىم. ،الذم ينهاىم عن الضبلؿ

(اٍلميٍعتىربًً  كىأىقىلَّ  اٍلًعربىً  أىٍكثػىري  كىمىا ،هً غىّبًٍ  بًتىجىاًربً  اًتػَّعىظى  مىنً  يدي كىالسَّعً  ،لًٍلبىاًقْبى  عىبػٍرىةه  كىافى  اًبٍلمىاًضْبى   ،ينى
نٍػيىا ًمٍن حىاؿو ًإٔبى حىاؿو  ظٍ عتٌ يػى  ٍن ٓبٍ مى  النَّاسً  أىٍغفىلي ) عن النيب)ص(  .ُُِ/ٕٕالبحار(بًتػىغىّبًُّ الدُّ

 ﴾ َٕ َُِّخٓدً ًَؤَـٌََ ًًٌََََُُّْٕٓٔال ًََِِٔصٌ َٔسَوَطْ ِْٖٓ ََزِّيَ ٌََُد ﴿ - ٜٕٔ
َوَأَجٌل ( بتأخر العذاب إٔب يـو القيامة ٢بكمة عليا )رَبِّكَ  ِمنْ ( قضاء سبق )َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَػَقتْ )

كلوال األجل ا٤بقٌدر ألعمارىم أمهلهم إليو  ،أم لوال الكلمة ،( معطوؼ على كلمة لوالُمَسمًّى
م الزمان ٥بم ُب ا٢باؿ( الزمان ال يتأخَلَكاَف ِلَزاماً ) ٗبجرد اإلسراؼ ُب الفساد  ،ر عنهم، لكاف عذأّي

كالكفر ٢بلَّ ّٔم كما حلَّ ا٥ببلؾ ُب األمم ا٤باضية، كإذا تقرر أف يعاقب ٝبيع آّرمْب فوران، 
 َوَلْو يُػَؤاِخُذ اَّللَُّ النَّاَس ِبظُْلِمِهْم َما تَػَرؾَ ﴿ كقولو  فسوؼ ال يبقى أحد حيان على كجو األرض

ُرُىْم ِإَ٘ت َأَجٍل ُمَسمًّى َها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن يُػَؤخِّ ( كلوال َوَلْوال َكِلَمةٌ : ) )أو ا٤بعُب( ُٔالنحل/﴾َعَليػْ
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فإف هللا  ،ء الكفار الذين يبعث إليهم رسوالن ستثنااب، أبف يؤجل عقاب الكفار إٔب اآلخرةقضاء هللا 
 .ال يظلموفقبل اآلخرة كىم  يقضي بينهم ابلقسط ُب الدنيا

 كََٕسِّكْ ًَؤَؼَُْخفَ خُنَّيَدَِ َُؼََِّيَ كَدصْسُِْ ػَََِ َٓد َّوٌٌَُُُٕ ًََٔسِّكْ زِمًَِْٔ ََزِّيَ هَسََْ ؼٌُُِعِ خَُِّْٙٔٓ ًَهَسََْ ؿًُُُزِيَد ًَِْٖٓ آَٗدءِ خََُِِّْْ﴿ - ٖٓٔ
 ﴾ ظَُْظََ

كىم ٩بهلْب  ،السريع على مايقولوف كإذا كاف من قضاء هللا أف يؤخر عذأّم كال يعاجلهم ابالنتقاـ
( فما عليك إال أف تصرب راضيان بقضاء ربك كصابران على ما فَاْصَِبْ َعَلى َما يَػُقوُلوفَ ال مهملْب )
( كصلًٌ َوَسبِّْح ٕبَْمِد رَبِّكَ ) ٖفاطر /  ﴾َفبل َتْذَىْب نَػْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراتٍ ﴿ كقولويؤذكنك بو 

ُب كل األكقات، كنٌزىو من كل نقص كمن كل شرؾ كاعبده حىقَّ  كعظمو لرٌبك اب٢بمد لو كسبحو
 اٍلويجيوهي  يىٍكًفيوً  كىاًحدو  كىٍجوو  ًإٔبى  تػىوىجَّوى  نٍ كتوكل عليو كتورٌع عن ٧بارمو كتوٌجو إليو كحده )فىمى  ،عبادتو
ا(  قَػْبَل طُُلوِع ، )ُُٓ/ُٕالبحار(هللاً  ًمٍن أىحىبَّ أىٍف يىكيوفى أىقٍػوىل النَّاًس فٍليتوكٍل عىلىى)عن النيب)ص(كيلَّهى

 آََنءِ ( َوِمْن آََنِء اللَّْيلِ العصر )( يعِب صبلٌب الظهر ك َوقَػْبَل ُغُروِّبَا( يعِب صبلة الفجر )الشَّْمسِ 
أم صبلٌب ا٤بغرب كالعشاء مع صبلة الليل ابلقدر ا٤بمكن  ،ٗبعُب بعض ساعاتو ،: ساعات

، أم كصلًٌ لربك ُب هر، كالصلوات ا٤بستحبة كاألدعيةيعِب صبلة الظ (َفَسبِّْح َوَأْطَراَؼ النػََّهارِ )
، ، ٗبعُب أف تكوف ابرتباط دائم ُب كل حاؿ مع هللا عزكجلساعات الليل كُب أكؿ النهار كآخره

: كا٤بقصود ا٤بداكمة على ذكر هللا كطاعتو على مدار اليـو  إشارة إ٘ت الصلوات ا٣بمس اآلية
، ليعٌلمنا أف ىناؾ عبلقة كقد ربط التسبيح ابلزماف ا٤بناسب ،الشيطافحٌٌب ال تغفل عن كساكس 

كّٔذا التناسق ٰبصل  ،موضوعية متوافقة بْب حركة السنن اإلنسانية مع حركة السنن الكونية
 اطمئناف القلب كانشراح الصدر. 

عة كا١بنة ُب كالشفا ،( لعلك تعطى ما يرضيك من النصر كإعزاز الدين ُب الدنياَلَعلََّك تَػْرَضى)
ُهمْ  َرِضيَ ﴿كقولو كل من أرضى هللا ُب الدنيا أرضاه هللا ُب اآلخرة  ،درجاهتا الرفيعة ُ َعنػْ َوَرُضوا  اَّللَّ

كٰبصل لك ىذا  كٓب يقل )لعٌل الٌل يرضى( (تَػْرَضى َلَعلَّكَ قاؿ) ِِآّادلة /  ﴾َعْنُو ُأْولَِ َك ِحْزُب اَّللَِّ 
فإف  ِٕالتوبة/ ﴾َأْكبَػرُ  َوِرْضَواٌف ِمْن اَّللَِّ ﴿ كقولوك هللا تعأب حْب ٙبقق رضا هللا فّبضي ،الرضا

الرضا بقضاء هللا، كتناؿ ما عند هللا  ،إدامة ذكر هللا ابلتسبيح كالتحميد يورث الرضا على إطبلقو
 َوَلذِْكُر اَّللَِّ ﴿ –ٔ :فائدة ،ٓالضحى/﴾َوَلَسْوَؼ يُػْعِطيَك رَب َك فَػتَػْرَضى﴿تعأب ما ترضى بو نفسك 

فهو  ،كنور العقوؿ كجبلء الصدكر ،حياة النفوس كصفاء القلوب :ْكُر اَّللَِّ ذِ  ْٓالعنكبوت/ ﴾َأْكبَػرُ 
يرفع الدرجات كيينفي الغفبلت كيقضي ا٢باجات كيطرد الشيطاف كيهٌذب ا٥بول كاألان كالطبائع 

 . ِٖالرعد /  ﴾َأال ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِ ن  اْلُقُلوبُ ﴿كقولو كالعادات 
َّ ػَْْنَْْيَ بََُِ َٓد َٓعَّؼْنَد زِوِ ؤًََِْخـدً ِٓنْيُْْ َِىَُْشَ خُْمََْدشِ خًَُُّْٗد ُِنَلْعِنَيُْْ كِْوِ ًَ﴿  - ٖٔٔ  ﴾َِِْمُ ََزِّيَ وٌَُْْ ًَؤَزْوًَََال ظًََُّٕٔ
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نَػْيكَ     عن حياة الرفاىية ُب  ببلغيةفنٌية ستعارة اتشبيهية ٝبيلة، ك  : مدُّ العينْب كناية ال َٛبُدَّفَّ َعيػْ
ٌد كىحىدقة، ،دنيا الكفار دُّ ىو عملها ُب النظر ،كالعىْبي الٚبرج من مكاهنا العىْبي ال ٛبي  ،كإ٭با الذم ٲبي

ال ٙبزف كال هتتم كال  ،هني ييراد بو النصيحة كاإلرشاد ،كعمق الداللة ،كدقة الرؤية ،كتركيز البصر
  ،تطيل النظر رغبة كاستحساانن 

: أشكاالن كأشباىان كأصنافان من الكفار )أم( ا٘بو إٔب ربك كحده ابلعبادة، ال هتتم كال  َأْزَواجاً 
ُهمْ تطيل النظر برغبة ) أك أزكاجان من النساء  ،( أصنافان من الكفارِإَ٘ت َما َمتػَّْعَنا ِبِو َأْزَواجًا ِمنػْ

نيا ك٤با ترل من غناىم كثركهتم من نعيم الد ،فا٤برأة كالرجل مبتبلة بنعم هللا ك٧باسبة عليها ،كالرجاؿ
نَياسواءن أكانوا مشركْبى أك يهودان أك نصارل كغّبىم ) ( زينة ا٢بياة الدنيا من ا٤باؿ َزْىَرَة ا٢ْبََياِة الد 

 ،إهنا نًعىمه تطلع كما يطلع النبات زىرتو المعة جذابة ،كا١بماؿ كحسن ا٢باؿ كا١باه كالسلطاف
ٌرؾ مشاعر ا٤بؤمنْبالتعبّب ا ،كالزىرة سريعة الذبوؿ فػىييشىٌبو بكناية ٦بازية ذات داللة  ،لقرآ٘ب البليغ ٰبي

الٍب لٌذاهتا قصّبة كمسؤكلياهتا كبّبة كتبعاهتا  ،أف كلى زينة ا٢بياة الدنيا كمتاعها ،بعيدة كمفيدة
وت! كىذه ا٤بؤقتة ٍب يذىب ٝبا٥با كتذبل كٛب ،طويلة، فإهنا زينة مؤقتة كزينة الزىرة ا١بميلة ا٤بػيعىطَّرة

( لنبتليهم ك٬بتربىم كنستدرجهم ّٔذا النعيم ا٣بادع حٌب يستوجبوا لِنَػْفِتنَػُهْم ِفيوِ النعم ا٤بؤقتة زائلة .)
ليظهركا على حقيقتهم كتنكشف معادهنم كٯبازيهم هللا على سوء أعما٥بم  ،العذاب بكفرىم

تًنىا﴿كقولو  ُلوَُكْم ﴿ وقولو ُِٖاألعراؼ/﴾ٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىميوفى سىنىٍستىٍدرًجيهيم مًٌ  كىالًَّذينى كىذَّبيوا آًبايى ِليَػبػْ
ٌر َوأَبْػَقى) ِا٤بلك /  ﴾أَي ُكْم َأْحَسُن َعَمبلً  ( كثواب هللا ككرمو كعطاؤه لك خّب من َوِرْزُؽ رَبَِّك َخيػْ

عن اإلماـ  . ِٔ/ ا٤بطففْب  ﴾ْليَػتَػَناَفْس اْلُمتَػَناِفُسوفَ َوٓت َذِلَك فػَ ﴿كقولو ىذا النعيم الفا٘ب كأدـك 
يىًعيشي النٍَّاسي إبًًٍحساهًنًم أىٍكثػىري ٩بٍَّا يىًعيشيويفى أبًىٍعمارًىٍم، كىٲبىيويتػيويفى ًبذينػيوئًًٍّم أىٍكثػىرى ٩بَّا )الصادؽ )ع( 
ٍا٥ًبًمٍ   .َُْ/ٓالبحار( ٲبىيويتػيويفى آًبجى

من العلم ا٤بادم كا٤بعنوم، ( َوِرْزُؽ رَبِّكَ ) -ٕ ،ا٣بطاب للرسوؿ)ص( كا٤براد بو أمتو –ٔ :فائدة
ٌر(، من منزلة كمواىب كالقرآف كنعيم اآلخرة كا٣بلق العظيم كما قسمو هللا لك ٩با مٌتعهم بو ُب  )َخيػْ

رزؽ طيب ابؽو ال يذبل كال ينقطع كال ٱبدع كال  ،(أَبْػَقىوَ الدنيا، فإنو رزؽ للنعمة ال للفتنة )
انىٍت ال) عن اإلماـ علي)ع( –ٖيفًب،  اًفرنا لىٍو كى نىاحي بػىعيوضىةو مىا سىًقي ًمنػٍهىا كى نٍػيىا تىزًفي ًعٍندى هللًا جى دُّ

ؾى كىأىٍف تىٍطمىحى نػىٍفسيكى ًإٔبى ًمٍن فػىٍوًقكى ٍبيَّ ًذٍكري ) وعن اإلماـ الصادؽ)ع( ،ُٕ/  ٦ٕبمع البياف  (شيٍربىةى مىاءو  ًإايَّ
ضمن  ،مع الطموح الدائم ٫بو األحسنأف تعمل اب٤بمكن ا٢ببلؿ  ا٤بعُب : ،ُْٖ/  ٖالكاُب  (اآليىةً 

نَػْيكَ ﴿كقولو ستطاعة حدكد القدرة كاال نَػْيكَ ) –ٗ ٖٖا٢بجر/﴾..َوال َٛبُدَّفَّ َعيػْ  ( يصٌورَوال َٛبُدَّفَّ َعيػْ
كٲبٌر الذم يسٌر كيغٌر  الظاىر ، ككأنو يقوؿ: ال أيخذؾ الشكل ا٢بٌسيالقرآف بتعبّبه آّازم البليغ

دُّ  ا١بيدة كال أيخذؾ حيٍسني ا٢بىاًؿ عىٍن ا٣بىاٛبىىةً ، يضرٌ الذم  الباطن عن ا٤بضموف كىا٤بآؿ، فإف العْب ٛبى
و زىرة الدنيا الٍب سرعاف ما فبل تشغل ابلك بَبفهم ألن ،نظرىا كبىصىرىىا ككعيها مع دعم بصّبهتا
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اَل َٛبُدَّفَّ )قولو  -٘. ٖ/ التكاثر  ﴾ّتَّ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِ ٍذ َعْن النَِّعيمِ ﴿ وكقولوك٧باسب عليها. ، تفُب
نَػْيكَ   ( َعيػْ

ا أيذيفه كىاًعيىةه كقولو ) ا لىكيٍم تىٍذًكرىةن كىتىًعيػىهى أم ٙبفظها أذف حافظة، يقظة،  ،ُِا٢باقة/( لًنىٍجعىلىهى
داة للسمع، كىي ال تعي، كليست كظيفتها أف تعي، كالذم يعي أمدركة، كظيفة األيذف حاسة ك 
: ىناؾ عبلقة بْب )األيذف، إذفف، كالعقل ال يعي إذا ٓب يصغ، ىو )العقل( ما تسمعو األيذ

كالعقل، كالوعي، كاالصغاء( فعرٌب القرآف عن العقل ابلوعي، كعرٌب عن الوعي ابإلصغاء ٤با يسمع، 
إهنا دعوة قرآنية لتتكامل عمل األيذف، كالعْب، كاللساف، مع ضوابط العقل كالقلب. كإهنا ٙبذير 

حواٌسنا الرئيسة ُب زكااي ا٢بٌس ادكدة ا٤بادية، بعيدة عن فاعلية العقل كنذير أف ال تتجٌمد 
 كالفكر كالقلب! 

 ﴾ ًَؤُُْْٓ ؤَىَِْيَ زِدُصَّالشِ ًَخصْؽَسُِْ ػََِْْيَد ال َْٕٗإَُُيَ َِِْهدً َٗمُْٖ َُُِْٗهُيَ ًَخُْؼَدهِسَصُ ُِِعَّوٌٍَْ ﴿ - ٕٖٔ
فأمر أنت أىل بيتك كأسرتك خاصة أمتك  ،مرانؾ ابلصبلة( كما أَوْأُمْر َأْىَلَك اِبلصَّبلةِ )   

كاصرب أنت على أدائها كحافظ على أكقات فضيلتها مع خشوعها  ،اإلسبلمية عامة ابلصبلة
الصبلة كال تفٌضل عليها أم عمل من إقامة كالصرب على  ،كأقمها بشرطها كشركطها ،كآدأّا

ىةو  ًدمنعً  لًٍلعىمىلً  فػىقيلٍ ) أعمالك الصورة ا٤بثلى  ىيفالصبلة: !( عىمىلو  نًدمعً  لًلصَّبلىةً  لٍ تػىقي  الى كى  ،صىبلى
كمنهاج  ،كىي كسيلة قرىب إٔب هللا تعأب ،، كىي صلة معنوية بْب اإلنساف كربوا٢بٌية لذكر هللا

 إلماـ علي)ع(ا عن ،، كحصن من مكر الشيطافاألنبياء كعنواف الصا٢بْب، كتينٌبو من الغفلة
ةي ًميزىافه الصَّ ) كالصبلة من أكؿ كاجبات اإلنساف ا٤بسلم أف  ِْٔ/  ْٖالبحار  (ًاٍستػىٍوَبى  ،: فىمىٍن كىَبَّ بلى

، الٍب تطٌهر نفوسهم كتصلهم اب تعأب كأف يوٌجو أىلو إٔب أداء الفريضةٰبيىٌوؿى بيتو إٔب بيت مسلم 
َهاكتبعدىم عن ا٥بول كالشيطاف كالغفلة )  كقولوكاافظة عليها  ( أمره اب٤بداكمةَواْصَطَِبْ َعَليػْ

: مبالغة واالصطبار  ِّٖ/البقرة﴾ى َوُقوُموا َّلِلَِّ قَانِِتْبَ َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّبلِة اْلُوْسطَ ﴿
كاافظة على إقامة الصلواة ُب كل األكقات ُب الشدة  ،لتهذيب طبائع النفس الصرب كمضاعفتو،

، كاالستعانة ستقامةكالعسر، كالثبات على اال ظركؼ الببلءكٙبمل أنواع ا٤بعاانة ٙبت  ،كالرخاء
( أم قم كأذَّف كنقيم َأرَْحَنا ِّبَا اَي ِبآلؿِ ) يقوؿ النيب)ص(ابلصبلة ُب ٙبمل ٮبـو ا٢بياة كما كاف 

الصبلة كنستعْب اب ابلصبلة من أية معاانة، لتحقيق آاثرىا التهذيبية ُب النفس، ٍب على أرض 
َهى إِ ﴿كقولو الواقع  مىٍن ٓبىٍ ) وعن النيب)ص( ،ْٓالعنكبوت /  ﴾َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ فَّ الصَّبلَة تَػنػْ

تيوي عىٍن الفى  ٍنكىرً  اءً شَّ حٍ تػىنػٍهىوي صىبلى
ي
ا كىا٤ب  . ُٖٗ/ِٖالبحار( ٓبٍى يػىٍزدىٍد ًمٍن هللًا ًإالَّ بػيٍعدن

ُهْم أَِئمًَّة يَػْهُدوَف ِبَِْمِرََن وَ ﴿كقولو كىذه التزكية للنفس كهتذيبها ُب حاجة إٔب اصطبار  َجَعْلَنا ِمنػْ
ألف الصبلة ليست ٦برد حركات ككلمات خالية  ِْالسجدة /  ﴾َلمَّا َصبَػُروا وََكانُوا ِِباَيتَِنا يُوِقُنوفَ 
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كعلم متناع عن الفحشاء كا٤بنكر ٰبتاج إٔب إرادة ، كاالكمدلوؿ ساـو مضموف ك من معافو كركح 
ؤكالن عن رزؽ أحد ال ( لست مسال َنْسأَُلَك ِرْزقاً ة ا٥بول كالشهوات اٌرمة )كجهد كتربية ك٧بارب

( كنرزؽ ٫َبُْن نَػْرزُُقكَ ، بل نكلفك عمبلن نؤتيك عليو أجران عظيمان كثواابن جزيبلن، )نكلفك ماالن 
 .عيالك
 فأنت ال ترزؽ نفسك حٌب مع ،: ال تظن أف الصبلة ٛبنعك عن العمل من أجل الرزؽوا٤بعُب

كذكر الرزؽ بعد األمر ابلصبلة للداللة إٔب إٌف  ،( الكثّب ابلعمل اليسّب٫َبُْن نَػْرزُُقكَ العمل بل )
ألهنا ال تستغرؽ سول دقائق معدكدات، ك٥با مردكدات  ،الصبلة ا٤بفركضة ال تتعارض مع الرزؽ

، أم ٤بن اتقى ألىل التقول ( كالعاقبة ا٢بميدةَواْلَعاِقَبُة ِللتػَّْقَوى) ،أخبلقية تربوية إٯبابية كثّبة
 –ٔ :فائدة(. كىقىاهي  هللاى  اًتػَّقىى كىمىنً ) ُٗا١باثية /  ﴾َواَّللَُّ َوٙت  اْلُمتَِّقْبَ ﴿كالعبلنية  معاصي هللا ُب السرٌ 

إشارة إٔب أف األعماؿ  ،( إسناد العاقبة إٔب التقول ال إٔب األعماؿ الصا٢بةَواْلَعاِقَبُة ِللتػَّْقَوى)
كىي ٜبرة اإلٲباف كاألعماؿ  (التقوى)كسائل شريفة إٔب غاية صا٢بة، كالغاية ىي الصا٢بة ىي 

نىا الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىي كصية هللا سبحانو لعباده، كقولو ) الصا٢بة كىلىقىٍد كىصَّيػٍ
كيٍم أىًف اتػَّقيوا اللَّى  تػىهىى ًرضىا هللًا ًمٍن عً  التػَّْقَوى:)ٓت غرر ا٢بكم ، ُُّالنساء/( كىًإايَّ تيوي ًمٍن بمينػٍ اًدًه كىحىاجى

ٍلًقوً   . (التػٍَّقوىلأسىاسي  )اٍلوىرىعي ٓت غرر ا٢بكم ( كقرنت التقول ابلورع، خى
 ﴾ ًَهَدٌُُخ ٌَُْال َّإْظِْنَد زِأَّصٍ ِْٖٓ ََزِّوِ ؤًَََُْْ ظَإْظِيِْْ زَِّْنَصُ َٓد كِِ خُصُّمُقِ خًََُُٕ ﴿ - ٖٖٔ

َأَوٗتَْ أَتْهِتِْم بَػيَِّنُة ( ىبٌل أيتينا ٗبعجزة خارقة تدؿ على صدقو غّب ىذا القرآف ؟ )َلْوالوف )قاؿ ا٤بشرك
( االستفهاـ للتوبيخ كاإلنكار، أكٓب يكتفوا ابلقرآف ا٤بعجزة الكربل َما ٓت الص ُحِف اأُلوَ٘ت 

اتوم على أخبار  م،، كنعمة النعمد)ص( فهو بٌينة البٌينات كمعجزة ا٤بعجزات، كقمة القمم
ككنز السماء ألىل األرض،  ،كأنفع ا٤بعجزات ،األمم ا٤باضية، كالقرآف الكرٙب ىو أـ اآلايت

أجٌل العلـو كأعبلىا ُب ا٢بياة الدنيا، فبو تناؿ السعادة  فالعلم القرآِن ،كخبلصة رساالت األنبياء
لقصص كاـ كاألخبلؽ كالعلـو كاألف فيو من العقائد كاألح ،كالحاجة إٔب معجزة بعده ،األبدية

يىاانن ًلكيلًٌ شىٍيءو كقولو )،  ككشف عن سنن كقوانْب ا٢بياة ( كىتػىٍفًصيلى كيلًٌ شىٍيءو )، كفيو ٖٗالنحل/( تًبػٍ
 األىٌكًلٍْبى  ًعٍلمى  أىرىٍادى  مىنٍ )عن النيب )ص(  ّٖاألنعاـ/( َما فَػرَّْطَنا ٓت اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ ك) ُُُيوسف/
 ٓت  َماكُب القرآف خبلصة ) ،ييثٌور: يػىتىعٌمق، يتدبٌر ،ِْْٓكنز العماؿ خرب( نى فػىٍليػيثػىوًًٌر اٍلقيٍرآفى رًيٍ كىاآلخً 

( أم ما ُب الكتب ا٤بتقدمة السماكية كزايدة متكاملة، فإف القرآف مهيمن عليها اأْلوَ٘ت  الص ُحفِ 
ٍيًمنان عىلىٍيوً كىأىنزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ ميصىدًٌقان لً ﴿كقولو  ٍيًو ًمٍن اٍلًكتىاًب كىميهى ا بػىٍْبى يىدى  ْٖا٤بائدة/ ﴾مى

  .ْْفصلت/ ﴾ىيوى لًلًَّذينى آمىنيوا ىيدنل كىًشفىاءه ﴿ وقولو
 ﴾غَ آَّدظِيَ ِْٖٓ هَسَِْ ؤَْٕ ٍٍََِّٗ ًََٗىٍَّْ ًٌََُْ ؤََّٗد ؤَىٌَِْْنَدىُْْ زِؼٍََخذٍ ِْٖٓ هَسِِْوِ َُوَدٌُُخ ََزَّنَد ٌَُْال ؤَََِْْٔطَ بَُِْْنَد ٌََُٔالً كَنَعَّسِ ﴿ - ٖٗٔ

َلَقاُلوا لو أف هللا سبحانو عاقب ا٤بكذبْب ُب الدنيا قبل أف يرسل إليهم رسوالن كينزؿ عليهم قرآانن )
َنا َرُسوالً  رَبػََّنا  بو  إلينا رسوالن حٌب نؤمن( أرسلت َلْوال( لقالوا يـو القيامة ايربنا )َلْوال َأْرَسْلَت ِإلَيػْ
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( َو٬َبَْزى( فنتمسك آبايتك قبل أف نذؿ ابلعذاب )فَػنَػتَِّبَع آاَيِتَك ِمْن قَػْبِل َأْف َنِذؿَّ َو٬َبَْزى. )كنتبعو
قطع هللا تعأب كل عذر يتعٌللوف بو ٗبا  فائدة:أم كنفتضح على رؤكس األشهاد ُب الدار اآلخرة .

كمع ذلك جحدكا كعاندكا   ،السنة الرسل أراىم من آايتو ُب أنفسهم كُب اآلفاؽ كُب الكتب كعلى
سينَّةى اللًَّ الًٍَّب قىٍد خىلىٍت ُب ﴿ ، كقولوَُِالشعراء/( الى يػيٍؤًمنيوفى ًبًو حىٌبَّ يػىرىكيا اٍلعىذىابى اأٍلىلًيمى ) كقولو

اًفريكفى    ٖٓغافر /  ﴾ًعبىاًدًه كىخىًسرى ىينىاًلكى اٍلكى
 ﴾ صٌُخ كََٕعَؼٌََُِْٕٔ َْٖٓ ؤَصْمَدذُ خُصَُِّخغِ خٌَُُِِّّٕ ًََْٖٓ خىْعًٍََهَُْ ًٌَُّ ُٓعََُزِّصٌ كَعََُزَّ ﴿ - ٖ٘ٔ

( منتظر دكائر الزماف ُمتَػَربِّصٌ كل ا٤بؤمنْب كالكافرين )  ،( قل ٥بم اي دمحم قطعان للجداؿُكل  ُمتَػَربِّصٌ )
ر ُب النهاية ك٤بن يكوف النصر كالفبلح كما يؤكؿ إليو األم ،ككل ما ىو آتو قريب ،كمكر األايـ

فمهبلن مهبلن ال تطش  ،ةيجة، كا٤بػيفىٍاجىآة كا٤بػيخبَّآأم فانتظركا العاقبة كالنت ،( أمر هتديدفَػتَػَربَُّصوا)
َراِط السَِّويِّ جهبلن ) ( كّٔذه ا١بملة القاطعة العميقة ا٤بعُب ينتهي نزاع َفَستَػْعَلُموَف َمْن َأْصَحاُب الصِّ

  .القـو العنودين
َراِط السَِّويِّ عن قريب من ىم أصحاب ا٢بق )أم فستعلموف  كمن ىو  ،( كالطريق ا٤بستقيمالصِّ
 (َوَمْن اْىَتَدى) ُٖٓاألنعاـ /  ﴾انَتِظُروا ِإَنَّ ُمنَتِظُروفَ  ُقلْ ﴿كقولو ٫بني أـ أنتم  ،اق الرابح غدان 

كلكن  ،كمن بقي على الضبلؿ كطريق الفساد ،فستعلموف مىٍن اىتدل إٔب ا٢بق كسبيل الرشاد
فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا ﴿ كقولوكتندموف كلكن ال ينفعهم الندـ  بعد فوات األوافستعلموف ا٢بقيقة 

ًدًمْبى  امىةً ) عن النيب)ص( ،ٔا٢بجرات/﴾فػىعىٍلتيٍم انى امىةي شىرُّ النَّدى  .  ُُٓ/  ٕٕالبحار  (يػىٍوـى الًقيىامىةً  ،نىدى
 ٓٔيونس/ (َعاَلِمْبَ َأِف ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ َربِّ الْ ) َنوآخر دعوا

  ٕٓا١باثية /  ﴾َىَذا َبَصاِئُر ِللنَّاِس َوُىًدى َوَرْٞبٌَة ِلَقْوـٍ يُوِقُنوفَ ﴿وٓت ا٣بتاـ نقوؿ : 
كاب٢بمد ، ٕبمد هللا تعأب ،بقدرم ال بقدرىا ،( لسورة طوَوْعُي الُقرآِف ا٤بػَُيسَّرًب بعوف هللا تعأب )

ا٤بصادؼ ـ َُِٕ/َُ/ُِّب  ،كتدفع النقمات، ٔبهد متواصل ،كتزداد الربكات ،تػىتًٌمي الصا٢بات
العراؽ ، داعْب هللا تعأب أف ييعيننا لتكملة ما تبقى من  ،ُب الكاظمية ق،ُّْٖ/ذم ا٢بجة/ُِ
 .ر القرآنية الكرٲبة ، إٌف ريب ٠بيع ٦بيب الدعاءالسوٌ 

 ٌُِٓ هدْٔ خُسـًخي: زوِْ خُسدلػ 
 
 

 

 من مقاصد السورة : 
ابتدأت السورة الكرٲبة اب٢بديث عن غفلة الناس  ،كالقيامة كأىوا٥با ،موضوع العقيدة تعاِب ،مكية

كٙبدثت عن ا٤بكذبيْب حٌب  ،كقد شغلتهم مغرايت ا٢بياة الدنيا ،عن اآلخرة كعن ا٢بساب كا١بزاء
كتناكالت دالئل القدرة ُب اآلفاؽ كاألنفس، كأف  ،ستغاثةإذا فاجأىم العذاب رفعوا أصواهتم ابال
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 ،كٙبدثت عن قصة إبراىيم)ع( كفيها العرب كا٤بواعظ ،لسنن الكونية ٥با عبلقة ابلسنن اإلنسانيةا
ك٠بيت )سورة األنبياء( ألف هللا  ،ٯباز مع بياف الشدائد الٍب تعرَّضوا ٥باكٙبدثت عن عدة أنبياء إب

 ،ُُِآايهتا ، عدد ُِرقمها  ،تعأب ذكر فيها ٝبلة من قصص األنبياء الكراـ ُب استعراض سريع
مىٍن قػىرىأى سيورىةى األىنًٍبيىاًء حىاسىبىوي هللاي ًحسىاابن يسّبنا ) عن النيب)ص( فضلها :ا١بزء السابع عشر. 

 ُِْص  ّتفسّب نور الثقلْب (. ًا٠ٍبىوي ُب القيٍرآفً  ذيًكرى كىصىافىحىوي كىسىلَّمى عىلىٍيًو كيلُّ نىيبٌو 
 ستقامة على منهج هللا من شركطو !ىذا الفضل بشرطو كشركطو كاال مبلحظة :

 
 

 ﴾خهْعََُذَ ُِِنَّدِْ لَِٕدزُيُْْ ًَىُْْ كِِ ؿَلَِْصٍ ُٓؼُِْظٌَُٕ  ﴿ - ٔ

أم قرب كدان كقت حساب عمـو الناس على  ،ان الغافلْب ىزٌ  ؾ النفوس كيهزٌ م ٰبرٌ مطلع السورة قوٌ 
 كصف ا٢بساب ابلقرب ،ظتيقٌ ظ كالكقلة التحفٌ  ،كقد أخذت الغفلة ا١بميع ،ضوء أعما٥بم كآجا٥بم

ككل قريب كاد أف يكوف  ،ككل آت قريب ،ككل كائن آتو  ،ألنو )كل مقٌدر كائن (اقْػتَػَربَ )
َونَػَراُه  ،ِإنػَُّهْم يَػَرْونَُو بَِعيداً ﴿ وقولو﴾ ِإالَّ َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَىا َكأَنػَُّهْم يَػْوـَ يَػَرْونَػَها ٗتَْ يَػْلبَػُثوا﴿ كقولو
 كىي القيامة الفردية ،ِِ/ ّركح البياف  وي(ًقيىامىتى  فػىقىٍد قىامىتٍ  )مىٍن مىاتى  عن النيب)ص( ،ٕ-ٔ/ا٤بعارج﴾َقرِيباً 

فيكوف القرب إما ركضة من رايض ا١بنة، أك حفرة من حفر  ،بعد ا٤بوت مباشرةن ا٣باصة ُب الربزخ 
 اإلماـ علي)ع(عن كىي ا٤بوعودة، كربل   عامة كىناؾ قيامة ٝباعيةالنار، كىو أكؿ عدؿ اآلخرة، 

انىٍت مىًطيػَّتىوي ) ىسىافىةى كىًإٍف كىافى ميًقيمنا طى قٍ كىيػى  ،ًبًو كىًإٍف كىافى كىاًقفنا فىًإنَّوي يىسىاري  كىالنػَّهىاري  اللٍَّيلي  مىٍن كى
عي ا٤ب

ٍرءً  نػىفىسي ) ٗٚوفيو أيضًا حكم، ُب هنج الببلغة (كىاًدعنا ًلوً  ًإٔبى  خيطىاهي  اٍلمى كىم  (ٍة ُمْعِرُضوفَ َوُىْم ٓت َغْفلَ )( أىجى
كالغفلة تؤدم إٔب اإلعراض عن هللا تعأب كىم مستغرقوف  ،ُب غفلة عما يراد ّٔم، ُب غفلة عميقة

كىم غافلوف عن ذلك اليـو ا٢باسم  ،ُب متاع الدنيا كشهواهتا، كأهنم للدنيا خلقوا كللتمتع ّٔا كلدكا
هتًً  النَّاسي : )ال يعملوف لآلخرة كال يستعدكف ٥با كقوؿ القائل ،الرىيب نًٌيَّةً كىري  ،مٍ ُب غىٍفبلى  حىى اٍلمى
 ةً بى لى غى كى  ،(ًمٍن فىسىاًد ا٢ًبسًٌ  فإهنا لغىٍفلىةى )احذركا ا ٓت غرر ا٢بكم( عىٍنكى  وؿو في غٍ الى تػىغىفَّلى فػىلىٍيسى ٗبى ( )تىٍطحىني 

إٔب يـو القيامة( ىو ا٢بقيقة  كيبقى )ا٤بعاد، َِٓاألعراؼ / ﴾اْلَغاِفِلْبَ َوال َتُكْن ِمْن ﴿ كقولو ةلى بلى الضى 
ا٤بؤمنْب الصا٢بْب ُب ٝبيع األدايف السماكية، كإف غفل عنها الناس، فإف قة الثابتة ُب نفوس ا٤بتألٌ 

ا فىكىشىٍفنىا عىٍنكى ًغطىاءىؾى فػىبىصىريؾى الغفلة ال تغٌّب من ا٢بقيقة شيئان، كقولو ) لىقىٍد كيٍنتى ُب غىٍفلىةو ًمٍن ىىذى
 .ِِؽ/( يده اٍليػىٍوـى حىدً 

ة إٔب لقاء هللا. كالغافلوف الغفلة فنسى الٌرحلة كٓب يستعد( ُب ا٤بهلعليو )كيله ٤بن غلبت ٓت غرر ا٢بكم 
ٓت غرر ا٢بكم لْب عنو، هم منهج هللا كال يعفو عنهم، كما أف القانوف الوضعي ال ٰبمي ا٤بغفٌ يمال ٰب

من ا٣بطأ الكبّب أف ( كىًحٍرصه ُب ًإٍصبلىًح اٍلمىعىاد ،فىسىٍادو  كىٙبىىرُّجه عىنٍ  ،ىيدىلن ُبٍ رىشىٍادو  :ْلُمتَِّقيْ ل)
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ا٤بوقف الفصل الذم ال ىزؿ فيو، ، فا٤بعاد ىو تتعامل مع القضااي الكربل ٔبهل، كمع ا٢بقيقة بغفلة
كلكنهم ال يشعركف خطورتو!، كىكذا شأف من أخذتو بطنو على فكره، كفٌضل شهوتو على 

كقولو ، كعاٗب مرارة ا٣بسراف، كلو بعد حْب كا٣بذالف لحرمافعقبلنيتو، فقد عٌرض نفسو ل
آلية إٔب أف ا٢بساب تشّب ا -ٔ :فائدة ،ُِاألنعاـ/ ﴾نُفَسُهْم فَػُهْم ال يُػْؤِمُنوفَ الَِّذيَن َخِسُروا أَ ﴿

اقْػتَػَرَب ) -ٕ ،كىي الٍب تعطي للحياة معناىا كمغزاىا ،ال ريب فيها كال بد منها كا١بزاء حقيقة
( كلكنهم قىرًيب كىكيٌل آتو ( أم ا٢بساب ىو الذم يتحٌرؾ كيقَبب من الناس )ِحَسابُػُهمْ  ِللنَّاسِ 

( فهنا يكوف الناس ىم الذين اًقٍػتػىرىب النَّاس ًإٔبى ًحسىأّمٍ مستغرقوف ُب الغىٍفلًة عن ا٢بساب، كٓب يقل )
أف ذلك أمر الـز ( يعرٌب اب٤باضي ليدؿ على اقْػتَػَربَ ) -ٖ، يقَببوف من ا٢بساب ابالستعداد لو

، كيعٌلمنا ذلك أف نعاِب األخطاء ك٭بٌهد ُالنحل/﴾أََتى َأْمُر اَّللَِّ َفبل َتْستَػْعِجُلوهُ ﴿كقولوِ التحقق 
ًقيوً )كقولو الطريق إٔب هللا تعأب،   ا فىميبلى ٍنسىافي ًإنَّكى كىاًدحه ًإٔبى رىبًٌكى كىٍدحن ا اإٍلً ، ٔاالنشقاؽ/( ايى أىيػُّهى

ٍهىديكفى  مىٍن كىفىرى كقولو ) / (فػىعىلىٍيًو كيٍفريهي كىمىٍن عىًملى صىا٢ًبنا فىؤًلىنٍػفيًسًهٍم ٲبى  عن اإلماـ علي)ع(، ْْالرـك
انػٍ ل ًلدي ًإٍعمى ) ا ،يىاؾى كىأىنَّكى تػىعىيشي أىبىدن ٓت هنج  ،ُْٔتنبيو ا٣بواطر ص  (كىاٍعمىٍل آًلًخرىًتكى كىأىنَّكى ٛبىيوتي غىدن

ىعىادً الزَّادً ًة اعى ًمٍن الفىساًد إضى ) ٖٔالببلغة كتاب
ة ا٤ب  .(، كىمىٍفسىدى

 ﴾َٓد َّإْظِْيِْْ ِْٖٓ ًٌٍُِْ ِْٖٓ ََزِّيِْْ ُٓمًَْغٍ بِالَّ خْٔعََٔؼٌُهُ ًَىُْْ َِّْؼَسٌَُٕ  ﴿ - ٕ
من شأف  ،ا٢بديثة ارٌكة للمشاعرا٢بوارية العلمية أم فنٌية طرح األساليب  ،( : جديد٧ُبَْدثٍ )

ا٤بتنوعة العلمية ( من القرآف أك ا٥بداية ِذْكٍر ِمْن َرّبِِّمْ )موقظة عهم دعوات ىؤالء الغافلْب، تطرؽ أ٠با
التجديد ُب ا٢بياة  (٧ُبَْدثٍ ، )كاركة للمشاعركا٤بتتابعة كآّددة كا٤بعاصرة كا٢بديثة الناىضة للنفوس 

ب، كتطلع كالعادات كالتقاليد، ٘بيئهم من كل جانكا٢بجج كالرباىْب كُب األساليب  ،كُب الرؤل
مستغرقوف ُب غفلة ك٥بو ، كمع ىذا فهم على ماىم عليو ليؤمنوا ٕبقيقة ا٤بعادعليهم من كل أفق 

 كلعب كعبث.
ىو ما يتنٌزؿ عن آايت هللا ُب القرآف أك ُب األنفس كُب اآلفاؽ ذات الدالالت،  والذكر ادث:

ِإالَّ لوف ساذجوف ساىوف )كىؤالء ا٤بشركوف عصاة غاف ،حاالن بعد حاؿ كيتجدد زمنان بعد زمن
أم كلما جدد ٥بم الذكر  ،: أم غّب قاصدين ا١بد كالبلمبالْب يَػْلَعُبوفَ ( اْسَتَمُعوُه َوُىْم يَػْلَعُبوفَ 

كالتحذير من العواقب  ،كالنصيحة ابلسخرية ،فهم يستقبلوف ا٢بق ابلتكذيب ،على ا١بهل استمركا
األفضل  ىذا التجديد ىو جديد كا٤بعاصرة كإف كافألهنم أعداء التطور كا٢بداثة كالت ،ستخفاؼابال

كإف كانوا ال يعقلوف  ،دعادات اآلابء كاألجدا كأنصار ا١بمود كا١بحود كالتَّكلُّس كألفة ،كاألكمل
نْػَياَوَذِر الَِّذيَن اٚبََُّذوا ِدينَػُهْم َلِعباً َو٥َبْوًا َوَغرَّ ﴿كقولو   شيئان كال يهتدكف ٓت  َٕنعاـ / األ ﴾تْػُهْم ا٢ْبََياُة الد 

فيوي  وي نػىٍفسيوي قىلَّ شقاقي  مىتٍ مىٍن كىري ) غرر ا٢بكم ًإفَّ هللاى عىزَّ كىجىلَّ ًإٍحتىجَّ )عن اإلماـ الصادؽ )ع( (! كىًخبلى
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ىيٍم كىمىٍا عىرَّفػىهيمٍ  يػىٍوـى ) ُْٗاألنعاـ/ (قيٍل فىًللًَّو ا٢ٍبيجَّةي اٍلبىاًلغىةي كقولو ) ُّٔ/ُالكاُب( عىلىى النٍَّاًس ٗبىٍا آاتٍى
٪بيل ذكر جديد ( : اإلالذكر ادث) -ٔ :فائدة( إٍستػىٍوَبى  ،كىَبٌ  فىمىنٍ  :ًميزىافه دىًقٍيقه  اٍلًقيىامىةً 

، كسور القرآف كآايتو ٪بيلابلنسبة للتوراة كاإل( ٧بدث)ر جديد كالقرآف ذك ،ابلنسبة للتوراة (٧بدث)
 (٧بدث)ا٤بتنوعة ذكر جديد ة كالتطورات العلمي ،أتى بعضها بعد بعض( ٧بدث)ذكر جديد 

َتُكونُوا َويُػَعلُِّمُكْم َما ٗتَْ ﴿نساف كلها حجة على تعليم هللا لئل( ٧بدث)عاصر مكحديث 
ثة كا٤بعاصرة كا١بديدة اليؤثر اإلٲباف فيهم ألف   ُُٓالبقرة / ﴾تَػْعَلُموفَ  كمع ىذه الطرؽ العديدة ادى
  مقفلة!قاسية قلؤّم 

الفنٌية  ر اآلية أساليب النجاحتصوٌ ٤بعاصرة والتجديد ٓت ا٤بنظور القرآِن : ( ا٢بداثة وا٧ُبَْدثٍ )
كأك٥با االنفتاح على  ،ُب الببلغ الرسإب ليكوف ىو ا٥بدؼ الرئيس الذم ينبغي الوصوؿ إليو ا٤برنة

 ككأنوي غنيمة ٜبينة ال بدمعو، متصاص نقاط االختبلؼ اك  ،اآلخر كالقدرة على التأثّب بو كاستيعابو
كاالعتماد على أساليب التغيّب  ،لذلك ينبغي علينا تبِب ثقافة التجديد وا٢بداثة ،ن التوافق معهام

ة ضاركة للمشاعر كالناى (ادثة)كالتعٌلم طرح الدالئل العلمية كالرباىْب القطعية  ،الَببوية ا٤بعاصرة
٤بركنة ُب التعامل كالثبات ، فنعيش ااألساسية، مع الثبات على العقائد كاألحكاـ كاألصوؿ للنفوس

مع ابستمرار  ك٘بديد األساليب الفنية (ا٢بداثة)، لذلك طرح القرآف قاعدة كاألخبلؽعلى ا٤ببادئ 
، كىي الٍب تكسر ا٢بواجز لشيء أىم منها ،كمطلوبة لغّبىا ،ألهنا مطلوبة لذاهتا ،٘بدد األايـ

 .النفسية كتكشف ا٢بقائق كتقٌرب النفوس كتوٌحد الصفوؼ
 ﴾ ؤَْٗعُْْ ظُسْصًَُُِٕالىَِْصً هٌُُِزُيُْْ ًَؤًََُُّٔخ خُنَّفٌٍَْ خٍََُِّّٖ ٌَََُِٔخ ىََْ ىٍََخ بِالَّ زٌََُٙ ِٓؽٌُُِْْْ ؤَكَعَإْظٌَُٕ خُِّٕمَُْ ًَ ﴿ - ٖ
غافلة عن  ،بلـ هللاكللساىية نفوسهم عن كٗبتع الدنيا، ذـ كزجر لبلىية قلؤّم  (الِىَيًة قُػُلوبُػُهمْ )

كالىية عن فهم فلسفة ا٢بياة، كالغية عما ييراد منها، كمعرضة عن ا٣باٛبة كسوء العاقبة، ، ناهتدبٌر مع
مد عاًقبتىوي، )ٓت غرر ا٢بكم  ـي مىغىٌبتوي )خاٛبتو( خّبه ًمٍن ٧ببيوبو مىكركهه ٙبي : ىو والقلب البلىي( تيذي
 .ٕاآلية  (ُىْم يَػْلَعُبوفَ وَ كليس ٗبغفوؿ عنو ) ،ؿ الدنيا كالغافل عن أحواؿ العقىباا٤بشغوؿ أبحو 

وا على اللعب إلعراضهم عن مي دً تنبيهان على أهنم أ٭با قى  ،ـ اللعب على الٌلهودٌ ( قى الِىَيًة قُػُلوبُػُهمْ )
كالذىوؿ  ،كاالستهزاء نتيجة الٌلهو الذم ىو الغفلة عن ا٢بقكالبلمباالة ا٢بق، فاللعب ىو السخرية 

، أم كأخفى : التحادث كالتشاكر ابلسرٌ النَّْجَوى( ِذيَن ظََلُمواَوَأَسر وا النَّْجَوى الَّ ) ،عن التفكر
 ،الذين ظلموا ٙبادثهم مع بعضهم حوؿ كيفية مواجهة النيب)ص( كالتصدم لو كلدعوتو الرسالية

فقد   ،كٰبيكوف االفَباءات كالتهم ابلسر لصد الناس عنو كعن القرآف ،كأخذكا يتآمركف عليو خفية
َىْل ( فقاؿ قائل منهم )الباردة ،الناعمةالنيب ثقافيان كإعبلميان كىي )ا٢برب  كانوا ٱبططوف ٤بواجهة
( من ىو دمحم حٌب ييستمعي لو كييطاع ؟ ال ٱبتلف عنكم بشيء إنو أيكل َىَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْػُلُكمْ 

 إف فلو كاف أيتيو الوحي كما يٌدعي ألاتكم أيضان ألنكم بشر مثلو ؟ ٍب ،الطعاـ كٲبشي ُب األسواؽ
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ْحَر بل ىو سحر تعجزكف عن مثلو ) ،ما أيتيكم بو ليس آية كمعجزة من هللا كما يزعم َأفَػَتْأُتوَف السِّ
 ،( أفتقبلوف السحر كأنتم تعلموف أنو سحر؟ فكيف تنقادكف مد كفيكم عيوفَوأَنْػُتْم تُػْبِصُروفَ 
عن ، شورل ا٤بركزية ا٣باصة، أك ال ا٢بديث السٌرم( َوَأَسر وا النَّْجَوى) –ٔ :فائدةكأنتم تبصركف؟ 

 ،ُّٔ/  ُشرح النهج  (فىًإفَّ كيلَّ ًذم نًٍعمىًة ٧بسود ،اًح ا٢بىوىاًئًج اًبلًكٍتمىافً ًاٍستىًعينيوا عىلىى ٪بىى ) )ع(اإلماـ علي
لكوف ٓب يكونوا ٲب كقسوهتا فهم على موت قلؤّم –ٕ( هيٍم عيقيو٥بىيمٍ كى العيقيوًؿ شىارى  أىٍصحىابي  رى مىٍن شىاكى )

﴿ِإْف َكاَد لَُيِضل َنا َعْن  كقولوالقلوب ٙبريك فكانوا يقاكموف أتثّبه على  ،تأثر ابلقرآفأف تأنفسهم 
َهاآ٥ِبَِتَنا  فتلهو  ،إهنا صورة للنفوس الفارغة الٍب التعرؼ ا١بد -ٖ ِْالفرقاف / ﴾َلْوال َأْف َصبَػْرََن َعَليػْ

ٓت  كنفوس ٞبقاء بلهاء! ،لعواقب إهنا ركح مريضةكالتفكر اب٤بصّب كا ،ُب أخطر ا٤بواقف كأقدسها
 ما شىغىلىكى عىٍن هللًا فػىٍهوى  كيلَّ )ٓت ا٢بديث ( مىى عى األى يٌ اٍلميًهمًٌ ضى  غىّبً  اٍشتػىغىلى ُب  مىنٍ ) غرر ا٢بكم

 .(!كٍ صىنىمي 
 ﴾ُْْ هَدٍَ ََزِِّ َّؼَُِْْ خُْوٌٍََْ كِِ خََُّٕٔدءِ ًَخََْٕضِ ًَىٌَُ خَُِّْٕٔغُ خُْؼَِِ ﴿ - ٗ

 قاؿ ٥بم )ص( ما من ٪بول )األحاديث السرية( أك العلنية ُب أم مكاف كزماف إال كىو مطٌلع عليها
كال ٚبفى عليو خافية ُب كل مكاف  (اْلَقْوَؿ ٓت السََّماِء َواأَلْرضِ )سبحانو كىو الذم يعلم كل 

كما من مؤامرة ُب ا٣بفاء إال  ،أبحوالكم (يمُ اْلَعلِ )أبقوالكم  (السَِّميعُ )( َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليمُ كزماف )
( ألف ر  يعلم السر( كٓب يقل )َر ِّ يَػْعَلُم اْلَقْوؿَ قاؿ ) فائدة:كىو كاشفها كمطٌلع رسولو عليها. 
( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً )، كقولو ال تفاكت فيو اب١ببلء كا٣بفاء ،القوؿ يعم السر كا١بهر على السواء

تيمٍ ، كقولو )َٔاإلسراء/  .  ْا٢بديد/( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
 ﴾زََْ هَدٌُُخ ؤَظْـَدغُ ؤَلْالٍّ زََْ خكْعََُخهُ زََْ ىٌَُ َ٘دػٌُِ كََِْْإْظِنَد زِأَّصٍ ًََٔد ؤَََُِْٔ خًٌَََُُّٕٕ  ﴿ - ٘
ّٔا األحبلـ  شبهت ،( ٝبع ضغث كىي ا٢بزمة الصغّبة من النبااتت ا٤بختلفةَأْضَغاُث َأْحبلـٍ )

، حاركا كيف يصفوف ىذا القرآف ْْص /  ﴾َؾ ِضْغثاً ﴿َوُخْذ بَِيدِ  كقولًًو تعأب ُب قصة أيوبا٤بختلطة  
مة رآىا ُب ا٤بناـ فاشتبو عليو : بل أف ما يقولو دمحم ٚباليط )أابطيل( أحبلـ غّب منظٌ وقاؿ آخر

القرآف ليس أحبلمان كٓب يشتبو  :اؿ اثلثوق( َبْل افْػتَػَراهُ األمر كظنها نبوة فأمره أىوف من السحر )
( كما َبْل ُىَو َشاِعرٌ : )وقاؿ رابعبل اختلقو من تلقاء نفسو كافَباه كذابن على هللا عامدان  ،عليو األمر

ٌيل للسامع أنو كبلـ رائع كحكى عنهم ىذه األقواؿ الكثّبة ليظهر اضطراب أمرىم  ،أتى بو شعر ٱبي
( فإف فَػْلَيْأتَِنا ِِبيٍَة َكَما ُأْرِسَل اأَلوَُّلوفَ لقوف ال يستقركف على شيء )كبطبلف أقوا٥بم فهم متحّبكف ق

كناقة صاّب كعصا موسى كما أرسل األنبياء األكلوف   ،ٓب يكن كذلك فليأتنا ٗبعجزة خارقة ٧بسوسة
ى كُب ذلك داللة عل ،كىذا القوؿ يناقض عقيدهتم ألف الوثنيْب ينكركف النبوة أصبلن  ،حٌب نؤمن بو

ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىٍل ؟)ٓت غرر ا٢بكم ، بطهم كحّبهتم ُب مواجهة النيب)ص(ٚب  . (كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبيدى
 ﴾َٓد آَٓنَطْ هَسَِْيُْْ ِْٖٓ هََُّْصٍ ؤَىٌَِْْنَدىَد ؤَكَيُْْ ُّآِْنٌَُٕ  ﴿ - ٙ
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يائهم اآلايت كا٤بعاجز كمع الذين اقَبحوا على أنب ،ما صٌدؽ قبلي مشركي مكة أىل قرية من القرل
أفيصٌدؽ ىؤالء ابآلايت  ،نكارم( االستفهاـ إَأفَػُهْم يُػْؤِمُنوفَ اتياهنا كذبوا فاستحقوا الببلء كا٥ببلؾ )

فلو أعطيناىم ما اقَبحوا  ،أم ىؤالء أعٌب من الذين اقَبحوا على أنبيائهم اآلايت ،؟ كبللو رأكىا
كطباع ىؤالء كطباع أسبلفهم ُب االستكبار  ،ستئصاؿلكانوا أضٌل من أكلئك كاستحقوا عذاب اال

( قاؿ أىل سبب النزوؿكلكن هللا تعأب حكم إببقائهم لعلمو أنو سيخرج منهم مؤمنوف ) ،كالعناد
فأاته جربيل فقاؿ إف  ،مكة للنيب)ص( إف كاف ماتقوؿ حقان كنؤمن بك فحٌوؿ لنا جبل الصفا ذىبان 

م كلكنوي إف ٓب يؤمنوا ٓب ينظركا )ٓب ٲبهلوا ابلعذاب( كإف شئت كاف الذم سألوؾ قومك كحققناه ٥ب
فأنزؿ هللا اآلية .  ،قاؿ بل أستأ٘ب بقومي أم أستمهلهم كأصرب عليهم ،شئت استأنيت بقومك

فهم شأّوىم ُب  ،كاآلية كإف نزلت ُب الكفار كا٤بشركْب كلكنها تعم أكثر مٌدعي اإلسبلـ ُب زماننا
 أعما٥بم كأفكارىم .

 ﴾ًََٓد ؤَََِْْٔنَد هَسَِْيَ بِالَّ َِـَدالً ٌُٗلِِ بَُِْْيِْْ كَدْٔإٌَُُخ ؤَىََْ خًٍُُِِّْ بِْٕ ًُنعُْْ ال ظَؼٌََُِْٕٔ  ﴿ - ٚ
: ٓب نرسل قبلك ايدمحم إالٌ ا٤بعُب  ،ّ( اآلية َىْل َىَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْػُلُكمْ ىذا جواب لقوؿ ا٤بنافقْب )

كلو كاف الرسل من غّب البشر ال أيكلوف الطعاـ كال ٲبشوف ُب  ،رجاالن من البشر ال من ا٤ببلئكة
كٓبى يكن  ،٤با كانت ىناؾ عبلقة ك٦بانسة كمبلئمة بينهم كبْب الناس ،األسواؽ كال يعاشركف الناس

ألنو من  ،اقتداء فإذا ٓب يكونوا بشران فلم يكونوا مصدر ،رسو٥بيم غّبى بشرو كرسل هللا كلهم كانوا بشر
 كقولو، بينما حياة الرسل قيادة صا٢بة كقدكة حسنة لغّبىم أيلفوف كيؤلفوف سهمجنس غّب جن

فَاْسأَُلوا َأْىَل كإف ٓب يعلموا ىذه ا٢بقيقة ) ُِاألحزاب /  ﴾ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ َلَقْد َكاَف َلُكْم ٓت َرُسوِؿ اَّللَِّ ﴿
 ،لة الرسالة من العلماء ابلتوراة كاال٪بيل( فاسألوا اي أىل الكتاب كٞبالذِّْكِر ِإْف ُكنُتْم ال تَػْعَلُموفَ 

  .ىل كاف الرسل الذين جاءكىم بشران أـ مبلئكة؟ إف كنتم ال تعلموف ذلك
( الذِّْكرِ كغّب ٧بددين أبىل الكتاب )كاالختصاص كالوعي (: أىل العلم َأْىَل الذِّْكرِ ) –ٔ :فائدة

السماكية فقو الشريعة كالعاملْب بكتب هللا ( ايطوف بَأْىَل الذِّْكرِ ك) ،يطلق على الكتب السماكية
وع أليٌة مسألة إٔب أىل عامان ُب الرجحركيان كاآلية تبْب قانوانن عقبلنيان  ، رساالتو أبمانةكا٢باملْب

ا١باىل إٔب العآب العامل ا٤بختص صاحب ا٣بربة  ،ا٤بريض أب الطبيب ، كىكذا يرجعختصاصاال
ارً  امرئ عىلىى قدرً  كيلًٌ   ًقيمىةي ) كالتجربة ُب كل شأف من شؤكف ا٢بياة عن ( . رىتًوً بػٍ خً  ٘بربتو كىًمٍقدى

بىًغي لًلعىآبً ) النيب)ص( ٍهًلوً  ،وً مً لٍ أىٍف يىٍسكيتى عىٍن عً  الى يػىنػٍ اًىًل أىٍف يىٍسكيتى عىلىى جى بىًغي لًلجى ٍبيَّ  ،كىالَّ يػىنػٍ
 ،( رسوؿ هللا)ص( كأىل بيتو ا٤بسؤكلوفالذِّْكرِ  َأْىلَ ) عن أئمة ا٥بدى)ع( ،ّٓٗ/  ٓتفسّب النور  (اآليىةً  رى كى ذى 

رجاالن علماء أكٌفاء ٨بلصْب كىم امتداد األنبياء ٱبصهم  أمةإٔب أنو تعأب يظهر ُب كل  تشّب اآلية
، كاألئمة نقباء ٤بوسى)ع( كا٢بواريوف لعيسىكما أظهر الكيؤىلهم للقيادة كالسيادة   ،بوحي اإل٥باـ
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، ( كمصداؽ لآليةَأْىَل الذِّْكرِ ٫َبُْن اإلماـ علي)ع( ٤با نزلت اآلية قاؿ: )ا٥بداة لنبينا دمحم)ص(، عن 
 ٕالرعد /  ﴾قَػْوـٍ َىادٍ ُكلِّ ل﴿كقولو  ،يعِب أىل القرآف كٞبلة اإلسبلـ: أىل الذكركال يعِب ا٢بصر، 

( اٍلًعٍلمً  السُّؤىاؿي ًمٍفتىاحي ) ُُٖعراؼ / األ ﴾َو٩ِبَّْن َخَلْقَنا ُأمٌَّة يَػْهُدوَف اِب٢ْبَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوفَ ﴿وقولِو تعا٘ت 
( كّٔذه اآلية استدؿ فقهاء اإلسبلـ ُب جواز تقليد آّتهدين حيٍسني السُّؤىاًؿ ًمٍن حيٍسًن اٍلعىٍقلً )

ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًإالَّ رًجىاالن نيوًحي ًإلى ﴿كقولِو  ،خيلىفاء الرسل ككرثة األنبياء ،العلماء العاملْب ٍيًهٍم كىمىا أىٍرسى
تيٍم ال تػىٍعلىميوفى  من عىًلمى  ،)مىٍن أحىٍسنى السُّؤاؿ عىًلمى  ٓت غرر ا٢بكم ّْ النحل /﴾فىاٍسأىليوا أىٍىلى الذًٌٍكًر ًإٍف كينػٍ

 أٍحسىنى السُّؤاؿ(.
 ﴾ًََٓد ـَؼَِْنَدىُْْ ـًََٕخً ال َّإًٌَُُِْٕ خُؽَّؼَدَّ ًََٓد ًَدٌُٗخ وَدًَُِِّٖ  ﴿ - ٛ

بل ىم كسائر البشر أيكلوف  ،أجسادان يتحركوف ال أيكلوف كال يشربوف كا٤ببلئكةكما جعلنا األنبياء 
كيشربوف كيفرحوف كٰبزنوف كيناموف كٲبوتوف . . ال ٲبتازكف عنهم إاٌل ابلتبليغ عن هللا بواسطة 

كاف إ٭با   –ٔ :فائدة ،ُب الدنيا ا( ٓب ٱبلدك َوَما َكانُوا َخاِلِدينَ كأهنم أكمل البشر كقدكهتم) ،الوحي
فتكوف  ،فتكوف األلفة ٥بم أقرب كالتأثر ّٔم أحسن ،األنبياء من جنس البشر ألهنم مبعوثوف ٥بم

َلَقْد  ﴿كقولِو كسلوكهم العملي ٭بوذجان حيان ٤با يدعوف إليو الناس  ،حياهتم الواقعية مصداؽ شريعتهم
، فالكلمة ا٢بية النيب)ص( خيليقيوي القرآفكاف   ،ُِاألحزاب /  ﴾َكاَف َلُكْم ٓت َرُسوِؿ اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

كإذا كاف األنبياء  ،ا ٩بثلة ُب شخص مَبٝبة إٔب حياتوالواقعية ىي الٍب تؤثر كهتدم ألف الناس يركهن
كقولو من غّب البشر فيحصل التنافر كالتباغض معهم كيؤدم ابلتإب إٔب فشل ُب ا٤بهمة الرسالية 

َا َأََن َبَشٌر ِمثْػلُ ﴿ يػٍري )عن النيب )ص( ، َُُالكهف/﴾ُكْم يُوَحى ِإَٙتَّ ُقْل ِإ٭بَّ ؤًمنْبى مىٍن كىافى مىألىفيوي  خى
ي
ا٤ب

لىفي  يػٍرى ًفٍيمىٍن الى ييؤلىفي كىالى أيى  .ِٓٔ/ٕٓالبحار( للميؤًمنًْب، كيال خى
 ﴾ ؼَُّْ صًََهْنَدىُْْ خٌَُْػًَْ كَإَجنَْْنَدىُْْ ًََْٖٓ ََٗٙدءُ ًَؤَىٌَِْْنَد خُُُِْْٕٔكِنيَ ﴿ - ٜ

َناُىْم َوَمْن َنَشاءُ ٍب أ٪بزان ٥بم ما كعدانىم من النصر ) من ا٤بؤمنْب كمن آمن معهم من القتل  (فََأ٪َبيػْ
ا٤بعاندين ا٤بصرٌين على الكفر كالفساد كالشرؾ  ،( كا٤بتجاكزين للحدكدَوَأْىَلْكَنا اْلُمْسرِِفْبَ كالعذاب )

ايىةي  يقي لً كىالًَّذم التى )  ( .وايةي ًبًو الغً  تىًليقي  ،ًبًو ا٥بًٍدى
 ﴾َُوًَْ ؤََُّْٗنَد بٌَُُِْْْْ ًِعَدزدً كِْوِ ًًٌُُُِْْْ ؤَكَال ظَؼْوٌَُِِٕ  ﴿ - ٓٔ

القرآف الكرٙب ال  عظيمان ٦بيدان كىو (ِكَتاابً أيها الناس ) (َلَقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيُكمْ أم كهللا ) ،البلـ للقسم
كشرفكم كعزكم كخّبكم ك٦بدكم  ،منهج سعادتكم( دستور حياتكم ك ِذْكرُُكمْ  ِفيوِ ٲباثلو كتاب )

فهو أفضل منهج إ٥بي  ،ككعيكم البلئق بكم، كفيو من العلـو ا٤بتنوعة ماترفع من شأنكم كمكانتكم
قابل للتطبيق كالرقي ُب آّتمع البشرم إف ٛبسكتم  ،حضارم عإب ا٤بضامْب يهدم للٍب ىي أقـو

أفبل تتفكركف ّٔذه الًنٍعمة  ،أفبل تتدبركف القرآف ،ؤمنوا بوالن لت( أفبل ٛبلكوف عقو َأَفبل تَػْعِقُلوفَ ) ،بو
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( ٓب يكن العرب قبل دمحم)ص( كالقرآف شيئان  ِكَتااًب ِفيِو ِذْكرُُكمْ فتؤمنوف ٗبا جاءكم بو دمحم)ص(؟ ) 
م كبعدٮبا أصبحوا مشهورين تذكرىم األمم كترفع من شأهنم، أفبل تتدبركف ماكنت ،مذكوران ابرزان ٩بيزان 

كقولو كرسالتو العا٤بية،   )ص( عليو من اإلٮباؿ، كما صرًب بو من الشهرة كا٥بيبة كا٢بضارة بفضل دمحم
ٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٞبىةن لًٍلعىالىًمْبى ) لقد حث كىرىغَّبى القرآف على التدبٌر ُب آايتو بقولو ، َُٕاألنبياء/( كىمىا أىٍرسى
َأَفبل ﴿كقوِلِو ُب علومو؟ فمن ٓب يتدبر فكأنو العقل لو  (َأَفبل تَػتَػَفَكروف( )َأَفبل تَػْعِقُلوَف؟)

ـْ َعَلى قُػُلوٍب َأقْػَفا٥ُبَا يػٍره  قىًصّبىةو  سىاعىةو  فىكَّري ) ٓت غرر ا٢بكم ِْدمحم/ ﴾يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َأ ًمٍن ًعبىادىةو خى
  .(!طىًويلىةو 
ة خارقة تتفجٌر منها ا٤بعاجز، فهو معجز : معجزة القرآف معجزة مفتوحة التأثّب لؤلجياؿ، فائدة

كاليتأثر ّٔا إاٌل الذين ضمن نيب كاحد، الٍب تنقضي ُب جيل كاحد  ا٤بؤقتة كليست كا٣بوارؽ ا٤بادية
كصاركا أذاٌلء عندما  ،يركهنا من ذلك ا١بيل. لقد جعل القرآف أصحابو قادة كسادة عندما اعتمدكه

 . كقولو  َِا١باثية /  ﴾لنَّاِس َوُىًدى َوَرْٞبٌَة ِلَقْوـٍ يُوِقُنوفَ َىَذا َبَصاِئُر لِ ﴿كقولو تركوه فَبكهم العزُّ
ا ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي ميبىارىؾه فىاتًَّبعيوهي ) : غُبن، ال غُب دكنو، كال القرآف)عن النيب )ص( ، ُٓٓاألنعاـ/( كىىىذى

الًَّذينى ﴿ كقولوِ فهو داخل ٙبت قدرًة غّبًه  ،العزيز بغّب هللا ذليل ُٗصِٗالبحار( فقر بعده
ىيٍم اٍلًعزَّةى فىًإفَّ اٍلًعزَّةى للًَّ  تػىغيوفى ًعٍندى اًفرًينى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنْبى أىيػىبػٍ يعان يػىتًَّخذيكفى اٍلكى ٓت  ُّٗالنساء /  ﴾ ٝبًى

 ( .اٍلًعزٌ  وي أٍىلىكى  هللاً  ًبغىٍّبً  ًاٍعتػىزَّ  مىنٍ ) غرر ا٢بكم
 ﴾هََُّْصٍ ًَدَٗطْ ََدَُِٔصً ًَؤََٗٙإَْٗد زَؼًَْىَد هٌَْٓدً آوََُِّٖ  ًًََْْ هَصَْٔنَد ِْٖٓ ﴿ - ٔٔ
كجرسها اللفظي  ،: القصم أشد حركات القطع كالكسر الذم ال جرب فيو َقَصْمَنا( للتكثّب وََكمْ )   

يصٌور معناىا كجذرىا الٌلغوم يلقي ظٌل الشدة كالعنف كالتحطيم كا٥ببلؾ على القرل الٍب كانت 
( لنفسها كلغّبىا ابإلسراؼ من أىل القرل ) كانىٍت ظاًلمىةن  ( أىلكناَقَصْمَناأم ككم ) ،ظا٤بة

َوأَنَشْأََن فتجاكزكا ا٢بدكد كاألصوؿ فاستحقوا ا٥ببلؾ بذنؤّم ) ،كالفساد كالكفر كغرهتم ا٢بياة الدنيا
ـُ نَُداِو٥ُبَا بَػْْبَ تِْلَك اأَلايَّ وَ ﴿( كخلقنا أمة أخرل بعدىم كٓب يكونوا أمثا٥بم . بَػْعَدَىا قَػْومًا آَخرِينَ 

ِإفَّ اأَلْرَض َّلِلَِّ يُورِثُػَها َمْن َيَشاُء ِمْن ﴿كىكذا يرث هللا األرض كمن عليها  ،َُْآؿ عمراف /  ﴾النَّاسِ 
ٓت هنج (  ٍّبًهً ًبغى كيًعظى  دي مىنٍ السًَّعيٍ ) ٙٛٓت هنج الببلغة خطبة   ُِٖاألعراؼ /  ﴾ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقْبَ 

لىكيٍم قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّعظى ًبكيٍم مىٍن بػىٍعدىكيمٍ ) ٕٖالببلغة خطبة  .(اتًٌعظيوا ٗبىٍن كىافى قػىبػٍ
 ﴾كَََِّٔد ؤَلٌَُّٕخ زَإَْٔنَد بٌَِخ ىُْْ ِٓنْيَد ًَُُّْعٌَُٕ  ﴿ - ٕٔ

ذابنا كشعركا بًو كشاىدكه ( عَسَناِبَْ ( فلما رأكا )فَػَلمَّا َأَحس واىذا تصوير كاقعي ٢باؿ الظا٤بْب )
َها يَػرُْكُضوفَ ٕباسة البصر كتيقنوا نزكلو ) ( إذا ىم يهربوف منهزمْب خائفْب إٔب كل جهة، ِإَذا ُىْم ِمنػْ

، كإذا جاء القدر عمى البصر، يعلموف أهنم ُب قبضة هللا تعأب كىم ال ،٧باكلْب النجاة مسرعْب
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ٓت غرر  ،ِٔالتكوير/ ﴾فَأَْيَن َتْذَىُبوفَ ﴿اربوف منو إليو فهم ى ،كلكن أين ا٤بفر كهللا الطالب كا٤بعاقب
بًٌريكفى كىاٍلقىضىاءي ( )ًمٍنوي  فػىرىٍرتى  اٍلمىٍخليوؽي  ًإذىا ًخٍفتى  ،ًإلىٍيوً  فػىرىٍرتى  ا٣بٍىاًلقي  ًإذىا ًخٍفتى ) : ا٢بكم بًٌري اٍلميدى  ييدى

 (!.يىٍضحىكي 
 ﴾ْْ كِْوِ ًَََٕٓدًِنٌُِْْ َُؼٌََُِّْْ ظُْٕإٌََُُٕ ال ظًَُُْعٌُخ ًَخَْـِؼٌُخ بََُِ َٓد ؤُظُِْكْعُ ﴿ - ٖٔ
َواْرِجُعوا ِإَ٘ت َما (ال تفٌركا من قريتكم )ال تَػرُْكُضوا)فقيل ٥بم توبيخان كاستهزاءن إٔب أين ىاربوف    

، كعودكا إٔب متاعكم ا٥بِبء كعيشكم الرغيد كترفكم ا٤بريح الذم أبطركم كأطغاكم (أُْترِفْػُتْم ِفيوِ 
عن النيب  ،ْٔا٢بج/(فىًإنػَّهىا الى تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلىًكٍن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الًٍَّب ُب الصُّديكرً لوبكم )كاعمى ق

إٔب  ( ترجعوفَوَمَساِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسأَُلوفَ ) ُُْ/ٕٕالبحار( اٍلعىمىى عىمىى اٍلقىٍلبً  رَّ شى ))ص( 
عودكا لعلكم  ،كنتم إليها تركنوف ككأنكم خالدكفمساكنكم الفاخرة كترؼ ا٢بياة كّٔجتها الٍب  

كيف حصلتم على  (ُتْسأَُلوفَ ) ٖالتكاثر /  ﴾نَّ يَػْوَمِ ٍذ َعْن النَِّعيمِ ّتَّ َلُتْسأَلُ ﴿تسألوف عن ذلك كلو 
كُب ىذه األجواء الرىيبة ا٢با٠بة انتهى كقت ( َلَعلَُّكْم ُتْسأَُلوفَ )ككيف أنفقتموه؟  ،ىذا النعيم
 ،كٓب يعد إٔب العقل ،إ٭با ىو االستهزاء كالتوبيخ ّٔؤالء ! ىذا جزاء من ترؾ الرشد ،١بوابالسؤاؿ كا

فػىلىمَّا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا ًبًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو حىٌبَّ ًإذىا ﴿كقولِو كضىلَّ عن القصد الصحيح 
ىيٍم بػىٍغتىةن  ( لًٍلبىاًقْبى  بػٍرىةن  كىافى عً اًبٍلمىاًضٍْبى  ظعٍن الى يتٌ مى كىكذا ) ،ْْألنعاـ / ا ﴾فىرًحيوا ٗبىا أيكتيوا أىخىٍذانى

)يصف الدنيا( )من  )ع(عن اإلماـ علي ،كلكن ابًطنيها يضرٌ كٲبٌر كىكذا الدنيا ظاىرىا يىسرُّ كيغٌر 
لىٍق لذاهتا كال للٌذاهتا ألف الدنيا ٓب ٚبي  ،ِّٖ/  ٔشرح النهج كمىٍن أبصىر إليها أٍعمتوي(  ،أبصىر فيها بىٌصرتوي 

فتكوف الدنيا  ،خلقت لعآب أفضل منها! عآب ا١بزاء كالبقاء ،خيًلقىٍت لآلخرة ،كإ٭با خيلقىت ًلغّبىا
اًئكى نى ٍذ مٍن فػى فخ ،بػىقىاءو  كىفػىنىاءىؾى إٔبى  ،فناءو  إٌف بقاءىؾى إٔبى  البقاء الصحيح : فائدة : مزرعة اآلخرة 
 !.ذم ال يفُبى لبىقاًئكى ال ،الذم ال يىبقىىى 

 ﴾هَدٌُُخ َّد ًََِّْنَد بَِّٗد ًُنَّد ََدُِِٔنيَ  ﴿ - ٗٔ

ِإَنَّ ُكنَّا : اندكا ابلويل كالثبور ) ا٤بعُب ،( كلمة جزع كىٙبىىسُّر كندـ كٚبٌوؼ من ا٥ببلؾاَي َويْػَلَنا)
اد كأيسهم من الفس بعنادىم كإصرارىم على ،( كاعَبفوا أبهنم كانوا ظا٤بْب ألنفسهم كلغّبىمظَاِلِمْبَ 

 ،. عند ذلك يستفيقوف فيندموف ُب كقت ال ينفعهم الندـ لقد فات أكانوا٣ببلص اب٥برب
أْف تَػُقوَؿ نَػْفٌس اَي َحْسَرََت َعَلى َما ﴿كقولو فيتحٌسركف كلكن ا٢بسرات ال ترجع ما قد فات 

ـه ) عن النيب)ص( ٔٓالزمر /  ﴾نَ فَػرَّْطُت ٓت َجْنِب اَّللَِّ َوِإْف ُكْنُت َلِمْن السَّاِخرِي ًإذىا مىاتيوا  النَّاسي نًيىا
ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي )ٓت غرر ا٢بكم  .(كىفىى اًبٍلمىٍوًت كىاًعظان ) ،ُِّ/  ِركح البياف  (!اًنٍػتػىبػىهيوا  (اٍلمى

 ﴾كََٔد َِخَُطْ ظِِْيَ يَػٌَْخىُْْ لَعََّ ـَؼَِْنَدىُْْ لَصًِْخً وَدًَِِّٖٓ  ﴿ - ٘ٔ
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( أم الدعاء ابلويل كالثبور َدْعَواُىمْ كلمات الٍب قالوىا كيكرركهنا كيرددكهنا ىي )فما زالت تلك ال
كأف هللا عادؿ فيما أحٌل ّٔم،   ،كالندـ كاإلقرار على أنفسهم ابلظلم كالضبلؿ كا٣بسراف كا٢برماف

ًت رىبًًٌو فىأىٍعرىضى عىنػٍهىاكقولو ) انيوا كقولو ) ،ٕٓالكهف/( كىمىٍن أىٍظلىمي ٩بٍَّن ذيكًٌرى آبًىايى كىمىا ظىلىٍمنىاىيٍم كىلىًكٍن كى
( حٌب أىلكناىم ابلعذاب كتركناىم َحٌبَّ َجَعْلَناُىْم َحِصيدًا َخاِمِدينَ ) ُُٖالنحل/( أىنٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى 

حصيد ال حركة فيو  ال ييبقى كال يذر!( موتى كالزرع اصود، ايلىو من حصيد آدمي! َخاِمِدينَ )
  كخسركا ،بل تػىنىكَّرى ٥بم كيلُّ شيء ،غُب عنهم ترفهم كال جاىهم كال أموا٥بم كال أكالدىمما أ ،كالحياة

ةي كتلك عاقبة آّرمْب ) ،كل شيء ا اٍلفىاًئدى  يى كىىٍ  ،يءو م شى أىىٌ  كىأىٍخسىرى  ،كيلَّ شىيءو   حى بى أىرٍ  أىفٍ  فىمى
 .؟!(نػىٍفًسيٍ 

َدءَ ًَخََْٕضَ ًََٓد زَ ﴿ - ٙٔ  ﴾ ْْنَئَُد الػِسِنيًَََٓد وََِوْنَد خَُّٕٔ
نَػُهَما) : أم عبثان كابطبلن، الِعِبْبَ  ،( ّٓرد اللعب كالتسلية كاللهوَوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأَلْرَض َوَما بَػيػْ

كقد أىلكنا تلك القرل اب٢بق، داللةن على  ،كاب٢بق كللحق كنصرة ا٢بق ،كإ٭با خلقناٮبا كفق ا٢بكمة
تقاف إك  ،كابلنظاـ على ا٤بنٌظم ،الناس كيستدلوا اب٣بلق على كجود ا٣بالقليعترب  وحدانيتناقدرتنا ك 

ل من متذٌكر؟ ال كخلقنا الكوف ٢بكمة ابلغة فه ،الصنع على الصانع ا٤بدبر ا٤بقٌدر ا٢بكيم العليم
كخلق كل شيء ٢ًبكم ابلغة، للداللة على جبلؿ ذاتو  ،، نٌظمو اب٢بق الجزافان كال ىوللعبان كال ٥بوان 

، كىذه ٖٖالنمل /  ﴾ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ ﴿كقولو  ،ؿ صفاتو ككماؿ مصنوعاتوكٝبا
كىلًتيٍجزىل كيلُّ نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىٍت كىىيٍم ﴿ا٢بكم ٙبقق ا١بزاء كإقامة العدؿ كإحقاؽ ا٢بق كإزىاؽ الباطل 

ُلوَُكْم ٓت َما آَتَ ﴿كقولِو إبحسانو ليجازم ا٤بسيء إبساءتو كاسن  ِِا١باثية/ ﴾ال ييٍظلىميوفى  ُكْم لِيَػبػْ
َراتِ  كلو ٓب يكن ىناؾ جزاء  ،ليكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب  ْٖا٤بائدة / ﴾فَاْسَتِبُقوا ا٣ْبَيػْ

َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَّ ﴿كقولو لكاف كل ما خلق لعبان  ُتْم َأ٭بَّ َنا ال تُػْرَجعُ َأَفَحِسبػْ ا٤بؤمنوف /  ﴾وفَ ُكْم ِإلَيػْ

كقولو  (وً ًعبىادىتً كى كاليـو اآلخر اًبً تػىعىأبى  لىٍوالى اإٍلٲبىافي  ،الى ٰبىيلُّوي شىٍيءه  ميبػٍهىمه  ٢بٍىيىاةى ليٍغزه أًإفَّ قيل ) ُُٓ
لى  آدىـ: ايى اًٍبنى : )ٓت ا٢بديث القدسي، ٔٓالذارايت/ ﴾لِيَػْعُبُدوفِ َوَما َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ ﴿  تي قٍ خى

 ُُِٗ/  ِخواطر الشعراكم  (أىٍنتى لىوي  لىكى عىٌمنٍ ٗبىا ىىوى  ٍجًلي، فىبلى تػىٍنشىًغلى أ نٍ كى مً كىخىلقتي  ،كى ٍجلً أ نٍ مً  اأٍلىٍشيىاءى 
اىب مو  )الى تىسىعيًِبى الى أىٍرًضيى كىالى ٠بىىاًٍئيى كىًإ٭بَّىٍا يىسىعيًِبً قػىٍلبي عىٍبًدمى اٍلميٍؤًمٍن(ٓت ا٢بديث القدسي  .

لٍَّقتي ) وفيو أيضاً ، ُِٓ/ٗالرٞبن وفيو أيضًا  ،ُُِ/ٔركح البياف (عىلىٍيًهمٍ  ٌي الى أًلىٍربىحى لًيػىٍرٕبىيوا عىلى  ا٣بٍىٍلقى  خى
ٍنزان  كيٍنتي ) لى  ،ٍعرىؼى أي  أىفَّ  فىأىٍحبػىٍبتي  ٨بىًٍفيِّا كى  .ُُِ/  ٔركح البياف  (ؼٍ رى أيعٍ  ًلكىيٍ  ا٣بٍىٍلقى  تي قٍ فىخى

 ﴾َٗد ؤَْٕ َٗعَّىٍَِ َُيٌْخً الظَّىٍََْٗدهُ ِْٖٓ ًََُُّٗد بِْٕ ًُنَّد كَدػِِِنيَ ٌَُْ ؤَََيْ ﴿ - ٚٔ

للتسلية عمل ال ىدؼ لو كال فائدة منو،  أف تنصرؼ إٔبى الّلهو : ( َلْو َأَرْدََن َأْف نَػتَِّخَذ ٥َبْواً )   
فا سبحانو ٓب يرد أف ( هُ الٚبََّْذَنَ ) ،الٌل عن ذلك ألنو يناُب كمالو ا٤بطلق كتعأبى كقضاء الوقت، 
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 كحقٌ  فلم يكن ىناؾ ٥بو، ال من لدنو كال من شيء خارج عنو، إ٭با يكوف ىناؾ جدٌ  ،يتَّخذ ٥بوان 
( ٓب نرد ِإْف ُكنَّا فَاِعِلْبَ على تصٌورات الباطل العارض )الثابت، األصيل  فيغلب ا٢بقٌ  ،كىدؼ جليل

اؼو للحكمة فلم نفعلو، كهللا تعأب ينهى عن الٌلهو، اللهو ابتداءن نوجو إليو إرادتنا أصبلن، فهو من
يػٍره ًمنى اللٍَّهًو كىًمنى التًٌجىارىةً كقولو )  ،ؤمن ال يلهو كال يلغو كأيلف ا١بدكا٤ب  (قيٍل مىا ًعٍندى اللًَّ خى

ثػي مى ) ٓت غرر ا٢بكم ُُا١بمعة/ ٍوي ٍن كى وف ( فإذا كانت ىذه صفات ا٤بخلوؽ فكيف تكقىلَّ عىٍقليوي  هي رى ٥بى
( الٚبذانه من حىاؿً فػىٍرضي اٍلمي  كىىيوى ألننا لو أردان أف نٌتخذ ما يتلهى بو ) ا٤بعُب :صفات ا٣بالق؟! 

ذاتنا كٓب ٫بتج ُب ذلك إٔب ا٤بخلوقات اتاجة لنا، إف كنا فاعلْب ذلك، تعأب هللا عن ذلك علوان  
ت أك إكماؿ نقيصة من ألف ا٥بدؼ من اللعب التسلية، كالٌلهو رفع حاجة من ا٢باجا ،كبّبان 

كا١بدُّ مطلبنا كالٌلهو كالٌلعب من شأف اٌلبلعبْب المن  ،كذلك ٧باؿ على هللا تعأب ،النقائص النفسية
َرَؾ ﴿ كقولو، شأف رب العا٤بْب، لذلك ٓب ٱبلقنا هللا سدل من دكف ىدل نَساُف َأف يُػتػْ َأَٰبَْسُب اإْلِ

لىقٍ كقولو )، ّٔالقيامة/ ﴾ُسًدى انىكى رىبػَّنىا مىا خى ًطبلن سيٍبحى ا ابى بل ألقى علينا  ،ُُٗآؿ عمراف/( تى ىىذى
مىا ) ٓت غرر ا٢بكم ُْٗاألنعاـ/ ﴾ِللَِّو ا٢ْبُجَُّة اْلَباِلَغةُ فَ ﴿ٍب ٰباسبنا على ما صدر منا  ،ا٢بجة الكاملة

لى  انىوي شىيًٌئىان  هللاي  قى خى انىوي أىٍمرى  هللاي  مىا تػىٍرؾى  ،فػىيػىٍلهيو عىبىثان  سيٍبحى  .(سيدىل فػىيػىٍلغيو ان سيٍبحى
 ﴾زََْ َٗوٍِْفُ زِدُْمَنِّ ػَََِ خُْسَدؼَِِ كًَََْْٓـُوُ كَةٌَِخ ىٌَُ َِخىِنٌ ًٌََُُْْ خٌََُُّْْ َِّٓٔد ظَصِلٌَُٕ  ﴿ - ٛٔ

أم أصابوي  ،دمغو أم أصابى ًدماغىوي  يُقاؿ :يقمعو كيقهره كيبطلو  : َيْدَمُغوُ  ،: الٌرمي بشٌدة نَػْقِذؼُ 
: مضمحل  زَاِىقٌ  ،كسٌيدىا كا٤بتحٌكم فيها فيشلَّ حركتو كييلغي كجودهكمركزىا  ُب أىم األعضاء

 .ىالك
( كالتعبّب يرسم ىذه السُّنة ا٢بركية َبْل نَػْقِذُؼ اِب٢ْبَقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىقٌ ): ا٤بعُب

يَّةو مؤثرة متحركةا٤بستمرة  يةو حى بل سينتنا الدائمة أف نطارد  ،٬بلق العآب لعبان  فنحن ٓب ،ُب صورة ًحسًٌ
فإذا ىو  ،كيسيطر عليو ،الباطل، كأف نرمي اب٢بق بسرعة كقوة ليسقط على الباطل ا٤بنتفش فيقهره

زائل عن مكانو كفاقد أتثّبه، فإف كاف للباطل حجة كعقيدة فحجة ا٢بق تبطلها، كإف كاف للباطل 
كقولِو ألنو قوٌم بذاتو مقٌوم لغّبه  ،و يعلو كال ييعلى عليوألن ،مهلة كجولة فإف للحق حجة كدكلة

عميق  ،فا٢بق أصيل اثبت ُب طبيعة الكوف ،َُٓاألنبياء /  ﴾رِثُػَها ِعَباِدي الصَّا٢ِبُوفَ َأفَّ اأَلْرَض يَ ﴿
مع نظاـ الكوف  ،كالباطل دخيل متطٌفل طارئ ال أصالة فيو كال ثبات ،ُب تكوين الوجود
كا٢بق  ،يطارده هللا تعأب فّبمي عليو بقوة ا٢بق فيزٰبو عن ىذه ا٢بياة ،طاف لوكالكائنات كال سل

 ،كا٢بق بصيغتو الثابتة العامة ٲبتلك ُب طبيعتو كسائل القوة كالقدرة ،أقول نصّب كأحسن ظهّب
كقولو ،  كس ذلك( من كسائل الضعف كالتقهقرٲبتلك أيضان ُب طبيعتو )ع ،كالباطل بصيغتو العامة

ولكن عندما ترى أف الباطل ىو ، ُٖاإلسراء/( جىاءى ا٢بٍىقُّ كىزىىىقى اٍلبىاًطلي ًإفَّ اٍلبىاًطلى كىافى زىىيوقناكىقيٍل )
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أف ا٤بمثلْب عن ا٢بق كىم ، فإف ذلك يعِب ى ا٢بق على طوؿ الساحة البشريةالذي يسيطر عل
تو كصورتو ابسم ا٢بق!، عن دكرىم كأٌخركا ا٢بق كأتثّبه كشٌوىوا ٠بعقوا كتفرٌ ، قد ٚبٌلفوا أىلو

قة خٌداعة، كشعاراتو ا١بميلة األخآذة، ككانت أفعا٥بم ٚبالف شعاراهتم، فهم تسٌَبكا بعناكين براٌ 
نٍػيىا كىييٍشًهدي اللَّى عىلىى مىا كأفسدكا ُب الببلد كالعباد كقولو ) كىًمنى النَّاًس مىٍن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ

يؤثر ُب الفرد كآّتمع، كفقد ا٢بق دكره ا٢بق فلم يعد  َِْالبقرة/( ىيوى أىلىدُّ ا٣بًٍصىاـً ُب قػىٍلًبًو كى 
كا٢بق لو  ،ا٤بطلوب!! كأخذ الباطل يسّب ٕبريتو كينتفش كيتوٌسع من دكف منازع يدفعو كيدمغوي 

بشرط أف يتحرؾ ا٢بق كأىلو ٖبطة ٧بكمة  ،القدرة الذاتية على دحض الباطل كيفما كاف
 ،فإف هللا يؤيده على إزىاؽ الباطل كإزاحتو من حلبة الصراع ،اليب حقة كاعية مؤثرة مدركسةكأبس

، كقد يظهر ألف ا٢بق ٲبتلك مقومات القوة والبقاء وا٢بجة والقدرة ضد قوة الباطل وقدرتو
 ٓت غرر ا٢بكم ،الباطل متغطرسان كأنو غالب، كيبدك ا٢بق منزكاين كػأنو مغلوب، كلكن ا٢بقيقة

ٍغليوبي  ،مىٍغليوبه  اًبلشَّرً  غىاًلبي الٍ ) الثابت ا٤بؤثر اليزكؿ كاليتغٌّب كال يتبٌدؿ  وا٢بق :( غىاًلبه  اًب٢بٍىقً  كىاٍلمى
اذىا بػىٍعدى ، كا٢بياة قامت على ا٢بق، فهو الغاية الكربل الٍب يريد القرآف تقريرىا كقولو )كال يتحٌوؿ فىمى

ؿي فىأىٗبَّ تيٍصرى   عى دً خى نٍ ا٢بٌق، كإاٌيؾ أٍف تػى  عىلىى مىرىٍارىةً  رب صٍ )أٓت غرر ا٢بكم ، ِّيونس/(فيوفى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى
  .(لً البىٍاطً  بلىكىةً ٢بى 

كإذا كاف ىذا  ،ِٔا٢بج /  ﴾َف ِمْن ُدونِِو ُىَو اْلَباِطلُ َذِلَك ِبَِفَّ اَّللََّ ُىَو ا٢ْبَق  َوَأفَّ َما َيْدُعو ﴿ كقولو
َوَلُكْم اْلَوْيُل ٩بَّا كأننا خلقناكم لنلهو بكم كنلعب معكم )  ،ىدايةحجة ك ، فكيف نَبككم ببل شأننا

 :والويل( كىذا هتديد شديد ٤بن يصف هللا سبحانو بغّب صفتو الٍب كصف نفسو ّٔا، َتِصُفوفَ 
 ٤بن كصف اإلسبلـ ببل علم، :والويل، ف ا٣بلق كا٣بالق ابلٌلعب كالٌلهوكا٥ببلؾ لكل من كص
األصيل ٢بق كصف القرآف ا فائدة:أفٌب ببل حيٌجة، كفسَّر القيرآف برأيو! ، ك ككعظ الناس ببلفهم

أىٓبٍى تػىرى كىٍيفى ضىرىبى ﴿ كقولو، ابلشجرة الطيبة كالشجرة ا٣ببيثة غّب الثابتالعارض الثابت، كالباطل 
ًبته كىفػىٍرعيهىا ُب  ًلمىةن طىيًٌبىةن كىشىجىرىةو طىيًٌبىةو أىٍصليهىا اثى اءً  اللَّي مىثىبلن كى تػيٍؤٌب أيكيلىهىا كيلَّ ًحْبو إبًًٍذًف رىًٌّٔىا  ،السَّمى

ًبيثىةو اٍجتػيثٍَّت ًمٍن فػىٍوًؽ  ،كىيىٍضًربي اللَّي األىٍمثىاؿى لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّريكفى  ًبيثىةو كىشىجىرىةو خى ًلمىةو خى كىمىثىلي كى
 . ِٔ – ِْإبراىيم / ﴾األىٍرًض مىا ٥بىىا ًمٍن قػىرىارو 

( َُّٕسِّمٌَُٕ خَََُِّْْ 09ًَخََْٕضِ ًََْٖٓ ػِنًَْهُ ال َّْٕعٌَْسًَُُِٕ ػَْٖ ػِسَديَظِوِ ًَال َّْٕعَمًَُُِْٕٕ ) ًََُوُ َْٖٓ كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ﴿ - ٕٓ – ٜٔ
 ﴾ًَخُنَّيَدََ ال َّلْعًَُُُٕ 

كا٤بقٌدر كرازقها  كلو جٌل كعبل ٝبيع ا٤بخلوقات ال ٰبصيها إاٌل هللا فهو مالكها كخالقها كمصٌورىا
فبل ٯبوز أف ييشرؾ ُب  ،فعليهم أف يعبدكه ْٗالقمر/﴾ِإَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿كقولِو ٢بياهتا 

 ،كإليو مصّب كل شيء ،عبادتو أحدان، ك٤باذا يصفوف هللا تعأب ابللهو كالولد؟ كُب قبضتو كل شيء
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َوَمْن ِعْنَدُه ال )يئة، كدافع إٔب كل رذيلة، ، إنو حٌب الدنيا رأس كل خطكٰباسب على كل شيء
، ال عندية ا٤بكاف، ، عندية الشرؼ كالرفعة( ا٤براد ابلعنديةَوَمْن ِعْنَدهُ ( ) َعْن ِعَباَدتِوِ  َيْسَتْكَِبُوفَ 

 فكما ثبت، ٓٓالقمر/( ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعٍندى مىًليكو ميٍقتىًدرو كقولو )فشٌبو قرب ا٤بنزلة بقرب ا٤بكاف،  
قلبهم على ا٢بق، فثبتت منزلتهم، ألهنم ما نطقوا ُب الدنيا إاٌل ابلصدؽ، كما فعلوا أك تركوا إالٌ 

، نة عند هللا مىلكان كاف أك بشران أم كمن لو كجاىة كمكا( َوَمْن ِعْنَدهُ اب٢بق، فكافأىم هللا اب٢بق. )
بل ٱبضعوف لعظمتو  ال يتكربكف عن عبادة موالىم كرّٔم ا٢بق كما يستكرب ىؤالء ا٤بشركوف،

، أم ال يتكاسلوف كال َوال َيْسَتْحِسُروفَ كيسبحوف ٕبمده كيقدسوف لو ) ( مىن حىسىرى يعِب ضىعيفى
 يَباخوف ُب تسبيحو على طريقة يتماىلوف كال يقٌصركف كال يتعبوف كال ٲبٌلوف كال يكٌلوف كال

 .دتو كيطمئنوف بذكره كيستلٌذكف بطاعتو( بل يستأنسوف بعباأنفاُسُهْم َتْسِبيٌح َونَػْوَمُهْم ِعباَدةٌ )
كحٌب كقرىب مستمرة ىم ُب عبادة دائمة  ،( ال يَباخوفُيَسبُِّحوَف اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ال يَػْفتُػُروفَ ) –ٕٓ

 ،( ال يسأموف ال يضعفوف ال ٲبٌلوف عن طاعة هللا عز كجل ُب القوؿ كالعملال يَػْفتُػُروفَ ال ينقطع )
فهم مستغرقوف ُب العبادة على سعة معناىا من غّب  ،كل األحواؿ  ُب الشكل كا٤بضموف كُب

ٓت  ٔالتحرٙب /  ﴾ال يَػْعُصوَف اَّللََّ َما َأَمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ ﴿ كقولوِ هنا عندىم سعادة أل ،انقطاع
ال ُب ، ك شك ( فليس ُب أكقاهتم فراغ، كال ُب عقيدهتممىٍن أىٍخلىصى الطاعة السًَّعٍيدي )غرر ا٢بكم 

التسبيح ٥بؤالء ا٤بصطفْب )النخبة(  ،مفاىيم العبادةبرز أ، التسبيح أحد طاعتهم فتور كتقٌلب كتٌلوف
كحاجة ضركرية كالنػَّفىًس لكم حاجة ضركرية ال يشغلهم  ،ا٤بختارين حياة كانتعاش كاطمئناف كسعادة

ألف  ، خائفان كاف  عارفان عابدان كمن كاف  ، خائفان من هللافمىن كاف اب عارفان كاف  ،عنو شاغل!
كحبان لو كقرابن منو فالعلماء اب تعأب ىم أكثر الناس خشية  كمعرفة بو  ،العبادة على قدر العلم

َا ٱَبَْشى اَّللََّ ﴿كقولو  ( توحي أبف العلم ا٣بالص من  ٱَبَْشى، ككلمة )ِٖفاطر/ ﴾ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ِإ٭بَّ
ٍشٌية رىٍىبةه كىريٍعبىةه  ،ؤدم حتمان إٔب معرفة هللا كخشيتوكل شائبة ي  .خشية ىيبة ك٧بٌبة ال خى

( البشر ٲبلكوف أف تكوف ا٢بياة عبادة) فائدة :( بيوا الًعٍلمى يىٍكًسبيكيٍم ا٢بىيىاةي اًٍكتىسً ) ٓت غرر ا٢بكم
التعٌبد  ا للتسبيح ك دكف أف ينقطعو  ،رىاؽطاعة ببل تكٌلف كال إ ،حياهتم كلها عبادة عن حٌب كرغبة

فاإلسبلـ يعد كل حركة صا٢بة انفعة ككل نػىفىسه عبادة! إذا توجو ّٔا صاحبها إٔب رضا  ،كا٤ببلئكة
عن اإلماـ كلو كانت متاعان ذاتيان بطيبات ا٢بياة!  ،كنفع الناس كتطورىم ككٌف األذل عنهم ،هللا

ٓت غرر  ،ّٖ/  ِالكاُب  (الويجيوًه الًٍَّب ييطىاعي هللاي ًمنػٍهىا حيٍسني النًٌيًَّة اًبلطَّاعىًة ًمنٍ  الِعبادُة :) الصادؽ)ع(
ـى ًبشىراًئًط العيبوٌدية أيًىلَّ للعٍتقً  ا٢بكم ُب هنج كىمىٍن قىصَّر عىٍن أيصيوًؿ العيبيوديًة أيعيدى إٔب الٌرًؽ،  ()مىٍن قا

يىٍسأىميوفى كىالى يػىٍغشىاىيٍم نػىٍوـي العيييوًف الى  وفى حي بً سى مي ا٤ببلئكة ) اإلماـ علي)ع(يىًصفي  الببلغة ا٣بطبة األكٔبى 
افً  العقوؿً  كىالى سىٍهوى   ( .كىالى غىٍفلىةى النًٌٍسيىافً  ،كىالى فػىتػٍرىةى األىٍبدى
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 ﴾ؤَّْ خظَّىًٍَُخ آُِيَصً ِْٖٓ خََْٕضِ ىُْْ ُّنًَُُِٕٙ  ﴿ - ٕٔ
ـْ ) ىل اٚبذ ىؤالء  وا٤بعُب : كا٥بمزة فيها استفهاـ معناه التعجب كاإلنكار ،( منقطعة ٗبعُب بلَأ

( قادرين على إحياء ا٤بوتى  ُىْم يُنِشُروفَ ا٤بشركوف آ٥بة ٥بم ال قيمة ٥با من مكٌوانت ىذه األرض )
كعبدكىا معو؟ كمن أخٌص خصائص اإللو كصفاتو  ،فكيف جعلوىا  ندان  ،كما ٰبيها هللا؟  كبل

حقر من أف كآ٥بة ا٤بشركْب أضعف كأ ،أف يوجد ا٢بياة كاألحياء كٲبيتهم كينشر ا٤بوتى للحساب
 ، كفاقد الشيء ال يعطيو . حٌية كاحدة٦بهرية ٚبلقى خلية 

 ﴾ ٌَُْ ًَدَٕ كِْئَِد آُِيَصٌ بِالَّ خَُِّوُ َُلًَََٕظَد كَُٕسْمَدَٕ خَُِّوِ ََذِّ خُْؼَُِْٖ ػََّٔد َّصِلٌَُٕ ﴿ -ٕٕ

كات كاألرض آ٥بة غّب هللا كاف ُب السمالو   أي: ،( ٗبعُب غّبِإالَّ ضمّب فيهما للسماكات كاألرض )
كاختٌل النظاـ العاـ للكوف كالكائنات، كإف اآل٥بة ال ٚبلو إٌما أف يكوف كلهم متساكاين ُب  ،لفسدات

 ،األلوىية أك بعضهم كامل كبعضهم انقص، كإما أف يكوف كلهم انقص ٰبتاج بعضهم إٔب بعض
كإذا تساكاي ُب  ،غناء الكامل عن الناقصكأما كمالية بعضهم كانقصية بعضهم فهو يقتضي است

فبلبد أف يكوف اإللو الذي يستحق العبادة موصوفاً اإللوىية لتغٌلب القوم على الضعيف، 
، كىذه ال تكوف إالٌ إللىو كاحد ال يشاركو أحد ببل منازع كا١ببلؿ كالقدرة ا٤بطلقة ابلكماؿ وا١بماؿ

ية، ألهن ،فيها الواحد مستغًن عما  إذف:م ٧بتاجوف إٔب مكٌمل، أما الناقصوف فبل يصلحوف لئل٥بى
َوَما َكاَف َمَعُو ِمْن ِإَلٍو ِإذًا ﴿كقولو كىو هللا األحد الفرد الصمد الغِب عما سواه ال شريك لو  ،سواه

الب  ، ٢بدث بْب اآل٥بة ٙبارب كتغُٗا٤بؤمنوف/  ﴾َلَذَىَب ُكل  ِإَلٍو ٗبَا َخَلَق َوَلَعبل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعضٍ 
 ،قائق كالقدراتألهنم يكونوف ٨بتلفْب ُب الذات كالصفات كا٢ب ،كما ىو الشأف ُب ا٤بلوؾ كالرؤساء

فتتعارض  ،كإدارة الكوف كالكائنات ،ُب التدبّب كالتقدير ،ختبلؼ ُب الذاتكٰبصل من ىذا اال
سجم األجزاء ُب حْب أهنم يركف نظاـ الكوف كاحدان دقيقان من ،التدابّب كاإلرادات كيفسد كل شيء

أال ترل أنو ال يوجد  ،ٖٖالنمل / ﴾ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ ﴿متناسق منٌظم  متقن الصنع 
( َفُسْبَحاَف اَّللَِّ َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوفَ ملكاف ُب مدينة كاحدة، كال رئيساف ُب دائرة كاحدة؟ )

  .تنزٌه هللا الواحد األحد ،كبل  ،أم ىم يصفونو أبف لو شركاء : عما يلحدكف كيفَبكف،َعمَّا َيِصُفوفَ 
ا خىٍلقي اللًَّ فىأىريك٘ب مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن ديكنًوً كقولو )  .ُُلقماف/( ىىذى

أم خالق العرش العظيم كىو رمز ا٤بلك كالسيطرة الكاملة  ،(كناية عن ا٤بلك العظيمَربِّ اْلَعْرشِ )
تىصىٌوٍر أف يكوف إلنساف  -ٔ :فائدة ،كتعأب هللا عما يصفو ا١باىلوف ،قديركمصدر التدبّب كالت

ُ ﴿ كقولوعقبلف ماذا يكوف حالو ؟ كلو كاف لو قلباف يفسد أحدٮبا عمل اآلخر  َما َجَعَل اَّللَّ
وف مشساف، كللككلو كاف لبدف نفساف، كلو كاف للسماء  ْاألحزاب /  ﴾ِلَرُجٍل ِمْن قَػْلبَػْْبِ ٓت َجْوِفوِ 

كىكذا ُب ا١بماعات  ُٕالنحل/( أىفىمىٍن ٱبىٍليقي كىمىٍن الى ٱبىٍليقي أىفىبلى تىذىكَّريكفى كقولو )صانعاف لفسدات،  
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( : استدؿ هللا سبحانو على التوحيد العقلي) – ٕ ،رائد سائد كاحد البشرية ال بد ٥با من قائد
م على القانوف الواحد الذم يربط الكوف قائ ،كحدانيتو ابلدليل الكو٘ب ا٤بستمد من نظاـ الوجود

 ،كىذا القانوف من صنع إرادة كاحدة لرب كاحد ،بْب أجزائو ٝبيعان كينٌسق بْب األجزاء كا٢بركات
فاإلرادة مظهر  ،كلتعددت القوانْب كاألنظمة تبعان ٥با ،فلو تعددت الذكات لتعددت اإلرادات

مىٍت الوحدة الٍب تنٌسق النظاـ الكو٘ب كلو، كانعى  ،كالقانوف مظهر اإلرادة النافذة ،يدةر الذات ا٤ب دى
، بينما اب كالفساد تبعان لفقداف التناسق، كلوقع االضطر تىلى توٌحد منهجو كا٘باىو كسلوكوكاخٍ 

ألنو كاقع ٧بسوس  ،نبلحظ حقيقة ىذا التناسق ا٤بلحوظ ا٤بنظٌم الذم ال ينكره أشٌد ا٤بلحدين
هي كىمىعىوي كىًفيوً مىٍا رىأى )عن اإلماـ علي )ع( ، كحجة كاضحة لىوي كىبػىٍعدى ئىان ًإاٌل كىرىأىٍيتي هللاى قػىبػٍ يػٍ مواىب (ٍيتي شى

نىان اً لىٍو كيًشفى اٍلًغطىٍاءي مىٍا )ٓت غرر ا٢بكم ، ََّ/ٕالرٞبن  .(ٍزدىٍدتي يىًقيػٍ
 ﴾ال ُّْٕإٍَُ ػََّٔد َّلْؼََُ ًَىُْْ ُّْٕإٌََُُٕ  ﴿ - ٖٕ

كا٤بالك يفعل ُب ملكو  ،ألنو ربُّ كل شيء كمالكو ،نوال ٰبق ألحد أف يسألو عٌم يفعل هللا سبحا
َو َوىُ ﴿ ؟!، كمىٍن ذا الذم يسألوكلها جارية على ا٢بكمة كا٤بصلحة  ، فأفعالو، ألنو حكيممايشاء

ألهنم عبيد ٩بلوكوف  ،كالناس ييسألوف عن أعما٥بم (َوُىْم ُيْسأَُلوفَ ) ُٔاألنعاـ /  ﴾اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ 
الصافات /  ﴾ُفوُىْم ِإنػَُّهْم َمْسُ وُلوفَ َوقِ ﴿كقولو كألهنم يفعلوف ا٢بق كالباطل كالصح كا٣بطأ.  ،٧باسبوف

 وعن النيب)ص( ّٔاإلسراء /  ﴾ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  ُأْولَِ َك َكاَف َعْنُو َمْسُ والً ﴿وقولِو  ِْ
  ُْٗٓ/  ّمسلم  صحيح (وً عىٍن رىًعيَّتً  ؿه كي سؤ كيٍم مى كىكيلَّ  كيٍم رىاعو أىالى كيلَّ )

ْْ ال َّؼٌََُِْٕٔ خُْمَنَّ ؤَّْ خظَّىًٍَُخ ِْٖٓ يًُِٗوِ آُِيَصً هَُْ ىَدظٌُخ زُُْىَدٌَُْْٗ ىٍََخ ًٌُُِْ َْٖٓ َٓؼِِ ًًٌَُُِْ َْٖٓ هَسِِِْ زََْ ؤًَْؽَُُىُ ﴿ - ٕٗ
 ﴾كَيُْْ ُٓؼُِْظٌَُٕ 

ره استعظامان للشرؾ كمبالغة ُب التوبيخ، أم بعد الدليل ككر  ،ُِذكر ىذا اإلنكار ُب اآلية    
الكو٘ب ا٤بتقدـ ا٤بستمد من طبيعة الوجود ككاقعو، يسأ٥بم عن الدليل النقلي كالعقلي كالعلمي الذم 

ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه )يستندكف إليو ُب دعول الشرؾ،  فأف الدعوة الٍب ال دليل عليها  ،ُّلقماف/( ًإفَّ الشًٌ
كىنا دعوة إٔب حكم العقل  ،( حجتكمُقْل َىاُتوا بُػْرَىاَنُكمْ كال ٯبوز عقبلن أف ييركن إليها ) ،ال تيسمع

َا ِحَسابُُو ﴿كقولُو القطعي العلمي كاإلٲباف ابلدليل  َوَمْن َيْدُع َمَع اَّللَِّ ِإ٥َبًا آَخَر ال بُػْرَىاَف َلُو ِبِو فَِإ٭بَّ
 ،على ما تعتقدكف ،أم أئتوي٘ب اب٢بجة كالربىاف ،ُُٕا٤بؤمنوف /  ﴾ُروفَ افِ ِعْنَد رَبِِّو ِإنَُّو ال يُػْفِلُح اْلكَ 

َىَذا ِذْكُر َمْن فإنو ال صحة لقوؿ ال دليل عليو ) ،كالربىاف يقطع ا٣بصاـ ،كالبٌينة على من اٌدعى
هللا  ( كالذم استند إليو ُب طلب الدليل أف الكتب السماكية النازلة من عندَمِعي َوِذْكُر َمْن قَػْبِلي

كلها تؤكد على توحيد هللا تعأب ككجوب   ،سبحانو ال توافقكم على ما اٌدعيتم بل ٚبالفكم فيو
كلو كاف لو شريك ألتت  ،فما زعمتموه من كجود اآل٥بة ال تقـو عليو حجة كال برىاف ،عبادتو
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عي فيو تبياف  لقرآف الذم م( ىذا اَىَذا ِذْكُر َمْن َمِعيكألخرب عن شريكو، أك ) ،رسلو ككتبو تَبل
، كفيو )كل شيء ( أم أخبار كتب األمم السابقة، كليس َوِذْكُر َمْن قَػْبِلي، كيهدم للٍب ىي أقـو

َبْل َأْكثَػُرُىْم ال يَػْعَلُموَف ا٢ْبَقَّ فَػُهْم ُب القرآف كال ُب الكتب السماكية أف مع هللا إ٥بان آخر، )
ٓت غرر ا٢بكم ، ْب ال يعرفوف التوحيد ا٣بالص( كىذا توبيخ على جهلهم، بل أكثر ا٤بشركُمْعِرُضوفَ 

ياةي النػىٍفسً ) بعيدكف ، منصرفوف عن ا٢بق( عن التأمل ُب دالئل اإلٲباف فَػُهْم ُمْعِرُضوفَ ) (الٌتوحيدي حى
الذين يتبعوف كليسوا من يز، فليسوا من أىل التمي ،فهم ال ٲبيزكف ا٢بق من الباطلعن التوحيد 

من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، كىكذا مىٍن تعٌدل ا٢بق ، كىم ليسوا الدليل كالربىاف
َفَماَذا بَػْعَد ﴿ كقولوضاؽ صدره، كتعٌددت سبلو، كتنٌغص عيشو، كقلقت نفسو، كساءت عاقبتة 

اكقولو )  ِّيونس/ ﴾ا٢ْبَقِّ ِإالَّ الضَّبلؿُ  اابن صىعىدن كقولو  ُٕ/ا١بن(كىمىٍن يػيٍعًرٍض عىٍن ًذٍكًر رىبًًٌو يىٍسليٍكوي عىذى
 .ِِاإلسراء/ (الى ٘بىٍعىٍل مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا ٨بىٍذيكالن )

 ﴾ًََٓد ؤَََِْْٔنَد ِْٖٓ هَسِِْيَ ِْٖٓ ٌٍٍََُٔ بِالَّ ٌُٗلِِ بَُِْْوِ ؤََّٗوُ ال بَُِوَ بِالَّ ؤََٗد كَدػْسًًُُِٕ  ﴿ - ٕ٘

( إاٌل أكحينا إليو ال ربَّ ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِو أَنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ َأَنَ ل )كما بعثنا قبلك اي دمحم رسوالن من الرس
فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى كقولو )،  بدك٘ب كحدم كال تشركوا معي أحدان ( فاعفَاْعُبُدوفِ معبود ٕبق إاٌل هللا ) كال

قيدة منذ أف بعث هللا الرسل للناس ال كىكذا كاف التوحيد القاعدة الرئيسة للع ،ُٗدمحم/( ًإالَّ اللَّي 
ُرهُ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا اَّللََّ ﴿ كقولوتبديل فيها كال ٙبويل  فصار  ٗٓاألعراؼ /  ﴾َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ

كعزٲبة  ،كاطمئناف القلب كاستقامة العقيدة ،فهو حياة النفس ،( ىدؼ ٝبيع الرساالتتوحيد هللا)
لوىية كال ُب العبادة كال ُب يطاف إذان : ال ٦باؿ للشرؾ ُب اإلكىمىٍدحىرىةه للش ،اإلٲباف كمرضاة الرٞباف
ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ إِ ﴿لقولو  ،الفكر كال ُب السلوؾ هي وي الرٍَّٞبىني يىضيرُّ كىالًَّذم الى يػىنػٍفىعى  ،ُّلقماف/  ﴾فَّ الشِّ

ابٍػتىدىعى رىٍأاين فىأىحىبَّ عىلىٍيًو أىٍك أىبٍػغىضى  نٍ مى ) :ُس ل اإلماـ الصادؽ )ع( عن أدّن الشرؾ فقاؿ، الشٍَّيطىافي 
 .  ّٕٗ/ِالكاُبعىلىٍيًو( 

  ﴾( ال َّْٕسِوٌَُٗوُ زِدُْوٌٍَِْ ًَىُْْ زِإَُِْٓهِ َّؼٌََُِْٕٔ 25ًَهَدٌُُخ خظَّىٍََ خَُُّلَُْٖٔ ًًََُخً ُٔسْمَدَٗوُ زََْ ػِسَديٌ ٌٌََُُُْٕٓٓ )﴿ - ٕٚ – ٕٙ
كعزير الذم اٌدعى اليهود انو ابن  ،لذين اٌدعى مشركوا العرب أهنم بنات هللايعِب ا٤ببلئكة ا : ولداً 
اهٌنم أكلئك ٝبيعهم عباد هللا مكرموف عنده  ،النصارل انو ابن هللا اكا٤بسيح الذم اٌدعى مشركو  ،هللا
فهو كما كصف  ُُالشورل/ (لَيَس َكِمْثِلِو َشيءألنو ) ،( تنزٌه هللا كتقٌدس عٌما يقوؿ الظا٤بوفُسْبَحانَوُ )

( ىم عباد مقرٌبوف مبٌجلوف ٨بلىصوف أكرمهم هللا َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموفَ نفسو ال كما يصفو العباد )
كىم ُب غاية الطاعة كا٣بضوع كيقٌركف  ابلربوبية،  ،كاصطفاىم فهم ٧بَبموف عنده ُب منازؿ عالية

( ال يتكٌلموف إاٌل ٗبا أيمرىم بو رّٔم، كال يريدكف ْعَمُلوفَ ال َيْسِبُقونَُو اِبْلَقْوِؿ َوُىْم ِبَِْمرِِه يػَ ) – ٕٚ
 ال يَػْعُصوَف اَّللََّ َما َأَمَرُىمْ ﴿كقولو إاٌل ما أراده سبحانو كتعأب، كال يتقٌدموف بْب يديو بشيء 
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كا٤بسيح ك٥بذا أصبحوا عبادان مكرمْب ذكم منزلة عند هللا كىم عزير  ٔالتحرٙب /  ﴾َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ 
نًسهم بو كينٌفذكف كل األكامر كال يناقشونو كال ٱبالفونو ُب شيء، ٢بٌبهم  تعأب كأي  ،كا٤ببلئكة
كمٍن كاف ّٔذه الصفة ال ٲبكن أف يوصف أبنو ابن  ،كعدلو كقرّٔم منو كاطمئناهنم ٢بكموكبطاعتو 

 هللا .
 ﴾ َّْٙلَؼٌَُٕ بِالَّ َُِْٖٔ خَْظَعََ ًَىُْْ ِْٖٓ وََْْٙعِوِ ُْٓٙلِوٌَُٕ َّؼَُِْْ َٓد زََْْٖ ؤًَِّّْيِْْ ًََٓد وَِْلَيُْْ ًَال ﴿ - ٕٛ

( كما  َوَما َخْلَفُهمْ ( ما قضى من عملهم كما ىم فيو اآلف )يَػْعَلُم َما بَػْْبَ أَْيِديِهمْ كذلك ألنو تعأب )
م ال ٱبفى كما ىم عاملوف ُب ا٤بستقبل للداللة على أف علمو تعأب ٧بيط ّٔ ،كانوا عليو ابألمس
ضى هللا أعما٥بم كىم ٩بن ارت ،( هللا أف يشفع لوَوال َيْشَفُعوَف ِإالَّ ِلَمْن اْرَتَضىعليو منهم خافية )
ُقْل َّلِلَِّ ﴿كقولو   كىم أىل اإلٲباف ،، كلكن بدر منهم بعض الفلتات كا٥بفواتكمقاصدىم كدينهم

يعاً  شفاؽ خوؼ ٩بزكج ، كاإل: خائفوفُمْشِفُقوفَ ( ُمْشِفُقوفَ  َوُىْم ِمْن َخْشَيِتوِ ) ْْ/الزمر ﴾الشََّفاَعُة ٝبَِ
، ألهنم يعرفوف بتو كقداستو كرىبتو خائفوف حذركفكىم من خوؼ هللا كمهاأم ، اببة كاإلجبلؿ

عن كمن التقصّب ُب عبادتو، كمن ترؾ األكٔب، كىيبتو كٱبافوف من جبللو  ،مقاـ هللا كعظمتو
ـَ رَبِِّو َوِلَمْن خَ ﴿ كقولو، َُٖ/ٕٕالبحار  (ًمٍنوي  أٍخوىفػىهيمٍ زًلىةه ًعٍندى هللًا أىٍعلىى النَّاًس مىنٍ ) النيب)ص( اَؼ َمَقا

إنو خوؼ  ،خوؼ هللا ليس كخوؼ اإلنساف ،كخوؼ هللا من ىيبة ال من رىبة ،ْٔالرٞبن /  ﴾َجنػََّتافِ 
ة: فائدذب، ، ألنو خوؼ انتج عن حٌب كقرب كجحَباـ كالتكرٙب كالتعظيمجاف ابالكإشفاؽ ٩بزك 

كىو  ،( زينة العارفْب كجلباب ا٤بؤمنْبا٣بوؼ)شفاؽ والوجل: الفرؽ بْب ا٣بوؼ وا٣بشية واإل
( خوؼ مع علم كتعظيم ا٣بشيةكيضاد ا٣بوؼ األمن ) ،توٌقع ا٤بكركه عن طريق الظن أك العلم

( فلو شفاؽاإل٥با ُب الغالب جانب قليب أما ) (وا٣بشيةخشية ىيبة كحٌب ال رىبة كرعب ) ،كالتزاـ
كعبلمتو الطاعة الدائمة كاالستقامة  ،خوؼ ٩بزكج ٗبحبة كاحَباـ كإجبلؿشفاؽ( اإلجانب عملي )

( ا٣بوؼ مع قلق الوجل) ٕٓ/ ا٤بؤمنوف  ﴾ًإفَّ الًَّذينى ىيٍم ًمٍن خىٍشيىًة رىًًٌٍّٔم ميٍشًفقيوفى ﴿كقولو البلزمة 
ة ا٢بًٍ  رىٍأسي ) عن النيب)ص( َٔا٤بؤمنوف /  ﴾ليوبػيهيٍم كىًجلىةه كىالًَّذينى يػيٍؤتيوفى مىا آتىوا كىقػي ﴿كقولو كاضطراب  ٍكمى

 . ُّّ/  ٕٕالبحار  (هللا ٨بىىافىةي 
 ﴾ًََْٖٓ َّوَُْ ِٓنْيُْْ بِِِّٗ بَُِوٌ ِْٖٓ يًُِٗوِ كٍََُِيَ َٗفِّّْوِ ـَيَنََّْ ًٍََُِيَ َٗفُِّْ خُظَّدُِِٔنيَ  ﴿ - ٜٕ

( إنو إلو من دكف هللا أك جدالن كجهبلن كىذا ٓب ٰبدثحدىم )ىؤالء العباد ا٤بكرموف لو اٌدعى أ
٪بزم  ،(ىذا ا١بزاء الشديد كالعذاب األليمَكَذِلَك ٪َبِْزي الظَّاِلِمْبَ شريك لو فجزاؤه عذاب ا٢بريق )
كال فرؽ عندئذو بينهم كبْب ا٤بشركْب . أمي ظلم  ،كائنان من كاف  ،بو كل من ظلم كتعٌدل حدكد هللا

كقولو    مشاركتو هللا ُب خصائص اإل٥بية كالربوبية؟! ،خلوؽ الناقص الفقّب إٔب هللاأعظم من إٌدعاء ا٤ب
 . ُالطبلؽ /  ﴾َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ ﴿
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 ﴾ـَؼَِْنَد ِْٖٓ خَُْٔدءِ ًََُّ َِْ٘ءٍ لٍَِّ ؤَكاَل ُّآِْنًٌََُٕخََْٕضَ ًَدَٗعَد ََظْودً كَلَعَوْنَدىَُٔد ًَ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ؤََّٕ خٌَََُّٕٔخضِ  ؤًَََُْْ ََُّ ﴿ - ٖٓ

كٓب يطرحها على أهنا  ،يكشف القرآف حقيقة علمية كونية اثبتة ال تتغٌّب كال تتطٌور مع تطٌور العلـو ا٢بديثة   
: فصلناٮبا  فَػتَػْقَناٮُبَا ،: ملتصقتْب رَْتقاً  ،كالنظرية ٙبتمل الصواب كا٣بطأ ،غّب اثبتةنظرية علمية 

: استفهاـ توبيخ ٤بن اٌدعى مع هللا آ٥بة مادية أك معنوية، أم أكٓب يعلم ىؤالء ا١باحدكف أف ا٤بعُب
ملتحمتْب ملتصقتْب، كتشكبلف ٝبيعان كتلة مادية كاحدة عظيمة ( رَْتقاً )السماكات كاألرض كانتا 

جعل فيها عوآب، كأقرَّ األرض كما ىي ، كرفع السماء كقدرىا منازؿ ك ( ففصل هللا بينهمافَػَفتَػْقَناٮُبَا)
 ﴾َواأَلْرَض بَػْعَد َذِلَك َدَحاَىا﴿كقولو  مات ا٢بياة،٥با مقوٌ  أ، كىيٌ كجعل فيها أنواع ا٤بخلوقات

، أكٓب يعلموا أنو سبحانو كجعل ُب السماء كواكب ك٪بومان  ،كفصل هللا بينهما اب٥بواء َّالنازعات / 
،  ٤بستحق للعبادة كالطاعة دكف غّبهفهو اإللىو ا ،ليها غّبهالذم يفعل ىذه األنظمة كال يقدر ع

اًلقي كيلًٌ شىٍيءو كقولو ) ٍلًقًو فػىتىشىابىوى ا٣بٍىٍلقي عىلىٍيًهٍم قيًل اللَّي خى  ُٔالرعد/( أىـٍ جىعىليوا للًًَّ شيرىكىاءى خىلىقيوا كىخى
كاف يعتقد إف العلم ا٢بديث  ، فقرانن  ُْلمية أعلنها القرآف منذ كىذا من ا٤بعجزات الع -ٔ ة:فائد

ُس ل اإلماـ الباقر)ع( ٓت  -ٕيقرر ىذه ا٢بقيقة منذ أمد قريب، بنظرية االنفجار الكبّب، كاآلف 
: كانت السماء رتقان ال تنزؿ القطر، ككانت األرض رتقان ال ٚبرج النبات، ففتق )فصل( اآلية فقاؿ

، كمعُب ذلك كاف ّٕٕ/  ٔكنز الدقائق ـ( ككاف بينهما الظبل كفتق األرض ابلنبات. ،السماء ابلقطر
فتلك السبع أرضْب بعضهن ٙبت بعض،  ،كفتق من األرض ست أرضْب معها ،الليل قبل النهار

اللَّي ، كقولو )عضهن فوؽ بعضفتلك سبع ٠باكات ب ،السماء سبع ٠باكات فتق منها معهاكمن 
 .متنوعة ُب ذلك كىناؾ ٕبوث علمية ،ُِالطبلؽ/(هينَّ كىاتو كىًمنى اأٍلىٍرًض ًمثٍػلى االًَّذم خىلىقى سىٍبعى ٠بىى 

كسببان  ،( كجعلنا ا٤باء أصل كل األحياء العاقلة كغّب العاقلةَوَجَعْلَنا ِمْن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ )
 ،سواء أكاف إنساانن أك حيواانن أك نبااتن  ،فبل حياة كال عيش بدكنو كل كائن حي ،للحياة كاستمرارىا

ُكلَّ َشْيٍء قاؿ ) ْٓالنور/ ﴾َلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماءٍ َواَّللَُّ خَ ﴿كقولو أف ا٤باء أكؿ ما خلق هللا  كىذا يدؿ
( أم كل شيء من ا٤بخلوقات لو حياة، كأحد تكويناتو ا٤باء حٌب اً ُكلَّ َشْيٍء َحيّ ( كٓب يقل )َحيٍّ 

هللا ؟ أفبل يصدقوف  ةبل يصدقوف بقدر ( أفَأَفبل يُػْؤِمُنوفَ . )، لذلك ييسٌبح  على طريقتوا١بماد
َف ِمْن ُدونِِو ِبَِفَّ اَّللََّ ُىَو ا٢ْبَق  َوَأفَّ َما َيْدُعو ﴿القرآف الذم أخرب ّٔذه ا٢بقائق ؟ أليس ذلك دليبلن 

ٍلقي اللًَّ فىأىريك٘ب مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن ديكنًوً كقولو )، ِٔا٢بج/﴾ُىَو اْلَباِطلُ  ا خى كأنو ٧بيي  ،ُُ/لقماف( ىىذى
َوُىَو ﴿ كقولوٲباف ابلقرآف كابإلسبلـ، ا٤بوتى للحساب كا١بزاء، كقد كاف ىذا كحده كافيان ُب اإل

ـٍ  الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ   ،، كا٤براد بعرشو ملكوٕىود/ ﴾وََكاَف َعْرُشُو َعَلى اْلَماءِ َواأَلْرَض ٓت ِستَِّة َأايَّ
( الرؤية ُب القرآف استعماالت متنٌوعة، أكٓب يعلم اإلنساف ٗتَْ يَػرَ َأوَ ) –ٖكىو كل الكوف كالكائنات.

، فيعلم ا٢بقيقة عن قلو كأتٌمل بصّبتو مع تركيز بصره( بعْب قلبو كتفكّب عأوٗت يرَ علم اليقْب، )
 .طريق ا٢بٌس ا٤بطابق للعلم، كعن طريق البصر ا٤بطابق للبصّبة
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 ﴾ؤَْٕ ظًََِْٔ زِيِْْ ًَـَؼَِْنَد كِْيَد كِفَدـدً ُٔسُالً َُؼََِّيُْْ َّيْعًًََُٕ  ًَـَؼَِْنَد كِِ خََْٕضِ ًَََخَِِٔ ﴿ - ٖٔ
: يقرر القرآف حقيقة علمية مهمة ا٤بعُب  ،رب: ٛبيل كتضط ٛبيد بكم ،: ا١بباؿ الثابتةالرواسي 

اصة ُب أماكن خحجاـ كاألشكاؿ، أك سلسلة جباؿ ٨بتلفة االرتفاع كاألكجعلنا جباالن كثّبة  تقوؿ:
 كقولومن أجل أف تتوازف حركة األرض  ،ختبلؿضطراب كاالاثبتة ٛبنع حركة األرض من اال

َنا ِفي﴿ ( َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاجًا ُسُببًل َلَعلَُّهْم يَػْهَتُدوفَ ) ُٗا٢بجر /  ﴾َها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزوفٍ َوأَنْػبَػتػْ
كجعلنا ُب ىذه ا٤بعُب: الطرؽ الواسعة  :والسبل كىو الطريق بْب جبلْب،  ،: ٝبع فج ِفَجاجاً 

كجعلنا فيها طرقان  ،ا١بباؿ مسالك كطرقان كاسعة كي يهتدكا الناس إٔب مقاصدىم ُب األسفار كغّبىا
كما ىو ا٤بشاىد ُب األرض يكوف ا١ببل أك سلسلة جباؿ حدكدان بْب الببلد،   ،من بلد إٔب بلد

عن ، عجاز العلمي ُب القرآفضان من اإلكىذا أي كتكوف فجوة يسلك الناس فيها من ىنا إٔب ىناؾ.
تيوي ) اإلماـ علي)ع( ( من عجائب ا٣بلق إٔب عظمة َلَعلَُّهْم يَػْهَتُدوفَ !(، )القيٍرآفي جىًديده الى تػىبػٍلىى جىدَّ

 ، كُب ىذاِالفرقاف /  ﴾يراً َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّرَُه تَػْقدِ ﴿ا٣بالق ا٤بدبر كا٤بنظم كا٤بقدر لكل شيء 
كما جعل هللا ا١بباؿ لتوازف   فائدة :التدبّب داللة على أف للجباؿ ارتباطان ٕبصوؿ الزالزؿ كالرباكْب 

كاطمئناف  كذلك جعل األنبياء كاألكصياء كاألئمة كالعلماء كالصا٢بْب ٥بداية الناس  ،حركة األرض
 ٕالرعد/ ﴾قَػْوـٍ َىادٍ  لِّ َوِلكُ ﴿كقولولوكهم كسكحياهتم فكرىم  ، كالعمل على استقامتهم كتوازفقلؤّم
لىٍقنىا أيمَّةه يػىٍهديكفى اًب٢بٍىقًٌ كىًبوً ﴿وقولو  ُُٖاألعراؼ/﴾يػىٍعًدليوفى  كى٩بٍَّن خى
 ﴾ًَـَؼَِْنَد خََُّٕٔدءَ َٔوْلدً َٓمْلٌَُدً ًَىُْْ ػَْٖ آَّدظِيَد ُٓؼُِْظٌَُٕ  ﴿ - ٕٖ
 ،تركهنا من الوقوع كالسقوط كببل أعمدة (٧َبُْفوظاً )كالسقف لؤلرض  (َسْقفاً  َوَجَعْلَنا السََّماءَ )   

فكلَّ   ،كال ٰبفظ إاٌل الشيء النفيس بذاتو كالنفيس لغّبه! ك٧بفوظان من االختبلؿ ألنو ٧بكم الصنع
كوكب يدكر ُب فلكو كال يتعٌداه بفعل ا١باذبية.كجعلنا الغبلؼ ا١بوم ُب السماء سقفان ٰبفظ 

كمن نفوذ األشعة ا٤بؤذية  األكزكف العازلة،، كٰبفظها بطبقة األرض من الشهب كالنيازؾ
ا ِمْن ُكلِّ َوَحِفْظَناىَ ﴿كقولو كأيضان السماء سقف ٧بفوظ من الشياطْب الٍب تسَبؽ السمع ،للبشر

 ٓٔا٢بج /  ﴾َوٲُبِْسُك السََّماَء َأْف تَػَقَع َعَلى اأَلْرِض ِإالَّ إبِِْذنِوِ ﴿وقولو  ُٕا٢بجر /  ﴾َشْيطَاٍف رَِجيمٍ 
ة على كجود صرفوف عن اآلايت الدال( كلىكن أكثر الناس معرضوف منَعْن آاَيهِتَا ُمْعِرُضوفَ َوُىْم )

ئب ا٣بلق ، كال يتفٌكركف فيما أبدعتو يد القدرة من اتقاف الصنع كعجاالصانع القدير ا٢بكيم
ائهم كىم منصرفوف إٔب أىو  ،، الداؿ على ا٢بكمة البالغة كالقدرة الباىرةكتنظيم الكوف كالكائنات

إشارة إٔب عظمة ىذا  ،كغافلوف عما ييراد منهم ! كُب إضافة اآلايت إٔب السماءا٤بؤقتة كملٌذاهتم 
ا  كىاأٍلٍرضي  مىا السَّمىاكىاتي )( ص)عن النيب ،كعجائب خلقو مايبهر العقوؿ ،العآب العلوم نػىهيمى كىمىا بػىيػٍ

ىةو  ٍرضو أبً  ةو قىالٍ مي  قىةو ًإالَّ كىحىلى  هللاً  كً لٍ ًلمي  اًبلنًٌٍسبىةً   .ٓصٖٕٓبار األنوار(فىبلى
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 ﴾ًَىٌَُ خٍَُُِّ وََِنَ خَََُِّْْ ًَخُنَّيَدََ ًَخََُّْٙٔٓ ًَخُْؤَََُ ًٌَُّ كِِ كََِيٍ َّْٕسَمٌَُٕ  ﴿ -ٖٖ
ككل كاحد لو نظاـ  ،الليل كالنهار ظاىراتف كونيتاف، كالشمس كالقمر جرماف كبّباف ُب السماء

َبِغي ٥َبَا َأْف ُتْدِرَؾ اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق ﴿كقولو  ، كببل ٧بور مركزم لو،يدكر حولو ال الشَّْمُس يَػنػْ
 ،، ٥بما عبلقة كثيقة ٕبياة اإلنساف ُب األرض كاب٢بياة كلهاَْيىس/ ﴾وَُكل  ٓت فَػَلٍك َيْسَبُحوفَ  النػََّهارِ 

ٍب ال ٚبضع لبلختبلؿ كلو مرة كالتأمل ُب توإب الليل كالنهار كُب حركة الشمس كالقمر ّٔذه الدقة ال
حركة الليل والنهار وسّنة ) -ٔ :فائدةكاحدة جدير أبف يهدم القلب إٔب ا٣بالق ا٤بدبٌر القدير. 

كٱبضع  ،لك يتداخل كل شيء ُب ا٢بياةكذ  فكما يتداخل الليل كالنهار ،(التداخل بْب األشياء
كالفقر كالغُب كالعزة  ،الشدة كالرخاء، كالصحة كا٤برض ك ضعفكتداخل القوة كال  ،إٔب قانوف التداخل

ِإفَّ َمَع  ،فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا﴿ كقولو، كالعسر كاليسر ةضكا٢بياة كا٤بوت كالنـو كاليق ،كالذلة
كال عزة على الدكاـ كالذلة  ،فبل قوة ابستمرار كال ضعف ابستمرار ٔ - ٓاألنشراح /  ﴾اْلُعْسِر ُيْسًرا
ـي شيء ال يبقى على حالو بشكل دائم ) كىكذا كل ،على الدكاـ كقولو ( ؿً احى اٍلمي  ًمنى  ا٢بٍىاؿً  كىدىكىا

  ِٗالرٞبىن /  ﴾ُكلَّ يَػْوـٍ ُىَو ٓت َشْأفٍ ﴿
( كل من الشمس كالقمر كالنجـو كالكواكب كالليل كالنهار يدكر على ُكل  ٓت فَػَلٍك َيْسَبُحوفَ )

كىذا النظاـ ا٤بدىش يهدم القلب  ،مقدرة تبلئمونسيابية منظمة مدبرة اكيتحٌرؾ ٕبركة  ،قدر معْب
كالتعبّب  -ٕ ،ٕالسجدة /  ﴾َخَلَقوُ  الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيءٍ ﴿كقولو إٔب ا٣بالق ا٤بنظًٌم ا٤بدبًٌر ا٤بقدًٌر 

كأف كجودٮبا  ،٥بما من كجود ذاٌب غّب عارض ( إشارة إٔب مااب٣بلقعن حركة الليل كالنهار )
ُب ىذا شأف اإلنساف ا٤بكٌلف ا٤بطلوب منو عمل رسالة صا٢بة يؤديها ُب  شأهنما ،مقصود لذاتو

فإف نظامها الذم ٘برم عليو ليدؿ على أهنا تتحرؾ  ،فهي كإف بدت لنا أهنا غّب عاقلة ،ا٢بياة
فيجيء  ،بتوجيو قوة عاقلة حكيمة قادرة . أما حْب ال تراد ىذه ا٤بخلوقات لذاهتا كإ٭با تيراد آاثريىا

لشَّْمَس َواْلَقَمَر َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا َوا﴿كقولو لقرآ٘ب البليغ بلفظ )جعل( ال )خلق( التعبّب ا
 ،ٍب يربط السياؽ القرآ٘ب بْب السنن الكونية كنظاـ الليل كالنهار – ٖ ،ٔٗاألنعاـ /  ﴾ُحْسَباَنً 

ا٢بقيقة الرابطة ه إللفات األنظار إٔب ىذ ،كعبلقتها ابلسنن البشرية ُب حياهتا ك٩باهتا كمصّبىا
 ا٤بهمة البالغة األٮبية فقاؿ :

 ﴾طَّ كَيُْْ خُْىَدًًَُُِٕ ِْٖٓ ِحًََِٓد ـَؼَِْنَد ُِسٍََُٙ ِْٖٓ هَسِِْيَ خُْىًَُِْ ؤَكَ ﴿ - ٖٗ

إذا كاف الرسوؿ )ص(  ،، ككل مالو بدء لو هنايةحي فافو كل ٨بلوؽ حادث انشىء، ككل حادث 
 صا٢بان يكوف رصيدىم ىم ال ٱبلدكف فما اب٥بم ال يعملوف عمبلن ٲبوت فهل ىم ٱبلدكف ؟ كإذا كانوا 

، كىشىرٌهي ما أفىسىدتى ًبًو مىعىادىؾى )ٓت غرر ا٢بكم ؟! بعد ا٤بوت ْن  ِ َأفَ )( خىّبي الًعٍلم ما أصلحتى ًبًو رىشىادىؾى
يكوف ٥بم  لن ،( فهل إذا ًمتَّ اي دمحم سيخلدكف بعدؾ ُب ىذه ا٢بياة ؟ الِمتَّ فَػُهْم ا٣ْبَاِلُدوفَ 
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قبلو ماتوا كاف األنبياء  ،َّالزمر /  ﴾َميٌِّت َوِإنػَُّهْم َميُِّتوفَ  ِإنَّكَ ﴿ كقولوبل كل ٨بلوؽ إٔب الفناء  ،ذلك
كمرجع ا١بميع إليو  ، كىكذا ٫بفظ دينك القيم، كال ٱبرج من سلطاف هللا أحد،كتؤب هللا نصرة دينو

ك٫بن ذاىبوف  ،ا بعد ا٤بوت من حياة أخرل خالدة، فما اب٥بم ال يستعدكف للموت ك٤بكحسأّم عليو
 ﴾َ٘ت رَبَِّك َكْدحًا َفُمبلِقيوِ اَي أَيػ َها اإِلنَساُف ِإنََّك َكاِدٌح إِ ﴿كقولو إليها سواء آمنا ّٔا أك ٓب نؤمن 

،  لًلفىنىاءً لًلبػىقىاًء الى كى ٍقتى ًلآلخىرًة ال للدنيا، لً )إٌنكى خي من وصية اإلماـ علي البنو ا٢بسن )ع( ، ٔاالنشقاؽ/
ياًة الى لًلميوتً   كإف كاف ُب قدرة هللا على ٚبليده فيبقى حيان  -ٔ :ةفائد ٖٗ/ُٔشرح النهج( كىلًلحى

)ع( حيان ُب عهد النيب )ص( كىو صاحب موسى )ع( ُب قصتو ٢بْب من الدىر، كما بقي ا٣بضر
 وعنو)ص( ،ُٖٔ/  ِٖالبحار  (ًمنً اٍلميؤٍ  رىٍٰبىانىةي  اٍلمىٍوتي ) عن النيب)ص(، ٓٔا٤بعركفة ُب سورة الكهف/

ٍوتي )
ى
ٍؤًمًن ا٤ب

ي
ٍوتي غىًنيمىةه ) وعنو)ص( ا٤بصدر السابق (ٙبيٍفىةي ا٤ب

ى
كأكـر أنواع ا٤بوت  ،ُْْْْكنز العماؿ خرب (!ا٤ب

 وعنو)ص( ،من أجل إحقاؽ ا٢بق كنصرة ا٢بقوؽ كإبطاؿ الباطل ،( الشهادة ُب سبيل هللاقَػْتلُ )
ٍوتي قػىٍتلي )

ى
كأشرؼ أنواع الشهادة ما كاف الشهيد ا٤بقتوؿ ُب  ،ٖص  ََُالبحار  (الشَّهىادىةً  أىٍشرىؼى ا٤ب

 ككاف القاتل من ا٣بسيس . ،سبيل هللا من النفيس
ِّ ًَخُْىَُِْْ كِعْنَصً ًَبَُِْْنَد ظُُْـَؼٌَُٕ  ﴿ - ٖ٘  ﴾ًَُُّ َٗلٍْٓ ٌَخجِوَصُ خٌَُْْٔضِ ًََٗسًٌُُِْْْ زِدَُُّٙ

الٍب ليس ٥با ا٤بقٌدرة الذم ٰبكم ا٢بياة، ىذه ىي السنة ا١بارية  العادؿ نوف( ىذا ىو القااْلَمْوتِ )
يتعٌرفوا على ىذا ا٢بق ، فما أجدر األحياء أف (اآْلِخَرةِ  َعْدؿِ  ؿُ وَ أاْلَمْوُت )ٓت غرر ا٢بكم استثناء 

 ٰبسبوا حساب ىذا ا٤بذاؽ الذم ال بد منو، كل نفوس ا٣ببلئق على االطبلؽالقاىر ألىلو، كأف 
كتستذكقو، كإف طاؿ ابالنساف العمر ا٤بديد، ا٤بتوازف ال بد٥با أف تشرب من كأس ا٤بوت ا٢بق 

كا٤بوت ىو  ،كلكن ا٤بوت هناية كل حي، كىو النقلة إٔب العآب اآلخر، كا٤بوت للجسد كليس للركح
ألف ، ا٤بوتوحدىا إاٌل عن طريق صديقها ألف ا٢بياة ال تيفهم ل ،القانوف الذم تيفهم بواسطتو ا٢بياة

ا٢بياة ككره ا٤بوت  ( فمن أحبٌ ِمَن اْلَمْوتِ  ا٢ْبََياةُ  َما أقْػَربَ ) نيضدّ  اوليسا٢بياة وا٤بوت صديقاف 
ٲبكن أف  كما أنو ال  ،فقد أحٌب أحد الصديقْب ا٢بميمْب ككره اآلخر! فيعيش أنصاؼ ا٢بياة !

فأحدٮبا ييكمل دكر األخر،   ،نيضدٌ  اكليس، ألف الليل كالنهار صديقاف ٫بب النهار كنكره الليل
 .ألمل كالعمل، أحدٮبا ييكمل دكر اآلخراكالدنيا كاآلخرة، ك  ،كذلك ا٢بياة كا٤بوت كالركح كا١بسد

، يسمى صان ٘بده كل نفس حْب تفارؽ جسدىا( إٌف للموت طعمان خاَذائَِقُة اْلَمْوتِ ) –ٔ :فائدة
لنفوس )األركاح( ىي الباقية، كىذا ( فتكوف األجساد فانية كا، مقدَّمات ا٤بوتتسكرات ا٤بو )

٤با  ،تستسيغ طعمو كتستذكؽ حبلكتو فالنفس ا٤بؤمنة ،الطعم كاالستذكاؽ ٱبتلف بْب نفس كنفس
الذم أمسك ّٔا الَبايب الذم ىو جسمها ا٤بادم  ،ترل فيو من خبلص ٥با من ىذا القيد الثقيل

ًئنَّةي ايى ﴿كقولو نطبلؽ إٔب عا٤بها العلوم الشفاؼ النظيف عن اال ا النػٍَّفسي اٍلميٍطمى اٍرًجًعي ًإٔبى  ،أىيػَّتػيهى
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فإهنا تستذكؽ ا٤بوت بكراىية كمرارة  إما النفس الضالة الفاسدة ،ِٖ-ِٕالفجر ﴾رىبًًٌك رىاًضيىةن مىٍرًضيَّةن 
كعذاب ظاىرم أك ابطِب )معنوم( فيكوف القرب إما ركضة من رايض ا١بنة للمؤمن أك حفرة من 

رىىيمٍ ﴿ كقولو حفر النّباف للفاسق ، ِٕدمحم /  ﴾فىكىٍيفى ًإذىا تػىوىفػَّتػٍهيٍم اٍلمىبلًئكىةي يىٍضرًبيوفى كيجيوىىهيٍم كىأىٍدابى
مىاتى من )وعنو )ص(  ،ِِِْٕكنز العماؿ خرب (عىلىى مىا مىاتى عىًليوً كٌل عبد بػٍعىثي  يػي ) )ص(عن النيب دمحم

َنةً  ُلوُكْم اِبلشَّرِّ َونَػبػْ ) ِِ/  ّركح البياف  (فػىقىٍد قىامىٍت ًقيىامىتيوي  ُلوَ ( َوا٣ْبَّْبِ ِفتػْ : ٬بتربكم كا٣بطاب ١بميع  ُكمْ نَػبػْ
ُلَوُىْم أَيػ ُهْم َأْحَسُن َعَمبلً ﴿كقولو الناس   . ٕالكهف /  ﴾لِنَػبػْ

مستمرة، تكشف معادف الناس كتظهر حقائقهم، سواء أكاف الببلء ضركرية كالببلء سٌنة حياتية 
، ابلغُب لى كٲبتحن كيفتًب ابلشدة كالرخاءه أك اببوب، كل إنساف يبتابلشر أك اب٣بّب أم اب٤بكرك 

. كُب نتائج االمتحاف ٢ببلؿ كا٢براـ كالطاعة كا٤بعصية..كالصحة كا٤برض كاب ،كالفقر ابلعزة كالذلة
َتِلَي اَّللَُّ َما ٓت ﴿كقولو ، كالتقي من الٌدعي كاألصيل من الدخيل ،ح من الفاشلييعرؼ الناج  َولِيَػبػْ
َص َما ٓت قُػُلوِبُكمْ ُصُدورُِكْم وَ  اًف ييكىرَّ ُب ااٍل ، ك)ُْٓآؿ عمراف /  ﴾لُِيَمحِّ ٍرءي أىٍك يػيهىافي أـي ٍمًتحى (، كنبلوكم ٍلمى

أصل  –ٔ :ةفائد. على ما تكرىوف كشكركم فيما ٙببوفٗبا تكرىوف كما ٙببوف، ليظهر صربكم 
َنةً قول على النفس ): غلبة الت أصل ا٣بّب : غلبة ا٥بول على النفس.الشر نفتنكم ابتبلءن، أم ( ِفتػْ

، لنرل أتصربكف ُب الشدائد أريد تصفيتو عما ٱبالطو من الغش كما ييفًب الذىب ابلنار إذا
 كتشكركف ُب الرخاء؟ 

، األكثر كاألمشل بْب أم قدـ االبتبلء اب٤بكركه على ابوب وقدـ االبتبلء ابلشر على ا٣بّب
( كىذا من ٤برض ك الفقر: اوالشر: الصحة كالغُب، فا٣بّب)ُب اآلية:  ع(عن اإلماـ علي)الٌناس، 

( عىٍقًلوً  نٍ عى ًكرى ًبًو فػىهيوى ٨بىٍديكعه قىٍد مي  وي كىٓبٍى يػىٍعلىم اًنى  عىلىٍيًو ُب دينٍػيىاهي  عى ٍن كيسٌ مى ) وعنو )ع(، مصاديق اآلية
ف تقدير النعم،  متوالية من دك : نعم من هللا ستدراجاال، ألف معُب مستدرج ُب نعمتو َّ/ُٕا٤براغي

اًرـه  نىحه ُب اٍلًمحىًن مً  يقاؿ:، كعدـ شكر ا٤بنعم كىُب  ،ربىاته ، كىُب اٍلمىشىقَّاًت خً ًمنى هللًا، كىُب اٍلمىكىارًًه مىكى
بىاىةه  ًة ىى ته  ،اٍلميعىاانى اايى ايى ًبدى هًتىاٍ  كىُب اٍلبىبلى  ةو ليٌ مىا ًمٍن بى : ) كري)ع(عن اإلماـ ا٢بسن العس، اٍلكىرىامىاتً  هًنىاايى

للًٌ  يطي ًّٔىاًإالَّ كى ا نًٍعمىةه ٙبًي َنا تُػْرَجُعوفَ ، )ّْٕ/ ٖٕالبحار  (! ًفيهى  ،( كإلينا مرجعكم ال إٔب غّبانَوِإلَيػْ
كالدار اآلخرة ىي ا٤بقاـ  ،ُٓابراىيم/﴾ ُكلَّ نَػْفٍس َما َكَسَبتْ لَِيْجِزَي اَّللَُّ ﴿كقولو فنجازيكم أبعمالكم 

نٍػيىا كىتيٍدرًكيونىوي ٌم تػىٍفرىحيوفى اًبليسًّب مىا ابلكي ) ٓت غرر ا٢بكمم )كالعىٍيشى إاٌل عىٍيشي اآلًخرىًة( الدائ  ،ًمٍن الدُّ
ًثّبي ًمٍن اآلًخرىًة ٙبيٍ  كىٙبىىرُّجه عىٍن  ،ىيدىلن ُبٍ رىشىٍادو  :ِلْلُمتَِّقيْ )ٓت غرر ا٢بكم  ؟!( ميونىوي رى كىالى ٰبيٍزًنكيٍم الكى

نىا ًإانَّ كينَّا فىاًعًلْبى ( كقولو )كىًحٍرصه ُب ًإٍصبلىًح اٍلمىعىاد ،فىسىٍادو  ا عىلىيػٍ ٍلقو نيًعيديهي كىٍعدن ٍأانى أىكَّؿى خى ا بىدى  (كىمى
كنز (مره كينهاهإذا أراد هللا بعبدو خّبان جعل لو كاعظان من نفسو أي)عن النيب )ص(  ،َُْاألنبياء/

  .َِّٕٔالعماؿ خرب
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بتبلء ، كثّبكف يصربكف على االبتبلء ُب الفقر كالشٌدةشد من االالرخاء كالغُب أبتبلء بنعم كاال –ٕ 
بتبلء ابلرخاء كالصحة ..، كلكن قليلْب الذين يصربكف على االكا٤بكركه اب٤برض كالضعف كالفقر

ًر الًطٌباًع(. اب٤بناصب كالرغائب كالثراء! )كالببلءي عىلىى  كاإلغراءكابوب،   قىدى
تػىلىى اًإ٭بَّ )قر )ع( عن اإلماـ البا أىشىدُّ )عن النيب )ص(  ،َُِ/ٕٔالبحار (نوً الدًٌنًيا عىلىى قىٍدًر ًديٍ ُب  اٍلميٍؤًمنى  يػيبػٍ

ءن األىٍنًبيىاءي ٍبيَّ الصَّا٢ًبيوفى ٍبيَّ األىٍمثىلي فىاألىٍمثىلي  ٤باذا كلما زيد ُب إٲبانو زيد ُب  ،ُِٗ/ٔركح البياف(النَّاًس بىبلى
 زيد ُب كعيو كزيد ُب مسؤكلياتو كتعليمو. زيد ُب إٲبانو  نو كلماألببلئو؟ 

لَِْٖٔ ىُْْ ًَبٌَِخ ََآىَ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ بِْٕ َّعَّىًٍَُِٗيَ باِلَّ ىًُُّخً ؤَىٍََخ خٍَُُِّ ًٍَُُُّْ آُِيَعٌَُْْ ًَىُْْ زًٍُِِِْ خَُُّ ﴿ - ٖٙ
 ﴾ ًَدكًَُُِٕ

( استفهاـ َأَىَذا الَِّذي َيْذُكُر آ٥ِبََتُكمْ اب )يقوؿ الذين كفركا بعضهم لبعض ُب سخرية كاستغر 
نكار، أم ىذا الذم يسب آ٥بتكم كييسٌفو عقائدكم كٱبالف العرؼ االجتماعي للتعجب كاإل
كىكذا كل مصلح ٦بدد لو خصـو كأعداء من ا١بهبلء ا٤بغلقْب ا٤بنتفعْب كلو كانوا  ،ا١باىلي العاـ

ايًّ َعَلى ْن ٲَبِْشي ُمِكّبًا َعَلى َوْجِهِو َأْىَدى َأمَّْن ٲَبِْشي َسوِ َأَفمَ ﴿كقولو بلباس العلم ككجاىة الٌدين 
( ىم كفركا اب كآمنوا ابألحجار َوُىْم ِبذِْكِر الرَّْٞبَِن ُىْم َكاِفُروفَ ) ِِا٤بلك / ﴾ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

كىي الغرابة.  فدعاىم النيب)ص( إٔب اإلٲباف اب كحده كنبذ األحجار فسخركا منو! كىو العجب
كىي مفارقة عجيبة تكشف عن مدل الفساد ألذم أصاب فطرهتم فقلب عندىم ا٤بقاييس 

٤بدة  ، كىكذا عندما أيلف اإلنساف ا٤بنكر كيعتاد عليولٍَّت عندىم ا٤بعايّب اإلنسانيةكاٍختػى  ،الصحيحة
لوطو الشذكذ  كما ألىفى قوـي )كابلعكس(  ٫براؼ كا٤بنكر كالتخٌلف! ، فّبل ا٤بعركؼ ىو االطويلة

 كقولوفاعتربكا نبيهم الذم هناىم عن ذلك العمل القبيح ىو الغريب كالعجيب!  ،ا١بنسي البغيظ
)كيف بكم إذا عن النيب )ص(  . ٔٓالنمل /  ﴾َأْخرُِجوا آَؿ ُلوٍط ِمْن قَػْريَِتُكْم ِإنػَُّهْم ُأََنٌس يَػَتَطهَُّروفَ ﴿

كسائل ذا رأيتم ا٤بعركؼ منكران كا٤بنكر معركفان(!؟  اب٤بنكر كهنيتم عن ا٤بعركؼ؟! كيف بكم إأمرًب
 . ّٕٗ/ُُالشيعة
 ﴾وُِِنَ خَِٕٗٗدُٕ ِْٖٓ ػَفٍََ َٔإٌَُُِّْْ آَّدظِِ كَال ظَْٕعَؼْفٌُِِِٕ  ﴿ - ٖٚ

كىصوَّرىهي لفرط  ،كصف القرآف اإلنساف أم ا١بنس البشرم ،: طلب الشيء قبل أكانو العجلة
كما ييقاؿ للرجل الذكي )انر تشتعل( كييقاؿ ٤بن يكثر   ،من العىجىلاستعجالو كقلة صربه كأنو ٨بلوؽ 

فيكوف من شأنو العىجىلة  ،ْٓالرـك /  ﴾ْعفٍ َخَلَقُكْم ِمْن ضَ ﴿ كقولوفبلف خيًلقى من كـر  ،منو الكـر
ْنَساُف َعُجواًل ﴿كقولو كحبو ٥با   كلو صحَّ ىذا ،فهو عجوؿ ابلطبع كالفطرة ،ُُاالسراء /  ﴾وََكاَف اإْلِ

كلكاف كل إنساف عجوالن ُب ٝبيع أقوالو كأفعالو  ،على ا١بميع ٤با كيًجدى إنساف ذك ركيٌة كأانة كىدكء
 ،( أف ما ابلذات كالطبيعة النفسية ال يكوف موضوعان ألمر إ٥بي أك هنيوالصحيحببل استثناء! )
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قبل هتذيب كو، كعليو إٌف نعتَّ اإلنساف ككصفو ابلعجوؿ كالكفور كاليؤكس ك٫بوه ىو تفسّب لسلو 
الفرؽ بْب العجلة  -ٔ :فائدةُب بعض مواقفو، كليس ٙبديدان لطبيعتو كىويتو كتكوينو. الٌدين لو، 

فهي اإلتياف ابلشيء ببل أتخّب ُب أكؿ  أما السرعة ،: تقدٙب الشيء قبل أكانوالَعَجلةَ : إٌف والسرعة
َوُيَسارُِعوَف ٓت ﴿ كقولو٧بمودة أكقاتو، كالسرعة إٔب ا٣بّب أتٌب بعقبلنية منظمة متوازنة فهي 

َراتِ  كالعجلة مذمومة ألهنا غّب عقبلنية كفيها هتٌور كتصاحبها ا٤بخاطر، حٌب  ُُْآؿ عمراف/ ﴾ا٣بَيػْ
لىةى ًمنى الشٍَّيطىافً شتيهر )إا لىًة النَّ ( ) ًمنى الرٍَّٞبىافً كالتأ٘بٌ  ،فَّ اٍلعىجى امىًة كىُب التأ٘بٌ ُب اٍلعىجى ىمىةً دَّ (، إذف  السَّبلى

ألنو أيكٌب ا٤بقدرة  ٗالشمس/﴾َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا﴿ كقولوالعجلة صفة سلبية طارئة قابلة للتهذيب 
ؾى ) ٖ٘ٓت هنج الببلغة كتاب  )التوازف ٓت األمور( -ٕالٍب تستطيع ّٔا تركها ككف النفس عنها،   ًإايَّ

اهًنىا أىٍك الٌ  طٍ سٌ قى ا أىٍك التػى لىةى اًبأليميوًر قػىٍبلى أىكىاهًنى كىالعىجى  ا ًعٍندى ًإٍمكى ( ًفيهى ا ًإذىا تػىنىكَّرى  ةي اجى لجٍ )التَّأىخُّري أىٍك  تٍ ًفيهى
ا ًإذىا ًاٍستػىٍوضىحى  ( ىو ا١بواب على ما يستعجل بو َسُأرِيُكْم آاَيِت َفبل َتْستَػْعِجُلوفِ !( )تالوىٍىني عىنػٍهى
عذايب كٛبٌهلوا كاصربكا حٌب أيٌب كعد  كىو هتديد للمشركْب فبل تتعٌجلوا ،ا٤بشركوف من عذاب هللا

إذا كاف اإلنساف عجوالن بطبيعتو فلماذا ينهى هللا  سؤاؿ:هللا ُب كقتو ا٤بناسب ُب الدنيا قبل اآلخرة، 
تعأب عن العجلة؟ كأنو يقوؿ إٌف ا٢بافز الذم حىٌفزكيٌم للعجلة قابل للتهذيب كالتغيّب كالتدريب 

 ذيٍركىةي ) ٓت غرر ا٢بكم ،ذيب العادة السيئة من أفضل العبادةلذلك أصبح هت ،كىكىٌف النفس عنها
تً ألغىاٍ  ( سأريكم صفات كمإب َسُأرِيُكْم آاَيِت ) – ٖ، (تً داٍ كىاٍلميجىاىى  ٍهًذيبً ًإالَّ ذىكيك أىلتػَّ  اٍ ا٥بي نى الى يػى  ايى

( ُب ْستَػْعِجُلوفِ َفبل تَ ُب مظاىر اآلفاؽ الكونية كمرآة السنن األنفسية ابلَببية كالتزكية كالتعليم )
ى ٥بىيٍم أىنَّوي ﴿كقولو طلب ىذا ا٤بقاـ من أنفسكم  تًنىا ُب اآلفىاًؽ كىُب أىنٍػفيًسًهٍم حىٌبَّ يػىتػىبػىْبَّ سىنيرًيًهٍم آايى

 . ّٓفصلت /  ﴾ا٢بٍىقُّ 
 ﴾ًََّوٌٌَُُُٕ َٓعََ ىٍََخ خٌَُْػًُْ بِْٕ ًُنعُْْ صَديِهِنيَ  ﴿ - ٖٛ

ستهزاء، ستبعاد كاالستغراب كاالٍن معو من ا٤بؤمنْب على سبيل االكيقوؿ ا٤بشركوف للنيب)ص( كًلم
كمن أكرب -ٔ :فائدة( فيما تقولوف؟ ِإْف ُكنُتْم َصاِدِقْبَ مٌب ٯبيئنا ىذا العذاب الذم تعدكننا بو )

فعليك أف ٘بعل  ،الغباء التعامل مع القضااي ا٤بصّبية الكربل اب٢بماقة كالسفاىة كالنكراف كاٌلبلمباالة
ة معينة من الصحة كتبقى تبحث عن ا٢بقيقة، كٙبمي نفسك ّٔذه النسبة ا٤بقٌدرة من الصواب، نسب

عن من سعى إٔب هللا قرٌبو، كمن ٕبث عن هللا كجده،  -ٕ فبل تيبطل ٝبيع االحتماالت ا٤بتوقعة.
 .ٓٗصُٕالبحار( مىٍن صىبػىرى عىٍلى هللًا كىصىلى إليوً ) اإلماـ علي )ع(

 ﴾خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ لِنيَ ال ٌَُّلٌَُّٕ ػَْٖ ًُـٌُىِيِْْ خُنَّدََ ًَال ػَْٖ َُيٌَُِىِْْ ًَال ىُْْ ُّنْصًََُُٕ  ٌَُْ َّؼَُِْْ ﴿ - ٜٖ
، ال يستطيعوف دفع العذاب عن ( ال ٲبنعوفال َيُكف وفَ لو عرؼ الكافركف فظاعة العذاب حْب )

، كىم أضعف من الوعيد كالعذابهتم ٤با استعجلوا كظهورىم ألنو ٧بيط ّٔم من ٝبيع جها كجوىهم
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، كٛبُب أنو ٓب أيًت! كجواب )لو( ميستعًجلو أمران لو أاته لضاؽ بوككم من  ،ٙبمُّلىوي  أف يستطيعوا
َوال ُىْم : كلكن جهلهم ىو الذم ىٌوف العذاب عندىم )وتقديره ،٧بذكؼ ألنو أبلغ ُب الوعيد

ٓت غرر ا٢بكم ، كال انصرى ٥بم من عذاب هللاعنهم،  كال ينصرىم أحد من أتباعهم ٗبنعو( يُػْنَصُروفَ 
 .الغفلة فنسيى الرًٌحلة، كٓب يستعد( ُب ا٤بهلة ا٤بقٌدرة من عمره عليو ت)كيله ٤بن غلب

أشرؼ  فالوجو ،موقعان كأشٌد العذاب ٥بما أعظم  ألف مسَّ  ،كإ٭با خصَّ الوجوه كالظهور -ٔ ة:فائد
 .تيهم من كل مكاف العذاب أي للداللة أف والظهور ،األعضاء كأكرمها للداللة على إىانتهم

 ﴾زََْ ظَإْظِْيِْْ زَـْعَصً كَعَسْيَعُيُْْ كَال َّْٕعَؽِْؼٌَُٕ ََيَّىَد ًَال ىُْْ ُّنظًََُُٕ  ﴿ - ٓٗ
ُتْم َصاِدِقْبَ َمٌَب َىَذا الْ ﴿جزاء االستعجاؿ للعذاب فلقد كانوا يقولوف  كىذه ا٤بباغتة  ﴾َوْعُد ِإْف ُكنػْ

( فجأة بَػْغَتةً لرد ىو ىذه البغتة، أم بل أتتيهم الساعة كانر جهنم بعذأّا )، فكاف اْيونس/
َهتُػُهمْ ) ، الذم داٮبهم ببل مقدماتالصاعق ( فتغلبهم كتذعرىم كٙبّبىم، ٤با فيها من العذاب فَػتَػبػْ

 فػىيىكيوفي ا١بٍىزىاءي ًمٍن ًجٍنسً أيٌب ) ، كُب أين، كإٔب أينمن حيث ال يشعركف كال يدركف من أين
هلوف َوال ُىْم يُنَظُروفَ ( فبل يقدركف على صرفها عنهم )َفبل َيْسَتِطيُعوَف َردََّىا(! )اٍلعىمىلً  ( كال ىم ٲبي

كيؤٌخركف لتوبة كاعتذار، كإ٭با ٓب ييعًلٍم هللا عباده كقت الساعة، ألف ا٤برء يكوف مع جهلو ّٔا أشٌد 
مىٍن أفُب عيمرىهي ُب غّب ما يينجيًو، )ر ا٢بكم ٓت غر ، كاستدراؾ أمرهاالستعداد ٥با حذران، كأقرٌب إٔب 

 . ( كخىًسرى منقلبوفىقد أضاعى مىطلىبىوي 
 ﴾ًََُوًَْ خْٔعُيِّْتَ زٍَُُُِٔ ِْٖٓ هَسِِْيَ كَمَدمَ زِدٍََُِّّٖ َٔىًُُِخ ِٓنْيُْْ َٓد ًَدٌُٗخ زِوِ َّْٕعَيِّْجٌُٕ  ﴿ - ٔٗ

ليس كحده من بْب رسل هللا الذم كقف  تسلية لرسوؿ هللا )ص( عن استهزاء ا٤بشركْب بو، فهو
قومو منو ىذا ا٤بوقف الٌلئيم، بل أف كثّبان من رسل هللا ٙبٌملوا معاانة كثّبة كببلاي متكررة من 

ًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلًٌ نىيبٌو عىديكِّا ًمنى اٍلميٍجرًًمْبى ، كقولو )أقوامهم، كٌحركوا األشقياء كالسفهاء عليهم ( كىكىذى
ُهْم َما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوففَ ) ُّالفرقاف/ : حٌل كأحاط كنزؿ حاؽ( َحاَؽ اِبلَِّذيَن َسِخُروا ِمنػْ

ابلساخرين من الرسل العذاب كالببلء الشديد الذم كانت الرسل ٚبوفهم بو، كإنو سينزؿ 
اب٤بستهزئْب جزاء سخريتهم، عذاابن كببلءن كتكوف عاقبتهم كخيمة، كسيكوف لك النصر عليهم 

ىيٍم نىٍصريانى ﴿ وكقول ، ّْاألنعاـ/ ﴾كىلىقىٍد كيذًٌبىٍت ريسيله ًمٍن قػىٍبًلكى فىصىبػىريكا عىلىى مىا كيذًٌبيوا كىأيكذيكا حىٌبَّ أىاتى
مىٍن   النَّاسي  ري سأخلًٍلبىاًقْبى، ك  بػٍرىةن فىالًَّذم الى يػىتًَّعظي اًبٍلمىاًضْبى كىافى عً إهٌنا سنن هللا يداك٥با بْب الناس )

فائدة: استهزاء الفّجار  .(ًمٍن كيًعظى ًبغىٍّبًهً  السًَّعيدي ) ٙٛٓت هنج الببلغة خطبة ، (لًلنَّاسً  رىةن بػٍ كىافى عً 
مر طبيعي، ألف دعوة ا٢بق ٤بعا١بة أا٤بصلحْب ك : بركز آّرمْب ُب طريق األنبياء ابألبرار سّنة قدٲبة

العامة، ككراء ىذا الفساد  تيار الفساد، فساد ُب القلوب، كفساد ُب النظم، كفساد ُب األكضاع
كإف حياهتم كمشاريعهم ال تتفق إاٌل مع ، ويكمن آّرموف، كيدعموف الفساد كا٤بفسدين كيستغلون
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ا٤بصلحْب دفاعان عن ك الفساد، كشهواهتم ال تتنٌفس إاٌل ُب أجواء موبوءة، فطبيعي أف ٰباربوا األنبياء 
كال ، ٚبتنق برائحة األزىار ا١بميلة العبقةفإف بعض ا٢بشرات كجودىم ا٤بوبوء ا٤بعدم ا٣بطّب، 

تستطيع ا٢بياة إاٌل ُب القاذكرات ا٤بوبوءة!! كلكن البد أف تنتصر دعوة ا٢بق ُب هناية ا١بولة، ألهنا 
تسّب ُب أجواء نقية، تسّب مع خط ا٢بياة، مع خط الفطرة السليمة، كتتجو إٔب األفق الكرٙب ا١بليل 

  الذم تتصل فيو اب تعأب!.
 ﴾هَُْ َْٖٓ ٌََِّْاًُُْْ زِدََُِِّْْ ًَخُنَّيَدَِ ِْٖٓ خَُُّلَِْٖٔ زََْ ىُْْ ػَْٖ ًٌُِِْ ََزِّيِْْ ُٓؼُِْظٌَُٕ  ﴿ - ٕٗ
ستهزئْب من ٰبفظكم من أبس : قل ايدمحم ٥بؤالء ا٤با٤بعُب: ٰبفظكم كيرعاكم كٰبرسكم َيْكَلؤُُكمْ    

األايـ، كمن  من آفات الزماف كتقلباتفظكم ٰب، الذم يستحقوف نزكلو ابلليل كالنهار، ك الرٞبن
ٍلًفًو ٰبىٍفىظيونىوي ًمٍن أىٍمًر اللًَّ كقولو )،  ا٤بخٌبآت كا٤بفاجآت ٍيًو كىًمٍن خى ، ُُالرعد/( لىوي ميعىقًٌبىاته ًمٍن بػىٍْبً يىدى

يغَبٌكا كمىٍن يدفعي عنكم عذابىو كانتقامو إٍف أراد إنزالو بكم؟ كىو سؤاؿ أتنيب كإنكار كتقريع كيبل 
نفس، ا٢بافظ ٥با ( من ٰبرسكم، أم إٌف هللا ىو ا٢بارس على كل َمْن َيْكَلؤُُكمْ ٗباان٥بم من نعم هللا )

ِإْف ُكل  نَػْفٍس َلمَّا ﴿كقولو ، كصفتو ىي الرٞبة الكربل كليس من دكنو راعو كالحاـو ابلليل كالنهار
 ٌِ َها َحاِف إشارة إٔب أهنم خاضعوف لرعايتو  ،لرب من الَببية( كذكر اِذْكِر َرّبِِّمْ ، )ْرؽ/بللطا﴾َعَليػْ

كىًإفَّ رىبَّكى لىذيك ، كقولو )كىم ال ٰبٌسوف ّٔذه الرعاية فهم ُب غاية ا١بهل كالغباء كالضبلؿ ،كتربيتو
معرضوف  ( بل ىؤالء الظا٤بوفَبْل ُىْم َعْن ِذْكِر َرّبِِّْم ُمْعِرُضوفَ ) ٔالرعد/( مىٍغًفرىةو لًلنَّاًس عىلىى ظيٍلًمًهمٍ 

، كمن نسيى بل كٓب ٱبطر هللا ببا٥بم ،٥بمال يتفكركف كال يعتربكف أنو ا٢بافظ  ،عن كبلـ هللا كمواعظو
والتعبّب عن ( َمْن َيْكَلؤُُكْم اِبللَّْيِل َوالنػََّهاِر ِمْن الرَّْٞبَنِ ) –ٔ :فائدةهللا أنساه مصلحة نفسو، 

نساف مهما مىلىكى من جاه كقوة كسلطاف، فهو  : على إٌف اإلحراسة هللا لئلنساف ابلكبلءة الدالة
ِمْن كائن ضعيف عاجز ك٧بتاج إٔب قوة ترعاه كٙبرسو كٛبٌده أبسباب ا٢بياة كالبقاء إهنا رٞبة الرٞبن )

كا٤بنجي كا٢بافظ ( لتذٌكر إٔب سعة رٞبتو لعباده ٝبيعهم مؤمنهم ككافرىم، فإنو ىو ا٤بخٌلص الرَّْٞبَنِ 
اًفظنا كىىيوى ، كقولو )هللا ظففبل ينجو منها إاٌل ٕبكا٤بفاجآت كا٤بزحلقات آت من ا٤بخبٌ  يػٍره حى فىاللَّي خى

تً عٍ نً  ًبكى ًمٍن زىكىاؿً  ٍوذي إٍ٘ب أىعي  مى لهي إلٌ جاء ُب الدعاء )، ْٔيوسف/( أىٍرحىمي الرَّاًٞبًْبى   ،كى ؿ عىاًفيىتً كى كىٙبىىوٌ مى
تً نًقٍ  ةً جآءى كفي  يعً مى  ﴾فػىوىقىاهي اللَّي سىيًٌئىاًت مىا مىكىريكا﴿ن آؿ فرعوف عن مؤمكقولو ( كى طً خى سى  كى كىٝبًى

 ْٓغافر/
 ﴾ال َّْٕعَؽِْؼٌَُٕ َٗصَُْ ؤَٗلُِٕيِْْ ًَال ىُْْ ِٓنَّد ُّصْمَسٌَُٕ   ؤَّْ َُيُْْ آُِيَصٌ ظَْٔنَؼُيُْْ ِْٖٓ يًُِٗنَد ﴿ - ٖٗ

ال ذلك ألف آ٥بتهم ) أ٥بؤالء مستعجلي عذابنا آ٥بة ٙبميهم من عذابنا كٛبنعهم مٌنا؟ كبل ليس ٥بم
: ْصَحُبوفَ يُ ( َوال ُىْم ِمنَّا ُيْصَحُبوفَ ؟ )( فكيف ينصركف غّبىم أك عابديهمَيْسَتِطيُعوَف َنْصَر أَنُفِسِهمْ 

نعوف من عذابنا، أم ال ٲبنعهم منا أحد، فبل يصحبوف من هللا بعوف أك سكينة  فظوف كٲبي اركف كٰبي ٯبي
 .نفسية أك نصر
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 . ُُالرعد/ ﴾اللَّي ًبقىٍوـو سيوءان فىبل مىرىدَّ لىوي  كىًإذىا أىرىادى ﴿كقولو 
 ﴾ْٖ ؤَؼَُْخكِيَد ؤَكَيُْْ خُْـَدُِسٌَُٕزََْ َٓعَّؼْنَد ىَاُالءِ ًَآزَدءَىُْْ لَعََّ ؼَدٍَ ػََِْْيِْْ خُْؼُُُُٔ ؤَكَال ًَََُّْٕ ؤََّٗد َٗإْظِِ خََْٕضَ َٗنوُصُيَد ِٓ ﴿ - ٗٗ

فىضيًلًو عليهم مع سوء أعما٥بم فقاؿ: إٌف الذم غرَّىم كٞبلهم على ما ىم كبٌْب هللا تعأب السبب ُب تػى 
أهنم مىتَّعهم هللا ُب ا٢بياة الدنيا كأغدؽ عليهم  (َبْل َمتػَّْعَنا َىُؤالِء َوآاَبَءُىمْ ) فيو من الضبلؿ كالفساد

ق كأف هللا أحبهم أبنواع النعم، كأمٌدىم ابلعديد من ا٤بتاع فظنوا أهنم ذك قيمة كبّبة، كأهنم على ح
 (َحٌبَّ طَاَؿ َعَلْيِهْم اْلُعُمرُ ) فأكرمهم، فبقوا على ىذا الضبلؿ كالفساد كالوىم كعمى البصّبة

٭بيىتًٌعيهيٍم كقولو )،  لسنوات طويلة حٌب قست قلؤّم، كطالت أعمارىم كىم ُب غفلة عما ييراد منهم
فػىلىمَّا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا ًبًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى  كقولو )، ِْقماف/ل( قىًليبلن ٍبيَّ نىٍضطىرُّىيٍم ًإٔبى عىذىابو غىًليظو 

ىيٍم بػىٍغتىةن  ًمٍن  فأهنا اٍلغىٍفلىةى احذركا ) ٓت غرر ا٢بكم، ْْاألنعاـ/( كيلًٌ شىٍيءو حىٌبَّ ًإذىا فىرًحيوا ٗبىا أيكتيوا أىخىٍذانى
كٓب يعرفوا  ،كىذا ىو الببلء ابلَبؼ ،فاغَبكا ّٔذه النعم ،عىٍنكى  وؿو في غٍ فػىلىٍيسى ٗبى  لٍ فى كىالى تػىغٍ  (ا٢بًٍسًٌ  فىسىادً 

انىوي ) مهلهم هللا كٓب يعاجلهم ( فأالنًٌعىم زًيلي كا٤بعاصي تى  ،عىمالنًٌ  تىديكـي  كىاًبٍلشٍُّكرً مواضع شكره سيبحى
ـٍ ِإفَّ اَّللََّ َعزِيٌز ُذو انِتقَ ﴿، فاغَبكا ابإلمهاؿ كطغوا كبغوا كنسوا ابلعقوبة كىو ٥بم   ْٕبراىيم /إ ﴾ا

بُوا ِِباَيتَِنا ﴿كقولو اب٤برصاد، كانو يستدرجهم إٔب سوء العاقبة من حيث ال يشعركف  َوالَِّذيَن َكذَّ
انىوي يػيتىاًبعي عىلىٍيكى  هللاي ًإذىا رىأىٍيتى ) ٓت غرر ا٢بكم ُِٖاألعراؼ/ ﴾َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ  سيٍبحى

( )من َأَفبل يَػَرْوَف َأَنَّ ََنِْت اأَلْرَض نَنُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها)( و استدراج لىكى ًصًي فػىهي اعٍ مىعى ا٤بمى ًنعى ال
لتقريب الصورة  ،ظاىره أنيق كابطنو عميق ،اآلايت ا٤بتشأّة( إنو تصوير ٦بٌسم متحٌرؾ بعيد الداللة

كاسعة الواقعية كالرؤية العلمية ا٤بعنوية  ،ية ا٢بٌسية( الرؤية البصر َأَفبل يَػَرْوفَ )لسينن هللا ُب خلقو 
اآلفاؽ، فسوؼ يشعركف أف هللا سبحانو ىو الذم يدير ا٤بعركة بْب صراعات ا٢بق كالباطل. إنو 
إلفات نظر ا٤بشركْب إٔب أنو سبحانو القوم القهار ييذؿ ا١ببابرة كييرغم أنوؼ ا٤بتكربين، فإذا ىم ُب 

 دار ا٥بواف كالضعف بعد الكرامة كالقوة، كُب ضنك العيش كضيق كُب ،لباس الذلة بعد العزة
ةن كىاٚبَّىذيكا ًمٍن ديكًف اللًَّ آى٥ًبى كقولو )، ىذه سينةي هللا ُب ىذه الدنيا  وس ككآبتها بعد النعمة كالرفاىيةالنف

مىٍن )وعن النيب )ص(  ِٖ-ُٖمرٙب/( ًهٍم ًضدِّاكىبلَّ سىيىٍكفيريكفى ًبًعبىادىهًتًٍم كىيىكيونيوفى عىلىيٍ   ،لًيىكيونيوا ٥بىيٍم ًعزِّا
بىةن ًببل سيٍلطىافو  يػٍ ، كىىى تى فػىٍليػى  ،أىرىٍادى ًعزَّان ًببلى عىًشّبىةو، كىًغُبن ًببل مىاؿو ًمٍن ذيؿًٌ مىٍعًصيىًة هللًا ًإٔبى ًعزًٌ طىاعىًة  لى قً نػٍ

ـي فبل شيء فيها يبقى على حاؿو كاحدة ) ُّٗ/ْْالبحار( هللاً  ( بل كل حىاؿً ًمٍن اٍلمي  اؿً ا٢بٍى  كىدىكىا
 .شيء إٔب زكاؿ سريع أك زكاؿ بطيء

ـ  اْلِكَتابِ ٲَبُْحوا اَّللَُّ َما َيَشاُء َويُػْثبِ ﴿كقولو  اًك٥بيىا بػىٍْبى ﴿ ّٗالرعد/﴾ُت َوِعْنَدُه ُأ ـي نيدى كىتًٍلكى األىايَّ
 .ِٗالرٞبن/ ﴾كيلَّ يػىٍوـو ىيوى ُب شىٍأفو ﴿ َُْ/آؿ عمراف ﴾النَّاسً 
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نقص ( فالنقص ألطراؼ األرض ىو النقص ُب النعم من ماؿ كمتاع كبنْب، ك ُصَها ِمْن َأْطَراِفَهانَنقُ )
نقص من ك  ،حياة كموت لؤلفراد كآّتمعاتنقص من من قوة كصحة كمن جاه كسلطاف، ك 

كموت جيبلن  ،( كناية عن انقراض أمة بعد أمةنَنُقُصَهاكأيضان ) ،كا٢بضاراتكالتطورات النهضات 
من حاؿ دكلة بعد دكلة كتغٌّب األحواؿ  ،ّْاألعراؼ /  ﴾َوِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجلٌ ﴿ ، كأمة بعد أمةيلبعد ج

كقولو ، حٌب يرث هللا األرض كمن عليها كىو خّب الوارثْب إٔب حاؿ، كتفتت حضارة بعد حضارة
ا ًعبىاًدم الصَّا٢ًبيوفى ﴿ ( من أطراؼ ِمْن َأْطَراِفَهارآف )كقد أشار الق ،َُٓاألنبياء /  ﴾أىفَّ األىٍرضى يىرًثػيهى

، كقظوا الذين طاؿ عليهم العهد ،ب النعماألرض أم جوانب منها، كىي ا١بوانب الٍب ٛبثل سل
من  ٕٔالتوبة /  ﴾َنُسوا هللَا فَػَنِسيَػُهمْ ﴿السنْب الطويلة كىم ُب تلك الرفاىية الٍب أنستهم ذكر هللا 

الًَّذينى نىسيوا﴿ ،رٞبتو ( كىذه النعم الٍب َأفَػُهْم اْلَغالُِبوفَ ) ُٗا٢بشر/ ﴾اللَّى فىأىٍنسىاىيٍم أىنٍػفيسىهيمٍ  كىال تىكيونيوا كى
إذا نزؿ ّٔم فأهنم ال يستطيعوف دفع ببلء هللا  ،زكاؿ كترحل عنهم كتفلت من أيديهمعندىم ىي إٔب 

٦بمع ها( ( نقصاهنا ذىاب علمائها كأىلنَنُقُصَها) عن اإلماـ الصادؽ)ع(، فهم مغلوبوف كخاسئوف

 كأحد مصاديق النقصاف . ،  كقادهتا هتاك دكق ،ْٗ/ٕالبياف
 ﴾ًَال ََّْٕٔغُ خُصُُّّْ خًُُّػَدءَ بٌَِخ َٓد ُّنًٍَََُٕ   هَُْ بََِّٗٔد ؤًٍَُُُِْْٗ زِدٌَُْلِِْ ﴿ - ٘ٗ

كإنو  ،كف يب كابلقرآف؟ كما أتيتكم بشيء من عندمؤ قل اي دمحم ٥بؤالء ا١باحدين الساخرين أهتز 
( أحذركم كأخوفكم )اًبٍلوىٍحًي( بوحي أُنِذرُُكمْ فصل كما ىو اب٥بزؿ من العلي القدير، كمهمٍب )لقوؿ 

إنكم ستعودكف إٔب هللا، عودة البد منها، كال شك فيها، عودة لتصفية من هللا ال ريب فيو، 
لىٍقنىاكيٍم أىكَّؿى ا٢بساابت، كقولو ) تيميوانى فػيرىادىل كىمىا خى كأان مبٌلغ عن هللا ما  ْٗألنعاـ/ا (مرة كىلىقىٍد ًجئػٍ

َيُكوَف ِللنَّاِس َعَلى  لَِ بلَّ ﴿كقولو أنذرتكم بو من العذاب ال من تلقاء نفسي، كهللا أعلم يب كبكم 
َعاَء ِإَذا َما يُنَذُروفَ ) ُٓٔالنساء /  ﴾َّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُسلِ ا ( كلكنكم أيها َوال َيْسَمُع الص م  الد 

أصبحتم كالصم الذين ال  ،كقسوة قلوبكم كعناد طبعكم ،شدة جهلكم كٝبود مشاعركما٤بشركوف ل
ككيف تسمعوف التحذير كاإلنذار  ،كاإلنذار من ا١بزاء فبل يتعضوف كال ينزجركف ،يسمعوف كبلـ هللا

، كلكنها تسمع نداء ا٥بول كالشيطاف، جهاز السمع ( الطرش عن ٠باع ا٥بدلالص م  كُب آذانكم )
كىٍيفى ) ٓت غرر ا٢بكم، فالنقص فيكم كليس ابلرسالة كا٤برسل كالرسوؿ، للسماعصاّب عندىم 

شيًبهيويا ابلٌصًم كىم صحاح ا٢بواس، ألهنم إذا ٠بعوا آايت  فائدة: ؟(وي ا٥بىوىلبى لً يىٍستىًطيعي ا٥بيدىل مىٍن يػىغٍ 
ُ ِفيِهْم َخّْبًا ألَ ﴿ كقولوآذاهنم ها هللا ال تىعيٌ   ﴾لَتَػَولَّوا َوُىْم ُمْعِرُضوفَ  ٠ْبََعُهْم َوَلْو َأ٠ْبََعُهمْ َوَلْو َعِلَم اَّللَّ

فبل تسمع ا٢بق كال تصًغ لو كال  ،ألف آذاهنم أصٌمتها حجب الذنوب كالغركر كالغفلة ِّاألنفاؿ / 
انيوا يىٍكًسبيوفى ، كقولو )تتأثر بو  .ُْا٤بطففْب/(كىبلَّ بىٍل رىافى عىلىى قػيليؤًًٍّم مىا كى

 ﴾ْٖ ََّٕٓعْيُْْ َٗلْمَصٌ ِْٖٓ ػٍََخذِ ََزِّيَ ََُْوٌَُُُّٖ َّد ًََِّْنَد بَِّٗد ًُنَّد ََدُِِٔنيَ ًََُحِ ﴿ - ٙٗ
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ُهمْ ) : الشيء  نَػْفَحةٌ قبل أف يستذكقوا العذاب  ،مبلمسة خفيفة فيها رائحة العذاب( َولَِ ْن َمسَّتػْ
ُهمْ الضئيل من العقوبة ) ٩با أنذركا بو  ،لذعة خفيفة كمسحة طفيفة ( كلئن أصأّمنَػْفَحةٌ  َولَِ ْن َمسَّتػْ

( لَيَػُقوُلنَّ اَي َويْػَلَنا ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمْبَ كلو كاف يسّبان لذٌلوا كخضعوا مضطربْب ) (ِمْن َعَذاِب رَبِّكَ )
ليقولوف كيعَبفوف أان كنا ٦برمْب، فالويل كا٥ببلؾ ألنفسنا بتكذيبنا رسل هللا، فهو اإلعَباؼ بعد 

ـه ) )ص(عن النيب ُِاألنعاـ/( الًَّذينى خىًسريكا أىنٍػفيسىهيٍم فػىهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى كقولو )  فوات األكاف النَّاسي نًيىا
كالذم  ،مف عن أىم األشياء ُب مصّبىم األبدإهنم يتغافلو  ،ُِّ/  ِركح  البياف  (نٍػتػىبػىهيواإذىا مىاتيوا إ

حً  لى ٍن غىفى مى ٣بىاًسري أ)النيب )ص(  عن، يتغافل عن األىم فإنوي ال ٲبٌيز بْب األىم كا٤بهم  عىٍن ًإٍصبلى
 ا

ى
 . ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص (!عىادً ٤ب

  ﴾ٍٍ ؤَظَْْنَد زِيَد ًًََلََ زِنَد لَدِٔسِنيًَََٗعَغُ خٌََُْٔخَِِّٖ خُْوِْٕػَ ٌَُِِّْْ خُْوَِْدَٓصِ كاَل ظُظَُِْْ َٗلٌْٓ َْْ٘حدً ًَبِْٕ ًَدَٕ ِٓؽْوَدٍَ لَسَّصٍ ِْٖٓ وَُْيَ ﴿ - ٚٗ
مقابل ا٤بادية : ليس ا٤براد منها ا٤بوازين ا٤بادية ا٤بعركفة الٍب تزف األشياء اْلَمَوازِينَ : العدؿ، اْلِقْسطَ 

عيار مادم معٌْب، كإ٭با ا٤بقصود ا٤بوازين ا٤بعنوية الٍب توزف أعماؿ الناس، كأعماؿ الناس ٥با ميزاف 
 ا٤بعُب: ،ـ شريعة هللا كدينو القٌيمكىو ميزاف القرآف الكرٙب كأحكا ،عادؿ دقيق معنوم خاص

الٍب توزف ّٔا ا٤بنصفة، ( كنيًقيمي ا٤بوازين العادلة الدقيقة اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَػْوـِ اْلِقَياَمةِ  َنَضعُ وَ )
َفبل ، مع نٌياهتا ُب يـو القيامة )قوا٥با كأفعا٥با، صغّبىا ككبّبىا أباألعماؿ كلها حسناهتا كسيئاهتا

َوِإْف ( فبل ينقص ٧بسن من إحسانو كثوابو، كال ييزاد مسيء على إساءتو كعقابو )ْفٌس َشْي اً ُتْظَلُم نػَ 
َنا ِّبَا : مثل ُب غاية حبة ا٣بردؿ: الوزف ُب غاية القٌلة،  ِمثْػَقاؿَ ( َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍؿ أَتَػيػْ

ة حبة من خردؿ جئنا ّٔا كأحضرانىا كإف كاف العمل الذم عملتو زن أي:، الصغر كخٌفة ُب ا٤بيزاف
سَّم ذك أبعاد ثبلثة ابلصورة كالصوت ىناؾ كامّبة خفية ك٥با ككأنو  ،للحساب شريط ميسىجل ٦بي

( عاٌدين وََكَفى بَِنا َحاِسِبْبَ التصٌور، ) دَّ كفيو داللة اٌف حسابى القيامة دقيقه جدان يفوؽ حى  ،كالنية
ال نشتبو بشيء كال  ،ٌيان ألعماؿ العباد ٦بازاين عليهاكفى بربك أف يكوف ٧بص  ،حافظْب عا٤بْب

 يفوتنا شيء مهما بلغ العدد فنحن ُب دقة من ا٢بساب. 
عن  ُِ-َُ االنفطار ﴾يَػْعَلُموَف َما تَػْفَعُلوفَ  ،ِكَرامًا َكاتِِبْبَ   ،َوِإفَّ َعَلْيُكْم ٢َبَاِفِظْبَ ﴿كقولو   -ٔفائدة 

دى أىٍنف اظي ًصٍدؽو أىفَّ عىلىٍيكيٍم حيفَّ ) اإلماـ علي)ع( كيٍم الى تىٍستػيريكيٍم ًمنػٍهيٍم ظيٍلمىةي اسى ٰبىٍفىظيوفى أىٍعمىالىكيٍم كىعىدى
فمن جاءت أفعالو  ،اف هللا سبحانو يقيس أعماؿ العباد أبمره كهنيو -ٕ ،ُب هنج الببلغة (...لىٍيلو دىاجو 

، لى أساس الورع عن ٧باـر هللان( عكتركو على كفق هني هللا تعأب )ابلقدر ا٤بمك ،على كفق أمر هللا
 -ٖ، الذين خٌفت موازينو كساءت عاقبتوكإال فهو من  ،فهو ٩بن ثقلت موازينو كحسنت عاقبتو

إشارة إٔب أف لكل إنساف ميزاانن توزف بو أعمالو على كثرهتا كتنوعها ٗبيزاف ( اْلَمَوازِيَن اْلِقْسطَ ٝبع )
ككزف أعمالو، بل إف اإلنساف الواحد لو موازين  اإلخبلص، فبل ينتظر غّبه حٌب يفرغ من حسابو 
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 كمعيار خاص كلكل عمل من أعمالو السيئة كا٢بسنة ميزاف ،كثّبة بعضها لسيئاتو كبعضها ٢بسناتو
 ﴾يَةٌ فَأُم ُو َىاوِ  ،َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنوُ  ،فَػُهَو ٓت ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ  ،فََأمَّا َمْن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنوُ ﴿ كقولو
م، كإٔب ضبطو ألعماؿ الناس  ( إشارة إٔب عدؿ هللا ُب ا٢بكوََكَفى بَِنا َحاِسِبْبَ ) -ٗ ،ٗ - ٔالقارعة / 
، ك٧باسبتهم عليها ٝبيعهم دكف استثناء، فبل يقع ُب حساب هللا خطأ كلو كاف مثقاؿ حبة كلها

بحاف من كسع كل شيء رٞبةن فس ،ٖالتْب/ ﴾َّللَُّ ِبَِْحَكِم ا٢ْبَاِكِمْبَ أَلَْيَس ا﴿ كقولومن خردؿ 
 .كعلمان 

كقولو   ،كٰبل الندـ ُب كقت ال ينفع الندـكليعود ا٤بعرضوف إٔب منهج هللا قبل أف ٰبٌق النذير،  -٘
دقيقة أبعماؿ كل كىكذا ترتبط موازين اآلخرة ال -ٙ ،َُٓالكهف/( فىبلى نيًقيمي ٥بىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىٍزانن )

، كبسنن الدعوات كالرساالت كطبائع ا٢بياة زين بسينن الكوف الدقيقةرتبط ا٤بوا، كتإنساف ُب الدنيا
كالناس، كتلتقي كلها متناسقة موٌحدة، كتَبٌكز ُب يد اإلرادة القادرة الواحدة الٍب تقضي اب٢بق 

ا اٍلًكتىاًب ال يػيغىاًدري صىًغّبىةن كىال كىًبّبى ﴿ كقولوكٙباسب ابلعدؿ،  ةن ًإالَّ أىٍحصىاىىا كىيػىقيوليوفى مىاًؿ ىىذى
كقولو ، أما ا٤بشركوف كالكافركف كا٤بنافقوف ْٗالكهف/﴾كىكىجىديكا مىا عىًمليوا حىاًضران كىال يىٍظًلمي رىبُّكى أىحىدان 

كمن ا٤بصاديق العملية على  – ٚ، َُٓالكهف/  ﴾َفَحِبَطْت َأْعَما٥ُبُْم َفبل نُِقيُم ٥َبُْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزَنً ﴿
األنبياء كاألكصياء كاألئمة من أىل بيت النيب)ص( ىي ا٤بوازين ا٤بعنوية، كىم ( َوازِيَن اْلِقْسطَ اْلمَ )

نٍػيىا عىلىى قىدى  ىلًٌ أعىلىى  لى قي ثػى  ّبى ًإفَّ ا٣بى ) عن اإلماـ الباقر)ع( كىًإفَّ  ،اٍلًقيىامىةً  ٍم يػىٍوـى هً ُب مىوازًينً  وي ٍقلى ثػي  رً الدُّ
نٍػيىا عىلىى قىدى ال عىلىى أٍىلًٌ  فَّ خى  الشَّرى  (: ىي اْلَمَوازِيَن اْلِقْسطَ ) ُِٓ/  ُٕالبحار  (مٍ هً ُب مىوىازًينً  وً ًخفَّتً  رً دُّ

  ٖاألعراؼ /  ﴾كىاٍلوىٍزفي يػىٍومىًئذو ا٢بٍىقُّ ﴿كقولو  ،كاالنصاؼ موازين العىدؿ
 ﴾عَّوِنيَ ًََُوًَْ آظَْْنَد ٌََُٓٔ ًَىَدًََُٕ خُْلُُْهَدَٕ ًَظَِْدءً ًًٌَُِْخً ُُِِْٔ ﴿ - ٛٗ

أم قسمان لقد أعطينا موسى كىاركف التوراة كما أنز٥با على موسى)ع(  ،( الواك كاك القسمَوَلَقدْ )
( ألنو يٌفرؽ كٲبيز بْب ا٢بق كالباطل كا٥بدل ْرقَافَ فػُ ( ككل كتاب ٠باكم )اْلُفْرقَافَ قبل التحريف )

، نفتحةكعلمان ُب العقوؿ ا٤ب ،ةفيحصل معها نوران ُب القلوب ا٤بؤمن كالصحيح كا٣بطأ، كالضبلؿ،
( يبدد ِضَياءً كالتوراة ) ،كاستقامة ُب السلوؾ العاـ قوالن كعمبلن ليهتدكا إٔب سعادة الدنيا كاآلخرة

كنوران يهتدم بو إٔب ا٢بق كالفرقاف ٯبعل لديكم فراسة ا٤بؤمن  ،ظبلـ ا١بهل كالكفر كالتخٌلف
ات الٍب تسعف ا٤بؤمن عندما يقع ُب مأزؽ كتنزؿ عليكم الفيوضات كاإلشراق ،كبصّبتو ككعيو

( كالتوراة َوِذْكرًا ِلْلُمتَِّقْبَ ) ِٗاألنفاؿ/ ﴾ ٯَبَْعْل َلُكْم فُػْرقَاَنً اَي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف تَػتػَُّقوا اَّللََّ ﴿كقولو 
٤با  ،ةفهي تذٌكر اب كاليـو اآلخر كتبٌْب حبللو كحرامو ككسائل ا٥بداي ،ذكر ٤بن طلب التقول

َوال َتُكْن ﴿كقولو اشتملت عليو من ا٢ًبكم كا٤بواعظ كالتوراة )ككل الكتب السماكية( تنبيو الغافلْب 
 كلو تراكمت الغفبلت تىكىوَّف راف القلوب الذم ٰبجب الرؤية كييعٌمي ،َِٓاألعراؼ /  ﴾ِمْن اْلَغاِفِلْبَ 
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وِّبِْم َكبلَّ َبْل رَاَف َعَلى قُػلُ ﴿كقولو  ،، كما يعلق عليهاالقلوب رافالبصّبة، كالذكر ىو الذم ٯبلي 
كإ٭با خىصىصى ا٤بٌتقْب ابلذكر ألهنم ا٤بستضيئوف أبنواره كقد عرٌب هللا  ،ُْا٤بطففْب /  ﴾َما َكانُوا َيْكِسُبوفَ 

 وفَ تَػَباَرَؾ الَِّذي نَػزََّؿ اْلُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيكُ ﴿كقولو  ،سبحانو عن القرآف ابلفرقاف أيضان 
 ٍب ذكر أكصاؼ ا٤بتقْب فقاؿ : ُالفرقاف /  ﴾ِلْلَعاَلِمَْب َنِذيراً 

 ﴾خٍََُِّّٖ َّىٌََْْٕٙ ََزَّيُْْ زِدُْـَْْرِ ًَىُْْ ِْٖٓ خَُّٕدػَصِ ُْٓٙلِوٌَُٕ  ﴿ - ٜٗ
: إٌف ا٤بتقْب ا٤بعُب، كرعبة ال خوؼ رىبة كرغبة ، إنو خوؼ ىيبة: خوؼ مع تعظيم كخضوعا٣بشية

َا ٱَبَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ﴿كقولو كمقامو الكرٙب كىيبتو ة رّٔم تستشعر قلؤّم خشي فاطر /  ﴾ِإ٭بَّ

( اِبْلَغْيبِ . )إجبلالن ك فكلما تكشفت ٥بم حقائق الكوف كأسراره ازدادكا  خشية كمنو مهابة  ِٖ
اليقينية العلمية ابلدليل  ألهنم عرفوا رّٔم ا٤بعرفة ،كغائب عن حواٌسهم ،كىو ُب عآبى غّب مرئي ٥بم

ٯبازم على األعماؿ فهم ٱبشونو كٱبافوف  ،، أف ٥بم رابن عظيمان قادران قريبان منهم رحيمان ّٔمىافكالرب 
كإف ٓب يركه ٗبشاىد األعياف ا٢بٌسيَّة كإ٭با يركه ٕبقائق اإلٲباف ا٤بعنوية الغيبية مع  ،مقامو كقربو كىيبتو

لىٍو  ) ٓت غرر ا٢بكم ،كشف ٥بم الغطاء كا٢بجب ٓب يزدادكا يقينان ٕبيث لو   ،العلم كا٢بجة كالبياف
كال طمعان ُب جنتو كأ٭با رأكه  ،(! ألهنم عبدكا هللا ال خوفان من انرهمىا ًاٍزدىٍدتي يىًقيننا اءي طى فى الغً شً كي 

مىعىكيٍم أىٍينى كىىيوى )كقولو . ملية ٝبالية سامية ٭بوذجية ٩بيزةة تكاة علميإهنا منزل ،أىبلن للعبادة فعبدكه
تيمٍ   أىفٍ  اإًلٲبىٍافً  ٍفضىلي )أى عن النيب )ص(  ،َٔاإلسراء/( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً )، كقولو ْا٢بديد/( مىا كينػٍ

ثيمىا مىعىكى  هللاى  أىفَّ  تػىٍعلىمى  يػٍ  ،ٔٔكنز العماؿ خرب( كيٍنتى  حى
( َوُىْم ِمْن السَّاَعِة ُمْشِفُقوفَ ) ّّؽ/  ﴾ُمِنيبٍ  َمْن َخِشَي الرَّْٞبََن اِبْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلبٍ ﴿كقولو 

ئدىا كسائر أحوا٥با أم كىم من أىواؿ يـو القيامة كشدا ،خائفوف حذركف راجوف من هللا الرٞبة
 –ٔ :فائدةعلى منهج هللا،  كاالنضباط ، كىم على استعداد ٥با ابالستقامةخائفوف كجلوف

رّٔم ُب سرائرىم كا٣بلوة مع أنفسهم، يؤمنوف ابلغيب، كٱبشوف  ( من عبلمات ا٤بتقْب أهنماِبْلَغْيبِ )
َوِلَمْن ﴿كقولو كالذين ٱبشوف رّٔم ُب السر كالغيب أكٔب كأفضل من الذين ٱبشوف رّٔم ُب العبلنية 

ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ   ٕٕالبحار  (ٍم ًمٍنوي هي فػى وى خٍ اًس مىٍنزًلىةه ًعٍندى هللًا أأىٍعلىى النَّ ) عن النيب)ص(، ْٔالرٞبن /  ﴾َخاَؼ َمَقا

 من دعاء اإلماـ ا٢بسْب )ع( ٓت يـو عرفة )ا٣بىٍوؼي ًمن ًجلباًب ألعارًًفْبى(، ٓت غرر ا٢بكم ،َُٖ/ 
، ميٍفتىًقره  كيجيوًدهً  ُب  ىيوى  عىلىٍيكى ٗبىاٍ  ييٍستىدىؿُّ  :كىٍيفى يّ إ٥بِْ )  لىكى  لىٍيسى  مىاٍ  الظُّهيورً  ًمنى  ًلغىٍّبًؾى  أىيىكيوفي  ًإلىٍيكى

يٍظًهرى  ىيوى  يىكيويفى  حىٌبَّ 
 تىكيوفى  حىٌبَّ  بػىعيٍدتى  كىمىٌبى  عىلىٍيكى  يىديؿُّ  دىلًٍيلو  ًإٔب ٙبىٍتاجى  حىٌبَّ  غٍبتى  مىٌبى  ؟ لىكى  ا٤ب

 ًمنٍ  لىوي  ٘بىٍعىلٍ  ٓبىٍ  عىٍبدو  صىٍفقىةي  كىخىًسرىتٍ  رىًقيبان  عىلىٍيها تىراؾى  ال عىٍْبه  عىًميىتٍ  ؟ ًإلىٍيكى  تػيويًصلي  الًٍَّب  ًىيى  اآلاثري 
؟! مىنٍ  فػىقىدى  الًَّذم كىمىاٍ  فػىقىدىؾى ؟ مىنٍ  كىجىدى  : مىٍاذىاٍ إ٥بِْيّ نىًصٍيبان!،  حيبًٌكى   ديكنىكى  رىًضيى  مىنٍ  خىٍابى  لىقىدٍ  كىجىدىؾى
 كىكىٍيفى  ٍاف؟اإًلٍحسى  قىطىٍعتى  مىاٍ  ًسوىٍاؾى كىأىٍنتى  يػيٍرجىى كىٍيفى  ميتىحىوَّالن، عىٍنكى  بػىغىى مىنٍ  خىًسرى  كىلىقىدٍ  بىدىالن،
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، كىأىٍنتى  ٚبىٍفى كىٍيفى  :إ٥بي ،اإًلٍمتنىٍافً  عىٍادىةى  بىدٍَّلتى  كىأىٍنتى مىاٍ  مٍن غىٍّبًؾى  ييٍطلىبي   تىًغٍيبي  كىٍيفى  أىـٍ  الظٍَّاًىري
؟ الرًَّقٍيبي  كىأىٍنتى  يت الساعة بيـو القيامة لسرعة حسابو السَّاَعةِ ) -ٕ (ا٢بٍىٍاًضري ُىَو ﴿ كقولو( ٠بي
  .ِٔاألنعاـ /  ﴾ا٢بَاِسِبْبَ  َأْسرَعُ 

  كيف نؤمن اب وٗت نَره ؟: سؤاؿ( الَِّذيَن ٱَبَْشْوَف رَبػَُّهْم اِبْلَغْيبِ ) -ٖ
: عآبىي الغيب كا٤بعُب )العآب ا٤بعنوم( أضخىم من ا١بواب؟ ف ٱبشوف رّٔم ابلغيب كٓب يشاىدكهكي

عآب غّب ا٤برئي )العآب ا٤بعنوم( أكرب كأكسع ، كأيضان الكا٢بضور كا٤بادة )العآب ا٤بادم(عآب الشهادة 
العآب اآلخر، العآب الركحي ا٤بعنوم غّب ا٢بٌسي، عآب  كأفخم كأكثر أتثّبان من العآب ا٤برئي )ا٤بادم(

لطيف خفيف علوم شفاؼ نفاذ، عآب يليق اب٤بؤل األعلى، أما عآب ا١بسد ا٤بادم ا٢بٌسي، فهو 
يب أتخذه جاذبية األرض، عند ا٤بوت أتكلو الديداف، فيكوف ىذا عآب ثقيل كثيف سفلي أرضي ترا

 ،َوٓت اأَلْرِض آاَيٌت ِلْلُموِقِنْبَ ﴿ كقولو( ٓت عاٗت النفس) أمثلة ا١بسد مثل السجن ٥بذه الركح العليا!
ا٫بن  ُِ-َِالذارايت/﴾َوٓت أَنُفِسُكْم َأَفبل تُػْبِصُروفَ  لنفس ، كنؤمن ابنؤمن ابلعقل كالفكر كٓب نػىرىٮبي

كنؤمن اب٢بٌب كالبغض كٓب نرٮبا، كنؤمن ابلنظاـ كالعلم  ،كنؤمن بعمل الكبد كٓب نرىه ،)الركح( كٓب نٌرىا
)ُب عآبًى اآلفاًؽ( نؤمن  أمثلة ،كاب٢بق كا٢بقوؽ كا٣بّب كالصحة كالعزة كالقوة.. كٓب نرىا.. كىكذا

كٓب  ا٤بختلفة، كاإلشعاعات ا٤بتنوعة بعآب الذبذابت كٓب نراىا، كنؤمن اب٤بوجات الصوتية كالذبذابت
أقساـ الغازات ، كعمل ا١بهاز البلسلكي، كعمل ا٤بوابيل كٓب نرى كيفيتو، كنؤمن اب٥بواء كأنواعو ك نرىا

كنؤمن  ،كنؤمن ابلكهرابء كفوائده كٓب نره ،، كاث٘ب أككسيد الكاربوف كغّبٮبا كٓب نرىافيو كاألككسجْب
 كذا.عة الضوء ا٥بائلة كٓب نرىا كىبسر 

: إف الذم ٯبهلو اإلنساف أكثر من الذم يعلمو، كقد عىرىؼى اإلنساف عن وقاؿ العلم ا٢بديث
وي سى نػىفٍ  ؼى رى ٍن عى مى ) ٓت غرر ا٢بكم! كثّبة  ، كغابت عنو أشياءقليبلن نفسو كعن الكوف كالكائنات شيئان 

 و ٓب، كىكذا اإلنساف ٱبدعو بصره كلكن(!وي رىبَّ  ؼي عرً وي كىٍيفى يى نػىٍفسى  ًلمىٍن ٯبىٍهىلي  تي بٍ عىجًٌ  ،وي رىبَّ  فػىقىٍد عىرىؼى 
نكسار العصى ُب ا٤باء كىي غّب ذلك، كيرل القرص ا٤بلٌوف ُب اكقلبو( فّبل  ،ٚبدعو بصّبتو )عقلو

يراىا ُب أثناء الدكراف كأهنا  ،كيرل أذرع ا٤بركحة السقفية ا٤بتعددة األذرع ،دكرانو ككػأنو لوف كاحد
 كقولو ،نرىم ن أف ىناؾ أانسان على ساحة الكرة األرضية الواسعة كٓبكنؤم ،ذراع كاحد .. كىكذا

إنٌو كىٍعدي هللا  ّٓفصلت /  ﴾بَػْبََّ ٥َبُْم أَنَُّو ا٢ْبَق  َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا ٓت اآلفَاِؽ َوٓت أَنْػُفِسِهْم َحٌبَّ يَػتػَ ﴿
اي أنفسهم على كمن خفا ،الصادؽ لعباده أف يطلعهم على أشياء مهمة من خفااي ىذا الكوف

كىكذا يكتشف العلم ا٢بديث أشياء كخفااي مهمة بْب حْب كآخر تبٌْب  ،ابلتدريج الزمِب ،السواء
كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمٍن ﴿كقولو  القٌيم كىذا الكتاب )القرآف( كىذا ا٤بنهج اإلسبلمي ،أنو ا٢بق ّٔذا الدين

ًديثان   . ٕٖالنساء /  ﴾اللًَّ حى
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 ﴾ؤَكَإَْٗعُْْ َُوُ ُٓنًٌَُُِٕ   دََىٌ ؤََُّْٗنَدهًَُىٍََخ ًٌٌُِْ ُٓسَ ﴿ - ٓ٘

:  ُمَباَرؾٌ : القرآف، ك٠بٌي القرآف ذكران ألنو يذٌكر اب تعأب من يتذٌكر كٯبذبك إٔب منهجو، الذكر   
 ُٖٓالبقرة /  ﴾َىَدى ِللنَّاسِ ﴿كثّب الربكات، دائم العطاء كالنفع كا٣بّب كالرعاية لكل الناس ألنو 

فيو من العجائب كالكنوز كاألسرار ابلتلميح أك ابلتصريح ماال  ،داتو فوؽ ما تتوٌقع منويعطيك إرشا
فيعطي كل يـو ٌسران جديدان من أسرار نصوص  ،كخّبه يتجاكز عصره إٔب كل العصور ،تنتهي
ذىاهًنًٍم كىقٍػره كىىيوى عىلىٍيًهٍم قيٍل ىيوى لًلًَّذينى آىمىنيوا ىيدنل كىًشفىاءه كىالًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى ُب آى كقولو ) ،القرآف
، ) ٙٚٔخطبةٓت هنج الببلغة  ْْفصلت/( عىمنى اًء، كىىيوى اٍلكيٍفري كىالنًٌفىاؽي فىإفَّ ًفيًو ًشفىاءن ًمٍن أىٍكربىً الدَّ

العظيم يتوٌجو إليًو إنكار؟!! كاإلشارة إليو بػ)ىذا( ا٥بادم أفمثل ىذا الدستور ( كىاٍلغىيُّ كىالضَّبلىؿي 
كييسر تناكلو كاالنتفاع بو  ،قربو من األفهاـ كتتأثر بو النفوس ،يدؿ على قرب ا٤بشار إليو الذم

 ،ألىم األمور ٤بن يىتذٌكر بو (كره ذً ): كىذا القرآف الذم أنزلناه إٔب دمحم)ص(  ٤بعُبا ،كاالىتداء ّٔديو
ن اتبع أكامره كانتهى عن نواىيو كىو كثّب النفع كا٣بّب ٤ب ،(ُمَباَرٌؾ أَنَزْلَناهُ ) كموعظة ٤بن اتٌعظ ّٔا

( االستفهاـ للتوبيخ. أفأنتم ايمعشر العرب منكركف لربكاتو كخّباتو كقد َأفَأَنْػُتْم َلُو ُمنِكُروفَ )
كضحت حجتو كقامت دالئلو ؟ كٙبتجوف عليو كال تصدقوف أنو من عند هللا ؟ كأنتم من أىل 

فهذا ما اليقبلو عقل راجح كال  ، يدركو غّبكمالٌلساف تدركوف مزااي الكبلـ كببلغتو كلطائفو ما ال
كأعاهنم على ذلك ا٤بسلموف ابٮبا٥بم أمره كىجراهنم  ،كإف أنكر ا١باحدكف حقو كدكره ،فكر رصْب

كال يضٌركف  َّالفرقاف /  ﴾وا َىَذا اْلُقْرآَف َمْهُجوراً َوقَاَؿ الرَُّسوُؿ اَي َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي اٚبََّذُ ﴿ كقولو  دكره
 ،يىضيرٌهي اٍلبىاًطلي  وي ا٢بٍىقُّ ٍن الى يػىنػٍفىعي مى فإنو ) ،كذيلٌنا ُب ترىكو ،، ألف هللا جعل عٌزان ُب القرآفنفسهمإاٌل أ

ٍسًتٍصبلًح دينىوي )ما تػىرىؾى أحىده ًشيئان من أميوًر دينٍياهي ال روي :( يىضيرٌهي الشٍَّيطىافي  وي اٍلقيٍرآفي كىالًَّذم الى يػىنػٍفىعي 
 .َُِٗٗكنز العماؿ خرب)كيل ٤بن طلبى الٌدنيا ابلدين(  عن النيب )ص(  خىّبان ًمٍنوي(.إاٌل عىوىضىوي الٌلي 

 ﴾ًََُوًَْ آظَْْنَد بِزَُْخىَِْْ ًََُْ٘هُ ِْٖٓ هَسَُْ ًًَُنَّد زِوِ ػَدُِِٔنيَ  ﴿ - ٔ٘
 ،السّب ٫بو التكامل اإلنسا٘ب : والرشد ،كالرشد خبلؼ الغي ،كا٥بدايةكاالتزاف : النضوج الرشد

كاالىتداء إٔب كجوه الصبلح كاالستقامة ُب الدين كالدنيا  ،كإصابة الواقع ككعي الظركؼ ايطة بو
يَّة: والرشد لو اّ٘باىاف أم رشد فكرم يرتقي فيو العقل  وُرشد ا٤بعُب ،كىو سن البلوغ رشد البُػنػْ
كمن  ،ة بدائلكيكتمل الذىن حْب ٱبتار ماىو أفضل بْب عدكحسن التصٌرؼ،  ،ابلتفكّب كالنضوج

 ،ُٓحقاؼ / األ ﴾ُه َوبَػَلَغ َأْربَِعَْب َسَنةً َحٌبَّ ِإَذا بَػَلَغ َأُشدَّ ﴿كقولو الرشد ما ٠بٌاه القرآف األشٌد 
 مل فيو.ن ٓب يرشد كينضج حٌب األربعْب فيقٌل األفم ،ىو التسامي ُب الرشد: واألشدّ 

 ،هبلؾ( ىذا ترشيد دنيوم عاـكىناؾ مصطلحات معاصرة يقولوف )الرشد السياسي( )ترشيد االست
 ،، كالركح كا١بسدكا٢بياة كا٤بوت ،نيا كاآلخرةىو ترشيد التوازف بْب مطالب الد أما ترشيد األنبياء
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: كلقد أعطينا إبراىيم أبو ا٤بعُبالعقل. كعي الركح ك تسامي ىو ترشيد القلب ك  ،كاألمل كالعمل
كأكؿ الرشد ا٥بداية  ،ة الٍب توصلو إٔب الرشداألنبياء ا٢بجج القطعية كا٤بؤىبلت كالوسائل ا٤بناسب

ابلنبوة كالوحي منذ الكرب  ككمالوكمعرفتو فلسفة ا٢بياة،  ،كا٤بعرفة كالعلم كالذكاء كالفطنة منذ الصغر
كاالستدالؿ إٔب توحيد هللا منذ صغره كقبل  ،( من قبل موسى كىاركف ككفقناه للحقِمْن قَػْبلُ )

كأنقذانه من بْب قومو من عبادة  ،كسٌهلنا لو سبل الرشادوحيد، فانتعشت نفسو ٕبياة الت ،بلوغو
فتظهر  ،فصار أيىب بطبيعتو قبوؿ الرجس كا٣ببث ،٤با لو من إدراؾ مصيب كقلب سليم ،األصناـ

 ،٫برافات كاالنتكاسات كالغلو ا٤بنتشرة ُب األمةعبلمات الرشد عنده ُب مواجهة ا٣برافات كاال
 .رهأبساليب مؤثرة كليست مينػٍفًٌ 

( عا٤بْب أنو أىل ٢بمل الفضائل كمكاـر األخبلؽ كٝبيل الصفات فاعطاه النبوة وَُكنَّا ِبِو َعاِلِمْبَ )
مامة بعد ٍب أعطاه كشٌرفو ابإل ،ُِْاألنعاـ /  ﴾َتوُ اَّللَُّ َأْعَلُم َحْيُث ٯَبَْعُل ِرَسالَ ﴿كقولو كاختاره للرسالة 

غّب منزلة إمامة أىل  ،كمنزلة اإلمامة من النبوة ُِْالبقرة /  ﴾اً  َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامِإِّنِ ﴿النبوة 
إمامة إبراىيم)ع(  -ٔ:فائدة( نىًبيَّان  كىمىا أىنَّوي لىٍيسى كيٌل إمىاـو   ،إمىامان  فػىلىٍيسى كيٌل نىيبٌو البيت)ع( ببل نبوة )

نزلة اإلمامة بعد النبوة كم ،للناس ليكوف قدكة كأسوة ٥بم ُب أمور الدين كالدنيا كُب األقواؿ كاألفعاؿ
 ،ىي اإليصاؿ إٔب ا٤بطلوب كا٤برغوب وا٥بداية ا٣باصة ،٩بيزة رفيعة ىي ىداية خاصة ٤بنزلة ٭بوذجية

ًإفَّ هللاى )اإلماـ الصادؽ )ع( عن  أعلى منزلة من ا٥بداية العامة ٗبعُب )رؤية الطريق الصحيح( كىي
ان قػىبٍ )ع( ٚبَّىذى ًإبٍػرىٍاًىٍيمى اً  تعأب هي نىًبيٌ عىٍبدى هي نىًبيٌ اً كىًإفَّ هللاى  ،ان لى أىٍف يػىتًَّخذى هي رىسيويالن ٚبَّىذى كىًإفَّ هللاى  ،ان قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى

ًلٍيبلن اً  هي خى هي رىسيويالن قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى هي ًإمىٍامىان اً كىًإفَّ هللاى  ،ٚبَّىذى ًلٍيبلن قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى هي خى عى لىوي فػىلىمٍَّا ٝبىى  ،ٚبَّىذى
 .ُِصُِالبحار ،ُِْالبقرة/( (ِإَماماً  ِللنَّاسِ  َجاِعُلكَ  )ِإِّنِ األىٍشيىٍاءى قىٍاؿى 

َدؼَُِْ خَُّعِِ ؤَْٗعُْْ َُيَد ػَدًِلٌَُٕ  ﴿ - ٕ٘  ﴾بٌِْ هَدٍَ َٕزِْوِ ًَهٌَِْٓوِ َٓد ىٍَِهِ خُعَّٔ
كتقدركهنا كتدفعوف  ،٥با القرابْبكتقربٌوف  ،: مقيموف مبلزموف ٥با مقبلوف عليها ابستمرارَعاِكُفوفَ 
: ىذا بياف للرشد كا٥بداية كالوعي الذم آاته هللا إلبراىيم ا٤بعُب ،فهو عكوؼ معنوم ال زمِبعنها، 

ِإْذ قَاَؿ ) ،لخرافة كالصَّنىميَّةي السائدة ُب آّتمعمقاكمة لىي ثورة على ا١بهل العاـ ك  ،منذ صغره
مستغرب من أفعا٥بم  ،ا٤بشركْب كىو مستنكر عليهم (َوقَػْوِموِ ) ،( آزر كىو عمو أك جٌده ألموألَبِيوِ 

( ٙبقّب ٥با كتصغّب لشأهنا ك٘باىل ّٔا مع علمو َما َىِذِه التََّماثِيلُ ) قولو( كُب أَنْػُتْم ٥َبَا َعاِكُفوفَ )
كىو فرد  ،ّٔا ٍب يستخٌف بتعٌلقهم ،)إهنا آ٥بة(( كٓب يقل َما َىِذِه التََّماثِيلُ بتعظيمهم ٥با ! قاؿ ٥بم )

عن اإلماـ  ،ّٕاألنفاؿ/( كىالًَّذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ، كقولو )أعزؿ كىم أمة ضالة مضلة!
ه عىزَّ ٮبىا أى رى فىمٍن نىصى  ،لى جى كى  زى هللا عى  ٍلقاًف ًمٍن خيليقً خي  رً كىالنػٍَّهي عىٍن اٍلميٍنكى  اًبٍلمىٍعريكؼً  اأٍلىٍمري : ) الباقر)ع(

لى ٥بىي كىمىٍن خىذى  ،هللا ٥با دالالت  ،مادية كمعنىويةحالة الصىنىميَّةي  فائدة: ،ّٖٗ/  ُُكسائل الشيعة  (وي هللامىا خىذى
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 (ُكلَّ ما َشَغَلَك َعْن هللِا فَػْهَو َصَنُمكْ ) ُب ا٢بديث ،اإلنساف عن هللا دي ىو كل ما ييبعٍ  ،كاسعة
صنمية، كعادات كتقاليد صنمية تػيٍعبىدي كعقائد كقناعات منحرفة  ،ىناؾ أفكار متخٌلفة صنمية

( يىٍشغىٍلكى مىا دينٍػيىٍاؾى )عن النيب )ص( ، كتطاع من دكف هللا عن اإلماـ علي  ُْٗ/ٔركح البياف ًعٍن رىٌبكى
٫براؼ كىو رمز الضبللة، كعنواف الشرؾ، كمركز اال، ِّٗ/ّنور الثقلْب( )إٌف لكل قـو سامراين )ع( 

 .كمكاف ُب عصر موسى)ع(، كُب كل زماف
 ﴾هَدٌُُخ ًَـًََْٗد آزَدءََٗد َُيَد ػَدزًَِِّٖ  ﴿ - ٖ٘
إنو  ،كىو جواب ا١باىل الذم ييعٌطل عقلو كال يفكر كال يٌتبع األحسن ،ىذا ىو كل ما عندىم   

إان اقتدينا  ،جواب يدؿ على التحٌجر العقلي كالنفسي داخل قوالب التقليد ا٣برافية كالسخيفة
كالسّب مع  ،إنو االتٌباع األعمى ،كليس لنا برىاف على صحة ما نفعل ،أتملآبابئنا ببل تدبر كال 

 كقولوكاالستقامة كالفطرة الذم ٱبالف ا٥بدل  ،كالتيار االجتماعي العاـ ،كالعقل ا١بمعي ،ا٥بول
اسد الصنمي ا٤بألوؼ ببل تٌباع للواقع الفاإنو  ُٔٔالبقرة /  ﴾ُعوا ِمْن الَِّذيَن اتػَّبَػُعواِإْذ تَػبَػرََّأ الَِّذيَن ات بِ ﴿

كدائمان الذم  ،كال إصبلح للعيوب كال مبادرة ٫بو األفضل ،تبديل كال ٙبويل كال تغيّب ٫بو األحسن
:  إذاً  ،كيكوف جسران يعربكف عليو ،كيكوف ضحٌية من ضحاايىم ،ال يفكر يقوده الذين يفكركف

 ،أكبػىرى ًمٍنكى بيوـو ككذلك مقولة ) ،خطرة!( مقولة خاطئة ًعيده  مىعى النَّاسً  ره حىشٍ ا٤بقولة الشعبية )
 اٍلًعٍلمي )وفيو أيضًا  كىيػيقىٌوـي ًبفٍعًلًو( ،ُب غرر ا٢بكم )ا٤برءي ييوزىفي بقولوً  ،أىٍعقىٍل ًمٍنكى ًبسىنىةو( مقولة خاطئة

ؿو  اٍلعىمىلً  ًبغىٍّبً  ىؿو  ًعٍلمو  ًبغىٍّبً  أىلعىمىلي  ،كىابى  .(ضىبلى
 ﴾عُْْ ًَآزَدئًُُْْ كِِ ظَالٍٍ ُٓسِنيٍ هَدٍَ َُوًَْ ًُنعُْْ ؤَْٗ ﴿ - ٗ٘

لعدـ استناد عبادتكم إٔب دليل علمي. كلكن القيم  ،تتبعوف ضالْب ،ضالْب قاؿ لقد كنتم ٝبيعان 
كأ٭با تنبع من  ،كا٤ببادئ كالعقائد الصحيحة ال تنبع من تقاليد اآلابء كتقديسهم ببل علم كتدبر

كالثبات على الصحيح كلو كاف  ،ساد كلو كاف شائعان تقوٙب الواقع كإصبلح ا٣بطأ كالتحرر من الف
 ََُا٤بائد /  ﴾ُقْل ال َيْسَتِوي ا٣ْبَِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْػَرُة ا٣ْبَِبيثِ ﴿ كقولوُب موقف فرد 
ةو الى تىٍستػىٍوًحشيوا ُب طىرًيًق ا٥بيدىل ًلًقلًَّة أىٍىًلًو فىًإفَّ النَّاسى قىٍد ) ُب هنج الببلغة ًاٍجتىمىعيوا عىلىى مىاًئدى

بػٍ  ّبي كىجىوٍ شى ا قىصًٌ : إٌف الباطل ال يصّب حقان  وٓت ىذا داللة –ٔ:فائدة َُِخطبة  (عىهىا طىًويله عىهى
َوِإْف ُتِطْع َأْكثَػَر ﴿كقولو  ، كالقرآف يذـ الكثرة،فالكثرة ليست ىي ا٤بقياس ،بكثرة أتٌباعو كمؤيديو

كلكن ا٤بقياس ىو هللا عزكجل كاالستقامة  ،ُُٔاألنعاـ /  ﴾ْن َسِبيِل اَّللَِّ َمْن ٓت اأَلْرِض ُيِضل وَؾ عَ 
كقد هنى  –ٕكاتٌباع رسولو كرسالتو الصحيحة الٍب ال تتعارض مع القرآف الكرٙب.  ،على هنجو

وقولو  ِِالنساء/ ﴾َواَل تُػْنِكُحوا َما َنَكَح آاَبؤُُكمْ ﴿فقاؿ القرآف عن اتٌباع اآلابء اتباعان أعمى 
ؤيانى ﴿  كغّبٮبا. ِٔ/ىود ﴾أىتػىنػٍهىاانى أىٍف نػىٍعبيدى مىا يػىٍعبيدي آابى
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 ﴾هَدٌُُخ ؤَـِحْعَنَد زِدُْمَنِّ ؤَّْ ؤَْٗطَ ِْٖٓ خُالَّػِسِنيَ  ﴿ - ٘٘
ا إنكاره عليهم كعلى ضبلؿ أأنت جاد فيما تقوؿ أـ العب ؟ أقولك حق أـ مزاح ؟ استعظمو 

ألهنم ٓب يسمعوا من ينتقدىم كيسٌفو عقائدىم،  ،ضبلالن ، كاستبعدكا أف يكوف ما ىم عليو آابئهم
 كطلبوا منو الدليل على صدؽ ما يقوؿ تعجبان: 

 ﴾ًَخََْٕضِ خٍَُُِّ كَؽََُىَُّٖ ًَؤََٗد ػَََِ ٌٌَُُِْْ ِْٖٓ خَُّٙدىًَِِّٖ  هَدٍَ زََ ََزٌُُّْْ ََذُّ خٌَََُّٕٔخضِ ﴿ - ٙ٘
قاؿ ٥بم بل جئتكم اب٢بق كا١بًٌد ال  ،الواثق بربو ،العارؼ برسالتو ،إهنا كلمة ا٤بطمئن إلٲبانو

( خلقهن كأبدعهن َفَطَرُىنَّ إٌف الذم يستحق العبادة من أنشأ السماكات كاألرض الذم ) ،اللعب
ٍلقي اللًَّ فىأىريك٘ب ، كقولو )ال ىذه األصناـ ا٤بصنوعة كليست الصانعة ،من العدـ بنظاـ ٧بكم ا خى ىىذى

إنو  ،( اٌققْب ا٤بؤكًٌدينَوَأََن َعَلى َذِلُكْم ِمْن الشَّاِىِدينَ ) ُُلقماف/( نى ًمٍن ديكنًوً مىاذىا خىلىقى الًَّذي
كالشاىد   ،كأان شاىد  ابلوحدانية ابلرباىْب القاطعة ،ليس الشاىد الوحيد على ىذه ا٢بقيقة

إنو  ،شيئان  إنو كاثق فيما يقوؿ كال يشك فيو ،الصادؽ الذم يكوف قولو الفصل ُب إحقاؽ ا٢بق
ف كلكن آاثره ُب ا٢بياة تدؿ عليو،  كإف كاف ال تراه العيو  ،داؿ على كجود هللا سبحانو بصنعو

  .َُّاألنعاـ/( الى تيٍدرًكيوي اأٍلىٍبصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىارى كقولو )
من العا٤بْب  (ِمْن الشَّاِىِدينَ ) فائدة : ،وكل شيء لو آية     تدؿ  على أنو واحد :قاؿ الشاعر

بل استعّبت الشهادة  ،ألنو ال شهادة من ا٤بٌدعي ،كليس ا٤براد حقيقة الشهادة كا٢بضور ،بو
 أم لست من اٌلبلعبْب ُب دعوام . ،لتحقيق الدعول الرسالية اب٢بجة كالربىاف

 ﴾ًَظَدَُِّوِ ًًَََِّْٕٕ ؤَصْنَدٌَُْْٓ زَؼًَْ ؤَْٕ ظٌٌَُُُّخ ًُْٓزَُِِّٖ  ﴿ - ٚ٘
كألدبرىفَّ تدبّبان سراين لتكسّب  ،ألمكرىٌف آب٥بتكم ،( الكيد ىو التخطيط السرمأَلِكيَدفَّ  )كأقسم اب

قاؿ ذلك ُب نفسو أك اندل ّٔا أحد ثقاتو  ،إٔب عيدكم ا٤بعركؼ ،أصنامكم بعد منصرفكم عنها
 ،رإنو موقف حق ُب ٦بتمع جاىلي جائ ،إنو ٙبٌدم الفرد للواقع الفاسد كلو ،فسمعها فحفظها

كالثابتة على اإلسبلـ مع ٙبٌمل   كا٤بعارضة لو ا٤بائلة عن كل فساد ،إهنا ا٢بنيفية ا٤بقاكمة للجاىلية
 َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ٩بَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو َّلِلَِّ َوُىَو ٧ُبِْسٌن َواتػََّبعَ ﴿كقولواألفعاؿ!  كافة ا٤بعاانة كردكد
(عن النيب )ص( ، ُِٓالنساء/ ﴾ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيفاً   )ال حاجة فيمن ليس ُب مالو كبدنو نىًصيبه

 ﴾كَفَؼََِيُْْ ـٍَُخٌخً بِالَّ ًَسِريخً َُيُْْ َُؼََِّيُْْ بَُِْْوِ َُّْـِؼٌَُٕ  ﴿ - ٛ٘
الكبّب الذم كاف ُب نظرىم كسَّر األصناـ حٌب جعلها فتااتن كحطامان إاٌل الصنم   ،: حطامان  َذاذاً جُ 

( َلَعلَُّهْم ِإَلْيِو يَػْرِجُعوفَ لفأس الذم كسر بو األصناـ ُب عنقو ليحتج بو عليهم كخرج )كعلق ا ،عظيمان 
كىو حاضر فلم يدافع عن  ،لعلهم يرجعوف إٔب الصنم الكبّب الرئيس فيسألونو عمن كسر األصناـ
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الناس أك لعٌل  ،كىو ال ينطق فيعلموف أهنم ُب جهل كضبلؿ بعيد كتقـو ا٢بجة عليهم ،صغار اآل٥بة
 يرجعوف إٔب إبراىيم فيبْب ٥بم بطبلف إلوىية أصنامهم .

 ﴾هَدٌُُخ َْٖٓ كَؼَََ ىٍََخ زِأُِيَعِنَد بَِّٗوُ َُِْٖٔ خُظَّدُِِٔنيَ  ﴿ - ٜ٘
قالوا على جهة االستغراب كاإلنكار  ،فلما رجعوا من عيدىم كنظركا إٔب آ٥بتهم كرأكا ما فيعل ّٔا

عظيم ا١بـر  ،( لشديد الظلمَلِمْن الظَّاِلِمْبَ من حٌطم ىذه اآل٥بة ؟ )( لبلستفهاـ: إٌف َمنْ كالتوبيخ )
كشديد الظلم لنفسو بتعرضها  ،١برأتو على اآل٥بة ا٤بستحقة للتعظيم كالتوقّب ُب نظرىم ،لنا ٝبيعان 

دم عن نفسها ؟ ٤باذا ال تعاقب ا٤بعت كاف األجدر أف يتساءلوا ٤باذا ٓب تدافع اآل٥بة  ،لعقوبة القتل
ها قبل أف يفعل ّٔا ؟ ٤باذا ٓب يسخركا منها على األقل ؟ كىكذا عندما أيلف اإلنساف ا٤بنكر علي

 ،كيصبح ا٤بعركؼ منكران ! فتكوف ا٣برافة ا٤بألوفة قد عطٌلت عقو٥بم عن التفكّب ،فيصبح معركفان 
 تقولوف أىفٍ  ،ةن ًإمَّعى  ونواٍ الى تىكي )عن النيب )ص( ، ألف التقليد األعمى قد أغلق أفكارىم عن التأمل

 فٍ إكى أحسن الناس أف ٙبسنوا،  فٍ إأحسٌنا، كىأىٍف ظلموا ظلمنا، كلكن كطٌنوا أنفسكم،  أحسنى النٍَّاسي 
 .ُّْ/ّالَبغيب كالَبىيب أساؤكا أف ال تظلموا(

 ﴾هَدٌُُخ َِٔٔؼْنَد كَعًَ ًٍَُُُّْىُْْ ُّوَدٍُ َُوُ بِزَُْخىُِْْ  ﴿ - ٓٙ
ْعَنا فَػًٌب َيذْ )  ُٔكقد يكوف عمره ) ،( ابلذـ كيسبهم كيعيبهم يسمى إبراىيم الشابُكُرُىمْ قَاُلوا ٠بَِ

 ،عامان( فلعلو ىو الذم حٌطم اآل٥بة ! إذ ال يتٌجرأ على ىذا الفعل إاٌل ا٤بتجرئ على ذلك القوؿ
( إٌف إبراىيم)ع( كاف شاابن ُب أكؿ العمر حينما آاته هللا رشده فقاـ بتحطيم فَػًٌب ) -ٔة:فائد

قبل الثورة على  ،كالتقاليد الصَّنميًَّة ا١باىليةاالجتماعية فقاـ بثورة إنقبلبية ُب العادات  األصناـ!
كرب من أإنو صغّب السن كلكنو كبّب العقل، ٝبيل ا٤بواقف، ككاف عقلو ٙبطم األكاثف ا٢بجرية!

لذلك صار  عمره، ككانت مواقفو تسبق أمتو،كاإلنساف ٰبيا ٗبواقفو البطولية أكثر ٩با ٰبيا بعمره،
 .أسوة حسنة

 ﴾ هَدٌُُخ كَإْظٌُخ زِوِ ػَََِ ؤَػُِْْٖ خُنَّدِْ َُؼََِّيُْْ َّْٙيًًََُٕ ﴿ - ٔٙ
فَْأُتوا ِبِو َعَلى َأْعُْبِ الذين ىٌزىم ىذا ا٢بدث الغريب ) ،قاؿ الرئيس ٭بركد الطاغية كأعظاء حكومتو

كالغرض أف تكوف ٧باكمتو  ،لتشهّب بوه كقصدكا اإبراىيم ٗبرأل من الناس حٌب يرك ( أحضركا النَّاسِ 
( ٗبا قالو فيكوف ذلك حجة َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوفَ ليكوف عقابو ًعربة ًلمن يعترب ) ،علنية أماـ الناس كلهم

 ٰبضركف عقابو كيركف ما ييصنع بو.  كلعلهم ،عليو
 ﴾هَدٌُُخ ؤَؤَْٗطَ كَؼَِْطَ ىٍََخ زِأُِيَعِنَد َّد بِزَُْخىُِْْ  ﴿ - ٕٙ
 قالوا : ىل أنت الذم حٌطمت ىذه اآل٥بة اي ،كبدأ التحقيق ،كتشٌكلت اكمة ،٘بمع الناس فلما

كىي   ،أتوا إببراىيم أماـ ٝبيع الناس ،كىي مهٌشمة ،إبراىيم؟ كىم ما يزالوف يصركف على أهنا آ٥بة
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بلؿ مبْب أبهنم ُب ض ،ليقيم عليهم ا٢بجة القطعية ،كانت أمنية إبراىيم ليواجو الناس كجهان لوجو
كانت إرادة إبراىيم )ع( كىو فرد أعزؿ ٙبٌمل إرادة أمة   –ٔ:فائدة ،حْب كٌجهوا إليو ىذا السؤاؿ

 ،ككانت إرادة األمة الضالة فاقدة ألية إرادة َُِالنحل /  ﴾َأفَّ ِإبْػَراِىيَم َكاَف أُمَّةً ﴿ لقولومقاكمة ٧بٌقة 
تؤمن ٗبعجزة النار الباردة ا٣بارقة للمألوؼ  ، لذلك ٓبألية حجة كفارغة من أم دليل علميلفقداهنا 
 .كا٤بعركؼ

 ﴾هَدٍَ زََْ كَؼََِوُ ًَسِريُىُْْ ىٍََخ كَدْٔإٌَُُىُْْ بِْٕ ًَدٌُٗخ َّنؽِوٌَُٕ  ﴿ - ٖٙ
لوىية! ألهنم ينافسونو ُب اإل فأجأّم ساخران من عقو٥بم : بل كٌسرىا كبّبىم ىذا فهو يكرىهم   

كراح ٰبٌطم اآل٥بة بكل قسوة! كقد كانوا يصرخوف كٰباكلوف ا٥برب  ،كقد انتهز غيابكم عن ا٤بعبد
كلكن دكف فائدة! حيث ٓب يسمعهم سامع كٓب ينقذىم منقذ! كالدليل على ذلك كوف الفأس أداة 

( فاسألوىم عن  فَاْسأَُلوُىْم ِإْف َكانُوا يَنِطُقوفَ ا١برٲبة ال تزاؿ بيده ! فإذا أردًب التأكد من كبلمي )
فكانت حجة إبراىيم  ،ربككم بو إف كانوا ٩بن ينطق على زعمكم أهنم آ٥بة تنفع كتضركسرىا ليخ

ككأ٭با ألقمهم حجران كىٌزىم ٌىزان كرٌدىم إٔب التدبٌر  ،قوية الداللة شديدة الوقع كالتأثّب ُب نفوسهم
 قاؿى  اًإ٭بَّى ) )٨بتصر( عن اإلماـ الصادؽ)ع( ،كالربىاف يقطع ا١بداؿ كا٣بصاـ ،كالتفٌكر كالتأمل

ًبّبيىيٍم فػىعىلى كىًإٍف ٓبٍى يػىٍنًطقيوا فػىلى  انيوا يػىٍنًطقيوفى فىكى ئناًإبٍػرىاًىيمي: ًإٍف كى يػٍ ا نىطىقيوا كىمىا كىذىبى  ،ٍم يػىٍفعىٍل كىًبّبيىيٍم شى فىمى
: يفهمها السامع ة والتوريكىي غّب الكذب .  ،كىذا فيو معُب التورية ،ّٕٓ/  ٖميزاف ا٢بكمة  (ًإبٍػرىاًىيمي 

 ُٖالزخرؼ /﴾نَ ُقْل ِإْف َكاَف ِللرَّْٞبَِن َوَلٌد فََأََن َأوَُّؿ اْلَعاِبِدي﴿ كقولوبشيء كيقصد ا٤بتكلم بشيء آخر 
 ﴾كََُـَؼٌُخ بََُِ ؤَٗلُِٕيِْْ كَوَدٌُُخ بٌَُِّْْٗ ؤَْٗعُْْ خُظَّدٌَُُِٕٔ  ﴿ - ٗٙ

ه اليقظة ُب الضمّب كىذ ،إهنا يقظة ضمّب سريعة بعد نـو طويل كسبات عميق ُب ضىبلؿ بعيد
من أىم أىداؼ األنبياء)ع( فرجعوا إٔب عقو٥بم كتفٌكركا كأتٌملوا بسبب سياسة الصدمة كا٥بزٌة، 

كتساءلوا كيف نعبد أحجاران ال  ،فبلموا أنفسهم كتنٌبهوا أهنم على ضبلؿ ،كتدبٌركا بدقة بقلؤّم
أف تػيٍعبىد من دكف هللا ؟! فكيف تدفع السوء عن غّبىا ؟ ككيف تستحق  ،تدفع السوء عن نفسها

( فقاؿ بعضهم لبعض إنكم أنتم فَػَقاُلوا ِإنَُّكْم أَنْػُتْم الظَّاِلُموفَ ٍب بٌْب مبلمتهم ألنفسهم ك٦بتمعهم )
كليس  ،كتتحركوف ٔبهل كغركر ،ألنكم ضالوف ألنفسكم كمضلوف لغّبكم ،الظا٤بوف ألنفسهم
 كقولوفة الٍب ألفوىا فغمرت عقو٥بم كنفوسهم كلكن سرعاف ماعادكا إٔب ا٣برا ،إبراىيم)ع( الظآب

( مَّىاٍلعى  كي ا٥ٍبىوىل شىرًٌيٍ ) : ُب هنج الببلغة ِٗالرـك /  ﴾ا َأْىَواَءُىْم ِبَغّْبِ ِعْلمٍ َبْل اتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُمو ﴿
ل ككانت ظاىرة خّب أف ٰبص ،مٌية: الببلغ ا٤بتكٌرر كا٤بتنوٌع يوقظ النفوس الصىنى فائدة ،ُّكتاب / 

كما ُب عبادهتم ٥بذه  ،كأف يشعركا ما ُب أنفسهم من سخفُب قناعاهتم،  ،ىتزاز فكرماعندىم 
 فيتدبٌركا ذلك الفكر الصنمي ا٤بتحٌجر ،كأف تتفتح بصّبهتم ألكؿ مرة ،ككىم التماثيل من ظلم
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يتىكىر السَّخيف الذم أيخذكف بو أنفسهم
ر يػىفيك ، كذلك الظلم الذم فيو غارقوف! كىكذا الطىٍرؽي ا٤ب

ر . يتىحىجًٌ
 عيقىد الًفٍكر ا٤ب

 ﴾ِٔيِْْ َُوًَْ ػَِِْٔطَ َٓد ىَاُالءِ َّنؽِوٌَُٕ ئًؼَُّْ ٌٌُُِٕٗخ ػَََِ َُ ﴿ - ٘ٙ
، ن االذعاف إٔب ا٤بكابرة كالطغياففانقلبوا م ،أم انقلبت عندىم ا٤بوازين الصحيحة ،قيلبوا:  ِكُسوانُ 

كىذا ىو  ،م الباطل ا٤بألوؼ كاإلصرار على ا٣بطأكتراجعوا من االعَباؼ اب٢بق إٔب دع فانقلبوا
 ﴾فَػَرَجُعوا ِإَ٘ت َأنْػُفِسُهمْ ﴿ كقولوكانت األكٔب رجعة إٔب النفوس كيقضة للهدل   ،ا٣بذالف كا٣بسراف

ِإْف َكاَد ﴿كقولو نكسة على الرؤكس كخذالف للعقوؿ  ﴾ِسِهمْ ؤو ُنِكُسوا َعَلى رُ ﴿ككانت الثانية 
َهاَنا لَُيِضل َنا َعْن آ٥ِبَتِ  كىبوط ُب التفكّب كالتقدير كما يقوؿ التعبّب  ِْالفرقاف /  ﴾َلْوال َأْف َصبَػْرََن َعَليػْ

َلَقْد ) ،؟(لًٌبوي ا٥ٍبىوىلغٍ ا٥ٍبيدىل مىٍن يػى  كىٍيفى يىٍستىًطيعي ) ٓت غرر ا٢بكمف، قللمو القرآ٘ب ا٤بصٌور العجيب 
قد علمت اي إبراىيم إٌف ىذه اإلصناـ ال تتكلم كال ل ،( كعادكا إٔب ا١بداؿَعِلْمَت َما َىُؤالِء يَنِطُقوفَ 

تشّب اآلية إٔب أف لكل  –ٔ:فائدة ،٘بيب فكيف أتمران بسؤا٥با؟! كىذا إقرار منهم بعجز آ٥بتهم
عن اإلماـ إنساف عقبلن لو رجع إليو كتفكر ُب حالو لعلم أنو على صبلح أـ فساد 

ٍن مى  اٍلعىاًقلي ) وٓت غرر ا٢بكم  ُُ/صُالكاُب بًو ا١بناف(ني كاكتسبت ما عيًبدى بو الٌرٞب: العقل)الصادؽ)ع(
( كٓب يَنِطُقوفَ قاؿ ) – ٕ ،( كىذه فوائد ٧باسبة النفس كل يـوعىٍن اٍلعيييوبً  هى كىتػىنػىزٌ  ،عىٍن الذُّنيوبً  عى رَّ تػىوى 

ر ث، ألفَّ عدـى نطقهم أبلغي كأكمع كالعقل أيضان يقل )يسمعوف أك يعقلوف( مع أف السؤاؿ يعتمد الس
 : براىيم ا٢بجة عليهم فأخذ يوٖبهم. كحينئذو توجهت إلأتثّبان من صدمتهم بعدـ ا١بواب

 ﴾هَدٍَ ؤَكَعَؼْسًًَُُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ َٓد ال َّنلَؼٌُُْْ َْْ٘حدً ًَال َّعًُُُُّْْ  ﴿ - ٙٙ
اغية النمركد دكف أف ينشغل ابلدفاع عن نفسو أماـ الط ،( ليدعم دعوتو اٌقة كىو فرد أعزؿقَاؿَ )

أنو ليس كل من قدر على الضر  ،: قاؿ إبراىيم)ع( مستنكران ألفعا٥بم ا٤بعُب ،كقومو ا٤بشركْب
 ،كأعطى أنواع النعم ،كإ٭با يستحٌقها من قدر على  خلق ا٢بياة كا٤بمات ،كالنفع استحق العبادة

، كمن ٙبمَّلى ٮبىَّان ومن توجو إ٘ت هللا بوجو واحد كفاه الوجوه كلها ،كقدر على الثواب كالعقاب
بل  ،كاحدان  كىفاه هللاي ا٥بيميوـى كيلَّها ! فكيف بكم كأنتم تعبدكف أحجار التنفعكم شيئان كال تضركم

بىٍل كىذَّبيوا ٗبىا ٓبٍى كقولو )! أهنا تقربكم إٔب هللا زلفىك  ،تضركم ألنكم تعيشوف معها الوىم إهنا تنفعكم
يطيوا ًبًعٍلًمًو كىلىمَّا  لذلك أجأّم إبراىيم)ع( بضيق كشدة على غّب عادتو ، ّٗيونس/( أيىٍهًتًٍم أتىًٍكيليوي ٰبًي
 ألٌف السىخىفى كا٢بٍماقة ىنا يتجاكز صرب ا٢بليم فقاؿ :  ،كىو الصبور ا٢بليم

 ﴾ؤُفٍّ ٌَُُْْ ًََُِٔد ظَؼْسًًَُُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ؤَكَال ظَؼْوٌَُِِٕ  ﴿ - ٚٙ
الٍب اٚبذٛبوىا للعبادة من  ،كمعناىا قبحان لكم كبراءة منكم ك٤بعبوداتكم ،ركلمة تضجٌ :  َلُكمْ  ُأؼٍ 
بعيد عن العقل السليم  ،؟( أفبل تتدبركف أنكم على خطأ كضبلؿ كقبح كبّبَأَفبل تَػْعِقُلوفَ هللا ) دكف
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ًلمىةي حىقٌو ًعٍندى سيٍلطىافو ) عن النيب)ص( ،كالتفكّب الصحيح اًد كى ائًرو  أىٍفضىلي ا١ًبهى ، ّْٖٖٓكنز العماؿ خرب  (جى
. كُب ٦بتمع طاغو اب  غو

 ﴾هَدٌُُخ لَُِّهٌُهُ ًَخٗصًُُُخ آُِيَعٌَُْْ بِْٕ ًُنعُْْ كَدػِِِنيَ  ﴿ - ٛٙ
كف إٔب ؤ فيلج ،كما أتخذ الطغاة دائمان   ،ٍبأخذهتم العزٌةى ابإل ،عن ا١بواب ٤با لزمتهم ا٢بجة كعجزكا

 ،احرقوا إبراىيم ابلنار كىحىوَّلوهي رمادان  ،( مبالغة ا٢برؽُقوهُ َحرِّ القوة الغامشة كالبطش كالتنكيل فقالوا )
ا من آ٥بة موىومة ينصرىا عبادىا! ) ،انتقامان آل٥بتكم كنصرة ٥با ( إٍف كنتم حقان ِإْف ُكنُتْم فَاِعِلْبَ فيا٥بى

 فاعلْب على نصرة آ٥بتكم غّب خاذلْب ٥با . 
 ﴾ٓدً ػَََِ بِزَُْخىَِْْ هُِْنَد َّد َٗدَُ ًٌُِِٗ زَُْيخً ًََٔال ﴿ - ٜٙ

ليلو ٤با ألقوه ُب النار بطريقة فانتصر هللا ٣ب ،إٌف إبراىيم ا٣بليل نصر هللا تعأب كجعل كلمتو ىي العليا
 َْا٢بج /  ﴾ِإفَّ اَّللََّ َلَقِوي  َعزِيزٌ َولََينُصَرفَّ اَّللَُّ َمْن يَنُصُرُه ﴿عجازية خارقة عن ا٤بألوؼ كا٤بعركؼ إ

ىو الذم قاؿ ٥با كو٘ب بردان  ، ٙبرؽ النار إبراىيم ؟ فالذم قاؿ للنار كو٘ب حارقة: كيف ٓبا٤بعُب
َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْي اً أَ ﴿( تصنع كل شيء ُكوِن كسبلمان ! كلكلمة ) يس  ﴾ْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ ِإ٭بَّ

فَّ الذم جعل للنار خاصيةى ا٢برؽ ىو نفسو القادر ( إكىمىا ٓبٍى يىشىأ ٓبٍى يىكين، كىافى   هللاي  ءى فىمىا شىاٍ ) ِٖ/ 
 فاصبحت انران ذات كىج كلكنها ابردة ال ٙبرؽ!  ،العليم الذم أفقد قدرهتا على ا٢برؽ

ٝبعوا لو حطبان مدة شهر حٌب كانت ا٤برأة ٛبرض فتنذر إف  ٤با أرادوا إحراؽ إبراىيم –ٔ :فائدة
فكاف ٥با  ،من األرض ك أضرموىا انران  ةُب حفر  ٍب جعلوه ،عوفيت أف ٙبمل حطبان ٢برؽ إبراىيم

ٍب أكثقوا إبراىيم كجعلوه ُب  ،٥بب عظيم حٌب إف الطائر إذا مرَّ من فوقها ٰبَبؽ من شدة ٥بيبها
فلما طرحوه دعا هللا  ،فجاء إليو جربيل فقاؿ ألك حاجة ٌ؟ إما إليك فبل ،منجنيق كرموه ُب النار

!( فقاؿ هللا تعأب ًٕبىإبٌ  وي حىسيب ًمٍن سيؤىإب ًعٍلمي كقاؿ ) ،فانصر٘ب كقاؿ رًب إ٘ب أنصرؾ ،منقطعان إليو
! كمعو ( آلذل إبراىيم بردىاَوَسبلماً ( كلو ٓب يقل هللا )اَي ََنُر ُكوِن بَػْردًا َوَسبلمًا َعَلى ِإبْػَراِىيمَ )

 جربيل كٮبا يتحٌداثف ُب ركضة خضراء!
كىنا يكشف القرآف عن قانوف عاـ ىو الدفاع عن  ّٖا٢بج/﴾يَن آَمُنواِإفَّ اَّللََّ يَُداِفُع َعْن الَّذِ ﴿-ٕ

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنْبَ وََكاَف َحّقًا ﴿ا٤بؤمنْب  / ﴾َعَليػْ فّببط على قلؤّم كيثبت أقدامهم على طريق  ْٕالرـك
 كأداة إهنا إمداده من هللا ،كٲبدىم ابلصرب كيزكدىم اب٢بكمة ُب التصٌرؼ ُب ا٤بواقف الصعبة ،ا٥بداية

كإٍف  ،اضيةككم من كريابت ٙبيط أبشخاص كٝباعات من شأهنا أف تكوف الق ،من أدكات الدفاع
كىكذا يشعر كل مؤمن أبف هللا تعأب معو  ،إاٌل لفتة صغّبة فإذا ىي ٛبر كيكوف ا٣ببلص منها ىي

 أىٍفضىلي )عن النيب )ص(  ،َٔ/اإلسراء( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً )كقولو كانصره كلو الفضل العظيم عليو  
ثيمىا مىعىكى  هللاى  أىفَّ  تػىٍعلىمى  أىفٍ  اإًلٲبىٍافً  يػٍ تيمٍ كقولو )  ،ٔٔكنز العماؿ خرب( كيٍنتى  حى ( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
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كنز  (أيٌب إببراىيم يـو الٌنار إٔب الٌنار فلما أبصرىا قاؿ: حسبنا هللا كنعم الوكيل)وعنو )ص( ، ْا٢بديد/
  . ّْاألحزاب /  ﴾كىكىافى اًبٍلميٍؤًمًنْبى رىًحيمان ﴿  ِِّٖٖلعماؿ خربا

  كيف بردت النار وىي ٧برقة ابلطبع؟ سؤاؿ : – ٖ
كيستحيل نقضها مثل ا٤بربع كا٤بثلث  ،العقلية الرايضية ىي الٍب ٯبب إطرادىا إٌف القوانْبا١بواب: 

مثل ا٢بديد ٲبتد  ،ٲبتنع عادة ،ها ٩بكن عقبلن إما القوانْب الطبيعية فنقضها كٚبٌلف ،لو ثبلثة أضبلع
ف ال تؤدم النار إٔب أك  ،فإف العقل اليرل أم تناقض ُب أف يوجد ا٢برارة كال يتمدد ا٢بديد ،اب٢برارة

أما  ،كالشيء أدٌؿ على ذلك من أف العلم ابلقضااي الطبيعية مصدره ا٢بس كالتجربة ،اإلحراؽ
: إف إرادة هللا تعأب أرادىٍت  وا٣ببلصة ،الفطرة كبديهة العقلك العلم ّٔا القضااي الرايضية فمصدره 

كىاللَّي ٰبىٍكيمي الى ميعىقًٌبى  غّب خاضعة ٤بقاييس البشر )ٞباية إبراىيم ككاف ما أراد، ألف أعماؿ هللا
 َمَواتِ َوَّلِلَِّ ُجُنوُد السَّ ﴿ككل ا٤بخلوقات مسٌخرة أبمر هللا كىي من جنود هللا  ،ُْالرعد /  (٢ًبيٍكًموً 

فكما أمر هللا العنكبوت  ،ُّالدثر /  ﴾ُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُىوَ َوَما يَػْعلَ ﴿ وقولو ْالفتح /  ﴾َواأَلْرضِ 
  ،٢بماية الرسوؿ )ص( فنسجت بيتها على ابب غار ثور ُب الوقت ا٤بناسب كا٤بكاف ا٤بناسب

ع( ككما عىٌطلى هللا قانوف السيولة ماية إبراىيم)النار أف تتخلى عن خاصية ا٢برؽ ٢ب كذلك أمر هللا
 ....كىكذا بقية ا٤بعاجز ا٣بارقة .ُب ا٤باء عندما انفلق البحر ٤بوسى)ع( 

 ﴾ًَؤَََخيًُخ زِوِ ًًَْْخً كَفَؼَِْنَدىُْْ خَٕوََُِّْٕٖ  ﴿ – ٓٚ
نيب ل القاطع على صدقو كأنو كالدلي ،فتحٌولت النار من معجزاتو ا٣بارقة ،أكقدكا النار ليحرقوه ّٔا

( كىكذا على كجو َفَجَعْلَناُىْم اأَلْخَسرِينَ كأيضان الدليل على كذب قومو كضبل٥بم ) ،مرسل
حّبة  فكانوا أخسر الناس حيث كادكا لنيب بػىعىثىو هللا النقاذىم من ،اإلطبلؽ كا٤ببالغة ُب ا٣بسراف

ٍل نػينػىبًٌئيكيٍم ﴿ولو كق، فردَّ هللا كيدىم اب٣بيبة كا٣بذالف كا٣بسراف الضبللة كمن ظلمات ا١بهالة ىى
نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صيٍنعان  اًبألىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن  ٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ  ﴾الًَّذينى ضىلَّ سى

 ،ٗٗاألعراؼ/ ﴾فَ ِإالَّ اْلَقْوـُ ا٣ْبَاِسُرو  َأفََأِمُنوا َمْكَر اَّللَِّ َفبل َيََْمُن َمْكَر اَّللَِّ ﴿وقولو  َُّالكهف/
كمعاانة كإف كاف فيو من صعوابت  ،ا١بهاد لنصرة ا٢بق كا٢بقوؽ فيو ا٣بّب الكثّب –ٔ:فائدة

 (ِإْحَدى ا٢ْبُْسنَػيَػْْبِ فلنجاىد كما جاىد إبراىيم)ع( كأمامنا ) ،كتضحيات فهي ىٌينة ُب سبيل هللا
كالشيء الغريب أف القـو  -ٕ ،كشرؼ إمَّا النصري كإمَّا الشهادة ُب سبيل هللا ككبلٮبا عزٌ  ِٓالتوبة / 

ة كٓب يؤمنوا! ىذًه ا٤بعجز بسبلمة إبراىيم من ا٢برؽ ٓب تيدًىشىهيٍم  ،الذين شاىدكا ا٤بعجزة ا٣بارقة الغريبة
بينما ا٤بؤمن  ،على أف الذم ال يؤمن لو جئتو بكل ا٤بعاجز ا٣بارقة ال يؤمن يدؿ كىذا ٩با

 ﴾اَنُكْم ِإْف ُكنُتْم َصاِدِقْبَ ُقْل َىاُتوا بُػْرىَ ﴿كقولو  ،سرعةب يؤمن ابلدليل الواحد القطعي (ابلعكس)
 . ُُُ/ البقرة
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 ﴾ًََٗفَّْْنَدهُ ًٌَُُؼدً بََُِ خََْٕضِ خَُّعِِ زَدًََْنَد كِْيَد ُِِْؼَدَُِٔنيَ  ﴿ – ٔٚ
 الٍب ابرؾ هللا فيها ،بن أخيو لوط حيث ىاجر من العراؽ )اببل( إٔب فلسطْباك٪بينا إبراىيم مع 

ككثرة األنبياء ككانت مهبط الوحي  ،كىي معركفة ابألرض ا٣بصبة ،ا٣بّب )الربكة ا٤بادية كا٤بعنوية(
: األرض ا٤بباركة بيت ا٤بقدس )ا٤بسجد األقصى( فهو أكؿ وقيل ،كمبعث الرسل من نسل إبراىيم

اٮبيىا أىٍف تػى ) (عن النيب)صالقبلتْب كاث٘ب ا٢برمْب  ًف: ًإٍحدى كىاأليٍخرىل أىٍف  ،رى السَّيًٌئىاتي جي هٍ ا٥ًبٍجرىةي ًىٍجرىاتى
اًجرى ًإٔبى هللًا كىرىسيولًًو كىالى تػىنػٍقىًطعي ا٥ًبٍجرىةي مىا تػيقيبًٌلىٍت التػٍَّوبىةي   . ِِْٔٔكنز العماؿ خرب  (تػيهى

 ﴾ًًََىَسْنَد َُوُ بِْٔمَنَ ًََّؼْوٌُذَ َٗدكَِِصً ًًَُالًّ ـَؼَِْنَد صَدُِمِنيَ  ﴿ - ٕٚ 
نَ )     ﴾ِمْن الصَّا٢بِِْبَ  َربِّ َىْب ٙت ﴿ بقولو( كأعطينا إبراىيم إسحاؽ )بعدما سأؿ ربو الولد( اَوَوَىبػْ

( أم عطية كمنحة زايدة على ما سأؿ كفضبلن من ََنِفَلةً كأعطيناه كذلك ا٢بفيد يعقوب ) ََُالصافات/
َناغّب سؤاؿ مبالغة ُب اإلكراـ ) ىب هللا تعأب ال من ( يشّب التعبّب إٔب إف األكالد من مواَوَوَىبػْ

( يشّب التعبّب إٔب أف الصبلح مع النفس كمع هللا كمع الناس وَُكبلًّ َجَعْلَنا َصا٢بِِْبَ مكاسب العبد )
كحقيقة الصبلح االستقامة على منهج هللا ُب كل األحواؿ لتفاعلو مع الفيض  ،من ا٤بواىب أيضان 

 ،كمتهيئْب للكرامة اإل٥بية كللنبوة ،: أىل الٌلياقة بنعم هللا َصا٢بِِْبَ ( وَُكبلًّ َجَعْلَنا َصا٢بِِْبَ اإل٥بي. )
ككبلن من إبراىيم كإسحاؽ كيعقوب جعلناىم من أىل ا٣بّب كالصبلح. فهم صا٢بوف مظهران كجوىران 

ترؾ إبراىيم كطنو ُب  –ٔة:فائدكما ىم صا٢بوف ُب أنفسهم كعقيدهتم كمع الناس.   ،كقوالن كفعبلن 
كىعٌوضو ابنو إسحاؽ كحفيده  ،عٌوضو هللا األرض ا٤بباركة كطنان خّبان من كطنوالعراؽ كأىلو كقومو ف

كجعل  ،كعوض من ذريتو أيمَّة كثّبة العدد فصاركا قومان خّبان من قومو ،يعقوب كأىبلن خّبان من أىلو
اإلمامة ُب  وي هللاي عزكجل أبًىٍف جىٍعلى رىمى أىكٍ ) الرضا)ع( عن اإلماـ –ٕ ،من نسلو أئمة يهدكف إٔب ا٣بّب

: فػىلىٍم تػى  رى كى ٍبيَّ ذى  ،ٍىًل الصٍَّفوىًة كىالطَّهىارىةً ذيرًٌيًَّتًو كىأى  ا بػىٍعضه عىٍن بػىٍعضو قػىٍرانن بػىٍعدى  ؿٍ زى اآليىة كىقىاؿى ُب ذيرًٌيًَّتًو يىرًثػيهى
ا النَّيبُّ ٧بيىمَّده )ص( ا ًإفَّ أىٍكٔبى ال﴿ كقولو ،َّٖ/ُْا٤بيزاف ( قػىٍرفو حىٌبَّ كىرًثػىهى نَّاًس إبًًبٍػرىاًىيمى لىلًَّذينى اتػَّبػىعيوهي كىىىذى

 .ٖٔآؿ عمراف/ ﴾االنَّيبُّ كىالًَّذينى آمىنيو 
 ﴾د ػَدزًَِِّٖخًََُّّدشِ ًًََدٌُٗخ َُنَ ًَـَؼَِْنَدىُْْ ؤَجَِّٔصً َّيًًَُْٕ زِإََُِْٓٗد ًَؤًَْلَْْنَد بَُِْْيِْْ كِؼََْ خُْىََُْْخضِ ًَبِهَدَٓصِ خُصَّالشِ ًَبِّعَدءَ ﴿ - ٖٚ

الصا٢بة لنفسها كا٤بصلحة  ،: تعِب القيادة الشرعية ا٤بسؤكلة العامة الشاملة ُب آّتمعاإلمامة 
: ا٤بعُب الدينية كالدنيوية كاألخركية كالظاىرية كالباطنية.  ،لكل ا١بوانب ا٤بادية كا٤بعنوية ،لغّبىا

يرشدكف  ،قيادة كرؤساء كرسل لغّبىمك  ،كأسوة حسنةصا٢بة ( أم أٌىلناىم فكانوا قدكة وجعلناىم)
فتكوف اإلمامة قمة  السّب ُب طريق  ،الناس إٔب دين هللا كا٢بق كاالستقامة مع الناس أبمر هللا

كيكوف القدكة ا٢بسنة كا٤بثل األعلى بفعلو  ،: ىو الذم يبدأ بنفسوواإلماـ ا٢بق ،التكامل اإلنسا٘ب
اإلمامة امتداد للنبوة، كمفهـو  ،قولو ف فعلو عن، كال ٱبتليكوف فعلو من خبلؿ قولو ،ل قولوقب
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ة النموذجية ا٢بسنة، األمينة على ٞبل الرسالة و ٗبؤىبلت خاصة، كاإلمامة القدكة ا٤بميزة كاألس
كحفظها كالدفاع عنها كرفع الشكوؾ كالشبهات الٍب تكوف عليها، فهي تٌوحد الكلمة، على أساس  

ككحدهتم كعٌز ا٤بؤمنْب كقٌوهتم كصبلح الٌدين كالدنيا،  كلمة الٌتوحيد، كُب ذلك نظاـ ا٤بسلمْب 
يدعى كٌل قـو إبماـ )عن النيب )ص( ٓت اآلية  ،ُٕاإلسراء/( يػىٍوـى نىٍدعيوا كيلَّ أيانىسو إبًًمىاًمًهمٍ كقولو )

( اب٥بداية( كتنحصر مهمتو )يَػْهُدوَف ِبَِْمِرَنَ )، َُصٖالبحار( زماهنم، ككتاب هللا كسنة نبٌيهم
( كجعلناىم أئمة بعد ماكانوا أنبياءن ِبَِْمِرَنَ اد إٔب طاعة هللا سبحانو الٍب تشّب إليها كلمة )كاإلرش

 ،( يهدكف الناس إٔب ا٢بق أبمران ٥بم بذلكضمن مؤىبلت خاصةكجعلناىم ) ،كرسبلن يوحى إليهم
 .كحدد هللا تعأب ىذه الطاعة

َراتِ )بقولو  َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل ا٣ْبَيػْ كا٤براد اب٣بّبات عمومها كىو كل  ،( كحي توفيق كتسديد كإ٥باـَوَأْوَحيػْ
ليجمعوا بْب  ،ما ينفع الناس من قوؿ أك رأم أك نصيحة أك استشارة أك عمل أك اختصاص علمي

كالعمل ا٢بضارم الناىض ا٤بفيد الذم يعمل على تىقٌدـ الفرد كآّتمع بنهضة  ،أنواع العلم النافع
( كأمرانىم َوِإقَاَمِة الصَّبلِة َوِإيَتاَء الزََّكاةِ ف يَبكوا ارمات )أناس بفعلها ك كأيمركا ال ،حضارية سريعة
كإ٭با  كاافظة عليها كإعطاء الزكاة. ،إبقامة الصبلة بشرطها كشركطهاكاإل٥باـ بطريق الوحي 

ا ركناف كٮب ،ا٤باليةأفضل العبادات  ةكالزكا ،البدنية خٌصهما ابلذكر ألف الصبلة أفضل العبادات
ةى ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( ،أساسٌياف عند األدايف السماكية كلها اةى  ،لىوي  اةى ًلمىٍن الزكى  الى صىبلى  كىالى زىكى

ًلصْب ُب عبادهتم  تعأب ال يشركوف وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ ) ِِٓ/ْٖالبحار  (لىوي  عى ًلمىٍن الى كىرى  ًدينى ٨بي ( ميوىحًٌ
 .ُب عبادتو أحدان 

 َكانُووَ يشمل كل شي فيو طاعة هللا كنفع للناس ٕبسن نية  ) ،واسع الداللة دة مفهـو عاـوالعبا
أهنم ضمن  ،ٗبعُب يكوف الباقوف على ىذا النهج العبادم ،( ككانوا يدؿ على ا٤باضي ا٤بستمرلََنا

إلماـ عن ا -ٔ:فائدة ،مؤىًٌبلت خاصة حٌب قبل مقاـ النبٌوة كاإلمامة فأكرمهم هللا ٗبقاـ خاص
ًطله( ًب هللًا عزكجل ًإمىامىاًف )حىقّّ ًإفَّ األىًئمَّةى ُب ًكتىا) الصادؽ)ع( َوَجَعْلَناُىْم أَِئمًَّة يَػْهُدوَف قولو ) كىابى

وي تػىعىأبى كىقػىٍولي  ،حيٍكمي هللًا قػىٍبلى حيٍكًمًهمٍ كى  ،أىمىرى هللاى قػىٍبلى أىٍمرًًىمٍ  يػيقىدًٌميوفى مىا ،النَّاسً  رً مٍ أبًٍ الى ( ِبَِْمِرَنَ 
حىكىمىهيٍم قػىٍبلى حيٍكًم كى  ،أىٍمرىىيٍم قػىٍبلى أىٍمًر هللاً  يػيقىدًٌميوفى  ُْالقصص / ﴾َوَجَعْلَناُىْم أَِئمًَّة َيْدُعوَف ِإَ٘ت النَّارِ ﴿
أيىٍخيذيكفى  ،هللاً  ؼه مىاُب ًكتىابى هللاً أبى كى  ،د هللاكنعوذ اب أف نتعدَّ حدك  ،ُّٖ/  َُاألمثل  (ٍىوىاًئًهٍم ًخبلى
نىا لىوي ًإٍسحىاؽى ) لقولو( يشّب التعبّب إٔب أف اإلمامة من مواىب هللا َوَجَعْلَناُىْم أَِئمَّةً قولو ) -ٕ بػٍ ( كىكىىى

غّب منزلة  ،ف منزلة اإلمامة من النبوةأك  ،أف يكوف اإلماـ ىاداين أبمر هللا ال ابلطبع كا٥بول ِٕاآلية / 
انظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض ﴿كقولوزلتو ا٤بتفاكتة ككل لو مقامو كمن ،اإلمامة بدكف نبوة

 .ُِ/اإلسراء﴾َوَلآلِخَرُة َأْكبَػُر َدرََجاٍت َوَأْكبَػُر تَػْفِضيبلً 
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فاإلمامة ال  ،كىذا معُب السياسة ،ىي رعاية شؤوف الناسا٤بختارة وىذا يشّب إ٘ت أف اإلمامة 
 ،كسياستو عبادة ،كاإلسبلـ عبادتو سياسة ،عن السياسةكالدين ال ينفصل  ،تبتعد عن السياسة

يػٍري ( )وي تى سى رايٌ  وي دىامىتٍ اسىتى ًسيٌ  نىتٍ مىٍن حىسي ) ٓت غرر ا٢بكم ،كمن قاد نفسو أدرؾ السياسة اأٍليمىرىاء مىٍن   خى
 ( .أىًمّبىان  وً كىافى عىلىى نػىٍفسً 

 ﴾ِْٖٓ خُْوََُّْصِ خَُّعِِ ًَدَٗطْ ظَؼََُْٔ خُْىَسَدجِػَ بَِّٗيُْْ ًَدٌُٗخ هٌََّْ ٌَْٔءٍ كَدِٔوِنيَ ًٌَُُؼدً آظَْْنَدهُ لٌُْٔدً ًَػِِْٔدً ًََٗفَّْْنَدهُ  ﴿ - ٗٚ
 ،أم النبوة كالعقل الرشيد كالفهم السديد كالعلم ا٤بفيد ،من ا٢بكمة (ُحْكماً )كأعطينا لوطان    

، كأتٌب اع كا٣ببلؼ بْب الناسكآتيناه أيضان ا٢بكم الفاصل القاطع ُب النز  ،كا٣بيليق ا٢بضارم ا٤برف
َناُه ِمْن اْلَقْريَِة الٍَِّب َكاَنْت تَػْعَمُل ) ا٤بواىب كا٤بعاجز ٗبا يتناسب مع حاجة النيب ُب ٪باح دعوتو َو٪َبَّيػْ

من  ،(كخلصناه من أىل قرية سدـك الذين كانوا يعملوف ا٣ببائث القذرة كالشذكذ ا١بنسيا٣ْبََباِئثَ 
، ككانت ككانوا يعملوهنا عبلانن دكف تسَب! ،حياء كخجل كٙبرٌج لواط قذر كسحاؽ خبيث ببل

حٌب كرىوا ا٤بعركؼ كألفوا على الفحش كالضراط كالغمز كالٌلمز.. إْب  العبلقات ُب ما بينهم مبنٌية
ِإنَُّكْم لََتْأُتوَف ﴿كقولو كاعتادكا قطع الطريق عن الناس كإرىأّم كسلبهم كغّب ذلك  ،ا٤بنكر

( كانوا ِإنػَُّهْم َكانُوا قَػْوـَ َسْوٍء فَاِسِقْبَ ) ِٖالعنكبوت /  ﴾ِمْن َأَحٍد ِمْن اْلَعاَلِمْبَ  ا َسبَػَقُكْم ِّبَااْلَفاِحَشَة مَ 
كعن حقيقة  ،خارجْب عن فطرة هللا كعن طاعة هللا ،( منهمكْب ُب الكفر كالفسادفَاِسِقْبَ أشراران )

ة سافلها! كما قلبوا نظاـ ل هللا عإب القريفجع ،كعن أصوؿ العبودية  تعأب ،اإلنساف السوم
، كانقلبت عندىم ا٤بوازين البشرية كا٤بعايّب العقلية الصحيحة فكانت عاليها سافلها. فطرهتم
َناُه ِمْن اْلَقْريَةِ قاؿ ) -ٔ:فائدة ( كٓب يقل )من أىل القرية( إشارة إٔب ىؤالء أهنم انتشر فيهم َو٪َبَّيػْ

ألهنم كانوا يعملوف  ،( بصيغة ا١بمعا٣ْبََباِئثَ كقاؿ ) ،ٌب مشلهم أٝبعْبىذا الوابء ا٣ببيث القذر ح
( إم أهنم كانوا منحرفْب فاسدين خيليقٌيان سيئْب َفاِسِقْبَ ( بػ)قَػْوـَ َسْوءٍ كجاء بعد ) ،أنواع ا٣ببائث

أف  تشّب اآلية إٔب – ٕخارجْب عن كل ا٤بقاييس البشرية! نعوذ اب من ا٣ببثاء كا٣ببث كا٣ببائث 
 ،كاالقَباف معو من ا٣بذالف كا٣بسراف كا٢برماف ،النجاة من جليس السوء من ا٤بواىب كالفضائل

: أف  والعلم ،كىي كضع الشيء ُب موضعو ،: يعِب ا٢بكمة ا٢بكم( ُحْكمًا َوعْلماً الفرؽ بْب) -ٖ
 ،فسلوؾ كعمل كتطبيق ٤با تعلما٢بكم : أما  ،تبحث كٙبقق كتعرؼ فكرايَّن حقيقة الشيء

 كالقوؿ كالعمل . ،النظرية كالتطبيقفاجتمعت عنده 
 ﴾ًَؤَيْوَِْنَدهُ كِِ ََلَْٔعِنَد بَِّٗوُ ِْٖٓ خُصَّدُِمِنيَ  ﴿ - ٘ٚ

( ا٤بلتزمْب بطاعة ِإنَُّو ِمْن الصَّا٢بِِْبَ ( كمشلناه بنعمتنا كفضلنا ككاليتنا كٞبايتنا )َوَأْدَخْلَناُه ٓت َرْٞبَِتَنا)
كالرٞبة  ،صبلحو مقٌدمة لنيل الرٞبة كالفوز ابلنجاة . ُب بيئة موبوءة قذرة فكاف،هللا كنفع الناس

فإذا  ،يدخل هللا فيو من يشاء من عباده ٩بن ىو مؤىٌل ٥با أمْب مأكل كمبلذ كحصن حصْب منيع
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ُلُهْم رَبػ ُهْم ٓت فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت فَػُيْدخِ ﴿ماف كسبلمة كاطمئناف.كقولو أك ىو ُب أمن 
( كىأىٍدًخٍلًِب ًبرىٍٞبىًتكى ُب ًعبىاًدؾى الصَّا٢بًًْبى : قاؿ سليماف )و٩با يلفت النظر، َّا١باثية / ﴾َرْٞبَِتوِ 
، نبلحظ اترة يكوف الدخوؿ برٞبة من هللا ُب حصن عبادؾ الصا٢بْب، كاترة يكوف ُٗالنمل/

صا٢بْب، كما ُب ىذه اآلية، ككأ٭با ىذا الدخوؿ الدخوؿ ُب حصن الرٞبة بفضل من هللا ألنو من ال
هنم ُب حفظ هللا ُب مكاف أمْب ٝبيل أف، ككو ا٤بختار بدرجة امتياز ال يدخلو إاٌل عباد هللا الصا٢ب

ًيَّةً يتمناه حٌب األنبياء كقولو ) يػٍري اٍلربى  .ٕالبينة/( ًإفَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلىًئكى ىيٍم خى
 ﴾ًٌَُٗلدً بٌِْ َٗديٍَ ِْٖٓ هَسَُْ كَدْٔعَفَسْنَد َُوُ كَنَفَّْْنَدهُ ًَؤَىَِْوُ ِْٖٓ خٌَُُْْذِ خُْؼَظِِْْ  ﴿ - ٙٚ

ثبات استجابة هللا لنوح)ع( حْب دعا على قومو الكافرين ر ال تفصيل فيها إلكىي إشارة للتذكٌ 
َربِّ ال َتَذْر ﴿بقولو وه كطغوا كبغوا عليو ( إبراىيم كلوط، دعا عليهم اب٥ببلؾ حْب كذبِمْن قَػْبلُ )

راً َعَلى اأَلرْ  َناُه َوَأْىَلُو ِمْن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ ) ِٔنوح /  ﴾ِض ِمْن اْلَكاِفرِيَن َدايَّ يػْ َنا َلُو فَػَنجَّ ( فَاْسَتَجبػْ
( من مِ ِمْن اْلَكْرِب اْلَعِظي) –رٌكاب السفينة  –استجبنا دعاءه فأنقذانه كمن معو من ا٤بؤمنْب 

يكاد أيخذ ابألنفاس  ،نتقامان ككرابن مرعبان كغٌمان شديدان االذم كاف  ،الطوفاف الغريب كالغرؽ الرىيب
 تعأب من كتضيق بو الصدكر كتزىق األركاح! كأيضان ا٤براد ابلكرب ما ٙبٌملو ُب سبيل دعوتو 

 اة . قٌ أنواع ا٤بعاانة كا٤بش

 ﴾خٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد بَِّٗيُْْ ًَدٌُٗخ هٌََّْ ٌَْٔءٍ كَإَؿَُْهْنَدىُْْ ؤَـَْٔؼِنيَ ًََٗصََُْٗدهُ ِْٖٓ خُْوٌَِّْ  ﴿ - ٚٚ
ِإنػَُّهْم َكانُوا قَػْوـَ َسْوٍء فََأْغَرقْػَناُىْم ٪بيناه من القـو الذين سخركا منو ككذبوا رسالتو ) ،كنصرانه عليهم

ككذلك يفعل  ،ران الببلد منهم كٓب نيبق منهم أحدان شر كيتطاير منهم الضر! فطهٌ  ( كانوا أىلَأْٝبَِعْبَ 
َها ِإَنَّ مِ ﴿كقولوربك ابّٓرمْب  ْن اْلُمْجرِِمَْب َوَمْن َأْظَلُم ٩بَّْن ذُكَِّر ِِباَيِت رَبِِّو ّتَّ َأْعَرَض َعنػْ

 يسيئوف ُب ٝبيع تصرفاهتم ،طبلؽ معناه( على إقَػْوـَ َسْوءٍ ) –ٔ:فائدة ِِالسجدة/﴾ُمنَتِقُموفَ 
كىيػىتىصىٌدكف لؤلذل بينهم كيتواصوف جيبلن بعد جيل  ،فيعصوف هللا كيرتكبوف القبائح عمدان كإصراران 

يعٌذب هللا اب٤باء كا٥بواء كما يعٌذب ابلنار!  -ٕ ،كرفع راية العصياف ُب كجهو ،ٗبخالفة فضائل نوح
 . ناية كمن جنس العملفهم غرقوا ُب الرذيلة فأغرقهم هللا ابلطوفاف، فتكوف العقوبة على قدر ا١ب

 ﴾ ًَيَخًًُيَ ًَََُِْْٔٔدَٕ بٌِْ َّمٌَُْٔدِٕ كِِ خُْمَُْغِ بٌِْ َٗلََٙطْ كِْوِ ؿَنَُْ خُْوٌَِّْ ًًَُنَّد ُِمٌُِْٔيِْْ َ٘دىًَِِّٖ ﴿ - ٛٚ

 ( يتشاكراف كيتحاكراف ُبَٰبُْكَمافِ ( كاذكر قصة داككد كسليماف حْب ) َداُووَد َوُسَلْيَمافَ ٧َبَْكَمُة )
قت فيو غنم رٌ أم كقت تف ،نتشرت( اِإْذ نَػَفَشتْ ( )ِإْذ نَػَفَشْت ِفيِو َغَنُم اْلَقْوـِ ( الزرع )ا٢ْبَْرثِ شأف )

فرفع األمر إٔب داكد  ،فأفسدت الزرع كا٤بزرعة ،القـو كانتشرت ليبلن ترعى ببل راع على حْب غفلة
نرل  ،كنا مطلعْب على حكم كل منهما  ،ن( حاضريوَُكنَّا ٢ِبُْكِمِهْم َشاِىِدينَ ألنو ا٤بلك ا٢باكم )

 .كنسمع كنسددٮبا على كجو الصواب فيو
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ألف قيمة الزرع التالف كانت  ،حىكىمى داكد ابلغنم لصاحب الزرع كتعويض ٣بسارتو -ٔ :فائدة
كاقَبح سليماف )ككاف صغّبان( قاؿ ألبيو األرفق ابلرجلْب أف يتم التعويض بصورة  ،تعادؿ قيمة الغنم

كيودع  ،كىو أف تودع األغناـ عند صاحب البستاف ليستفيد من منافعها كلبنها كصوفها ،تدرٯبية
إٔب حالتو األكٔب ييرد إٔب فإذا أعاد البستاف  ،البستاف ُب يد صاحب األغناـ ليسعى ُب إصبلحو

وأمضى حكم  ،فقاؿ داود القضاء ما قضيت ،، كما تيرد األغناـ أيضان إٔب صاحبهاصاحبو
٭با أكأف داكد ٓب يتمسك ٕبكمو ك  ،كذلك لبياف مكانة سليماف ،أرفق كأدؽ كأحكمألنو  سليماف

كأ٭با راعى  ،كٓب يراع الفارؽ ُب العمر كا٣بربة كالتجربة كا٤بنزلة بْب األب كابنو ،أخذ ابألصلح
، كىذا يبٌْب أف الفصل ُب ا٣بصومات بْب الناس أمر خطّب األحسنكاألحسن يٌتبع  ،األحسن

كخربة  ،ك٘بربة كبصّبة كاستشارة كمشاكرةكاختصاص  ،كعلمو كاسع ،ىًٌبلتو خاصةٰبتاج إٔب مؤ 
 كنفس ٘بٌردت عن ا٥بول  ،انفذة

 . ِٔص /  ﴾َوال تَػتَِّبْع ا٥ْبََوى فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ﴿
 ﴾يَخًًُيَ خُْفِسَدٍَ َُّٕسِّمَْٖ ًَخُؽََُّْْ ًًَُنَّد كَدػِِِنيَ  كَلَئَّْنَدىَد ََُِْْٔٔدَٕ ًًَُالًّ آظَْْنَد لٌُْٔدً ًَػِِْٔدً ًََٔىََُّْٗد َٓغَ ﴿ - ٜٚ

ُحْكمًا كقد أعطاٮبا هللا ) ،داكيد كسليماف)ع( كٮبا نبٌياف لكل منهما مكانتو( فَػَفهَّْمَناَىا ُسَلْيَمافَ )
رٌكة ال ( كمع ذلك اختلف قو٥بما ُب حكم األكٔب ُب ىذًه القضية! كإ٭با ىي سيٌنة عامة متحَوِعْلماً 

كمٌيزانه  ،ٚبصُّ الشخص كأ٭با ٚبىيصُّ ا٢بالة أم علمنا كأ٥بمنا سليماف ا٢بكم الصحيح ُب القضية
َناُه ا٢ْبُْكَم َصِبيًّا﴿ٰبٓب  بفهم أاته هللا إايه كىو ُب أكؿ العمر كقولو ُب َنا ) ُِمرٙب/ ﴾َوَآتَػيػْ وَُكبلًّ آتَػيػْ

للداللة على  َِص /  ﴾َل ا٣ِبطَابِ َوَفصْ  ا٢ِبْكَمةَ ﴿ناه ( ككبلن من داكد كسليماف أعطيُحْكمًا َوِعْلماً 
حيث شهد هللا سبحانو لكل منهما أنو ٧بق كمصيب  ،العلم كالدراية مع النبوة كالعصمة عن ا٣بطأ

رَ ُب حكمو )  ،( يعرض السياؽ ما اختص بو كبلن منهماَوَسخَّْرََن َمَع َداُووَد ا١ْبَِباَؿ ُيَسبِّْحَن َوالطَّيػْ
كذلك لطيب  ،لوالد أم جعلنا ا١بباؿ كالطّب تسٌبح  تعأب مع داكد إذا بدأ ابلتسبيحفيبدأ اب

و فكاف إذا تبل الزبور تقف الطّب ُب ا٥بواء فتسٌبح مع ،بتبلكة الزبور كتفاعلو صوتو كعذكبة نغمو
كقولو ( اٍلمىقىاؿً  سىافً لً أىٍك بً  ا٢بٍىاؿً  سىافً لً بً ابلتسبيح  تعأب ) ،الوجودكتٌرد عليو ا١بباؿ كالطّب ككل 

للداللة على  ،كل ٕبسب قدره كمقداره ككيفيتو  ،ُْالنور /  ﴾َعِلَم َصبلَتُو َوَتْسِبيَحوُ  ُكل  َقدْ   ﴿
 ﴾َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ٕبَْمِدِه َوَلِكْن ال تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهمْ  ﴿ا٣بضوع كا٣بشوع  كقولو 

 ،فإنو ٰببب القرآف إٔب النفوس ،جاء الَبغيب ُب قراءة القرآف بصوت حىسىنو لذلك  ،ْْاالسراء / 
بيورى كىكىافى ًإذىا قػىرىأى الزَّبيورى الى ًإفَّ دىاكيدى خىرىجى يػىٍقرىأي الزَّ ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(كالصوت غّب ا٢بسن ينٌفرىا 

ألف  ،كإ٭با قٌدـ ذكر ا١بباؿ على الطّب ،ْْْ/  ّر الثقلْب نو  (!ًإالَّ جىاكىبىوي  كىالى طىائًرو  بػٍقىى جىبىلو كىالى حىجىرو يػى 
َلْو َأنْػَزْلَنا َىَذا ﴿وقولو ألف ا١بباؿ ٝبادات  ،تسخّبىا كتسبيحها أعجب كأغرب كأقرب لئلعجاز
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( ككنا قادرين ْبَ وَُكنَّا فَاِعلِ ،)ُِا٢بشر /  ﴾َصدِّعًا ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ اْلُقْرآَف َعَلى َجَبٍل َلَرَأيْػَتُو َخاِشعًا ُمتَ 
ًلكى ٪بىٍزًم اٍلميٍحًسًنْبى ، كقولو )على فعل ذلك لو كألمثالو ُب كل زماف كمكاف   .ِِيوسف/( كىكىذى

 ة:فائد
فإف  ،كإ٭با ٚبصُّ ا٢بالة كالصفة ا٣باضعة  من كل الكائنات ،سىًبحًٌ أهنا سيٌنةه ال ٚبص الفرد ا٤ب –ٔ

ٰبصل ٥بم كبشر حالة تسامي الركح  ،كالتسبيح كالتحميد ا٤بؤمنْب ا٣باشعْب ا٤بستغرقْب ُب العبادة
٩با ٯبعل العآب كلو  ،كالتلذذ ابلقرب من هللا كا٢بب لو كا١بذب إليو ،كأينس النفس كانشراح القلب

ان معهم فإذا  ،بِِلساِف ا٢باِؿ أْفَصح ِمْن ِلساِف ا٤بََقاؿِ  ،ككأف العوآب كلها تنطق معهم ،حو٥بم ميسىبًٌحى
فتتبلقى ضمائر  ،فإنو ٰبس ابلوجود كلو خاضع  تعأب ،لب السليم ا٣باشع بربوتعٌلق الق

مع  ،فتحس الركح اندماج نظامها الفردم ا٣باص ،ا٣باشعْب مع حقائق الكوف الكثّبة ا٤بسبحة 
فكل ما حوؿ  ،فيكونوف ٝبيعان ُب كحدة كاحدة موٌحدة مٌتحدة ،نظاـ الكوف كالكائنات العاـ

كىو مندمج ركحيان مع النظاـ العاـ للكوف كٝبيع الكائنات !، ال يدرؾ  ،معو معنواين  ا٣باشع مندمج
ٓت دعاء اإلماـ ا٢بسْب )ع( . ألهنا لىٌذة تفوؽ الوصف! ،ىذه ا٢بالة الركحية ا٤بتسامية إاٌل أىل العرفاف

يى ايٍطليٍبًِبى ًبرىٍٞبىًتكى حىٌٌب أىًصلى ًإلىٍيكى كىًإٍجًذبٍ )ٓت يـو عرفة 
وىذا اإلماـ ( ًِبى ٗبىنًٌكى حىٌبَّ أيٍقًبلى عىلىٍيكى إ٥بًٍ

ُب صحيفتو  ،نية الَببويّة عالية ا٤بضامْبعلي بن ا٢بسْب زين العابدين)ع( ٓت أدعيتو الرابّ 
ٌلق ُب آفاؽ الركح فيشَبؾ ُب تسبيحو مع تسبيح ٝبيع الكائنات ،السٌجادية ًمٍن )٭بوذج(  ٰبي

ؾى  النػُّفيوسي  كىالى تىسكُّني  ،ؾى اًإالَّ ًبذًٍكر  ليوبي اٍلقي  ًئنُّ مى طٍ  تى فىبلى ( )إ٥بيميناجاًت الٌذاًكرينى )  ،ًإالَّ ًعٍندى ريٍؤايى
ٍعبيودي  ،مىكىافو  ُب كيلًٌ  حي بَّ سى أىٍنتى اٍلمي   ،ًلسىافو  كىاٍلمىٍدعيٌو ًبكيلًٌ  ،أكىافو  ُب كيلًٌ  كىاٍلمىٍوجيودي  ،ُب كيٌل زىمىافو  كىاٍلمى

كىًمٍن   ،كى أيٍنسً  ًبغىٍّبً  رىاحىةو  ٍن كيلًٌ كىمً  ،ؾى ذًٍكرً  ًبغىٍّبً  لىذَّةو  ؾى ًمٍن كيلًٌ ري ٍستػىٍغفً كىاى  (قػىٍلبو ) نىافو جى  ُب كيلًٌ  مي ظَّ كىاٍلميعى 
 (كى طىاعىتً  ًبغىٍّبً  شيٍغلو  كىًمٍن كيلًٌ  ،كى قػيٍربً  ًبغىٍّبً  سيريكرو  كيلًٌ 

فا١ببل كالطّب ىنا مسٌخرة معو ( كٓب يقل )سخران لداكد( َسخَّْرََن َمَع َداُوودَ قاؿ ) –ٔ :فائدة
إهنا حالة معنوية عالية ا٤بضامْب تفوؽ  ،ُب كل أمر كليست مسٌخرة لو ،للتسبيح كالتمجيد ا٤بشَبؾ

ابلَبغيب يشّب حكمهما  – ٕإهنا لىذَّة ال يستذكقها إال من يعيشها !،  ،الوصف ابلعبارات
من القرآف كالسٌنة  ،ُب كل األمورإٔب فتح ابب االجتهاد كاستنباط ا٢بكم الشرعي  ،ابالجتهاد

)إذا جاءكم  )ع(ن األئمة األوصياء)ص( وععن النيب الصحيحة الٍب تتعارض مع القرآف الكرٙب
/  ٕالتهذيب كما خالفو فاطرحوه(  ،فما كافق كتاب الٌل فخذكه ،كتاب اللٌ   حديث عٌنا فاعرضوه علىى 

  َْٕ/ِكنز الدقائق  ،ِٕٓ
 ﴾ؼَصَ َُسٌٍُْ ٌَُُْْ ُِعُمْصِنٌَُْْ ِْٖٓ زَإٌُِْْْٔ كَيََْ ؤَْٗعُْْ َ٘دًًَُُِٕ ًَػََِّْٔنَدهُ صَنْ ﴿ - ٓٛ

كُب ٦بمع  ،: الدركع الٍب تلبس لَُبوسٍ كعلم التجربة كا٣بربة يلهمو هللا إاٌيه  ،( علم الوحيَوَعلَّْمَناهُ )
 ،اعية كا٥بجومية: كل نوع من أنواع األسلحة ا٣بفيفة كالثقيلة كالدفالّلُبوس ي سالبياف للطرب 
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ألف  ،( كيف يصنع لكم الدركع الٍب تػيٍلبىسَوَعلَّْمَناهُ : )ا٤بعُب  ،أبلغ كأحكم من الٌلباس والّلبوس
ككانت  ،( لتحميكم من كقع السبلح كا٢بركب كأتثّبىا فيكملُِتْحِصَنُكمْ هللا أآلفى لو ا٢بديد )

( حلقان متداخلة خفيفة سهلة ا٢بركة فجعلها داكد)ع ،الدركع القدٲبة صفائح ثقيلة على ا٤بقاتلْب
( استفهاـ يراد بو فَػَهْل أَنْػُتْم َشاِكُروفَ فهو أكؿ من حٌلقها كحٌددىا ) ،فطٌورىا عما كانت عليو

 ،فالذم يشكر النعمة ىو الذم يقدرىا ،أم اشكركا هللا على ىذه النعمة كعلى كل نعمة ،ألمرا
 ،كأماف من حلوؿ النقمة ،، كعصمة من الفتنةلذلك صار الشكر زينة الغُب ،مهاكيعرؼ قدر منع

 روي –ٔ :فائدة( عىلىى مىعىاًصيوً  وً عىمً أىالى تىٍستىًعينيوا بًنً  كيٍم ي مي أىقىٌل مىا يػىٍلزً ) ٖٖٓٓت هنج الببلغة حكم
كيهم أف يسأؿ عنها ألنو  ،كٓب يعرؼ ا٥بدؼ منها ،)إٌف لقماف كاف ٯبلس مع داكد كيرل ما يصنع

كقاؿ نًٍعمى الرداء ىذا  ،فيسكت فلما فرغ داكد من الدرع قاـ كألبسو عليو ،كىا قبل ذلٓب ير 
)إٌف هللاى خىلىقى   ٓت ا٢بديث ،للحرب( ففهم لقماف كقاؿ عندىا : إٌف من الصىٍمًت ٢بكمة كقليل فاعلو

ركح ( ا خيًلقى لىوي مى لً  مييٌسره  ًاٍعمىليوا فىكيلّّ )عن النيب )ص(  ،َٖٓ/  ٓركح البياف  كيلي صىاًنعو كىصينػٍعىوي(
فكاف منهم رعاةي  ،)ككاف األنبياء)ع( ٰبَبفوف اب٢برؼ ا٤بتنوعة كيكتسبوف ا٤بكاسب ُّٔ/ٔالبياف
كخٌياطوفى..( ك٤با ذكر هللا تعأب ماخصَّ بو نبٌيو داكد)ع( ذكر ماخصَّ بو ابنو  ،ك٪باركفى  ،غنم

 سليماف فقاؿ :
كَ ػَدصِلَصً ظَ ﴿ - ٔٛ  ﴾فُُِْ زِإَُِْٓهِ بََُِ خََْٕضِ خَُّعِِ زَدًََْنَد كِْيَد ًًَُنَّد زٌَُِِّ َِْ٘ءٍ ػَدُِِٔنيَ ًَََُُِِْْٕٔدَٕ خُُِّّ

( شديدة ُسَلْيَماَف الّرِيَح َعاِصَفةً لِ و كزاده أمرين : سخران )اىبو مكرَّث هللا سليماف من داكد ملكو ك 
مع رقٌة ا٤بسّب كدقة النسيم كأماف  ،اترة للداللة إٔب قوة االنطبلؽ كسرعة الريح بقوة عاصفة ،ا٥ببوب
ْمرِِه رَُخاًء َحْيُث َفَسخَّْرََن َلُو الّرِيَح َ٘بِْري ِبَِ ﴿كقولوكريح ريخاء انعمة كىادئة اترة أخرل  ،ا٢بركة

ككأهنا مواصبلت  ،فجمع هللا تعأب ٥بذًه الريح صفة السرعة كصفة الراحة كاألماف ّٔص /  ﴾َأَصابَ 
َ٘بِْري ِبَِْمرِِه ِإَ٘ت مَّنىة ُب ٩بلكتو من العراؽ إٔب فلسطْب كإٔب أم مكاف . )ميؤى متطورة نقل داخلية 

رىا هللا لو إٔب أرض الشاـ ا٤بباركة بعد أف سخٌ  ،تسّب ىذه الريح أبمر سليماف كإرادتو( اأَلْرضِ 
كاألرض  ،يها( بركة مادية كمعنوية إًبرساًؿ األنبياء فالٍَِّب اَبرَْكَنا ِفيَهاكفلسطْب كبيت ا٤بقدس )

كأف ىذه الريح ال  ،خصبة كثّبة األشجار كاألهنار كا٤بياه كالثمار ككاف فيها مسكنو كمقر ملكو
 ،( ككيٌنا عا٤بْبى ٔبميع األموروَُكنَّا ِبُكلِّ َشْيٍء َعاِلِمْبَ ) ،تتجاكز حدكد أرض الشاـ كبيت ا٤بقدس

كىكذا كل شيء نعطيو  ،٢بكمة كا٤بصلحةفما أعطيناه تلك ا٤بكانة الفريدة إاٌل ٤با نعلمو منو من ا
 .ككذلك كل شيء ٭بنعو ٢بكمة كمصلحة أيضان  ،٢بكمو كمصلحة

كاف ٱبرج سليماف إٔب ٦بلسو فتعكف عليو الطّب )تظللو( كيقـو لو ا١بن كاإلنس حٌب   –ٔ:فائدة
َىا ّرِيَح ُغُدو  َوِلُسَلْيَماَف ال﴿كٯبتمع معو جنوده ٍب ٙبملو الريح حيث أراد! كقولو  ،ٯبلس على سريره
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يقطعو السائر على دابتو ُب أم تقطع الريح من ا٤بسافة بسرعة ما  ُِسبأ /  ﴾َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهرٌ 
 ككذلك ركاحها أم رجوعها آخر النهار . شهر، 

 ﴾لَدكِظِنيَ  ًَِْٖٓ خََُّْٙدؼِنيِ َْٖٓ َّـٌُصٌَُٕ َُوُ ًََّؼٌََُِْٕٔ ػََٔالً يًَُٕ ٌَُِيَ ًًَُنَّد َُيُْْ ﴿ - ٕٛ
( ُب أعماؽ البحار يَػُغوُصوَف َلوُ ) ،كسخران لسليماف بعض الشياطْب من ا١بن ال كلهم   

 ،ّٕص /  ﴾َوالشََّياِطَْب ُكلَّ بَػنَّاٍء َوَغوَّاصٍ ﴿ كقولوكيستخرجوف منها ا١بواىر كاللؤلؤ كا٤برجاف 
كبناء ا٤بدف ا٢بديثة كالقصور ا٤بشيدة   ( كيعملوف أعماالن شاقة أخرلَويَػْعَمُلوَف َعَمبًل ُدوَف َذِلكَ )

يػىٍعمىليوفى لىوي مىا يىشىاءي ًمٍن ٧بىىارًيبى كىٛبىىاثًيلى كىًجفىافو  ﴿ كقولوكاألمور الٍب يعجز عنها البشر  ،الشاىقة
 ( ٫بفظهم عن ا٣بركج عن أمره كطاعتو كعدـوَُكنَّا ٥َبُْم َحاِفِظْبَ ) ُّسبأ/﴾كىا١بٍىوىاًب كىقيديكرو رىاًسيىاتو 

ال ٯبسر  ،فكيله ُب قبضتو كٙبت سلطتو كىيبتو ،ُٔاألنعاـ /  ﴾َو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ َوىُ ﴿التمرد عليو 
كا٤بلك ٕباجة إٔب علم كحلم كحـز  ،كىكذا النظاـ العادؿ أساس ا٤بلك ،أحد أف يدنوا منو دكف إذف

َناُكْم ﴿ كقولو ،ا٢بكمكابلقوانْب الدقيقة كالشاملة كا٢بازمة دٲبومة كاستثمار كفاءات،  ُخُذوا َما آتَػيػْ
ةٍ  نىا جىرَّبػٍ قاؿ سليماف)ع( ) –ٔة:فائد قواـ الٌرعٌية( ة)حيسني الٌسياس ٓت غرر ا٢بكم ،ّٔالبقرة/﴾ِبُقوَّ

هي يىٍكًفيٍ وي كىشىًديدي يًٌني لى  اٍلعىٍيشى  هي  هي فػىوىجىٍدانى يػٍره  يىٍكًفيٍ  قىًليله ( )ًمٍنوي أىٍدانى ًثّبو  خى عن اإلماـ  – ٕ( يػيٍلًهيٍ  ًمٍن كى
ٍوًت سىًبيبلن لىكىافى ذىًلكى سليماف ًبٍن دىاكيدي الًَّذم ) علي)ع(

ى
دي ًإٔبى البػىقىاًء سيلَّمنا أىٍك ًإٔبى ا٤ب ا ٯبًى لىٍو أىفَّ أىحىدن

رى لىوي مي  سليماف  كاف  – ٖ ،ِّٗ/  ٓتفسّب الكاشف ( ةً فى لٍ الزي  مىعى النػُّبػيوًَّة كىعىًظيمي  كى ا١بًًٍن كىاإًلٍنسً لٍ سيخًٌ
َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَف ُجُنوُدُه ِمْن ا١بِْنِّ ﴿( كلو جنود منهم إبذف رَبّوحاكمان على اإلنس كا١بن معان )

)أعقل ا٤بلوؾ من سىاسى نػىٍفسىوي للرَّعٌية ٗبا  ٓت غرر ا٢بكم ُٕالنمل/﴾َوالطَّّْبِ فَػُهْم يُوَزُعوفَ  َواإِلْنسِ 
 تثبت بو حٌجتو( . كسىاسى الٌرعٌية ٗبا ،يسقط عنو حيٌجتها

 ﴾ًَؤٌَُّّذَ بٌِْ َٗديٍَ ََزَّوُ ؤَِِّٗ ََّٕٓنِِ خُعُُُّّ ًَؤَْٗطَ ؤََْلَُْ خَُُّخلِِٔنيَ  ﴿ - ٖٛ
لقد ابتلى هللا داكد كسليماف  ،: اسم عربم ٗبعُب آيب أم راجع إٔب هللا كالتائب إليو ي وبَ أَ    

ُلوُكْم ﴿ كقولولٌضراء كانة كاآلف جاء االبتبلء اب ،كالرفاىيةكالرخاء ابلسرٌاء  َنةً نَػبػْ  ﴾اِبلشَّرِّ َوا٣ْبَّْبِ ِفتػْ
٤بٌا طاؿى أمد انة عليو  ،: ذكر قصة نيب هللا أيوب حْب دعا ربو بتضرع كخشوعا٤بعُب.  ّٓاألنبياء / 

كتفاقم الضر ( أ٘ب انلِب الببلء كالعناء كالشقاء كالشدة كٓب يقل )تراكم َأِّنِ َمسَِِّب الض ر  قائبلن رب )
كٓب يقَبح  ،ٓب يصرح )ع( بطلب تغيّب حالو كرفع الببلء عنو ،عليَّ( كيبل يشعر شكواه ابلضجر!

 ،ككاف لو ماؿ كثّب ،كقد ابتبله هللا فذىب مالو ،كتعظيمان لربو الكرٙب ،شيئان على ربو أتدابن منو
كجهاء قومو فقالوا ما  فمر عليو ،كابتلى ُب بدنو ٗبرض شديد سنوات طويلة فصرب ،كمات أكالده

فعند  ، كىو ا٤بعصـو بذاتو كا٤بعصـو ابلوحي، كمبٌلغ رسالتو إٔب الٌناس،أصابو ىذا إاٌل بذنب عظيم!
ٍعلى )ٓت غرر ا٢بكم  ،ذلك دعا ربو كشكا حالو كٓب يشكي ألحد رى عىلىى  شىٍكوىاؾى أجى ( نىاؾى غً إٔب مىٍن يػىٍقدى
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( كهللا تعأب أرحم من كل رحيم َأْرَحُم الرَّاِٞبِْبَ َوأَْنَت كاختصر الطلب فكشف عنو ضيرَّه )
( كأ٭با أرٞبِبٓب يقل ) ،أظهر كامل إفتقاره إٔب هللا تعأب ،ُٔٓاألعراؼ /  ﴾َرْٞبٍَِب َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ وَ ﴿

 ،لطفان ُب السؤاؿ ،على طلب الرٞبة ،( قدـ رٞبتو الٍب كسعت كل شيءَوأَْنَت َأْرَحُم الرَّاِٞبِْبَ )قاؿ 
 ﴾ْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّو َأوَّابٌ ِإَنَّ َوَجْدََنُه َصاِبرًا نِ ﴿ قاؿ هللا ُب حقوً لذلك  ،كحفظان لؤلدب ُب ا٣بطاب

  ْْص/
ككصف ربو بغاية  ،كلكن كصف نفسو ابلضعف ،ٓب ييصرٌح ابلدعاء كاختصر الكبلـ –ٔة:فائد

 ،(ًمٍن تىٍصرًيحو  لىغي أىبػٍ  حو يٍ ريبَّ تػىٍلمً كى فكاف فيو من حسن التلٌطف ماليس ُب التصريح من طلب ) ،الرٞبة
ءن األىٍنًبيىاءي ٍبيَّ الصَّا٢ًبيوفى ٍبيَّ األىٍمثىلي فىاألىٍمثىلي )عن النيب)ص(-ٕ ًإفَّ ُب  -ٖ، ِِٓ/ِالكاُب( أىشىدُّ النَّاًس بىبلى

ان ًمنى  ًة ىً  ،اترى بػٍ خً  كىُب اٍلمىشىقَّاتً  ،كىُب اٍلمىكىارًه مىكىارًـ ،هللاً  اٍلًمحىن ًمنىحى ايى  ،بىاىةكىُب اٍلميعىاانى كىُب اٍلبىبلى
هتىا اٍلكىرىامىات ت هًنىاايى اايى للًٌ  ةو يٌ لً مىا ًمٍن بى ) عن اإلماـ ا٢بسن العسكري)ع(! ًبدى يطي ًّٔىاًإالَّ كى ا نًٍعمىةه ٙبًي  ( ًفيهى

ا رِْجِلَك َىذَ ارُْكْض بِ ﴿: مكث ُب الببلء تسع سنْب حٌب قاؿ هللا لو روي –ٗ ،ّْٕ/  ٖٕالبحار 
فيو شفاؤؾ كقد كىبت لك أىلك كمالك ككلدؾ كمثلهم معهم !  ِْص /  ﴾ُمْغَتَسٌل اَبِرٌد َوَشَرابٌ 

سرائيليات كأف الناس طردكه من ا٤بدينة فهو من اإل ،كىناؾ كبلـ عن شدة مرض أيوب – ٘
ألنو يتعارض  ،ناس منور اليكوف ُب النيب من األمراض ما يينفٌ ألف من شركط النبوة أاٌل  ،ا٤بوضوعة

 . ّٓالنحل /  ﴾فػىهىٍل عىلىى الرُّسيًل ًإالَّ اٍلبىبلغي اٍلميًبْبي ﴿كقولو مع كظيفتو ُب تبليغ رسالتو كىداية الناس 
 ﴾د ًًٌٍََُِْ ُِِْؼَدزًَِِّٖ كَدْٔعَفَسْنَد َُوُ كٌَََٙلْنَد َٓد زِوِ ِْٖٓ ظٍُُّ ًَآظَْْنَدهُ ؤَىَِْوُ ًَِٓؽَِْيُْْ َٓؼَيُْْ ََلَْٔصً ِْٖٓ ػِنًَِْٗ ﴿ - ٗٛ

َنا) ( كببلء كعناء كأذل أصاب ِمْن ُضرٍّ كأزلنا ما أصابو ) ،( دعاءه كتضٌرعو كرٌد عليو عافيتوفَاْسَتَجبػْ
كأعاده إٔب أحسن ٩با كاف عليو ! ألنو صرب على ببلء  ،ككشفى بلواه ،ركحو كجسمو كمالو كأىلو

كىجىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍم أىًئمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى كقولو ) ،النيب ا٤بختاركثبت على اإلٲباف ثبوت  ،هللا صرب األحرار
تًنىا ييوًقنيوفى  انيوا آبًىايى َناُه ) (مىعىإٍب األميوير اًبلصَّرٍبً تيٍدرىؾي )ٓت غرر ا٢بكم  ،ِْالسجدة/( لىمَّا صىبػىريكا كىكى َوآتَػيػْ

فولد لو من األكالد  ،مثل أىلو عددان مع زايدة عليهم( كأعطيناه ُب الدنيا َأْىَلُو َوِمثْػَلُهْم َمَعُهمْ 
( أم َرْٞبًَة ِمْن ِعْنِدََن َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِدينَ كأخلف عليو أكثر ٩با ذىب من مالو ) ،ضعف ما كاف

ألنو ا٤بثل األعلى للصرب ا١بميل كاإلٲباف كاألسوة ا٢بسنة ابالقتداء  ،آتيناه ما ذكر رٞبةو منا أليوب
فيثابوا كما  ،ليصربكا كما صرب ،( كعربة للمخلصْبِلْلَعاِبِدينَ ( أم تذكرة )َوِذْكَرى) ُب الشدائد .

( ابلذكر إشارة إٔب أف هللا مع الصابرين اتسبْب العابدين) خرة، خصٌ كاآلأثيب ُب الدنيا 
يؤتيهم أجرىم  ا٤بخلصْب  تعأب ُب أقوا٥بم كأفعا٥بم. كليعلموا أف هللا يبتلي أكلياءه امتحاانن ٥بم ٍب

َا يُػَوْتَّ الصَّاِبرُ ﴿ وقولو ٔٓاألعراؼ /  ﴾ َقرِيٌب ِمْن اْلُمْحِسِنْبَ ِإفَّ َرْٞبََة اَّللَِّ ﴿ وَف َأْجَرُىْم ِبَغّْبِ ِإ٭بَّ
  َُالزمر/ ﴾ِحَسابٍ 
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كبعد  ،كىم على كعدو من هللا تعأب أبف كراء الضيق فرجان  ،يبتلى الصا٢بوف ٗبا يبتلوف بو –ٔة:فائد
-ٓاإلنشراح /  ﴾ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً  ،فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً ﴿ كقولوكبعد الضعف قوة  ،صحة ا٤برض

كىكذا  ،كما الٲبكن أف يستمرى اليسري ببل عسر يرافقو  ،ال ٲبكن أف يستمرى العسري ببل يسر معو ٔ
اٍصربٍ عىلىى مىا أىصىابىكى ًإفَّ كى كقولو ) ،كالشكر  ُب ٝبيع األحواؿ ،تعرؼ قيمة الًنعم أبضدادىا

 ًمٍن زىكىاؿً  اىللَّهيمَّ ًإ٘بَّ أىعيوذي ًبكى ) ٓت الدعاء عن النيب)ص( – ٕ، ُٕلقماف/( ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً اأٍليميورً 
تى عٍ نً  تى  ةي اءى جى في كى  ،ٌوؿي عىاًفيػىتىكى كىٙبىى  ،كى مى يعي سىخىًطكى  ،كى نًٍقمى  ( .كىٝبًى

 ﴾( ًَؤَيْوَِْنَدىُْْ كِِ ََلَْٔعِنَد بَِّٗيُْْ ِْٖٓ خُصَّدُِمِني72ًََبِيََِّْٓ ًٌََخ خٌُِْلَِْ ًٌَُّ ِْٖٓ خُصَّدزَُِِّٖ ) ًَبَِْٔٔدػََِْ ﴿ - ٙٛ – ٘ٛ
القرىب فنالوا رضاه فانقطعوا إليو ابلدعاء ك  ،ىؤالء الرسل الكراـ الذين صربكا على ما ابتبلىم هللا بو

هللا فكاف من  كقد أكرمو ، على االنقياد للذبح كغّب ذلكفصرب (ِإ٠ْبَاِعيلَ ). أما كجنتو كنعيمو
كأكؿ من استخدـ النجـو  ،مو هللا غزؿ الصوؼ كا٣بياطة( علٌ ِإْدرِيسَ ، كأما )صلبو خاًب النبيْب
( فهو َذا اْلِكْفلِ )كأما  ،حَباـ كالتكرٙبفهو ُب موضع اال ،كأكؿ من خىطَّ ابلقلمً  ،٤بعرفة ا٘باه الطرؽ

كره القرآف إاٌل ُب ىذا ا٤بوضع كىو أحد أبناء أيٌوب)ع( كىو ٰبفظ العهد كيكفل نيب مرسل ٓب يذ 
كلهم دعوا الناس إٔب   ،ب: ا٢بظ كالنصي اْلِكْفلِ  والضعيف كاليتيم كيدافع عن ا٤بظلـو كارـك . 

ء كىؤالء ( كل األنبياُكل  ِمْن الصَّاِبرِينَ ُب بيئات مشركة كُب أجواء جاىلية متخٌلفة. ) ،توحيد هللا
كألقوا ا٢بجة على الناس، ، جاىدكا ُب هللا كأٌدكا رسالتهم هم من أىل اإلحساف كالصرب ا١بميلمن

 .كصربكا على ما ان٥بم من األذل
(أم اخَبانىم للنبوة أك أدخلناىم ُب الرٞبة ككأف َوَأْدَخْلَناُىْم ٓت َرْٞبَِتَنا ِإنػَُّهْم ِمْن الصَّا٢بِِْبَ ) – ٙٛ

 ،فصاركا عند مليك مقتدر ،منيع فدخلوا فيو أبماف بعوف هللا تعأب أمْب ن حصْبالرٞبة ٥با حص
يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ٓت ﴿كقولو ( ِإنػَُّهْم ِمْن الصَّا٢بِِْبَ كىذا ىو ا٤بقصود ُب ذكرىم ُب ىذا السياؽ )

ا ًإالَّ ًّٔىا ًإنَّوي لىٍيسى أًلىنٍػفيًسكيٍم ٜبىىنه ) عن اإلماـ علي)ع( ُّاإلنساف /  ﴾َرْٞبَِتوِ   ٖٕالبحار  (ًإالَّ ا١بىنَّة فىبلى تىًبيعيوىى

كاكتساب منازؿ  ،الصرب كالتقول ٲبهداف الدخوؿ ُب حصن الرٞبة اإل٥بية –ٔ:فائدة ُّص
آؿ  ﴾كىًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا فىًإفَّ ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً األيميورً ﴿ كقولو  كىذه من صفات األنبياء)ع( ،الصا٢بْب

 . ُٖٔعمراف/
  ﴾طَ ُٔسْمَدَٗيَ بِِِّٗ ًُنطُ ِْٖٓ خُظَّدُِِٔنيًٌَََخ خُنٌُِّٕ بٌِْ ٌَىَرَ ُٓـَدظِسدً كَظََّٖ ؤَْٕ َُْٖ َٗوًََِْ ػََِْْوِ كَنَديٍَ كِِ خُظَُُِّٔدضِ ؤَْٕ ال بَُِوَ بِالَّ ؤَْٗ ﴿ - ٚٛ

: غضباف ُمَغاِضبًا  ،مٌٌب  : صاحب ا٢بوت الٍب ابتلعت النيب يونس بن َوَذا الن وفِ  ،: ا٢بوت النوف
: لن نضٌيق عليو ُب أمر  َلْن نَػْقِدَر َعَلْيوِ  ،من قومو لتماديهم ُب العناد كالفساد كالطغياف ُب الكفر

: بعثو  قصة يونس ذا النوف)ع(غضبو كظن لن نعاقبو أبية عقوبة بَبكو قومو قبل أف أيذف هللا لو . 
دعاىم إٔب توحيد هللا كعبادتو فأبوا عليو كعصوه كٛبادكا ُب  هللا إٔب قرية مشركة ُب ا٤بوصل)العراؽ( ف
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استعجل الغضب على قومو  ،( تدؿ على ا٤بفاعلة كا٤بشاركة ُب الغضبِإْذ َذَىَب ُمَغاِضباً كفرىم )
ىيٍم اف ٓب يؤمنوا كيتوبوا ينزؿ  ،عندما ظهركا لو ما يضيق صدره كيثّب غضبو كيدعو إٔب القطيعة فػىتػىوىعَّدى

فخرج من بينهم  ،فخاؼ أف ييكىذًٌبويه كيتجرٌأكا عليو ،كأتى ا٤بوعد كٓب ينزؿ العذاب ،بّٔم العذا
كما ىاجر النيب)ص( من  ،ميغاًضبان! ال غاضبان ألف قومو شاركوه ُب الغضب ككانوا سبب غضبو

 إاٌل أنو كاف من األكٔب ،ككانوا سبب ٥با ة١بأكه إٔب ا٥بجر أفأىل مٌكة ىم الذين  ،مكة وٗت يهجرىا
كال يَبكهم أبكؿ  ،بو أف يصرب صربان ٝبيبلن كيصابر كيتحٌمل قومو إلصبلح نفوسهم كاستجابة قلؤّم

( طريق ذات الشوكةإٌف طريق الدعوة إٔب هللا ) ،فيتخٌلى عن مسؤكليتو فيهم ،ابدرة إعراض عنو
من ا١باىلية ٯبثم فهناؾ مستنقع  ،يسّبةت كاستجابة النفوس ٥بذه الدعوات ليس ،ليس ىٌينان كال لٌينان 

هللا أداة ُب يد القدرة ، كأف الدعاة إٔب الة ىذا الفساد ابلتدريج ا٤بدركسكال بد من إز  ،على القلوب
للدعاة إٔب هللا ينبغي أف ابلغ األٮبية كُب قصة يونس)ع( لىدرس  ،إرادتو سبحانوكعناصر العليا 

 .يتأٌملوه كيتدبٌركه 
فلم  ،ْٖالقلم /  ﴾ِت ِإْذ ََنَدى َوُىَو َمْكُظوـٌ َوال َتُكْن َكَصاِحِب ا٢ْبُو فَاْصَِبْ ٢ِبُْكِم رَبَِّك ﴿ كقولو

 ،فأخرجو هللا منهم ّٓاألحقاؼ /  (َكما َصبَػَر ُأوُلوا الَعْزـِ ِمَن الر ُسليصرب الصرب الكاُب ا٤بطلوب )
ضىٌرعيوا تى  ،كقرب نزكؿ العذاب عليهم ،ابلعذاب بعد ثبلثكأكعدىم  ،فخرج من قومو مغاضبان ٥بم

فَػَلْوال َكاَنْت قَػْريٌَة ﴿كقولوفرفع هللا عنهم العذاب  ،إٔب هللا تعأب كفٌػٌرقوا بْب األمهات كأكالدىا
ُهْم َعَذاَب ا٣بِْْزيِ آَمَنْت فَػنَػَفَعَها ِإٲبَانُػَها ِإالَّ قَػْوـَ يُوُنَس َلمَّا آَمُنوا َكَشفْ   كىو ٓب ،ٖٗيونس /  ﴾َنا َعنػْ

ككصل  ،أما يونس فذىب مهاجران مزعوجان كحسب أنو أٌدل رسالتو ،بلء عنهميعلم بتوبتهم كرفع الب
بسبب  ،فركب مع قـو ُب سفينة فلما كصلوا كسط البحر أشرفوا على الغرؽإٔب الباب ا٤بسدكد، 

 ، يتخففوف منو لنجاة ا١بميعوا على رجل منهم يلقونو ُب البحرفاقَبع حوت كبّبة ىٌزت سفينتهم!
فوقعت القرعة على يونس فأبوا أف يلقوه فأعادكىا مرتْب فوقعت عليو كل مرة  ،كاشغاؿ ا٢بوت بو

: ا٤بغلوبْب، ٍب قاـ يونس كألقى  اْلُمْدَحِضْبَ  ُُْالصافات/ ﴾َم َفَكاَف ِمْن اْلُمْدَحِضْبَ َفَساىَ ﴿كقولو 
علو طعامان ان لو كٓب ٯبنفأرسل هللا لو حواتن فالتقمتو!! كجعل هللا بطن ا٢بوت سج ،بنفسو ُب البحر

( نَػْقِدرَ ييقاؿ : قدىٍرتى عليو الشيء أم ضيقتو ) ،: فحسب َفَظنَّ ( َفَظنَّ َأْف َلْن نَػْقِدَر َعَلْيوِ ٥با! )
أم ضىٌيقى  ٕالطبلؽ /  ﴾َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِو ِرْزقُوُ ﴿كقولو من القدر كا٤بقدار كالتقدير ال من القيدرة 

 .فأخطأ ُب التقدير كترؾ األكٔب
 : ا٤بعُب 

من دكف  ،على ترؾ مسؤكليتو الرسالية ٘باه قومو ،فظنَّ أف لن نيضٌيق عليو أمره كٓب ٫باسبو كٓب نعاقبو
كاإلنساف الغاضب يلتبس عليو  ،ككاف األكٔب منو أف يبقى بينهم إٔب أف أيذف هللا لو ،رخصة من ربو
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ٍلً ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( فيفقد التصٌرؼ ا٤بوزكف! ،عقلو ًٍلٍك عىٍقليوي مىٍن ٓبٍى ٲبى /  ٕٕالبحار  (ٍك غىضىبيوي ٓبٍى ٲبى

، كال يقوؿ ُب الرضى و كاف يغضب كلكنو يسيطر على غضبومن كماؿ قوة نبينا)ص( إن ،ُّٖ
( فنادل ربو مكسوران اندمان مستغيثان داعيان كىو ُب بطن فَػَناَدى ٓت الظ ُلَماتِ كالغضب إاٌل ا٢بق! )

َعُثوفَ  ،اَف ِمْن اْلُمَسبِِّحْبَ فَػَلْوال أَنَُّو كَ ﴿ كقولوا٢بوت   ُْْ – ُّْالصافات/﴾َلَلِبَث ٓت َبْطِنِو ِإَ٘ت يَػْوـِ يُػبػْ
عت ) َأْف ال ألهنا ظلمة الليل كظلمة البحر كظلمة بطن ا٢بوت ) ،( لكثافتها الشديدةالظ ُلَماتِ كٝبي

سبحانك ال إلو غّبؾ كال  ،شيء ( أنٌزىك تنزيهان الئقان بك من أف يعجزؾِإَلَو ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنكَ 
كقد كنتي من  ،كنزىتك ايرب عن كل نقص كظلم ككل ما اليليق بك ،رب سواؾ كال معبود غّبؾ

فاكشٍف عِب  ،كأان اآلف من التائبْب النادمْب ،كأنت ٓب تظلمِب ،عْب ُب قرارمالظا٤بْب لنفسي ا٤بتسرٌ 
( لنفسي كالظا٤بْب  ُكنُت ِمْن الظَّاِلِمْبَ ِإِّنِ كإنك قادره على ما تشاء كال يعجزؾ شيء ) ،انة

َوَمْن يَػتَػَعدَّ ﴿لقومي اب٤ببادرة السريعة اب٥بجرة كترؾ قومي دكف أمر من هللا كأنت التٌواب الرحيم 
: يظن نيب هللا قاؿبن عباس ا: سىأؿ معاكية فائدة ِِٗ/البقرة﴾فَُأْولَِ َك ُىْم الظَّاِلُموفَ ُحُدوَد اَّللَِّ 
 بن عباس : ىذا من القدر ال من القدرة .اٍن ٍيقًدرى هللاي عىلىٍيًو ؟ فقاؿ يونس أىٍف لى 

 ﴾كَدْٔعَفَسْنَد َُوُ ًََٗفَّْْنَدهُ ِْٖٓ خُْـَِّْ ًًٍَََُِيَ ُٗنْفِِ خُُْٔآِْنِنيَ  ﴿ - ٛٛ
َنا َلوُ ) َناُه ِمْن اْلَغمِّ ( دعاءه لتضرعو كاستغاثتو )فَاْسَتَجبػْ أثناء حبسو ُب  ( من الضيق كالكربَو٪َبَّيػْ

ُب بطنها ! عندما صدؽ بتوبتو كندـ  بعد مدة قضاىا أبف قىذَّفىو إٔب ساحل النجاة ،بطن ا٢بوت
( كىنا يكشف القرآف عن قانوف عاـ كمستمر: إنو  وََكَذِلَك نُػْنِجي اْلُمْؤِمِنْبَ على تسٌرعو ُب ىجرتو )

الذين يعتذركف لرّٔم عن  ،الصادقْبكما ٪بينا يونس من تلك انة الشديدة كذلك ننجي ا٤بؤمنْب 
 من –ٔ:فائدة. تغاثوا بنا طالبْب رٞبتنا كعونناإذا اس ،كعند الشدائد كا٤بكائد كاألىواؿ ،الذنب

 ،كالبدء ابلتسبيح كالتحميد كالتوحيد ا٣بالص ،: االنقطاع الكامل إٔب هللاشروط الدعاء ا٤بستجاب
كالدعاء  ،ٍب طلب ا٢باجة كالتضرٌع طأ كطلب العفوٍب االستغفار كالندـ على الذنب كاالعَباؼ اب٣ب

عن اإلماـ  َٔغافر /  ﴾ْم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكمْ َوقَاَؿ رَب كُ ﴿كيدفع الببلء كىيػىٌرد القضاء  ،سبلح ا٤بؤمن
ٍن يػىٍفزىعي ًمٍن أىٍربىعو كىٍيفى الى يػى ) الصادؽ)ع( . ًإٔبى قػىٍولًوً ٍفزى عىًجٍبتي ًلمى ٍن أىٍغتىمُّ   عي ًإٔبى أىٍربىعو )عى( )عىًجٍبتي ًلمى
ٍعتي هللاى َأْف ال ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإِّنِ ُكنُت ِمْن الظَّاِلِمْبَ ًإٔبى قػىٍولًًو ) عي زى فٍ كىٍيفى الى يػى  ( فىًإ٘بَّ ٠بًى

ا   ٍب ذكر اآلية .يػىقيوؿي ًبعيٍقًبهى
 ﴾ِِٗ كَُْيخً ًَؤَْٗطَ وَُُْْ خٌَُْخَِؼِنيَ ًًََََُِِّّد بٌِْ َٗديٍَ ََزَّوُ ََذِّ ال ظٍَََْ ﴿ - ٜٛ
حْب دعا ربو متضٌرًعان إليو مع اإلخبلص كاإلانبة  (زََكِرايَّ ِإْذ ََنَدى رَبَّوُ )كاذكر اي دمحم خرب رسولنا    

( رب ال تَبكِب كحيدان ببل كلد كال كارث يرثِب ُب علمي كعلم َربِّ ال َتَذْرِن فَػْرداً قائبلن )
: كاف عمره مائة كزكجتو تسعة كتسعْب!  روي ،رثِب ُب أموإب فينفقها ُب سبيل هللاكي،األنبياء
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ُر اْلَوارِِثْبَ ) كال  ،كأنت الوارث لكل شيء ،( كأنت ايرب خّب من يبقى بعد كل من ٲبوتَوأَْنَت َخيػْ
 دعومن أراد الولد ي عن اإلماـ الصادؽ)ع( -ٔ:فائدةكىذا مدح  تعأب ابلبقاء.  ،يشاركك أحد

يُع الد َعاءِ  َربِّ َىْب ٙت ِمنْ ﴿هللا كىو ساجد  َربِّ ال ) ّٖآؿ عمراف /  ﴾َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك ٠بَِ
ُر اْلَوارِِثْبَ  سن ا٣ببلفة بعده ،( كىو يريد من ذريةَتَذْرِن فَػْردًا َوَأْنَت َخيػْ  دهكلمن أىلو ك فّبثو  ،من ٰبي

 . ُٔالنمل/( كىكىًرثى سيلىٍيمىافي دىاكيكدى لو )، كقو كيواصل رسالتو كدعوتو
ًْػٌَُٗنَد ََؿَسدً ًَََىَسدً ًًََدٌُٗخ كَدْٔعَفَسْنَد َُوُ ًًََىَسْنَد َُوُ َّمََْْ ًَؤَصَِْمْنَد َُوُ ًَِْـَوُ بَِّٗيُْْ ًَدٌُٗخ َُّٕدَِػٌَُٕ كِِ خُْىََُْْخضِ ًََّ ﴿ - ٜٓ

 ﴾َُنَد وَدِ٘ؼِنيَ 
كىبنا لو بطريقة إعجازية على  ،بدكف قانوف األسباب ،رزقناه كلدان صا٢بان ه بسرعة ك ءفأجبنا دعا

يي  ،٠بو كٰبٓب بفعلوفهو ٰبٓب اب ،على مسمى ان ( ا٠بٰبٓبا٠بوي ) ان شيخوختو كلد كٰبٓب بذاتو كىٰبي
من أكؿ عمره حٌب بعد كتستمر حٌب ماتى شهيدان سعيدان ميقاكمان للباطل! لتتحقق لو ا٢بياة  ،غّبه

( َوَأْصَلْحَنا َلُو َزْوَجوُ ) ُٗا٢بديد /  ﴾٥َبُْم َأْجُرُىْم َونُورُُىمْ  َوالش َهَداُء ِعْنَد َرّبِِّمْ ﴿ كقولوا٤بوت 
فأصلحها هللا  ،ككانت سيئة ا٣بيليق طويلة اللساف ،كجعلناىا شىابةن كىلويدان بعد ما كانت عجوزان عاقران 

َراتِ ـ ! )ٝبيلة الكبل ،ا٣بيليقا٣بىلق ك تعأب فجعلها حسنة  ( إ٭با ِإنػَُّهْم َكانُوا ُيَساِرُعوَف ٓت ا٣ْبَيػْ
كمبادرين ببل أتخّب  ،ألهنم كانوا صا٢بْب سبَّاقْب ُب طاعة هللا ٧ببْب ٥با ،استجبنا دعاء زكراي كزكجتو

، فسارعنا ُب تعأب على سعة معناىا النافعات ألمتةكعمل الصا٢بات  ،ُب فعل ا٣بّبات للناس
اآلية ٙبث على تبٌِب عنصر  ،ككل إنساف يعمل ا٣بّبات بقدره كٕبسب قدرتو ،ئواستجابة دعا

للداللة على التسابق عما ىو مألوؼ  ،كالسريعة، كالطريقة ا٤بخَبعة الناجحة ا٤ببادرة الفريدة
فأابدر  ،ِٔا٤بطففْب/﴾َوٓت َذِلَك فَػْليَػتَػَناَفْس اْلُمتَػَناِفُسوفَ ﴿كقولو كمعركؼ ُب الواقع اإلجتماعي 

كاالبتعاد عن التقليد األعمى كاالتٌباع ا٤بألوؼ  ،كل جديد كمفيد كانفع للناس! كمرضي عند هللاب
: خوفان من عقابو كنقمتو   ورىبةً  ،: ُب ثوابو كرٞبتورغبةً ( َوَيْدُعونَػَنا َرَغبًا َوَرَىباً ) ،الساذج
يػٍري ) كمٓت غرر ا٢ب ٗالزمر/﴾َرَة َويَػْرُجو َرْٞبََة رَبِّوِ َٰبَْذُر اآلخِ ﴿كقولو اءً  داؿي عتً ا ،اأٍلىٍعمىاؿ خى  الرَّجى

ٱبافونو ُب السرًٌ كالعبلنية،  ،( متفاعلْب خاضعْب عابدين هللاوََكانُوا لََنا َخاِشِعْبَ ) (كىا٣بٍىٍوؼً 
 ال متكربين كال متجربين.  ،متواضعْب لو كللناس

( من ا٤بعصية والرىبة)( ُب الطاعة كالرضواف ال ُب الثواب الرغبةلعٌل ا٤براد ُب ) – ٔ:فائدة
يّّ مىا عىبى )إً  عن اإلماـ علي)ع(رتفاع مقاـ األنبياء)ع( . ال ،كالغضب اإل٥بي ال من العقاب  ٍدتيكى ٥بًى

ٍوفى  رً  ان خى تيكى  طىمىعان  الؾى كى ًمٍن انى نًَّتكى كىلىًكنَّ كىجىٍدتيكى أىٍىبلن لًلًعبىادىًة فػىعىبىدى  (ُب جى
ٗبعُب إٌف أكلياء هللا  ،( يدؿ على ا٢بصرلََناقل )خاشعْب لنا( فتقدٙب )( كٓب يلََنا َخاِشِعْبَ قاؿ ) – ٕ

 ﴾َفبَل َتُكوَننَّ َظِهّبًا ِلْلَكاِفرِينَ ﴿ كقولوال ٰبنوف رؤكسهم للطواغيت خشوعان  كتعظيمان لو 
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 ن أعداء هللا كال هتادف الفاسدين كال تساـك آّرمْب كالال تعً  :ٗبعُب ،: ا٤بعْبالظهّب ٖٔالقصص/
عن ، فهو شيطاف أخرس!عن ا٢بق يدعم الباطل كٱبذؿ ا٢بق فإف الساكت ،تسكت عنهم

مىةي ) النيب)ص( نًيَّة أىمَّا عىبلَّ كىالتػَّفىكُّري لًيػىٍوـً  ،ا١بىًميل ريكيوبي  ،ا٣بىاًشعي فىأىٍربػىعىةه: ميرىاقػىبىةي هللًا ُب الًسرًٌ كىالعىبلى
ينىاجىاةي للًٌ  ،الًقيىامىةً 

كأ٭با ىي  ،( كىذًه أيضان ليست صفة خاصة بزكرايَوَأْصَلْحَنا َلُو َزْوَجوُ ) -ٖ. (كىا٤ب
ريٌٗبا تشّب اآلية )أصحاب العقم( فإف  ،ل ٢بمل ىذًه الًصفات النموذجيةقانوف عاـ لكل مؤمن مؤىٌ 

بان( فأف هللا يرزقهم ذرية إٍف كانت ُب صا٢بهم!  ابلعقم أف يرضوا  فعليهم أوالً يدعوا هللا )رىغىبان كىرىىى
كال يدفع القضاء إال  ،على أف العقم ابتبلء كقضاء،َٓالشورل /  ﴾ٯَبَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقيماً وَ ﴿كقولو 
ال على ما  ،فإف هللا ٯبرم األمور على ما يقتضيو ،كبعد ذلك يرضى بقضاء هللا تعأب ،الٌدعاء

 ترتضيو! .
 ﴾ْيَد ِْٖٓ ًَُلِنَد ًَـَؼَِْنَدىَد ًَخزْنَيَد آَّصً ُِِْؼَدَُِٔنيَ ًَخَُّعِِ ؤَلْصَنَطْ كَُْـَيَد كَنَلَىْنَد كِ ﴿ - ٜٔ
كجاء ذكرىا ضمن موكب األنبياء)ع(  ،كاذكٍر اي٧بمٍد مرٙب ابنة عمراف العذراء العفيفة الطاىرة   

 ،( صانتو من كل مباشرةالٍَِّب َأْحَصَنْت فَػْرَجَها) ،هنااألهنا مصطفاة منتقاة من دكف النساء ُب زم
كمن كل الرجاؿ ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ )ردان ٤با أهتمها بو اليهود(  ،لٍب حفظت نفسها عن كل عيبا

كتسامت عن ا٤بألوؼ كا٤بعركؼ من كل  ،كحٌصنت فرجها من كل فساد كترفٌػعىٍت عن كل مكركه
ن ،خطأ ِفيَها  فَػنَػَفْخَنا) ،من الوقوع ُب الفاحشة كٲبنع كاإلحصاف يطلق عادةن على الزكاج ألنو ٰبيىصًٌ

: ٨بلوؽ عظيم مقٌرب إٔب هللا فنسبو هللا إٔب الروح  ،( النفخ ىنا عاـ ال ٰبدد موضعوِمْن ُروِحَنا
: أمران جربيل فنفخ ُب فتحة قميصها فدخلت النفخة ا٤بعُبجندان.  ،٫بو عبادان ،نفسو تشريفان لو

عجاز كرفعو هللا ان ابإل، فعاش مدعومفخلقنا ا٤بسيح ُب رٞبها بطريقة إعجازية خارقة ،إٔب جوفها
آيةن  ،( كجعلناىا كابنها الذم كلدتو من غّب أبَوَجَعْلَناَىا َوابْػنَػَها آيًَة ِلْلَعاَلِمْبَ ) عجاز!إليو إب

كتدؿ على قدرتنا  ،عجوبة كاحدة ال تتكرر ُب اتريخ البشرية ٝبعاءأمتفردة ٭بوذجية فٌذة ٩بٌيزة ك 
٤برٙب فخران أف يدخل ذكريىا مع ذًٍكًر األنبياء)ع( كليست  ككفى –ٔ:فائدةالباىرة ليعترب ّٔا الناس 

( إٌف ا٤ببلئكة كانت أتتيها برزقها )طعامها( ٓب يصنع بيد البشر! كما آيًَة ِلْلَعاَلِمْبَ ) – ٕ ،منهم
( آيًَة ِلْلَعاَلِمْبَ )قاؿ  ّٕآؿ عمراف /  ﴾قَاَؿ اَي َمْرمَيُ َأّنَّ َلِك َىَذا قَاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ﴿خاطبها زكراي 

 كٓب يقل )آيتْب( ألف مرٙب كابنها حقيقة إعجازية كاحدة موٌحدة متٌحدة أحدٮبا ٥با عبلقة ابألخرل.
 ﴾بَِّٕ ىٍَِهِ ؤَُّٓعٌُُْْ ؤَُّٓصً ًَخلًَِشً ًَؤََٗد ََزٌُُّْْ كَدػْسًًُُِٕ  ﴿ - ٕٜ

فكل  ،كا٣بضوع كاالستسبلـ ٤بنهج هللا ميٗبعُب التسل ،: دينكم دينان كاحدان كىو اإلسبلـمَُّتُكمْ أُ 
 ﴾اُكْم اْلُمْسِلمَْب ِمْن قَػْبلُ ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْػَراِىيَم ُىَو ٠َبَّ ﴿ كقولوكا ابإلسبلـ العاـ ؤ األنبياء جا

: القـو الذين األمة  ،كالنيب دمحم)ص( جاء ابإلسبلـ ا٣باص ا٤بتكامل بذاتو ا٤بكمل لغّبه ،ٖٕا٢بج/
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كأمة  ،ستعما٥با ُب الدين الواحداٍب كثر  ،كاتريخ كاحد كالنوع اإلنسا٘ب الواحد٘بمعهم لغة كاحدة 
آؿ  ﴾يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإِلْسبلـُ ِإفَّ الدِّ ﴿كقولو دمحم ٯبمعها )اإلسبلـ( حاؿ كوهنا ٦بتمعة غّب متفرقة 

يَن ﴿وقولو  ُٗعمراف/ ِإفَّ َىِذِه ُأمَُّتُكْم أُمًَّة : )٤بعُبا ُِالشورل /  ﴾َوال تَػتَػَفرَُّقوا ِفيوِ َأْف َأِقيُموا الدِّ
 ،إهنا أمة األنبياء ٝبيعان أمة كاحدة كىي أمتكم ،( ا٣بطاب للمسلمْب كافة دكف استثناءَواِحَدةً 

أمة كاحدة  ،ختبلؼ الزماف كا٤بكافابرغم  ،كاحدةكاستقامة كاحدة تدين بعقيدة كاحدة كفق سنة 
ع األنبياء أقوامهم عقيدة التوحيد ا٣بالص كالصبلة كبٌلغ ٝبي ،ُب األرض كرب كاحد ُب السماء

عوا على فعل ا٣بّبات كما شجٌ )الٌتوحيد حياة النفس(   ٓت غرر ا٢بكم ،ا٣بالصة لوجو هللا عبادةن 
اختبلؼ الطوائف ك ؽ تفرٌ فبل سبب لتعدد األدايف ك  ،كا٢بسنات كترؾ الشر كالسيئات شريعة

كاألمة  ،ب للخركج عن قواعد الدين الواحد األصيلكال سب ،ا٤بذاىب إاٌل ا١بهل كا١بهل ا٤بركب
كبوحدة العقيدة التوحيدية ا٤بشَبكة إال ا٤بنافع الشخصية  ،الواحدة ا٤بشَبكة بوحدة اإلنسانية

كدين هللا ال يتجزٌأ كال يػىتػىعىدٍَّد كال ٯبوز  ،الدنيوية! كدين هللا كاحد موٌحد مٌتحد لكل األنبياء
 .االختبلؼ فيو

ُهْم ٓت َشْيءٍ  ِإفَّ ﴿ كقولو كىالى كقولو ) ،ُٗٓاألنعاـ /  ﴾الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكانُوا ِشَيعًا َلْسَت ِمنػْ
 .ْٔاألنفاؿ/( تػىنىازىعيوا فػىتػىٍفشىليوا كىتىٍذىىبى رٰبيكيمٍ 

كإ٭با يكوف التفاكت بْب الناس ٗبقدار ا١بهد الذم يبذلو اإلنساف فمنهم من يبذؿ إلعبلء إنسانيتو 
، كالتسامي ّٔذه سو كرفعها عن مستول جاذبية األرضصفاء عقيدتو كسبلمة قلبو كطهارة نفك 

، كالركح كالفكر وتو يسحب اإلنساف إٔب تراب األرضفا١بسد كشه ،النفس إٔب جاذبية السماء
بػيرى اٍلعى ) ،كالعقل يسحب اإلنساف إٔب عآب السماء كالقيم كالعلـو كا٤ببادئ كاألخبلؽ ا كى  ٍقلي فىكيلَّمى

بػيرى اٍلعىٍقلي   الشٍَّهوىةي  رىتٍ كىكيلَّمىا صىغُّ  ،الشٍَّهوىةي  رىتٍ صىغُّ  نػىقىصٍت  ،)إذا كىمىلى العىٍقلي  ٓت غرر ا٢بكم (كى
كجاذبية  ،جاذبية تسحبو إٔب األسفل ك٘بعلو األسفل ،فيكوف اإلنساف بْب جاذبيتْب الٌشهوىةي(

عقُل صاحب جيش الرٞبن، وا٥بوى قائد ال)ٓت غرر ا٢بكم  ،تسحبو إٔب األعلى ك٘بعلو األ٠بى
ٍب إٌف هللا تعأب جعل ( جيش الشيطاف، والّنفس متجاذبة بينهما، فأيّهما غلب كانت ٓت َحّيزه

كنظاـ التدبّب الواحد كا٤بنهج  ،٥بذه األمة الواحدة نظامان كاحدان ىو االنقياد  كحده ال يقبل غّبه
نةو كاحدة تشهد ابإلرادة الواحدة الٍب ٙبكم ىذا الكوف الواحد ال يقـو إاٌل ٗبدبٌر كاحد كفق سي 

،  كبذلك ترتبط السنن اإلنسانية ابلسنن الكونية بعبلقة مشَبكة كاحدة ،كالكائنات بقدرة كاحدة
ًبيًلوً كقولو ) ا فىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوا السُّبيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىٍن سى ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن  .ُّٓاألنعاـ/( كىأىفَّ ىىذى

 ،خلصوا العبادة ٕبأفاعبدك٘ب ك  ،كأان خالقكم كمدبر أمركم كال رب سوام( َوَأََن رَب ُكْم فَاْعُبُدوفِ )
يُن ا٣ْبَاِلصُ أَ ﴿فإف اإلخبلص عبادة ا٤بقربْب  ،كال تشركوا ُب عبادٌب أحدان  كقولو  ّ/زمرال ﴾ال َّلِلَِّ الدِّ
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ـى ًبشىراًئًط  ٓت غرر ا٢بكم ،ِٓا٤بؤمنوف /  ﴾اِحَدًة َوَأََن رَب ُكْم فَاتػَُّقوفِ َوِإفَّ َىِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة وَ ﴿ )مىٍن قىا
عيبيوديًٌة أيًعٍيدى إٔب الٌرًؽ!، كعلى قدر العبودية تكوف أيىًٌلى للعٍتًق( كمىٍن قىصَّرى عىٍن أيصيوًؿ ال ةً العبوديٌ 

سم ٔب أنو ال ٯبوز ألحد أف يتكٌلم ابّب إ: اآلية تشفائدةا٤بنزلة كتكوف الرٞبة كيكوف رضا هللا. 
ٍزدىٍادى اً مىٍن )عن النيب )ص(  ،سبحانو ٨بالفان ٥بواه مطيعان ألمر مواله ،اإلسبلـ إاٌل أف يكوف عا٤بان بو

ان كىٓبٍى يػىٍزدىٍد ىيدىلن  ان  ،ًعٍلمى  قولوككغاية الفضائل العلم ، ِٕٓتنبيو ا٣بواطر ص( ٓبٍى يػىٍزدىٍد ًمنى هللًا ًإالى بػيٍعدى
)إٌف دين الٌل  )ص(عن النيب ُُآّادلة /  ﴾يَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ يَػْرَفْع اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَّذِ ﴿

  ِٖٖٖٔكنز العماؿ خرب لن ينصره إاٌل من حاطو من ٝبيع جوانبو(  تعأبى 
 ﴾د ََخـِؼٌَُٕ ًَظَوَؽَّؼٌُخ ؤََُْٓىُْْ زَْْنَيُْْ ًٌَُّ بَُِْْنَ ﴿ - ٖٜ

نَػُهمْ  تَػَقطَُّعواوَ )األمة الواحدة؟  أساس ماذا كاف حاؿ الناس إزاء األمر ابالستمرار على : (َأْمَرُىْم بَػيػْ
يػَّعىان   ،كجزأكا دينهم التوحيدم الواحد ا٤بوٌحد ٗبنزلة التقطيع ُب ما بينهم ،كٛبزقوا ًقطىعان  ،تفٌرقوا شًٌ

ثػيرى بينهم ا٣ببلفات  ،٭با اقتطع كل منهم قطعة كذىب ّٔاككأ ،كأصبحوا لكل أمة قائدان كإمامان  ككى
: أمرىم هللا تعأب أف يكونوا ٝبيعان على عقيدة كاحدة ا٤بعُب، كاال٫برافات كالنزاعات كالصراعات

ياة الٌنفًس(  ٓت غرر ا٢بكم ،موٌحدة مٌتحدة على التوحيد كاختلفوا إٔب  ،فتفٌرقيوا إٔب أدايف)الٌتوًحيد حى
 ،كىكذا اختلفوا على أساس ا٥بول كاألان كاالتباع األعمى ،وٌزعوا إٔب مذاىب كأحزابكت ،طوائف

نَػُهْم زُبُرًا ُكل  حِ ﴿كقولو فتفرقت قلؤّم كتنافرت أركاحهم  ْزٍب ٗبَا َلَدْيِهْم فَػتَػَقطَُّعوا َأْمَرُىْم بَػيػْ
أخذ كل منهم شيئان  ،ضالوففصار منهم ا١باحدكف كمنهم ا٤بشركوف كمنهم ال ّٓا٤بؤمنوف /  ﴾َفرُِحوفَ 

أىفػىتػيٍؤًمنيوفى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىتىٍكفيريكفى بًبػىٍعضو فىمىا ﴿كقولو كترؾ شيئان كآمنوا ببعض ككفركا ببعض 
نٍػيىا كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػيرىدُّكفى ًإٔبى أىشىدًٌ   ٖٓالبقرة/ ﴾اٍلعىذىابً  جىزىاءي مىٍن يػىٍفعىلي ذىًلكى ًمٍنكيٍم ًإالَّ ًخٍزمه ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ

حٌب اتباع األنبياء من اليهود كالنصارل  ،ُٗا٢بجر /  ﴾يَن َجَعُلوا اْلُقْرآَف ِعِضْبَ الَّذِ ﴿كقولو 
أ بعضهم من بعض! كُب ىذا هتديد ككعيد على تفرقهم عن كيتربٌ  ،كا٤بسلمْب يلعن بعضهم بعضان 

كقولو م اب٢برب الناعمة اإلعبلمية فذٌلوا كغزاىم ُب عقر دارى ،كٛبٌكن عدٌكىم منهم ،ا٢بق كالتوحيد
َنا رَاِجُعوفَ )  ُُٕآؿ عمراف /  ﴾َلِكْن أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموفَ َوَما ظََلَمُهْم اَّللَُّ وَ ﴿ ( كل مذىب أك ُكل  ِإلَيػْ

 ،حزب أك دين منهم راجع إٔب هللا ك٧باسب على ماكسب ُب كل صغّبة ككبّبة من خّب أك شر
  ،قبل فوات األكاف ،كلمة التوحيد٘بمعنا  ك  ،الكلمةتوحيد هللا ُب كحدة الصف ك فعلينا أف نعود إٔب 

الًَّذينى تػىفىرَّقيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيٍم اٍلبػىيًٌنىاتي كىأيٍكلىًئكى ٥بىيٍم عىذىابه ﴿ كقولو  ﴾أليمكىال تىكيونيوا كى
ا ًإالَّ ظىهى بػىٍعدى نىًبيػٌ  مىا ًاٍختػىلىفىٍت أيمَّةه )عن النيب)ص( َُٓآؿ عمراف /  ًطًلهىا عىلىى أىٍىلً  رى هى قًٌ  أىٍىلي ابى إاٌل  هىاحى

 . ُُٖ/ٓشرح النهج ماشاءالٌل(!
 ﴾كََْٖٔ َّؼََْْٔ ِْٖٓ خُصَّدُِمَدضِ ًَىٌَُ ُٓآٌِْٖ كَال ًُلَُْخَٕ َُِٕؼِْْوِ ًَبَِّٗد َُوُ ًَدظِسٌَُٕ  ﴿ - ٜٗ
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( الصا٢بات َفَمْن يَػْعَمْل ِمْن الصَّا٢ِبَاتِ ) ، كاإلحسافمىٍن يعمل شيئان من الطاعات كأعماؿ الرب
أم كيعمل من ا٤بنجزات كانتاج الطاقات كاستثمار  ،عنواف عاـ لكل عمل انفع ماٌدم أك معنوم

( كيعمل على َوُىَو ُمْؤِمنٌ ُب الببلد كالعباد ) كاألخبلقي للتقدـ ا٢بضارمكاالختصاصات الكفاءات 
( فبل تضييع لسعيو كال َفبل ُكْفَراَف ِلَسْعِيوِ مل على رضاه ابلسلوؾ ا٤بستقيم )أسس اإلٲباف اب كالع

ُب والكفراف  ،كال نسياف لكل دقائق كتفاصيل منجزاتو ،كال حرماف لثواب أعمالو ،ٖبس ٢بقوقو
كىو ضد الشكر كتقدير  ،اللغة العربية ىو البطبلف: ك٦برد اإلحساف كسَب النعمة كإنكار ا٤بنعم

( َوِإَنَّ َلُو َكاتُِبوفَ : ال يضيع شيء من منجزات سعيو كٯبازل عليها بكل جزئياهتا )ٗبعُب ،النعمة
كقولو بواسطة مبلئكتنا فبل يضيع من حقو مثقاؿ ذرة  ،نكتب أعمالو كلها ُب صحيفة أعمالو

 .َّالكهف/﴾ُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمبلً ِإَنَّ ال ُنِضي﴿
كعبلقة األقواؿ ،مل الصاّب عبلقة عضوية قوية مٌتصلة غّب منفصلةعبلقة اإلٲباف ابلع –ٔ: ةفائد

كالنظرية  ،ين ابألخبلؽكعبلقة الد ،كا٢بقائق اب٤بٌدعيات ،كالعبادات اب٤بعامبلت ،ابألعماؿ
 ،كالعمل الصاّب ببل إٲباف كالبنياف ببل أساس ،إٲبافه انقصه  ،، كاإلٲبافي ببل عملو صاّبو انفعو ابلتطبيق

فينفع صاحبو ُب  ،!وإف كاف لو وزف عند الناس ،فبل وزف لو عند هللا ،سبيل هللاألنو ضاؿ عن 
إذا كاف  ،كقد ينفعو ُب اآلخرة بتخفيف العذاب كا٢بساب عنو ،الدنيا أبسلوب من أساليب النفع

إ٭با ىو مصادفة  ،صادؽ النية ُب نفع الناس . كالعمل الطيب الصاّب الذم ال يصدر عن إٲباف
كما ىو  ،كلكنو غّب مرتبط ٗبنهج راب٘ب مرسـو ،سـوقٗبصلحة خاصة ضمن ىدؼ م عابرة مرتبطة

َوَما أَلَحٍد ﴿إاٌل شهوة أك نزكة غّب موصولة ابلباعث األساس الذم ىو اإلٲباف اب كالسعي لرضاه!
كىاٍصربٍ فىًإفَّ اللَّى الى ييًضيعي أىٍجرى ) كقولو ،َِ-ُٗالليل/﴾ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُ٘بَْزى ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو رَبِِّو اأَلْعَلى

  .ُُٓىود/( اٍلميٍحًسًنْبى 
 ،إذا ٓب توٌفقوا القياـ بكل أعماؿ ا٣بّب (يَػْعَمْل الصَّا٢ِبَاتِ كٓب يقل )( يَػْعَمْل ِمْن الصَّا٢ِبَاتِ ) –ٕ

 ،تطاعتوككله حسب قدرتو كاس ،من بعض الصا٢بات ،( بعضيةِمنْ فاعملوا ٗبا ٲبكنكم القياـ بو )
اختصاصاهتم ككفاءاهتم نصادر ( علينا ٫بن أيضان أاٌل نتجاىل مواىب الناس ك َفبل ُكْفَرافَ ) – ٖ

ثَػْوا ٓت اأَلْرِض َوال تَػْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىْم َوال تَػعْ ﴿كقولو كأعما٥بم ا٢بسنة ألهنا ٖبس ٢بقوقهم 
ه( ألف السعي بذؿ الطاقة البلزمة كا١بهد ( كٓب يقل )١بهدِلَسْعِيوِ ) –ٗ ٖٓىود /  ﴾ُمْفِسِدينَ 

مع الوعي كا٣بربة كالتجربة كالقصد كالعلم ببل تراخي، بينما )ا١بهد( التحرؾ  ،ا٤بطلوب ُب التحرؾ
 ،( إٌف اإلٲباف ىو قاعد ا٢بياة ا٤بطمئنةَوُىَو ُمْؤِمنٌ ) – ٘ ،ا٤بتعب كلكن غّب الواعي كغّب القاصد

كا٢بياة الدنيا لغز ميبػٍهىم ال ٲبكن  ، اإلنساف كربو كنظاـ الكوف كلوكىوى الصلة ا٢بقيقية ا٤بباشرة بْب
ُر اْلََبِيَّةِ ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت ُأوْ ﴿كقولو تفسّبه كفهمو لوال )اإلٲباف(   ﴾لَِ َك ُىْم َخيػْ

 . ٕالبٌينة / 
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 ﴾ْْ ال َُّْـِؼٌَُٕ ًَلََُخٌّ ػَََِ هََُّْصٍ ؤَىٌَِْْنَدىَد ؤََّٗيُ ﴿ - ٜ٘
ـٌ ) ( ماتت كاستحقت ا٥ببلؾ كجاء أجلها َأْىَلْكَناَىا( ك٩بتنع كال ٲبكن أف يكوف! على أيٌة أمة )َوَحَرا

ليحصلوا على مافقدكه من نعمة ا٢بياة مع اإلٲباف  ،اتـو أف يرجعوا إٔب الدنيا إنو قانوف عاـ
أٓب تركا إٔب ا٤باضْب  ،ستقامة( إٔب التوبة كاالْرِجُعوفَ أَنػَُّهْم ال يػَ كيتداركوا أمرىم ابألعماؿ الصا٢بة )

كىلىٍو ﴿وقولو  ٔٓالدخاف /  ﴾َت ِإالَّ اْلَمْوَتَة اأُلوَ٘ت ال َيُذوُقوَف ِفيَها اْلَموْ ﴿كقولو منكم ال يرجعوف 
اًذبيوفى  ًإنػَّهيٍم لىكى . ٔب هللا عزكجل للحسابيرجعوف إ كلكنهم ِٖاألنعاـ /  ﴾ريدُّكا لىعىاديكا ًلمىا نػيهيوا عىٍنوي كى

ـٌ كالتعبّب عن االمتناع  بلفظ ) كجعل عودهتم إٔب الدنيا من اٌرمات  ،( أتكيد ٥بذا االمتناعَحَرا
: إٌف القرل الٍب ىلكت بعذاب االستئصاؿ ىل تيعذَّب مرة اثنية؟ سؤاؿ  كا٤بمنوعات بذاهتا.

ىىٍل ﴿كقولو اء األخّب ا٤بناسب معهم حتمان لينالوا ا١بز ة الكربل مٝبيعان للقيا: سيعودكف ا١بواب
تيٍم تىٍكًسبيوف  . ِٓ/  يونس ﴾٘بيٍزىٍكفى ًإالَّ ٗبىا كينػٍ

   ﴾لَعََّ بٌَِخ كُعِمَطْ َّإْـٌُؾُ ًََٓإْـٌُؾُ ًَىُْْ ِْٖٓ ًَُِّ لًََذٍ َّنٌَُِِٕٕ  ﴿ - ٜٙ
أجيج انر الفتنة ( رٌٗبا يكوف )أيجويجي كمأجوجي( قبيلتاف من الناس لتمن اآلايت ا٤بتشاّبة)   

ٌمر على  ،كالدمار كالفساد ُب األرض كاإلرىاب يدى
فتكوف ٥بما دكلة كبّبة تسيطر بسبلحها الفٌتاؾ ا٤ب

أكرب أمة  ،كرٌٗبا كانت إشارة إٔب أمة الصْب ،ٍبا٢برث كالنسل كأتخذىم العزة ابإل فتهلك ،األرض
ملكت السبلح النوكم، أف تغزكا  كالٍب ،ُب العآب الٍب تعيش شبو عزلة عن العآب كٓب ٚبض حرب

ِإفَّ َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج ﴿ بقولو  ْٗكتقدـ ذكرىم أيضان ُب  الكهف/ ،العآب كلو كٙباكؿ السيطرة عليو
:  يَنِسُلوفَ  ،: مرتفع من األرض َحَدبٍ ( َوُىْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يَنِسُلوفَ ، )﴾ُمْفِسُدوَف ٓت اأَلْرضِ 

: كىم لكثرهتم من كل مرتفع من ا٤بعُب  ،ْب كل الناس ُب العآب بسرعةيسرعوف أم يػىنػٍفيذيكيفى ب
كيفسدكف ُب األرض  ،كمن كل مكاف كانحية ٯبيئوف مسرعْب كأهنم جراد منتشر لكثرهتم ،األرض

الذم ٲبؤل األرض  ،كىو من عبلمات قرب ظهور اإلماـ ا٤بهدم ا٤بنتظر ،كيعملوف أنواع ا٣براب فيها
 ( فُِتَحتْ ٍت ظلمان ألنو يسبق يـو القيامة )عدالن بعد أف ميًلئى 

 كبعدىا تقـو القيامة كما ُب اآلية التالية ،كيكوف فتح سد أيجوج كمأجوج من عبلمات ظهوره)ع(
كىذا ٙبذير من هللا للناس كافة أىاٌل يغفلوا عما ييراد منهم من طاعة هللا  ،( كعبلمة لنهاية العآبٕٗ)

الىًتوً  تػيٍعذىريكفى  الى  مىنٍ  ًبطىاعىةً  لىٍيكيمٍ عى ) عن اإلماـ علي )ع( ،تعأب كأاٌل يقيموا ، ٓٗصَٕالبحار(!ًٔبىهى
كقد قرب انفتاح القدرات كاإلمكانيات ليأجوج كمأجوج  ،على الكفر كا٤بعاصي كيستدركوا أمرىم

ٗبا لديهم من أسباب متطورة كثّبة يستطيعوف من خبل٥با أف يقهركا الناس كال قدرة ٥بم على 
كىلكوا ا٢برث كالنسل كحرقوا  ،كىكذا مٌر ُب التاريخ أف التَب كا٤بغوؿ حىطَّموا العركش ،!قتا٥بم
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ُلوا نِْعَمَة اَّللَِّ ُكْفرًا َوَأَحل  ﴿ كقولوا٤بكتبات كاآلاثر العلمية  وا قَػْوَمُهْم َداَر َأٗتَْ تَػَر ِإَ٘ت الَِّذيَن َبدَّ
 اًر كىشىرَّ طوارًؽى الٌلىيًل كىالنَّهٍاًر . كىشىرَّ الفيجٌ  األىشرارً  كقاان هللا شرَّ  ِٖإبراىيم/﴾اْلبَػَوارِ 

 ﴾ ىٍََخ زََْ ًُنَّد ََدُِِٔنيًََخهْعََُذَ خٌَُْػًُْ خُْمَنُّ كَةٌَِخ ىَِِ َ٘دوِصَصٌ ؤَزْصَدَُ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ َّد ًََِّْنَد هًَْ ًُنَّد كِِ ؿَلَِْصٍ ِْٖٓ ﴿- ٜٚ
( ( َواقْػتَػَرَب اْلَوْعُد ا٢ْبَق  ) اَل ﴿كقولو دان ا٤بوعد الصدؽ كقت القيامة كيقع فجأةن )كىكيلي آتو قىرًيبو

جعل هللا  ،كإذا كاف ا٤بوت ُب إقباؿ كالعمر ُب إدابر فسرعاف ا٤بلتقى ،ُٕٖاألعراؼ/ ﴾بَػْغَتةً  أَتْتِيُكْم ِإالَّ 
تل نظاـ فذكرٮبا رمز الختبلؿ األرض كخرأّا، كٱب ،خركج أيجوج كمأجوج علمان على قرب الساعة

فَِإَذا ِىَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر فتموج األمم بعضها ُب بعض بتفكيك ركابطها ) ،ىذا العآب البشرم
( أم َشاِخَصةٌ فالقيامة تفاجئنا فإذا شأف الكافرين أف أبصارىم ) ،فجائية (فَِإَذا( )الَِّذيَن َكَفُروا

َا ﴿ كقولومن أىواؿ يـو القيامة جامدة ابرزة مفتوحة ال تطرؼ من شدة ا٣بوؼ كا٢بّبة كالفزع  ِإ٭بَّ
ُرُىْم لِيػَ  اَي ( كيقولوف )اَي َويْػَلَنا َقْد ُكنَّا ٓت َغْفَلٍة ِمْن َىَذا) ،ِْإبراىيم /  ﴾ْوـٍ َتْشَخُص ِفيِو األَْبَصارُ يُػَؤخِّ

ـ كساىْب عن ىذا ا٤بصّب ا٤بشؤك  ،( أم ايحسرتنا كىبلكنا قد كنا ُب الدنيا ُب غفلة اتمةَويْػَلَنا
حيث ذٌكرىٍتنا الرسل كنبهتنا  ،( كبل ٓب نكٍن ُب غفلةَبْل ُكنَّا ظَاِلِمْبَ الرىيب كٓب نتفكر فيو )كاليـو 

( ألنفسنا بعدـ اإلٲباف كتكذيب َبْل ُكنَّا ظَاِلِمْبَ كلكن ا٢بقيقة ) ،اآلايت ك٠بعنا ّٔذا الوعد كثّبان 
َلَقْد ُكْنَت ٓت ﴿كقولو  ،م اإلنساف لنفسوكال تنشأ الغفلة عن يـو القيامة إاٌل عن ظل ،يـو ا٤بعاد

 ؿو وي في غٍ ل فػىلىٍيسى ٗبى فى فىبلى تػىغٍ ) ِِؽ /  ﴾َؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديدٌ َغْفَلٍة ِمْن َىَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاءَ 
عن  ،اف اآٍلًخرىةكىًنٍسيى  ،بلؿ النػُّفيوسكىضى  (ا٢بًٍسٌ  فساد ًمنٍ  فإهنا اٍلغىٍفلىة)احذركا  ٓت غرر ا٢بكم (عىٍنكى 

حً  لى ٍن غىفى مى ٣بىاًسري ا) الرسوؿ)ص(  . ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص (!٤بعىادً أ عىٍن ًإٍصبلى
 ﴾بٌَُِّْْٗ ًََٓد ظَؼْسًًَُُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ لَصَرُ ـَيَنََّْ ؤَْٗعُْْ َُيَد ًَخَِيًَُٕ  ﴿ - ٜٛ

: يصٌور القرآف ا٤بشهد ا٤بعُب( ما يرمى بو ُب انر جهنم )كقودىا ،: ا٢بطب ككل ما يوقد بوا٢بصب
( أيها ِإنَُّكمْ ) ا٤بعُب: ،ككأ٭با ىم ُب ىذًه الٌلحظة ُب ساحة اشر ،من مشاىد يـو القيامة ا٤بثّب

مادية أك معنوية  ،فاسدةصنمية ا٤بشركوف كما تعبدكنو من آ٥بة حجرية أك بشرية أك عقائد 
كما ييلقى اب٢بجارة ُب حفرة ببل كزفو كال قيمةو   ،يلقوف فيها ببل رفق كال أانة ،م( كقود جهنَحَصبُ )

أَنْػُتْم ٥َبَا عندئذو يوجو إليهم الربىاف على كذب ما يدعوف ٥با من كوهنا آ٥بةن ) ،كال رفقى كال احَباـ
قَباب منها كاإلشراؼ عليها ال كالوركد ٗبعُب اال ،( أنتم داخلوىا مع آ٥بتكم كأصنامكمَواِرُدوفَ 
 الوركد ٕبسب موقعها من ا١بملة. كأيٌب معُب ،ُٕمرٙب /  ﴾ْم ِإالَّ َواِرُدَىاِإْف ِمْنكُ وَ ﴿كقولو 

لزايدة غٌمهم كحسرهتم برؤيتهم اآل٥بة الٍب عبدكىا  ،كإ٭با ٝبع هللا الكفار مع معبوداهتم ُب جهنم
 ِْالبقرة/﴾َجارَةُ وُدَىا النَّاُس َوا٢بِْ فَاتػَُّقوا النَّاَر الٍَِّب َوقُ ﴿ كقولوكأطاعوىا معهم ُب عذاب جهنم 

، كيكوف ا١بزاء كىكذا تكوف النتائج مثل ا٤بقدمات ،كعبلقة الناس اب٢بجارة ألف قيمتهم كا٢بجارة!
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( وٓت ا٢بديث ،كيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب ،من نفس العمل ىرءي مىعى مىٍن أىحىبَّ
كنز  )اى٤ب

طً ) وعنو)ص( ،ِْْٖٔالعماؿ خرب   ،هللا دى عىٍن هللًا فػىقىدى عىبى  فىًإذىا كىافى النَّاًطقي  ،هدى بقو فػىقىٍد عى مىٍن أىٍصغىى ًإٔبى انى
 !(هي دى فػىقىٍد عىبى  ان كىمىٍن أىطىاعى ظىاًلمى ) ِْٔ/ِٕالبحار  (!دى الشٍَّيطىافى عىٍن الشٍَّيطىاًف فػىقىٍد عىبى  كىًإٍف كىافى النَّاًطقي 
( يىٍشغىٍلكى مىا دينٍػيىٍاؾى )عن النيب )ص(  : كأيًَّة جدكل سؤاؿ –ٔ :فائدة ،ُْٗ/ٔركح البياف ًعٍن رىٌبكى

 :سؤاؿ -ٕ ،إهنا كقود لعبدهتا كاالستهزاء ّٔاا١بواب:  من حرؽ األصناـ كىي ال ٙبس كال تشعر؟
( )ما( لغّب َوَما تَػْعُبُدوفَ : )ا١بواب ( ؟ َحَصُب َجَهنَّمَ بعض النصارل يعبدكف عيسى ىل ىم )

َعُدوفَ  ِإفَّ الَِّذيَن َسبَػَقْت ٥َبُْم ِمنَّا ا٢ْبُْسَُب ﴿العاقل فبل تشمل عيسى)ع( كأيضا ن  َها ُمبػْ  ﴾ُأْولَِ َك َعنػْ
أما الذين  ،فهو من ا٤ببعدين عن النار ،كعيسى )ع( ٩بن سبقت ٥بم من هللا ا٢بسُب َُُُب اآلية

 ﴾ْم ُمْشرُِكوفَ  ِإالَّ َوىُ َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم اِبَّللَِّ ﴿كقولو يعبدكف عيسى ىم ُب حكم ا٤بشركْب 
 .َُٔيوسف/
 ﴾( َُيُْْ كِْيَد َِكِريٌ ًَىُْْ كِْيَد ال ََّْٕٔؼ99ٌٌََُُْٕ ًَدَٕ ىَاُالءِ آُِيَصً َٓد ًَََيًُىَد ًًٌََُّ كِْيَد وَدًًَُُِٕ )﴿ - ٓٓٔ – ٜٜ

 أك األصناـ ا٤بتعددة ا٤بعا٘ب ،( األصناـ ا٢بجرية كالبشريةآ٥ِبَةً لو كانت ىذه ) ،كىو برىاف كجدا٘ب
كاأللواف كاألشكاؿ من عبادة ا٤باؿ كالنساء كا١باه كالسلطة كالعقار أك العقائد الصنمية ا٤بغالية .. 

وَُكل  ( مادخلوا جهنم )َما َوَرُدوَىالو كانت آ٥بة حقان ) ،ٌٚبذكىا آ٥بة يعبدكىا من دكف هللااإْب الٍب 
( اقتصرَّ ٥َبُْم ِفيَها زَِفّبٌ ) – ٓٓٔ ،ف( العابدكف كا٤بعبودكف كلهم ُب جهنم ٨بٌلدك ِفيَها َخاِلُدوفَ 

كأ٭با ىو بياف سوء حا٥بم ُب  ،، فليس فيها ىواء للشهيق القرآ٘ب على الزفّب دكف الشهيقالتعبّب
( ما يسٌرىم كال َوُىْم ِفيَها ال َيْسَمُعوفَ صراخ كعويل كشٌدةى تػىنػىفيًسًهٍم ُب النار عند إحراقها ٥بم )

 ،آبالمهم كأكجاعهم كسوء مصّبىم فهم ال ٯبابوف كال أحدى يسمعهمينجيهم ألهنم ُب شغل شاغل 
ىم كما كانوا ال يسمعوف كلمة ؤ كإ٭با يسمعوف صوت ا٤ببلئكة الذين يعذبوهنم كيسمعوف ما يسو 

 ُٖٔب هنج الببلغة خطبة  ،كىكذا ا١بزاء من جنس العمل ،كيسيئوف إٔب الناس ،ا٢بق ُب الدنيا
 .  لًلنَّاسً  بػٍرىةن النَّاس مىٍن كىافى عً  سىري خكىأى  (ٍّبهً ًبغى  ظى عً كي مىٍن  السًَّعيدي )

( ال ََّْٕٔؼٌَُٕ لََِْٕٕيَد ًَىُْْ كِِ َٓد خْ٘عَيَطْ 010بَِّٕ خٍََُِّّٖ َٔسَوَطْ َُيُْْ ِٓنَّد خُْمُْٕنََ ؤًَُُْحِيَ ػَنْيَد ُٓسْؼًًََُٕ ) ﴿ - ٕٓٔ – ٔٓٔ
 ﴾ؤَٗلُُٕيُْْ وَدًًَُُِٕ 

الذين يٌتبعوف  ،: الصفة ا٢بسُب ا٢ْبُْسَُب  ،ىل النار عطف عليهم حاؿ أىل ا١بنة٤با ذكر هللا تعأب أ
ِإْف َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ﴿ كقولو ،كاألحسن ىو الذم يٌتبع األحسن ُب كل شيء ،األحسن

ة كالرعاية أم أٌىلناىم ابستحقاقهم ٗبساعدتنا للعناية كا٥بداي ٕاإلسراء/﴾ُكْم َوِإْف َأَسْأُُتْ فَػَلَهاألَنُفسِ 
كىم  ،كىي السعادة الركحية كاطمئناف القلوب ،كا٢بماية كالتوفيق للطاعة كإخبلص العمل 

: ا٤بعُب ألهنم عملوا للفوز كالنجاة .  ،أكلئك ال يدخلوف النار كال يقربوهنا ،ا٤بؤمنوف الصادقوف
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ألف إٲباهنم اب كتوفيقهم  ،(ا٢ْبُْسَُب ) ( من هللاِإفَّ الَِّذيَن َسبَػَقْت ٥َبُْم ِمنَّاكصىفى ا٤بؤمنْب أبهنم )
كلواقعهم  ،كانت ُب علم هللا ّٔم كإرادتو فيهم مطابقة  ٢بقيقتهمالنافعة للناس،  لؤلعماؿ الصا٢بة 

َعُدوفَ العملي ا٤بكشوؼ ككانوا من عباد هللا ا٤بكرمْب ) َها ُمبػْ ( فهؤالء الذين سبقت ٥بم ُأْولَِ َك َعنػْ
 ،كال يقربوف من حٌرىا كال ينالوف رىبتها كال يصلهم شٌدهتا ،كف عن جهنمىم مبعد ،من هللا ا٢بسُب

 ،كىم الذين أىَّلوا أنفسهم لطاعة هللا تعأب فابتعدكا عن جهنم ابعما٥بم ا٢بسنة كّٔداية هللا ٥بم
: من األلفاظ الٍب تصٌور كلمتها كعمق مغزاىا ا٢بسيس ( ال َيْسَمُعوَف َحِسيَسَها ) – ٕٓٔ

س من حريقها ابألجسادوا٢بسيس ،ى دقٌة معناىاللداللة عل أم ال يسمعوف  ،: الصوت الذم ٰبي
ٌس من حركتها كحٌرىا شيئان  فهم توٌقوا حىرَّىىا ُب الدنيا فوقاىم هللا من حسيسها  ،صوت ٥بيبها كال ٰبي
( كىم ُب نعيم ْم َخاِلُدوفَ َوُىْم ٓت َما اْشتَػَهْت أَنُفُسهُ كصوهتا كرىبتها ك٨بيىٌبآهًتا كميفاجىآهًتا ُب اآلخرة )

َفبل ﴿ كقولواآلًخرىة(  نٌعموف )كالى عىًيشى ًإاٌل عىًيشي فسهم ابقوف ما١بنة دائموف ٕبسب ما اشتهت أن
فهم يعيشوف ُب أمن  ُٕالسجدة/﴾َزاًء ٗبَا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفَي ٥َبُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُْبٍ جَ 

اًبٍلقىٍوًؿ ﴿ثبتهم هللا مع كثرة ا٤بعاانة، فكما ثبتوا على منهج هللا ُب الدنيا  ،قيم دائمكآماف كنعيم م
نٍػيىا كىُب اآلًخرىةً   . ِٕإبراىيم /  ﴾الثَّاًبًت ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ

 ﴾ًُنعُْْ ظٌُػًًََُٕ  ال َّمُُّْٗيُْْ خُْلََّعُ خًَْٕسَُُ ًَظَعََِوَّدىُْْ خَُْٔالجٌَِصُ ىٍََخ ٌٌَُُّْْْٓ خٍَُُِّ ﴿ - ٖٓٔ
فزع اآلخرة ورىبتو على  ،كىو أىواؿ يـو القيامةا٤بزلزؿ لؤلبداف،  ،: ا٣بوؼ األعظم اْلَفزَُع اأَلْكبَػرُ 

ٍب إٔب  ،ٍب ا٣بركج من القبور للبعث كالنشور ،: من سكرات ا٤بوت إٔب كحشة القرب كظلمتو مراتب
 .ا٢بساب كا١بزاء األكَب

 ،( ال يصيبهم شيء من أىواؿ يـو القيامة كالبعث كالنشور كالعرض للحسابال َٰبُْزنُػُهمْ : )ا٤بعُب
اْلَفزَُع )ألنو مىٍن خاؼ هللا ُب الدنيا آمنو هللا من  ،ألهنم ُب مأمن منها كمن كل فزع كخوؼ

كعلى قدر ا٣بوؼ من هللا ُب الدنيا يكوف األماف من كل خوؼ ُب اآلخرة  ُب اآلخرة (اأَلْكبَػرُ 
النمل /  ﴾َوَمْن ٓت اأَلْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اَّللَُّ  ـَ يُنَفُخ ٓت الص وِر فَػَفزَِع َمْن ٓت السََّمَواتِ َويَػوْ ﴿كقولو 

ـي لى ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( ٕٖ مىا هي نػى الفىٍقًر ألىمً ًمٍن النَّاًر كىمىا ٱبىىاؼي ًمٍن  اؼى خى  وٍ ًمٍسًكْبي اًٍبًن آىدى
يعنا ارىٍينً  كىلىٍو خىاؼى هللاي ُب  ،ٝبًى ٍلقىوي ُب الظَّاًىًر لىسىًعدى ُب الدَّ  ،ّّٓتنبيو ا٣بواطر ص  (البىاًطًن كىمىا ٱبىىاؼي خى

( تستقبلهم مبلئكة التشريفات اب٢بفاكة َوتَػتَػَلقَّاُىْم اْلَمبلِئَكُة َىَذا يَػْوُمُكْم الَِّذي ُكنُتْم ُتوَعُدوفَ )
كالنعيم ا٤بقيم الذم كعدىم هللا كالٌسبلمة ـ الكرامة يهنئوهنم بيو  ،كالتهنئة كالتكرٙب على أبواب ا١بنة

كتصاحبهم ابلَبحيب  ،فأبشركا ابلفوز كالسركر  َٔالرـك /  ﴾ِإفَّ َوْعَد اَّللَِّ َحق  ﴿بو كىم ُب الدنيا 
لًتطمئنى قلؤّم كىم ُب أجواء رىيبة كمليئة ابلفزع األكرب!! إنو اطمئناف للنفوس ُب كقت  ،كا٢بفاكة

  .يمة كربل!الرىبة لو ق
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ـى ) - ٔفائدة : ( ألف دفع ا٤بفسدة أىم َوتَػتَػَلقَّاُىْم اْلَمبلِئَكةُ ( كأىخَّرى )ال َٰبُْزنُػُهْم اْلَفزَُع اأَلْكبَػرُ قىٌد
فىمىٍن يىٍكفيٍر اًبلطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن ﴿ كقولوكالتَّخلٌية قبل التَّحلٌية ُب الَببية القرآنية  ،من جلب ا٤بنفعة

قٌدـ التخلية من كل طاغوت لتحصل التحلية  ِٔٓالبقرة /  ﴾ٍد اٍستىٍمسىكى اًبٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىىاًبللًَّ فػىقى 
ِإفَّ ا٢بََْسَناِت ﴿ كقولوستمساؾ ابلعركة الوثقى! فتصل إٔب ا٥بدؼ السامي اال ،ابالٲباف اب

ابُّوفى ُب هللاً ا٤ب) يب)ص(عن الن ،ُُْىود /  ﴾يُْذِىنْبَ السَّيَِّ اِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكرِينَ   ُب ًظلًٌ هللًا تىحى
 نى أىمً  ٟبىٍسه مىٍن كينَّ ًفيوً ) وعنو)ص( (عيوفى عي النَّاسي كىالى يػيٍفزى يػيٍفزى  ،نيورو عىلىى مىنىاًبرى ًمٍن  وي لَّ ًإالَّ ًظلي الى ظً  يػىٍوـى 

ئنا قىاؿى  ًمن الفىزىًع األىٍكربىً ًإذىا أيٍعًطيى  يػٍ هللاي كىًإذىا أىصىابػىٍتوي  ري ٍستػىٍغفً أقىاؿى ذىا أىٍذنىبى ذىنٍػبنا كىإً  ،ا٢بىٍمدي ً شى
ئنا ١بىىأى ًإٔبى رىبً  ،وي لىوي حىاجىةه سىأىؿى رىبٌ  تٍ انى كىًإذىا كى  ، كىًإانَّ ًإلىٍيًو رىاًجعيوفى ميًصيبىةه قىاؿى ًإانَّ للًٌ  يػٍ  (.وً كىًإذىا خىاؼى شى

 ﴾ُِّٕفَِِّ ٌُُِِْعُرِ ًََٔد زًََؤَْٗد ؤًٍَََّ وَِْنٍ ُٗؼًُِْهُ ًَػًْخً ػََِْْنَد بَِّٗد ًُنَّد كَدػِِِنيَ ٌََّّْ َٗؽٌُِْ خََُّٕٔدءَ ًَؽَِِّ خ ﴿ - ٗٓٔ
إنو تشبيو ٝبيل ٰبٌرؾ ا٤بشاعر كيؤثٌر ُب  ،: من طي الشيء كلفو كما ييلف البساط كييطولَنْطِوي   

ِجلِّ  ،النفوس كىو حقيقة اثبتة ُب القرآف الكرٙب  : ما يكتب ُب الصحيفة ْلُكُتبِ ا ،حيفةالص:  السِّ
فإذا عآب  ،، كقد قضي األمر كانتهى العرض كطول الكوف الذم كاف أيلفو اإلنسافمن كلمات

َر اأَلْرِض َوالسََّمَواُت َوبَػَرُزوا﴿ كقولوجديد كنظاـ جديد ككوف جديد  َّلِلَِّ  يَػْوـَ تُػَبدَُّؿ اأَلْرُض َغيػْ
 ،: يصٌور القرآف مشهد القيامة الرىيب العجيب بببلغة عاليةا٤بعُب  ْٖىيم/ابرا ﴾اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ 

فالسماء تيطول بعوا٤بها   ،فالسماء تطول على ضخامتها كما ييطول السجل أبكراقو ٗبا كيًتبى فيو
ا٢برؼ ُب  ٕبيث يصّب كل كوكب أشبو ابلكلمة أك ،كٌلها من كواكب كمشس كقمر يـو القيامة

ته بًيىًميًنوً كى ﴿ كقولو! الصحيفة يعان قػىٍبضىتيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىالسَّموىاتي مىٍطًوايَّ  .ٕٔالزمر /  ﴾األىٍرضي ٝبًى
شبو هللا سبحانو النشأة  ،( فنيرجع ا٣بلق للحساب كما بدأانه أكؿ مرةَكَما َبَدْأََن َأوََّؿ َخْلٍق نُِعيُدهُ )

كالثانية  ،لعبلقة األكٔب ابلثانية ،تتحقق الثانيةكأنو كما ٙبققت األكٔب فس ،الثانية ابلنشأة األكٔب
ًإٔبى هللا حيفىاةن  فى ركي وي شي ًإنَّكيٍم ٧بىٍ ) :وٓت ا٢بديث ِٗاألعراؼ /  ﴾َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوفَ ﴿ كقولوابألكٔب 
ٍلقو  (غّب ٨بتونْب) الى عيرىاةن عيزى  أانى أىكَّؿى خى ا بىدى نرجع األشياء  ،ُٖ/ ِنور الثقلْب .( (ًإانَّ كينَّا فىاًعًلْبى ) هي نيًعيدي  كىمى

زىعىمى ﴿ كقولو، كما خلقناىا أكؿ مرة ٓب تكن شيئان مذكوران كىذه فلسفة ا٤بعاد ك٬بلقها بعد فنائها
التغابن /  ﴾اللًَّ يىًسّبه ى الًَّذينى كىفىريكا أىٍف لىٍن يػيبػٍعىثيوا قيٍل بػىلىى كىرىيبًٌ لىتػيبػٍعىثينَّ ٍبيَّ لىتػينػىبػَّؤيفَّ ٗبىا عىًمٍلتيٍم كىذىًلكى عىلى 

َنا) ،ٕ ( ِإَنَّ ُكنَّا فَاِعِلْبَ نقلتو ريسلنا للعا٤بْب كال يتغّب ) ،( كعدان مؤكدان ال يتبدؿ كال يتحوؿَوْعدًا َعَليػْ
كسنتنا الوفاء ابلوعود ألف  ،ك٫بن قادركف على ذلك بيسر كسهولة ،الـز علينا الوفاء بو كا٪بازه

كقدرتنا على إرجاع السماكات إٔب ما كانت عليو قبل خلقها فقد   قدرتنا على ا٣بلق من العدـ
اًر إقامًتًو، خىلىصى  ٓت غرر ا٢بكم ،نبعث ا٣بلق للحياة كما بدأانىم ٍب ،٫بو٥با دخاانن  )مىٍن سىعىى ًلدى

ليوي كىكىثير كىجىلوي(  عىمى
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٨بلوؽ لو خلق كنظاـ : إٌف كل ٗبعُبيفيد العمـو  (َخْلقٍ )( كُب تنكّب َأوََّؿ َخْلقٍ ) – ٔ:ةفائد
كنصيبىو ا٤بقٌدر لو ُب الشكل كالصورة كا٤بضموف  ،كأٌف لو من علم هللا كقدرتو كحكمتو ،خاص بو

َوَما ِمْن َدابٍَّة ٓت اأَلْرِض ﴿وقولو  ْٗالقمر /  ﴾ِإَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿كا٢بجم كالوظيفة كاألجل 
كما كاف   ،فسوؼ نعيده للحشر كا٢بساب ،ّٖاألنعاـ /  ﴾ِو ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكمْ َوال طَاِئٍر َيِطُّب ٔبََناَحيْ 

أكؿ مرة بشكلو كصورتو كسيمائو فلو رأيتو لىقٍلتى ىذا فبلف! فأجساـ الناس ُب اآلخرة غّب 
نيا فأجساـ الد ،فهم متشأّوف ُب األشكاؿ ٨بتلفوف ُب ا٣بصائص كا٤بكوانت ،أجسامهم ُب الدنيا

يػٍري )ء كأجساـ اآلخرة للبقاء، للفنا نٍػيىا ُب  لىٍيسى ) عباس نعن اب( اآٍلًخرىةً  عىٍيشُّ  اٍلعىٍيشًٌ  كىخى  ُب  ٩بَّا الدَّ
)لٍيسى ألىحىدو ًمٍن دينٍيٍاهي إاٌل مىٍا أىنٍػفىقىوي عىلىى  :ٓت غرر ا٢بكم، ُّٓ/  َّا٤براغي  (اأٍلى٠ٍبىاءً  تشابو ًإالَّ  اآٍلًخرىةً 
 ،من مبالغة ا٢بياة كمضاعفتها : ا٢ْبَيَػَوافُ  ْٔالعنكبوت /  ﴾اآلِخَرَة ٥بََِي ا٢ْبَيَػَوافُ  الدَّارَ َوِإفَّ ﴿ أيخراٍه(

كا٢بياة ا٢بقيقية  ،متبلءا٢بياة! ٤با فيها من ا٢بيوية كالٌنماء كالعطاء كاال كمنهاا٢بياة  حياة تتفٌجر فيها
  سلبٌيات كال منٌغصات كال آفات . حياة ببل ،ا٤بنعشة الدائمٌية ا٤برفَّهة ا٤بنعَّمة السَّعيدة

 ﴾ًََُوًَْ ًَعَسْنَد كِِ خَُّّزٌَُِ ِْٖٓ زَؼًِْ خًٍُُِِّْ ؤََّٕ خََْٕضَ َُِّؼُيَد ػِسَديُِ خُصَّدُِمٌَُٕ  ﴿ - ٘ٓٔ
َنا) كإف كانت ُب الظاىر  ،ُب حركة السنن التارٱبيةابلغة األٮبية ( أم سجٌلنا حقيقة َوَلَقْد َكتَػبػْ

بل ضركرة أف  ،كلكن ُب ابطنها ال بد أف تتحقق ُب ظركفها ا٤بوضوعية ا٤بناسبة عسّبة التحقق،
( من بعد الذِّْكرِ  ِمْن بَػْعدِ )قد أنزلنا ماقضينا من مشيئتنا كأثبتناه ُب زبور داكد)ع(   ا٤بعُب:تتحقق، 

فعليهم  ،إثباتو ُب توراة موسى)ع( لبياف سنة هللا الثابتة ُب كراثة أرض الدنيا إٔب حكم الصا٢بْب
كقولو الكتب الٍب أنزلت على األنبياء :  الزَّبُورِ كقيل :  ،العمل ا٤بناسب لتحقيق النتيجة ا٤بأمولة

( صحف الذِّْكرِ إما أف يكوف كتاب داكد)ع( كيكوف ) ،ِٓالقمر /  ﴾َشْيٍء فَػَعُلوُه ٓت الز بُرِ  وَُكل  ﴿
 ،كصفان لكل كتاب من كتب األنبياءكإما أف يكوف  ،إبراىيم كتوراة موسى الٍب سبقت الزبور

فيكوف  ،( كتاب هللا ا١بامع لكل ماىو أىم ُب الكتب السماكية األصيلةالقرآف الكرمي) وخبلصتها
( الذم ٲبثل اللوح افوظمعُب الزبور قطعة من الكتاب األصيل األـ ا١بامع الذم ذكر كىو )

)بنك( معلومات كاسعة لكل قوانْب هللا ُب كا٤برجع الكامل كلكل الكائنات،  ،ا٤بنهج ا٢بركي الكلي
إف كاف اآلف أبيدم ( إف ا٢بكم كالسلطاف ُب األرض ك َأفَّ اأَلْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدي الصَّا٢ِبُوفَ الوجود )

ـي ، فإف هللا تعأب سينقلو من أيديهم إٔب أيدم الطيبْب الصا٢بْب األخيار )الطغاة الفجرة  ا٢بٍىاؿً  كىدىكىا
(! كٰبكمها عبادم الصا٢بوف ليقيموا عليها ٦بتمعان صا٢بان مستقيمان ٰبب ا٣بّب كطاعة ؿً اٍ ػميحلأًمٍن 

ٌبوا أف يتطٌلعوا إٔب حكم  ،رارة حكم الظا٤بْببعد أف ذاقوا م ،لشر كمعصية هللاهللا كيكره ا فاآلف ٰبي
َوآتَػْوا الزََّكاَة َوَأَمُروا اِبْلَمْعُروِؼ الَِّذيَن ِإْف َمكَّنَّاُىْم ٓت اأَلْرِض َأقَاُموا الصَّبلَة ﴿ كقولوالصا٢بْب 

 . ُْا٢بج /  ﴾َوَّلِلَِّ َعاِقَبُة األُُمورِ  َونَػَهْوا َعْن اْلُمْنَكرِ 
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ًئفى ُب اأٍلىٍرًض ًمٍن بػىٍعًدًىٍم لًنػىٍنظيرى كىٍيفى تػىٍعمىليوفى كقولو )  ُْيونس/( ٍبيَّ جىعىٍلنىاكيٍم خىبلى
ٍتمٌيةه ال بد أف تت كأبسباب راٌبنية مبلئمة  بظركؼ موضوعية مناسبة ،العآب حقق ُب ىذاكاهنا سىٌنةه حى

كينعم ٖبّباهتا كبركاهتا الناس  ،! كعندىا يعم األمن كالعدؿ كغلبة ا٢بق ُب أ٫باء الكرة األرضية
فمن الواجب على ا٤بؤمنْب أف ٰبققوا مستلزمات اإلٲباف األساسية كىو العمل الصاّب  ،ٝبيعهم

 ،ستخبلؼ ليتحقق كعد هللا ك٘برم سنتوكالنهوض بتبعات ا٣ببلفة كاال ،عباد كالببلدا٤بتنوع النافع لل
نٍػيىا ًإالَّ يػىٍوـه لىٍو ٓبٍى يػىبٍ ) عن النيب)ص( كىاًحده لىطىوَّؿى هللاي ذىًلكى اليػىٍوـى حىٌبَّ يػىبػٍعىثى رىجيبلن ًمٍن أىٍىًل  قى ًمٍن الدُّ

ٍ األىٍرضى عىٍدالن كىًقٍسطنا ٍورنا  بػىيػٍٍبىٍ ٲبىٍؤلى ا ميًلئىٍت ظيٍلمنا كىجى وا٤براد ٗبّباثهم األرض  ْْٔ/  ّنورالثقلْب (!كىمى
كيتزكد ا٤بؤمنوف فيها الزاد الطيب  ،( : إهنم ىم الذين ينتفعوف ٕبياهتم ُب األرضَيرِثُػَها ِعَباِدي)

ـ على ! كصبلح األمة االسبلمية يقو كىو الذم يستحق أف يسمى مّبااثن  ،النافع ُب دنياىم كآخرهتم
 أربعة أسس : 

  .كساستها حكماء عادلْب حريصْب على هنضتها ،ميفىٌكرينصا٢بْب أف يكوف قادهتا علماء  – ٔ
أف يكوف ٥با جيش منٌظم عقائدم يدافع عنها إبخبلص كلديو من العٌدة الكافية كالعدد  – ٕ

 .الواُب
 .ستّبادكتفاء الذاٌب ٢باجاهتا كعدـ االعتماد على االأف تعمل األمة اال  – ٖ
ٕبيث تنافس األمة أمثا٥با ُب األمم األخرل  ،استثمار ٝبيع الطاقات ُب العباد ٣بدمة الببلد – ٗ

كىعىدى اللَّي الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيم ُب األىٍرًض كىمىا ﴿ كقولوأك تفوقها . 
ِإفَّ اأَلْرَض ﴿ وقولو ٓٓالنور /  ﴾. . ًلًهٍم كىلىييمىكًٌنىنَّ ٥بىيٍم ًدينػىهيٍم الًَّذم اٍرتىضىى ٥بىيمٍ اٍستىٍخلىفى الًَّذينى ًمٍن قػىبٍ 

ىيٍم أىٍصحىابه ) عن اإلماـ الباقر)ع(، ُِٖاألعراؼ/ ﴾َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقْبَ  َّلِلَِّ يُورِثُػَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ 
 
ى
ًر ا ٍهدلٌ ا٤ب  ( . لزَّمىافً )عى( ُب آخى

 ﴾بَِّٕ كِِ ىٍََخ َُسَالؿدً ُِوٌٍَّْ ػَدزًَِِّٖ  ﴿ - ٙٓٔ
إٌف ىذا ا٤بذكور ُب ىذه السورة من األخبار كالوعد كالوعيد كا٤بواعظ البالغة كالوعد الصادؽ    

ا ًعبىاًدم الصَّا٢ًبيوفى كالسٌنة ا٤بؤٌكدة )  كاضحان ككاشفان، ( لبياانن لََببلغاً ( كلو بعد حْب )أىفَّ األىٍرضى يىرًثػيهى
متذللْب  عزكجل ا٤بؤثرين لطاعة هللا مستقيمْب ( خاضعْب اِبِدينَ عَ لقـو ) ،كحجة قاطعة كافية

ظوف كىم ا٤بٌتعً  ،كه كيضٌحوا من أجلوكالذين يتلٌقفوف أمر هللا لينٌفذي  ،على طاعة الشيطاف كا٥بول
كعلى على قدر العلم تكوف العبادة،  ،خرةكا٤بنتفعوف ابلنذر فبلغوا بذلك سعادة الدنيا كاآل ،ابلعرب

( ألف العابد خاشع القلب طائع كاعو يىًقضّّ ميتػىهىٌيء َعاِبِدينَ كيسميهم ) ،قدر العبودية تكوف الرٞبة
، ٜبرهتا العمل للناس كالعلم شجرة طيبة انفعة ،العلم للتلٌقي كالنهوض اب٤بسؤكلية، كالعبادة على قدر

لهم لقيادة األمة اإلسبلمية كىذه الَببية ،الطيب النافع ستخبلؼ ُب كاال ،القرآنية النموذجية تؤىًٌ
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ٓت غرر  ،ٕدمحم/( اَي أَيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْف تَػْنُصُروا اَّللََّ يَػْنُصرُْكْم َويُػثَػبِّْت َأْقَداَمُكمْ ، كقولو )األرض
ـى ًبشىراًئًط العبود ا٢بكم  صَّرى عىٍن أيصيوًؿ العيبيوديًٌة أيًعٍيدى إٔب الٌرًؽ!!ة أيىًٌلى للعٍتًق( كمىٍن قى يٌ )مىٍن قىا

 ﴾ًََٓد ؤَََِْْٔنَدىَ بِالَّ ََلَْٔصً ُِِْؼَدَُِٔنيَ  ﴿ - ٚٓٔ
، ُب للناس أٝبعْب( ِلْلَعاَلِمْبَ )كخّبان دائمان كىداية  كبركة كنعمة (ِإالَّ َرْٞبَةً )اي دمحم  (َوَما َأْرَسْلَناؾَ )

أبخبلقك كسّبتك كشريعتك كتعاليم رسالتك  ،م سعادة الدنيا كاآلخرةكتسبب ٥ب٫باء العآب، أٝبيع 
الٍب فيها نظاـ حياهتم الذم يرفعهم إٔب درجات الكماؿ   ،كأىدافها السامية السَّهلة السَّمحة

إالٌ ل كيتفاعكما يهتدم  ِٖسبأ/﴾َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشّبًا َوَنِذيراً ﴿ كقولو  اإلنسا٘ب
عن  ،مؤمنْب كغّب مؤمنْب ،كإف كانت الرٞبة مائدة مفتوحة للجميع ،أكلئك ا٤بتهيئوف ا٤بستعدكف

اةه ) النيب)ص(  . ٖٕ/  ُٕا٤براغي  (ًإ٭بَّىا أىانى رىٍٞبىةه ميٍهدى
بُّكيٍم حى ًإفَّ أى ) وقاؿ النيب)ص( ،: إٌ٘ب ٓب أبعث لٌعاانِّ كإ٭با بيعثتي رىٞبةكقيل لو: ادع على ا٤بشركْب فقاؿ

قناكأٍقربكيٍم ًإٕبىَّ   –ٔ:فائدة ،ّٖٓ/  ُٕالبحار  (شدٌكم تواضعان أك  ،ًمِبًٌ ٦بىىاًلسى يػىٍوـى الًقيىامىًة أىحىاسىنىكيٍم أىٍخبلى
( كالرسوؿ َرب  الَعَا٤ِبْبَ ( نبلحظ إٌف هللا ا٤برًسل )َرْٞبًَة ِلْلَعاَلِمْبَ ٓب يقل )رٞبة للمؤمنْب( كإ٭با قاؿ )

رًسل  ،ِٕالتكوير/ ﴾ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمْبَ ﴿( كالرسالة )القرآف( ًة ِلْلَعاَلِمْبَ َرٞبَْ ا٤بصطفى )
ي
فصار ا٤ب

ًإفَّ ﴿ كقولوكعقولنا الطائفية ؟  ،فلماذا ٫بن نعيش حدكد ا٤بذىبية ،كالرسوؿ كالرسالة كلها عا٤بية
انيوا ًشيىعان لىٍستى مً  فعلينا أف نستوعب القرآف عا٤بيًا  ،ُٗٓ/األنعاـ ﴾نػٍهيٍم ُب شىٍيءو الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم كىكى
 نعيشو عا٤بياً ّت نبلغو للناس عا٤بياً ! 

فمن ا٣بطأ الكبّب أف نتعامل مع ا٤بنهج القرآ٘ب العا٤بي ا٤بمدكد ٖبطاب مذىيب ٧بدكد !! كا٤بنهج 
توصيل القرآف تطوير ك إٔب أدكات  ك٫بن ٕباجة ،القرآ٘ب العا٤بي متطٌور بذاتو ابستمرار كمطٌور لغّبه

بْب العلمي الفِب الدمج  ،كمن أىم أدكات التبليغ القرآ٘ب العا٤بي ،بصورة مشٌوقة العا٤بي للناس كافة
( وأعِب اب٢بداثة ا٤بعاصرةمع أساليب ا٢بداثة كا٤بعاصرة ا٤بتغٌّبة ) ،األصالة القرآنية العا٤بية الثابتة
ٕبيث يكوف أسلوب  ،عمق الفكرة كدقة ا٢بجة كمشولية الفائدةك  ،فػىٌنية الطرح كٝبالية األسلوب

إٌف هللا رحم ا٣بلق ابلرسوؿ دمحم)ص( ألنو  –ٕ .البحث كأتثّبه يتقدـ على مادة البحث كأٮبيتو
 كخىلَّصىهم من ا١باىلية)القرآف الكرٙب، كسنتو الشريفة( جاءىم بدستور النجاة كابلسعادة الكربل 

حٌب الكفار رٞبهم هللا فأمهلهم مع فسادىم كٓب يستأصلهم اب٥ببلؾ   ،أقـوكىداىم للٍب ىي  الظلماء
كىًإفَّ رىبَّكى لىذيك مىٍغًفرىةو لًلنَّاًس عىلىى ، كقولو )فكاف نبٌينا)ص( رٞبةن للعا٤بْب ،كما ىلك األمم السابقة

 .ٔالرعد/( ظيٍلًمًهمٍ 
ىيدنل ، كقولو )س لو حدكد٩بدكد كلي عا٤بي ا٥بدل الذم جاء بو سيد ا٤برسلْب )ص( ىدل – ٖ

يعاً ﴿ ُٖٓالبقرة/( لًلنَّاسً  ( َأْرَسْلَناؾَ كقولو ) ُٖٓاألعراؼ /  ﴾ُقْل اَي َأيػ َها النَّاُس ِإِّنِ َرُسوُؿ اَّللَِّ ِإلَْيُكْم ٝبَِ
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قػىيًٌمىةه تنقذ اإلنساف )كل عا٤بية يفهم منو أف الرٞبة كانت منذ إرسالو برسالة ٠باكية اسبلمية 
فلسفة ا٢بياة كقيمة الوجود على أنو أكرب  عىٌرفىةي كىتػي  ،لمات ا١بهالة كمن حّبة الضبللةإنساف( من ظ

إٌف البشرية اليـو لفي  ،كتقود البشرية كلها إٔب الكماؿ ا٤بقٌدر ٥با ُب ىذه ا٢بياة ،من ظاىره ا٤بشهود
 ،ة نفسٌية كثّبةكىي تعيش ُب معاان ،( ا٤بهداةالرٞبة العا٤بيةأشد ا٢باجة إٔب فهم كاستذكاؽ ىذه )

لذلك يريد هللا  ،كجحيم ا٢بركب كمتاىات العآب ا٤بادمكضبلؿ بعيد، كجفاؼ ركحي كقسوة قلوب 
كالفقّب كالغِب كاألسود  ،تعأب أف تسود الرسالة الرابنية العا٤بية كتقود العآب ٝبيعان العريب كاألعجمي

لل كاألدايف فتتوٌحد بدين اإلسبلـ كمن ٝبيع ا٤ب ، كالقلوب كالقوالب،كاألبيض كالرجاؿ كالنساء
حٌب تكوفى كراثة األرض كلها للصا٢بْب التابعْب  ُٗآؿ عمراف/ ﴾يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإِلْسبلـُ ِإفَّ الدِّ ﴿ كقولو

ال بد أف يسعى كل مؤمن لتحقيقها . فمىٍن قىًبلى ىذه عا٤بية كىذه مسؤكلية  ،٥بذه الرٞبة العا٤بية
كمن أعرض عن ىذه الرٞبة فإنو يٌتبع ىواه فيضلو عن سبيل  ،نيا كاآلخرةالرٞبة فاز كسىًعدى ُب الد

قيٍل ىيوى ﴿كىو يصف القرآف: َتعا٘ت كقولوِ كمن اتٌبع ا٥بول فقد ىول كسقط كلو بعد حْب  ،هللا
 . ْْفصلت/﴾منىلًلًَّذينى آمىنيوا ىيدنل كىًشفىاءه كىالًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى ُب آذىاهًنًٍم كىقٍػره كىىيوى عىلىٍيًهٍم عى 

 ﴾هَُْ بََِّٗٔد ٌُّلََ بََُِِّ ؤَََّٗٔد بَُِيٌُُْْ بَُِوٌ ًَخلًٌِ كَيََْ ؤَْٗعُْْ ٌَُُِِْٕٕٓٔ  ﴿ - ٛٓٔ
َا) َا يُوَحى ِإَٙتَّ )ٗبعُب  ،( دالة على ا٢بصرِإ٭بَّ ٖببلصة  ،( ريب كما أكحى ١بميع األنبياء السابقْبُقْل ِإ٭بَّ

أم قل إ٭با  ،كىو أساس لكل الرساالت كينبع من الرٞبة للعا٤بْبرسالتهم السماكية ىي )التوحيد( 
أحد فرد صمد متفٌرد كىو ا٤بقصود كحده  (ِإَلٌو َواِحدٌ )أف إ٥بكم ا٤بستحق للعبادة  ،أكحيَّ إٕبَّ ريب
 ،( مفتاح الرٞبة كيدفع النقمة كىو مفتاح ا٥بدل كيغلق ابب ا٥بول كالعمىالتوحيداب٢باجات ك)

فبل تصلح العبادة  س(فٍ النػَّ  ياةي حى  وحيدي )التَّ  ٓت غرر ا٢بكم ،ُٗدمحم/( أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّي  فىاٍعلىمٍ كقولو )
فانقادكا ألمره كاذعنوا لطاعتو كابتعدكا عن معصيتو فػىتىسليكوا سبيل النجاة  ،إاٌل  جٌل ُب عبله

فَػَهْل َأنْػُتْم ) لعبادًة هللًا كينػيويز األرابًح( )ُبى اإلنفرادً ٓت غرر ا٢بكم ، كتفوزكا بسعادة الدنيا كاآلخرة
 .( من التسليم كالقناعةُمْسِلُموفَ 

، أهنا دعوة كرٲبة للناس ٝبيعان لبلستجابة لئلسبلـ دين هللا أم مستسلموف موقنوف بدين التوحيد
ىو األمل ك كاإلسبلـ رسالة ا٤بستقبل  ،الرسالة السهلة السمحةدين حياة القلوب كسعادهتا،  ،القٌيم

يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرِ ﴿كقولو كىو يعلو ال ييعلى عليو كىو الطموح،   ﴾َه اْلُمْشرُِكوفَ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
أم فأسلموا كجوىكم  كاستسلموا ألمره كاخضعوا إلرادتو  ،االستفهاـ كمعناه األمر ،ّّالتوبة/

كاتركوا ما أنتم عليو من عادات  ،ٗٗا٢بجر/( تًيىكى اٍليىًقْبي كىاٍعبيٍد رىبَّكى حىٌبَّ أيىٍ كقولو ) ،كأنقادكا ٢بكمو
فمن ضاؽ  فائدة : ،جاىلية خاطئة كتقاليد ابطلة، فإهنا تقودكم إٔب ا٣بسراف كا٢برماف كا٣بذالف

كىذا  ،فهذا اإلسبلـ العاـ ٗبعُب التسليم ٤بنهج هللا عزكجل ،عليو اإلسبلـ فالضبلؿ عليو أضيق
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 َوأُِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمنْ ﴿األنبياء)ع(كقولو على لساف نوح)ع( اإلسبلـ جاء بو ٝبيع
  ِٕيونس/﴾اْلُمْسِلِمْبَ 

كىناؾ اإلسبلـ ا٣باص الذم  ،ٖٕا٢بج /  ﴾اُكْم اْلُمْسِلمَْب ِمْن قَػْبلُ ُىَو ٠َبَّ ﴿كقولو عن إبراىيم)ع( 
ىو النطق كاالعَباؼ  ،جاء بو خاًب ا٤برسلْب دمحم)ص( كىو ابإلضافة إٔب معناه التسليم ٤بنهج هللا

ُب هنج الببلغة خطبة  ،دمحم رسوؿ هللا( كمن معا٘ب اإلسبلـ ا٢بركي ،ابلشهادتْب )ال إلو إاٌل هللا
( كىذا اإلسبلـ ا٣باص خبلصة رساالت ٝبيع وً نً كىًلسىاٍ  هً اٍلميٍسًلميوفى ًمٍن يىدً  مى مىٍن سىلً  اٍلميٍسًلمي ) ُٕٔ

َر اإِلْسبلـِ ِديناً فَػَلْن يُػْقَبَل ﴿ ُٗآؿ عمراف /  ﴾اللًَّ اإًلٍسبلـي  ًإفَّ الدًٌينى ًعٍندى ﴿األنبياء )ع(  َتِغ َغيػْ َوَمْن يَػبػْ
ـي  اىىذً ًإٍف ) ُُٖٗب هنج الببلغة خطبة  ٖٓآؿ عمراف /  ﴾ اآلِخَرِة ِمْن ا٣ْبَاِسرِينَ ِمْنُو َوُىَو ٓت  اإًلٍسبلى

يػٍرىةي  ،وً نً عىوي عىلىى عىيٍ كىًاٍصطىنػى  ،الًَّذم ًاٍصطىفىاهي لًنػىٍفًسوً  ًديني هللاً  ـى دىعىاًئمىوي عىلىى  ،وً خىلقً  كىًاٍصطىفىاهي خى كىأىقىا
فى ًبًعزَّتًوً  ىلىلى ًبرىٍفًعوً  ،٧بىىبًَّتًو كىأىذىؿَّ األىٍدايى

ـى أرٍكٍافى الضَّ  ،كىكىضىعى ا٤ب  .بللىًة بػىريٍكًنًو(كىىىدى
 ﴾خءٍ ًَبِْٕ ؤَيَُِْ ؤَهَُِّرٌ ؤَّْ زَؼًٌِْ َٓد ظٌُػًًََُٕ كَةِْٕ ظٌٌَََُّْخ كَوَُْ آٌَْٗعٌُُْْ ػَََِ ٌََٔ ﴿ - ٜٓٔ
ستوم ا١بميع : ي َعَلى َسَواءٍ  ،أعلمتكم كأنذرتكم كحذرتكم: آَذنْػُتُكْم  ،: أعرضوا كٓب يسلموا تَػَولَّْوا

: بعد أف لزمتهم ا٢بجة ابلتبليغ ا٤بعُب  ،كٓب أخص أحدان دكف أحد ،نذار٫بن كأنتم ُب ىذا اإل
كبلغتكم ٝبيعان  أمر هللا نبٌيو ا٤بصطفى)ص( أف يقوؿ ٥بم : لقد أديت ما عليٌ  ،كٓب يسلمواكأعرضوا 

لِيَػْقِضَي اَّللَُّ َأْمرًا َكاَف ﴿ كقولونذرتكم ٝبيعان كٓب يبق ألحد منكم عذر يتعلل بو كأ ،رساالت ريب
 ٜٙٔٓت هنج الببلغة خطبة ِْاألنفاؿ /  ﴾بَػيَِّنةٍ  َيا َمْن َحيَّ َعنْ َمْفُعواًل لِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيَِّنٍة َوٰبَْ 

ًطق) َوِإْف َأْدِري )( كىأىٍمر قىائم، الى يػىٍهًلكي عىٍنوي إالَّ ىىاًلكه  ،إفَّ هللاى تىعأبى بػىعىثى رىسيوالن ىىاًداين ًبًكتىاب انى
ـْ بَِعيٌد َما ُتوَعُدوفَ  صراركم على الشرؾ ( أان على يقْب من عذابكم بوعد غّب مكذكب إلَأَقرِيٌب َأ

( كلكن ال أدرم مٌب يكوف ذلك ككيف؟ كسواء أكاف قريبان أـ بعيدان َوِإْف َأْدِريكالكفر كالضبلؿ )
ٍهًلًكًهٍم كقولو )معكم من ا٤بنتظرين!  فانتظركا أ٘ب  ،ددان ال يتجاكزهفإف لو أجبلن ككقتان ٧ب كىجىعىٍلنىا ًلمى

ا هللاي ) ٗٓالكهف/( مىٍوًعدن انىوي لى  كى أىنَّوي أىٮٍبى  لى هى أىمٍ  قىدٍ سيٍبحى أىنَّوي غىفىرى  رى تػى سى  كىلىقىدٍ  ،لى حىٌبَّ كى  رى ذى أىنٍ  وي نى أى كى  ،حىٌبَّ كى
أىنَّوي أىعٍ   كىًإٍف كىذَّبيوؾى فػىقيٍل ٕب عىمىًلي كىلىكيٍم عىمىليكيٍم أىنٍػتيٍم بىرًيئيوفى ٩بَّا أىٍعمىلي كىأىانى ﴿كقولو (!! رى ذى حىٌبَّ كى

 ْيونس/﴾مىليوفى ٩بَّا تػىعٍ  بىرًمءه 
 ﴾بَِّٗوُ َّؼَُِْْ خُْفَيَُْ ِْٖٓ خُْوٌٍَِْ ًََّؼَُِْْ َٓد ظٌَْعٌَُُٕٔ  ﴿ - ٓٔٔ

 ،( كيعلم الظواىر كما ُب الضمائرَويَػْعَلُم َما َتْكُتُموفَ كهللا يعلم كل شيء كال ٱبفى عليو شيء )
ًإفَّ رىبَّكى كقولو )  وكسيجازم كبلن بعملو . فأمركم كلو مكشوؼ لو سبحان ،كيعلم السرَّ كأخفى

كحْب  ّّالرعد/ (أىفىمىٍن ىيوى قىائًمه عىلىى كيلًٌ نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىتٍ كقولو ) َٔاإلسراء/( أىحىاطى اًبلنَّاسً 
كإذا أٌخر  ،فهو الذم ٰبدد زماف عذابكم كنوعو ككيفيتو ،ظاىره ك٨بفٌيو يعذبكم ٗبا يعلم من أمركم
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بُوا ِِباَيتَِنا َسَنْسَتْدرِجُ ﴿ كقولوتعأب  عنكم العذاب فحكمة أتخّبه عند هللا ُهْم ِمْن َوالَِّذيَن َكذَّ
 . ُِٖاألعراؼ /  ﴾َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ 

 ﴾ًَبِْٕ ؤَيَُِْ َُؼََِّوُ كِعْنَصٌ ٌَُُْْ ًََٓعَدعٌ بََُِ لِنيٍ  ﴿ - ٔٔٔ
َنٌة َلُكمْ كما أدرم لعٌل ىذا اإلمهاؿ كأتخّب عقوبتكم ) ختبار كزايدة ُب ( امتحاف لكم كاِفتػْ

فيتوب  ،لنرل كيف تعملوف ليظهر كبلن منكم على حقيقتو ،استدراجكم ليشدد عليكم العذاب
٣ْبَِبيَث بَػْعَضُو َعَلى لَِيِميَز اَّللَُّ ا٣ْبَِبيَث ِمْن الطَّيِِّب َوٯَبَْعَل ا﴿ كقولو ،الطٌيب كيتمرد ا٣ببيث

ىذا التأخّب لتستمتعوا إٔب زمن معْب بقي من أعماركم  ( كلعلٌ َوَمَتاٌع ِإَ٘ت ِحْبٍ ) ّٕاألنفاؿ /  ﴾بَػْعضٍ 
لى مي  مى نى تػى إغٍ  ،وي أىجىلى  بى قى ٍن رىاٍ مى )وٓت غرر ا٢بكم  ،ّٖالرعد /  ﴾ًلكيلًٌ أىجىلو ًكتىابه ﴿ كقولو ٍب أيتيكم  (وي هى

َا ٭بُْ ﴿ كقولوعذاب هللا ا٤بقسـو كفق أجلكم اتـو  ٌر َوال َٰبَْسنَبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأ٭بَّ ِلي ٥َبُْم َخيػْ
َا ٭ُبِْلي ٥َبُْم لِيَػْزَداُدوا إِ  من ُب اآلية كىذا اإلّٔاـ  ،ُٖٕآؿ عمراف /  ﴾ْٜبًا َو٥َبُْم َعَذاٌب ُمِهْبٌ ألَنْػُفِسِهْم ِإ٭بَّ

٤با سٌلم ا٢بسن  :فائدةألنو ُب صورة اإلنصاؼ ا٤بسكت للخصم ا٤بعاند.  ،أساليب الدعوة اب٢بكمة
قاـ ا٢بسن فقاؿ : فحمد هللا كأثُب عليو ٍب قاؿ: إف ىذا األمر تركتو  ،بن علي األمر إٔب معاكية

عن النيب )ص( ،  ذكر اآلية( فاستغفر هللا كنزؿ٤بعاكية إرادة إصبلح ا٤بسلمْب كحقن دمائهم )ٍب
(عى  كى يىٍشغىلى مىا دينٍػيىٍاؾى )  .ُْٗ/ٔركح البياف ٍن رىٌبكى

 ﴾زُّنَد خَُُّلَُْٖٔ خُُْْٕٔعَؼَدُٕ ػَََِ َٓد ظَصِلٌَُٕ زِدُْمَنِّ ًَََهَدٍَ ََذِّ خلٌُْْْ  ﴿ - ٕٔٔ
 قاؿ الرسوؿ)ص( بعد ما رأل إعراض قومو الشديد كعنادىم ،: أقضي ابلعدؿ اِب٢ْبَقِّ اْحُكْم 

كأ٭با يسأؿ ربو  ،ال ٰبكم هللا إالٌ اب٢بق ،( انصر ا٢بق كأىلو كأخذؿ الباطل كأعوانوقَاَؿ َربِّ ) ،ا٤بديد
كيستعينو على كيدىم  ،كافصل بيننا اب٢بق ،كينصر أىلو على من كفر بو كحاربوأف ييظهر ا٢بق 

 رىبًٌ كاف النيب)ص( إذا ًشهد قتاالن قاؿ )  ،كىو كحده سبحانو ا٤بستعاف ُب كل شيء ،كتكذيبهم
 كاف األنبياء يقولوف :فائدة( أم افصل بيِب كبْب ا٤بشركْب ٗبا يظهر بو ا٢بق للجميع. اًب٢بٍىقًٌ  ايٍحكيمٍ 

ُر اْلَفاِٙبِْبَ ﴿ نَػَنا َوبَػْْبَ قَػْوِمَنا اِب٢ْبَقِّ َوأَْنَت َخيػْ َورَبػ َنا الرَّْٞبَُن )كيقولوف ، ٖٗاألعراؼ /  ﴾رَبػََّنا افْػَتْح بَػيػْ
نىِب ابلصرب أ ،الرٞبة ال ٱبيب سائلو كثّبا  كربُّن( اْلُمْستَػَعاُف َعَلى َما َتِصُفوفَ  ستعْب اب أف ٰبيىصًٌ

عن السيد عيسى  كرسلو، ككتبو هللا على كالكذب فيوفى( على ما تقولوف من الكفر)عىلىى مىا تىصً 
 الرسوؿ ليبقى ُّٕ/ِٖالبحار)إنكم ال تدركوف ما ٙببوف إاٌل بصربكم على ما تكرىوف( ا٤بسيح )ع( 

 .يصفوف ما على كيعينو ،للعا٤بْب رٞبة
 
 
. 
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  ٕٓا١باثية / ﴾ َوَرْٞبٌَة ِلَقْوـٍ يُوِقُنوفَ  َىَذا َبَصاِئُر ِللنَّاِس َوُىًدىوٓت ا٣بتاـ نقوؿ : ﴿
، فلٌلو ، بقدرم ال بقدرىا، ٔبهد متواصللسورة األنبياء (َيسَّرػمُ ال ُي الُقرآفِ عْ وَ )ًبَّ بعوف هللا تعأب ى 

 ،ـَُِٕ/ُِ/ِٗبتاريخ  ،زداد الربكات كتيدفع النقماتا٢بمد كا٤بٌنة، كاب٢بمد تتم الصا٢بات كت
 داعْب هللا عزكجل ،الكاظمية ،ُب بغداد ،مع تصحيحها عدة مرات ،قُّْٖ/صفر/ِّ ا٤بوافق

 .إٌف ريب ٠بيع ٦بيب الدعاء ،ر القرآنية الكرٲبةأف ييعيننا على تكملة بقية السوٌ 
 ُزوِْ خُسدلػ: ٌِٓ هدْٔ خُسـًخي 

 
 
 
 رة :من مقاصد السو  

فمواضيعها اإلٲباف  ،كيغلب عليها جو السوير ا٤بكية ،تتناكؿ جوانب التشريع كاألحكاـ ،مدنية
ىذا إٔب جانب ا٤بوضوعات التشريعية من اإلذف  ،كالتوحيد كالبعث كا١بزاء كمشاىد يـو القيامة

هنا من أحٌب قيل عنها  ،كىي من خصائص السور ا٤بدنية ،ابلقتاؿ كاألمر اب١بهاد ُب سبيل هللا
ابتدأت السورة الكرٲبة ٗبطلع  ،كُب السورة أحكاـ ا٢بج كا٥بدم ،السور ا٤بشَبكة بْب ا٤بدِن وا٤بكي
كأعطت  ،كىو الزلزاؿ العنيف الذم يكوف بْب يدم الساعة ،عنيف ك٨بيف تر٘بف لو القلوب

 ُسورَةُ يت )ك٠ب ،كالفجار ُب جحيم ،كيكوف األبرار ُب نعيم ،السورة الرباىْب على البعث كا١بزاء
حٌب بلغ الصوت أرجاء األرض  ،ِٕاالية (واِذْف ٓت النَّاِس اِب٢بَْجِّ ( ألف إبراىيم اندل ربو )ا٢بَْجّ 

رقمها  ،ضيوفان كرامان لبيتو ،كأجابوا النداء كاستضافهم هللا ،ككصل إٔب أصبلب الرجاؿ كأرحاـ النساء
مىٍن قػىرىأى سيورىةى ا٢بىجًٌ أيٍعًطي ًمٍن ) )ص(عن النيب فضلها: ا١بزء السابع عشر. ،ٖٕعدد آايهتا  ،ِِ

ًد ًمٍن حىجَّ كى ٍعتىمى اهىا كىعيٍمرىةو جَّةو حىجَّ األىٍجًر كىحى  ا ًبعىدى بىقً اى رىى ا ى !ٍعتىمىر ًفيمىا مًضٌي كىًفيمى  ْٗٔصّنور الثقلْب( يَّ
 : ىذا الفضل بشرطو كشركطو كاالستقامة على منهج هللا من شركطو !مبلحظة

 
 

 ﴾َّد ؤَُّّيَد خُنَّدُْ خظَّوٌُخ ََزٌَُّْْ بَِّٕ َََُُِّْصَ خَُّٕدػَصِ َِْ٘ءٌ ػَظٌِْْ  ﴿ - ٔ
 ،( الذم رابكماتػَُّقوا رَبَُّكمْ لكل الناس بكل ألواهنم كأصنافهم أف ) القرآ٘ب توجيو ا٣بطاب   

تعطي معُب ، ك لتزاـ ابلواجبات: اتقاء ا٤بعاصي كما أتقي ا٤بخاطر كالتمٌسك ابلطاعات كاالالتقوى
 ِإفَّ ﴿ كقولوكىي سبيل النجاة ُب الدنيا كاآلخرة  ،، كالتقول دعوة ٝبيع األنبياءالورع عن ٧باـر هللا

تػىهىى ًرضىا هللًا ًمٍن عً  التػَّْقَوى:)ٓت غرر ا٢بكم  ،ُّا٢بجرات/﴾َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَتَػَقاُكمْ  تيوي بمينػٍ اًدًه كىحىاجى
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ٍلًقوً  إنو خطاب  ،حقيقي مثّب ك عنيف ك٨بيف تر٘بف ٥بولو القلوب قرآ٘ب د: مشها٤بعُب( ًمٍن خى
( أم خافوا عذاب هللا كتذٌكركا أىواؿ يـو القيامة، اباللتزاـ اتػَُّقوا رَبَُّكمْ ١بميع البشر كحجة عليهم )

 ،َرجاً َوَمْن يَػتَِّق اَّللََّ ٯَبَْعْل َلُو ٨بَْ ﴿كقولو بتقول ربكم كطاعتو كامتثاؿ أكامره كاجتناب نواىيو. 
البحار ( قىٍْب ا٤بتػَّ  ٍرسي عً  اٍلًقيىامىةً  )يػىٍوـي  ماـ الصادؽ)ع(عن اإل ،ّ-ِالطبلؽ / ﴾ْقُو ِمْن َحْيُث ال َٰبَْتِسبُ َويَػْرزُ 

( تعليل لؤلمر ابلتقول أم إنك تنجو من ِإفَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ )  ا١بىاًحًدٍين كى٧ًبٍنىةي  ،ِٖٖ/َٕ
كىفىاهي( أم إٌف الزلزاؿ  هللاً  عىلىى تػىوىكُّلى  كىًمنٍ  كىقىاهي، هللاى  اًتػَّقىى الشديدة بربكات التقول )فىمىنً ىذه الزلزلة 

 ،أمر عظيم تصوره كشديد ٙبٌملو ،الشديد الذم يكوف من عبلمات الساعة كإرىاصات يـو القيامة
يس هللا عىًظيمي( ٗبقاي يُّ شى ظم من أف تصفو الكلمات!! ألنو )فهو أكرب من أف يتصوره اإلنساف كأع

رىاصات كعبلمات لتغيّب نظاـ إكىي  ،: ا٥بزة الشديدةوالزلزلةاعتو! تعأب، فلك أف تتصٌور فظ
ليقف ا٣بلق بْب يدم خالق الكوف كالكائنات ُب ذلك اليـو الرىيب  ،الكوف كالكائنات ٝبيعها

مىًنيعه ٤بن  حىًصْبه أمْبه  ًحٍصنه  فىًهي ،كال ينفع ُب ذلك اليـو إاٌل من تزٌكد ابلتقول ،ا٢باسم للحساب
َر الزَّاِد التػَّْقَوىَوتَػَزوَُّدوا فَإِ ﴿١بأ إليها  فما  ،كإذا كانت الزلزلة كحدىا ال ٙبتمل ،ُٕٗالبقرة /  ﴾فَّ َخيػْ

ابلك ٗبا ٰبدث ُب ذلك اليـو من ا٢بساب على األعماؿ لدل من ال يغيب عنو مثقاؿ ذرة ُب 
يـو :فائدة ،ّّالرعد/( أىفىمىٍن ىيوى قىائًمه عىلىى كيلًٌ نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىتٍ كقولو )،  األرض كال ُب السماء!

بٌر ال بد منو، كبدكنو الٌلغكى  : كائن ميقٌدر القيامة ككل  ،تو آككل كائن  ،كل ميقٌدر كائن  ،كاللَّهو وميدى
 َأوْ  َعِشيَّةً  ِإالَّ  يَػْلبَػُثوا ٗتَْ  يَػَرْونَػَها يَػْوـَ  َكأَنػَُّهمْ ﴿ككل قريب كاد أف يكوف كقولو  ،تو قريبآ

كىًحٍرصه ُب ًإٍصبلىًح  ،كىٙبىىرُّجه عىٍن فىسىٍادو  ،ىيدىلن ُبٍ رىشىٍادو  :ِلْلُمتَِّقيْ )ٓت غرر ا٢بكم ، ْٔالنازعات/ ﴾ُضَحاَىا
 . (اٍلمىعىاد

ٌَخضِ لٍََْٔ لََِْٔيَد ًَظٍََُ خُنَّدَْ ٌَُٔدٍََ ًََٓد ىُْْ  ٌََّّْ ظًَََُْٗيَد ظٍَْىََُ ًَُُّ ُُْٓظِؼَصٍ ػََّٔد ؤََْظَؼَطْ ًَظَعَغُ ًَُُّ ﴿ - ٕ
 ﴾زٌَُِٕدٍََ ًٌَََُِّٖ ػٍََخذَ خَُِّوِ ًًٌَِّ٘ 

 يَػْوـَ يَػُقوـُ ﴿مشاىد يـو القيامة مقٌدمات ميتحٌرؾ ٤بشهد مؤثٌر حاسم كرىيب من  قرآ٘ب إنٌو  تصوير
( ُب ذلك اليـو العصيب الذم تشهدكف فيو تلك ْونَػَهايَػْوـَ تَػرَ ) ٔا٤بطففْب/﴾اْلَعاَلِمْبَ  النَّاُس ِلَربِّ 

كتغيب عن  ،: تيدىىشي كترتقب كترتبك بشدة َتْذَىلُ  ،الزلزلة الشديدة كتركف ىو٥با كرىبتها كمطلعها
( رضيعىها َتْذَىُل ُكل  ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعتْ : )ا٤بعُب  ،كتفقد التوازف من رىبة ا٣بوؼ كشٌدتو ،الرشد

( كتسقط كل ذات َوَتَضُع ُكل  َذاِت َٞبٍْل َٞبَْلَها) ،لديها فكيف بذىو٥با عمن سواه؟أعز شيء 
٥بوؿ الساعة  ،دقيق حىيٌ  كىو تصوير ًحٌسيي  ،ٞبل ١بنينها الذم ُب بطنها قبل ٛبامو رعبان كفزعان 

 هتا حيث ال مرضع كال حامل يومذاؾ.كشدَّ 
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لو كاف ىنالك  ، أئّ-ّْعبس  ﴾ِنيوِ َوبِ  وِ َوَصاِحَبتِ  ،َوأَبِيوِ  وِ َوَأمِّ  ،َأِخيوِ  نْ مِ  اْلَمْرءُ  يَِفر   ـَ يَػوْ ﴿ كقولو

 كقولو  لنفسو من نفسو حيث ال ٲبلك أحد مع ىذا الببلء شيئان  ،مرضع لذىلت أك حامل لوضعت
ئنا  ﴿ يػٍ ًٍلكي نػىٍفسه لًنػىٍفسو شى كال ترل كتتحرؾ كالتعي فهي تنظر  ُٗاالنفطار/  ﴾كىاأٍلىٍمري يػىٍومىًئذو للًَّ يػىٍوـى الى ٛبى

( تراىم كأهنم سكارل يػىتػىرى٫بَّيوفى ترٌنح َوتَػَرى النَّاَس ُسَكاَرى)تضطرب نفوس ا٣بىلق كافة. بل 
ًد كا٣ببلاي ا٤بسؤكلة  السكراف من ىوؿ ما يدركهم من ا٣بوؼ كالفزع! فيحدث لديهم تغيّبان ُب الغيدى

 قيقة بسكارل فيضطربوف إضطراب السكراف( كما ىم على ا٢بَوَما ُىْم ِبُسَكاَرىعن التوازف )
يي الضمائر! ) الفاقد للوعي، ٌرؾ ا٤بشاعر كٰبي ( كالسبب ُب َوَلِكنَّ َعَذاَب اَّللَِّ َشِديدٌ انو تشبيو ٰبي

أطارت عقو٥بم كىسىلىبىٍت أفكارىم، فهم  ،يـو القيامةا٤بعاد إٔب ذلك ىي أىواؿ الساعة كشدائد 
، كىم بعد ٓب يستذكقوا كا٤بديد كمن عذاب هللا الشديد ،مشفقوف كخائفوف من سوء ا٤بصّب

 .ُٕا٤بزمل /  ﴾اً ٯَبَْعُل اْلِوْلَداَف ِشيباً َفَكْيَف تَػتػَُّقوَف ِإْف َكَفْرُُتْ يَػْوم﴿كقولو العذاب! 
 نيا ال تناقض اآلخرة( الدفلسفة يـو القيامة:)فائدة  ٕاألنساف /  ﴾مًا َكاَف َشر ُه ُمْسَتِطّباً يَػوْ ﴿ وقولو

ٍلقىةه من حلقاهتا كال انفصاؿ بينهم ،خرةكال تعارضها، بل الدنيا مكملة لآل ا، كىي ٩بر ٤بقر، كىحى
رة، كالشٌر ُب الدنيا شٌر خااتف متبلزمتاف، فا٣بّب ُب الدنيا خّب ُب اآلكٮبا حي ،خرةكىي مزرعة اآل

كٝبالية خصائصها  كدٲبوميتها، ىو تركيز ا٢بياة ،كالفرؽ بْب ا٢بياتْب ،خرة على فاعلوُب اآل
ة، عليا ا٢بياة!، لذلك صارت اآلخرة خّب خر اآلكا٢بياة ُب  ،دنيا ا٢بياة ،فا٢بياة ُب الدنيا ،ككيفيتها

كُب  ،كأرقى ُب العمر كُب االمتداد ،خرة أرقى ابلفعل كالقوة من ا٢بياة الٌدنياف حياة اآلمن الدنيا، أل
 كُب ا٢باجات كا٤بستوايت ... كُب كل شي )الى كأ٠بى اب٤بفاجآة كا٤بكافآة،  ،الوسائل كالغاايت

  )لٍيسى ألىحىدو ًمٍن دينٍيٍاهي إالٌ مىٍا أىنٍػفىقىوي عىلىى أيخراٍه(. ٓت غرر ا٢بكم خىرًًة(اآل عىٍيشي  االى  عىٍيشى 
 ﴾ًَِْٖٓ خُنَّدِْ َْٖٓ ُّفَديٍُِ كِِ خَُِّوِ زِـَُِْْ ػٍِِْْ ًََّعَّسِغُ ًََُّ َْْ٘ؽَدٍٕ ًٍَُِّٓ  ﴿ - ٖ

ُب أف ىناؾ من ال يبإب بو فيتطاكؿ كٯبادؿ كٰباكر كيناقش  ،ا٤بركٌع ا٤بزلزؿ كمع حقيقة ىذا القوؿ
لو ُب كل من ٯبادؿ ُب هللا كُب صفاتو كأفعالو كرس ،، اآلية ذات داللة عامة(ٓت اَّللَِّ ِبَغّْبِ ِعْلمٍ )

 َوِمنْ ﴿كقولو ل كال برىاف.كيتكلم ببلدلي ،، كبث الشكوؾ كالشبهاتكرساالتو كُب دين هللا اب١بهل
كالنقاش كا١بداؿ كا٢بوار  ،َِلقماف﴾ُمِنّبٍ  ِكَتابٍ  َوال ُىًدى َوال ِعْلمٍ  ِبَغّْبِ  اَّللَِّ  ٓت  ٯُبَاِدؿُ  َمنْ  النَّاسِ 

عن اإلماـ هللاي بينهما،  إٍف ييريدا كفاقان كاتٌفاقان ييوفىقٍ  ،ا٢بقيقي النافع ال يكوف انضجان إاٌل بْب عا٤بْبً 
تيوي  العىآبى خىاصىٍمتي ) (علي)ع ( كايليتو كاف جداالن عن علم كىخىاصىٍمتي ا١بىاًىلى فىخىصىمىًِب ، فىخىٍصمى
د، الفاسد ا٤بفسد الضاؿ كالشيطاف ا٤بري كاألان إنو جداؿ مذمـو انشيء من اتباع ا٥بول ،كحجة
: خبيث  َمرِيدٍ ( َشْيطَاٍف َمرِيدٍ َويَػتَِّبُع ُكلَّ فهو ال يٌتبع ًعٍلمان كال يىسأؿ عن معرفة كإ٭با ) ا٤بضل،

متفنن  ،كيطيع كيتعاكف مع كل ابغ كطاغ ك متمٌرد على حرمات هللا ،قاصد للفساد كالتعإب كالعناد
فهو يعرقل منهج هللا أف ال يصل إٔب  ،متطٌور ُب اخَباع الفساد من اإلنس كا١بن ،ُب اإلجراـ

الٍب تعتمد التشكيك  الباردة الناعمةاإلعبلمية بكل األساليب ُب ا٢برب  ،األفراد كإٔب آّتمعات
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كالذم يصٌد عن سبيل هللا كيساىم ُب عرقلة مسّبة  ،ٖبطط جهنمية مدركسة ،ُب الدين كُب اإلٲباف
  –ٔ:فائدة ،( العارم عن ا٣بّب من قو٥بم شجرة مرداء أم ال كرؽ فيهاَمرِيدٍ ا٢بق كحقوؽ الناس. )

كيتظاىر ابلصبلح فهو  ،ليضل الناس عن طريق ا٥بدل كل من أخفى حقيقتو ابلشعوذة كالرايء
الذم التقى  ،: الذم بلغ الغاية من الفساد كالعناد كيتعٌمد الضبلؿوا٤بريد ،شيطاف اإلنس كا١بن

 .ىواه مع مايريده الشيطاف
فأصبح شيطاف ا١بن ٱبطط لو كشيطاف اإلنس ينفذ ما ٱبططو لو من حيث ال يشعر،  فهو ضحٌية 

نْػَيا  ُقْل َىْل نُػنَػبُِّ ُكْم اِبأَلْخَسرِيَن َأْعَماالً ﴿ ولوكقمن ضحاايه!  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ٓت ا٢ْبََياِة الد 
، كلكنو  – ٕ ،َُّالكهف /  ﴾عاً َوُىْم َٰبَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُٰبِْسُنوَف ُصنْ  ينهى القرآف عن ا١بداؿ ا٤بذمـو

َوَجاِد٥ْبُْم اِبلٍَِّب ِىَي ﴿ كقولوم كا٢بجة كالربىاف يشٌجع على ا١بداؿ ا٤بمدكح ا٣باضع لقواعد العل
 َمَعوُ  تَػْبَدأُ ) كمن األسلوب األحسن أف ،كالذم ٯبادؿ ابألحسن ىو األحسن ُِٓالنحل/﴾َأْحَسنُ 

َتِهي َحٌبَّ  ،ٰبُِب   َحْيثُ  ِمنْ  !( ٗبعُب َحْيثُ  ِإَ٘ت  تَػنػْ ، كُب :ٙبب ا٢بق لتصل إليو من أكؿ الطريقٙبُِب 
 .قٌل التكاليفأسائل ك أقصر الو 

 ﴾ًُعِرَ ػََِْْوِ ؤََّٗوُ َْٖٓ ظٌََالَّهُ كَإََّٗوُ ُّعُِِّوُ ًََّيًِّْوِ بََُِ ػٍََخذِ خَُّٕؼِريِ  ﴿ - ٗ
( من أَنَُّو َمْن تَػَوالَّهُ حكم هللا كقضى ) ،( الضمّب يعود إٔب كصف ىذا الشيطاف ا٤بريدُكِتَب َعَلْيوِ )

فَأَنَُّو ُيِضل ُو َويَػْهِديِو ِإَ٘ت َعَذاِب ذه كليان كمرشدان كانصران كقائدان كمعينان )اتٌبع ىذا الشيطاف ا٤بريد كاٚبٌ 
كمن الصبلح إٔب الفساد كيسوقو  ،( فإف الشيطاف يغويو كيغريو كٰبٌولو من ا٢بق إٔب الباطلالسَِّعّبِ 

 ِّالصافات / ( ١بَِْحيمِ فَاْىُدوُىْم ِإَ٘ت ِصَراِط ا)كقولو إٔب عذاب جهنم ا٤بستعرة من حيث ال يشعر 
جل على دينو، فيحصي خي الرٌ ، أف يؤا)أدٗب ما ٱبرج اإلنساف من اإلٲباف عن اإلماـ الصادؽ)ع(

)ا٤بؤمن من كقى دينو بدنياه، ٓت غرر ا٢بكم  ،ْٖص ٕٓالبحار  عليو عثراتو كزاٌلتو ليعٌنفو ّٔا يومان ما(
كنز العماؿ ٤بًٍن طىلىبى الٌدنيا ابلدًٌيًن( )كىيله  عن النيب )ص(كالفاجر من كقى دنياه بدينو( 

ا٤بضلَّ كاقتدل  كلُّ مىٍن اتٌبع الضاؿى   –ٔ:فائدة ،: النار ا٤بتوىجة الٍب ال ٚبمدالسَِّعّبِ  ،َُِٗٗخرب
بو، ٙبت أم عنواف ٝبيل بٌراؽ سواء أكاف من العلماء أك األحزاب أك العشائر أك أفراد أك ٝباعات 

كعذاب  ىو عليو من الضبلؿ كسوء ا٢باؿ، كُب اآلخرة سوء ا٤بصّب ... إْب فإنو يقوده إٔب ما
ُهمْ َوَمْن يَػتَػَو٥بَُّ ﴿ا٢بريق.   ُٓا٤بائدة/﴾ْم ِمْنُكْم فَِإنَُّو ِمنػْ

ًإفَّ )عن اإلماـ علي)ع( !( فيوهي صى أىنٍ  اًب٢بٍىقًٌ  جاؿى الرًٌ  زىانيوا كىمىنٍ  ظىلميوهي، اؿً جاًبلرًٌ  ا٢بٍىقَّ  زىانيوا مىنٍ ) قيل –ٕ
اًؿ بىٍل آًبيىًة ا٢بىقًٌ دً  أمإب (كىأىٍعًرؼي البىاًطلى تػىٍعًرؼي أىٍىلىوي  ،فىأىٍعًرؼي ا٢بىقَّ تػىٍعًرؼي أىٍىلىوي  ،ينى هللًا الى يػيٍعرىؼي اًبلٌرًجى

اًؿ أىٍخرىجىوي ًمٍنوي الرًٌ  لى ٍن دىخى كىمى ) وعن اإلماـ الصادؽ)ع( ،ّا٤بفيد ص ا الدًٌيًن اًبلٌرًجى ليوهي ٍدخى أجىاؿي كىمىا ُب ىىذى
كمن دخل ُب أمر ، َُٓ/ِٕبار األنوار(اًبلًكتىاًب كىالسُّنًَّة زىالىٍت ا١بًبىاؿي قػىٍبلى أىٍف يػىزيكؿى  وً ًفي لى ٍن دىخى كىمى  ،ًفيوً 



 

     074                      عشر السابع/ ا١بزء ٛٚ/ عدد آايهتا  دنية/ م ٕٕا٢بج / ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ 
 ٖ ،كضٌيع عمره ٔبهل! كحشره هللا يـو القيامة مع ا١بهبلء ،كخرج منو ٔبهل ،ٔبهل تصٌرؼ ٔبهل

فيسمي التعبّب اتباع الشيطاف كقيادتو  لو إٔب عذاب  ،هىٌكمٍ ( على سبيل التػى َويَػْهِديوِ كعرٌب بػ) –
 ،( فيا ليتها كانت ىداية إٔب خّب لكنها ىداية إٔب الضبلؿ البعيد ا٤بهلك ا٤ببيدىدايةالسعّب )

ايىةي  تػىنػٍفىٍعوي  الى  فىالًَّذمكا٤بوعظة، كابلتإب ىي ىداية على سبيل العربة  ٍيطىاًف، الشَّ  ايىةي و غً  تىضيرُّهي  الرٍَّٞبىنً  ًىدى
( يىضيرُّهي  اٍليىًقْبي  يػىنػٍفىعيوي  الى  كىالًَّذم ،اٍلبىاًطلي  يىضيرُّهي  ا٢بٍىقُّ  يػىنػٍفىعيوي  الى  كىالًَّذم) )ع(عن اإلماـ علي شرح   الشَّكُّ

 ،َُِالبقرة/﴾ُىَو ا٥بَُدى ِإفَّ ُىًدى هللاِ ﴿ كقولوفهداية الرٞبن إٔب سعادة الدنيا كاآلخرة  ،ُٗ/  ِالنهج 
فَػَتُكوَف ِمْن  َفبل َتْدُع َمَع اَّللَِّ ِإ٥َبًا آَخرَ ﴿ كقولو  عذاب الدنيا كاآلخرة أبى  اية الشيطافكىد

 . ُِّالشعراء /  ﴾اْلُمَعذَِّبْبَ 
يٍ ) وٓت غرر ا٢بكم  ،( ال تعِب أف ىناؾ جربان ُكِتَب َعَلْيوِ ) -ٗ؟( ا٥ٍبىوىل لًٌبيوي غٍ يػى  مىنٍ  ا٥ٍبيدىل يىٍستىًطيعي  فى كى

 دمات تقود إٔب ىذه النتائج.كإ٭با ا٤بق
ْٖ ػََِوَصٍ ؼَُّْ ِْٖٓ ُٓعْـَصٍ ُٓىََِّوَصٍ َّد ؤَُّّيَد خُنَّدُْ بِْٕ ًُنْعُْْ كِِ ََّْرٍ ِْٖٓ خُْسَؼْػِ كَةَِّٗد وََِوْنَدًُْْ ِْٖٓ ظَُُخذٍ ؼَُّْ ِْٖٓ ُٗؽْلَصٍ ؼَُّْ ِٓ ﴿ - ٘

خََْٕلَدِّ َٓد ََٗٙدءُ بََُِ ؤَـٍََ ًََُّٕٓٔ ؼَُّْ ُٗىُِْـٌُُْْ ؼِلْالً ؼَُّْ ُِعَسُِْـٌُخ ؤًًََُُّْْ٘ ًَِٓنٌُْْْ  ًَؿَُِْْ ُٓىََِّوَصٍ ُِنُسََِّْٖ ٌَُُْْ ًَُٗوُُِّ كِِ
ٌَخ ؤََُّْٗنَد ػََِْْيَد خَُْٔدءَ خىْعََّّضْ  ىَدًَِٓشً كَةَِْٖٓ ُّعٌََكََّ ًَِٓنٌُْْْ َْٖٓ َُُّيُّ بََُِ ؤٌٍَََِْ خُْؼُُُِٔ ٌَُِْْال َّؼََِْْ ِْٖٓ زَؼًِْ ػٍِِْْ َْْ٘حدً ًَظٍََُ خََْٕضَ

 ﴾ًَََزَطْ ًَؤَْٗسَعَطْ ِْٖٓ ًَُِّ ًَِْؾٍ زَيِْؿٍ 
بعبارات كجيزة  اإٔب آخرى اكتصٌور حياتو من أك٥ب ،ىذه اآلية البليغة ترسم مسّبة اإلنساف كاملة

ذم يعرؼ كيف لنتعٌلم إٌف الرقيق منساب، كابطنها عميق دقيق جٌذاب، ظاىرىا أنيق  ،مؤثرة
تشرح اآلية قضية البعث م ٯبهل كيف ينتهي ٯبهل كيف يبدأ! ينتهي يعرؼ كيف يبدأ! كالذ

(  ا٣بطاب لكافة الناس اَي أَيػ َها النَّاسُ ): ا٤بعُبشرحان ٧بسوسان مؤثران كاضحان عامان أيخذ ابأللباب 
ُتْم ٓت رَْيٍب ِمْن اْلبَػْعثِ ) النشور كإعادة ا٢بياة بعد ا٤بوت كالرجوع ك  (ثً عٍ البػى  نٍ مً )شك  ُب (ِإْف ُكنػْ

فليتدبركا إٔب أكؿ خلقكم ككيف نشأت ا٢بياة فيكم ليزكؿ شىٌكٌكٍم؟! كتعلموا أف القادر  ،إٔب هللا
ِذي َفَسيَػُقوُلوَف َمْن يُِعيُدََن ُقْل الَّ ﴿كقولو على ا٣بلق أكؿ مرة قادر على إعادة خلقكم اث٘ب مرة 

  :ّت ذكر سبحانو من أطوار ا٣بلق أموراً سبعة. ُٓاإلسراء /  ﴾َفَطرَُكْم َأوََّؿ َمرَّةٍ 
( إذ خلق هللا اإلنساف من ا٤بِب ا٤بتولد ُب األغذية الٍب تنتهي إٔب فَِإَنَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن تُػَرابٍ ) – ٔ

ن ( من مِب مكٌوف من الدـ ا٤بتوٌلد مّتَّ ِمْن ُنْطَفةٍ ) -ٕد من األرض كا٤باء كىو يتولٌ  ،النبااتت
( ٍب من ّتَّ ِمْن َعَلَقةٍ ) -ٖ َِا٤برسبلت/﴾٬َبُْلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهْبٍ َأٗتَْ ﴿ كقولوالغذاء ا٤بنتهي إٔب الَباب 

ّتَّ ِمْن ) – ٗكالوظيفة كا٣بواص ُب الشكل كا٤بضموف  اتكما بْب ا٤باء كالدـ من اختبلف ،دـ جامد
مصٌورة كغّب مصٌورة  ،ن قطعة صغّبة من اللحم بقدر ما ٲبضغٍب م (ُمْضَغٍة ٨ُبَلََّقٍة َوَغّْبِ ٨ُبَلََّقةٍ 

َوَقْد ﴿ كقولو( ٓب يكتمل خلقها َوَغّْبِ ٨ُبَلََّقةٍ ) . ( الٍب خلق هللا فيها الرأس كاليدين كالرجلْب٨ُبَلََّقةٍ )
 .ُْنوح /  ﴾َخَلْقَناُكْم َأْطَوارًا
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كا٥بم كٝبا٥بم كلوهنم كطو٥بم كّٔذا التفاكت ُب مراحل ا٣بلق يتفاضل الناس ُب صٌورىم كأش
ٍلقىان تبارؾ ك : )ًإفَّ هللاى عن اإلماـ الصادؽ )ع(كقصرىم..  نىوي  ،تػىعىٍأبى ًإذىٍا أىرىٍادى أىٍف ٱبىٍليقى خى ٝبىىعى كيلَّ صيويرىةو بػىيػٍ

ـى أبيو إٔب كىبػىٍْبى  ٍاىينَّ  ،آدى لىقىوي عىلىى صيويرىًة إوٍحدى ٍا الى يى فىبلى يػىقيويلىنَّ أىحىده ىى  ،ٍبيَّ خى  وي شىٍيءٍشبى  يى ًِبى كىالى هٍ ٍشبػى ذى
 ) ًٍئيى اـً كىٍيفى يىشىاءي كىو قولو ) ُُّ/ُنور الثقلْبًمٍن آابى  ،ٔآؿ عمراف/ (ىيوى الًَّذم ييصىٌوًريكيٍم ُب اأٍلىٍرحى

ٕبيث يكوف شخصية مفردة ٥با خصائصها ك٩بيزاهتا الفريدة، كصفاهتا ا٣باصة النموذجية، فليس ٥با 
َ َلُكمْ ). تًوً اٍ كى لى كال ُب صورتو كال ُب سيمائو كال ُب مى كال ُب صوتو شبيو ال ُب شكلو مثيل كال  ( لِنُػبَػْبِّ

ف من قدر على خلق البشر ُب أك  ،لنبْبى لكم أسرار قدرتنا كحكمتنا ،خلقناكم ُب أحسن تقوٙب
ف ٯبعل النطفة علقة رى أب بْب الَباب كا٤باء، كقىدَّ من تراب أكالن ٍب نطفة اثنيان كال تناس ،أعقد تركيب

، قادر على إعادة ما بدأه بسهولة ،كا٤بضغة عظامان  ،ٍب ٯبعل العلقة مضغة ،كبينهما اختبلؼ كبّب
( كنبقي ما نشاء من األجنة َونُِقر  ٓت اأَلْرَحاـِ َما َنَشاءُ كإعادة ا٣بلق أيسر عقبلن من نشأة ا٣بلق )

( إٔب زمن معٌْب ِإَ٘ت َأَجٍل ُمَسمًّىحٌب يتكامل خلقو )من أردان أف نبقيو فيها  ،ُب أرحاـ األمهات
 .كأقصاه تسعة أشهر ،كىو كقت الوضع كالوالدة أدانه ستة أشهر

( ٍب ٬برج ىذا ا١بنْب طفبلن ضعيفان ُب بدنو ك٠بعو كبصره كحواسو ٍب نعطيو ّتَّ ٬ُبْرُِجُكْم ِطْفبلً ) – ٘
ُلُغوا أَ ) – ٙالقوة شيئان فشيئان  ( غاية َأُشدَُّكمْ ( ٍب يعمركم كييٌسهل تربيتكم حٌب تبلغوا)ُشدَُّكمْ ّتَّ لِتَػبػْ

( كمنكم من ٲبوت ُب َوِمْنُكْم َمْن يُػتَػَوْتَّ ) – ٚ، ٭بوٌكيم، كنضوج عقولكم ككماؿ قوتكم كرشدكم
َأْرَذِؿ لغ )( كمنكم من يبقى حٌب يبَوِمْنُكْم َمْن يُػَرد  ِإَ٘ت َأْرَذِؿ اْلُعُمرِ ريعاف شبابو كقبل الشيخوخة )

كىو ا٥بـر كالشيخوخة كضعف ٤بسماه، ىو مرحلة انتكاسة القول كالقدرات،  كا٠بو ترٝباف( اْلُعُمرِ 
كال عبلج ٯبدم كال دكاء  ،فيصّب كالطفل ضعيف البنية قليل الفهم ،القوة كالعقل كالذاكرة كا٣برؼ

 ،الثمرة نصيبها من النضوج إذا أخذت عٌمر مثل حاؿ الثمرة ُب الشجرة،فيكوف اإلنساف ا٤ب ،ييغِب
إما أف  الناضجة فيكوف مصّب الثمرة ،فيضعف عبلقة الثمرة ابلشجرة كيقل صلتها ّٔا ابلتدريج

كل ،تسقط إٔب األرض كتذبل كىكذا تنتهي عبلقة الثمرة ابلشجرة ٗبدة  ،كإما اف تيقتطف كأتي
 ﴾ِإَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿مر كما تنتهي عبلقة اإلنساف ابلقوة كالقدرة كلما مرَّ بو الع  ،معينة

، كاختبلؼ البلداف كطريقة عيشو كطبائعو : يكوف ٕبسب بينية اإلنسافَأْرَذِؿ اْلُعُمرِ ، ْٗالقمر / 
 والعياذ اب من حالة أرذؿ العمر! ،فهو مفهـو نسيب ليس لو عمر معٌْب كال ٧بدد ،كنقاكهتا

( ليعود إٔب ماكاف عليو ُب زمن الطفولة فينسى ما علمو كيعجز ِعْلٍم َشْي اً ِلَكْيبل يَػْعَلَم ِمْن بَػْعِد )
 .عما قدر عليو

ْرُه نُػَنكِّْسُو ٓت ا٣ْبَْلِق َأَفبَل يَػْعِقُلوفَ ﴿ كقولو ٍب ذكر االستدالؿ على إمكاف  ،ٖٔيس /  ﴾َوَمْن نُػَعمِّ
( ىذه ا٢بجة الثانية على اِمَدةً َوتَػَرى اأَلْرَض ىَ البعث كالنشور ٕباؿ خلق النبات أيضان فقاؿ )
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فَِإَذا ( ايبسة ميتة ال نبات فيها )َىاِمَدةً إمكانية البعث من القبور أم ترل أيها اإلنساف األرض )

َها اْلَماَء اْىتَػزَّْت َورََبتْ  ( ٙبركت ابلنبات اْىتَػزَّتْ ( فإذا أنزلنا عليها ماء ا٢بياة من السماء)أَنَزْلَنا َعَليػْ
 .الركح ُب كياهنا كىحىيىٍت بعد موهتا  ( ٭بتَورََبتْ )
أم كأخرجت ،: حسن ٝبيل الصورة ٩با يبهج النفس كيسٌرىا َّبِيجٍ ( َوأَنْػبَػَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َّبِيجٍ )

كاختبلؼ ، ( من النبااتت مايسر الناظرين ببهائو كٝبالوَّبِيجٍ ( صنف )َزْوجٍ األرض من كل )
كىجىنَّاته ًمٍن ، كقولو )مع اختبلؼ ا٤بقادير كالتدابّب كا٤بنافع األشجار كالثمار كالركائح كاأللواف

لي بػىٍعضىهىا عىلىى بػىٍعضو ُب اأٍلي  يله ًصنػٍوىافه كىغىيػٍري ًصنػٍوىافو ييٍسقىى ٗبىاءو كىاًحدو كىنػيفىضًٌ ( كيلً أىٍعنىابو كىزىرٍعه كى٬بًى
نٍيا مىٍزرىعىةي  فإنبات النبات يشابو ا٤بوتى، إحياء كىذا دليل آخر علىى ، ْالرعد/ إنبات الرًَّحٍم ك )الدُّ

 اآلًخرىة( 
كىي أرذؿ مرحلة  ،، كىو العمر مابعد الشيخوخة االنتباه( تعبّب يثّبَأْرَذِؿ اْلُعُمرِ ) -ٔ :فائدة
كىكذا  ،حيث أتخذ منو ا٢بياة كل يـو شيئان ٩با كانت قد أعطتو ،ىا من حياة اإلنسافؤ كأسو 

كا٢بياة  ،كالعسر كاليسر ،كعلى العزة كالذلة ،كعلى القوة كالضعف ،طاءبينٌيت ا٢بياة على األخذ كالع
يًًٌت ًمٍن ا٢بٍىيًٌ ﴿كقولوكا٤بوت  يًًٌت كى٨بيٍرًجي اٍلمى ( اآلية ِمْن ُكلِّ َزْوجٍ ) -ٕ ،ٓٗاألنعاـ/﴾ٱبيٍرًجي ا٢بٍىيَّ ًمٍن اٍلمى

 ،ْٗالذارايت /  ﴾َجْْبِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزوْ ﴿ كقولوتؤكد قانوف الزكجية العاـ 
كالتعبّب القرآ٘ب البليغ يقرر أف األشياء كاألحياء  ،تى القرآف ظاىرة الزكجية ُب األحياء كاألشياءثػىبَّ 

كالعلم  ،سنة ََُْكىذه ا٢بقيقة أكدىا القرآف منذ أكثر من  ،٨بلوقة على أساس الزكجية
ُسْبَحاَف الَِّذي َخَلَق اأَلْزَواَج ُكلََّها ٩بَّا تُػْنِبُت ﴿كقولو  ،الكربل ا٢بديث عرؼ مؤخران ىذه ا٢بقيقة

ٍلقي اللًَّ فىأىريك٘ب مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن ، كقولو )ّٔيىس /  ﴾اأَلْرُض َوِمْن َأنُفِسِهْم َو٩ِبَّا ال يَػْعَلُموفَ  ا خى ىىذى
رتَّب عليهما النتيجة  ،ربىانْب على البعث كالنشوررىرى سبحانو ىذين البعد أف قػى ، ُُلقماف/( ديكنًوً 

 ا٢بتمٌية لذلك :
 ﴾ٌَُِيَ زِإََّٕ خَُِّوَ ىٌَُ خُْمَنُّ ًَؤََّٗوُ ُّمِِْ خٌَُْْٔظََ ًَؤََّٗوُ ػَََِ ًَُِّ َِْ٘ءٍ هًٌَُِّ  ﴿ - ٙ

َزْلَنا أَن﴿كاألرض اليابسة كيف إذا  ،ذلك ا٤بذكور من خلق اإلنساف قبل ميبلده كبعثو بعد ٩باتو
هَ  لتعلموا أف هللا ىو ا٤بقٌدر ٥بذا  ،ٓا٢بج /  ﴾َتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َّبِيجٍ اْلَماَء اْىتَػزَّْت َورََبْت َوأَنْػبػَ  اَعَليػْ

( الثابت الذم ِبَِفَّ اَّللََّ ُىَو ا٢ْبَق  كأف ما ُب الكوف من آاثر قدرتو كشاىد ) ،النظاـ كا٤بدبٌر لو اب٢بق
ككل أنظمة  ،ككوف هللا حٌقان مطلقان يتحقق بو كل شيء حق ،تو كا٤بقٌوـ لغّبهالقائم بذا ،ال شك فيو

كىو  ،ك٥بذا ال ٲبكن أف يكوف ىذا ا٣بلق عبثان بدكف ىدؼ حق ،ا٢بياة الٍب خلقها اب٢بق أيضان 
كأية عبادة لغّبه بشكل مباشر أك غّب  ،كعبادتو كحده ىي ا٢بق ،الرَّبي الذم يستحق العبادة

 ِٔا٢بج/﴾َذِلَك ِبَِفَّ اَّللََّ ُىَو ا٢ْبَق  َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ُىَو اْلَباِطلُ ﴿كقولو طلة فهيى ابمباشر 
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اليتعذر عليو أف  ،لتعلموا أف الذم قدر على خلق ىذه األشياء ا٤بنٌظمة اب٢بق (اْلَمْوَتى َوأَنَُّو ُٰبْيِ )
( كإفَّ فاعلى َوأَنَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ لنبااتت )ا٤بوتى بعد فنائهم كما أحيا األرض ا٤بيتة اب يٰبي

ٯباد كل شيء كمن ذلك إعادة أجساـ البشر بعد موهتا إك  ،ذلك قادره على فعل كل شيء
 كقولوفهذا البعث كالنشور تقتضيو حكمة ا٣بلق كتدبّب ا٣بالق كفلسفة الوجود   ،للحساب كا١بزاء

كا٢بياة ببل بعث كنشور ال قيمة ٥با ألهنا تعتمد الباطل ، ْٓاألعراؼ /  ﴾َأال َلُو ا٣ْبَْلُق َواأَلْمرُ ﴿
يعنا ًإفَّ اللَّى ، كقولو )كهللا سبحانو منزٌه عن الباطل كالعبث ،كالعبث أىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي اللَّي ٝبًى

تنبيو ا٣بواطر ص  (ًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍادً مىٍن غى  ا٣بٍىٍاًسري ) )ص(عن النيب، ُْٖالبقرة/( عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره 

 (كىىيوى يػىرىل خىٍلقى هللا ،)عىًجٍبتي ًلمىٍن شىكَّ ُب هللاً  ٕٙٔٓت هنج الببلغة حكم . ّٗٓ
 ﴾ًَؤََّٕ خَُّٕدػَصَ آظَِْصٌ ال ََّْرَ كِْيَد ًَؤََّٕ خَُِّوَ َّسْؼَػُ َْٖٓ كِِ خُْوُسٌَُِ  ﴿ - ٚ

 ًإذىا( قادمة ال ٧بالة ابعتبار )آتَِيةٌ ٍب كعدكم أف يبعث فيها ا٤بوتى من قبورىم )كلتعلموا أف الساعة ال
رو  ُب  كىاٍلعيمىرً  إقٍػبىاؿو  ُب  اٍلمىٍوتي  كىافى  فػىقىٍد أحىديكيٍم ًإذىا مىات ) عن النيب)ص(( اٍلميٍلتػىقىى فىسيٍرعىافى  ًإٍدابى

كنز العماؿ خرب  (وً عىليٌ  مىاتى  مىا عىلىى كٌل عىبد  يػىبػٍعىثي كى ) وعنو )ص(، ُِِّْكنز العماؿ خرب  (قىامىٍت ًقيىامىتيوي 

كا٤بعاد حقيقة كربل ساطعة تكشف عن  ،كإٌف البعث حق اثبت متحقق ال شك فيو ،ِِِْٕ
َعُث َمْن ٓت اْلُقُبورِ )ا٤بشهود،  يمة الوجود على أنو أكرب من ظاىرهفلسفة ا٢بياة، كق ( َوَأفَّ اَّللََّ يَػبػْ

ىيٍم أٍحٌياء اب٤بٌعاًد ا١ًبٍسما٘ب كلت ،كإليو النشور بعدما صاركا  ،وقنوا أبف هللا حينئذو ٰبيي األموات كييعيدى
ليكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب  ،رميمان كيبعثهم أحياء إٔب موقف ا٢بساب كا١بزاء

كىكذا تلتقي  –ٔة:فائد ،ِِا١باثية/ ﴾َكَسَبْت َوُىْم ال يُْظَلُموفَ   َولُِتْجَزى ُكل  نَػْفٍس ٗبَا﴿ كقولو
كسينن ا٢بساب  ،كالبعث كالنشور ،كسنن ا٢بياة كا٤بوت ،كسنن الركح كا١بسد ،سينن ا٣بلق كاإلعادة

عن  ُٔالربكج/﴾فَػّعاٌؿ لػِما يُريدُ ﴿كقولو  كتشهد كلها بوجود ا٣بالق ا٤بدبٌر القادر القاىر ،كا١بزاء
ليٍقتيٍم لًلبػىقىاًء الى لًلفىنىاءً ) النيب)ص( كخلقتم لآلخرة ال للدنيا، كللحياة ال للموت  ،ٓٓ/  ِاليقْب  حق (خى
ا تىٍستػىٍيًقظيوفى تػىبػٍعىثيوفى ) وعنو)ص( ا تػىنىاميوفى ٛبىيوتيوفى كىكىمى ( حقيقة اآلخرة) – ٕ. َِٔ/ُٓتفسّب القرطيب ( كىمى
تثبيتها ُب ك  ،اكلة تثبيتها ُب أذىاف الناس كافة ،حقيقة اآلخرة ا٤بوضوع الرئيس ُب القرآف أصبحت

، كما ينعكس عنها من هتذيب لذات اإلنساف كعلمو كفكره كأخبلقو ،القلوب كا٤بشاعر كالضمائر
كىذا ا٤بنهج الَببوم الدقيق  ،أقوالو كأفعالوك االعتداؿ ُب ٝبيع أحوالو لتجعلو يعيش حالة التوازف ك 

كيكوف سيد  ،عندىاكيعرؼ حدكده كيقف  ،اإلنساف نفسو ه إٔب سيٌلم التكامل، كبذلك يكـريقود
ًلًو. ،ىذا الكوف ُب الدنيا كىلىآٍلىًخرىةي كقولو )  ككذلك يناؿ ُب اآلخرة ا٤بنازؿ كالٌدرجات ا٤بتناسبة مع عىمى

 . ُِاإلسراء/( أىٍكبػىري دىرىجىاتو كىأىٍكبػىري تػىٍفًضيبلن 
 ﴾ ًِعَدذٍ ُٓنِريٍ ًَِْٖٓ خُنَّدِْ َْٖٓ ُّفَديٍُِ كِِ خَُِّوِ زِـَُِْْ ػٍِِْْ ًَال ىًًٍُ ًَال ﴿ - ٛ
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كال سيما ُب  ،( من ٱباصم كيصٌر على أف ٯبادؿ ُب كل أمرِمْن النَّاسِ يصٌور التعبّب القرآ٘ب صنف )

ٯبادؿ كلكنو  ،ٗبعُب كثّب ا١بداؿ كبكل شيء ،( ُب ا٤بضارع ا٤بستمرٯُبَاِدؿُ كجاء الفعل ) ،منهج هللا
( من هللا َوال ُىًدىفهمو كال برىاف معو كال دليل علمي )( كٱباصم ببلٯُبَاِدُؿ ٓت اَّللَِّ ِبَغّْبِ ِعْلمٍ )

(، كال كحي من هللا َوال ِكَتاٍب ُمِنّبٍ كال حجة قطعية ) ،لرجاحة عقلو كإعجابو بنفسوأفاضو عليو 
بل يقوؿ عن  ،بل ٯبادؿ ببل عقل صحيح كال نقل صريح اثبت ،كسٌنة صحيحةمن قرآف كرٙب 

ما اختػىلىفى  )لىٍو سىكىتى ا١بَّاًىلي  عن اإلماـ علي)ع( ،جهل ليكوف صاحب رأم انبع من ىول
)مىٍن عمل على غّب علم، كاف ما يىفسدهي أكثر ٩با ييٍصًلحي( عن النيب )ص(  ،ُٖص  ٖٕالبحار  (!الٌناس
ككرر ىذا كما ُب  ،كا٤بتبوعوف مع االتباع ،: الرؤساء ا٤برؤكسوف ومن مصاديق ذلك ،َِٖ/ُالبحار

: ال طريق إٔب العلم  ا٤باديّوفقاؿ  –ٔ:فائدةلتوبيخ كاالستنكار كالنهي. ( على كجو اّاآلية )
( القرآف الكرميأما ) ،: الطريق إٔب ا٤بعرفة العقل ككفىا٤بثاليوف كقاؿ  ،كا٤بعرفة إاٌل ا٢ًبسي كالتجربة

الذم يبٌْب لك الرشد  ،العقل -ِكا٣بربة، التجربة  -ُفقد  قرر بوضوح أف مصادر ا٤بعرفة ثبلثة 
َويُػَعلُِّمُكْم َما ٗتَْ َتُكونُوا ﴿( ألف هللا بكل شيء عليم النقل الصحيحالوحي ) -ّ من الغي
ةي ) كا٣بربةكىذه اآلية ٝبعت ا٤بصادر الثبلثة : فالعلم إشارة إٔب التجربة  ُُٓالبقرة /  ﴾تَػْعَلُموفَ   كىًقيمى

ارً  ٘بىٍرًبىًتوً  قىٍدرً  عىلىى امرئ كيلٌ  ًإفَّ ُب ذىًلكى )كقولو  ٥بدل إٔب العقل الرشيد ا٤بفٌكر،كا (رىتًوً بػٍ خً  كىًمٍقدى
ٓت  ٜٖٕٓت هنج الببلغة خطبةيعِب عقل، كالعقل مسكنة القلب، ، ّٕؽ/( لىذًٍكرىل ًلمىٍن كىافى لىوي قػىٍلبه 

نّب كىو كالكتاب ا٤ب( عىقىليوا الدًٌينى عىٍقلى ًكعىايىة كىرًعىايىة، الى عىٍقلى ٠بىىاع كىرًكىايىة)صفة آؿ دمحم )ع( 
كا١بداؿ ُب الواضحات كالبديهيات من أشكل  -ٕ .بشيء من التصرؼ ّْْتفسّب ا٤ببْب صالوحي، 

كال يستند على حق كال يصل  ،فكيف إذا كاف جداالن بغّب علم كال ىداية كال دليل ،ا٤بشكبلت
 .إٔب يقْب؟

وىناؾ ، ْغافر /  ﴾ِو ا٢ْبَقَّ ِطِل لُِيْدِحُضوا بِ َوَجاَدُلوا اِبْلَبا﴿منهي عنو  ىناؾ جداؿ مذمـو -ٖ
الذم ٯبمع  ،ا١بداؿ ا٤بؤثر كا٢بوار النافع، ُِٓالنحل /  ﴾٥ْبُْم اِبلٍَِّب ِىَي َأْحَسنُ َوَجادِ ﴿ جدؿ ٩بدوح

 ٓت غرر ا٢بكم، وار تنضج األفكار كيتعٌلم الشطٌارنٌفر كٰببب كال يكرٌه، كاب٢بكيبٌشر كال ي ،كال يفٌرؽ
وؿ، استىضىاءى أبٍنواًر العيقيوؿ( ك٫بن ٕباجة أف نتعٌلم فن ا٢بوار الناجح كالذم )مىٍن شىاكىرى ذىكيٍم العيقي 

 منو )أف تبدأ معو من حيث ٰبٌب، كانتهي معو من حيث ٙبٌب(.
 ﴾مَُِّنِ ؼَدَِِٗ ػِؽْلِوِ ُُِْعََِّ ػَْٖ َٔسَِِْ خَُِّوِ َُوُ كِِ خًَُُّْْٗد وٌُِّْ ًٍَُِّٗوُوُ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ػٍََخذَ خُْ ﴿ - ٜ

( : لىٌول جانبو أك اَثِنَ ِعْطِفوِ ٥بذا الصنف آّادؿ ا٤بذمـو من الناس )متشاكسة إهنا صورة متقلبة 
صورة فيها الكرب كالعجرفة كاألنفة كاإلعراض  ،ألف الكبلـ ال يعجبو ،التكرب كالغركر رقبتو كناية عن

 ،تعجرؼ الكو عنقو عن ا٥بدل: كمن الناس من ٯبادؿ كىو ما٤بعُب  ،عن ا٢بق ككراىية أىلو
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فهو يػيعىٌوض عن كراىيتو للحق ابلًكرب كاألنفة  ،كمعرض عما ييدعى إليو من ا٢بق مستكرب عن قبولو
َوال ُتَصعِّْر َخدََّؾ ِللنَّاِس َوال َٛبِْش ٓت اأَلْرِض ﴿قوؿ لقماف البنو ك ،كالعجرفة كالتعإب على الناس

فهو ال  ،كٰبرفهم عن دين هللا كشرعوعن ا٢بق ( ليصدَّ الناس ِبيِل اَّللَِّ لُِيِضلَّ َعْن سَ ) ُٖلقماف/ ﴾َمَرحاً 
كىذا الضاؿ  ،كعامة الناس على دين ملوكهم ،يكتفي بضبلؿ نفسو كأ٭با ٰبىٍمىلي غّبه على الضبلؿ

نْػَيا ِخْزيٌ ) ،ا٤بضل ا٤بتكرب البد أف ييقمع ضعف ( لو عقوبة ُب ا٢بياة الدنيا ىو ا٥بواف كالَلُو ٓت الد 
َونُِذيُقُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ) ،فيكوف ا٣بزم مقابل كربايءه ،كالذؿ ككراىية الناس لو بظهور بطبلف اٌدعاءاتو

 قىٍدرً  عىلىى كىاٍلعيقيوبىةي ( أما عذاب اآلخرة فهو أشد كأكجع حيث عذاب النار ارقة )َعَذاَب ا٢ْبَرِيقِ 
 . (ا١ٍبًنىايىةً 

 ﴾ًََّخىَ ًَؤََّٕ خَُِّوَ ََُْْٓ زِظَالٍَّّ ُِِْؼَسًِِْ  ٌَُِيَ زَِٔد هًَََّٓطْ ﴿ - ٓٔ
َمْت َيَداؾَ ( ا٣بزم ُب الدنيا كالعذاب الذم تلقاه ُب اآلخرة )َذِلكَ ) ( من صنع يده كبدافع ٗبَا َقدَّ

أ٭با ىو اللحظة كك ،ألنو عىطَّلى عقلو كاتبع ىواه كأعرض عن ا٢بق ،كلسوء تصرفو ،شهوات نفسو
 ًمنٍ  ا١بٍىزىاءي  يىكيوفي كبسبب ما اقَبفو من الكفر كالكرب كالضبلؿ كاإلضبلؿ! كىكذا )، يلقى التقريع

ٍرءي  ٓت غرر ا٢بكماٍلميقىدَّمىاًت(  قىٍدرً  عىلىى كىالنػَّتىاًئجى  اٍلعىمىًل، نػىٍفسً  َوَأفَّ اَّللََّ ( )وي نػىٍفسى  عي ضى يى  حىٍيثي  )اٍلمى
كينهى  ،مر ابلعدؿ ال يظلم أحدان من خلقو بغّب جـر قد فعلو( كأف هللا عادؿ أيلَْيَس ِبَظبلَّـٍ ِلْلَعِبيدِ 

كيعطيو مايسألو بلساف  ،بل يعامل كبلن منهم ٗبا يستحقو بعملو دكف زايدة أك نقصاف ،عن الظلم
 وي تى مٍ رَّ كىحى  ،نػىٍفًسيٌ  عىلىى الظٍُّلمى  تي حىرَّمٍ  إ٘بٍ ) يقوؿ هللا تعا٘ت: روي –ٔ:فائدة ،حالو قبل لساف مقالو

اًضيىةي  اأٍليمىمي  ىىلىكىتً  كىمىا)، ُٔصَُا٤براغي (ميوفى ييٍظلى  فىبلى  ًعبىاًدمٌ  عىلىى اؿً  ًبطيوؿً  ًإالَّ  اٍلمى ثٍػرىةً  ا١بًٍدى  اٍلقىٍيلً  كىكى
 .!( ذلَّتىوي  النَّاسي  أىحىبَّ  النَّاسً  عىلىى تىكىربَّ  مىنٍ ) و( عن أرسطكىاٍلقىاؿً 

َمْت َيَداؾَ ) – ٕ  ،٤با أف اكتساب ا٤بعاصي غالبان ما تكوف ابأليدم ،وسناد ا٤بعاصي إٔب يديإ( ك َقدَّ
 كقولومن ابب االلتفات لتأكيد الوعيد  ،أك كناية عن ٩بارسة الذنب بنفسو كبتعٌمد كبكامل إرادتو

( صيغة مبالغة من عدـ َظبلَّـٍ بِ ) – ٖ ،ُُٖالنحل /  ﴾َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموفَ َوَما ظََلْمَناُىْم َوَلِكْن  ﴿
تعأب هللا عن الظلم كلو كبّبه  ،ككأنو يقوؿ أف الظلم القليل من الرب العادؿ ييعدُّ ظلمان كبّبان  ،الظلم

 . َْالنساء /  ﴾ًإفَّ اللَّى ال يىٍظًلمي ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو ﴿ كقولوكصغّبه 
َّٕ زِوِ ًَبِْٕ ؤَصَدزَعْوُ كِعْنَصٌ خٗوََِرَ ػَََِ ًَـْيِوِ وََُِٕ خًَُُّْْٗد ًَخٓوَُِشَ ًَِْٖٓ خُنَّدِْ َْٖٓ َّؼْسًُُ خَُِّوَ ػَََِ لَُْفٍ كَةِْٕ ؤَصَدزَوُ وٌَُْْ خؼَْٔإَ ﴿ - ٔٔ

 ﴾ٌَُِيَ ىٌَُ خُْىَُُْٕخُٕ خُُْٔسِنيُ 
ذلك الذم يزف العقيدة  ،( كىو موجود ُب كل زماف كمكافالنَّاسِ َوِمْن يصوٌر القرآف ٭بوذجان آخر )

( يعبد هللا على َمْن يَػْعُبُد اَّللََّ َعَلى َحْرؼٍ ) ،ُب سوؽ التجارة كيظنها صفقة ،الربح كا٣بسارة ٗبيزاف
كىو ُب حالة قلق كاضطراب  ،كشك من الدين الثبات لو فيو ،جهل كمصلحة كطرؼ من اإلسبلـ
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كالذم يكوف على طرؼ ا١بيش فأف أحٌس ابلنصر   ،كعذاب نفسي فهو يتقٌلب بْب اإلٲباف كالكفر

قريبية لؤلذىاف ين من صفات األجساـ ا٤بادية كناية تصويرية تٌر. كصف الدًٌ قرَّ كإف أحسَّ اب٥بزٲبة ف
كىناؾ صنف من الناس )كالناس أجناس( من يعبد هللا على جانب كطرؼ  :ا٤بعُب، كاستعارة ٛبثيلية

فهو يٌتخذ الٌدًين سيلَّمىان  ،فلم يستذكؽ حبلكة اإلٲباف ،ين ىو طرؼ ١بلب ا٤بتاع الدنيوممن الدًٌ 
كالدين عنده على سطح حياتو كىامش معيشتو كليس ُب متنها كمضموهنا، ال ُب قلب  ،للدنيا

فتكوف نفسو قلقة مضطربة ! كىذا مثل كاقعي للمذبذبْب الذين ال يعبدكف  ،الدين ككسطو كعمقو
ُو َعَذااًب ِو َيْسُلكْ َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِّ ﴿كقولو كيقْب كاطمئناف كبياف  هللا عن علم كإٲباف كثقة

ٍبذىًبْبى ﴿وقولو  ُٕا١بن /  ﴾َصَعداً  كأيضان ينطبق  ُّْالنساء /  ﴾بػىٍْبى ذىًلكى ال ًإٔبى ىىؤيالًء كىال ًإٔبى ىىؤيالءً  ميذى
طو  ﴾ِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضنكاً َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَ  َوَمنْ ﴿على ا٤بنافق يعبد هللا بلسانو دكف قلبو كقولو 

ٌر اْطَمَأفَّ ِبوِ فَِإْف َأصَ ) ُِْ/  ( فإف انلو خّب ُب حياتو من صحة كرخاء كماؿ ككلد كحسن ابَُو َخيػْ
فعبد هللا ٤بصلحة كٓب  ،فعبد هللا على طرؼ من الدين ،ين كفرح بو كأقاـ عليواستبشر ّٔذا الدًٌ  ،حاؿ

)ثىباتي الدًٌين  غرر ا٢بكم ٓت،  ُٗاألنعاـ /﴾َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِهِ ﴿من عبادهيعبد هللا ما يستحق 
 .ًبقٌوًة اليقْب(

)ريبَّ ميتػىنىٌسك  ٓت غررر ا٢بكم، ِِاإلسراء /  ﴾الَّ ٘بىٍعىٍل مىعى اللًَّ ًإ٥بىىنا آخىرى فػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا ٨بٍَّذيكالن ﴿ كقولو
َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهوِ ال دٍينى لىوي( ) َنةٌ ( َوِإْف َأَصابَػْتُو ِفتػْ من ا٤بكركه كإف انلو شيء  ،تبلء ك٧بنة: اب ِفتػْ

َنةٌ ، كإ٭با ٠ٌبى الشرَّ )ٓب يقابل ا٣بّب ابلشركببلء ُب جسمو كأىلو كشدة كضيق ُب معيشتو  ( أم ِفتػْ
)ما ًمٍن بىليَّة  عن اإلماـ ا٢بسن العسكري)ع( ،اختبار كقد ينجح ُب االختبار فبل يكوف شرٌان ُب حٌقو

يٍ  ين كارتد فرجع إٔب ( تشاءـ من الدًٌ انَقَلَب َعَلى َوْجِهوِ ) ّْٕ/  ٖٕالبحار طي ًّٔا(! إاٌل كً ًفيها نًٍعمةه ٙبًي
نْػَيا َواآلِخَرةَ ما كاف عليو من الكفر! ) فإنو خسر ُب الدنيا  ،( ضٌيع نفعهما كفائدهتماَخِسَر الد 

م كحٌل بو العقاب كخسر ُب اآلخرة الثواب الدائ ،الكرامة كالسبلمة كاالستقامة ُب كقوعو ُب انة
ُثوراً ﴿ كقولوالبلـز بنفاقو كحبوط عملو   ِّالفرقاف/﴾َوَقِدْمَنا ِإَ٘ت َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء َمنػْ

( ىذا ىو ا٣بسرافى الواضح كا٣بذالف ا٤بضاعف ا٤بملوء حسرة الذم ال ا٣ْبُْسَراُف اْلُمِبْبُ  َذِلَك ُىوَ )
ٍد جىاءىكيٍم بىصىائًري ًمٍن رىبًٌكيٍم فىمىٍن أىٍبصىرى فىًلنػىٍفًسًو كىمىٍن عىًميى فػىعىلىيػٍهىا كىمىا أىانى قى ﴿كقولو خسرافى مثلو 
 . َُْاألنعاـ/﴾عىلىٍيكيٍم ًٕبىًفيظو 
نزلت اآلية ُب بعض األعراب  (سبب النزوؿ) ،(اٍلمىصىاًئبً  أىعىٍظمى  اًبلدًٌينً  اٍلميًصيبىةي ) ٓت غرر ا٢بكم

فإذا صادؼ ألحدىم ما يعجبو من ماؿ ككلد كحسن حاؿ قاؿ ىذا دين  ،جهل الذين أسلموا عن
 دي يٍ بالنَّاسي عى )عن اإلماـ ا٢بسْب بن علي)ع(  –ٔ:فائدةاإلسبلـ. عن كإاٌل تشاءـ كارتدَّ  ،حسن

نٍػيىا كىاًلدًٌ  ًء قىلَّ الداٌينوفٌصوي مىعىاًيشيهيٍم فىًإذىا ٧بيً  درَّتٍ نىوي ماى طيوي ٍم ٰبىيوي ًتهً قه عىلىى أىلىسَّنٍ لىعً  يني الدُّ ٙبف  (!ا اًبلبىبلى

ًح دينٍػيىاىي ) ٓت غرر ا٢بكم ،ُٕٔالعقوؿ ص  ئنا ًمٍن ًديًنًهٍم إًلًٍصبلى يػٍ مىا  مٍ عىلىٍيهً  هللاي  ٍم ًإالَّ فػىٍتحى الى يػىتػٍريٍؾ النَّاسي شى
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اًدمنا ميٍلكيوي  جىعىلى  ًمنٍ (! كفيو أيضان )ىيوى أىضىرَّ ًمٍنوي  اًدمنا ًدينيوي  جىعىلى  ًمنٍ  ،سيٍلطىافو  كيلُّ  وي لى  إنٍػقىاد ًدينىوي  خى  خى
كنز العماؿ )كىيله ٤بًٍن طىلىبى الٌدنيا ابلدًٌيًن(  عن النيب )ص( ،(!ًإٍنسىافو  كيلَّ  ًفيوً  طىمىعى  ًلمىلىكىوي 

يتظاىر للناس  ،٢بالة نفسية قلقة متحٌرؾ ( تصوير قرآ٘ب ببلغي فِبَعَلى َحْرؼٍ ) – ٕ ،َُِٗٗخرب
 ،قابل للسقوط عند أم اىتزاز عند الدفعة األكٔب ، كلكنو متأرجح بْب الشيطاف كالرٞبنأنو يعبد هللا

 ا١ٍبًبىاؿي  زىالىتً  كجل عز هللاً  ًكتىابً  ًمنٍ  وي ًدينى  ؼى رى عى  نٍ مى )عن اإلماـ الصادؽ)ع(  ٍب ٱبسر كل شيء!
 اؿً جاًبلرٌ  ا٢بٍىقَّ  زىانيوا مىنٍ ) روي ،َُّ/  ِ البحار( ٍهلو ًٔبى  ًمٍنوي  خىرىجى  ًٔبىٍهل أىٍمرو  ُب  لى دىخى  نٍ كىمى  ،يػىزيكؿى  فٍ أى  قػىٍبلى 

 (.أىنىصَّفيوهي  اًب٢بٍىقًٌ  جاؿى الرٌ  زىانيوا كىمىنٍ  ظىلىميوهي،
 ﴾ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ َٓد ال َّعُُُّهُ ًََٓد ال َّنْلَؼُوُ ٌَُِيَ ىٌَُ خُعَّالٍُ خُْسَؼًُِْ   ًَّْػٌُ ﴿ - ٕٔ
َفُعوُ   َما ال َيُضر ُه َوَما الَيْدُعو ِمْن ُدوِف اَّللَِّ )    عنواف عاـ يشمل كل ( ِمْن ُدوِف اَّللَِّ ) (يَػنػْ

 ،يدعو صنمان على طريقة أىل ا١باىلية األكٔب مككل ما عدا هللا ىو دكف هللا، أ ،الضبلالت
أم يدعو شخصان أك جهة أك عشّبة أك حزابن أك مصلحة أك ماالن أك نساء ..  والصنم معُب عاـ

على طريقة ا١باىلية ا٢بديثة كُب كل (!، كْ َصَنمُ  وَ فَػهْ  هللاِ  َعنْ  كَ لَ غَ شَ  ما ُكلَّ )ا٢بديث ٓت ، ْبإ
٨بلوقات ال تضره كال تنفعو كي  (ِمْن ُدوِف اَّللَِّ )جاىلية من نوع خاص أم يدعو  ،زماف كمكاف

َذِلَك ُىَو يد )تنفعو على ا٤بدل البع توٮبو أهنا تنقذه ٩با ىو فيو من انة! بل إهنا تضٌر ألهنا
شٌبو حا٥بم ٕباؿ من أبعد  ،٫براؼ الكبّب كىو أقصى درجات الضبلؿ( ذلك ىو االالضَّبلُؿ اْلَبِعيدُ 

اٍلسَّائًرً ) ُْٓ، ُب هنج الببلغة خطبة ُب التيو ضاالن عن الطريق  غىٍّبً  عىلىى العامل بغّب علم كى
  .(!الصَّوىابً  عىنً  ابػيٍعدن  ًإالَّ  السٍَّّبً  سيٍرعىةي  يىزًيديهي  الى ، الطريق

  ﴾ًَّْػٌُخ ََُْٖٔ ظَُُّهُ ؤَهَُْذُ ِْٖٓ َٗلْؼِوِ َُسِحَْٓ خٌَََُُْْٔ ًََُسِحَْٓ خُْؼَِٙريُ  ﴿ - ٖٔ
َرُب ِمْن نَػْفِعوِ كمن مصاديق ) ( أنو يدعو كيتعٌلق ابألصناـ ا٢بجرية كالبشرية كأصناـ َلَمْن َضر ُه َأقػْ

ادتو كالتعٌلق بو )بعيدان عن هللا( كتصبح قناعاتو حجرية اثبتة )ككل شيء يتوٌجو اإلنساف لعب ،فكرية
 ران)إٌف لكل أٌمة ًعجل، كًعجل ىذه األٌمة الديعن النيب )ص( ( ًمٍن ديكًف اللًَّ فهي أصناـ تيعبد 

كالشيطاف ىو كل ما  ،كيينٌسق الشيطاف معو ،كأيضان يتعٌلق ابلشيطاف ِّٖ/ٕاجة البيضاءكالٌدرىم( 
كالتعاكف على اإلٍب كالعدكاف..  ،أك أم سند كجاه من بِب اإلنساف بغّب حق ،دكف هللاييعبد من 

كخيبة  كا١بهل فيكوف ضىٌره ُب الدنيا اب٣بزم كالذؿ ،( يقينان َضر ُه َأقْػَرُب ِمْن نَػْفِعوِ كغّبىا ىذا كلو )
 مىنٍ لنيب )ص( )عن اأسرع من نفعو كخّبه الذم يتوقعو على ا٤بدل القريب،  ،األمل كسوء العاقبة

  الرٍَّاًضٍي اًبلظٍُّلمً )وعنو )ص(  ّّْ/ٕٓالبحار (!أىٍرًضوً  ُب  هللاي  يػيٍعصىى أىفٍ  أىحىبَّ  فػىقىدٍ  اًبٍلبػىقىاًء، ًلظىآبًو  دىعىى
َما كمن مصاديقو الشفاعة لو يـو القيامة! ُب اآلية السابقة قاؿ ) ،ِّ/ٓتفسّب الكاشف (كىفىٍاعًلوً 

فَ   قاؿك  ، كا٢بقيقة أنو ييضرٌه كال ينفعو،( فهو يعيش الوىم على أنو ينفعو كال يضرهُعوُ الَيُضر ُه َواليَػنػْ
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ألف درء  ،( ىناؾ نفع قليل كقريب كلكن الضٌر أكثر كأقرب كأمشل منوَضر ُه َأقْػَرُب ِمْن نَػْفِعوِ ) ىنا

اِت َذِلَك ِذْكَرى ِإفَّ ا٢بََْسَناِت يُْذِىنْبَ السَّيِّ َ ﴿ كقولوا٤بفسدة مقٌدـ على جلًب ا٤بصلحة 
كما أقبح السيئات  ،)ما أحسن ا٢بسنات بعد السيئات عن اإلماـ الباقر)ع( ،ُُْىود /  ﴾ِللذَّاِكرِينَ 

  .ِِْ/ُٕالبحار بعد ا٢بسنات( 
كاآلية سيقت تسفيهان ك٘بهيبلن ٤بن يعتقد أنو ينتفع بعبادة غّب هللا حْب يستشفع ّٔا كيدعوىا كيتعلق 

لَِبْ َس يـو القيامة كاصفان ىذه ا٤بخلوقات الٍب كاف متعٌلق ّٔا كيدعوىا أبهنا )ك  ،ّٔا من دكف هللا
 ( اْلَمْوَ٘ت َولَِبْ َس اْلَعِشّبُ 

كالقريب كالصديق  ،( الصاحب ا٤بعاشراْلَعِشّبُ كلبئس كقبح ىذا ) ،( الناصراْلَمْوَ٘ت لساءى ىذا )
عنو ا٣بسراف كا٣بذالف، يتساكل ُب  ذلك الذم ينشأ ،كتندمج معو كتصادقو كالعزيز الذم تعاشره

من بِب آدـ ٩بن ؾ، حرٌ تشعار عاـ م( اْلَمْوَ٘ت َواْلَعِشّبُ ( من أنواع األصناـ )اْلَمْوَ٘ت َواْلَعِشّبُ ذلك )
 –ٔ:فائدةأك أشباه آ٥بة ُب كل كقت كال سيما ُب ا١باىلية ا٢بديثة!  ،يٌتخذىم بعض الناس آ٥بة

 ،: مفهـو الصنم ليس ىو فقط ا٢بجرذان إ ،ألنو صنم ييعبد من دكف هللا االلتجاء إٔب غّب هللا مىضىلَّة،
 أك الفكر الفاسد أك ا٤باؿ ا٢براـ أك ا١باه أك الكرسي ..إْب ككل شيء ييعبد ،كإ٭با العقيدة ا٤بنحرفة

 كقولو( مادم أك معنوم فهو صنم! إذ ال ٲبلك أحده مع هللا من األمر شيئان ِمْن ُدوِف هللاِ ) كييطاع
 كيلَّ )ٓت ا٢بديث  ،ُْٓآؿ عمراف/ ﴾ِإفَّ اأَلْمَر ُكلَُّو َّلِلَِّ  ُقلْ ﴿ َُِ/البقرة ﴾ًإٔبى اللًَّ تػيٍرجىعي اأٍليميوري كى ﴿
اَي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا ﴿أما موضوع ابتغاء الوسيلة إٔب هللا ُب قولو (! كٍ صىنىمي  وى فػىهٍ  هللاً  عىنٍ  كى لى غى شى  ام

( سَّرا٤بُيَ  رآفِ القُ  عيُ وَ )راجع تفسّبىا( ُب كتابنا ) ّٓا٤بائد /  ﴾وا ِإلَْيِو اْلَوِسيَلةَ ابْػتَػغُ اتػَُّقوا اَّللََّ وَ 
فىاٍعلىٍم كقولو ) ،فا٤بوضوع طلب الوسيلة الصا٢بة الٍب تقٌرب إٔب هللا تعأب، كليس عبادة من دكف هللا

يىٍاةي النػٍَّفسً التػٍَّوحً )ٓت غرر ا٢بكم ، ُٗدمحم/( أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّي  كإ٭با عبادة هللا تعأب كحده دكف ( ٍيدي حى
 ( اْلَوِسيَلةَ ُب ركضات األنبياء كاألكلياء كاألئمة)ع( فهم كسائل إٔب هللا لذلك كانت ) ،سواه

طلب من ا٤بؤمنْب أف يتقوا  -ٕا٣بطاب للذين أمنوا  -ُٔب آية الوسيلة مشركطة بثبلث كسائل 
َوابْػتَػُغوا ِإلَْيِو ) قولوفصارت الوسيلة ُب  ،أف يبتغوا إٔب هللا كحده الوسيلة -ٖهللا زايدة على إٲباهنم 

( أم إٔب هللا الوسيلة.حٌب ال ٚبرج الوسيلة عن  َوابْػتَػُغوا ِإلَْيوِ ( مشركطة ابإلٲباف كالتقول )اْلَوِسيَلةَ 
كيبقى هللا  ،كحدهإٔب هللا تعأب شريفة كال تتحوؿ إٔب ىدؼ!، فتبقى الوسيلة كاسطة  ،كوهنا كسيلة

، كليس بعد هللا من ُب كل األحواؿ كاألشكاؿ الكربلى  تعأب ىو ا٥بدؼ الكبّب كالغاية السامية
عى هللا ٤بن دعا، ليس  هللاي  حىٍسيبى ىدؼ، كليس دكف هللا من غاية، كما جاء ُب الدعاء ) ككفى، ٠بًى

 .خرة كاألكٔب، كإٔب هللا ا٤بنتهى(كراء هللا منتهى، كأف  اآل
 ﴾لْؼََُ َٓد ًُُُِّّ بَِّٕ خَُِّوَ ًُّْوَُِ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُصَّدُِمَدضِ ـَنَّدضٍ ظَفُُِْ ِْٖٓ ظَمْعِيَد خَْٕٗيَدَُ بَِّٕ خَُِّوَ َّ ﴿ - ٗٔ

 ا٤بتقٌلبة ٢باؿ الكفار كالذين يعبدكف هللاا٤بشوشة إهنا الصورة ا٤بشرقة ا٤بتألقة ا٤بقابلة للصورة الضبابية 
ٕبيث ال يبقى  ،إٌف هللا سبحانو يتفٌضل على ا٤بؤمنْب الذين عملوا صاّب األعماؿ ،على حرؼ
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العبادات مع  حيسن قبكتنط ،اإلٲباف من دكف عمل صاّب )كابلعكس( كتنطبق األقواؿ مع األفعاؿ
لقاء إحساهنم كيكافئهم  ،ُِٓٓكنز العماؿ خرب  )اإلسبلـي حيٍسني ا٣بيليق( عن النيب)ص( ،سن ا٤بعامبلتحي 

جنات ٘برم من ٙبت أشجارىا كمساكنها أنواع  ،اجنات النعيم الدائم ال جنات الٌدني بدخوؿ
األهنار ا١بميلة لكل منها طعمو كلونو، جزاء على ما قاموا بو من جليل األعماؿ النافعة للناس 

 ،( كال يفعل ما يريد غّبها يُرِيدُ ِإفَّ اَّللََّ يَػْفَعُل مَ كما زٌكوا بو أنفسهم من ٝبيل ا٣بصاؿ ) ،كترضي هللا
، كهللا تعأب يريد إكراـ قدرة تضع األمور مواضعها الصحيحةإرادة هللا تعأب حكيمة عليمة مدبرة م

ًيَّةً ، كقولو )الناس ٗبقدار إكرامهم ألنفسهم يػٍري اٍلربى ( ًإفَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلىًئكى ىيٍم خى
ا ٓبىٍ  نػىٍفسيوي  عىلىٍيوً  مىتٍ كىري  مىنٍ ) ٓت غرر ا٢بكم ،ٕالبينة/ ٍعًصيىةً  ييًهنػٍهى  .(!اًبٍلمى
َٓد  ؽَغْ كََِْْنظُُْ ىََْ ٍُّْىِسََّٖ ًًَُْْهَُْٖٓ ًَدَٕ َّظُُّٖ ؤَْٕ َُْٖ َّنصَُُهُ خَُِّوُ كِِ خًَُُّْْٗد ًَخٓوَُِشِ كًََُِْْْٔيْ زَِٕسَرٍ بََُِ خََُّٕٔدءِ ؼَُّْ َُِْوْ ﴿ - ٘ٔ
 ﴾َّـِْظُ 
ٌسم لو أبعاد  ،تصوير قرآ٘ب دقيق     ،يصٌور غيظ النفس كقلقها ،كاسعةهتذيبية ٤بشهد متحٌرؾ ٦بي

كاآلية ذات  ،مصحوب ٕبزف كىحىسرة ،: أشد الغضبالغيِ  ،كردكد األفعاؿ لذلك الغيظ كالقلق
نْػَيا َمْن َكاَف َيُظن  ): ا٤بعُب)ص(  داللة عامة كليست خاصة ابلنيب الكرٙب َأْف َلْن يَنُصَرُه اَّللَُّ ٓت الد 

ٌر ٖباطرؾ( َواآلِخَرةِ   اثبتة إٌف نىٍصرىه كدينو حقيقة ،أف هللا  لن ينصرى دمحمان  ،أم ال ٲبكن أف تظن كىٲبى
ٌسم ىذه ا٢بالة القلقة  ،فبل تعيش الوىمكلو كره الكافركف، ُب ظركؼ مناسبة،  كالسياؽ القرآ٘ب ٯبي

عندما ينزؿ ّٔا الضيٌر كىي على غّب  ،الٍب يبلغ فيها الضيق النفسي أقصاه ،ضطربةا٤با٤بزلزلة ا٤بزعجة 
فذة مضيئة، فيزيد كيفقد كل رجاء ابلفرج ككل ان ،كالذم ييأس ُب الضر من عوف هللا ،اتصاؿ اب

ْن يَنُصَرُه َمْن َكاَف َيُظن  َأْف لَ ككابوس الببلء عليو. ا٤بعُب: )كشدة ا٤بعاانة قع الكرب ىذا كلو من ك 
نْػَيا َواآلِخَرِة فَػْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَ٘ت السََّماِء ّتَّ لِيَػْقَطْع فَػْلَينظُْر َىْل يُ  ْذِىنَبَّ َكْيُدُه َما اَّللَُّ ٓت الد 

 ُِ كاستعارة الصورة كناية  ،االستفهاـ إنكارمككسيلتو للنجاة،  ،: صنعو ك٧باكلتو كحيلتوْيُدهُ (كَ يَِغي
على التمثيل كالتخيل كالتصٌور : ىو أف ٲبٌد اإلنساف سببان أم حىٍببلن ككسيلة إٔب  تقريبٌية قائمة

تخذ من ىذا ا٢ببل سيٌلمان )ككسيلة( يصعد بو إٔب أعلى كيرقى إٔب منازؿ السماء )إٔب األعلى( كأف يٌ 
 لينظر ىل فليقطع ىذا ا٢ببل )كالوسيلة( ٍب ،فإف فػىعىلى ىذا كٓب يتحقق شيئان ٩با يريد انفذة، سيادية

إاٌل استعجاؿ ما يريد إنو ليس من كسيلة مناسبة إٔب  ىل يستفيد من ىذه ااكلة؟، ينفعو كيده؟
فإنو سيهول إٔب األرض كاألمل كأما كقد قطع ا٢ببل ادكد القاصر، ٗبثل ىذا ا٢ببل ا٤بمدكد 

ئن  كىًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا الى ﴿ كقولو يػٍ ٍيديىيٍم شى  .َُِآؿ عمراف /  ﴾ايىضيرُّكيٍم كى
 .ُّآؿ عمراف /  ﴾ؤىيًٌدي بًنىٍصرًًه مىٍن يىشىاءي كىاللَّي يػي ﴿ قولوك
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فػىقىًد اٍستىٍمسىكى اًبٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى الى )، كقولو فالذم يؤمن اب كمن مٌد حببلن بينو كبْب ربو: ٗبعُب 

ـى ٥بىىا بو أف يناؿ من هللا ما كعده من كأمسك ابلسبب الصحيح الذم يستطيع  ِٔٓالبقرة/( اٍنًفصىا
 ،كخّب كنعيم ُب اآلخرة . فإذا شك ىذا ا٤بؤمن ُب أف يناؿ من هللا ما كعده ،عزة كنصرة ُب الدنيا

( فٍليىقطىٍع ىذا السبب ) ٓت غرر ا٢بكم، كىو ٩بسك ّٔذا السبب الذم بينو كبْب ربو ًلكيًل شىيءو سىبىبه
الذم يرفعو كالدافع ٍب يفقد بعد ذلك السبب  ،رضصق ٔباذبية األتفسوؼ يسقط على الَباب كيل

( ىو السبب األساس الذم يناؿ بو اإلنساف اإلٲباف ابإٔب ٙبقيق آمالو كطموحاتو الكبّبة. إٌف )
عن اإلماـ  ُُالتغابن /  ﴾ِمْن اِبَّللَِّ يَػْهِد قَػْلَبوُ َوَمْن يُػؤْ ﴿كقولو  القرب من ربو كالتعرض لفضلو كإحسانو

فإذا قطع ىذا  ،ّْٔ/  ٖٕالبحار  (م ًإٔبى كيلًٌ عىاؿو كىسيلَّ  ،ثًٌقىةي اًبلٌل تػىعىأبى ٜبىىنه ًلكيلًٌ غىاؿو ال) ا١بواد)ع(
عن اإلماـ كيفتح لو مغاليق السعادة كالرضواف .  ،السبب الرئيس فقد قطع كل سبب يدنيو من هللا

ىقىاًديري كىأىنٍ  ًإنَّكى ًإٍف صىبػىٍرتى )علي)ع( 
جىرىٍت عىلىٍيكى  تى عى كىًإنَّكى ًإٍف جىزى  ،تى مىٍأجيوره جىرىت عىلىٍيكى ا٤ب

ىقىاًديري كىأىٍنتى مأزكر
 ! ـمأثو أم  ،ِٗص  ُٕالبحار  (ا٤ب

كسعى جهده للخبلص  ،: من نزلت بو مشكلة كضاؽ عليو ٨برجهاا٤بعُب ابختصار –ٔة: فائد
كيبحث عنو يتخذه  فأف كجد ا٤بخرج أبم سبب ،منها مستعينان اب عليها كعلى كل ما أٮٌبو 

كترٌقب الفرص ا٤بناسبة فإف  ،كإاٌل فٌوض األمر إٔب هللا صاحب األمر ،للخبلص فهذا ىو ا٤بطلوب
ٓت هنج  ّٖالرعد /  ﴾ِلُكلِّ َأَجْل ِكَتابٌ ﴿ ٕٔاألنعاـ /  ﴾ِلُكلِّ نَػَبٍأ ُمْسَتِقرٍّ ﴿ كقولواألمور متعلقة أبكقاهتا 

قومان من ا٤بسلمْب لشدة غيظهم  إفٌ  سبب النزوؿ :(. غيصَّةن  ًإضىاعىةي الفيٍرصىةً ) ٛٔٔالببلغة حكم 
عدـ ع ك التسرٌ فنزلت ىذه اآلية تلومهم على  ،، استبطأكا ما كعد هللا رسولو من النصرعلى ا٤بشركْب

( التوازف ٓت مطالب اإلنساف) ُّٓب هنج الببلغة كتاب  ،كطلبهم سرعة األمور قبل أكاهنا ،الصرب
ؾى )قولو  لىةي كىالعى  ًإايَّ اهًنىا أىٍك الٌ  طٍ سىقي ا أىٍك التٌ هنً اًبأليميوًر قػىٍبلى أىكىا جى ا ًعٍندى ًإٍمكى ( ًفيهى ا ًإذىا فً  ةي اجى لجى )التَّأىخُّري يهى
ا ًإذىا نُّ ىٍ وى الأىٍك  تٍ تػىنىكَّر  ( عىنػٍهى )إٌف للٌنكبات غاايت الٌبد عن اإلماـ علي )ع( (! ٍستػىٍوضىحىتٍ ا )الضٍُّعفي

عماؿ ا، كيصرب حٌٌب ٘بوز )كٛبر( فإٌف اا حكم على أحدكم ّٔا فليتىطأطأ ٥بأف تنتهي إليها، فإذ
 .ٓٗصُٕالبحار ا٢بيلة فيها عند إقبا٥با زائد ُب مكركىها(

 ﴾ًًٍَََُِيَ ؤََُّْٗنَدهُ آَّدضٍ زَِّْنَدضٍ ًَؤََّٕ خَُِّوَ َّيًُِْ َْٖٓ ًُُُِّّ  ﴿ - ٙٔ
قاطعة أف طريق النجاة ىو اإلٲباف اب كاالستقامة تؤكد اآلية الكرٲبة ٕبجة  ،: كاضحات بَػيَِّناتٍ 

( أم أنزلنا القرآف أَنَزْلَناهُ  َكَذِلكَ وَ ): ا٤بعُبعلى منهجو الذم أساسو القرآف الكرٙب كىو حبل النجاة 
فالقرآف عاؿو ُب مكانو، كعاؿو أبىدافو، كعاؿو بوسائلة، كعاؿو بذاتو،  ،الكرٙب من مكاف عاؿو مقٌدس

فيهدم هللا ّٔذا القرآف للٍب ىي أقـو من  ،فيو البياف الواضح ٢باالت ا٥بيدل كالضبلؿ ،كعاؿو لغّبه
ٓت  ،ُٔا٤بائد / ﴾ َع ِرْضَوانَُو ُسُبَل السَّبلـِ يَػْهِدي ِبِو اَّللَُّ َمْن اتػَّبَ ﴿ كقولويتفاعل معو كيفتح لو قلبو 

ا) ا٢بديث ( كمىٍن طلبى الفسادى كالضبلؿ فإنو ٯبدي ًبًو آخرين عي اٍلًكتىاًب أىقوىامنا كىيىضي  ًإفَّ هللاى يػىٍرفىعي ًّٔىذى
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: ككذلك أنزؿ هللا القرآف الكرٙب ليوٌَّفق بو إٔب ا٢بق من أيالسبيلى إليهما عند ا٤بفسدين كا٤بضللْب 
َوَأفَّ اَّللََّ يَػْهِدي كمىٍن يرٍد ا٥بداية فا يرشديه إليها كيهديو سبل السبلـ أبماف.) ،يستذكؽ سبيل ا٢بق

( كأف هللا يهدم من يريد ا٥بداية كيرغب فيها كمن ىو مؤٌىل ٥با كمن ىو مستعد للسّب ُب ْن يُرِيدُ مَ 
فتكوف ا٥بداية من هللا مقٌدرة بقدر االستعداد  ،َُِالبقرة / ﴾ فَّ ىيدىل اللًَّ ىيوى ا٥ٍبيدىلقيٍل إً طريقها ﴿
َوالَِّذي َقدََّر ﴿ كقولوة من هللا تكوف ا٥بدايالفردم كا١بماىّبم كعلى قدر االستعداد  ،من البشر

كإ٭با يعطي ا٥بداية ٤بن يعلم منو صدؽ النية  ،يان كعبثان ، كهللا سبحانو ال يريد تشهٌ ّاألعلى/﴾ فَػَهَدى
ًبيًلًو كىىيوى إف ﴿وقولو  ٗيونس/﴾يًهم رىبػُّهيٍم إبًًٲبىاهًنًمٍ يىهدً ﴿ كقولوُب طلبها   رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي ٗبىٍن ضىلَّ عىٍن سى

الى تىٍستػىٍوًحشيوا ُب طىرًيًق ا٥بيدىل ًلًقلًَّة ) َُُِب هنج الببلغة/خطبة  ،َّالنجم / ﴾ أىٍعلىمي ٗبىٍن اٍىتىدىل
  .( أىٍىًلوً 
َّلْصَُِ زَْْنَيُْْ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ بَِّٕ خَُِّوَ ػَََِ  بَِّٕ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَخٍََُِّّٖ ىَديًُخ ًَخُصَّدزِحِنيَ ًَخُنَّصَدٍََ ًَخَُْٔفٌَُْ ًَخٍََُِّّٖ ؤًٌََُُْ٘خ بَِّٕ خَُِّوَ ﴿ - ٚٔ

 ﴾ًَُِّ َِْ٘ءٍ َ٘يًٌِْ 
َوِإَ٘ت هللِا تَػْرِجُع ﴿فػأمرىا إٔب هللا يـو القيامة  ،عتقادتتحدث اآلية عن الفرؽ ا٤بختلفة ُب اال

كىم أتباع كرسولو كرسالتو  ( إف الذين صٌدقوا هللاِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا) ا٤بعُب: َُِالبقرة/﴾األُُمورَ 
كىو  ،بن هللاا( اليهود الذين قالوا عزير َوالَِّذيَن َىاُدواتباع األنبياء)ع( )دمحم)ص( كا٤بؤمنوف من أ

( قـو على َوالصَّابِِ ْبَ الكاىن الذم أعاد كتابة التوراة لليهود بعد أف حىرىقىها ٖبت نٌصر ملك اببل )
ك٥بم كتاب ينسبونو إٔب ٰبٓب بن  ،قدكف بتأثّبىا ُب ا٣بّب كالشرعهد إبراىيم)ع( يعبدكف النجـو كيعت

( ا٤بنتسبوف إٔب ملة عيسى الذين قالوا ا٤بسيح النََّصاَرىوَ ) ،زكراي)ع( كىم بْب اليهودية كالنصرانية
 ،( الذين يعبدكف النار كقيل يعبدكف الشمس كالقمر كىم من أىل الكتاباْلَمُجوسَ وَ ابن هللا )

كقد فقدكا كتأّم ا٤بقٌدس  ،كىم ا٤بؤمنوف بزراد شت ،من النور كالشر ُب الظبلـيقولوف ا٣بّب 
ككل من عبدكا من دكف  ،( عبدة األكاثفَوالَِّذيَن َأْشرَُكوا) ،ابستيبلء االسكندر ا٤بقدك٘ب على فارس

نَػُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  ِإفَّ اَّللََّ يَػْفِصلُ ) (!كٍ صىنىمي  وى فػىهٍ  هللاً  عىنٍ  كى لى غى شى  ام كيلَّ )ٓت ا٢بديث ، هللا ( اف هللا بَػيػْ
كٯبازم كبلن ٗبا يفعل كيضعو ُب  ،كبْب الفرؽ ا٣بمسة الضالة ،يقضي بْب ا٤بؤمنْب من كل األدايف

:  َشِهيدٌ ( ِإفَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ ) ،فيبيٌض كجو اق كيسوىدُّ كجو ا٤ببطل ،ا٤بوضع البلئق بو
كال شيء من أحوا٥بم  ، بكل األشياء كا٤بخلوقات كمراقب ٥با كشاىد عليهاعآب ،حاضر كمطٌلع

ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّابًئيوفى كىالنَّصىارىل مىٍن ﴿ كقولوغيب عنو  ُب عبلنيتهم كأسرارىم ي
 . ِٔكالبقرة/ ٗٔا٤بائدة /﴾ًهٍم كىال ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى آمىنى اًبللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىعىًملى صىا٢ًبان فىبل خىٍوؼه عىلىيٍ 

ًََْٖٓ كِِ خََْٕضِ ًَخَُُّْٙٔٓ ًَخُْؤََُُ ًَخُنُّفٌُُّ ًَخُْفِسَدٍُ ًَخَُّٙفَُُ ًَخًًََُّخذُّ ًًََؽِريٌ  ؤََّٕ خَُِّوَ َّْٕفًُُ َُوُ َْٖٓ كِِ خٌَََُّٕٔخضِ  ؤََُْْ ظََُ ﴿ - ٛٔ
 ﴾ػََِْْوِ خُْؼٍََخذُ ًََْٖٓ ُّيِْٖ خَُِّوُ كََٔد َُوُ ِْٖٓ ٌٍُُِّْٓ بَِّٕ خَُِّوَ َّلْؼََُ َٓد ََّٙدءُ  ِْٖٓ خُنَّدِْ ًًََؽِريٌ لَنَّ
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 ،ال ٯبوز السجود لغّب هللا ،نقياد كالتسليم  كحده: التذلل كالتواضع كا٣بضوع كاال معُب السجود

ككل ا٣ببلئق خاضعة لتدبّب هللا  ،ككل الكوف كالكائنات العاقلة كغّب العاقلة منقادة ألمر هللا
كيسمى السجود التكويِب أم سجود  ،السجود العاـ  تعأب -ٔ: والسجود نوعافكتقديره، 

 ،الصغّبة كالكبّبة، لكل ا٤بخلوقات ا٢بٌية كغّب ا٢بية ،منٌظم كخضوع مدبٌر منذ النشأة كالتكوين
ككذلك كل ٨بلوؽ ييسٌبح كٰبٌمد  ،٣باصةككل ٨بلوؽ يسجد  كٱبضع بطريقتو ا ،األليفة كالوحشية

َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ٕبَْمِدِه َوَلِكْن ال تَػْفَقُهوَف ﴿كيصٌلي  ابسلوبو ا٣باص 
افَّاتو كيلّّ أىٓبٍى تػىرى أىفَّ اللَّى ييسىبًٌحي لىوي مىٍن ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالطَّيػٍري صى ، كقولو )ْْسراء/اإل﴾َتْسِبيَحُهمْ 

تىوي كىتىٍسًبيحىوي  ، كيسمى السجود التشريعي كا٣بضوع السجود ا٣باص -ٕ، ُْالنور/( قىٍد عىًلمى صىبلى
كا٣بشوع ا٤بختار  تعأب م يكالتسلكىو سجود التذلل  ،االختيارم إلظهار معُب العبودية ا٣بالصة

 السُّجيودي ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( ،كىو خاص ابإلنساف ا٤بؤمن كبو يستحق الثواب ،حبان ال كراىية
تػىهىى ـً  ًِبً بى  ًمنٍ  اٍلًعبىادىةً  مينػٍ  هللاً  ًمنى  اٍلعىٍبدي  مىايكيوفي  بي رى أىقػٍ ) وعن اإلماـ الرضا)ع(  ُْٔ/ٖٓالبحار ( آدى
  ُْٔ/ٖٓالبحار ( ُٗالعلق/(بٍ َبىً قػٍ اك  دٍ جي سٍ كىا) قػىٍولًوً  كىذىًلكى  سىاًجده  كىىيوى  عزكجل
أٌف  ،(َوَمْن ٓت اأَلْرضِ  َأفَّ اَّللََّ َيْسُجُد َلُو َمْن ٓت السََّمَواتِ ( أٓب تعلم أيها ا٤بخاطب )َأَٗتْ تَػرَ : )ا٤بعُب

كا٤ببلئكة ُب السماكات كاإلنس كا١بن كسائر  ،لعظمتو كلُّ شيء طوعان ككرىان كٱبضع  هللا يسجدي 
َوالن ُجوـُ َوا١ْبَِباُؿ َوالشََّجُر  َوالشَّْمُس َواْلَقَمرُ ا٤بخلوقات ا٤بعركفة كغّب ا٤بعركفة على األرض )

كىذه األجراـ السماكية العظمى  ،كل ما يدب أم ٲبشي على األرض:  الدََّواب  ( َوالدََّواب  
 ،سجود انقياد لنظامو كخضوع لتدبّبه ،كسائر ا١بباؿ كاألشجار كا٢بيواانت تسجد لعظمتو سبحانو

الشمس كالقمر كالنجـو ابلذكر  صَّ خى كى  سَّر لو،كىو ميي  ليؤدم كل ٨بلوؽ نظامو ا٤بخلوؽ ألجلو
 .فبٌْب أهنا تسجد  تعأب سجودان تكوينيان مقٌدران  ،ألهنا عيبدت من دكف هللا

( أم وََكِثٌّب ِمْن النَّاسِ : بياف عظمة هللا كانقياد كل العوآب كفق نظامو كتدبّبه )والغرض من اآلية
يسجدكف سجودان تشريعيان اختياراين  ،طاعة كعبادة سجود ،كيسجد لو كثّب من الناس ا٤بؤمنْب

ٛبثيبلن للسجود كالتذلل التكويِب االختيارم كاالضطرارم كإظهاران ٤بعُب  ،بوضع ا١ببهة على األرض
( ككثّب من الناس كجب لو العذاب بكفره كاستكباره كعصيانو وََكِثٌّب َحقَّ َعَلْيِو اْلَعَذابُ العبودية. )

وعن اإلماـ ختياران فسوؼ يسجد للشيطاف  اضطراران ! اكمن ٓب يسجد   ،رمعن السجود االختيا
َوَمْن يُِهْن ) ،ِٓ/صٔالشيعةكسائل أىنٍػفىقى ُبٍ ابىًٍطلو ًمثٍػلىٍيًو(  ،: )مىٍن مىنىعى حىقَّان ً عىزَّ كىجىلَّ الصادؽ )ع(

كضبلؿ أفكاره كفساد أعمالو  ،لسوء نفسو( كمن يهنو هللا فيكتب لو الشقاء اَّللَُّ َفَما َلُو ِمْن ُمْكِرـٍ 
( ال يكرمو أحد كاليسعده كاليهديو إٔب منهج هللا كىكذا َفَما َلُو ِمْن ُمْكِرـٍ ككراىيتو لبلستقامة )

ايىةي  تػىنػٍفىٍعوي  الى  ًمنٍ ) ىلىةي  تىضيرُّهي  ا٥بًٍدى فبل رافعى ٤بن كىضىع  ،( فبل يقدر أحد دفع ا٥بواف كالضبلؿ عنوالضَّبلى
( من ِإفَّ اَّللََّ يَػْفَعُل َما َيَشاءُ ) ،ُّا٢بجرات /  ﴾فَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَتَػَقاُكمْ إ﴿ًضعى ٤بٍن رىفىع كال كا
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إٌف ىذا  ،ِّاألنبياء /  ﴾اَل ُيس ل َعمَّا يَػْفَعُل َوْىٌم ُيْسأَُلوفَ ﴿ كقولوإكراـ الصاّب كإىانة الطاّب 
كصٌد  معو انعمة حربك ىذا الوجود بل كُب معارضة الصنف الضاؿ الشقي لفي عيٍزلىة عن نظاـ 

 .فآّتمع كلو يعارضهم!  العاـ،إهنم أشبو ٔبماعة من ا٣بارجْب على نظاـ آّتمع  عن سبيل هللا،
ِْٖٓ كٌَْمِ َُءًُِٔيِْْ  ىٍََخِٕ وَصَْٔدِٕ خوْعَصٌَُٔخ كِِ ََزِّيِْْ كَدٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ هُؽِّؼَطْ َُيُْْ ؼَِْدذٌ ِْٖٓ َٗدٍَ ُّصَرُّ ﴿ - ٕٓ – ٜٔ

 ﴾( ُّصْيَُُ زِوِ َٓد كِِ زُؽٌُِٗيِْْ ًَخُْفٌُُِيُ 09خُْمَُِْْٔ )
ىذاف  ،كأنو معركض للعيافمتحركة  ُب صورة حٌية كاقعية  ،إنو مشهد مثّب من مشاىد يـو القيامة

م ُب فئتْب كىذا حصر للمختلفْب على كثرة أدايهن ،فريقاف ٨بتصماف فريق ا٤بؤمنْب كفريق الكافرين
( اختلفوا كتنازعوا ك٘بادلوا من أجل هللا كدينو اْخَتَصُموا ٓت َرّبِِّمْ ) ،٧بقة )ا٤بؤمنة( كمبطلة )الكافرة(

فَالَِّذيَن َكَفُروا فمن ىو اق ؟ فا٤بؤمنْب يريدكف إعبلء دين هللا، كالكافركف يريدكف إطفاء نور هللا )
: خيطت ُقطَِّعتْ  ،شهد عنيف كتصوير ٨بيف يىًهزي النفوس ىزٌان ( مُقطَِّعْت ٥َبُْم ثَِياٌب ِمْن ََنرٍ 

ليلبسوىا عند دخو٥بم النار  ،كفصلت ٥بم ثياب من انر على قدر أجسامهم كمقاساهتم ا٤بناسبة
ككأف  ،كشبهت النار ابلثياب ألهنا لباس ٥بم كالثياب! إحكامان للعذاب ايط ّٔم ،ٰبرقوف فيها

( اب٤باضي ألف ا٤بوعود منو كالواقع اقق ُقطَِّعتْ كذكر ) !الثيابالعذاب يلبسوه كما يلبسوف 
( ا٤باء ا٢بار ا٤بغلي يشوم الوجوه ا٢ْبَِميمُ ( يصب على رؤكسهم )ُيَصب  ِمْن فَػْوِؽ رُُءوِسِهْم ا٢ْبَِميمُ )

األمعاء كاألحشاء   : كيذاب بو ما ُب بطوهنم منُيْصَهرُ ( ُيْصَهُر ِبِو َما ٓت ُبُطوهِنِْم َوا١ْبُُلودُ ) – ٕٓ
  –ٔة:فائد ،ٍب يعاد كما كاف!الشامل حٌب يبلغ الذكابف قدميو كىو الصهر  ،كما تذكب جلودىم

كيشتد العذاب كيتجاكز الطاقة  ،كاف أتثّب ا٢بميم )ا٤باء ا٤بغلي( ُب الباطن كتأثّبه ُب الظاىر
َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد هللِا ﴿! كما ٘باكزكا حدكد هللا كاستهَبكا ُب حق هللا عن عمد كإصرار  ،البشرية

أىنَّوي غىفىرى  ،لىقىٍد سىتػىرى  هللاً )فىوٓت غرر ا٢بكم ،  ُالطبلؽ /  ﴾فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ   ،ُٗٔص التفسّب ا٤ببْب(حىٌبَّ كى
أىنَّوي  حىٌبَّ  أىمىٍهل كىأىنَّوي  أىنَّوي  حىٌبَّ  ركىأىنىذٍ  ،أىٮٍبىلى  كى مىٍكرى اللًَّ فىبلى أيىٍمىني مىٍكرى اللًَّ ًإالَّ أىفىأىًمنيوا كقولو )  !رى ذى أىعٍ  كى

 .ٗٗاألعراؼ/( اٍلقىٍوـي ا٣بٍىاًسريكفى 
 ﴾( ًََُِّٔد ؤَََخيًُخ ؤَْٕ َّىُُْـٌُخ ِٓنْيَد ِْٖٓ ؿٍَّْ ؤُػًًُِْخ كِْيَد ًًٌَُهٌُخ ػٍََخذَ خُْمَُِّن20ًََُِيُْْ َٓوَدِٓغُ ِْٖٓ لًًٍَِّ ) ﴿ - ٕٕ – ٕٔ

( مطارؽ كسياط من حديد َمَقاِمعُ ك٥بم ) ،ف يىهزُّ النفوس كٰبرؾ ا٤بشاعرإنو مشهد عنيف ٨بي
فيهٌموف اب٣بركج كا٥بركب، كلكن يهربوفى منها  ،نكسارييضربوف ّٔا الضرب األليم مع الذلٌة كاال

َها ِمْن َغمٍّ ُأِعيُدوا ِفيَها) – ٕٕكإليها!!  ىل النار ا٣بركج ( كٌلما أراد أُكلََّما َأرَاُدوا َأْف ٱَبُْرُجوا ِمنػْ
ٌها رٌدكا إٔب أماكنهم كأعيدكا إٔب عذأّم ضرابن بتلك ا٤بطارؽ  ،من عذأّا من شدة أ٤بها كغٌمها كىٮبًى

حتقاران ذكقوا عذاب جهنم ارؽ الذم كنتم ا( كيسمعوف التأنيب كيقاؿ ٥بم َوُذوُقوا َعَذاَب ا٢ْبَرِيقِ )
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َيا َمْن لِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيَِّنٍة َوٰبَْ ﴿تو فيهم؟ أين ا٤بفر من حكم هللا عزكجل كمشيئ ،بو تكذبوف

ا ِْاألنفاؿ /  ﴾َحيَّ َعْن بَػيَِّنةٍ   .اٍلعىمىلً  ًجٍنسً  ًمنٍ  ا١بٍىزىاءي  كىيىكيوفي  ا١ٍبًنىايىًة، قىٍدرً  عىلىى اٍلعيقيوبىةي  تىكىوُّفي  كىىىكىذى
ٌُِخ خُصَّدُِمَدضِ ـَنَّدضٍ ظَفُُِْ ِْٖٓ ظَمْعِيَد خَْٕٗيَدَُ ُّمٌَََِّْٕ كِْيَد ِْٖٓ ؤََٔدًََِ ِْٖٓ ٌَىَرٍ ًَُُاُُْاخً بَِّٕ خَُِّوَ ًُّْوَُِ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَػَِٔ ﴿ - ٖٕ

 ﴾ًَُِسَدُٔيُْْ كِْيَد لٌَُُِّ 
 عن اإلماـ علي)ع( ،٤با ذكر هللا تعأب حاؿ أىل النار ذكر ُب ا١بانب اآلخر حاؿ أىل ا١بنة

: إٌف هللا يدخل ا٤بؤمنْب الذين ا٤بعُب ،َٗص  ٖٕالبحار  (ؿو كىديخيوؿي النَّاًر غىاٍ  ،رىًخيصه ديخيوؿي ا١بىنًَّة )
كيكوف عملهم على ضوء قو٥بم كليس ىناؾ اختبلؼ بْب أقوا٥بم كأفعا٥بم  ،يقولوف كيعملوف صا٢بان 

 السٌر ُبستقامة دائمة افهم على  ،كدعواىم كحقيقتهم ،كعباداهتم كمعامبلهتم النافعة، الصا٢بة
ُب ٝبيع األحواؿ ك٨بتلف األشكاؿ!، كىذا ا٤بستول النبيل دليل الكرامة كاألمانة كالعبلنية، 

كالصبلح لذلك يكافئهم هللا تعأب ُب اآلخرة جنات ٘برم من ٙبت أشجارىا كقصورىا األهنار  
 .ا٤بطٌردة أبنواع األشربة 

بة ا١بميلة بسيهم ا٤ببلئكة ُب ا١بنة من األساكر الذىبية ا٣ببل(  تيلُٰبَلَّْوَف ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَىبٍ )
( كٰبٌلوف ابلٌلؤلؤ إكرامان كإعظامان ُلْؤُلؤاً وَ كحلية كزينة مرٌصعة ابٌلآللئ يتزيٌنوف ّٔا )ذة للمشاعر  ااألخٌ 

رفع كأرقى ٩با كلكنو أ ،( كلباسهم ُب ا١بنة ا٢برير كالديباج ا٣بالصَولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ من هللا ٥بم )
أٌما ُب اآلخرة فكاف ا٢برير إجبلالن  ،فكاف ا٢برير لباسان ٧بٌرمان عليهم ُب الدنيا ،ُب الدنيا بكثّب

من الذين آمنوا كعملوا الصا٢بات  ،كىكذا يكوف التكرٙب للرجاؿ كالنساء على السواء ،كإكرامان ٥بم
َلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفَي ٥َبُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُْبٍ َفبل تَػعْ ﴿ كقولوكأبيٌة نسبة من نسبها  ،طبلؽ معناىاإعلى 

: حيٌلي اآلخرة تتجٌدد  فائدةألنو مقاـ تشريف كليس تكليفان.  ُٕالسجدة /  ﴾َزاًء ٗبَا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ جَ 
كشكل جديد غّب الذم   ذة ُب األحاسيس،امتجٌددة نفٌ  كجاذبية جديدة كل يـو فَباه على صياغة

متشأّة ُب الشكل كالٌلوف كٱبتلف ُب ا٤بكوانت  ،ِٓالبقرة /  ﴾َوأُُتوا ِبِو ُمَتَشاِّباً ﴿ كقولوكاف عليو 
 .كا٣بصائص!

 ﴾ ًَىًًُُخ بََُِ خُؽَِّّْرِ ِْٖٓ خُْوٌٍَِْ ًَىًًُُخ بََُِ صَُِخغِ خُْمًَِِْٔ ﴿ - ٕٗ
 ،ف لغوان فبل ينطقوف لغوان كال يسمعو  ،طاب كحسن كذلك ابطنهم ،أهنم كما طاب كحسن ظاىرىم

كىو  ،: أرشدكا، من ا٥بداية أم ىداىم هللا كأ٥بمهم لٌلٍب ىي أقـو من أقوا٥بم الطيبة ا٢بكيمة َوُىُدوا
كىيىزًيدي اللَّي كقولو )الكبلـ ا٤بناسب، لئلنساف ا٤بناسب، ُب مكانو ا٤بناسب، ُب زمانو ا٤بناسب  يزنوف 

ٍكا ىيدنل ( ِإَ٘ت الطَّيِِّب ِمْن اْلَقْوؿِ )( ٍسًتٍبًصٍاري اًب٥ٍبيدىل يىٍكثػيري اال)ٓت غرر ا٢بكم  ،ٕٔمرٙب/( الًَّذينى اٍىتىدى
سين الذم يثّب حيوية النفس كيضاعف ا٢بياة كيكرب العقل كيزيد الفكر ك  كأرشدىم هللا  ،ا٤بنطقٰبى

تعأب أيضان إٔب أحكم األقواؿ كأصؤّا كأفضلها كأنفعها ففيها العقل، فبالعقل يستفيدكف كاب٤بنطق 
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كطيب القوؿ ىو  ،َُفاطر/ ﴾ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ ﴿ كقولوكف يفيد
البليغ : القوؿ ا٤بصيب  السديد ،ٕاألحزاب/ ﴾َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا﴿الرشيد ا٤بفيد القوؿ السديد 

ال كذب كال ٨بادعة كال قوؿ خبيث اكم كىو قوؿ ا٢بق كالصدؽ، كليس ُب ا١بنة لغو القوؿ ك 
َوُىُدوا ِإَ٘ت )كىذه من النعم ا٤بعنوية البالغة األٮبية ابإلضافة إٔب أنواع النعم ا٤بادية  ،كابطل كفاشل
كالسليم ُب االجتماع  ،امود لغّبه ،كأرشدكا إٔب الطريق ا٢بميد بذاتو ،( صراط هللاِصَراِط ا٢ْبَِميدِ 

( الذم فيو السبلـ كاألماف كينتهي ّٔم إٔب حسن ابإلسبلـكىو اإلٲباف ) ،كاالعتقاد كحسن ا٤بعاشرة
كٯبعلهم ، ّٖالقصص/ ﴾َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقْبَ ﴿كيوصلهم إٔب حيٍسًن العاقبة  ،م ا٣باص كالعاـضكي ،النظاـ

الذم فيو  ،ٰبمدكف هللا ٞبدان دائمان يتناسب مع فضلو عليهم كىدايتهم ٥بذا الصراط ا٤بستقيم
حيث طمأنينة القلب برضا رّٔم عنهم  ،االستقامة كالسبلمة كالكرامة ببل أية ندامة كال مبلمة

 .كرضاىم عن رّٔم 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ﴿  ،كا٥بداية إٔب الطٌيب من القوؿ ،ُُٗا٤بائدة /  ﴾َرِضَي اَّللَُّ َعنػْ

نعمة فائقة تذكٌر ُب مشهد النعيم  ،الطردية بينهماتبادلة ا٤بة قكالعبل ،كا٥بداية إٔب صراط ا٢بميد
 ا٤بادم كا٤بعنوم، نعمة الطمأنينة كالتوفيق كالسركر كسعادة الركح كانشراح الصدكر. 

ٌَخءً خُْؼَدًِقُ كِْوِ ًَخُْسَديُِ ًََْٖٓ ُُِّيْ كِْوِ بَِّٕ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ًََّصًًَُُّٕ ػَْٖ َٔسَِِْ خَُِّوِ ًَخَُْْٕٔفًِِ خُْمََُخِّ خٍَُُِّ ـَؼَِْنَدهُ ُِِنَّدِْ َٔ ﴿ - ٕ٘
 ﴾زِةُِْمَديٍ زِظٍُِْْ ٍُِٗهْوُ ِْٖٓ ػٍََخذٍ ؤٍَُِْْ

يعِب يستخدموف األساليب ا٤بختلفة   ،كجاءت ابلفعل ا٤بضارع ا٤بستمر ،: ٲبنعوفَيُصد وفَ    
لتضييق كالَبغيب كالَبىيب على الناعمة كالتشكيك كااإلعبلمية الباردة كا٢برب   ،ليطفئوا نور هللا

َوَيُصد وَف َعْن ( كجحدكا برسالة اإلسبلـ،  كأنكركا نبوة دمحم)ص( )ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا: )ا٤بعُب ،الدكاـ
أبساليب شيطانية متعددة، كيعرقلوف طريقهم  ،( كٲبنعوف الناس من الدخوؿ ُب اإلسبلـَسِبيِل اَّللَِّ 

فبل يذكرىم ما٥بم كماجزاؤىم ؟  كأف ٦برد ذكر  ،ك أف ٰبذؼ خرب إفٌ كذل،  إٔب حج بيت هللا ا٢براـ
الَِّذي َجَعْلَناُه ) ،كيقرر أمرىم كمصّبىم !، ىذا الوصف ٥بم يغِب عن كل شيء آخر ُب شأهنم

( فُ اْلَعاكِ دان للناس ٝبيعان سواء فيو )( الذم جعلناه منسكان كمتعبٌ ِللنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِو َواْلَبادِ 
( فبل َسَواءً فهم ) ،( ا٤بسافر الذم أيتيو من خارج الببلد )غّب ا٤بقيم( كيرحلَواْلَبادِ ا٤بقيم ُب مكة )

َوَمْن يُِرْد ِفيِو إب٢ِِْبَاٍد ، )إاٌلخالقهمكيتساكل فيو عباد هللا فبل ٲبلكهم أحد  ،ميزة ألحدٮبا عن اآلخر
ىو  ،: لو معُب عاـواإل٢باد، عنو كإعٍرضى كعىدىؿ حادى  –: ييقاؿ أ٢بىدى ُب دين هللاإل٢باد( اِبظُْلمٍ 

 .اإل٫براؼ بكل أنواعو عن حد اإلعتداؿ كعن ا٢بق كالعدؿ بتعٌمد إٔب الباطل كالفساد
: وا٤بعُباالعتداء العاـ كا٣باص بغّب حق كىو القصد كالعمد ُب  ،لو داللة عامة أيضان  والظلم:

كمىٍن يرتكٍب شيئان من ا٤بعاصي كالذنوب الصغّبة  ،اط هللا( سوءان أك ميبلن عن صر َوَمْن يُِرْد ِفيوِ )
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( يػىتػىوىٌعدى َوَمْن يُِردْ التعبّب ) ،عن قصد كعمد فحسبو جهنم كبئس القرار ،كالكبّبة ُب ا٤بسجد ا٢براـ

كذلك من دقائق التعبّب القرآ٘ب الببلغي  ،على ٦برد اإلرادة زايدة ُب التحذير كمبالغة ُب التوكيد
( كعربَّ عن )عذاب نُِذْقُو ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ ) ،ابؿ من يريد االعتداء كيفعل ما يريد ؟! الدقيق! فما

سيو كل البدف بكافة مشاعره كأحاسيسوأليم( ابالستذكاؽ لظلمو كصٌده عن سبيل  ،، أم يتحسٌٍ
كأيضان ُب ا٤بسجد ا٢براـ تضاعف السيئات كما  ،ألهنم يريدكف ا٫براؼ الناس عن ا٢بق ،هللا
غىيػٍرى  هللًا عزكجل أىٍك تػيٍوٕب ًفيوً  غىيػٍرى  مىٍن عىبىدى ًفيوً ُب اآلية ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(اعف ا٢بسنات. تض

كيلُّ ظيٍلمو ًإ٢بٍىاده ) وعنو)ع( ،ّّٕ/  ُالكاُب  (أىٍكلًيىاًء هللًا فىهوى ميٍلًحده ًبظيٍلمو كىييًذيقيوي هللاي ًمٍن عىذىابو أىلًيمو 
/  ّنور الثقلْب ( ذىٍنبو ًمٍن ذىًلكى اإًل٢بٍىادً  كىضىٍربي ا٣بىاًدـً ًمٍن غىٍّبً  ،غىيػٍرىهي( مى لى وي أىـٍ ظى نػىٍفسى  مى لى ظى  نٍ مى  ءه )سىوىا

ككل عدكؿ عن االستقامة فهو  ،َُٗ/  ّٕالبحار  (اإًل٢بٍىاد أدٗبى  ربي الكً ) )ع(عن اإلماـ الصادؽ، ّْٖ
 . ُالطبلؽ /  ﴾َلَم نَػْفَسوُ َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَػَقْد ظَ ﴿إ٢باد! 
  :فائدة

كإ٢باد إٔب الشرؾ ابألسباب، فاألكؿ يناُب اإلٲباف  ،: إ٢باد إٔب الشرؾ اباإل٢باد نوعاف -ٔ
كالثا٘ب ييوىني عيرىاهي كيػيٍبطليو )ا٤بفردات/ للراغب األصفها٘ب(  كقرف اإل٢باد ابلظلم كىقىدَّمىوي  ،كيبطلو

ا يصب ُبكأف الظلم يؤدم  ،ٌدم إٔب الظلم٩با يدؿ أف اإل٢باد يؤ  ،عليو  إٔب اإل٢باد، ألف أحدٮبى
ًإفَّ الًَّذينى الى ، كىو الصورة العملية للكفر، كقولو )ان إ٢باد ، ككل ظلمو ان فيكوف كل إ٢باد ظلم ،اآلخر

اًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى كى كقولو ) ،ْالنمل/( يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلىًخرىًة زىيػَّنَّا ٥بىيٍم أىٍعمىا٥بىيٍم فػىهيٍم يػىٍعمىهيوفى  ( اٍلكى
ِإفَّ الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ٓت ﴿ كقولو  -ٕ ِٓدمحم/ ﴾الشَّْيطَاُف َسوََّؿ ٥َبُْم َوَأْمَلى ٥َبُمْ ﴿ قولوك ِْٓالبقرة/

َنا كيقولوف ما ٯبهلوف كيكذبوف بو يطعنوف ُب القرآف  :يُػْلِحُدوفَ  ،َْفصلت/ ﴾آاَيتَِنا ال ٱَبَْفْوَف َعَليػْ
ًلكى كىذَّبى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهمٍ كقولو )يشتهوف  كما  يطيوا ًبًعٍلًمًو كىلىمَّا أيىٍهًتًٍم أتىًٍكيليوي كىذى ( بىٍل كىذَّبيوا ٗبىا ٓبٍى ٰبًي

َنا) ّٗيونس/ فهم  ،كيدعو أب ا٢بذركرىيب خفٌي كلكنو ٨بيف ن مبطٌ ( يبدأ بتهديد ال ٱَبَْفْوَف َعَليػْ
 ،م يىعٌدكيف القرآف افَباءن ككذابن لٍ ظي ٗبا يلحدكف، فمن ىذا اإل٢باد بمكشوفوف مرصودكف مأخوذكف 

اء أنفسهم ٗبا يوافق أمزجتهم أك ييفٌسركنو من تلق ،كيلغوف فيو لتختلَّ تبلكتوي ك٠بعتو فبل يسمعو أحد
 ( ُب آايت هللا بوضعها ُب غّبإب٢ِِْبَاٍد ِبظُْلمٍ فكل ذلك ) ،نو ابتغاء الفتنة كتفريق الناسو لكيؤك 

َناأكلئك ) كيتبلعبوف ابلقرآف برأيهم، ،موضعها ( أبشخاصهم كأقوا٥بم كأفعا٥بم ال ٱَبَْفْوَف َعَليػْ
( أف مو لٍ ظي بً  ٢بادي )أدٗب الكفر )كاإل عن النيب)ص( ،كٰباسبهم عليها أشدَّ ا٢بسابالسلبية كأتثّباهتم 

 ٖٕالبحار ال خىبلىؽى ٥بم( كيريد أف يفضحو ّٔا أكلئك  ،يسمع الرجل عن أخيو الكلمة فيحفظها عليو

 .ا٣ببلؽ: النصيب. ِٕٔص 
 ﴾ ًَخًَُُُّّغِ خُُّٕفٌُيِ ًَبٌِْ زٌََّؤَْٗد ِٗزَُْخىَِْْ ٌََٓدَٕ خُْسَْْطِ ؤَْٕ ال ظُُِْٙىْ زِِ َْْ٘حدً ًَؼَيُِّْ زَْْعِِ ُِِؽَّدجِلِنيَ ًَخُْوَدجِِٔنيَ ﴿ - ٕٙ
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( حْب أرشدان كعٌرفنا إبراىيم ا٣بليل كأ٥بمناه كىٌيأان ِإْذ بَػوَّْأَنَ وَ كاذكر ايدمحم ) ،: ىٌيأان أك بٌينابَػوَّْأَنَ    
كجعلناه )مىبىاءةن( لو كيعود كيرجع إليو كيتعٌلق بو كما يعود  ،كحددان لو مكاف بيت هللا ا٢براـ

ـى بطوفاف إٔب مكاف البيت ليعيد بناءه بعد أيعود  ،اإلنساف إٔب بيتو ألف فيو مقٌومات حياتو ف تػىهىدى
بة: مرجعان هتفو لو ا، مثُِٓالبقرة/( كىًإٍذ جىعىٍلنىا اٍلبػىٍيتى مىثىابىةن لًلنَّاًس كىأىٍمنناكقولو )نوح كخفي معا٤بو  

ةن ًمنى النَّاًس تػىٍهًوم ًإلىٍيًهمٍ القلوب ) آؿ  ﴾ِإفَّ َأوََّؿ بَػْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ ﴿ قولوك  ّٕإبراىيم/( فىاٍجعىٍل أىٍفًئدى

( أمرانه ببناء البيت العتيق على أساس التوحيد لعبادة هللا الواحد ُتْشِرْؾ ِ  َشْي اً َأْف ال ) ُٗعمراف/
يىٍاةي النػٍَّفسً )ٓت غرر ا٢بكم  ،األحد عبادة خالصة لوجهو الكرٙب ال شرؾ فيها  أبدان ( التػٍَّوًحٍيدي حى

ْر بَػْيٍِب لِلطَّائِِفَْب َواْلَقاِئِمَْب َوالر كَِّع الس جُ ) ْر بَػْيٍِب ( )ودِ َوَطهِّ من كل قذارة مادية  و( كنٌزىَوَطهِّ
ككل ما اليليق بو من الدنس كالرجس كالنجس الٍب تفسد العبادة  ،كمعنوية كابلقوؿ كالفعل

كتطهّبه  ،كتطهّبه من األصوات اٌلبلغية ا٤برتفعة الٍب تشوش على ا٤بصلْب صبلهتم ،كتبطلها
الذين ال يشركوف اب كاليتوجهوف ابلعبادة إٔب سواه  ،م( حولو الذين أنشىء البيت ٥بلطَّائِِفْبلِ )
القياـ  ( كىوَوالر كَِّع الس ُجودِ كذكر هللا تعأب من أركاف الصبلة أعظمها ) ،( ُب الصبلةاْلَقاِئِمْب)

كيكوف السجود مىٍعلمان من معآب  ،كعرٌب عن الصبلة ّٔما ألهنما أظهر أعما٥با ،كالركوع كالسجود
كالصبلة أىم كسيلة للقرىب من هللا كالصلة  ،سبلمية كحدىا دكف غّبىا كاليهود كالنصارلاألمة اإل

كفيها  ،كمنهاج األنبياء، كعنواف الصا٢بْب ،كعمود الدين ،كسبلح ا٤بؤمن ،فهي قرابف كل تقي ،بو
انىٍت عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى كً ، كقولو )كانشراح الصدكر ،اطمئناف القلوب ةى كى ( تىاابن مىٍوقيواتن ًإفَّ الصَّبلى

 .َُّالنساء/
 ﴾ًَؤٌَِّْٕ كِِ خُنَّدِْ زِدُْمَؿِّ َّإْظٌُىَ َِـَدالً ًَػَََِ ًَُِّ ظَدٍُِٓ َّإْظِنيَ ِْٖٓ ًَُِّ كَؿٍّ ػَِْٔنٍ  ﴿ - ٕٚ

 : َوَأذِّفْ 
 قاؿكمن أركاف اإلسبلـ،  ،أٍعًلٍم كاندم ُب الناس داعيان ٥بم ٢بج بيت هللا ا٢براـ الفريضة الواجبة

إبراىيم ايرب: كما يبلغ صوٌب؟ قاؿ أٌذٍف كعلٌي اإلببلغ!، فصعد إبراىيم على ا١ببل كىصىاحى اي أيها 
فأبلغ هللا نداءه  ،كٯبّبكم من عذاب النار ،الناس إٌف هللا قد أمركم ٕبج ىذا البيت ليثيبكم بو ا١بنة

اؿ كأرحاـ  النساء كىم أ٠باع ٝبيع الناس عرب األجياؿ!، كأجابو مىٍن كاف ُب أصبلب الرجككصل 
: )كقالوا لبيك اللهم لبيك( كإف ٝبيع الذين يشاركوف ُب مراسم ا٢بج منذ ذلك اليـو  عآب الٌذرُب

 كقولوىم من الذين لٌبوا دىعىوة إبراىيم )ع( ككانت دعوة إٔب ضيافة هللا تعأب  ،كحٌب يـو القيامة
: ٗبعُب القصد ُب وا٢بج ،ٕٗآؿ عمراف /  ﴾ِإلَْيِو َسِبيبلً َتطَاَع َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحج  اْلبَػْيِت َمْن اسْ ﴿

( مشاةى رجاالً معنوم )طوعي ( أيٌب إليك الناس بدافع راب٘ب َيَُْتوَؾ رَِجاالً أداء فريضة مناسك ا٢بج )
: النحيف الذم اتعبو السفر فظمر من ا١بهد الضامر ( َوَعَلى ُكلِّ َضاِمرٍ على أقدامهم كركوابن )
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كالسفرة إٔب ا٢بج متعبة  ،ككل زماف لو كسيلة ركوب ،وع من فرس كانقة كغّب ذلك ٩با يركبكا١ب

كمن أراد السفر فعليو أف كمنافعها على نفقاهتا،  ،هتا على تعبها!كيغلب لذٌ  ،كلكنها شٌيقة ك٩بتعة
 ْٔالتوبة /  ﴾َلُو ُعدَّةً ُروَج أَلَعد وا َوَلْو َأرَاُدوا ا٣بُْ ﴿ييقٌدـ مقدماتو ا٤بتناسبة مع كل زماف كمكاف 

إٌف كعد هللا  –ٔة:فائد( أيتْب للحج من كل طريق كمكاف بعيد أيضان. َيَِْتَْب ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ )
 ،كما تزاؿ أفئدة من الناس هتوم إليو ،ٙبقق كما زاؿ يتحقق منذ دعوة إبراىيم إٔب ىذا اليـو

 إٔب ضيافة بيتو ا٢براـ  الٍب أٌذف ّٔا منذ آالؼ يقصدكنو من فجاج األرض البعيدة تلبية لدعوة هللا
 ،: تزكية النفوسوا٢بج  ،ّٕإبراىيم /  ﴾ْن النَّاِس تَػْهِوي ِإلَْيِهمْ فَاْجَعْل َأْفِ َدًة مِ ﴿ كقولواألعواـ 

 ٍب بٌْب السبب لفريضة ا٢بج كفلسفتها. ،كانشراح الصدكر ،كهتذيب الطبائع كتسكْب القلوب
خ ِٓنْيَد ًَؤَؼْؼٌُِٔخ َٓنَدكِغَ َُيُْْ ًًًٍََُُُّْخ خَْْٔ خَُِّوِ كِِ ؤََّّدٍّ َٓؼٌَُِْٓدضٍ ػَََِ َٓد َََِهَيُْْ ِْٖٓ زَئَِْصِ خَْٕٗؼَدِّ كٌٌََُُُِِْْٙيًًَُخ  ﴿ - ٕٛ

 ﴾خُْسَدجَِٓ خُْلَوِريَ 
 فهو مشهد ُمَصغَّر ،عاـ كفريضة ضركريةعا٤بي كمؤٛبر  ،خاص لتزكية النفوستربوم ا٢بج موسم 

إنو  عالية، كمعنوايتجديدة ككأنو كالدة اثنية للحاج كا٤بعتمر ٕبياة  ٛبهيدي ليـو ا٢بشر والنشر!
كىو الفريضة  ،كتعاكفكآتلف كتعارؼ إلقامة األحكاـ، كمؤٛبر اجتماع عاـ  ،موسم عبادة ك٘بارة

وٓت موسم ا٢بج  ،كالركح كا١بسد ،كا٤بعنوايت كا٤باداٌيت ،الٍب تلتقي فيها الدنيا كاآلخرةا٢بركية 
كسوؽ عا٤بية كتعارؼ بْب  ،سوؽ ٘بارية رائجة ٘بىب إليها أنواع السلع والصناعات والثمرات

كإ٥بهم  ،ىي كلمة ا٢بق ،كتقاـ ُب كل عاـ لتكوف كلمتهم كاحدة ،ا٤بسلمْب من كل أ٫باء العآب
، ٦بتمعاهتم كهنضتهاقي ينبغي أف يتعاكنوا على زايدة ر  ،كدينهم القٌيم كاحد ،كاحد كىو هللا عزكجل

 ،لتكوف آّتمعات ٦بتمعان كاًحدان موَّحىدان كموًَّحدان  ،كالتطٌلع على معاانهتم كالعمل على التخٌلص منها
كللحج منافع أخركية كثّبة ٥با كجوه  ،تشَبؾ بو القوة كالعٌدة كال تقول عليو أية قوة جبارة طاغية

( )ا٢بٌج تسكْبي القيلويب عن اإلماـ الباقر )ع(. التقرب إٔب رضا هللا بكل ما يرضيو بقوؿ أك فعل
 .ُّٖ/ٖٕالبحار

( بصيغة ا١بمع كالنكرة للداللة على العمـو كالتنوع َناِفعَ مَ ٭با ذكر )إ( ك لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع ٥َبُمْ ) ا٤بعُب:
دنيوية ال توجد ُب غّبىا من العبادات. ، كإهنا ذات منافع دينية كتربوية ك )فلم يقل منفعة(

ـٍ َمْعُلوَماتٍ ) ، كُب أايـ  ُب التلبية حْب اإلحراـ كبعده( كيذكركا اسم هللاَوَيْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ ٓت َأايَّ
٢بجة كثبلثة أايـ بعده كيستحب التشريق )يـو النحر( كىو يـو عيد األضحى العاشر من ذم ا

(اإل  ـِ َعَلى َما َرزَ ) ،كثار من التلبية )لىبػىٌيكى الٌلٌهمى لىبػىٌيكى ( أم يذكركا اسم هللا قَػُهْم ِمْن َّبِيَمِة األَنْػَعا
كسبب  ،خبلفان للمشركْب من عدـ أكل الذبيحة الٍب كانوا يذٕبوهنا ابسم آ٥بتهم ،عند ذبح أنعامهم

َهاىذا الذكر لتزكية الذابئح كتطهّبان للنفوس ) كاألمر ىنا للرخصة  ،( من ٢بـو األضاحيَفُكُلوا ِمنػْ
( الذم أصابو بؤس كشدة اْلَباِئسَ ( كاطعموا أمر إبطعاـ )َوَأْطِعُموا اْلَباِئسَ وب )كاإلابحة دكف الوج
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( اتاج اْلَفِقّبَ كظهر ُب شكلو كنفسو كُب ثيابو ككجهو فهو شديد الفقر ) ،كضٌر كجوع كحاجة
مفهـو  كالفقر ،كىو أحسن حاالن من البائس كا٤بسكْب ،الذم قد ٲبلك  قوت سنتوغّب ا٤بوسع، 

 ،، ٕبسب ظركؼ كل بلد! )كا٤بسكْب( اتاج الضعيف ا٢باؿ كا٤باؿ يتفاكت بْب بلد كآخرنسيب
( ىو ا٥بدؼ من َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقّبَ فصار ) ،الذم ال ٲبلك قوت سنتو كيسأؿ الناس ا٢باجة

 حىٌل كىذا جزء من ا٤بساٮبة ُب ،ابإلضافة إٔب جرايف الدـ للفداء كدفع الببلء ،ذبح الضحٌية
ري بػىٍعدى العىٍرًض عىلىى هللًا قٍ الًغُبى كىالفى ) ٕ٘ٗٓت هنج الببلغة حكم . مشكلة الفقر ُب العآب اإلسبلمي

انىوي   (.سيٍبحى
 ﴾ؼَُّْ َُِْوْعٌُخ ظَلَؽَيُْْ ًٌَُُْْكٌُخ ًٍََُُٗىُْْ ًََُْْؽٌََّّكٌُخ زِدُْسَْْطِ خُْؼَعِْنِ  ﴿ - ٜٕ

 : بعد أف ٰبٌل ا٢باج من إحرامو ٰبلقا٤بعُب  ،: الوسخ والتفث ،أكساخهم : ليزيلوا لِيَػْقُضوا تَػَفثَػُهمْ 
( إف كانوا قد نذركا شيئان من أعماؿ َوْلُيوُفوا نُُذوَرُىمْ كيقٌلم أظافره كيزيل كسخو كيغتسل كيتطٌيب )

ك٠بيٌي بو ألنو  ،: القدٙب اْلَعِتيقِ  طواؼ اإلفاضة،( َوْلَيطَّوَُّفوا اِبْلبَػْيِت الرب كأكجبوه على أنفسهم )
 ،كيستحب اإلكثار من الطوؼ حوؿ البيت كالصبلة فيو ٔٗآؿ عمراف /  ﴾َأوََّؿ بَػْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ ﴿

 . يسمى عند بعض الفقهاء )طواؼ ألوداع(ك  ،أك ليطٌوفوا طواؼ النساء كىي هناية مناسك ا٢بج
َُوُ ػِنًَْ ََزِّوِ ًَؤُلَِِّطْ ٌَُُْْ خَْٕٗؼَدُّ بِالَّ َٓد ُّعََِْ ػٌََُِْْْْ كَدـْعَنِسٌُخ خُُِّـَْٓ ِْٖٓ  ٌَُِيَ ًََْٖٓ ُّؼَظِّْْ لَُُُٓدضِ خَُِّوِ كَيٌَُ وٌَُْْ﴿ - ٖٓ

 ﴾خًَْٕؼَدِٕ ًَخـْعَنِسٌُخ هٌٍََْ خًَُُِّّ
َوَمْن ( األمر من مناسك ا٢بج )َذِلكَ : )ا٤بعُب  ،: أحكامو كمنهجو كما ال ٰبل ىتكو ُحُرَماِت اَّللَِّ 

واجبات كاب٤بستطاع من فيفعل ال ،( كمنٍن يعظم ما شرعو هللا من أحكاـ الدينظِّْم ُحُرَماِت اَّللَِّ يُػعَ 
ٌر َلُو ِعْنَد ) ،فقد عظمو كعظٌم حرماتو كشعائره ،، كٯبتنب ا٤بعاصي كارماتا٤بستحٌبات فَػُهَو َخيػْ

فع من شأف ا٤بطيع درجات عند هللا خّب لو ثواابن كير  ،( ذلك التعظيم كااللتزاـ ٗبنهج هللا تعأبرَبِّوِ 
ٌر َلُو ِعْنَد رَبِّوِ ) كخّب ُب عآب  ،خّب ُب عآب الضمّب كا٤بشاعر ،( فهو خّب على كل صعيدفَػُهَو َخيػْ

 ،كا٢بياة الٍب تيرعى فيها حرمات هللا ىي ا٢بياة الٍب أيمن فيها البشر من كل اعتداء ،ا٢بياة كالواقع
َلى ، )ي كاالطمئناف القليبكيستذكقوف نعمة األمن االجتماع ـُ ِإالَّ َما يُػتػْ َوُأِحلَّْت َلُكْم األَنْػَعا

كا٤بيتة كا٤بخنقة   ،( أحللنا لكم ٝبيع األنعاـ من البقر كاألغناـ كا٤بعز إاٌل ما استثناه كتاب هللاَعَلْيُكمْ 
( فاجتنبوا الرجس ْواَثفِ فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمْن األَ )  ّّب هللا كغّب ذلك، راجع ا٤بائدة/كما ذيبح لغ

 .الذم ىو األكاثف كاألصناـ كما ٘بتنب األ٪باس
 كيلَّ )ٓت ا٢بديث  ،س، كىو غاية ا٤ببالغة ُب النهي عن عبادهتا كتعظيمهاس كلغّبىا ٪ب٪بفهي بذاهتا 

 ، ال تدؿ على االمتناعكلمة بليغة جامعة مانعة  واالجتناب:(! كٍ صىنىمي  وى فػىهٍ  هللاً  عىنٍ  كى لى غى شى  ام
فهي  ،ّٓرد االقَباب من كل ذنب كعيب كمن كل نقص كخللكالردع كإ٭با تٌدؿ على النهي  ،فقط
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:  الز ورِ ( َواْجَتِنُبوا قَػْوَؿ الز ورِ كأكسع من )حيرمت عليكم(  ) ا٤بباشر، أبلغ من النهي كالتحرٙب

كيعم ا٢بكم   ،الزكرتركوا شهادة افهو مفتاح لكل شٌر، كابتعدكا ك  ،الباطل أبنواعو على سعة معناه
ككل كلمة انبية تغضب هللا  ،كيشمل الكذب كالغيبة كالنميمة كالشتم كالفحش كالغناء ،كل ٧بٌرـ
ًإنػَّهيٍم لىيػىقيوليوفى ميٍنكىرنا ًمنى اٍلقىٍوًؿ ، كقولو )كأيضان األقواؿ الفارغة ا٤بلهية الضارة كالتافهة سبحانو، كى

 ،ْٔٗ/ّنور الثقلْب (اًبً عزكجل ٍبيَّ قػىرىأى اآليىةى  الزكر اًبلشَّرىؾً  ٍت شهادةلى عىدى ) عن النيب)ص( ،ِآّادلة/(كىزيكرنا
 ،وقوؿ الزور ،َُّ/َُْالبحار(!كيٍم ًمِبًٌ كىًمٍن هللًا ٦بىًٍلسنا شىاىىدى الزُّكرٍم ًإٕبىَّ كىأىبٍػعىدى كي ضى ًإفَّ أبٍػغى )وعنو)ص(

ا٤بنساقة  ،كال تتسع لو إال الصدكر ا٤بريضة ،٠بٌي زكران ألف الصدكر السليمة تزٌكر بو كتضيق ٕبملو
ككأ٭با ُب اإلٍب سواء! بل  ،لذلك قرف )الزكر( ابألكاثف لشناعتو ألنو يعادؿ الشرؾ ابمع ىواىا، 

، كاجتنبوا قوؿ الكذب كالفرية على هللا كعلى الناس كقو٥بم إٌف الشرؾ ىو ٜبرة فاسدة من ٜبار الزكر
( قوالن كفعبلن الزور: )ُب ا٢بديث ّ/الزمر ﴾رًٌبيوانى ًإٔبى اللًَّ زيٍلفىىبيديىيٍم ًإالَّ لًيػيقى مىا نػىعٍ  ﴿ُب آ٥بتهم ا٢بجرية 

بائًًر(  . ُِٔ/  ْٕٕبار األنوار  )إنٌو ًمٍن أٍكربىً الكى
دءِ كَعَىْؽَلُوُ خُؽَُُّْْ ؤًَْ ظَيٌُِْ زِوِ خُُِّّكُ كِِ ٌََٓدٍٕ لُنَلَدءَ َُِِّوِ ؿََُْْ ًُُِِْٓٙنيَ زِوِ ًََْٖٓ ُُِّْٙىْ زِدَُِّوِ كٌََإَََّٗٔد وََُّ ِْٖٓ خََُّٕٔ ﴿ - ٖٔ

 ﴾َٔمِْنٍ 
كىو ا٤بائل عن كل دين  ،كىو ا٤بائل  عمن سواه كىو ا٤بوٌحد  ،: كاحدىم حنيف ُحنَػَفاءَ 

إٔب دين هللا الواحد ا٢بق األصيل ا٤بستقيم  ، كا٣باضعمنحرؼ كمقاـك كل شيء فاسد على كثرتو
( ا٤بائلْب إٔب ُحنَػَفاَء َّلِلَِّ : ) ا٤بعُب كلو كاف ُب ٦بتمع جاىلي يعتمد الشرؾ!. ،من كل شرؾا٣بإب 
كىم  ،القائمْب اب٢بق ا٤بقاكمْب للباطل ،لنهجو )من تسليم العبد لربو( خاضعْبمْب  لٌ سى ا٢بق مي 

يُن ا٣بَاِلصُ ﴿ا٤بخلصوف  الدين  كلو كانوا ُب أحواؿ  ،واؿُب ٝبيع األح ّالزمر /  ﴾َأاَل َّلِلِ الدِّ
أحدان ال ُب العقيدة كال ُب قوؿ كال عمل كال ُب دعاء كال سبحانو ا١باىلية ا٢بديثة، غّب مشركْب بو 

رُ ) ،ُب غّب ذلك َا َخرَّ ِمْن السََّماِء فَػَتْخَطُفُو الطَّيػْ واألمثاُؿ ( ىذا مثل )َوَمْن ُيْشِرْؾ اِبَّللَِّ َفَكَأ٭بَّ
٤بن ٘برأ على معصية هللا ُب  ،لعاقبة الشرؾ ككناية تشبيهية إهنا صورة توضيحية (ِعتبْارِ ُتْضَرُب لبل

كأنو  ،كاألذل كاالعتداء كاإلساءة إٔب الناس  ،الشرؾ أك ُب ارتكاب الكبائر الٍب ىي ٕبكم الشرؾ
( أم سقط من السماء سقوطان اعتباراين معنواين من أعلى َخرَّ ُب شركو كضبللو كىبلكو ٛبامان كمن )

 ة الضبلؿ كا٢بّبة كالضياع البعيد،ستقامة السامية الشاىقة إٔب ىاكيرجات اإلنسانية كا٥بداية كاالد
قاعدة  ،فتقطٌعو الطيور الكاسرة كٛبزقو إرىابن فإنو ّٔذا السقوط يفقد القاعدة الثابتة الٍب يطمئن إليها

يىٍاةي النػٍَّفسً )ٓت غرر ا٢بكم  ،التوحيد ا٣بالص كتتقاذفو  ،تتخطفو األىواء ٚبطف ا١بوارحف (التػٍَّوًحٍيدي حى
ـى ٥با. ) ،األكىاـ تقاذؼ الرايح أك عصفت  (تَػْهِوي ِبِو الّرِيحُ كىو ال ٲبسك ابلعركة الوثقى ال انفصا
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أم ترمي بو ُب بعض ا٤بهالك البعيدة  ،( بعيدَمَكاٍف َسِحيقٍ  )ٓتبو الريح العاتية حٌب ىوت بو 
 من ىوؿ ما ىو فيو من الضبلؿ كالضياع البعيد كا٢بّبة ا٣بانقة.  ،ليتناثر جسمو قطعان صغّبة مشٌوىة

اكقولو ) اابن صىعىدن  ُٕا١بن/(كىمىٍن يػيٍعًرٍض عىٍن ًذٍكًر رىبًًٌو يىٍسليٍكوي عىذى
ا ة:نيفيا٢ب) عن اإلماـ الباقر)ع( –ٔ:فائدة ، فطرىم ًىيى الًفٍطرىةي )السًَّليمىةي( الًٍَّب فىطىرى النَّاسي عىلىيػٍهى
كبعد من خرَّ   ،أٍعلىمى هللا سبحانو أف بيعد من أشرؾ بو من ا٢بق –ٕ ،ْٔٗ/  ّنور الثقلْب  (ا٤بعرفة علىى 

 أىفَّ كُب ا٢بديث ) ،أك ىوت بو الريح ُب مكاف بعيد موحش ،من السماء فذىبت بو الطّب أتكلو
ٍرؾي  عىلىٍيكيم أىخىاؼي  مىا أىخىٍوؼى   . ُٕٗ/  ِج شرح النه (الرايء كىىيوى  اأٍلىٍصغىرى  الشًٌ

  رؾ؟الشِّ  رُ طَ ما ىو خَ 
رؾ آفةي الدًٌين، كفساد الٌتوحيد، كخراب العقيدة، كضرر على كحدة األدايف السماكية،  ألف الشًٌ

ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه كٰببط العمل، كٱبدع األمل، لذلك قاؿ تعأب ) لىًئٍن ، كقولو )ُّلقماف/( ًإفَّ الشًٌ
ألنو ييصىغًٌر  ، ككاف الشرؾ ظلم عظيم،ٓٔالزمر/( كىلىتىكيونىنَّ ًمنى ا٣بٍىاًسرًينى  أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّ عىمىليكى 

عظمة ا٣بالق كيبخس حٌقو، كيلغي دكره كيينسي ذكره، كييعظًٌم دكر ا٤بخلوؽ ادكد، كيغإب فيو، 
(  كىىيٍم ميٍشرًكيوفى كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم اًبللًَّ ًإالَّ كيدعو إليو، كيعطيو صفات هللا عز كجل كقولو )

مىًن ابٍػتىدىعى رىٍأاين فىأىحىبَّ عىلىٍيًو أىٍك أىبٍػغىضى ) :عن أدّن الشرؾ فقاؿُس ل اإلماـ الصادؽ )ع(  َُٔيوسف/
رؾ( كعجل ىذه األٌمة الٌدينار عن النيب )ص(  ،ّٕٗ/ِالكاُبعىلىٍيًو(  )إٌف لكلًٌ أٌمة عجل )طريقة للشًٌ

: مصطلح قرآ٘ب علمي إٲبا٘ب حركي  ا٢بنيف( : ُحنَػَفاَء َّلِلَِّ ) – ٖ .ِّٖ/ٕاجة البيضاءكالٌدرىم( 
ستقامة مقاـك للباطل معارض للفساد العاـ، مؤثر ُب النفوس عإب ا٤بضامْب، كا٢بينيفٌية تدعو إٔب اال

 كلوكاف ُب ٦بتمع جاىلي متخٌلف!، فهو ٰبمل إرادة أمةُب كل األحواؿ، ُب الدين كالثبات عليو 
فقد  َُِالنحل/ ﴾ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َكاَف أُمًَّة قَانِتًا َّلِلَِّ َحِنيفاً ﴿ كقولومقاكمة للضبلؿ للفساد ك  معارضة

كيتحٌمل كل ، كيصرب ب كٓب يتسامح ُب شيء ُب دينوأسلم ألمر هللا فلم ينافق كٓب يتذبذب كٓب يتقلٌ 
يُن ا٣بَاِلصُ ﴿ا٤بعاانة حٌب ٱبلص دينو   ( اإًلٍخبلىًص يىكيويفي ا٣بٍىبلىصي ُب )  ّمر/الز ﴾َأاَل َّلِلِ الدِّ

، كيبقى اثبتان على اإلسبلـ ُب كل ميل للشرؾ أبنواعو ا١بلي كا٣بفي : الذم ال يوجد لديووا٢بنيف
 وا٢بنيف:( صىًديقو  ًمنٍ  ا٢بٍىقُّ  ٕبَّ  أىبٍػقىى مىا) اإلماـ علي)ع(أقوالو كأفعالو كلو بقي لوحده! كما يقوؿ 

كثبت عليو، كترؾ أنواع  كتعامل بو درس طريق ا٢بق بعلم كإٲباف فسلكو بصدؽالذم ٌٙبرل كٕبث ك 
َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ٩بَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو ﴿كقولو الضبلؿ كقاـك اال٫براؼ حولو حٌب لو كاف تياران مغراين 

 ا٥ٍبيدىل طىرًيقى  تىٍستػىٍوًحشيوا الى ُب هنج الببلغة ) ،ُِٓالنساء /  ﴾ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيفاً  َّلِلَِّ َوُىَو ٧ُبِْسٌن َواتػََّبعَ 
 كاسعة الداللة، مقاكمة عالية ا٤بضامْب حركية إهنا صورة قرآنية تربوية -ٗ ،َُِخطبة ( أٍىًلوً  ًلًقلَّةً 
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ح ىي كساكس الشيطاف كالشرؾ كالري ،كالطّب ىي الشهوات اٌرمة ،فتكوف السماء ىي اإلسبلـ

 .اع بعد ىذا الٌتيو ا٣بانق؟، فأم ضيكدكافع ا٥بول
 ﴾ٌَُِيَ ًََْٖٓ ُّؼَظِّْْ َ٘ؼَدجَُِ خَُِّوِ كَةَِّٗيَد ِْٖٓ ظَوٌٍَْ خُْوٌُُِذِ  ﴿ - ٕٖ
( َشَعاِئَر اَّللَِّ كيتناكؿ اآلف تعظيم ) َّاآلية ( حرمات هللا( األمر الذم قلنا ُب تعظيم )َذِلكَ )   
 ،الٍب عٌينها هللا لطاعتو كامتثاؿ أكامره عن علم كإٲبافكىي العبلمات البارزة  ،ٝبع شعّبة: َشَعاِئرَ ال

كىي كل  ،يشمل كل ما يستجيش مشاعر اإلنساف ،معُب حركي عاـ كاسع الداللة وشعائر هللا:
لتزاـ بفرائضو كعلومو كآدابو كحرماتو كعباداتو كشرائعو كحدكده.. كلها أحكاـ اإلسبلـ كاال

كتيبعد  ،كجل ٙبيي الضمائر كتقٌرب إٔب هللا عز ،األحاسيسمَبادفات أك متقارابت ٙبٌرؾ ا٤بشاعر ك 
كل األعماؿ الدينية العامة الٍب تذٌكر اإلنساف اب تعأب    وتشمل الشعائر ،عن ا٥بول كالشيطاف

 ( ماكضحو هللاَذِلكَ : )، ا٤بعُبُٖٓالبقرة/﴾ِإفَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر هللاِ ﴿كقولو كالصفا كا٤بركة 
( منهج الدين الصحيح على سعة َوَمْن يُػَعظِّْم َشَعاِئَر اَّللَِّ لكم من األحكاـ اإلسبلمية كاألمثاؿ )

كىيىصٌب ُب هنضة الببلد كتطٌور العباد  ،كل مشروع صإت لؤلمة َويُرضي هللا :والشعائرمعناه 
نتاج البحوث العلمية كالٍب منها أتسيس ا٤بدارس كا١بامعات ُب التعليم العإب كإ ،علميان كدينيان 

كإقامة ا٤بؤٛبرات  ،عة كالكفاءات ا٤بتعددة كاستثمار الطاقاتوٌ تنوعة، كإعداد االختصاصات ا٤بتنا٤ب
كمن الشعائر أعماؿ ا٢بج  ،كإنشاء ا١بمعيات كالندكات كااضرات العلمية كالقرآنية .. كغّبىا

تعظيمها كإحياء ذكرىا من أعماؿ ا٤بتقْب   ( فإففَِإنػََّها ِمْن تَػْقَوى اْلُقُلوبِ كاألضاحي كا٥بدم )
 ا٤بتقربْب لو سبحانو. 

 :فائدة
، كتعود التقول، كتعمل على أساس التقول تنبع من، ك : من هللا كإٔب هللا كمع هللاشعائر هللا–ٔ

أم تبدأ ابلتقول كتستمر ابلتقول كتنتهي ابلتقول )كىمىٍن اتٌقى هللاي كيقىاهي(  ،حصيلتها إٔب التقول
كما أتٌقي النار كأحذر من   ،من إالتٌقاء كا٢بذر من سخط هللا كالتورٌع عن ٧بارمو التقوى:و 

ر على السلوؾ كتظه ،ألف حقيقة التقول ُب القلب وأضاؼ التقوى إ٘ت القلوب ،ا٤بخاطر
فا٢بج  ،ك٧بل قياس تعظيمك لشعائر هللا ،، كالقلب ىو ٧بل نظر هللا إليككتنعكس على األقواؿ

ال تقول  (ِمْن تَػْقَوى اْلُقُلوبِ )كلكن مناسكو كشعائره كلها  ،ل ا١بوارح كاألعضاءليس من تقو 
عن األقواؿ كلقلقة الٌلساف،  األعماؿ التقولى  ، تقولى تقول ا٤بضامْب ال تقول األشكاؿ ،القوالب

ـي هللًا( فبل ) )ع(اإلماـ الصادؽ ـي هللًا( غّب هللاتسكن القلب )حىرى  النيب)ص( عن، ِٓصَٕالبحار( )حىرى
عن اإلماـ  ُٔالتغابن / ﴾فَِاتػََّقْوا هللَا َما ِاْسَتَطْعُتمْ ﴿ ْْٖ/  ٕتفسّب القرطيب (كأشار إٔب صدره: التػٍَّقوىل ىىا ىينىا)

ٍنزو ) علي)ع( بو كىظيٍفًر  ًؾ كيلًٌ طىالً رٍ ٪بيىاةي كيلًٌ ىىاًربو كىدى  ًفيوً  ،ًعزٌو  كىأىعىزُّ  ًحٍرزو  أىٍحرىزي كى  ًإفَّ التػٍَّقوىل أىٍفضىلي كى
حيث إٌف التقول ىي الغاية من مناسك ا٢بج كشعائره كٝبيع فرائض  ،ّْٕ/  ٕٕالبحار ( كيلًٌ غىاًلب
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ُ اَّللَُّ آاَيتِِو لِ ﴿كقولو ( التقوىالدين لتصل ابإلنساف إٔب ىدؼ ) لنَّاِس َلَعلَُّهْم َكَذِلَك يُػبَػْبِّ
تػىهىى ًرضىا هللًا ًمٍن عً  التػَّْقَوى:) ٓت غرر ا٢بكم، ُٕٖالبقرة /  ﴾يَػتػَُّقوفَ  ٍلًقوً بمينػٍ تيوي ًمٍن خى  –ٕ( اًدًه كىحىاجى

ِمْن ( قيرنت الشعّبة اب تعأب ألهنا توصل إليو فهي منو كإليو! كقرنت الشعّبة أيضان )َشَعاِئَر اَّللَِّ )
يت ك٠بي  ،( كمن دكافع اإلٲباف األصيل الٍب توصل إٔب هللا تعأب أبقرب الطرؽتَػْقَوى اْلُقُلوبِ 

  ،مىوي بشيء مهم ليكوف عبلمة دالة على طاعة هللا تعأب( ألهنا تيشعر اإلنساف أم تػيعىلًٌ َشَعاِئرَ )
ومن ، كااللتزاـ آبداب العبلقات العامةكالطواؼ كالسعي كالرمي كالذبح كالصبلة كٝبيع العبادات، 

الشعائر ا٤بعنوية الركحية فإهنا من  ،:  التوكل على هللا كالتفويض كالتسليم إليو تعظيم شعائر هللا
كىكذا يريٌب اإلسبلـ أبناءه على منطق العقل السليم كمشاعر القلب الرحيم  ،ا٣باصة ألكلياء هللا

رة، كا٢بياة كالدنيا مع اآلخ ،فيتوازف العلم كاإلٲباف كتتعادؿ متطلبات الركح مع ا١بسد ،الشفاؼ معان 
كيتآخى عقلو مع قلبو  ،اف كيستقيم فكره كسلوكو، فيتوازف ميزاف اإلنسمع ا٤بوت، كاألمل مع العمل

ٍلقىان كخيليقان كعقيدةن  ،كعاطفتو مع مشاعره كضمائره ،كقولو مع فعلو فيكوف ُب أحسن تقوٙب خى
ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػ َنا اَّللَُّ ّتَّ اْستَػَقاُموا َفبل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم ﴿كمنطقان كعلمان كسلوكان. كقولو

كال التماس  ،طافو لٍ ُب سي  ةن سى نافى مي  ًمنَّا كافى   ٍن الذمٍ كي )إنٌو ٓبٍى يى  عن اإلماـ علي)ع( ُّاألحقاؼ/﴾َزنُوفَ ٰبَْ 
 نى يأمى فى  ،ؾى بلدً ُب بً  اإلصبلحي  هرى ظً ، كني كى ينً دً  نٍ مً  عآبى الػمى  لًنىردَّ كلكن  ،طاـً ا٢بي  وؿً ضي في  يء منٍ شى 

ـي الػمي ؾى بادً من عً  فى موي ا٤بظلوي  (، كتيقا   ُِٔ/ٖشرح هنج الببلغة عىطىلىةي ًمٍن حيدكيًدؾى
 ﴾ٌَُُْْ كِْيَد َٓنَدكِغُ بََُِ ؤَـٍََ ًََُّٕٓٔ ؼَُّْ َٓمُِِّيَد بََُِ خُْسَْْطِ خُْؼَعِْنِ  ﴿ - ٖٖ

( من صوفها كلبنها َمَناِفعُ أيها الناس ُب األنعاـ ا٤بهيأة للذبح ُب ا٢بج )شعّبة األضاحي( ) (َلُكمْ )
:  ل َها٧بِ  (ّتَّ ٧بَِل َها ِإَ٘ت اْلبَػْيِت اْلَعِتيقِ ( إٔب كقت ذٕبها )ِإَ٘ت َأَجٍل ُمَسمًّىظهورىا )ك٢بمها كركوب 

كىخىٌص  ،ىو ا٢بـر ُب العمرة ا٤بفردة كُب مُب كمكة ُب ا٢بج ،ا٤بًحل الذم ٰبيٌل فيو ٫بر األضاحي
 . ٓٗا٤بائد/ ﴾ِلَغ الَكْعَبةِ َىْداًي ابَ ﴿كقولو ( ابلذكر ألنو أشرؼ ا٢بـر اْلبَػْيِت اْلَعِتيقِ )

بَُِوٌ ًَخلًٌِ كََِوُ ؤٌَُِِْٔٔخ  ًٌََُُِِّ ؤَُّٓصٍ ـَؼَِْنَد َٓنٌَْٕدً ًًٍَُُُُِْْخ خَْْٔ خَُِّوِ ػَََِ َٓد َََِهَيُْْ ِْٖٓ زَئَِْصِ خَْٕٗؼَدِّ كَةَُِيٌُُْْ ﴿ - ٖٗ
 ﴾ًَزَُِّْٙ خُُْٔىْسِعِنيَ 

كتستمر ا٤بناسك إٔب األمم كلكل أىل دين من األدايف السابقة،  ،اضية( من األمم ا٤بَوِلُكلِّ أُمَّةٍ )
ُب كل رساالت  لدين اللٌ  الثابتةكالطريقة القواعد كاألسس  )التػََّنس ُك(( َجَعْلَنا َمْنَسكاً )اٌلبلحقة 

 قرابانن يتقربوف بو: َمْنَسكاً   ،أما الفرعيات فلكل ٦بتمع ما يناسبو من طاعات كعبادات ،السماء
كذٕبان يذٕبونو كدمان يريقونو على كجو التقريب   ،عبادةن من تقريب القرابْب كاألضاحيإٔب هللا، 

: كلكل أمة جعلنا نكاحان أم طريقة وىكذا ٲبكن القوؿأبيكم إبراىيم  على سينَّةً  ،تعأب دكف سواه
 َعَلى َما َرزَقَػُهْم ِمْن َّبِيَمِة لَِيْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ ) الزكاج عقدلتزكيج ُب ا٤براسيم كاالحتفاؿ ك ُب ا

ـِ  ، كذكر ْٓالعنكبوت /  ﴾َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكبَػرُ ﴿كقولوكُب كل األحواؿ  ،هللا ُب كل شيء كا( يذكر األَنْػَعا
ذكر هللا تعأب على الذبيحة للداللة على أهنا  ،ك٪باة ا٤بطيعْب ،كشرؼ الذاكرين هللا لٌذة ابْب،
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( ) ،قوؿ عند الذبح )ًبٍسًم هللاً ن ،خالصة  كحده ٍها ٕب ِبْسِم هللاِ كهللاي أكبػىري ( أزىق ركحها كهللا أاٍبحى

( من أف يقاس بشيء، كأكرب من أف تدركو العقوؿ كا٢بواس. كليشكركه على ما أنعم وهللُا أكبَػرُ )
أم  ،اـ حصران كإضافة البهيمة إٔب األنعاـ تنبيو على أف القرابف ٯبب أف يكوف من األنع ،ّٔا عليهم
كالغنم كا٤باعز، أما البهائم من غّب األنعاـ كا٣بيل كالبغاؿ كا٢بمّب فبلٯبوز  البعراف( كالبقراإلبل )

( فإ٥بكم كإلو من قبلكم كمن بعدكم إلو كاحد ال شريكى فَِإ٥َبُُكْم ِإَلٌو َواِحدٌ ) ،ذٕبها ُب مورد القرابْب
كإٍف تعٌدد األنبياء كتنوعت الشرائع  ،كاحدةوة كا٤بعاد ُب التوحيد كالنبكأصوؿ العقيدة السماكية  ،لو

 ( فَػَلُو َأْسِلُموافهناؾ اختبلؼ ُب أحكامها الفرعية كليست األساسية ) ،السابقة
فما اإلسبلـ  ،كإ٭با ىو إسبلـ التسليم كالعلم كالتعظيم كاالطمئناف ،ليس ىو إسبلـ اإلجبار كاإلكراه

يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإِلْسبلـُ إِ ﴿ كقولو القيٌم، إاٌل ديني هللاً  خلصوا  العبادة فأ ُٗآؿ عمراف /  ﴾فَّ الدِّ
كال تتقربوا ُب  ،ىان  كظاىران كابطنان كطوعان ال كر كاستسلموا ٢بكمو كانقادكا لطاعتو قوالن كعمبلن 

ٗتَْ يُْذَكْر اْسُم َوال أَتُْكُلوا ٩بَّا ﴿ كقولوقرابينكم إٔب غّبه كال تذكركا على ذابئحكم إاٌل ا٠بو سبحانو 
ْر اْلُمْخِبِتْبَ ، )ُُِاألنعاـ/﴾اَّللَِّ َعَلْيِو َوِإنَُّو َلِفْسقٌ  رْ ( َوَبشِّ السار قبل  من البشارة كالبشرل كا٣برب: َوَبشِّ

 ك ،إخبات مع هللا كإخبات مع الناس :من اإلخبات كىو على نوعْب: اْلُمْخِبِتْبَ  ،٦بيء زمنو
  عى تػىوىاض كىمىنٍ اضعْب  الواثقْب برّٔم كدينهم ا٤بتواضعْب  مع الناس ): ا٤بطيعْب ا٣باْلُمْخِبِتْبَ 

بػَّ  كىًمنٍ  ،رىفػىعىوي  ا٤بطمئنة قلؤّم  ،ا٤بنيبْب إليو ابلتوبة كا٤بغفرة ،( ا٤بذعنْب لو ابلعبوديةوي عى كىضى  عىلىٍيوً  رى تىكى
ٍب كصف هللا تعأب  ،علمككل العبادات تؤٌدل على قدر ال ،ككل ىذا ييبُب على العلم ،بذكره

 ا٤بخبتْب أبربع صفات فقاؿ : 
 ﴾خُصَّالشِ ًََِّٓٔد َََِهْنَدىُْْ ُّنْلِوٌَُٕ  ِخٍََُِّّٖ بٌَِخ ًٌَُُِ خَُِّوُ ًَـَِِطْ هٌُُِزُيُْْ ًَخُصَّدزَُِِّٖ ػَََِ َٓد ؤَصَدزَيُْْ ًَخُُْٔؤِِْ ﴿ - ٖ٘

: ا٤بعُب  ،بقدر قوة اإلٲباف تعظيمان كمهابة من اللٌ  من الوجل : كىو استشعار ا٣بوؼ ِجَلتْ وَ 
ُب  كال رعبة كإجبلالن كليس رىبة ٤بقاـ هللاكرغبة كعظمة ( خافت قلؤّم ىيبةن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَُّ )

ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ ﴿ كقولونفوسهم   ،فعلى قدر الذكر يكوف الوجل ،ْٔالرٞبن /  ﴾َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
فكأهنم بْب يديو كاقفوف ك١ببللو  ،عند الذكر على حسب ٘بلي ا٢بق للقلبكيكوف ا٣بوؼ 

ألنو ُب  ،( ال مكاف للشيطاف ُب القلب التقي النقياٍلميًحبًٌْبى  لىذَّةى  الذًٌٍكري ) ٓت غرر ا٢بكم ،مشاىدكف
كمن اشتغل بذكر هللا طٌيب هللا ذكره  ،شغل شاغل بذكر هللا كا٣بوؼ من عذابو كالرجاء لثوابو

 ﴾َأال ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِ ن  اْلُقُلوبُ ﴿ كقولوكٓب يكن من الغافلْب كطرد الشيطاف عنو رح صدره كش
 .ِٖالرعد / 

فبل اعَباض ٥بم على قضاء  ،( من النوائب كان ُب السَّراء كالضَّراءَوالصَّاِبرِيَن َعَلى َما َأَصابَػُهمْ )
امً  اٍلًمحىنً  ُب  فَّ فىإً كيصربكف على سائر ا٤بكاره ) ،هللا فيهم ارًهً  كىُب  ،هللاً  ًمنى  نىحى ارًـ اٍلمىكى  كىُب  ،مىكى

بػىرىاتو  رىاحىاتو  اٍلمىشىقَّاتً  ةً  كىُب  ،كىخى ايى  كىُب  بىاىةو،ىً  اٍلميعىاانى ته  اٍلبىبلى اايى هًتىا ًبدى  كقولو( اٍلكىرىامىاتً  هًنىاايى
 اًبلدًٌينً  اٍلميًصيبىةي ) ٓت غرر ا٢بكم ،ُٕلقماف/ ﴾ـِ األُُمورِ َواْصَِبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعزْ ﴿
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التوحيد ء( بله كابتً  ضاءه قى كى  ةه مشيٌ  فيوً  ط إال كً سٍ ض كال بى بٍ قػى  نٍ ا مً )مى  وعن الصادؽ)ع(( اٍلمىصىاًئبً  أىعىٍظمى 

كُب  ،ركهنا بشرطها كشركطها ُب خشوع كخضوع كتدبٌ ( الذين يؤدٌ الصَّبلةِ  يَواْلُمِقيمِ ) ّْٓص 
ـى اإلٲباف كالصرب على الصبلة ألف إقامة  ،فهي قرابف كل تقي ،أكقات فضيلتها من دكف أتخّب كىقىدى

َو٩ِبَّا ) ْٓالبقرة /  ﴾َوِاْسَتِعيُنوا اِبلصََّْبِ َوالصَّبَلةِ ﴿كقولو كالصرب كالعلم الصبلة على قدر اإلٲباف 
كينفقوف  ،ُب كجوه الرب ا٤بتنوعةا٤بإب  من طيب الرزؽ ( كينفقوف بعض ما آاتىم هللاَرزَقْػَناُىْم يُػْنِفُقوفَ 

ككلّّ كنصائحهم كخرباهتم كقدراهتم.. ينفقوف من علومهم كجاىهم  ،ٗبعناه العاـ ا٤بادم كا٤بعنوم
 ،كما يقرف القوؿ ابلعمل  ،كىكذا تقرف الصبلة ابلزكاة )كيله ينفق ٩با عنده( ينفقي بقدره كمقداره

َوَما أَنْػَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَػُهَو ﴿كقولو  ،كالعبادات اب٤بعامبلت كاألخبلؽكا٤بٌدعيات اب٤بصاديق، 
 ( يةً طٌ جىادى ابلعى  فً مىٍن أىيٍػقىنى اًب٣بىلٍ ) ٖٛٔٓت هنج الببلغة حكم  ّٗسبأ /  ﴾ِلُفوُ ٱبُْ 

، كترفعو إنساف تسامٍت بو إٔب أعلى الصفاتإذا اجتمعت ُب التكاملية ىذه الصفات  –ٔ :فائدة
كيعرؼ ا٢بقائق،  ،كيرل العجائب ،األسرارلو  فتنكشف ،قى الدرجات عند هللا كعند الناسإٔب أر 

 .كيينٌسق مع األقدار!
 ٌَخ ًَـَسَطْ ـُنٌُزُيَدًَخُْسًَُْٕ ـَؼَِْنَدىَد ٌَُُْْ ِْٖٓ َ٘ؼَدجُِِ خَُِّوِ ٌَُُْْ كِْيَد وٌَُْْ كَدًًٌُُُْخ خَْْٔ خَُِّوِ ػََِْْيَد صٌََخفَّ كَةِ ﴿ - ٖٙ

 ﴾كٌٌَُُِخ ِٓنْيَد ًَؤَؼْؼٌُِٔخ خُْوَدِٗغَ ًَخُُْٔؼْعََُّ ًٍََُِيَ َٔىََُّْٗدىَد ٌَُُْْ َُؼٌََُِّْْ ظًٌََُُُْٕٙ 

يت بيدانن لضخامة بدهنا ،: اإلبل السمينة كاألبقار البدينة َواْلُبْدفَ  كمعُب ذلك أف يكوف  ،٠بي
لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىٌبَّ تػيٍنًفقيوا ذل، كقولو )فاؽ من طيب نفس، كمن أفضل ما ٛبلك، ببل مىنو كال أناال

بُّوفى   ،ألهنا أفضل ما ييهدل ،( من دين هللاَجَعْلَناَىا َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر اَّللَِّ ) ِٗآؿ عمراف/( ٩بَّا ٙبًي
كتكرٙب كُب ذلك داللة على أٍف تنفقوا بسخاء ُب تدعيم  ،كٱبص البيٍدفى ابلذكر ألهنا أعظم ا٥بىٍدم

أم جعل ذٕبها  ،: عبلمات دالة على دينو الٍب شرعها لعباده َشَعاِئِر اَّللَِّ  ،تعظيم شعائر هللاك 
رٌ الشرعي من أحكاـ الشريعة الٍب شرعها هللا ) ( لكم فيها نفعه ُب الدنيا كالركوًب َلُكْم ِفيَها َخيػْ

 ً َها َصَواؼَّ فَاْذ كُب اآلخرة الثواب ا١بزيل على ذٕبها لوجو هللا الكرٙب ) ،كاللىَبى  (ُكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَليػْ
أم فاذكركا اسم هللا على البيدفى حْب  ،: قائمات قد صففن كقيدف أيديهن كأرجلهن َصَواؼَّ ال

َها َوَأْطِعُموا ( اللهم تقبل مٌِب )وهللُا أكبَػرُ  ،ِبْسِم هللاِ ذٕبها كقولوا ) فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُػَها َفُكُلوا ِمنػْ
حها بعد ٫برىا كناية عن سقوطها على جنبها كإزىاؽ رك   : فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُػَها( َواْلُمْعتَػرَّ اْلَقاِنَع 

( أم الفقّب اْلَقاِنعَ ) ،كاطعموا على الوجوب ،فكلوا منها أنتم فهي مباحة لكم كٓب يبقى ٥با حركة،
( اْلُمْعتَػرَّ وَ من غّب مسألة ) كٗبا ييعطى ،الراضي ٗبا عنده ،القانع برزقو ا٤بتعفف عن السؤاؿ كالتسٌوؿ

َكَذِلَك الفقّب الذم يتعرض ابلسؤاؿ لتعطيو ٩با أعطاؾ هللا من ٢بمها كال يقنع ٗبا أعطيتو )
َلَعلَُّكْم ( ىكذا ذللنا البيدف لكم كجعلناىا منقادة مع ضخامتها كقوهتا )َكَذِلكَ ) (َسخَّْرََنَىا
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كاشكركا هللا أيضان ّٔذا البذؿ  ،تدبّبه كتقديره( لكي تشكركا هللا على نعمو كحسن َتْشُكُروفَ 

: كما  فائدة كالعطاء من ٢بومها. فهي نعمة إذا كانت حية كنعمة بعد ذٕبها كاالستفادة منها.
كليس ا٥بزيل، كذلك ينبغي أف  ،كىي ا٢بيواف السمْب الصحيح ،جعل هللا البيدف من شعائر هللا

الواعية كغّبىا من صبلة ا١بمعة العلمية ا٤بتنوعة الثقافية  ( من عقد آّالسشعائر هللا العامةتكوف )
، كينتهي تبدأ من التقول، كتعمل ابلتقول ٕبيث ،على أحسن أدائها كعطائها كنواايىا ،كا١بماعة

( ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ كقولو )  كمكاـر األخبلؽ. ،كهتذيب النفوس ،بتقول القلوب
 .ُّا٢بجرات/

ًخ خَُِّوَ ػَََِ َٓد َُْٖ َّنَدٍَ خَُِّوَ ُُمٌُُٓيَد ًَال يَِٓدئُىَد ًٌََُِْٖ َّنَدُُوُ خُعَّوٌٍَْ ِٓنٌُْْْ ًٍََُِيَ َٔىََُّىَد ٌَُُْْ ُِعٌَُسُُِّ ﴿ - ٖٚ
 ﴾ىًََخًُْْ ًَزَُِّْٙ خُُْٔمِْٕنِنيَ 

ألنو الغِب  ،عأب شيءه من ٢بومها كالدمائها( لن يصل إٔب هللا تَلْن يَػَناَؿ اَّللََّ ٢ُبُوُمَها َوال ِدَماُؤَىا)
كيستفيد منو ( كلكن يصل إليو َوَلِكْن يَػَنالُُو التػَّْقَوى ِمْنُكمْ ) ،عن كل شيء كإليو يفتقر كل شيء

ابمتثالكم أكامره كطلبكم  ،تقول القلوب كاستقامة النفوس كتزكيتها من الفقراء كا٤بتعففْبأىل 
كما يريد الوالد من كلده أف يكوف انجحان ُب   ،ّب قدر اإلمكافبرفع حاجة الفق ،رضوانو سبحانو

 (كىأىٍعمىاًلكيمٍ  قػيليوًبكيمٍ  ًإٔبى  يػىٍنظيري  كىلىًكنَّ  أىٍموىاًلكيمٍ  ًإٔبى  كىالى  صيورًكيمٍ  ًإٔبى  يػىٍنظيري  الى  هللاى  ًإفَّ ُب ا٢بديث ) ،حياتو
التفسّب  (السَّاًئلً  يىدً  ُب  عى تػىقى  أىفٍ  قػىٍبلى  الرٍَّٞبىنً  يىدً  ُب  تػىقىعي لى  قىةى الٌصدى  ًإفٌ ) ا٢ْبَديثِ  َوٓت  ،ُُٓ/  ُٕتفسّب ا٤براغي 

اؽ كلكن يريد من عبده كهللا سبحانو ىو ا٤بالك كالرزٌ  ،كىنا أتكيد على إخبلص النية ،ّْٖا٤ببْب ص 
ُوا اَّللََّ َعَلى َما َىَداُكمْ ) ،أف يكوف كرٲبان  رره لتأكيد نعمو أم كذلك ( كَكَذِلَك َسخََّرَىا َلُكْم لُِتَكَبِّ

ُوا اَّللََّ ذللها لكم كجعلها منقادة لرغبتكم  ) ًاانى  مىا عىلىى اًٍكبػىرٍ  هللاي ( )لُِتَكَبِّ  مىا عىلىى ا٢بٍىٍمدي  كىلىوي  ،ىيدى
كلتعرفوا فضلو ُب ىدايتو  كتشريعو، أم لتعرفوا عظمتو سبحانو ُب قدرتو كتدبّبه كتقديره ،(..أٍكالىًانى 

ْر اْلُمْحِسِنْبَ إٔب نور ا٥بداية كاالستقامة )لكم من الضبلؿ  ( كبٌشٍر اي دمحم اسنْب بذاهتم ٕبسن َوَبشِّ
الذين أيتوف  ،شٌرىم مأموانن كخّبىم مأموالن  ، كاسنْب لغّبىم فيكوفأقوا٥بم كأفعا٥بمن عبادهتم كحيس

ى أحسن كجو كال كعل ،كل إنساف ٕبىسب قدرتو كمن موقعو  ،ابألعماؿ ا٢بسنة على إطبلؽ معناىا
مفيدان كعلمان ينفع اإلنسانية ترؾ شيئان جديدان كعمبلن كابألخص من  ،يكتفوف ابلقدر الواجب منها

ٌر َمَرّداً ﴿ كقولوٝبعاء على الدكاـ  ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَػَوااًب َوَخيػْ عن  ،ٕٔمرٙب /  ﴾َواْلَباِقَياُت الصَّا٢ِبَاُت َخيػْ
ىٍرءى ًإذىا مىاتى ) النيب )ص(

لىوي  انٍػقىطىعى  ا٤ب تػىفىعي لىوي، كىًعٍلمه  يىدىعيو صَّاًلحه  : كىلىده ثىبلىثإاٌل ًمٍن  عىمى ًو، بً  يػينػٍ
قةه  ارًيىةه كىصىدى  .ّْٓٓٔكنز العماؿ خرب  (جى

 ﴾بَِّٕ خَُِّوَ ًَُّخكِغُ ػَْٖ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ بَِّٕ خَُِّوَ ال ُّمِرُّ ًََُّ وٌََّخٍٕ ًَلٌٍَُ  ﴿ - ٖٛ
كيؤيٌد كيسٌدد كيدفع عن عباده الصا٢بْب شىرَّ األشرار ككيد الفجار كشر طوارؽ : ٰبمي  يَُداِفعُ 

كٯبعلهم  ،كيدفع عنهم كساكس الشيطاف -بسبب إٲباهنم –كيدفع عنهم كل مكركه  ،الليل كالنهار
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ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا ﴿ كقولوكمن سيئات أعما٥بم  ،ُب يقظة من شركر أنفسهم األمارة ابلسوء
)التٌػٍقويل:  ٓت غرر ا٢بكم ،َُِاألعراؼ/ ﴾سَُّهْم طَاِئٌف ِمْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروا فَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروفَ مَ 

كٞبايتو كتسديده ٥بم أبية  ،ًحٍصنه حىٍصْبه ٤بٍن ١بىىأى إلىيًو( كيكوف دفاع هللا عن ا٤بؤمنْب الصادقْب
ٍلنىا عىلىٍيًهٍم رٰبان ﴿ كقولو ة أك غّب مباشرة، مباشر مادية أك معنوية ،صورة من الصٌور اٌلبلزمة فىأىٍرسى

كٱبتلف من حالة إٔب  ،فيخضع ىذا الدفاع اإل٥بي للنسبة كالتناسب ،ٗاألحزاب/ ﴾كىجينيودان ٓبٍى تػىرىٍكىىا
 َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اَّللََّ ﴿ بقولوكما دافع هللا عن النيب)ص(   ،كمن كيفية إٔب أخرل ،أخرل
ككما دافع هللا  عن رسولو)ص( ُب غار  ٕالضحى/ ﴾َوَوَجَدَؾ َضاالًّ فَػَهَدى﴿ وقولو ُٕاألنفاؿ/ ﴾َرَمى

للًًَّ جينيودي السَّمىوىاتً ﴿ كقولوكالعنكبوت ُب نسج بيتها  ،ا٢بمامة ُب ًعشًٌهاتسخّب الثور ب  كى
 ﴾فػىوىقىاهي اللَّي سىيًٌئىاًت مىا مىكىريكا﴿ وبقولككما دافع هللا تعأب عن مؤمن آؿ فرعوف  ،ْالفتح/ ﴾كىاألىٍرضً 

 ﴾الًَّذينى ًإٍف مىكَّنَّاىيٍم ُب األىٍرًض أىقىاميوا الصَّبلةى ﴿ بقولوككما يدافع هللا عن الذين آمنوا  ،ْٓغافر/
ا ًعبىاًدم الصَّا٢ًبيوفى ﴿ وقولو ُْا٢بج/ لًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىدى اللَّي ا﴿ وقولو َُٗاألنبياء/ ﴾أىفَّ األىٍرضى يىرًثػيهى

فا سبحانو يدافع عن الذين آمنوا  ،كغّبىا ٓٓالنور/ ﴾كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيم ُب األىٍرضً 
 .فيقهم السيئات 

كيدافع  ،كيدافع عنهم عندما يؤىلهم لوراثة األرض ،ٗغافر/ ﴾﴿كىمىٍن تىًق السَّيًٌئىاًت يػىٍومىًئذو فػىقىٍد رىًٞبٍتىوي 
ٍب نصر ا٤بؤمنْب الشامل ُب النهاية  ،ىم لبلستخبلؼ ُب األرض ... كىكذاعنهم أيضان عندما يعدًٌ 

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنْبَ ﴿كقولو   ،بتوفّب فرص مبلئمة كأسباب مناسبة للنصر ،ْٕالرـك /  ﴾وََكاَف َحّقًا َعَليػْ
( ٗبقدار ما يدافعوف عن َداِفُع َعْن الَِّذيَن آَمُنواِإفَّ اَّللََّ يُ كيربط على قلؤّم كيثبت أقدامهم، قاؿ )

 ال ٱبتص الدفاع اإل٥بي عن ا٤بعُب: ،َْا٢بج/ ﴾َولََينُصَرفَّ اَّللَُّ َمْن يَنُصُرهُ ﴿ كقولودين هللا كينصركنو 
ا٤بؤمنْب بزمن الرسوؿ)ص( كأ٭با يكشف القرآف عن سٌنة عامة تشمل دفاع هللا عن ٝبيع ا٤بؤمنْب 

 مكدنياى مدينه مابألساليب الٍب ٙبفظ ٥ب ، كل زماف كمكاف كسنة مستمرة فاعلةالصادقْب ُب
كهللا يدافع عن ا٤بؤمنْب  ،ستمرار( ابلفعل ا٤بضارع لداللة على االيَُداِفعُ لذلك جاءت ) م،كآخرهت

ا٤بخلصْب كليس مٌدعي اإلٲباف!! إٌف هللا تعأب ينسب الدفاع عن ا٤بؤمنْب )حقان كحقيقة( إٔب 
فَِإفَّ اَّللََّ ُيِضل  َمْن ﴿ كقولو، كما ينسب األمور ا٤بتعٌلقة ابإلنساف كا٢بياة إٔب ذاتو سبحانو نفسو

  . ٖفاطر/﴾َيَشاُء َويَػْهِدي َمْن َيَشاءُ 
فاألسباب من ا٤بؤمنْب وا٤بسببات من هللا  ،كأ٭با األمر متعٌلق ضمن قاعدة األسباب كا٤بسببات

كهتيئة  ،عرب توفّب الفرص ا٤ببلئمة للنصر ،فاع لو مدلوؿ عاـفيكوف الد على ضوء هتي ة األسباب
ًر أ٤بهً كعرب إاثرة مشاعر القوة كالقدر  للظفر، األسباب ا٤بناسبة ( كعرب مَّةً ة ُب نفوسهم )ا٥ًبٌمةي على قىدى

من التخٌلص من الببلاي كان الواعية كالفراسة  ،حتماؿ ا٤بكركهاإمدادىم ابلصرب ا٤بناسب على 
وليس كأداة مؤثرة من أدكات الدفاع،  ،شبو ابلٌدركع للمؤمنْب كٞباية كرعاية ٥بم، كىذا أدكالشدائ
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ٕبيث يصبح أمران حتمٌيان،  ،لتػىزىـى على نفسو نصر ا٤بؤمنْب ُب ٝبيع األحواؿاأف هللا قد  معُب ذلك

غّبىم، كىو  طفو معٕبيث يلطف ّٔم لطفان خفيَّان ال يل ،بل معُب ذلك عنايتو ّٔم كاىتمامو أبمرىم
هللا ٥بم حبان عمليان ابلرعاية كا٥بدية كا٢بماية كاإلمداد ٥بم مقابل الرفض لسياسة تعبّب عن حبًٌ 

امىكيمٍ ﴿ كقولو كفساد ا٤بفسدين ،كحكم الظا٤بْب الكافرين  ٕدمحم/﴾ًإٍف تىنصيريكا اللَّى يىنصيرٍكيٍم كىيػيثػىبًٌٍت أىٍقدى
 .ُٕاللقصص /  ﴾لىيَّ فػىلىٍن أىكيوفى ظىًهّبان لًٍلميٍجرًًمْبى قىاؿى رىبًٌ ٗبىا أىنٍػعىٍمتى عى ﴿وقولو 
نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي األىٍشهىادي ﴿ وقولو ِإفَّ اَّللََّ ال ، )ُٓغافر /  ﴾ًإانَّ لىنىنصيري ريسيلىنىا كىالًَّذينى آمىنيوا ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ

فاألعداء خانوا  ،لدينو كضمّبه ككطنو كامتو كصديقوكثّب ا٣بيانة :  َخوَّافٍ ( ٰبُِب  ُكلَّ َخوَّاٍف َكُفورٍ 
 ،كخانوا حق هللا كحق الناس كأخَّركا آّتمع إبشاعة الفساد فيو ،أمانة هللا كىي رسالتو كمنهجو

يُرِيُدوَف َأْف ُيْطِفُ وا نُوَر اَّللَِّ ِبَِفْػَواِىِهْم ﴿ كقولوبل كيريدكف إطفاء نوره  ،ككفركا كجحدكا أنعم هللا
: ٯبحد ا٤بعركؼ كإحساف الناس َكُفورٍ  ،ِّالتوبة/ ﴾َب اَّللَُّ ِإالَّ َأْف يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروفَ َوَيَْ 

كهللا يبغض   ،الٌناس مىٍن اليىشكير النىعمىة كىال ييراعي ا٢بيٍرمىة( )ٌشرُّ  ٓت غرر ا٢بكم. كيسيء ٤بن نصح لو
ُ يَػْوـَ  َوال﴿كقولو كل خائن ككفور كجاحد كمتهتك   ،ُْٕالبقرة /  ﴾اْلِقَياَمِة َوال يُػزَكِّيِهمْ  ُيَكلُِّمُهْم اَّللَّ

ٍك ال ِديَن َلُو(   ،)إف أٍعظمى ا٣بٌيانىةي خٌيانىةي األيٌمة ُِٔب هنج الببلغة كتاب ٓت غرر ا٢بكم )ُربَّ ُمتَػَنسِّ
  كأفظعي الًغٌش غشُّ األًئٌمة(

 :فائدة
، دكد كالقيوددفاع هللا عن ا٤بؤمنْب ليس لو ح –ٔ يدافع هللا عن ا٤بؤمنْب  كليس لو شكل معْبَّ

، كيفتح عليهم بصّبهتم فّبكف آايت هللا ُب اآلفاؽ كُب أنفسهم،  الصادقْب فيهديهم للٍب ىي أقـو
ثيمىا مىعىكى  هللاى  أىفَّ  تػىٍعلىمى  أىفٍ  اإًلٲبىٍافً  أىٍفضىلي )عن النيب )ص(  يػٍ كىىيوى كقولو )  ،ٔٔكنز العماؿ خرب( كيٍنتى  حى

تيمٍ  فّبكف كيدافع هللا عن ا٤بؤمنْب عندما يريهم ما ٯبب أف يعملوه، ،ْا٢بديد/( مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
كتنكشف ٥بم األسرار، كينسقوف مع األقدار، كيدافع عنهم عندما العجائب، كيعرفوف ا٢بقائق، 

وا أكفياء سابقوف اب٣بّبات ٰبٌملهم مسؤكلية تبليغ الرسالة، كٱبتارىم كيؤىلهم كيسددىم ٥با، كيكون
بْب عباده ليجعل كتابو ُب صدكر الذين أكتوا العلم كقولو  نإبذف هللا، كمنهم من يصطفيهم هللا م

نىا ًمٍن ًعبىاًدانى ) كال سيٌما  إذا كانوا ُب ميداف ا٤بعركة مع  ،ِّفاطر/( ٍبيَّ أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى الًَّذينى اٍصطىفىيػٍ
كمىٍن ٍبىَّ  ،ال يكوف ُب ميداف ا٤بعركة ،لعدكه كا٤بداىن ٥بمأف ا٤بؤمن ا٤بستسلم كىذا يعِب  ،الكافرين

ألنو ال معركة قائمة بينو كبْب عدٌكه الذم ىو نفسو عدك هللا  ،فبل يكوف من حق هللا الدفاع عنو
تػَ ﴿ كقولو ُغوَف ِعْنَدُىْم اْلِعزََّة فَِإفَّ اْلِعزََّة َّلِلَِّ الَِّذيَن يَػتَِّخُذوَف اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنَْب أَيَػبػْ
يعاً  هللا ٥بم  كيكوف نصر ،فيكوف دفاع هللا عن ا٤بؤمنْب بقدر إٲباهنم كعدائهم للكافرين ُّٗ/النساء ﴾ٝبَِ

كيكوف أتييد هللا ٥بم بقدر استعدادىم النفسي كإعدادىم للقوة البلزمة بقدر نصرىم  تعأب، 
 وقولو ُِٓالبقرة /  ﴾كىلىٍوال دىٍفعي اللًَّ النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو لىفىسىدىٍت األىٍرضي ﴿ كقولونة . كالقدرة ا٤بمك
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ةٍ ﴿ كتناكؿ سيد قطب )ُب ظبلؿ القرآف( اآلية الكرٲبة  ،َٔاألنفاؿ/﴾َوَأِعد وا ٥َبُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوَّ
سنة  ٕر إحياء الَباث العريب بّبكت ط دا ََٔص  ٓبشيء من التفصيل ا٤بشٌوؽ فراجع ج 

ُُٕٗ. 
 ﴾ؤٌَُِٕ ٍََُِِِّّٖ ُّوَدظٌََُِٕ زِإََّٗيُْْ ٌَُُِِٔخ ًَبَِّٕ خَُِّوَ ػَََِ َٗصُِْىِْْ َُوًٌَُِّ  ﴿ - ٜٖ

ىذه أكؿ آية نزلت ُب اإلذف ُب القتاؿ دفاعان عن  النفس كالٌدين كالًعرض كا٤باؿ كالوطن، بعد 
ي عنو ُب أكثر من سبعْب آية بع ،ا٥بجرة إٔب ا٤بدينة صى للمؤمنْب أف يقاتلوا ( ُأِذفَ )دما هني معناىا ريخًٌ

فيأتوف إليو بْب  ،فقد كانوا يؤذكفى أصحابى النيب)ص( أذلن شديدان  ،ا٤بشركْب لظلمهم كاعتدائهم
عن و  ،مضركب ك٦بركح كيتظلموف إليو فيقوؿ ٥بم النيب)ص( صربان صربان ٝبيبلن فإ٘ب ٓب أيكذف ابلقتاؿ

حٌب ىاجركا ( اَل يَػَتَحمَُّل َىَذْا اأَلْمُر ِإالَّ َأْىُل الصََّْبِ َواْلَبَصِر َواْلِعْلُم ٗبََوْاِقِع اأَلْمرِ ) اإلماـ علي )ع(
ألف  ،فقد ٙبٌمل النيب كأصحابو ألواانن من األذل دكف أف يقاكموا ،إٔب ا٤بدينة كأنزؿ هللا ىذه اآلية

كبعد ا٥بجرة  ،لضعف ا٤بسلمْب كقوة ا٤بشركْب ،نتحارية خاسرةلية ا٤بقاكمة كانت آنذاؾ أشبو بعما
َوِإفَّ ) ،لذلك جاءىم اإلذف ابلقتاؿ ككعدىم هللا ابلنصر، إٔب ا٤بدينة أصبح ا٤بسلموف أىل قوة رادعة

ف كلكنو يريد منهم أ ،( كاف هللا تعأب قادر على نصر عباده من غّب قتاؿاَّللََّ َعَلى َنْصرِِىْم َلَقِديرٌ 
َذِلَك ﴿كقولو  ،يبذلوا جهدىم ُب طاعتو لينالوا أجر آّاىدين كا٤بضٌحْب كا٤بستشهدين ُب سبيلو

ُلَو بَػْعَضُكْم بِبَػْعضٍ  ُهْم َوَلِكْن لِيَػبػْ كقد فعل فنصرىم كأعزىم،  ،ْدمحم/ ﴾َوَلْو َيَشاُء اَّللَُّ النَتَصَر ِمنػْ
التوحيد كإعبلء كلمة هللا عزكجل كىداية الناس ألهنم منتدبوف ٤بهمة إنسانية كبّبة فيها نصرة عقيدة 

ٍن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيمٍ ﴿ كقولو.   . ُْٗالبقرة /  ﴾فىمى
 يَكْغُ خَُِّوِ خُنَّدَْ زَؼْعَيُْْ زِسَؼْطٍ َُيًَُِّٓطْ صٌََخِٓغُ ًَزَِْغٌ خٍََُِّّٖ ؤُوُِْـٌُخ ِْٖٓ يَِّدَِىِْْ زِـَُِْْ لَنٍّ بِالَّ ؤَْٕ َّوٌٌُُُخ ََزُّنَد خَُِّوُ ًٌََُْال ﴿ - ٓٗ

 ﴾ػٌَِّّّ ًَصٌَََِخضٌ ًَََٕٓدـًُِ ًٍَُُُّْ كِْيَد خُْْٔ خَُِّوِ ًَؽِريخً ًَََُْنصََُُّٕ خَُِّوُ َْٖٓ َّنصُُُهُ بَِّٕ خَُِّوَ َُوٌٌَُِّ 
كبذلك  ،ىم إٔب ا٥بجرة من مكة إٔب ا٢ببشة كا٤بدينةابلغ ا٤بشركوف ُب إيذاء ا٤بؤمنْب حٌب اضطرك    

ِإالَّ ال لشيء ) ،فهو الظلم كأشد الظلم ظلم الضعيف ا٤بستضعف ،أخرجوىم من دايرىم بغّب حق
كىي أصدؽ   ،( ما كاف ٥بم إساءة كالذنب إاٌل إٲباهنم اب كحده ال شريك لوَأْف يَػُقوُلوا رَبػ َنا اَّللَُّ 

لصاعقة ( ىذه الكلمة أشٌد كقعان من ارَبػ َنا اَّللَُّ غي كاالعتداء كالظلم عليهم )إنو الب ،كلمة أف تقاؿ
، ألهنا تضع ا١بميع على مستول كاحد ُب ا٢بقوؽ كالواجبات، كالتيبقى على قلوب ا١ببابرة الطغاة

 ، كقولوفضبلن ألحد إاٌل ٗبا يقدمو من عمل صاّب ينتفع بو الفرد كآّتمع مبِب على أساس االٲباف
( ٰبيًٍسنيوي  مىا ئو أيمىرًٌ  كيلٌ  ًقيمىةي ) ٔٛٓت هنج الببلغة حكم  ،ُّا٢بجرات/( ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ )

مرئ ما ٲبلكو، كلو كقف األمر على ٦برد النطق بكلمة التوحيد ٥باف عليهم ٠باعها اكليس قيمة كل 
كإعادة بناء آّتمع من  ،ان دقيق تربواين  ان إسبلمي ان كلكن كراءىا منهج ،بل كاستسلموا كنطقوا ّٔا
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َوَلْوال َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس كىذا أعدل أعدائها! ) ،كراءىا ا٢بكم ابلعدالة كا٤بساكاة بْب الناسجديد، 

كتثبيت  ،ُب سياسة )التدافع( توازف حركة ا٢بياة ،( ُب القرآفالتدافع إهنا فلسفة)( بَػْعَضُهْم بِبَػْعضٍ 
 .ت البشريةكإعزاز القدرا ،لكراماتموازين ا

كيدفٍع بعض الناس  ،كغّب مباشر بشكل مباشر : إٌف هللا إٍف ٓب يدافٍع عن ا٤بؤمنْب عرب الزمافٗبعُب
 ،كيدفع بقـو عن قـو كيكفٌٍ شركرى بعًض الناس عن غّبىم ٗبا ٱبلقو كيقٌدره من األسباب ،ببعضهم

َوَلْوال َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعٍض َلَفَسَدْت ﴿كقولو لفسدت األرض كألىلك القومُّ الضعيفى 
كيكوف الظآب سيف  ،كمن سياسة الدفع كالتدافع أف يكيد الظا٤بْب ابلظا٤بْب ،ُِٓالبقرة /  ﴾اأَلْرضُ 

ًلكى نػيوىٕبًٌ بػىٍعضى الظَّاًلًمْبى بػىٍعضان ﴿ كقولوبو ٍب ينتقم منو هللا مسلوؿ ينتقم  عن  ،ُِٗ/األنعاـ ﴾كىكىذى
ا أعىافى  مىنٍ ) النيب)ص( َمْت َصَواِمعٌ ) ّٕٗٓكنز العماؿ خرب ( عىلىٍيوً  هللاي  سىلَّطىوي  ظىاًلمن ( معابد الرىباف ٥َبُدِّ
مَّل العبادةكحىرىـ هللا الرىبانية ك  ،للنصارل َوَرْىَبانِيًَّة ﴿ كقولو، كاالنعزاؿ عن الناس ىي الغيليوُّ ُب ٙبى

نَ   ( َوبَِيعٌ )  ِٕا٢بديد/ ﴾اَىا َعَلْيِهمْ ابْػَتَدُعوَىاَما َكتَػبػْ
يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَِّ  ( ا٤بسلمْب )َوَمَساِجدُ معابد اليهود ) ،( الكنيسَوَصَلَواتٌ كنائس النصارل )

ـي )( ىي كلها معرضة للهدـ على قداستها كٚبصيصها لعبادة هللا َكِثّباً   دىرىجىاتً  أٍقصىى كىا٥ٍبىٍد
اءً  ٍعًتدى فكما أدفع عن ا١بسم  ا٤بقاكمة، ، كفلسفة القوة كإعداد القدرة ٰبميها إاٌل قدرة الدفع(!، الااٍلً

كذلك ٯبب أف أدفع عن بلدم كأصونو كتقوية مناعتو،   ،آفات األمراض أبخذ الدكاء ا٤بناسب
كأسلحة حديثة متطٌورة تردع فبل بد من إعداد قوة ٙبميو  ،كأٞبيو من ٝبيع ما يؤذيو كيهدده

: كلوال وا٣ببلصة ،إدارة التدافع ٓت القرآفو وىذه فلسفة وسياسة  ،كتدفع عنو ا٤بخاطراألعداء، 
كشرطة كأمن  ،كأتسيس )القوة الرادعة( من جيش قوم عقائدم ،ما شرعو هللا من قتاؿ ا٤بعتدين

ككل مصادر القوة ا٢بديثة الٍب  ،مقاًكمة كىميضًحيَّة.. كغّبىا ،ك٨بابرات كقول )كومندكس( فيدائية
لسيطرى أىل الشرؾ كاإل٢باد على مواضع العبادة كلها  إال ،لنصرة منهج هللا ،شاىا األعداءٱب

( أم دفع ٞباة العقيدة َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعضٍ ) كىٌدموىا! على قداستها ال ٰبميها إالٌ 
 بيدَّ لًلنَّاًس ًمٍن أىًمًّب ًبرٌو الى ) عن اإلماـ علي)ع( ،عدائها الذين ينتهكوف حرمتها كيعتدكف على أىلهاأل

، أما حكم الفاجر فهو ّٖٓ/  ٕٓالبحار  (مًٌ ًمٍن القىوًٌ  أىٍك أىًمّبو فىاًجرو أتىٍمىنى ًبًو السُّبيلى كىيػيٍؤخىذي للضعيفً 
نتقل السياؽ القرآ٘ب من األقل إٔب اكقد  حذر. لبلختبار كاالستدراج، عندئذ يكوف ا٤بؤمن علىى 

( يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَِّ َكِثّباً إٔب ٚبريب )ا٤بساجد( كتدنيسها ك٧بوىا من الوجود! ) األكثر حٌب كصل
كا٤بعابد األخرل يصلوف فيها  ،تعظيمان ٥با كتشريفان ألف ا٤بسلمْب ييصٌلوف فيها الفرائض ا٣بمس

 .سبوع مرة كاحدة ابأل
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ة، ك٢بماية ا٢بق كلصيانة إنو قانوف عاـ ٢بفظ ا٢بيا ( )الواك( كاك القسمَولََينُصَرفَّ اَّللَُّ َمْن يَنُصُرهُ )
أم كأقسم لينصرىفَّ هللا من ينصر دينو كٯبعل   ،، أنو قانوف متعادؿ بنصرٌة متبادلة كمتوازنةا٢بقوؽ

َنا َنْصُر ﴿ كقولو  فبمقدار ما تنصر هللا ينصرؾ هللا بقدره ،كلمة هللا ىي العليا وََكاَف َحقًّا َعَليػْ
تيك بوسائل النصر من حيث ال ٙبتسب ؤكد أف أيكىذا كعد هللا الوثيق ا٤ب ،ْٕالرـك  /  ﴾اْلُمْؤِمِنْبَ 

 ًإفٍ ﴿كقولو كىذا ترغيب ُب ا١بهاد لنصرة ا٢بق كأىلو  ،ُِالكهف /  ﴾ُموا َأفَّ َوْعَد اَّللَِّ َحق  لِيَػْعلَ ﴿
امىكيمٍ  ، ( كصف هللا نفسو ابلقوة كالعزةاَّللََّ َلَقِوي  َعزِيزٌ  ِإفَّ ) ،ٕدمحم /  ﴾تىنصيريكا اللَّى يىنصيرٍكيٍم كىيػيثػىبًٌٍت أىٍقدى
كقولو كبعزٌتو ال يقهره قاىر كال يغلبو غالب  ،على نصرىم فبقوتو خلق كل شيء، كىو قومّّ 

ا٤بستفاد من اآلية أف حكم ا١بهاد كاف موجودان ُب  ُِآّادلة/﴾َكَتَب اَّللَُّ أَلْغِلنَبَّ َأََن َوُرُسِلي﴿
تػينىا ًلًعبىاًدانى ﴿كقولو  ، كىو قائم كمستمر إٔب يـو القيامة،بقةالشرائع السا ًلمى بػىقىٍت كى كىلىقىٍد سى

، ًإنػَّهيٍم ٥بىيٍم اٍلمىنصيوريكفى    . ُّٕ – ُُٕالصافات/ ﴾كىًإفَّ جيندىانى ٥بىيم اٍلغىالًبيوفى ، اٍلميٍرسىًلْبى
ًََُِِّوِ ػَدهِسَصُ  ُصَّالشَ ًَآظٌَْخ خًََُّّدشَ ًَؤًََُُٓخ زِدَُْٔؼًُُْفِ ًََٗيٌَْخ ػَْٖ خُُْٔنٌَُِْخٍََُِّّٖ بِْٕ ٌََّٓنَّدىُْْ كِِ خََْٕضِ ؤَهَدٌُٓخ خ ﴿ - ٔٗ

 ﴾خٌَُُِٕٓ
ْرَف هللَا َمْن يَػْنُصُرهُ ﴿إٌف ا٤بؤمنْب حقان كصدقان الذين ينصركف هللا  ، ىؤالء ىم جنود َْاآلية  ﴾َولِيُػَنصِّ

كىمىا يػىٍعلىمي ، كعناصر قدرتو ا٤ببثوثة، كأدكات إرادتو ا٤بٌدخرة كقولو )هللا الذين ال تيسلَّطي عليهم األضواء
ىؤالء النخب النموذجيوف ا٤بميزكف ال  ،ُّا٤بٌدثر/( جينيودى رىبًٌكى ًإالَّ ىيوى كىمىا ًىيى ًإالَّ ًذٍكرىل لًٍلبىشىرً 

لىٍقنىا أيمَّةه يػىٍهديكفى اًب٢بٍى ٱبلو منهم زماف كمكاف كقولو ) كقولو ، ُُٖاألعراؼ/( قًٌ كىًبًو يػىٍعًدليوفى كى٩بٍَّن خى
ا نىًذيره كقولو )، ٕالرعد/( كىًلكيلًٌ قػىٍوـو ىىادو ) كىؤالء ىم الذين  ،ِْفاطر/( كىًإٍف ًمٍن أيمَّةو ًإالَّ خىبلى ًفيهى

ية أف تكوف حر هللا قضى  ، كلكنُّالرعد/ (ًإفَّ اللَّى الى ٱبيًٍلفي اٍلًميعىادى ٰبققوف كعد هللا الصادؽ )
و تكمكليتو عن أفعالو ُب حدكد قدرتو كحاإلنساف ضمن حدكد مشيئة هللا كإرادتو سبحانو، كمسؤ 

( حْب ٲبكن هللا ٥بم ُب األرض كٰبقق ٥بم النصر الَِّذيَن ِإْف َمكَّنَّاُىْم ٓت اأَلْرضِ ): ا٤بعُب عز كجل،
س ٦بتمعان صا٢بان قواين سعوا لتأسي ،كيثبت ٥بم ا٢بكم كالسلطة كالقوة ُب ظركؼ موضوعية مناسبة

ي كٲبلكوف التخلٌ  ،كإ٭با ىم ٲبلكوف ا٢بكم ،فبل ٲبلكهم ا٢بكم ،مستقيمان ُب فكره كأقوالو كأعمالو
فمن عبلماهتم  )عىظيمى أ٣باًٍلقي ُب أنٍػفيًسًهٍم فىصىغيرى ٍما ديكنىوي ُب أىٍعييًنًهٍم( ٖٜٔٓت هنج الببلغة خطبة  ،عنو

 ،( بكما٥با كجبل٥با كُب أكقات فضيلتها فأثرت ُب مشاعرىم كسلوكهمبلةَ َأقَاُموا الصَّ ا٤بميزة أهنم )
( على سعة معناىا َوآتَػْوا الزََّكاةَ كعبدكا هللا عبادة عن علم ككعي تزيد ارتباطهم اب كصلتهم بو )

اةي ) ٓت غرر ا٢بكم( لكل شيء زكاة)ابعتبار  اس ( كزكاة الظفر اإلحساف للنٍنصىاؼى اإٍل  اٍلقىٍدرىةً  زىكى
ا٤بادية كأٌدكا حٌق الناس ُب تقدٙب خدماهتم كقضاء حوائجهم  ،فأٌدكا حقَّ هللا ُب عبادتو ،كالعفو عنهم

كعرٌب هللا سبحانو عن العبادة  ،كالسعي ُب هنضة ببلدىم هنضة حضارية متطورة سريعةكا٤بعنوية، 
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َأَمُروا مبلت كاألخبلؽ )فجمع بْب العبادات كا٤بعا، كابلعبادة ا٤بالية ابلزكاة ،البدنية ابلصبلة

كٗبا استحسنو   ،: ما تعارؼ على حسنو العقل السليماِبْلَمْعُروؼِ ( اِبْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعْن اْلُمْنَكرِ 
 كىشىجَّعى كأاثب عليو .الشرع 

 كعاقب عليو، كما استقبحو الشرع كهنى عنو ،( ما أنكره كعارضو العقل السليماْلُمْنَكرِ َونَػَهْوا َعْن )
كٰبٌقوف ا٢بق كيبطلوف  ،فيصلحوف ابألمر اب٤بعركؼ من سلوؾ الناس كيقيموف ٥بم طرقهم مستقيمةن 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجتْ ﴿ الباطل ُتْم َخيػْ َهْوَف َعْن الْ  ِللنَّاسِ  ُكنػْ  ﴾ُمنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف اِبَّللَِّ أَتُْمُروَف اِبْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ
ما الذم أزاؿ ملكك؟ قاؿ أضعت حٌق هللا كالٌناس فضاع  ،ميٍلكيوي  زىاؿى  ، قيلى لًػمىًلكو َُُآؿ عمراف / 

ىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيي األى ) )ع(عن اإلماـ الباقر ،ملكي
ًر خيٍلقىاًف ًمٍن خيليًق هللًا عزكجل ٍمري اًب٤ب ٍنكى

ي
ٍن فىمى  ،عىٍن ا٤ب

لىوي هللاي ٮبيى رى نىصى  كهللا  ،ىؤالء ىم الذين ينصركف هللا ،ّٖٗ/  ُُعة كسائل الشي (ا أىعىزَّهي هللاي كىمىٍن خىذ٥َّبىيمىا خىذى
كالنصر  ،( كهللا بعد ذلك ييصٌرؼ األمور كيف يشاء فيبدؿ ا٥بزٲبة نصران َوَّلِلَِّ َعاِقَبُة األُُمورِ انصرىم )

َوالَعاِقَبُة ﴿كقولو ىزٲبة عندما تػيٍهمىلي التكاليف كتتغٌّب الٌنوااي كينحرؼ السلوؾ. 
تػيٍؤٌب اٍلميٍلكى مىٍن تىشىاءي كىتػىٍنزًعي اٍلميٍلكى ٩بٍَّن تىشىاءي كىتيًعزُّ مىٍن تىشىاءي كىتيًذؿُّ ﴿ وقولو ُِٖاألعراؼ/﴾ِللُمتَِّقْبَ 

يػٍره  سىاعىة عىٍدؿي كُب  ا٢بديث )، ِٔآؿ عمراف /  ﴾مىٍن تىشىاءي بًيىًدؾى ا٣بٍىيػٍري  ركح  (ًسنَّةن  سىٍبًعْبى  ًعبىادىةً  ًمنٍ  خى

إشارة إٔب نفاد قدرة هللا لتبلغ الغاية الٍب قٌدرىا  ،( ٜبرهتا الطيبةاِقَبُة األُُمورِ عَ ) -ٔ:فائدة ،ُْ/ٔياف الب
كنصر هللا لو سببو كلو تكاليفو  ،هللا كىي نصر ا٤بؤمنْب الصادقْب كإعزازىم كأتييدىم كتوفيقهم

ايتو ألحد ال ٰبقق غالنصر كال يبقى  ،فبل ييعطى ٦باانن كجزافان ببل مؤٌىبلت ،كشركطوكظركفو 
)إهنا ٕبق اإلماـ  عن اإلماـ الباقر)ع(( الَِّذيَن ِإْف َمكَّنَّاُىْم ٓت اأَلْرضِ كمقتضاه. كمن مصاديق اآلية )

ا ًلئتٍ مي  كىمىا كىعىٍدالن  طان سٍ قً  ٍرضى أىأل ٲبؤل الًَّذم)  َُٓ/ّنور الثقلْب ا٤بهدم كأصحابو(  ٍورنا ظيٍلمن كنز ( كىجى

ا ًعبىاًدمى الصَّا٢ًبيوفى أىفَّ ، كقولو )ّٕٖٔٔالعماؿ خرب   .َُٓاألنبياء/( اأٍلىٍرضى يىرًثػيهى
 ﴾ًَبِْٕ ٌٍَُِّّزٌُىَ كَوًَْ ًٍََّزَطْ هَسَِْيُْْ هٌَُّْ ٌُٗقٍ ًَػَديٌ ًَؼٌَُٔيُ  ﴿ - ٕٗ

كإف جاء ابلبٌينات  ،كإف يكذبوؾ أىل مكة ايدمحم فاعلم أنك لست أكؿ رسوؿ يكذبو قومو
فاقتًد ّٔم  ،لك أنبياء كيٌذبوا  فصربكا إٔب أف أىلك  هللا ا٤بكٌذبْبى فقد كاف قب ،كا٤بعجزات ا٣بارقات

، كقولو كىي تسلية للرسوؿ)ص( ككعيد للمشركْب ْٖالطور /  ﴾رَبَِّك فَِإنََّك ِبَِْعُيِنَناَواْصَِبْ ٢ِبُْكِم ﴿
ا) ٍهًلًكًهٍم مىٍوًعدن  .ٗٓالكهف/(كىجىعىٍلنىا ًلمى

( ًَؤَصْمَدذُ ًَََّْٖٓ ًًٍَُِّذَ ٌََُٓٔ كَإََِْْْٓطُ ٌَُِِْدكَُِِّٖ ؼَُّْ ؤَوٍَْظُيُْْ 34هٌَُّْ ٌُُغٍ )ًَهٌَُّْ بِزَُْخىَِْْ ًَ ﴿ - ٗٗ – ٖٗ
 ﴾كٌََْْقَ ًَدَٕ ٌَِٗريِ 

( أيضان مع وَُكذَِّب ُموَسىككذب كذلك قـو إبراىيم كقـو لوط كقـو شعيب أىل مدينة مدين )
، : فػأمهلتفََأْمَلْيتُ ( ْمَلْيُت ِلْلَكاِفرِيَن ّتَّ َأَخْذتُػُهمْ فَأَ كضوح آايتو كعظم معجزاتو فما ظنك بغّبه؟ )

كىال ﴿ كقولوفأغرقتهم بنعمٍب  ،الكافرين كأٌخرت عقوبتهم ليؤٌدكا ٛباـ امتحاهنم كألًب ا٢بجة عليهم
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ًٍلي ٥بىي  يػٍره ألىنٍػفيًسًهٍم ًإ٭بَّىا ٭بي ًٍلي ٥بىيٍم خى َّ الًَّذينى كىفىريكا أى٭بَّىا ٭بي َفبل ﴿ وقولو ُٖٕآؿ عمراف/ ﴾ٍم لًيػىٍزدىاديكا ًإٍٜبان ٰبىٍسىَبى
نْػَيا بَػُهْم ِّبَا ٓت ا٢ْبََياِة الد  َا يُرِيُد اَّللَُّ ِليُػَعذِّ يرجعوا  ٓب فلما ،ٓٓالتوبة/ ﴾تُػْعِجْبَك َأْمَوا٥ُبُْم َوال َأْوالُدُىْم ِإ٭بَّ

هللاي  ،ابلعذاب كالعقابلعقو٥بم كٓب يعودكا لرشدىم بعد إنذارىم أخذهتم أخذ عزيز مقتدر  انىوي  كى  سيٍبحى
أىنَّوي  حىٌبَّ  لى هى أىمٍ  أىنَّوي  حىٌبَّ  رى تػى سى  كىلىقىدٍ  لى،أىٮٍبى  كى ، كى أىنَّوي  حىٌبَّ  رى ذى أىنٍ  كىأىنَّوي  غىفىرى ( َفَكْيَف َكاَف َنِكّبِ ) !رى ذى أىعٍ  كى

 ،نعمهم نقمان  بتغيّب ،أم فكيف كاف إنكارم عليهم إنكاران بعنف ،استفهاـ تقريرم للتػىعىٌجب
 تىكيوفي كابلعمارة خراابن؟ كىو كناية عن شدة األخذ كأليم العقوبة! ك) ،كابلكثرة قلة ،كحياهتم ىبلكان 

تشّب اآلية إٔب أف على العاقل أف ال يتعٌجل الشيء قبل  –ٔ:فائدة(. ا١ٍبًنىايىةً  قىٍدرً  عىلىى اٍلعيقيوبىةي 
 . ّٖالرعد/﴾ًلكيلًٌ أىجىٍل ًكتىابه ﴿ كقولوأكانو 
َصٍ ًَهَصٍُْ َِٓٙ ﴿ - ٘ٗ ْ ِْٖٓ هََُّْصٍ ؤَىٌَِْْنَدىَد ًَىَِِ ََدَُِٔصٌ كَيَِِ وَدًَِّصٌ ػَََِ ػًُُُِ٘يَد ًَزِحٍُْ ُٓؼَؽَِّ  ﴾ًٍْ كٌََإَِّّٖ

( َكأَيِّنْ ( أم فكم من قرية أىلكنا أىلها ابلعذاب الشامل كىي كثّبة كما تدؿ عليها كلمة )َكأَيِّنْ ف)
( لنفسها َوِىَي ظَاِلَمةٌ عها ُب مشهد متٌحرؾ كتصوير مؤثر ُب ا٤بشاعر، )كيعرض القرآف مصار 

( خالية من أىلها َخاِويَةٌ ( فالقرية )َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَهاابلكفر كظا٤بة لغّبىا ابالعتداء )
ة اب٤باء ( عامر َوبِْ ٍر ُمَعطََّلةٍ ( أم سقوفها )ُعُروِشَهامهجورة خربة قد هتدمت حيطاهنا كسقطت )

( فخم مرتفع َوَقْصٍر َمِشيدٍ العذب كلكنها مَبككة ال يستفيد منها أحد! معطٌلة عن أداء مهمتها! )
ىلك سكانو كتيرؾ بنيانو من غّب أىل  ،البنياف ذك أسس قوية اثبتة ليصاف من حوادث الزماف

ل الظا٤بة كلكنو موحش تنفر منو النفوس، كل أىل تلك القر  ،فهو قصر ٝبيل ظاىره ،يسكنونو
كخربوا  ،فهم عمٌركا دكر الدنيا ا٤بؤقتة ،ًعربة ٤بن يعترب كمثاالن ٤بن يفكر كيعقل ابذنؤّم كصارك  اأيىلكو 

( ككم من عآب ال ييرجع إليو، كال يينتفع بعلمو! َوبِْ ٍر ُمَعطََّلةٍ ) عن أىل البيت)ع(دكر اآلخرة الدائمة!. 
الكاًب لعلمو ( كناية ببلغية ميتحركة عامة عن اإلماـ الصامت ةٍ َوبِْ ٍر ُمَعطَّلَ ) وعن اإلماـ الكاظم)ع(
الرسالية ُب حيسن تبليغها كظيفتو  الذم يؤدم ،( اإلماـ الناطقَوَقْصٍر َمِشيدٍ )الػميقىٌصري ُب كاًجًبًو( )

نو( )مىثىلي اٌلذم يتىعٌلم العلم ٌٍب الٰبٌدث بو كمثل اٌلذم يكنز الكنز فبل ينفق م )ص(النيب عنللناس، 
ًإفَّ الًَّذينى يىٍكتيميوفى مىا أىنٍػزىٍلنىا ًمنى اٍلبػىيًٌنىاًت كىا٥ٍبيدىل ًمٍن بػىٍعًد مىا بػىيػَّنَّاهي ، كقولو )ُِِ/  ُالَبغيب كالَبىيب 

ًعنيوفى   ظىهىرىتً  ًإذىاٍ ) )ص( عن النيب، ُٗٓالبقرة/( لًلنَّاًس ُب اٍلًكتىاًب أيكلىًئكى يػىٍلعىنػيهيمي اللَّي كىيػىٍلعىنػيهيمي البلَّ
ٍن ٍٓب يػىٍفعىٍل عىًلمىوي  فػىٍلييٍظًهر اٍلعىآبي  ،اٍلًبدىعي ُبٍ أيمًٍَّبٍ   .ْٓ/ُالكاُب( هللاً  لىٍعنىةي  فػىعىلىٍيوً ، فىمى

ؼََْٔ خَٕزْصَدَُ ًٌََُِْٖ ظَؼََْٔ خُْوٌُُِذُ ؤَكََِْْ َِّٕريًُخ كِِ خََْٕضِ كَعٌٌََُٕ َُيُْْ هٌُُِذٌ َّؼْوٌَُِِٕ زِيَد ؤًَْ آٌَخٌٕ ََّْٕٔؼٌَُٕ زِيَد كَةَِّٗيَد ال ظَ ﴿ - ٙٗ
 ﴾خَُّعِِ كِِ خُصًًَُُِّ 

بُب على رزؽ أك للَبفيو في، سواء أكاف السفر للباده إٔب السّب السياحي ُب األرضدعا هللا ع   
 ،كالتفٌكر كالعربةكا٢بكمة ا٥بدفٌية. كالسفر فيها ليس سفر ٥بو كلغو كأ٭با سفر ىادؼ ٩بلوء اب٤بوعظة 
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لينظركا كيف تنهض ا٢بضارات ككيف ٛبوت؟ ككيف تعيش األمم ككيف ٙبيا سعيدة؟ ككيف تىًضلُّ 

األجل  ّْاألعراؼ/﴾ِلُكلِّ أُمَِّة َأَجلٍ ﴿كقولو كتنحرؼ  كتعا٘ب من الكآبة كاألمراض النفسية؟ 
 ﴾َيْسَتْأِخُروفَ َأَجَلَها َوَما َما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة ﴿أجل الدكؿ كا٢بضارات  ،ا١بماعي أجل الشعوب

فتوحي ٥بم ابلًعرب كتنطق ٥بم بلساف الواقع البليغ الذم ٰبٌرؾ ا٤بشاعر  ،فّبكهنا كيتحسَّسوا ّٔا ،ٓا٢بجر/
عن آاثر ىذه ا٤بشاىد من البئر ا٤بعطلة كالقصر  ستفهاـ إنكاراين لذلك جاء اال ،كييوٌسع اآلفاؽ

( فتدرؾ ما كراء ىذه اآلاثر من سٌنة هللا ْعِقُلوَف ِّبَافَػَتُكوَف ٥َبُْم قُػُلوٌب يػَ ا٤بشيد ُب نفوس ا٤بشركْب )
فتسمع أحاديث األحياء عن تلك الدكر ا٤بهٌدمة  (ِّبَا َأْو آَذاٌف َيْسَمُعوفَ الٍب ال تتخٌلف كال تتبٌدؿ )

لقد عىطَّلوا  ،كيسمعوف كال يعتربكف ،كاآلابر ا٤بعطٌلة كالقصور ا٤بوحشة؟! فإهنم يركف كال يدركوف
 كىأىٍخسىري )( !لًٍلبىاًقْبى  عىبػٍرىةن  كىافى  اًبٍلمىاًضْبى  يػىتًَّعظٍ  ٓبىٍ  كىمىنٍ فهم صيمّّ بيكمه عيٍميه ال يعقلوف ) ،حواٌسهم

( فَِإنػََّها ال تَػْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الٍَِّب ٓت الص ُدورِ ) ،(لًلنَّاسً  ًعبػٍرىةن  كىافى  مىنٍ  النَّاسى 
كىو عمى البصائر الذم ىو  ،ف كانت سا٤بة ال عمى ّٔا فقد أصأّم عمى القلوبإٌف أبصارىم كإ

ِإفَّ الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف اِبآلِخَرِة زَيػَّنَّا ٥َبُْم ﴿ كقولو ومن عمى العيوف! لقد أصأّم العىمى  ان أشد ضرر 
 ىى مٍ شىرُّ العى ) عن الرسوؿ)ص( سي،التحٌّب كاالضطراب النفالَعَمة:  ،ْالنمل/ ﴾َأْعَما٥َبُْم فَػُهْم يَػْعَمُهوفَ 

ًذًه ﴿ كقولو ،كما عىمىت القلوب إاٌل لكثرة الذنوب ،ُُْ/  ٕٕالبحار  (عىمَّى القىٍلبي  كىمىٍن كىافى ُب ىى
 . ِٕاالسراء /  ﴾أىٍعمىى فػىهيوى ُب اآلًخرىًة أىٍعمىى كىأىضىلُّ سىًبيبلن 

نىافً : عن ٦باىد ) لكل إنساف أربع أعْب –ٔ:فائدة نىافً  يىاهي،نػٍ ًلدي  رىٍأًسوً  ُب  عىيػٍ  آًلًخرىتًًو، قػىٍلًبوً  ُب  كىعىيػٍ
نىا كىأىٍبصىرىتٍ  رىٍأسىوي  نىاعىيػٍ  عىًميىتٍ  فىًإفٍ  ئنا عىمَّاهي  يىضيرهي  فػىلىمٍ  قػىٍلًبوً  عىيػٍ يػٍ  كىعىًميىتٍ  رىٍأسىوي  نىاعىيػٍ  أىٍبصىرىتٍ  كىًإفٍ  ،شى
نىا ئن  نىظىريهي  يػىنػٍفىٍعوي  فػىلىمٍ  قػىٍلًبوً  عىيػٍ يػٍ )إذا أرادى الٌلي بعبدو خىّبان فىتحى عىيِب  )ص(عن النيب، ْْ/  ٔركح البياف  !(اشى

( زايدة ُب اْلُقُلوُب الٍَِّب ٓت الص ُدورِ ) – ٕ ،َٖٓ/  ّنور الثقلْب  قػىلىًبًو، فييشاًىدي ًّٔا ما كافى غىائًبان عىنو(
َكبلَّ َبْل رَاَف  ﴿ كقولو  لك القلوبالتوكيد ُب أتثّب القلوب ُب الصدكر! كزايدة ُب إثبات العمى لت

، كذلك لئبل ينصرؼ مفهـو القلوب الٍب ُب الصدكر ُْا٤بطففْب /  ﴾وِّبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوفَ َعَلى قُػلُ 
فىكىافى ٙبديد مكاهنا أمره  ،كقد كصف القلوب ىنا أبهنا تعقل كتدرؾ ،إٔب العقوؿ الٍب ُب الرؤكس

ًإٍف ُب ا١بىسىًد مضغة أىالى كى ) عن النيب)ص( ،بذاهتا كليست العقوؿ الزـه حٌب يتقررى أهنا مقصودة
( ًإذىا ٢بىٍ  )ًقٍطعىةي  ا٣بصاؿ  (يى القىٍلبي ال كىىٍ أ ،كيلَّوي   فىسىدى ا١بىسىدي  سىٍدتٍ كىًإذىا فى  ،صىلىحى ا١بىسىدي كيلُّوي  صىلىحىتٍ مو

ًذهً  ًإفَّ ) ٓت غرر ا٢بكم ،َُٗخرب  يػٍ  يَّةعً أىكٍ  ليوباٍلقي  ىى  .كللحدث كللحياة (للخرب أىٍكعىاىىا ىىاري فىخى
(ض)حياة وموت( )وصحة وسقم( )ويق روي: للقلب ستة أحواؿ: كنومىو  ،فحياتو ا٥بيدل ة ونـو

كنوميو الغىٍفلة! ٠بيًٌيى القلب قىلبان  ،تو الذكرضكيق ،كىعلَّتو ا٢براـ )ا٢ببلؿ(،فاءٌحتو الصَّ كصى  ،الضَّبللة
ِإفَّ ٓت َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن  ﴿ كقولوكىسىعًة فػىرىاسىتًو  ،كىدقًة تػىنػىبُّوئوً  كاتثره، سًُّسوً ككثرة ٙبى  ،لسرعًة تػىقىلُّبوً 
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كابطنو عميق  ،كمفهـو القلب ُب القرآف الكرٙب ظاىره أنيق دقيق جٌذاب ،ّٕؽ/ ﴾َكاَف َلُو قَػْلبٌ 
ـي العقل كق ،ككأف دكر القلب يقـو بدكر العقل ،رقيق منساب عن ائده كميوَّجهو! فيكوف القلب إما

نيوي ) اإلماـ الباقر)ع(  ًمنى  اٍلقىٍلبً  مىٍنزًلىةى  ًإفَّ )عن اإلماـ الصادؽ)ع(  ،ٖٗ/ُ البحار( لقٍلباالعىٍقلي مىٍسكى
كأكثر خطاب القرآف للقلب كليس للعقل! ُب هنج  ،ّٓص  َٕالبحار  (النَّاسً  ًمنى  اإٍلمىاـً  ٗبىٍنزًلىةً  ا١بٍىسىدً 

ٍوًعظىًة، قػىٍلبىكى  ٍحيً أى ) ُّالببلغة كتاب  )قلوب العباد الطاىرة  ٓت غرر ا٢بكم (ٍكمىةً اًب٢بًٍ  هي رٍ وٌ كىنػى  اًبٍلمى
سرائر  )تكاد ضمائر القلوب تطٌلع علىى  وفيو أيضاً مواضع نظر الٌل، فمن طىهيرى قلبو نظر إليو( 

 الغيوب( .
 ﴾ًَػًَْهُ ًَبَِّٕ ٌَّْٓدً ػِنًَْ ََزِّيَ ًَإَُْقِ َٔنَصٍ َِّٓٔد ظَؼًًَُُّٕ ًََّْٕعَؼْفٌَُِِٗيَ زِدُْؼٍََخذِ ًََُْٖ ُّىِِْقَ خَُِّوُ  ﴿ - ٚٗ
ف ؤك يركف مصارع الظا٤بْب كيقر  ،كدأب الظا٤بْب ُب كل حْب ،استعجاؿ العذاب طبيعة ا١باىلْب   

فإذا  ،فإذا ىم يسلكوف طريقهم ا٤بنحرؼ غّب انظرين إٔب سوء العاقبة! ،أخبارىم كيعلموف مصائرىم
َوِإَذا ِقيَل َلُو اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْتُو اْلِعزَُّة ﴿ كقولوريكا ٗبا انؿ أسبلفهم استبعدكا أف ييصيبهم ما أصأّم ذيكٌ 

يسخركف ٩بن فإذا ىم  ،ٍب يطغى ّٔم الغركر إذا أمهلهم هللا على سبيل االختبار ،َِٔالبقرة/ ﴾اِبإِلّتِْ 
يستعجلوف ما  ،ستهزاء من ا٢بقيقة الكربل، كإذا ىم من السخرية كاالذلك ا٤بصّب منٱبوفهم 

ا وً بًنػىٍفسً  ا١بٍىاًىلي  يػىٍعمىلي يوعدكف ابلعذاب! كىكذا ) ٌكًهً  اٍلعىديكُّ  يػىٍعمىلي  كىمى ُ (! )ًبعىدي َوَلْن ٱُبِْلَف اَّللَّ
كي   ،جىاؿ الناس بو ال ييعٌجلوتعٍ كاس ،( فهو آتو ُب موعده ا٤بقرر الذم قدره هللا كفق حكمتوَوْعَدهُ 

 ،ٓا٢بجر /  ﴾َما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروفَ ﴿ كقولوبطل ا٢بكمة ا٤بقصودة من أتجيلو ال ت
َوِإفَّ يَػْومًا ِعْنَد رَبَِّك َكأَْلِف َسَنٍة ٩بَّا كتقدير الزمن ُب حساب هللا ٱبتلف ٛبامان عن حساب البشر )

فإف  سبحانو تقديران غّب تقديرىم  ،كقوعو كام قد استبطؤ ( كىو أتكيد لوقوع كعد هللا كأهنتَػُعد وفَ 
كإ٭با يدبر الوجود كلو ُب  ،كأنو سبحانو ال يقيس الزمن ٗبقياس الناس ادكد ،كحساابن غّب حسأّم

  إنو ،ٕا٤بعارج / ﴾ِإنػَُّهْم يَػَرْونَُو بَِعيدًا َونَػَراُه َقرِيباً ﴿كقولو ق كبقدرة مطلقة ليس ٥با حدكد لزمن مط
ٍلًقًو  ،بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽكالتدابّب كناية تشبيهية عن اختبلؼ ا٤بقادير  فإف مقدار ألف سنة عند خى

فىًلمى إذان يستبعدكنو كيستعجلوف العذاب؟  ،كيـو كاحد عنده تعأب ابلنسبة إٔب حلمو على العاصْب
ن أايـ اآلخرة أشد ما يستعجلونو ابلعذاب )أك( كيـو كاحد م ،كىو تعأب حليم ذك أانة ال يعجل

فبل  ،عليكم من عذاب ألف سنة من سٌِب الدنيا )أك( يستوم عند هللا اليـو الواحد كاأللف سنة
َها ِمْن ﴿ كقولوٱباؼ الفوت حٌب يعٌجل ٥بم العذاب  َوَلْو يُػَؤاِخُذ اَّللَُّ النَّاَس ِبظُْلِمِهْم َما تَػَرَؾ َعَليػْ

ُرُىْم ِإَ٘ت أَ َدابٍَّة َوَلِكْن يُػؤَ   .ُٔالنحل /  ﴾َجٍل ُمَسمًّىخِّ
ٍسًلًمْبى بًًنٍصًف يػىٍوـو فػي )( عن النيب)ص –ٔ:فائدة

ي
ٍسًلًمْبى يىٍدخيليوفى ا١بىنَّةى قػىٍبلى األىٍغًنيىاًء ًمٍن ا٤ب

ي
قىرىاءي ا٤ب

ـه كىتىبلَّ اآليىةً   أٍلىنًٍبيىاءً ا ًمنى  ا١بٍىنَّةى  يىٍدخيلً  مىنٍ  آًخري : )وروي ،َُٖٓٔكنز العماؿ خرب  (كىىيوى ٟبسماءة عىا
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نٍػيىا ُب  أيكٌبٌ  لىمىا ًليمىافسى  ـً ) وعنو)ص(، ِٓصِٕالبحار( الدُّ ـو ًمٍن أىايَّ بػٍعىةى أىايَّ نٍػيىا كيلُّهىا سى اآلًخرىًة كىتىبلَّ  الدُّ

ـي ( كُب ا٤بثل )اآليىةً  ـي  اره ًقصى  السُّريكرً  أايَّ  كقولو تعا٘ت  ،ُِٕ/  ٦ٕبمع البياف  (وىاؿه طً  ا٥بمـو كىأايَّ
ا ٓبٍى يػىٍلبػىثيوا ًإالَّ عىًشيَّةن أىٍك ضيحىاىىاكى ﴿  . ْٔالنازعات /  ﴾أىنػَّهيٍم يػىٍوـى يػىرىٍكنػىهى

ْ ِْٖٓ هََُّْصٍ ؤََِْْْٓطُ َُيَد ًَىَِِ ََدَُِٔصٌ ؼَُّْ ؤَوٍَْظُيَد ًَبََُِِّ خَُْٔصِريُ  ﴿ - ٛٗ   ﴾ًًََإَِّّٖ

أم ككثّب  ،( للكثرةَكأَيِّنْ : ) ا٤بعُب  ْٓة تقدـ ُب ىذه السورة / اآلي ،نذارأعاد سبحانو لتوكيد اإل
مع  ،( مستحٌقة للعذاب بكفرىاَوِىَي ظَاِلَمةٌ ( أٌخرت إىبلكهم كأمهلتهم )َأْمَلْيُت ٥َبَامن أىل قرية )

ـُ ِإالَّ اْلَقوْ  َأفََأِمُنوا َمْكَر اَّللَِّ َفبل َيََْمُن َمْكَر اَّللَِّ ﴿استمرارىم على الظلم فاغَبكا بذلك التأخّب 
ّتَّ َأَخْذتُػَها (! )لًلنَّاسً  ًعبػٍرىةه  كىافى  مىنٍ  النَّاسى  كىأىٍخسىري كصاركا ًعربة ٤بن يعترب ) ٗٗاألعراؼ/ ﴾ا٣ْبَاِسُروفَ 

ر. و كإليو ترجع األم ،( ٍب أخذهتم ابلعذاب بعد طوؿ اإلمهاؿ كإٔب هللا مصّب كل شيءَوِإَٙتَّ اْلَمِصّبُ 
َّ الًَّذينى  ﴿كقولو  ًٍلي ٥بىيٍم لًيػىٍزدىاديكا ًإٍٜبان كى٥بىيٍم عىذىابه كىال ٰبىٍسىَبى يػٍره ألىنٍػفيًسًهٍم ًإ٭بَّىا ٭بي ًٍلي ٥بىيٍم خى كىفىريكا أى٭بَّىا ٭بي

ا ٗبً ) ٙٔٔٓت هنج الببلغة حكم  ُٖٕآؿ عمراف /  ﴾ميًهْبه  ءً ثمىا اًبٍػتػىلىى هللاي أىحىدن :  اإِلْمبَلء (لىوي  ًل اإًلٍمبلى
هللاي  –ٔة:فائد اإلمهاؿ، أىنَّوي  حىٌبَّ  رى تػى سى  دٍ قى لى  كى أىنَّوي  حىٌبَّ  لى هى أىمٍ  كىأىنَّوي  ،غىفىرى  كى  حىٌبَّ  رى ذى أىنٍ  كىأىنَّوي  ،أىٮٍبىلى  كى

أىنَّوي  انىوي يػيتىاًبعي عىلىٍيكى نػى  ايى اًٍبنى ) ٕ٘ٓت هنج الببلغة حكم ! رى ذى أىعٍ  كى ـي ًإذىا رىأىٍيتى رىبَّكى سيٍبحى وي ٍعمى آىدى
ٍرهي( وً تػىٍعًصيٌ  كىأىٍنتى  بُوا ﴿ كقولوفإنو استدراج إٔب ا٥ببلؾ من حيث ال يشعركف  فىاٍحذى َوالَِّذيَن َكذَّ

أما أمة دمحم فهي أمة قد أمهلها هللا كرامة  ُِٖاألعراؼ /  ﴾ِِباَيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ 
كىمىا كىافى اللَّي ميعىذًٌبػىهيٍم كىىيٍم  بػىهيٍم كىأىنتى ًفيًهمٍ كىمىا كىافى اللَّي لًيػيعىذًٌ ﴿ كقولولنبٌيو الكرٙب ا٣باًب)ص( 

 . ّّاألنفاؿ/ ﴾يىٍستػىٍغًفريكفى 
 ﴾َّد ؤَُّّيَد خُنَّدُْ بََِّٗٔد ؤََٗد ٌَُُْْ ٌٍَُِّٗ ُٓسِنيٌ  ﴿ - ٜٗ

نذار من أعرض كا٫برؼ ، كٚبويف كإغموض ىذه ىي مهمة األنبياء)ع( التبليغ الواضح عن هللا ببل
لِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيَِّنٍة ﴿كقولو عو من األدلة القاطعة كا٤بعاجز ا٣بارقة كاآلايت الناطقة ٗبا م
رًينى كىمينًذرًينى ل﴿ وقولو  ِْاألنفاؿ /  ﴾َيا َمْن َحيَّ َعْن بَػيَِّنةٍ َوٰبَْ  بلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اللًَّ ئريسيبلن ميبىشًٌ

ألف اآلية ُب مورد اإلنذار  ،كذكرت اآلية االنذار دكف التبشّب، ُٓٔالنساء/ ﴾حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيلً 
 اآلية التالية صورة مشوقة للبشرل.  كترسم ،للمعاندين

 ﴾كَدٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُصَّدُِمَدضِ َُيُْْ َٓـْلَُِشٌ ًََِِْمٌ ًٌَُِّْ  ﴿ - ٓ٘
كدائمان القرآف ٯبمع بْب  ،عما٥بم الصا٢بة النافعةفالذين آمنت قلؤّم كعقو٥بم كصٌدقوا إٲباهنم أب

كعلى االستمرار دكف  ،كيؤكد على الكيفية قبل الكمية ،اإلٲباف كالعمل الصاّب أبية نسبة كاان
كالذم ٯبمع بْب اإلٲباف كالعمل الصاّب يستدعي أف ٯبمع  ،كعلى ا٤بضموف دكف الشكل ،االنقطاع

 ،كا٢بياة كا٤بوت ،الركح كا١بسد، كمطالب الدنيا كاآلخرةكبْب مطالب  ،بْب مطالب القوؿ كالعمل
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( لسيئاهتم كثواب ٢بسناهتم ٥َبُْم َمْغِفَرةٌ كاألمل كالعمل ... ىؤالء ا٤بستقيموف ا٤بتوازنوف الٌنافعوف )
كسلكوا  ،ذك ااسن الكبّبة كالفوائد الكثّبة كا٤بنازؿ ا٤بميزة ،( كصف الرزؽ ابلكرٙبَوِرْزٌؽ َكِرميٌ )

كقولو النجاة كانلوا الفوز ُب جنات النعيم ا٤بقيم ا٤بادم كا٤بعنوم يفوؽ كصف الواصفْب  طريق
 ؼي عىرً يػى  الًَّذمكىكذا ) َٕالزخرؼ /  ﴾َوِفيَها َما َتْشَتِهيِو األَنُفُس َوتَػَلذ  اأَلْعُْبُ َوأَنْػُتْم ِفيَها َخاِلُدوفَ ﴿

تىًهي كىٍيفى  أي  كىٍيفى  ؼي عىرً يػى  ،يػىنػٍ  اإلنساف مستقبلو الدنيوم كاألخركم بنفسو. ا يصنع(!، كىكذيػىٍبدى
  ﴾ًَخٍََُِّّٖ َٔؼٌَْخ كِِ آَّدظِنَد ُٓؼَدـَِِّّٖ ؤًَُُْحِيَ ؤَصْمَدذُ خُْفَمِِْْ  ﴿ - ٔ٘

أم كوهنم  ،مشاكسْب معاكسْب لقضاء هللا ،: مغالبْب مسابقْب ا٤بؤمنْب كمعارضْب ٥بم ُمَعاِجزِينَ 
فكلما  ،: ٲبانعوهنم كيشاكسوهنم ليصّبكا إٔب العجز عن أمر هللا يعاجزكف األنبياء كأكلياءىم أم

منهم دقائق األمور طلبوا إظهار ا٢بق طلب ىؤالء إبطالو )أك( أهنم ظانْب أهنم يعجزكننا فبل نعلم 
( بذلوا أقصى جهدىم كطاقتهم كأسرعوا كاجتهدكا بقصد َوالَِّذيَن َسَعْوا: )ا٤بعُب ،كالنقدر عليهم

آايتنا كحججنا كرسالتنا ابلطعن فيها كاالفَباء عليها كتعطيل أتثّبىا كأثرىا  ُب ردٌ  ،كعمد
 ،ككانوا يعتقدكف أٌف ٥بم القدرة على مغالبة إرادتنا القاىرة كسْب معاكسْب( أم مشا ُمَعاِجزِينَ )

يَن َكَفُروا َوقَاَؿ الَّذِ ﴿كقولو  ُٔنعاـ/األ ﴾اِدهِ بعِ َوُىَو الَقاِىُر فَػْوَؽ ﴿عن إحصاء كل شيء  ىاكعجز 
( أكلئك ُأْولَِ َك َأْصَحاُب ا١بَِْحيمِ ) ِٔفصلت / ﴾ال َتْسَمُعوا ٥ِبََذا اْلُقْرآِف َواْلَغْوا ِفيِو َلَعلَُّكْم تَػْغِلُبوفَ 

( كىكذا يتحٌدل ا١باىل قدرة هللا القاىرة بقدرتو ا١ٍبًنىايىةً  قىٍدرً  عىلىى كىاٍلعيقيوبىةي يليق ّٔم جحيم جهنم )
 .ّبه ا٤بخذكؿ!التافهة كٗبص

َٕهُ خَُِّوُ َٓد ُِّْوِِ خَُّْْٙؽَدُٕ ؼَُّْ ُّمٌُِْْ ًََٓد ؤَََِْْٔنَد ِْٖٓ هَسِِْيَ ِْٖٓ ٌٍٍََُٔ ًَال َٗسٍِِّ بِالَّ بٌَِخ ظََٔنََّ ؤَُْوََ خَُّْْٙؽَدُٕ كِِ ؤُْٓنَِّْعِوِ كََْنْ ﴿ - ٕ٘
 ﴾خَُِّوُ آَّدظِوِ ًَخَُِّوُ ػٌَِِْْ لٌٌَِْْ 

( إف هللا ٕبكمتو البالغة ٱبترب عباده ٝبيعان كالسيما الرسل كاألنبياء)ع( كأف ٤بتشاّبةمن اآلايت ا)
 ،: حٌدث نفسو ما يهواه كيتمناه ٛبََُبَّ ( ِمْن َرُسوٍؿ َوال َنيبٍّ ِإالَّ ِإَذا ٛبََُبَّ هللا ما أرسل قبل دمحم)ص( )

جو كإقباؿ الناس عليو من تبليغ رسالتو على أحسن ك  ،كٰبٌب كيرغب أف ينشر دينو كمنهجو
، ) ،ك٪باحو ُب دعوتو ( رسوالن َوَما َأْرَسْلَنا( : )وهللا العاٗت ا٤بعُبكلكن ال يَبكو الشيطاف كما أحبَّ

 ،( كٛبُب ألمتو ا٥بداية كاإلٲبافاٍلميًهمَّةً  قىٍدرً  عىلىى مَّةي كىا٥بًٍ كال نبيان إاٌل كىحىدىثى نفسو ُب تبليغ الرسالة )
( إاٌل ألقى الشيطاف )من ا١بن أك أَْلَقى الشَّْيطَاُف ٓت أُْمِنيَِّتوِ ن طبيعتهم البشرية )ىذا التمِب انبع م

اإلنس من أصحاب األطماع كاالمتيازات كا٤بصاّب كاألغراض السيئة( الوساكس كالعقبات 
أك  ،بتزيْب الكفر لقومو كقبوؿ الشرؾ ُب نفوسهم ٨بالفة ألمر الرسوؿ كالرسالة ،كالشبهات ُب طريقو

أدخل ُب تبلكتو مايوىم أنو من ٝبلة الوحي ليفسد أمره كٱبرب صفاءه! أك أم أسلوب من 
كىذا معُب إلقاء ، ّْاألنعاـ/ ﴾َوزَيََّن ٥َبُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ﴿ كقولوأساليب العرقلة 
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 ،بوساكسوكٱبٌرب الرسوؿ يبِب كالشيطاف ٰباكؿ أف يهدـ أم الشيطاف ُب أمنية الرسوؿ كالنيب 

فيفسد األمر على ذلك الرسوؿ أك النيب كيبطل سعيو، كالنيب معصـو من كيد الشيطاف كلكنو بشر 
فيخلخل  ،فيحاكؿ الشيطاف أف ينفذ من خبلؿ أمانيو ،لو أما٘ب كطموحات كآماؿ يسعى لتحقيقها

زف ايدمحم على معاداة كيعرقل موازين الدعوة! ككأف اآلية تسلية للرسوؿ)ص( تقوؿ لو: ال ٙبو يأمان
( ا٤براد ابلنسخ فَػيَػْنَسخُ ( )فَػيَػْنَسُخ اَّللَُّ َما يُػْلِقي الشَّْيطَافُ فهذه سيٌنةي ا٤برسلْب قبلك ) ،قومك لك

كييبطل هللا ما يلقيو كييفشل أم يزيل  ،ىو النسخ اللغوم ال النسخ الشرعي ا٤بستعمل ُب األحكاـ
أيضان ينسخ هللا ا٤بؤامرات ك  األكىاـ،ك  اء األابطيلالشيطاف كحزبو من اختبلؽ األكاذيب كاٌدع

، كيقضي على الٍب ألقاىا ُب طريق الدعوة اإلسبلميةا١بهنمية عقبات الشيطاف كأعوانو ك  كا٣بطط
كلو بعد  ،٫برافات كا٣برافات الٍب علقت ببعض النفوس كذلك أبلسنة الصادقْب كأيدم آّاىديناال

ها كيقٌرىا فبل تقبلى ( يثبتّتَّ ُٰبِْكُم اَّللَُّ آاَيتِوِ ) ٕالرعد/ ﴾قَػْوـٍ َىادٍ َوِلُكلِّ ﴿ كقولوحْب من الزماف 
ٌكمة ال ينكرىا أحدالرد، كيؤك إب٪باح سعي الرسوؿ أك النيب كإلقاء ا٢بجة  ،دىا كيظهرىا فتصّب ٧بي

َ َس الر ُسُل َوظَن  ﴿ كقولوالرسالية على الناس كإظهار ا٢بق جليان  وا أَنػَُّهْم َقْد ُكِذبُوا َحٌبَّ ِإَذا اْستَػيػْ
 .َُُيوسف/ ﴾َجاَءُىْم َنْصُرَنَ 

ٍب ٯبعل  ،أف ييقٌيض كيؤٌىل للدين مىٍن يدافعي عنو كٰبميو كيدفعي الشبهات عنو( فَػيَػْنَسُخ اَّللَُّ ))أك( 
كىمىةن فاعلة مثبتة مؤثرة ُب حجتها على الناس يِلي ُقْل َىِذِه َسبِ ﴿ كقولوكال تقبل الرد  هللا آايتًو ٧بي

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ ) َُٖيوسف/ ﴾َأْدُعو ِإَ٘ت اَّللَِّ َعَلى َبِصّبٍَة َأََن َوَمْن اتػَّبَػَعِِب  ( جامع لكل ِليمٌ عَ ( كهللا)َواَّللَّ
( يضع األشياء ُب مواضعها. كحكيم يمٌ َحكِ كهللا ) ،، كعليم بكيد الشيطاف الٌلئيم كسوء تدبّبهالعلـو

ُ ِإالَّ َأْف يُِتمَّ نُورَ يُرِي﴿ كقولوٗبعا١بة كيد الشيطاف  ُه َوَلْو  ُدوَف َأْف يُْطِفُ وا نُوَر اَّللَِّ ِبَِفْػَواِىِهْم َوَيََْب اَّللَّ
  ِّالتوبة/ ﴾َكرَِه اْلَكاِفُروفَ 

ختبار اابلوف  ( ىذا اإللقاء من الشيطاف ٧باكلة إضبلؿ كإلقاءأَْلَقى الشَّْيطَاُف ٓت أُْمِنيَِّتوِ ) –ٔ:فائدة
ِإفَّ َكْيَد ﴿ كقولو مستمر كإ٭با ىو عارض كفاشل كيزكؿ )كللعوارض أحكاـ( غّب مستقر كال

ال يقدر الشيطاف على إضبلؿ األنبياء كلكنو ٰباكؿ أف  -ٕ ٕٔالنساء/ ﴾الشَّْيطَاِف َكاَف َضِعيفاً 
 ،ِٓدمحم/ ﴾َلى ٥َبُمْ الشَّْيطَاُف َسوََّؿ ٥َبُْم َوَأمْ ﴿ كقولو ،( ُب  أىدافو كأساليب تبليغوٓت أُْمِنيَِّتوِ يوسوس )

وَُكلَّ َشْيٍء ﴿ كقولوعليكم أف التتعٌجلوا انتصار ا٢بق على الباطل قبل أكانو ككمالو  – ٖ
َناُه ِكَتاابً  ُ فإف للحق كالدةو طبيعيةن ُب ظركفها ا٤بوضوعية ا٤بناسبة ) ،ِٗالنبأ /  ﴾َأْحَصيػْ ّتَّ ُٰبِْكُم اَّللَّ

( حٌب إعداد العٌدة كالعدد ٗبعُبلزمِب الذم يعطي معُب طوؿ ا٤بدة )( تدؿ على الَباخي اّتَّ ( )آاَيتِوِ 
الفرؽ بْب  – ٗ ،ك٘بهيز القوة كالقدرة الكافيتْب، كانتهاز الفرصة ا٤بناسبة ٕبكمة ابلغة ،البٌلزمْب

( إذا كاف رسوالً ( كيسمى )نبياً : كل مىٍن نزؿ عليو الوحي من هللا سبحانو يسمى ) الرسوؿ والنيب
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كالنيب ما يينىبء  ،كاليسمى رسوالن حٌب يؤمر بتبليغ رسالتو إٔب الناس ،ة ٠باكية فهو  رسوؿلديو رسال
كالنيب ال  ،ككبلٮبا يدعمهما هللا ابلعصمة عن ا٣بطأ ،بو كيعرؼ كاجبو عن طريق الوحي أك اإل٥باـ

كليس كل نيب  ،كعليو فكل رسوؿ نيب ،ينزؿ عليو كتاب بل يعمل بشريعة من سبقو من الرسل
 رسوالن. 

  ﴾ َُلِِ ِ٘وَدمٍ زَؼًٍِْ َُِْفْؼَََ َٓد ُِّْوِِ خَُّْْٙؽَدُٕ كِعْنَصً ٍََُِِِّّٖ كِِ هٌُُِزِيِْْ ََُٓضٌ ًَخُْوَدَِْٔصِ هٌُُِزُيُْْ ًَبَِّٕ خُظَّدُِِٔنيَ ﴿ - ٖ٘
كالوساكس  ة كالتقٌلبات( ليجعلى تلك الشبهات كالضبلالت كا٤بغااللَِيْجَعَل َما يُػْلِقي الشَّْيطَافُ )

َنةً الٍب يلقيها الشيطاف )ا٤بنحرفة  كاختباران كامتحاانن لطائفتْب من الناس ظلموا أنفسهم  ،( عامةِفتػْ
( أم شك كنفاؽ كضعف ِللَِّذيَن ٓت قُػُلوِّبِْم َمَرضٌ ) –ٔعن إصرار كعمد كال يبإب هللا ّٔم 

 ،م أدٗب شبهة تطرأ عليهاؤثر ُب قلؤّد كعدـ إٲباف كاضح كتصديق جاـز فتكا٫براؼ كغلو كفسا
فصار فتنة ٥بم كىم  ،فإذا ٠بعوا ما ألقاه الشيطاف أثػَّرى فيهم الريب كالشك كأضلتهم الشبهات

( َواْلَقاِسَيِة قُػُلوبُػُهمْ ) –ٕا٤بنافقوف أك الٌلصوص الذين يعيشوف مع السلب كالنهب كالغش كا٣بداع 
ألهنا قلوب  ،لْب قلؤّم لذكر هللا كال تقبل ا٢بقفبل ت ،كاختباران للذين قست قلؤّم من كثرة ذنؤّم

كجعلوه  ،كلكن يؤثر فيهم ما يلقيو الشيطاف ُب نفوسهم ،غليظة الطبع ال تؤثر فيهم كل دعوة خّب
ادىليوا اًبٍلبىاًطًل لًييٍدًحضيوا ًبًو ا٢بٍىقَّ كقولو ) ،حجة ٥بم على ابطلهم ليزدادكا ضبلالن كشاٌقوا ، ٓغافر/ (كىجى

( كعبٌػرى عن ىاتْب الطائفتْب ا٤بذكورتْب َوِإفَّ الظَّاِلِمَْب َلِفي ِشَقاٍؽ بَِعيدٍ ٥بذا قاؿ ) ،لوهللا كرسو 
( لفي عداكة ككراىية كخبلفات شديدة  َلِفي ِشَقاٍؽ بَِعيدٍ ابلظا٤بْب ألنفسهم كلغّبىم ألهنم )

ُب معاداة الفضائل  ،هافيظهر بو ما ُب قلؤّم من ا٣ببث الكامن في ،كرسولو كإهنم لفي ضبلؿ بعيد
( ألنو ُب غاية بَِعيدٍ ككصف الشقاؽ بلفظ ) ،كمناصرة الرذائل كلكراىيتهم للحق كحبهم للباطل

  .الضبلؿ كالبعد عن السداد كالرشاد فيصعب إصبلحو
تشّب اآلية إٔب أف الذم ييسٌوؽ الدعاايت الكاذبة كينشر اإلشاعات ا٤بغرضة ىو ما  –ٔ:فائدة

كىمىا  كقولو )  ىم ا٤برتزقة كا٤بنافقوف كا٥بمج الرعاع الذين ينعقوف مع كل انعق.. ،ميلقيو الشيطاف ٥ب
ى ٥بىيٍم مىا يػىتػَّقيوفى  اىيٍم حىٌبَّ يػيبػىْبًٌ كىكذا يكوف لكل ، ُُٓالتوبة/( كىافى اللَّي لًييًضلَّ قػىٍومنا بػىٍعدى ًإٍذ ىىدى

نور )إٌف لكلًٌ قوـو سامرايٌن(! )ع( عن اإلماـ علي ٦بتمع رمزان للضبلؿ ك٧برضان للشرؾ كالباطل، 
 (!كٍ صىنىمي  وى فػىهٍ  هللاً  عىنٍ  كى لى غى شى  ام كيلَّ )ٓت ا٢بديث  ،ِّٗ/ّالثقلْب
 ﴾ٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ بََُِ صَُِخغٍ ُْٕٓعَوٍِْْخَُِّوَ َُيَديِ خًََُِْؼََِْْ خٍََُِّّٖ ؤًُظٌُخ خُْؼَِِْْ ؤََّٗوُ خُْمَنُّ ِْٖٓ ََزِّيَ كَُْآِْنٌُخ زِوِ كَعُىْسِطَ َُوُ هٌُُِزُيُْْ ًَبَِّٕ  ﴿ - ٗ٘
كأىل  ،: ىم أىل العلم كرجاحة العقل بدين هللا الذين ٞبلوا القرآف كاستنطقوهالطائفة الثالثة   

ُب قولو اإل٥بي، كاإلحكاـ الشيطا٘ب الذين يتحققوف من فلسفة النسخ  ،اإلٲباف كالنزاىة كالكفاءة
( كٲبيزكف ما يلقي الشيطاف من البدع الشَّْيطَاُف ّتَّ ُٰبِْكُم اَّللَُّ آاَيتِوِ  فَػيَػْنَسُخ اَّللَُّ َما يُػْلِقي)
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 ،ليعلموا ا٢بقيقة ٥با غاايت كأىداؼ نبيلة عديدة ،٫برافاتكاالكالشبهات كالضبلالت كا٤بغاالت 

ق من الباطل، كا٢بقيقة من ألف هللا منحهم من مؤىبلت العلم كالفطنة كالوعي ما بو يعرفوف ا٢ب
 ،رٌقوف بْب األمرين : ا٢بق ا٤بستقر الذم ٰبكمو هللا٤بٌدعيات كالشبهات، كالرشد من الغي فيفا

كليعلموا  ،كعلى كل منهما من الشواىد ،كالباطل العارض الذم يلقيو الشيطاف كالذم ينسخو هللا
قولو كأف هللا حكيم يبتلي ببعض الببلاي ليظهر بذلك حقائق النفوس كمعادهنا الطيبة كا٣ببيثة 

ليوىىيٍم أىيػُّهيٍم أىٍحسىني عىمىبلن كقولو ) ّٕاألنفاؿ /  ﴾لَِيِميَز اَّللَُّ ا٣ْبَِبيَث ِمْن الطَّيِّبِ ﴿  ٕالكهف/( لًنػىبػٍ
ا٤بستند على الدليل الكاشف ا٥بادم وا بو بسبب ذلك العلم ( كيصٌدقوا كيعملفَػيُػْؤِمُنوا ِبوِ )

( فتخشع كتطمئن قلؤّم كٚبضع ُتْخِبَت َلُو قُػُلوبُػُهمْ فػَ كيزداد إٲباهنم عند دفع الشبهات )  ،كالربىاف
كىذا من ىدايتو سبحانو إايىم ٖببلؼ مىٍن ُب  ،كتتواضع كتيسٌلم ٢ًبكمتو سبحانو ألهنا كاعية زاكية

م ( كىو علمهِإَ٘ت ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ( بسبب إٲباهنم ككعيهم )َوِإفَّ اَّللََّ ٥َبَاِد الَِّذيَن آَمُنوا) ،قلبو مرضه 
ُ ﴿ كقولوالثابت الواضح الذم الضبلؿ فيو كالعوج كالعمل على ضوئو ا٥بادم اب٢بق  يُػثَػبُِّت اَّللَّ

نْػَيا َوٓت اآلِخَرةِ  ، كمنقذىم من ظلمات ا١بهالة ِٕإبراىيم/﴾الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ٓت ا٢ْبََياِة الد 
فيثبتوف على دين اإلسبلـ كعلى  ٗيونس /  ﴾ْم إبِِٲبَاهِنِمْ يُػْهِديُهْم رَبػَّهُ ﴿ كقولوكمن حّبة الضبللة 

اإلٲباف كيستذكقوف حبلكتو كال ينحرفوف عنو مهما تكٍن ا٤بضايقات عليهم كا٤بعاانة! كال تزيدىم 
، كقولو ُّر/ا٤بدث( كىيػىٍزدىادى الًَّذينى آىمىنيوا ًإٲبىاانن كقولو )  أقاكيل ا٤بفَبين إاٌل إٲباانن كتسليمان  ككتبو كريسلو.

ٍر ًعبىادً ﴿  . ُٖ-ُٕالزمر/ ﴾الًَّذينى يىٍستىًمعيوفى اٍلقىٍوؿى فػىيػىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي  ،فػىبىشًٌ
 ﴾ػَوٍِْْ ًَال ََّّخٍُ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ كِِ َُِّْٓصٍ ِٓنْوُ لَعََّ ظَإْظَِْيُْْ خَُّٕدػَصُ زَـْعَصً ؤًَْ َّإْظَِْيُْْ ػٍََخذُ ٌٍَّّْ  ﴿ - ٘٘
، كمن ا٢بق أىلو ،القرآف كحكموُب كأيىب الطغاة كالعتاة إاٌل ا٤برية كالشك كاالرتياب  ،: شكِمْريَةٍ 

)من يَبدد ٓت غرر ا٢بكم ، كسيظل ىناؾ أانس يعادكف الدين كيشككوف فيو كالٌشكى ٜبرة ا١بهل،
ىيوى ﴿ كقولوٍب يظهر هللا اإلسبلـ على الدين كلو كلو كره الكافركف ُب ظركؼ مناسبة  يزدد شكا(

َحٌبَّ ) ّّالتوبة/ ﴾الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى 
 قىامىتٍ  فػىقىدٍ  مىاتى  مىنٍ ) )ص(عن النيب، ( حٌب تقـو القيامة فجأة أبىوا٥با عليهمأَتْتِيَػُهْم السَّاَعُة بَػْغَتةً 

( كىو اليـو الذم ال َأْو َيَْتِيَػُهْم َعَذاُب يَػْوـٍ َعِقيمٍ كىم ُب غفلة معرضوف ) ،ِِ/  ّركح البياف  (ًقيىامىتيوي 
كال تيقبل من الذين ظلموا معذرهتم كال تنفع ندامتهم كال ىم ينظركف  ،ينفع فيو ماؿ كال بنوف

اليـو  ىو ،د غّبه كال أيٌب بشيء بعده( اليـو الذم ال يليَػْوـٍ َعِقيمٍ كمن ىنا ٠بيٌي ) ،)ٲبهلوف(
يـو ا٢بسرة  ،يـو ييفقد العمل كينتهي األمل ،، كىو يـو القيامةالثابت ا٢باسم الذم ال تقٌلب فيو

 ﴾َواأَلْمُر يَػْوَمِ ٍذ َّلِلَِّ  يَػْوـَ ال َٛبِْلُك نَػْفٌس لِنَػْفٍس َشْي اً ﴿يـو ا٤بصّب اتـو كالعذاب ا٤بشؤـك  ،كالندامة
حً  لى ٍن غىفى مى  :ا٣بَاِسرُ ) عن النيب)ص(، ُٗ/ اإلنفطار  يعىادً  عىٍن ًإٍصبلى

  .ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص  (ا٤ب
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 ﴾خُُِْْٔيُ ٌََّْٓحٍٍِ َُِِّوِ َّمٌُُْْ زَْْنَيُْْ كَدٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُصَّدُِمَدضِ كِِ ـَنَّدضِ خُنَّؼِِْْ  ﴿ - ٙ٘
ُب ملكو كال منازعى لو ُب أمره كحكمو ُب الدنيا كاآلخرة الشريكى لو  ،ا٤بلك يـو القيامة  كحده

أما ُب اآلخرة فا٤بلك   ،كُب الدنيا جعل هللا ملوكان من ابطن ملكو ،مستشار كال أنصار لو كال
نَػُهمْ كحده ) َواَل ُيْشِرُؾ ﴿قاضي سواه كال حاكم غّبه  ( يفصل بْب عباده ابلعدؿ كا٢بق كالَٰبُْكُم بَػيػْ

فإذا ٓب يكن إلحد يومئذو نصيب ُب  ،ألف ا٢بكم من فركع ا٤بلك ِٔالكهف /  ﴾َأَحًدا وِ ْكمِ ٓت حُ 
فَالَِّذيَن آَمُنوا ) ،ُْالرعد / ﴾َواَّللَُّ َٰبُْكُم ال ُمَعقَِّب ٢ِبُْكِموِ ﴿ا٤بلك ٓب يكن لو نصيب ُب ا٢بكم 
على سعة ولو كفعلوا صاّب األعماؿ ( فالذين صدقوا هللا كرسَوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت ٓت َجنَّاِت النَِّعيمِ 

ٯبمع القرآف دائمان بْب اإلٲباف  –ٔة:فائد ،ىم الفائزكف ٥بم النعيم ا٤بقيم ُب جنات ا٣بلدمعناٮبا، 
كالذم ٯبمع بينهما كأ٭با ٯبمع بْب القوؿ  ،أبية نسبة بينهما كأبية كيفية ككمية ،كالعمل الصاّب

مىٍن كىفىرى فػىعىلىٍيًو كيٍفريهي كىمىٍن عىًملى ﴿ كقولو٤بعامبلت . . إْب كالعبادات كا ،ٌدعاءكا٢بقيقة كاال ،كالعمل
ٍهىديكفى   . ْْالرـك /  ﴾صىا٢ًبان فىؤلىنفيًسًهٍم ٲبى

 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ًًٍَََّزٌُخ زِأَّدظِنَد كَإًَُُْحِيَ َُيُْْ ػٍََخذٌ ُٓيِنيٌ  ﴿ - ٚ٘
( فَُأْولَِ َك ٥َبُْم َعَذاٌب ُمِهْبٌ صدر ا٢بكم عليهم )كالذين جحدكا آبايت هللا ككذبوا رسلو كرساالتو ف

فاإلىانة ىي  ،:٨بزو، يهينهم كيذ٥بم مع التحقّب ُب دار ا١بحيم بعد عٌزهتم كسلطاهنم ُب الدنياُمِهْبٌ 
 ليكوف العذاب من جنس العمل. ،ا٤بناسبة ٥بم

 ﴾ ًْ َٓدظٌُخ ََُُُِْْهَنَّيُْْ خَُِّوُ َِِْهدً لََٕندً ًَبَِّٕ خَُِّوَ َُيٌَُ وَُُْْ خَُُّخِِهِنيًََخٍََُِّّٖ ىَدـًَُُخ كِِ َٔسَِِْ خَُِّوِ ؼَُّْ هُعٌُِِخ ؤَ ﴿ - ٛ٘
الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِداَيرِِىْم ِبَغّْبِ َحقٍّ ﴿ كقولو٘برد من كل ما هتفو لو النفس  ا٥بجرة ٓت سبيل هللا:

يشمل  ،ٓا٤بدثر/( كىالرٍُّجزى فىاٍىجيرٍ )كقولو كا٥بجرة ذك معُب كاسع   ،َْا٢بج/ ﴾ِإالَّ َأْف يَػُقوُلوا رَبػ َنا اَّللَُّ 
مىٍن ترؾ األىل كاألكطاف ١بهاد أىل البغي أك طلب الرزؽ ا٢ببلؿ أك للتفقَّو ُب الدين أك للبحوث 

ىاجر بسبب ، أك شيرًدى ًمٍن دايره ابلعنف كالبغي أك ة أك للدراسات التخٌصصية النافعةالعلمية ا٢بديث
( ٗبعُب سبيل الناس لقضاء حوائجهم َسِبيِل اَّللَِّ إلعبلء كلمة ا٢بق كأخذ ا٢بقوؽ ا٤بسلوبة )ك هداجه

فلقد خرجوا من دايرىم كأموا٥بم ُب سبيلو سبحانو مستعدين  ،كٙبسْب حا٥بم ٗبا ييرضي هللا تعأب
( ٍب ّتَّ قُِتُلوا َأْو َماُتوا) ،ِٓالتوبة/ ﴾ُقْل َىْل تَػََببَُّصوَف بَِنا ِإالَّ ِإْحَدى ا٢ْبُْسنَػيَػْْبِ ﴿ كقولولكل مصّب 

( على فراشهم ابنقضاء آجا٥بم َأْو َماُتواقتلوا كفازكا ابلشهادة كانلوا منزلة شهداء ُب ا١بهاد الكرٙب. )
كإ٭با قٌيد ا٥بجرة  ،ََُالنساء/ ﴾فَػَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اَّللَِّ ﴿ كقولوُب داير ىجرهتم أك ُب الطريق 

كإ٭با يكوف العمل صا٢بان انفعان  للناس، ألف ا٤بثوبة إ٭با تَبتب على صاّب العمل ،ُب سبيل هللا بكوهنا
َوَما أَلَحٍد ﴿ كقولوعند هللا ٖبلوص النية فيو ككونو ُب سبيلو ال ُب سبيل غّبه من دنيا يصيبها 

( لَيَػْرزُقَػنػَُّهْم اَّللَُّ ِرْزقًا َحَسناً ) ،َِ-ُٗالليل/ ﴾ىِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو رَبِِّو اأَلْعلَ  ،ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُ٘بَْزى
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( كما يعطي الشهداء من ِرْزقًا َحَسناً ليعطيهم هللا ) ،فتكفَّل هللا ٥بم ابلعوض الكرٙب عما فقدكه

ُر الرَّازِِقْبَ نعيمان خالدان ال ينقطع أبدان كىو نعيم ا١بنة ) ،األجر  تعأب خّب ( كإف هللاَوِإفَّ اَّللََّ ٥َبَُو َخيػْ
فهو خّب من يرزؽ ٤بن يعمل كيسعى بعلم ُب  ّٔالزمر /  ﴾أَلَْيَس هللاُ ِبَكاٍؼ َعْبَدهُ ﴿من أعطى ككفى 

 الى ) عن اإلماـ ا٢بسن العسكري)ع( ،فإذا أعطى أدىش ،كانو تعأب يرزؽ بغّب حساب ،سبيل الرزؽ
يتػىوىَبَّ ) عن النيب)ص(، ّْٖ/ٖٕالبحار ( مىٍفريكضو  عىمىلو  عىنٍ  مىٍضميوفه  رًٍزؽي  يىٍشغىليكى 

ًبيًل هللًا كىا٤ب ىٍقتيوؿي ُب سى
ا٤ب

ًبيًل هللًا ًبغىٍّبً قػىٍتلو ٮبيىا ُب األىٍجًر شىرًيكىافً   أما مقدار الثواب بقدر خلوص النية. ُّّ/ُٕا٤براغي( ُب سى
 ﴾ٌْْ ًَُُْْوَِِنَّيُْْ ًُْٓواَلً َُّْظٌََْٗوُ ًَبَِّٕ خَُِّوَ َُؼٌَِِْْ لَِِ ﴿ - ٜ٘

مكاانن ( ُيْدِخَلنػَُّهمْ لَ النفس بشيء ٘بد فيو متعة كال تتطٌلع أكثر من ذلك.)تكرٙب  ،( الرضايَػْرَضْونَوُ )
َها ِحَوالً ﴿يرضونو كٰببونو كىو ا١بنة  ُغوَف َعنػْ كما خرجوا ٨برجان   َُٖالكهف /  ﴾َخاِلِديَن ِفيَها ال يَػبػْ

عْب رأت كال أيذف ٠بعت  ( ُب ا١بنة ما ال يَػْرَضْونَوُ ُمْدَخبلً فتعهد ٥بم هللا أبف يدخلهم ) ،يرضي هللا
َفبل تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفَي ﴿كقولو كما ال ينا٥بم فيها مكركه كال أذل   ،كال خطر على قلب بشر

كىرىضيوا عىٍنوي أيكلىًئكى رىًضيى اللَّي عىنػٍهيٍم كقولو ) ،ُٕالسجدة / ﴾٥َبُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُْبٍ َجَزاًء ٗبَا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 
( ال يعاجل َحِليمٌ ( ٗبا يرضيهم فيعٌده ٥بم )َلَعِليمٌ ( )َوِإفَّ اَّللََّ َلَعِليٌم َحِليمٌ ) ِِآّادلة/( ًحٍزبي اللًَّ 

بُّ التػَّوَّاًبْبى إ﴿ كقولولعلو يرجع إليو اندمان ابلتوبة.  ،ابلعقوبة ٤بن يستحقها  ِِِالبقرة/﴾فَّ اللَّى ٰبًي
 ﴾ٌَُِيَ ًََْٖٓ ػَدهَرَ زِِٔؽَِْ َٓد ػٌُهِرَ زِوِ ؼَُّْ زُـَِِ ػََِْْوِ ََُْنصََُُّٗوُ خَُِّوُ بَِّٕ خَُِّوَ َُؼَلٌٌُّ ؿَلٌٌَُ  ﴿ - ٓٙ

( كمن جازل الظآب ٗبثل َمْن َعاَقَب ٗبِْثِل َما ُعوِقَب ِبوِ ( إشارة إٔب ا٤برضي عنو ُب ىجرتو )َذِلكَ )
ٌيت آّازاة  ،عتداء ٗبثلو حٌب ال يتفاقم الغضب ُب نفسكاالتردَّ  ،ظلمو دفاعان عن نفسو كإ٭با ٠بي

( ٍب اعتدل الظآب عليو اثنيان بغّب حق ألنو أىب أف يقٌر ّتَّ بُِغَي َعَلْيوِ عقاابن ألهنا أتٌب بعد الفعل )
نصران مؤكدان  ،( على من طغى كاعتدل كبغى نصران تكوينيان كتشريعيان لََينُصَرنَُّو اَّللَُّ للضيم كاىنان )

كمعُب ىذا أف من رضٌي ابلذؿ كا٥بواف يدعو هللا كمارضي  ،لداللة الـ التوكيد كنوف التوكيد عليو
ٌر لِلصَّاِبرِينَ ﴿كقولو لنفسو  ُتْم ِبِو َولَِ ْن َصبَػْرُُتْ ٥َبَُو َخيػْ ُتْم فَػَعاِقُبوا ٗبِْثِل َما ُعوِقبػْ  ﴾َوِإْف َعاقَػبػْ

بىًغي لً  الى ) ع(عن اإلماـ الصادؽ) ُِٔالنحل/ :  ؟ًقيلى كىكىٍيفى ييًذؿُّ نػىٍفسىوي  ،لميٍؤًمًن أىٍف ييًذؿَّ نػىٍفسىوي يػىنػٍ قىاؿى
انىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي فىبلى ) وعن اإلماـ ا٥بادي)ع( ،ِْٖتنبيو ا٣بواطر ص  (يػىتػىعىرَّضي لىمَّا الى ييًطيقي فػىييًذ٥بُّىا مىٍن ىى

( مىٍن أىقػىرَّ اًبلذًُّؿ طىاٍئًعىان فػىلىٍيسى ًمنٍَّا أىٍىلى اٍلبػىٍيتً ) النيب )ص( عن ،ّٖٓٙبف العقوؿ ص  (هي رَّ أتىٍمىني شى 
َأال ٙبُِب وَف َأْف ﴿ كقولو( مبالغ ُب العفو كالغفراف للمنتصر ِإفَّ اَّللََّ َلَعُفو  َغُفورٌ ) ،ُِٔ/ٕٕالبحار

، كٙبث اآلية على العفو كالصفح افبغي كالعدك تندد اآلية ابل –ٔ:فائدة ِِالنور/ ﴾يَػْغِفَر اَّللَُّ َلُكمْ 
 ٖٓ/را٢بج ﴾فَاْصَفِح الصَّْفَح ا١ْبَِميلَ ﴿كقولو  ،كما ٙبب أف يغفر هللا لك فاغفر لعباده  ،كالغفراف

ؽً  بوي شى فػىتى فإف هللا تعأب مع كماؿ قدرتو على االنتقاـ يعفو كيغفر ) ( فاعفي كأصفٍح عن هللاً  أًبٍخبلى
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ُب حالة العفو الذم ينفع كال يضر، فهناؾ عفو ٧ببوبه عند هللا،  ا٤بسيء عند الظفر بو فإٌف العفوى 
كقولو ىذا إذا كاف االعتداء على حقو خاص أما ا٢بق العاـ فبل عفوى عنو. انفع كعفو ضار، 

  ّّاالسراء / ﴾ِلَولِيِِّو ُسْلطَاَنً  اَوَمْن قُِتَل َمْظُلوَما فَػَقْد َجَعْلنَ ﴿
 : سبب النزوؿ – ٕ

، فقالوا : إف ا٤بسلمْب لليلتْب  بقيتا من ٧بـرقـو من مشركي مكة لقو قومان من نزلت اآلية ُب 
أصحاب دمحم ال يقاتلوف ُب ىذا الشهر، فحملوا عليهم فناشدىم ا٤بسلموف أف ال يقاتلوىم ُب 

أف العقاب كإيصاؿ ا٤بكركه إٔب الناس مبغوض  - ٖالشهر ا٢براـ فأبوا،فأظفر هللا ا٤بسلمْب ّٔم!، 
غّب أف هللا سبحانو ٲبحو ما فيو من البغض كالكراىية كيسَب على  ،ُب نظاـ ا٢بياة العامةكمكركه 

ٓت  ،إذا كاف عقاابن من مظلـو لظا٤بو الباغي عليو ٗبثل ما بيغي عليو، فيجيز لو ذلك ،أثره السَّيء
دَّةى  ًإٍخلط) غرر ا٢بكم ٍرق الٌرًٍفقي  كىافى  ًإذىا) عن اإلماـ علي)ع( (فىقى أىكٍ  أىًلرًٍفقي  كىافى  مىا كىًاٍرفىقٍ  ،ًبرًٍفقو  الشًٌ  ان خى

اءي  دىاءن  الدَّكىاءي  كىافى  ريٗبَّىا ،رًفٍػقنا( ةي ظى لٍ الغً ) ٍرؽي ا٣بٍى  كىافى  إذا كاف الرفق  ٗبعُب: ٕٗ/ُٔشرح هنج الببلغة( دىكىاءن  كىالدَّ
ة( كالشٌدة كالغلظة )القوٌ كيعتربه ا٤بعتدم ضعفان عندئذ يكوف ا٣برؽ ،فبل ٰبقق أغراضو ،للعادة رقان خ

ِْ َعَلْيِهمْ ﴿ كقولو٧بل الرفق    . ّٕالتوبة/ ﴾اَي أَيػ َها النَّيب  َجاِىِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَْب َواْغُل
  ﴾صِريٌ ٌَُِيَ زِإََّٕ خَُِّوَ ٌُُِّؿُ خَََُِّْْ كِِ خُنَّيَدَِ ًٌَُُِّؿُ خُنَّيَدََ كِِ خََُِِّْْ ًَؤََّٕ خَُِّوَ َِْٔٔغٌ زَ ﴿ - ٔٙ

النصر التكويِب  (َذِلكَ يدخل ) : يُوِلجُ قرر هللا سبحانو نصره للمؤمنْب كأكده ُب ىذه اآلية، 
سّنة ) :ٗبعُبذلك أبف هللا قادر على ٙبريك سٌنة الولوج كالتداخل  ،كالتشريعي ا٤بؤكد للمجِب عليو

ا٤بداكلة ا٤بستمرة بْب كجار على سنتو الثابتة ُب  ،أف يدخل بعض األمور ببعض (التداخل العاـ
كالعزة ُب الذلة، كا٢بياة ُب  ،كيدخل القوة ُب الضعف ،كما ييدخل الصحة ُب ا٤برض  ،ا٤بتداخبلت

كالعبادات ُب  ،كاألقواؿ ُب األفعاؿ ،كا٣بّب ُب الشر ،كاألمل ُب العمل ،كالركح اب١بسد ،ا٤بوت
فكما  .ٔ-ٓاالنشراح / ﴾ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً  فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً ﴿ا٤بعامبلت، كالعسر ُب اليسر 

( ييدخل ساعات الليل ُب ساعات يُوِلجُ ( يدخل األشياء ا٤بتضادة بعضها ببعض كذلك )يُوِلجُ )
كيدخل ساعات النهار ُب ساعات الليل فيقصر الليل عند  ،النهار فيقصر النهار ُب مدخل الشتاء

ا٤بنٌظم ككلوج األشياء ا٤بتعارضة ببعضها الفصوؿ األربعة كينشأ من ذلك التداخل  ،مطلع الصيف
)أك( يكوف التداخل ا٤بنٌظم بْب ظبلـ الليل ابلتدريج ُب  ،للسنة ٖبصائصها ا٤بفيدة كآاثرىا ا٤بباركة

كيدخل ضياء النهار ابلتدريج ا٤بنٌظم ُب ظبلـ الليل عند الشركؽ ٕبركة  ،ضياء النهار عند ا٤بغيب
ٌدرة بشكل عجيب تعتدؿ بسببو حرارة األرض، كّٔذه القدرة الٍب تفعل ذلك منٌظمة كمدبٌرة كمق

كأخرجوىم من دايرىم كأموا٥بم كآذكىم أشٌد  ،نتصرى دمحم كالذين آمنوا معو على الذين بغوا عليهما
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يٌع َبِصّبٌ األذل ) يعٌ ( )َوَأفَّ اَّللََّ ٠بَِ من ( أبحوا٥بم ال يغيب عنو شيء َبِصّبٌ ( ألقواؿ عباده )٠بَِ

 كيطبق عليهما سننو الثابتة ُب نصرة ا٤بظلـو على الباغي.  ،أحواؿ ا٤بعتدم كا٤بعتدل عليو
  فائدة:

 ،ربط بْب السنن اإلنسانية الدقيقة كالسنن الكونية العميقة ،ُٔكاآلية  َٔربط القرآف بْب اآلية 
ل ما عوقب بو ٍب يقع فربط بْب كعد هللا ابلنصر ٤بن يعاقب ٗبث ،لوجود عبلقة منظمة كطيدة بينهما

، ككلوج األشياء بعضها ببعض ،كبْب كلوج الليل ُب النهار ككلوج النهار ُب الليل ،عليو البغي
كُب نظاـ حركي  ،ال خللى فيها ،ُب دقة عجيبة منٌظمة فينتشر ا٥بدل من حيث انتشر الضبلؿ،

رة اإل٥بية ُب اآلفاؽ كُب عليها الناس الغافلْب كما ٲبركف على دالئل القد ٲبرٌ  ،فعجيب ال يتخلٌ 
  َِٓاألعراؼ/ ﴾ال َتُكْن ِمْن اْلَغاِفِلْبَ وَ ﴿ كقولواألنفس كىم ال يشعركف!، 

 ﴾سِريُ ٌَُِيَ زِإََّٕ خَُِّوَ ىٌَُ خُْمَنُّ ًَؤََّٕ َٓد ًَّْػٌَُٕ ِْٖٓ يًُِٗوِ ىٌَُ خُْسَدؼَُِ ًَؤََّٕ خَُِّوَ ىٌَُ خُْؼَُِِِّ خٌَُْ ﴿ - ٕٙ
ِبَِفَّ اَّللََّ ) ُٔكما ُب اآلية   ،٢بق كتلك سينة التداخل بْب األشياء تتحقق اب٢بق( النصر ابَذِلكَ )

ككل ما  ،ألنو كامل بذاتو مكمل لغّبه ،( ا٢بق: ىو الشيء الثابت الذم ال يتغٌّب أبدان ُىَو ا٢ْبَق  
ـي ا٢بٍاؿ ًمنى الػمي  سول هللا عزكجل من حق فهو حٍاًؿ( ككل ما يتحقق ُب ىذا الوجود يتغٌّب )دىكا

فهو سبحانو قادر على أف ت على ا٢بق، ماقكا٢بياة  ،كاب٢بق يتحقق كل حق ،ٗبشيئتو سبحانو
فا٢بق ىو ا٤بسيطر على  ،كأف ٰبكم ٥با أك عليها ٗبا شاء اب٢بق ،يتصٌرؼ ُب تكوين األشياء اب٢بق

كا٢بق ىو  ،اليزكؿكالواجب بذاتو لذاتو ك  ،كا٢بق ىو الثابت ُب نفسو ا٤بثبت لغّبه ،نظاـ ىذا الكوف
ألنو  ُُالشورل/( لَْيَس َكِمْثِلِو َشيءً )كقولو الذم ال ٯبرم عليو التغيّب كالتطوير كال يتبٌدؿ كال يتحٌوؿ 

( أىٍكثػىرىكيٍم لًٍلحىقًٌ كىارًىيوفى : كقولو )كا٢بياة قامت على ا٢بق ،كذمة الذمم، كنعمة النعم ،قمة القمم
( ،ًإالَّ ذىؿَّ مىٍا تػىرىؾى ا٢بٍىقُّ عىزًيٍػزه ) )ع( العسكريا٢بسن عن اإلماـ  .ٖٕالزخرؼ/  كىالى أىخىذى ًبًو ذىلًٍيله ًإالَّ عىزَّ

  .ِِّ/ِٕالبحار
نفق مؤمن نفقة ىي أحٌب إٔب هللا عز كجل من قوؿ ا٢بٌق ُب الٌرضا كالغضب( أ)ما عن النيب )ص( 

ككل مادكف هللا  ،(َغاِلبٌ  اِب٢ْبَقِّ  اْلَمْغُلوبُ وَ  ،َمْغُلوبٌ  اِبلشَّرِّ  اْلَغاِلبُ ) ٓت غرر ا٢بكم ،ّٖٓ/ُٕالبحار
لك كالقادر ىو تعأب ابإللو ا٣بالق ا٤باهللا  كصفي كاف ف  إك  ،ٱبتل كيتغٌّب كيتخٌلف كال يستقيمك ابطل 

كارتبط ّٔذا  ،ا٢بقهللا كأنو الحق غّبه إاٌل ما حققو   ،، حق ال يشوبو ابطلكصف اب٢بق كالواقع
، كسيٌلمه إٔبى ( )ععن اإلماـ ا١بواد ا٢بق (   )الٌثقةي ابللًٌ ٜبىىنه لكًل غاؿو َوَأفَّ َما ) ّْٔ/  ٖٕالبحار كًل عاؿو

 ،( ككل مايركن إليو جاىل ظآب ابغو طاغو من دكف هللا ىو الباطلَيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ُىَو اْلَباِطلُ 
فبل يقدر  ،ٲبلك لنفسو نفعان كالضران  ألنو ال ُٖاإلسراء/ ﴾ِإفَّ اْلَباِطَل َكاَف َزُىوقاً ﴿الذم يبطل كيزكؿ 

( الذم يعلو كال يعلوه شيء ككل اْلَعِلي  ( )َوَأفَّ اَّللََّ ُىَو اْلَعِلي  اْلَكِبّبُ على شيء إاٌل إبذف هللا ا٢بق )
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ذك العظمة كالكربايء فبل شيءى أعلى منو كال أكرب ككل  ،( ُب أ٠بائو كصفاتواْلَكِبّبُ خلقو دكنو )
فعيٌلوه تعأب يعلو  ،كُب سلطانو أكرب ٩با عداه ، سبحانو ُب ذاتو أعلى ٩بن سواهفا ،خلقو صغّب

ألنو ال ٲبلك لنفسو نفعان كال ضرٌان إالٌ ما شاء ، ككل من اٌدعى الًكرب لو ا٥بواف كا٤بذلٌو ،كال ييعلى عليو
ٓب  –ٔ:فائدة، ُٖٖاألعراؼ/( ا شىاءى اللَّي قيٍل الى أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي نػىٍفعنا كىالى ضىرِّا ًإالَّ مى ، كقولو )هللا ا٢بق

 ،كمنو يصدر كل حق ،كحقيقتوكمنبعو ( هللا ىو أصل ا٢بق اَّللََّ ُىَو ا٢ْبَق  ٭با قاؿ )إيقل )هللا حق( ك 
!، ٗبقدار إعراضو عن ا٢بق ككل من أعرض عنو سبحانو فقد أعرض عن ا٢بق كا٘بو إٔب الباطل

 ا٢ْبَق  تقريرىا ُب ىذا الوجود، على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود ): ىو الغاية الٍب يريد القرآف وا٢بق
عن اإلماـ ( كا٢بق كاضح بذاتو موٌضح لغّبه، فهو كاضح ألنو ال يلتبس بو الباطل، َأَحق  َأْف يُػتػََّبعَ 

ئنا ُب حىقٌو أىٍعطىى ُب البى  عى ٍن مىنى نَّوي مى إ نػىٍفسىكى عىلىى ا٢بىقًٌ فى أصىرب ) الباقر)ع( يػٍ ٙبف العقوؿ ص  !(وً لىيً اًطًل مىثػٍ شى

زٌأ كال يتعدد، كا٢بق كحدة كاحدة موٌحدة متٌ وا٢بق، ُِٔ اذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ حدة كقولو ): ال ٯبي فىمى
ؿي فىأىٗبَّ تيٍصرىفيوفى   ا٢بٍىقُّ  يػىنػٍفىعيوي  الى  كىًمنٍ ، )ضاؽ عليو ا٢بق فالباطل عليو أضيقكمن . ِّيونس/( الضَّبلى

ئنا ًإالَّ كىرى  مىا)عن اإلماـ علي)ع(!( اٍلبىاًطلي  يىضيرُّهي  يػٍ هي كىمىعىوي كىًفيوً  هللاى  تي يأرىأىٍيتي شى لىوي كىبػىٍعدى / ّتفسّب النور (قػىبػٍ

على من الطغاة كأكرب من كهللا أ ،نتصار ا٢بق كىزٲبة الباطلكاآلية تعليل كاؼو ال – ٕ ،ُٓٓ
كإف طالت ُب منظور اإلنساف ادكد، ة كمهلة ، كأفَّ للحًق دكلة مستقلة كللباطل جولا١ببارين

َأفَّ اأَلْرَض َيرِثُػَها ُعبَّاِدي ﴿كقولو كلكنها قصّبة ُب منظور عآب ا٣بلود كالزمن البل٧بدكد 
  َُٓاألنبياء /  ﴾الصَّا٢ِبُوف

 ﴾شً بَِّٕ خَُِّوَ َُؽِْقٌ وَسِريٌ ؤََُْْ ظََُ ؤََّٕ خَُِّوَ ؤٍَََّٗ ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ َٓدءً كَعُصْسِكُ خََْٕضُ ُٓىْعََُّ ﴿ - ٖٙ
كى هللا بو أكثق ٩با هتديك إليو عينيك! ًلمي ( أٓب تعلم أيها السامع أف الذم يػيعى َأَٗتْ تَػرَ استفهاـ تقريرم )

، ا٤باء ىو ا٢بياة كيهب ا٢بياة، كال هللا بقدرتو أنزؿ من السحاب ماء عذابن كثّب ا٣بّب كالربكة أف
 َّاألنبياء/﴾َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ ﴿كقولو اء أم من دكف ا٢بياة!قيمة للوجود من دكف ا٤ب

( فأصبحت األرضي منتعشةن أبنواع النبااتت بعد أف كانت ايبسة ضمن فَػُتْصِبُح اأَلْرُض ٨ُبَْضرَّةً )
، دقٌة التناكؿ لؤلشياء : ىوالّلطف، أبرزاؽ عباده :لطيف( ِإفَّ اَّللََّ َلِطيٌف َخِبّبٌ سنن إ٥بية كونية )

كالغرض من اآلية بياف قدرة هللا على  –ٔ:فائدة( أبحوا٥بم. َخِبّبٌ . )كرفق كيدخل ُب األشياء برٞبة
كإعادة ا٢بياة للبشر بعد موهتم لعبلقة السنن الكونية ابلسنن اإلنسانية، كهللا تعأب  ،البعث كالنشور

 ود. ىو الذم نىظَّمها كقىدَّرىا حْب أبدع ىذا الوج
 ﴾ًََٓد كِِ خََْٕضِ ًَبَِّٕ خَُِّوَ َُيٌَُ خُْـَنُِِّ خُْمًَُِْٔ  َُوُ َٓد كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ﴿ - ٗٙ

جاء  ،كالكل ٧بتاج إٔب تدبّبه كاتقانو ،ٝبيع ما ُب الكوف ملكو تعأب خلقان كتنظيمان كتدبّبان كتقديران 
( كإٌف هللا غِب بذاتو عن  َوِإفَّ اَّللََّ ٥َبَُو اْلَغِِب  ا٢ْبَِميدُ ( )ٍنوي عى  ُبغٍ تػى سٍ يي  كىالى  ًبوً  ُبغٍ ييستػى  مىنٍ  ايى ُب الدعاء )
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نو لو نسيب، كأ كغناه تعأب ذاٌب كىاسع الغُب ال ،ككل األشياء ٧بتاجة إليو ،كمغِب لغّبه كل األشياء

كا٤بعبود  ،كا٤بشكور ُب كل لساف، ( امود ُب كل أكافا٢ْبَِميدُ كىو ) ،احتاج إٔب شيء ٓب يكن إ٥بان 
للداللة على ا٢بمد كالثناء العاـ اف )قلب( نى ُب كل زماف، كا٤بوجود ُب كل أكاف، كا٤بعظٌم ُب كل جى 

 .(ًسوىاهي  مىٍكريكهً  عىلىى ٰبيٍمىدي  الى  مىنٍ  ايى كالنفع يعود إٔب ا٣بلق ٝبيعان ) ،١بميع أفعالو
َْضِ ًَخُْلُِْيَ ظَفُُِْ كِِ خُْسَمُِْ زِإَُِْٓهِ ًَُِّْٕٔيُ خََُّٕٔدءَ ؤَْٕ ظَوَغَ ػَََِ خََْٕضِ بِالَّ ؤََّٕ خَُِّوَ َٔىََُّ ٌَُُْْ َٓد كِِ خَٕ  ؤََُْْ ظََُ ﴿ - ٘ٙ

 ﴾زِةٌِِْٗوِ بَِّٕ خَُِّوَ زِدُنَّدِْ ََُُءًُفٌ ََلٌِْْ

( أيها العاقل ُب  َأٗتَْ تَػرَ أم ) ،على عمـو قدرة هللا ككماؿ تدبّبه كٝباؿ تقديره عزكجل مثاؿ آخر
ٰبتاجوف  مكاف كزماف )كا٣بطاب لكل ذم نظر كعقل( أف هللا سٌخر لعباده كلهم ٝبيع ما كل
من النبااتت كا٢بيواانت كاألشجار كالثمار كاألهنار كا٤بعادف. . إْب  فظ ا٢بياة كاستمرارىا،٢ب، إليو

كا٤بثقلة )ا فوؽ سطح البحر ( السفن العظيمة لتطفو اْلُفْلكَ ( كسخر)َواْلُفْلَك َ٘بِْري ٓت اْلَبْحِر ِبَِْمرِهِ )
َوٲُبِْسُك السََّماَء َأْف تَػَقَع َعَلى بقدرة هللا كإرادتو كبتيسّبه كتسخّبه ) (ابألٞباؿ كالرجاؿ ٤بصا٢بكم

كما   ،إاٌل إبرادتوكخركجها عن مسارىا ( كٲبنع السماء من كقوعها على األرض اأَلْرِض ِإالَّ إبِِْذنِوِ 
إذ جعل الكثّبة كالكبّبة، حركة األرض ببقية دكراف الكواكب  كال تصطدـ ،ٲبسك الطّب ٔبناحيو

َواأَلْرَض َأْف  ِإفَّ اَّللََّ ٲُبِْسُك السََّمَواتِ ﴿ كقولولكل منها مداران خاصان ّٔا ال يسبق أحدىم اآلخر 
الٍب يتقٌلب كاإلنساف غافل عن يد هللا كنعمتو  ّّاألنبياء/ ﴾ٓت فَػَلٍك َيْسَبُحوفَ  وَُكل  ﴿ ُْفاطر/ ﴾تَػُزوال

 فىسىادً  ًمنٍ  فإهنا اٍلغىٍفلىةى حذركا إ) ٓت غرر ا٢بكم( عىٍنكى  ٗبغفوؿ فػىلىٍيسى  فيلي تػىغٍ  فىبلى فيها ابلليل كالنهار )
( كذلك من لطفو بكم كرٞبتو لكم ىٌيأ لكم أسبابى ا٤بعاش ِإفَّ اَّللََّ اِبلنَّاِس َلَرُءوٌؼ رَِحيمٌ ) (!ا٢بًٍسًٌ 

٤بخلوقات ابكليتسُب ٥بم البحث العلمي كاالستدالؿ ابآلايت كالبٌينات  ،فاشكركا هللا على نعمائو
)ا٢بمد  ا٤بتجٌلي ٣بلقو عن اإلماـ علي )ع( ، كعلى حقيقة القيامة كاليـو اآلخر ،على كجود هللا
عجبت لغفلة ذكم األلباب عن )ٓت غرر ا٢بكم  ،ُُٖ/ٕشرح النهج(وً لقلؤّم ٕبجتً  ري ٖبلقو، كالظاىً 

ة كالسيادة الصا٢بة، كالقيادة عاد( االرتياد: من الرايدة الناجحستعداد للمتياد، كاالحيسًن االر 
 الكفوءة. 

 ﴾ًَىٌَُ خٍَُُِّ ؤَلَْْدًُْْ ؼَُّْ ُِّْٔعٌُُْْ ؼَُّْ ُّمٌُِْْْْْ بَِّٕ خَِٕٗٗدَٕ ٌََُلٌٌَُ ﴿ - ٙٙ
( كجعلكم أجسامان حٌيةن َأْحَياُكمْ كىو هللا تعأب الذم أنعم عليكم أبنواع الًنعىم الظاىرة كالباطنة )   

ئنا مىٍذكيورناكقولو )بعد أف كنتم تراابن القيمة لو   يػٍ ٍىًر ٓبٍى يىكيٍن شى ٍنسىاًف ًحْبه ًمنى الدَّ ( ىىٍل أىتىى عىلىى اإٍلً
( ٲبنحكم حياة جديدة ابلبعث كالنشور ّتَّ ُٰبِْييُكمْ ( حْب انقضاء آجالكم، )ّتَّ ٲُبِيُتُكمْ ) ُاإلنساف/

كيكوف ا١بزاء من نفس عملكم، كيكوف اإلنساف ا٤بناسب  ،ٔب عآب آخر يتم فيو ا٢بساب كا١بزاءإ
ٍرءي ) ٓت غرر ا٢بكم، ُب مكانو ا٤بناسب ( كذلك ا١بزاء من أعظم نعم هللا على وي نػىٍفسى  يىضىعي  حىٍيثي  اٍلمى
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دين ىو الفاقد لئلحساس إٌف طبيعة اإلنساف الفاقد لل ،( ١بحودِإفَّ اإِلنَساَف َلَكُفورٌ ) ،اإلنساف
ككلما يفقد اإلحساس ابلشكر يبالغ ُب الكفر كا١بحود لنعم  ،لكثرة النعم الٍب تستحق شكر ا٤بنعم

 ،وىكذا اإلنساف الذي يفقد نعمة الدين فإنو يفقد الرؤية الصحيحة للحياة ،هللا كمنعمها
 العمل ٍب ٰبالفو ا٣بسراف ُبابعتبار الدين ىو ا٢بياة كيعطي فلسفتها، كيفقد التوازف ُب القوؿ ك 

 ﴾قُِتَل اإِلْنَساُف َما َأْكَفَرهُ ﴿ كقولو ُِاألنعاـ /  ﴾الَِّذيَن َخسَُّروا أَنْػُفَسُهْم َفِهَم اَل يُػْؤِمُنوفَ ﴿! عاقبتو
بصورة ٦بٌسمة ميكىرٌبة عجيبة غريبة  ،ر القرآف حالة اإلنساف ا١باحد ا٤بتكرٌب ا٤بعاندصوٌ ، يي ُٕعبس/

صورة الذم ال يعرؼ ٌقٍدرى نفسو فيتعدَّ طوره كيتمرَّد على فضل  ،كموقظة للضمائر ٧برٌكة للمشاعر
كسوؼ  ،صورة حقيقية متحرَّكة ٥بذا ا١باحد كلكنها صورة مأساكية سوداء قاٛبة معتمة ،مواله

فهو  ،كيعمل اب٘باه معاكس ٢بركة ا٢بياة ،فهو ال يفقو معُب ا٢بياة ،يهلكو هللا كيعٌذبو بكثرة ذنوبو
 ٖٔٓت هنج الببلغة كتاب، لذلك فبل يستحق أف يبقى حٌيان كيكوف ًعربة لؤلحياء ،رىري على  ا٢بياةض
ىعىادً الزَّادً ًة ًمٍن الفىساًد إضاعى )

ة ا٤ب   .(، كىمىٍفسىدى
حً  لى ا٣بىاًسري ًمٍن غىفى ) عن النيب)ص( ابلدٌين أٍعظىمي الػمىصائًب(ا٤بصيبة ) ٓت غرر ا٢بكم يعىادً  عىٍن ًإٍصبلى

 (ا٤ب
خارطة الطريق، لك ، بواسطتو ترتسم الدين ضرورة ُمِلّحٌة ٓت حياة اإلنساف :إذف ،ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص 

يعناكقولو ) ،إذا كانت بداية اإلنساف كهنايتو بيد هللا –ٔ:فائدة ( أىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي اللَّي ٝبًى
ليوي  ا٢بكم ٓت غرر ،فعليو أف يعرؼ حٌده فيقف عنده، ُْٖالبقرة/ اًر إقامًتًو، خىلىصى عىمى )مىٍن سىعىى ًلدى

عىرىؼى  أن رىًحمى هللاي امر ) كفيو أيضان  (هي عىرىؼى قىٍدرىهي كىٓبٍى يػىتػىعىدَّ طىٍورى  أن رىًحمى هللاي امر ) ٓت غرر ا٢بكمكىكىثير كىجىلوي( 
ار ال – ٕ(. قىٍدرى نػىٍفًسوي  عقل البشرم ُب تصوَّر كنو ا٢بياة األكٔب معجزة كسٌرىا الٌلطيف مايزاؿ ٰبي

، كا٤بوت ليس ضد لق خلية حٌية صغّبة ٦بهرية كاحدةفعجز العلم ا٢بديث على خ ،ا٢بياة كجوىرىا
كالليل كالنهار ليس أحدٮبا ضد اآلخر كإ٭با متمم أحدٮبا لدكر اآلخر!   ،ا٢بياة كإ٭با صديق ا٢بياة

ُلوَ ﴿ كقولو ٍوتي  ٓت غرر ا٢بكم ،ّا٤بلك/ ﴾ُكْم أَي ُكْم َأْحَسُن َعَمبلً الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َوا٢ْبََياَة لِيَػبػْ
ى
)ا٤ب

وعنو  ،ُِِّْكنز العماؿ خرب ًقيىامىتيو(  قىامىتٍ  فػىقىدٍ أحىدكيٍم   مىاتى  ًإذىا) )ص(عن النيب أىكىؿي عىٍدًؿ اآلًخرًة(
ٍرءي  يػىبػٍعىثي ) )ص(  . ِِِْٕكنز العماؿ خرب  (عىلىٍيوً  مات ما عىلىى اٍلمى
 ﴾ٍ ُْٕٓعَوٌٍَُُِِِّْْ ؤَُّٓصٍ ـَؼَِْنَد َٓنٌَٕدً ىُْْ َٗدٌٌُِٔهُ كَال ُّنَدِِػُنَّيَ كِِ خَُِْٕٓ ًَخيْعُ بََُِ ََزِّيَ بَِّٗيَ َُؼَََِ ىًًُ ﴿ - ٚٙ

 كطريقة العبادة كمطلق االعتقادات كالعبادات.  ،: الشريعة كا٤بنهاج على عمومو ا٤بنسك
أمة من األمم السابقْب كضعنا ٥بم شريعة كمتعبدان كمنهاجان  نيب من األنبياء كلكل  : لكل ا٤بعُب

كاألخبلؽ فالشرائع  ،يتناسب مع أحوا٥بم كزماهنم كظركفهم رٞبة بعباده ،مستقيمان خاصان ّٔم
أما العقائد كاألصوؿ كالتوحيد كالنبوة  ،ٚبتلف ُب الفركع ا٤بناسبة للزماف كا٤بكاف كالبيئةكاآلداب 

َهاًجا﴿ كقولو، احدة ُب كل األدايف السماكيةهي اثبتة ك ف ،كا٤بعاد  ﴾ِلُكلِّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم َشرَِعًة َوِمنػْ
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( فاعلوه كملتزموف بذلك الشرع، كعبادة يتعبدكف ّٔا كال يتعٌداىم إٔب غّبىم ُىْم ََنِسُكوهُ ) ،ْٖا٤بائدة / 

رعتي لك كألمتك ألف هللا كحده (. ال ينازعك أحد من ا٤بشركْب فيما شَفبل يُػَنازُِعنََّك ٓت اأَلْمرِ )
، فقد كانت الشرائع ُب كل عصر كزماف ، فهو الذم يضعو كىو الذم يرفعوٲبلك حق التشريع

  ٗاألحقاؼ/﴾ُقْل َما ُكْنُت ِبَدًعا ِمْن الر ُسلِ ﴿وقولو
 ،النزاعي فيو ليفضٌ ال)ص( ألف ا٢بق قد ظهر ٕبيث كىو هني يراد بو النفي أم ال ينبغي منازعة النيب

لتقدمهم ُب الرقي  ،فقد بٌدؿ هللا مناسكى السابقْب ٗبا ىو أحسن منو ُب حق األجياؿ البلحقة
فبل تنشًغل ٔبدؿ آّادلْب بعد اليأس من إٲباهنم  ،الفكرم كاستعدادىم للوصوؿ ٤با ىو أفضل

النساء /  ﴾َبَع ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيفاً َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ٩بَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو َّلِلَِّ َوُىَو ٧ُبِْسٌن َواتػَّ ﴿ كقولو

كشريعتو السهلة  ،( كادعي الناس كافة إٔب عبادة ربك كإٔب دينو القٌيم ا٢بنيفَوادُْع ِإَ٘ت رَبِّكَ ) ،ُِٓ
 ( فإنك على طريق حضارم كمنهج تقدمي كاضح مستقيم الِإنََّك َلَعَلى ُىًدى ُمْسَتِقيمٍ السمحة )

فبل هتتم إبعراض من أعرض  إذف: ،كىو موصوؿ إٔب جنات النعيم ، اعوجاجفيو كال خلل كال شبهة
 . ّٓ-ِٓالشورل/ ﴾ِصَراِط اَّللَِّ  ،َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإَ٘ت ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ﴿كنزاع من انزع كقولو 

ر كالشرع بعد ىذا، كىذا ىو فإنو ال أم ،( ىي الشرع كلُّواأَلْمرِ شريعة دمحم)ص( ىي ) –ٔ:فائدة
( إٌف لكل نَسكاً مَ ) –ٕ(   َفبل يُػَنازُِعنََّك ٓت اأَلْمرِ ) ٓت قولوكفاعليتو  ،( كسرٌه كغايتواأَلْمرِ ) بلغةب

ىذا ا٤بنهج ا٣باص خاضع لسنن هللا ُب  ،أمة منهاجان كطريقة ُب ا٢بياة كالتفكّب كالسلوؾ كاالعتقاد
َا ﴿تة دقيقة تصريف الطبائع كالقلوب كفق ا٤بؤثرات كاالستجاابت كىي سنن اثب َفَمْن اْىَتَدى فَِإ٭بَّ

َها َوَما َأََن َعَلْيُكْم ِبوَِكيلٍ  َا َيِضل  َعَليػْ فأمة موسى منسكها  َُٖيونس/ ﴾يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َضلَّ فَِإ٭بَّ
كأمة دمحم)ص( منسكها القرآف )ص( إٔب دمحم ، كأمة عيسى منسكها اال٪بيل ،التوراة إٔب عيسى)ع(

 ،كقرآف دمحم ًقمةي الرساالت السماكية ،ألف لكل زماف مايتناسب معو من شرائع ،لقيامةإٔب يـو ا
عن ، ِٕالتكوير/ ﴾ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمْبَ ﴿كدستور اإلنساف ُب العآب ىل األرض، ككنز السماء أل

هي اٍلقيٍرآفي عىٍن كىًثّبو ًمٍن ىىوى )النيب )ص(  َلَعَلى ستقامة )ككصف ا٥بدل ابال( ل نػىٍفًسوً ًإفَّ اٍلميٍؤًمنى قػىيَّدى
 كقولوكىناؾ ىداية ٨بتلفة النسب كا٤بقادير  ،( ألف ىداية هللا ىي اإلستقامةُىًدى ُمْسَتِقيمٍ 

َر فَػَهَدى﴿  . ّاألعلى /  ﴾َوالَِّذي َقدَّ
 ﴾ًَبِْٕ ـَديٌَُُىَ كَوَُْ خَُِّوُ ؤَػَُِْْ زَِٔد ظَؼٌََُِْٕٔ  ﴿ - ٛٙ

فبل حاجة  ،( كإف خاصموؾ بعد ظهور ا٢بق كقياـ ا٢بجة عليهم فقل ٥بم اختصاران ُلوؾَ َوِإْف َجادَ )
كيعلم بكل ٦بادلتهم  ،( سران كعبلنيةاَّللَُّ َأْعَلُم ٗبَا تَػْعَمُلوفَ : )معكم، كقلإلضاعة الوقت كا١بهد 

إٔب أنفسهم كفيو ٛبهيد إٔب إرجاعهم  ،كيعلم ٗبا تستحقوف عليها من ا١بزاء ،كمؤامراهتم الباطلة
 ،كٓب يكن لو من هللا حافظ ال تنفعو ا٤بواعظ ،ألف الذم ٓب يكن ًمن نفسو كاعظ ،ليحاسبوىا ّٔدكء
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برفق  كفيو كعيد كهتديد كلكن ،كىذا برىاف يقطع ا١بداؿ كإنصاؼ مسكت للخصم ا٤بشاغب
٢ببل أم كأصلو من جدلتي ا ،: ا٤بفاكضة على سبيل ا٤بنازعة كا٤بغالبةا١بدؿ وا١بداؿكاٌتزاف. 

  . فهو ٧باكلة تقوية ا٢بجة أماـ ا٣بصم ،أحكمت فتلو
 ﴾خَُِّوُ َّمٌُُْْ زَْْنٌَُْْ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ كَِْٔد ًُنْعُْْ كِْوِ ظَىْعَِِلٌَُٕ  ﴿ - ٜٙ

َنُكمْ ) ُ َٰبُْكُم بَػيػْ ( كيبٌْب يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ كيفصل اب٢بق بْب ا٤بؤمنْب كغّب ا٤بؤمنْب ) ،( هللا يقضي اب٢بقاَّللَّ
ُكُم ال َواَّللَُّ ٰبَْ ﴿كقولو كٯبازم كبلن ٗبا يستحق  ،اق من ا٤ببطل كفيما أختلفتم بو من أمر الدين

كقولو كهللا ا٢بكم العادؿ الذم ال ٯبادؿ فيو أحد فإنو ٰبكم بعلم كامل.   ُْالرعد/﴾ُمَعقَِّب ٢ِبُْكِموِ 
َنُكمْ قاؿ) ة:فائد، َٔاإلسراء/( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً ) ( كما ٰبكم بيننا وبينكم( كٓب يقل )َٰبُْكُم بَػيػْ

 .ا٣ببلؼ معك! لَّ ، كلن يضفيما بينهم ىم فسوؼ ٱبتلفوف ،ككأنو يقوؿ اتركهم ،يفَبض ا٤بعُب
َدءِ ًَخََْٕضِ بَِّٕ ٌَُِيَ كِِ ًِعَدذٍ بَِّٕ ٌَُِيَ ﴿ - ٓٚ  ﴾ػَََِ خَُِّوِ َِّٕريٌ  ؤََُْْ ظَؼَِْْْ ؤََّٕ خَُِّوَ َّؼَُِْْ َٓد كِِ خَُّٕٔ

ال ٱبفى  ،رض أحاط علمو ٗبا ُب السماء كاألأم لقد علمتى اي ٧بمدي أف هللا ،االستفهاـ تقريرم
( اللوح افوظ( إف ذلك كلو مكتوب عنده ُب )ِإفَّ َذِلَك ٓت ِكَتابٍ عليو خافية ٩باظهر أك بطن )

ال يغيب عنو  ،ِِالربكج/ ﴾ٓت َلْوٍح ٧َبُْفوظٍ ﴿ ولوكق ،فبل يزكؿ، فيو ما كاف كما يكوف إٔب يـو القيامة
إذ ال  ،( إحاطة علمو بكل الكائنات سهل عليو يسّب لديوِإفَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسّبٌ مثقاؿ ذرة )

(، ُكْن فَػَيُكُوفال ٰبتاج إٔب إحصاء ا٤بعلومات أبدكات كتابة بل يتم بقولو ) ،عسّب إماـ قدرة هللا
أىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي كقولو )ذا تصوير كنائي تشبيهي عن إحاطة علم هللا(  )كى عن ابن عباس

يعنا ًإفَّ اللَّى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره  اكتب  ،)قاؿ هللا للقلم قبل أف ٱبلق ا٣بلق، ُْٖالبقرة/( اللَّي ٝبًى
وَُكل  ﴿ كقولومة ٍب ذكر اآلية( علمي ُب خلقي، فجرل القلم ٗبا ىو كائن ُب علم هللا إٔب يـو القيا

َناهُ  َشْيءٍ  وَُكلَّ ﴿وقولو  ّٓ/ القمر﴾َصِغٍّب وََكِبٍّب ُمْسَتَطرٌ  ـٍ  ٓت  أْحَصيػْ كا٤براد بو  ُِيىس /  ﴾ُمِبْبٍ  ِإَما
 خذ بو ال ٧بالة.اهتديد ا١باحد ا٤بعاند أبف كل ما يضمر كيقوؿ كيفعل ىو عليو مسٌجل كسيؤ 

 ﴾يًُِٕ خَُِّوِ َٓد َُْْ ُّنٍَِّّْ زِوِ ُِْٔؽَدٗدً ًََٓد ََُْْٓ َُيُْْ زِوِ ػٌِِْْ ًََٓد ُِِظَّدُِِٔنيَ ِْٖٓ َٗصِريٍ ًََّؼْسًًَُُٕ ِْٖٓ  ﴿ - ٔٚ
( ِبوِ  ِمْن ُدوِف اَّللَِّ َما ٗتَْ يُػنَػزِّؿْ : كيعبد ىؤالء ا٤بشركوف )ٗبعُب : ا٢بجة كالدليل كالربىاف  السلطاف

( َوَما لَْيَس ٥َبُْم ِبِو ِعْلمٌ رىاانن من السماء ُب كتاب قطعي كاضح )( حجة كبُسْلطَاَنً ) ٔبواز عبادتو
أك  كال صحتها دليل من العلم كال حجة من العقل ،كيعبدكف من دكف هللا ما ليس ٥بم ٔبواز عبادتو

ان آخىرى ﴿ كقولوبل ظنوف كاحتماالت كأكىاـ كعادات كأعراؼ كتقاليد  النقل،  فىبل تىدٍعي مىعى اللًَّ ًإ٥بى
 ِّالنجم /  ﴾ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَػْهَوى األَنْػُفسُ ﴿ وقولو ُِّالشعراء / ﴾فػىتىكيوفى ًمٍن اٍلميعىذًَّبْبى 

كاالتباع الساذج لؤلعراؼ كالعادات  ،ا ىي عبادة جهبلء صٌماء دافعها التقليد األعمىإ٭بٌ ك 
ٍسبػينىا مىا﴿ كقولواالجتماعية الفاسدة  ٍيئان  قىاليوا حى ؤيىيٍم ال يػىٍعلىميوفى شى ءىانى أىكىلىٍو كىافى آابى كىجىٍدانى عىلىٍيًو آابى
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، ( ينصرىم كينقذىم من عذاب هللا يـو القيامةَوَما ِللظَّاِلِمَْب ِمْن َنِصّبٍ ) ،َُْا٤بائدة /  ﴾كىال يػىٍهتىديكفى 

٤بريض للطبيب بديهة عقلية، كىذه ( رجوع ا١باىل للعآب كرجوع اَوَما َلْيَس ٥َبُْم ِبِو ِعْلمٌ ) :فائدة
كاستنباط األحكاـ ا٤بستجٌدة من حكم هللا ُب    كا٢بياة، دعوة لعلم االجتهاد كالتخٌصص بعلـو الدين

من دكف أف يستأكل  علمية مبنٌية على الكفاءة كالنزاىة.  مع مؤىبلت الصحيحة، كتابو كسنة نبٌيو
 .َُِٗٗكنز العماؿ خرب٤بًٍن طىلىبى الٌدنيا ابلدًٌيًن( )كىيله  عن النيب )ص(بعلمو، كال يتاجر بدينو، 

ٍَِّٖ َّعٌَُِْٕ ػََِْْيِْْ آَّدظِنَد هَُْ ًَبٌَِخ ظُعََِْ ػََِْْيِْْ آَّدظُنَد زَِّْنَدضٍ ظَؼُِْفُ كِِ ًُـٌُهِ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ خُُْٔنٌََُْ ٌََّديًَُٕ َّْٕؽٌَُٕ زِدَُّ ﴿ - ٕٚ 
 ﴾خُنَّدَُ ًَػًََىَد خَُِّوُ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ًَزِحَْٓ خَُْٔصِريُ  ِْٖٓ ٌٌَُُِْْحٌُُْْ زٍَُِّٙ ؤَكَإَُٗسِّ

أم كما فيها من  ،كإذا تليت على ا٤بشركْب ا٤بعاندين آايت القرآف الساطعة البىًينَّاتو الواضحات
على أ٠باعهم  ( أثقل شيءآاَيتُػَنا بَػيَِّناتٍ كىذه ) ،القاطعة الواضحة الدالة على كحدانية هللا ا٢بجج

 ق،أىضىي عىلىٍيوً  فىاٍلبىاًطلي  ا٢بٍىقُّ  عىلىٍيوً  ضىاؽى  كىمىنٍ كتزعج مزاجهم كاستكبارىم كأتخذىم العزة ابألٍب )
ايىةى  تػىنػٍفىٍعوي  الى  كىالًَّذم ىلىةي  تىضيرُّهي  ا٥بًٍدى ( ظهرت على كجوه تَػْعِرُؼ ٓت ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُروا اْلُمْنَكرَ ) ،(الضَّبلى

ُلوَف َعَلْيِهْم ( اإلنكار كالكراىية كالعبوس كالنفور )اْلُمْنَكرَ ن كفركا )الذي َيَكاُدوَف َيْسُطوَف اِبلَِّذيَن يَػتػْ
 .( ىم من شدة بغضهم للمؤمنْب التالْب للقرآفآاَيتَِنا

 ،( يبطشوف ّٔم من شدة الغيظ كالكراىية ابلضرب الشديد ا٤بؤدم إٔب الضررَيْسُطوفَ يكادكف )
إهنم بلغو من ا١بهالة كالضبللة  ،البذمء كعرض العضبلت ألهنم يتلوف عليهم القرآفكالكبلـ 

بل يلجأكف إٔب  ،كال يعرفوف أصوؿ ا٢بوار العلمي ،البعيدتْب حٌدان خطّبان ال تنفع معهم لغة الكبلـ
 البطش عندما تعوزىم ا٢بجة. كٱبذ٥بم الدليل. كذلك شأف الطغاة دائمان يغلب طغياهنم على توازف

( قيٍل ٥بم ىل ْل َأفَأُنَػبُِّ ُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلُكْم النَّارُ قعقو٥بم فبل يعرفوف إالٌ لغة العنف الغليظ القاسي! )
إنو  ،أخربكم ٗبا ىو أسوأ من ٚبويفكم للمؤمنْب كبطشكم ّٔم؟ إنو أمر بسيط ابلنسبة ٤با ينتظركم

كعدىا هللا للمكذبْب آبايتو  (َكَفُروا َوبِْ َس اْلَمِصّبُ   َوَعَدَىا اَّللَُّ الَِّذينَ انر جهنم كعذأّا األليم )
صعب  و القرآف فالشيطاف عليو أضيق! إذكىكذا من ضاؽ علي ،كبئس ا٤بوضعي الذم يصّبكف إليو

 ﴾ِإنػََّها َساَءْت ُمْستَػَقّرًا َوُمَقاماً ﴿فإف انر جهنم عليكم أشد كأكجع . عليكم االستماع إٔب ا٢بق
كاستعملت ىنا على سبيل االستهزاء كالتقليل من شأهنم  ،يكوف اب٣بّب الوعد:( َدَىاَوعَ ) ،ٔٔالفرقاف/

ْرُىْم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ ﴿كقولو هي امٍشىأىزٍَّت قػيليوبي الًَّذينى الى . كقولو ) ِْاالنشقاؽ/ ﴾فَػَبشِّ كىًإذىا ذيًكرى اللَّي كىٍحدى
 . ْٓالزمر/( ٍن ديكنًًو ًإذىا ىيٍم يىٍستػىٍبًشريكفى يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلىًخرىًة كىًإذىا ذيًكرى الًَّذينى مً 

ًٌََُْ خـْعََٔؼٌُخ َُوُ ًَبِْٕ َُِّْٕسْيُْْ خٍُُّزَدذُ َْْ٘حدً ال َّد ؤَُّّيَد خُنَّدُْ ظُُِذَ َٓؽٌََ كَدْٔعَِٔؼٌُخ َُوُ بَِّٕ خٍََُِّّٖ ظًَْػٌَُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ َُْٖ َّىُِْوٌُخ ٌُزَدزدً  ﴿ - ٖٚ
 ﴾وًٍُِهُ ِٓنْوُ ظَؼُقَ خُؽَّدُِرُ ًَخَُْٔؽٌُِْذُ َّْٕعَن

ا٣بطاب لكل الناس كا٤بثل  كمفيدة ك٥با دالالت بعيدة، ألهنا موجزة كبليغة ،األمثاؿ تضرب للعربة
ٌسم مثّب العاـ فيو دليل حٌسي كاقعي  ( ِمْن ُدوِف اَّللَِّ على نفي صفة اإللوىية عن كل ما ييعبد ) ،٦بي
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أم ٠باع دراية  ،( انصتوا كاصغوافَاْسَتِمُعوا َلوُ ) ،ايٌن أك صنمان معنٌواين أك فكرايٌن سواء أكاف صنمان ماد
)على قدر العقل عن اإلماـ ا٥بادي )ع( ، فتدبٌركا كتفٌهموا كاعقلوا ما يقاؿ لكم ،كرعاية كانتباهككعاية 

 َلْن ٱَبُْلُقوا ُذاَباًب َوَلْو اْجَتَمُعوا ِإفَّ الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اَّللَِّ  ) ّٖٓٙبف العقوؿ صادة( تكوف العب
من آ٥بة مدعاة كمن أشخاص كقيم كأفكار  ،( على سعة معناىاِمْن ُدوِف اَّللَِّ ( كل من تدعوف )َلوُ 

ٓت  ،كأكضاع تستنصركف ّٔا من دكف هللا كتستعينوف بقوهتا كتطلبوف منها النصر كا١باه، صنىٌمية
!( كلو َلْن ٱَبُْلُقوا ُذاَباًب َوَلْو اْجَتَمُعوا َلوُ كلهم )(! كٍ صىنىمي  وى فػىهٍ  هللاً  عىنٍ  كى لى غى شى  ام كيلَّ )ا٢بديث 

كُب كل زماف  ،تعاكنوا ٝبيعان على خلق ىذا الذابب الصغّب أك ذاببة كاحدة اتفهة لَباجعوا خاسئْب
عل فكيف يليق ابإلنساف العاقل ج ،كالذابب أضعف ما يستضعفو الناس من ا٤بخلوقات ،كمكاف

َأُيْشرُِكوَف َما ﴿ كقولوآ٥بة تيعبد كتيطاع من دكف هللا؟! كال ٲبكن ٥بم خلق خلية حية كاحدة ٦بهرية 
 ،كالفيل لذاببة الواحدة مستحيل كخلق البعّبكخلق ا ،ُُٗاألعراؼ/ ﴾ُلُق َشْي ًا َوُىْم ٱُبَْلُقوفَ اَل ٱبَْ 

ف العجز عن خلقو يلقي ُب ا٢بسًٌ ظل أل ،فاختار األسلوب القرآ٘ب الببلغي الذابب الصغّب ا٢بقّب
  .كالفيل كثر ٩با يلقيو العجز من خلق البعّبالضعف أ

  .ُٕالنحل/ ﴾َأَفَمْن ٱَبُْلُق َكَمْن ال ٱَبُْلُق َأَفبل َتذَكَُّروفَ ﴿ كقولو
ٍلقي اللًَّ فىأىريك٘ب مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن ديكنًوً كقولو ) ا خى ُهْم الذ اَبُب َشْي ًا ال َوِإْف يَ ) ُُلقماف/( ىىذى ْسُلبػْ

كال يستطيع  ،( كاآل٥بة ا٤بٌدعاة ال ٛبلك استنقاذ شيء من الذابب حْب يسلبها إايهَيْسَتنِقُذوُه ِمْنوُ 
 ة،رجلو أك خرطومو ألهنا تتحلل بسرعأأحد أف يعيد ما أخذه الذابب من طعامو على جناحيو أك 

ان بشرية!، ككم من عزيز يسلبو الذابب ًعزٌه من الناس سواء أكانت اآل٥بة أصنامان حجرية أك أشخاص
، كٰبمل أخطر ككثرتو كقذارتو كحقارتو كصبلفتو كخصَّ الذابب ابلذكر ٤بهانتو ،فبل ٲبلكوف رٌده

ُهْم كلو قاؿ  ) ،األمراض كيسلب أغلى ا١بوارح ( ألكحى َشْي ًا ال َيْسَتنِقُذوُه ِمْنوُ السباع َوِإْف َيْسُلبػْ
كالسباع ال تسلب شيئان أعظم كأكثر ٩با يسلبو الذابب! كلكنو  ،دؿ الضعفذلك ابلقوة ب

 َضُعَف الطَّاِلبُ )ٗبعناه نتباه عجيب اٌرؾ للمشاعر كا٤بثّب لبلالفِب الالببلغي األسلوب القرآ٘ب 
من كتسَبجع أف تستنقذ  ،( كىو اآل٥بة ا٤بعبودة من دكف هللاالطَّاِلبُ ( أم عجز )َواْلَمْطُلوبُ 

 .( كىو الذابب ماسلبها إايهَمْطُلوبُ الْ )
أم ضعف القاصد كا٤بقصود  ،كإف نزلت اآلية ٖبصوص السبب كلكن أريد ٥با عمـو ا٤بعُب وقيل: 

( الذابب من ا٤بقصودكضعف ) ،( اإلنساف من قهر الذابب كا٣ببلص منوالقاصدأم ضعف )
 ،ب كبْب ا٤بقصود ا٤بطلوببْب القاصد الطالكالعجز أم تبادؿ الضعف  ،قهر اإلنساف كازعاجو

١ببابرة الٍب تذ٥بم ذاببة صغّبة كىذا معُب خلق هللا الذابب ليذؿ بو ا١ببابرة! أم كيف تعبدكف ا
فمىٍن يستطيع  –ٔ:فائدةكىي الٍب تكسر كربايءه كطغيانو  ،كآفة راحة اإلنساف الذابب ؟!،اتفهة
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ٍن  ،تنقلو إليكفٌتاؾ حياتك ٗبرض كإذا سلبتك الذاببة ا٢بقّبة  ،أف ٱبلق ذاببة على تفاىتها؟ فمى

ٍلقي اللًَّ فىأىريك٘ب مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن ديكنًوً كقولو )يستطيع أف يرد لك حياتك؟،   ا خى ، ُُلقماف/( ىىذى
مىٍن كى قاؿ هللا تعأب ) عن النيب)ص( –ٕ، ُٕالنحل/(أىفىمىٍن ٱبىٍليقي كىمىٍن الى ٱبىٍليقي أىفىبلى تىذىكَّريكفى كقولو )

ٍلًقي فٍليخلقوا ذى  أىٍظلىمى ٩بٍَّن ذىىىبى   .ُْٓ/ُٕالتفسّب ا٤براغي!(فٍليخلقوا شىًعّبىة ،ةرٌ ٱبىٍليقي كىخى
كيف تعبدكف من دكف هللا كتشركوف معي ما ال قدرة لو على خلق ذاببة اتفهة؟ كإف أخذ منو   –ٖ

ايي كا٤بميت  ،ل الكائناتبينما ا٣بالق ا٤بالك لك ،منولنفسو الذابب شيئان ٓب يقدر أف ينتصر 
كىو الذم يستحق العبادة فاعبدكه كال  ،لكل شيء ىو الذم يهب النعم كىو الذم يسَبٌدىا

َواَل َيْسَتِطيُعوَف ٥َبُْم  ،أَُيْشرُِكوَف َما اَل ٱَبُْلُق َشْي ًا َوُىْم ٱُبَْلُقوفَ ﴿ كقولو تشركوا ُب عبادتو أحدان 
ما الدافع ١بعل ٨بلوؽو ضعيف هتزمو الذاببة كتذٌلو  ُِٗ – ُُٗاألعراؼ /  ﴾ُروفَ َنْصًرا َواَل أَنُفَسُهْم يَنصُ 
ؿى ىاركف الرشيد اإلماـ الكاظم)ع( ٤باذا سىأ –ٗ ،حبلالن ٤بشاكلكم؟! ،البعوضة حاكمان عليكم

النحل /  ﴾بػٍرىةن كىًإفَّ لىكيٍم ُب اأٍلىنٍػعىاـً لىعً ﴿ كقولو خلق هللا الذابب؟! قاؿ لًيذؿَّ بو ا١ببابرة! )كمصداؽ(

 (.ًلًعٍصمىةى اى يػيفييدي  ٍعًتبار)اال ٓت غرر ا٢بكم .ٔٔ
  ﴾َٓد هًًَََُخ خَُِّوَ لَنَّ هًََِْهِ بَِّٕ خَُِّوَ َُوٌٌَُِّ ػٌَِّّّ  ﴿ - ٗٚ
كما  ،عظمتو موه حقٌ كما عظٌ  ،معرفتو كما عرفوه حقٌ  ،( حىقَّ تقديرهَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِهِ )   

حيث عصوا أكامره كأعرضوا عن منهجو،  ،عبادتو الٍب يستحقها كما عبدكه حقٌ  ،منزلتو حقٌ أنزلوه 
كيعجز عن مقاكمتها  ،حٌب تركوا عبادتو كعبدكا كأطاعوا من يعجز عن خلق الذاببة الواحدة

 كبعد فهل ًمٍن عجبو إذا ترؾ ،ّٕا٢بج/( َضُعَف الطّاِلُب َواْلَمطُلوبُ كعنادىا كاالنتصار عليها! )
حقَّ قدره،  الٌل تعأبى  بعوا أعور الدٌجاؿ؟! إف أردت أف تػيقىٌدرى الناس أىل العلم كا٥بداية كالبصائر كاتٌ 

أىفىمىٍن ىيوى ، كقولو )ّٓالنور/ ﴾َواأَلْرضِ  اَّللَُّ نُوُر السََّمَواتِ ﴿ كقولوعلى مستول عقلك  فإنك تيقٌدره
انىكى ) ٓت دعاء النيب)ص(، ّّالرعد/(قىائًمه عىلىى كيلًٌ نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىتٍ  ، ثػىنىاءن  أيٍحًصي الى  سيٍبحى  عىلىٍيكى

ا أىٍنتى   كىلىٍوالى  ،ًإلىٍيكى  ًِب كىدىعىٍوتى  عىلىٍيكى  دىلَّلتًِب  كىأىٍنتى  ،تيكى فػٍ رى عى  ًبكى ( كُب الدعاء )كى نػىٍفسً  عىلىى أىثٍػنػىٍيتى  كىمى
 كا٢بمد ،فػىييًهينيو٘ب  النَّاسً  ًإٔبى  يىًكٍلًِب  كىٓبىٍ  ًِب فىأكىرمى  ٍيوً ًإلى  لًِب كىكٌ  الًَّذم ا٢بمد ،أىٍنتى  مىا أىٍدرً  ٓبىٍ  أىٍنتى 
( إٌف هللا ِإفَّ اَّللََّ َلَقِوي  َعزِيزٌ ) من دعاء أيب ٞبزة الثمإب/ُب شهر رمضاف ا٤ببارؾ( عىِبًٌ  غىًِبُّ  كىىيوى  إٕبٌ  بى ٙبىىبٌ  الًَّذم

كال عزة  ،( ال تعَبيو ذلة كعزتو فوؽ كل عزةزِيزٌ عَ ( كقوتو فوؽ كل قوة ال يعرض لو ضعف )َلَقِوي  )
فكيف ٯبعلوف القوم العزيز الغالب  ،لعزيز مع عزتو، قادر ال يعجزه شيء، غالب غّب مغلوب

يًعا﴿ كقولو ٗبنزلة العاجز الضعيف ا٤بغلوب؟! تَػُغوَف ِعنَدُىُم اْلِعزََّة فَِإفَّ اْلِعزََّة َّلِلَِّ ٝبَِ النساء /  ﴾أَيَػبػْ

لًيله  كيلُّ عىزًيزو دىاًخل) اإلماـ علي)ع(عن  ،ُّٗ  . ُّٓٙبف العقوؿ ص (! ٙبىٍتى القيٍدرىًة فىذى
 ﴾ خَُِّوُ َّصْؽَلِِ ِْٖٓ خَُْٔالجٌَِصِ َُُٔالً ًَِْٖٓ خُنَّدِْ بَِّٕ خَُِّوَ َِْٔٔغٌ زَصِريٌ ﴿ - ٘ٚ
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هللا  ،ؤىلة كا٣ببلصة ا٤بهمةا٤بك فيأخذ الصفوة النزيهة كالكفوءة  ،ٱبتار ٬ببة من كثّب اللٌ  : َيْصَطِفي
اللَّي أىٍعلىمي حىٍيثي كقولو ) ،ٱبتار رسبلن من ا٤ببلئكة ليكونوا كسطاء لتبليغ الرسالة إٔب أنبيائو عزكجل

لتبليغ  ،كٱبتار ريسبلن من البشر أيمناء علماء عاملْب مؤىىَّلْبى للوحي، ُِْاألنعاـ/( ٯبىٍعىلي رًسىالىتىوي 
، ليكونوا أسوة حسنة للناس ادهتم ُب أنفسهم كدنياىم كآخرهتم فيها سعشرائع الدين لعباده الٍب

 ،كيصطفي رمضاف من الزماف ،َٗاألنعاـ/ ﴾ُأْولَِ َك الَِّذيَن َىَدى اَّللَُّ فَِبُهَداُىْم اقْػَتِدهِ ﴿ كقولو
يٌع َبِصّبٌ كالكعبة من ا٤بكاف ) يعٌ ( إنو تعأب )ِإفَّ اَّللََّ ٠بَِ فيعلم من ىو  ،( ّٔمّبٌ َبصِ ( ألقواؿ عباده )٠بَِ

 .للناس ليلقي ا٢بجة عليهم مؤٌىل ليبٌلغ ىذه الرسالة أبمانة
 ﴾َّؼَُِْْ َٓد زََْْٖ ؤًَِّّْيِْْ ًََٓد وَِْلَيُْْ ًَبََُِ خَُِّوِ ظُُْـَغُ خٌَُُُٕٓ  ﴿ - ٙٚ
م كيعلم حاضر كمستقبل كأحواؿ كل شيء كيعل ،ىذا إعبلـ عاـ أبف هللا ال ٚبفى عليو خافية   

ٍبًل اٍلوىرًيدً كقولو )ماضيها   ٍنسىافى كىنػىٍعلىمي مىا تػيوىٍسًوسي ًبًو نػىٍفسيوي كى٫بىٍني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى لىٍقنىا اإٍلً ( كىلىقىٍد خى
َما بَػْْبَ يعلم سبحانو ) ،راجعة إٔب من يصطفيهم هللا: كقيل ىذه اإلحاطة العلمية ا٤بعُب ُٔؽ/

( من األحداث َوَما َخْلَفُهمْ سل كحاضرىم كمستقبلهم من األحداث )يدم الر أ( ما بْب أَْيِديِهمْ 
( أم هللا تعأب مراقبه للطريق الذم يسلكو يَػْعَلُم َما بَػْْبَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ كاترٱبهم ا٤باضي، )

ى كفيو داللة على عصمة الرسل كقدرهتم عل ،فيما بينو كبْب الرسل كفيما بينو كبْب الناس ،الوحي
 ﴾اَّلّلُ َأْعَلُم َحْيُث ٯَبَْعُل ِرَسالََتوُ ﴿ كقولوكتبليغ رسالتو  سبحانو التبليغ الرسإب، كأهنم أىل لكرامتو

 .ُِْاألنعاـ / 
 ،( إٔب هللا كحده تيرد ٝبيع أمور العباد فيجازيهم عليها إف خّبان كإف شران َوِإَ٘ت اَّللَِّ تُػْرَجُع األُُمورُ )

ككل شيء ٩بلوؾ لذاتو تعأب فبل استقبلؿ ألم  ،يطرة كالتدبّب كالتقديرفهو ا٢بكم األخّب كلو الس
ًإلىٍيًو يػيٍرجىعي األىٍمري كيلُّوي ﴿ كقولوشيء كال خفاء لو من هللا تعأب.   . ُِّىود/ ﴾كى

 ﴾َُؼٌََُِّْْ ظُلِِْمٌَُٕ َّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ خًََْؼٌُخ ًَخْٔفًًُُخ ًَخػْسًًُُخ ََزٌَُّْْ ًَخكْؼٌَُِخ خُْىََُْْ  ﴿ - ٚٚ
مٌب  ،ُب ىذه اآلية الكرٲبة كالٍب بعدىا ٯبمع القرآف ا٤بنهاج الذم ر٠بو هللا ٥بذه األمة ُب خطو العاـ

أم فليس اإلٲباف اب  ،ا٣بطاب لكل ا٤بؤمنْب ُب كل زماف كمكاف ،استقامت على النهج ا٤بستقيم
 ،اإلٲباف عمل كلو) )ع(عن اإلماـ الصادؽ ،ؿ كعملكا٭با اإلٲباف قو  ،٦برد كلمة ينطق ّٔا  الٌلساف

فبل قيمة إلٲبانكم الذم يبُب على ا٤بظاىر كاألقواؿ  ،ِّص  ٗٔالبحار ( كالقوؿ بعض ذلك العمل
 ٓت غرر ا٢بكم ،كإ٭با ٕباجة ىذا اإلٲباف إٔب مصاديق عملية كاضحة تدؿ على صدقو ،كا٤بٌدعيات

سنً  فبل بد أف تتوفر فيكم )مع ظاىر اإلٲباف(  تػىٍقواهي كىصٍدؽ كىرىعًو( )ييٍستىدٌؿ عىلى دًٌيًن الٌرجيًل ٕبي
( ارَْكُعوا َواْسُجُدواف يقيموا الصبلة  كحده خاشعْب كإليها أشار )أ( ٔ) ثبلثة أوصاؼ مهمة

فالركوع  ،كإ٭با عرٌب عن الصبلة ابلركوع كالسجود ألهنما من أركاف الصبلة كأبرز كأشرؼ حركاهتا



 

     119                      عشر السابع/ ا١بزء ٛٚ/ عدد آايهتا  دنية/ م ٕٕا٢بج / ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ 
الذم فيو خضوع القلب  ،ا ٦برد حركتْب ببل عربة كأ٭با ٮبا شكل يدؿ على ا٤بضموفكالسجود ليس

 .كقربو كجذبو سبحانو، فيظل ا٤بصلي بْب يدم هللا خاشعان ليصل إٔب حبو كخشوع النفس
يى ايٍطليٍبًِبى ًبرىٍٞبىًتكى حىٌٌب أىًصلى ًإلىٍيكى كى )ٓت دعاء اإلماـ ا٢بسْب )ع( ٓت يـو عرفة 

ًِبى ٗبىنًٌكى حىٌبَّ ٍجًذبٍ اً إ٥بًٍ
( أفردكه َواْعُبُدوا رَبَُّكمْ ( أف تطيعوا هللا ُب أمره كهنيو كىذا ىو ا٤براد )ٕالصفة )( أيٍقًبلى عىلىٍيكى 

فكل نشاطات اإلنساف ٲبكن أف  ،كىنا أطلق معُب العبادة لسعة معناىا ،ابلعبادة كال تعبدكا غّبه
حٌب لذائذه بلفتة صغّبة كبنية صادقة تصبح  ،عأبى ت تعٌلق القلب ابمٌب  اتتتحوؿ إٔب عباد

، حيث ال عبادة من غّب ّٔا أف يتػىٌقول على طاعتو تعأبكيناؿ ّٔا ا٢بسنات إذا نول  ،عبادات
 كالعبادة على قدر العلم. ،طاعة

رَ ( )ٖكالصفة )  ،كىو ما  ينفع البشر كيرضي هللا ،( على عمـو معناه كلكل الناسَوافْػَعُلوا ا٣ْبَيػْ
 ،كإغاثة ا٤بلهوؼ كإصبلح ذات البْب كصلة الرحم كمكاـر األخبلؽ ،كمن أفضل ا٣بّب تزكية النفس

فإف  ،كالتعاكف على الصاّب العاـ لعمل هنضة حضارية متقٌدمة، كال يكن غّبكم أحٌق اب٣بّب منكم
 ٓت غرر ا٢بكم ،ا٣بّب ذخّبة ابقية كٜبرة زاكية، ألف من فعل ا٣بّب ابتعد عن الشر

يػٍ ) ، ( لىعىلَّ: أداة للَبجيَلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ ( )النَّاسى  آذىل مىنٍ  النَّاسً  كىشىرُّ  ،النَّاس نػىٍفعى  ًمنٍ  نَّاسً ال ري خى
سوء للفرد  كالنجاة من كل ،ففي ىذه األعماؿ الصا٢بة أسباب النجاح كالصبلح كالفبلح

 ﴾ُلوا الصَّا٢ِبَاِت طُوَب ٥َبُْم َوُحْسُن َمآبٍ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعمِ ﴿ كقولوكُب الدنيا كاآلخرة.  ،كآّتمع
كنتائجو انفعة ُب  ،٤باذا يعرض الناس عن دين هللا كطلب هللا سهل يسّب فائدة: سؤاؿ: ِٗالرعد/

يِن َقْد تَػبَػْبََّ الر ْشُد ِمْن الَغيِّ ﴿ كقولو ا١بواب:الدنيا كاآلخرة؟  عن  ،ِٔٓالبقرة/﴾ال ِإْكَراَه ٓت الدِّ
ا ُب  لى دىخى  مىنٍ ) لصادؽ)ع(اإلماـ ا  كىمىنٍ  ًفيًو، أىٍدخىليوهي  كىمىا اؿجالرًٌ  ًمٍنوي  أىٍخرىجىوي  اؿً جاًبلرًٌ  الدًٌينً  ىىذى

 . َُٓ/ِالبحار ( يػىزيكؿى  أىفٍ  قػىٍبلى  ا١ٍبًبىاؿي  زىالىتً  نىةً كىالسُّ  اًبٍلًكتىابً  ًفيوً  لى دىخ
ِٖ ِْٖٓ لََُؾٍ َِِّٓصَ ؤَزٌُِْْْ بِزَُْخىَِْْ ىٌَُ ًَـَدىًًُِخ كِِ خَُِّوِ لَنَّ ـِيَديِهِ ىٌَُ  ﴿ - ٛٚ خـْعَسَدًُْْ ًََٓد ـَؼَََ ػٌََُِْْْْ كِِ خًُِّّ

ًََُّّدشَ  كَإَهٌُِْٔخ خُصَّالشَ ًَآظٌُخ خََّٔٔدًُْْ خُُِِْْٕٔٔنيَ ِْٖٓ هَسَُْ ًَكِِ ىٍََخ ٌٌََُُِْٕ خٌٍَُُُُّٔ َ٘يًِْخً ػٌََُِْْْْ ًَظٌٌٌَُُٗخ ُ٘يًََخءَ ػَََِ خُنَّدِْ
 ﴾ًَخػْعَصٌُِٔخ زِدَُِّوِ ىٌَُ ٌَْٓالًُْْ كَنِؼَْْ خٌَََُُْْٔ ًَِٗؼَْْ خُنَّصِريُ

ا٣بارجي : استفراغ الوسع كاستنفاذ الطاقة ٔبهد كجد كقصد ككعي ُب ٦باىدة العدك ا١بهاد ٓت هللا
، لشيطافك٦باىدة كساكس ا ،الظاىر، كإخبلص النية لتكوف كلمة ا٢بق كنصرة ا٢بقوؽ ىي العليا

أعظمها كىو ا١بهاد األكرب!! النفس  ٦باىدةك٦باىدة النفس كا٥بول )كىو العدك الباطن ا٣بفي( ك 
جامع ا٢بركي كالتعبّب القرآ٘ب الببلغي  ،: ُب سبيلو، كُب نصرة دينو كالدفاع عن الببلد كالعباد ٓت اَّللَِّ 

( جاىدكا أبموالكم كأنفسكم إلعبلء  ِجَهاِدهِ َوَجاِىُدوا ٓت اَّللَِّ َحقَّ : )ا٤بعُب  ،كشامل كدقيق كعميق
 .( حق ا١بهاد بنية صادقة خالصة  تعأبَحقَّ ِجَهاِدهِ كلمة هللا )
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يم كا٤ببادئ كاألخبلؽ كال ٚبشوف القٌ ك ابستفراغ الوسع كالطاقة جهادان خالصان لنصرة العلم كاإلٲباف 
هللا ٗبخالفة األىواء كتزكية النفس كهتذيب  ( ُب سبيلٓت اَّللَِّ ُب هللا لومة الئم، كأيضان جاىدكا )

ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم  َوالَِّذيَن َجاَىُدوا﴿ كقولوفإف أفضل العبادة هتذيب العادة السيئة  ،العادات
اىً  ٓت ا٢بديث، َُِآؿ عمراف /  ﴾اتػَُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُػَقاتِوِ ﴿ كقولو ،ٗٔالعنكبوت /  ﴾ُسبُػَلَنا  مٍ أىٍىوىاءىكي  ديكا)جى
ا اءىكيٍم( ٘بيىاًىديكفى  كىمى ( ىو سبحانو اختاركم من بْب األمم كٞبٌلكم ُىَو اْجتَػَباُكمْ ) ،ْٔ/  ٔركح البياف  أىٍعدى

َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ٓت كأكمل شريعة )كأفضل كتاب ٠باكم أمانة دينو القٌيم كخىٌصكم أبكـر رسوؿ 
يِن ِمْن َحَرجٍ  ل عليكم ُب الدين الذم آمنتم بو ضيقان ال ٨برج لكم أم كما جع ،: ضيق َحَرجٍ ( الدِّ

ألنو يبلحظ فيو فطرة اإلنساف  ،كما شرٌع لكم حيٍكمان فيو عسر كمشٌقة على أحد من عباده ،منو
كأف ا٢بكم الواحد ٱبتلف تبعان لطاقة  ،الٍب فطر هللا الناس عليها  كملحوظ فيو تلبيتو لتلك الفطرة

ا أىٍمرىافً  ًاٍجتىمىعى  ذىاُب ا٢بديث )إً  ،الفرد كظركفو بػَّهيمى  .ْْْالتفسّب ا٤ببْب ص  ا(ٮبيى أىٍيسىرى  هللاً  ًإٔبى  فىأىحى
اَّللََّ َما  فَاتػَُّقوا﴿ وقولو ُٖٓالبقرة/ ﴾يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكْم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكْم اْلُعْسرَ ﴿كقولو 
 ِٖٔالبقرة/ ﴾ال ييكىلًٌفي اللَّي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا﴿ كقولوكٓب يكلفكم ما ال تطيقونو  ُٔالتغابن/﴾اْسَتَطْعُتمْ 

تٌفاقهم كاألب الركحي ألىل األدايف ال ،إبراىيم أبو األنبياء ،: الدين ا٤ِبلَّة( ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْػَراِىيمَ )
م السهل السمح ا٤برف ا٤بستقيدين الٌتوحيد ا٣بالص، ( ا٢بنيفعلى نبوتو كتعظيمو، كدين إبراىيم )

َذِلَك ﴿إنو دين الفطرة السليمة  ،٫براؼ كالتقٌلب كالىول كال شرؾ كال حرجاالذم ال يوجد فيو 
يُن اْلَقيِّمُ  ( هللا عزكجل كإبراىيم أيضان الذم ُىوَ ) (ُىَو ٠َبَّاُكْم اْلُمْسِلمَْب ِمْن قَػْبلُ ) ،َّ/الرـك ﴾الدِّ

كما قاؿ   ،السابقة ا٤بعركفةتب السماكية ( نزكؿ القرآف يعِب ُب الكِمْن قَػْبلُ ٠بٌاكم ا٤بسلمْب )
 . ِٕيونس/ ﴾كىأيًمٍرتي أىٍف أىكيوفى ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى ﴿نوح)ع( قبل إبراىيم كىو شيخ األنبياء 

ا٤بوحدة كلها  البشرية  ٗبعُب إٌف هللا سبحانو ٠ٌبى األمة ،( القرآف ٠بٌاكم مسلمْب أيضان َوٓت َىَذا)
حٌب عهد إليها ابلوصاية كالشهادة على البشرية!  ،ا اب٤بسلمْببكافة أطيافها كرسلها كرساالهت

  :كقولو
: إسبلـ الوجو واإلسبلـ  ُِٖالبقرة/﴾ِتَنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلكَ رَبػََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْْبِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَّ ﴿

بياء ىي األمة فكانت ٝبيع أجياؿ األن ،لتزاـ ٗبنهجوكتسليم القلب  كحده ببل شريك كاال
ياةي النػٍَّفسً )ٓت غرر ا٢بكم  ،ا٤بسلمة الواحدة ذات منهج كاحد على التوحيد كاالستقامة ، التٌػٍوًحيدي حى

ياةي القيلويبً  الذًٌٍكري   ،على تتابع األجياؿ كالرسل كالرساالتا٤بعتمد ىو ( كىذا ا٤بنهج التوحيدم حى
، فاتصل ماضي د إليها ابلوصاية على البشريةكعهإٔب أمة دمحم)ص( ا٣باًب حٌب انتهى أمر اإلسبلـ 

 .، ٗبنهج توحيدم مشَبؾالبشرية ٕباضرىا ٗبستقبلها
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ىو إسبلـ الوجو ٤بنهج هللا التوحيدم  السماكية، لكل الرسل كالرساالت إذًا ىناؾ اإلسبلـ العاـ
 ملالكا ىو إسبلـ دمحم ا٤بصطفى)ص( اإلسبلـ وىناؾ اإلسبلـ ا٣باص ،ضمن خط اإلسبلـ العاـ

َياًَن ِلُكلِّ َشْيءٍ  ﴿ وقولو ُُُيوسف/ ﴾تَػْفِصيَل ُكلِّ َشْيءٍ ﴿ا٤بفٌصل فيو ا٣باًب  وٓت  ٖٗالنحل/ ﴾تِبػْ
تػىوىفًَِّب ميٍسًلمان ﴿كىذا قوؿ يوسف)ع(  ُّالنمل/﴾َوْأُتوِن ُمْسِلِمْبَ ﴿قوؿ سليماف  اإلسبلـ العاـ

تيٍم ﴿مو كقوؿ موسى)ع( لقو  َُُيوسف/﴾كىأى٢بًٍٍقًِب اًبلصَّا٢بًًْبى  تيٍم اًبللًَّ فػىعىلىٍيًو تػىوىكَّليوا ًإٍف كينػٍ تيٍم آمىنػٍ ًإٍف كينػٍ
  . ْٖيونس /  ﴾ميٍسًلًمْبى 

تىًغ ﴿ ُٗآؿ عمراف /  ﴾ًإفَّ الدًٌينى ًعٍندى اللًَّ اإًلٍسبلـي ﴿ كقولوكىكذا اإلسبلـ دين كل األنبياء  كىمىٍن يػىبػٍ
ـى ًديننا﴿ ٖٓآؿ عمراف /  ﴾وي غىيػٍرى اإًلٍسبلـً ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمنٍ  ك٠بى هللا  ،ّا٤بائدة / ﴾كىرىًضيتي ًلكيٍم اإًلٍسبلى

َشِهيداً ( )لَِيُكوَف الرَُّسوُؿ َشِهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ ) ،أمة دمحم)ص( اب٤بسلمْب
كموقف يتحدث عنو ماشهده  ( الشهيد ىو الشاىد كا٢باضر كا٤بطٌلع على أىٍمرو كىحىدىثو َعَلْيُكمْ 

 (الشهادة العلميةبنفسو بكامل الصدؽ كتسمى)
( معتدلْب أمة وسطاً إ٭با جعلكم مسلمْب ملتزمْب برسالة اإلسبلـ ا٢بنيف ا٤بستقيم حٌب تكونوا )

وََكَذِلَك ﴿ كقولومن بْب األمم ا٤بتطرفة كا٤بنحرفة كقدكة حسنة مستقيمْب ٭بوذجيْب متوازنْب 
 ،ُّْالبقرة /  ﴾الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيداً  مًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوفَ َجَعْلَناُكْم أُ 

أبنو قد بلغكم ما  ،ليكوف الرسوؿ دمحم)ص( قدكة حسنة لكم كشهيدان على أعمالكم يـو القيامة
تم قدكة للناس كشهداء على أعما٥بم! ( كتكونوا أنَوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ أرسل بو إليكم )

أبف  ،كا٢بـز من الناسالعلم كا٢بلم كالعـز كىذا من أشرؼ ا٤براتب كىي أمانة ال ٰبملها إاٌل أكلو 
رًينى كىمينًذرًينى ل﴿ كقولوالريسل كافة قد بلغوىم ما أرسلوا بو إليهم   يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى ئبلَّ ريسيبلن ميبىشًٌ

، فبٌلغ ٧بمدي )ص( رساالًت ربٌو كبٌلغها من بعده أىل بيتًو كصحابتو ُٓٔالنساء/﴾ٍعدى الرُّسيلً اللًَّ حيجَّةه بػى 
 كقولوالعلماءي بشريعة هللا(  ،كٙبٌمل مسؤكلية التبليغ الرسإب من بعدىم )أىلي الذكر ،الصادقْب

ُتْم ال تَػْعَلُموفَ ﴿ لىٍقنىا أيمَّةه يػىٍهديكفى اًب٢بٍىقًٌ كىًبًو ﴿ وقولو ّْالنحل/ ﴾فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ كى٩بٍَّن خى
 . ُُٖاألعراؼ/ ﴾يػىٍعًدليوفى 

كمػنهم مػن ٘باىػل كٚبػاذؿ فقػد خػاف هللا كالعلػم كخػاف نفسػو كأمتػو كدينػو  ،فمنهم مػن أحسػن التبليػغ
نىا ًمػػػٍن ًعبىػػػادً ) كقولػػػوكالنػػػاس ٝبيعػػػان  انى فىًمػػػنػٍهيٍم ظىػػػآبه لًنػىٍفًسػػػًو كىًمػػػنػٍهيٍم ٍبيَّ أىٍكرىثٍػنىػػػا اٍلًكتىػػػابى الَّػػػًذينى اٍصػػػطىفىيػٍ

ػػػػرىاًت إبًًٍذًف اللًَّ  ػػػػاًبقه اًب٣بٍىيػٍ ال َٚبُونُػػػػوا اَّللََّ َوالرَُّسػػػػوَؿ َوَٚبُونُػػػػوا ﴿كقولػػػػو  ، ِّفػػػػاطر/( ميٍقتىًصػػػػده كىًمػػػػنػٍهيٍم سى
ػػػوفى مىػػػا أىنٍػزىٍلنىػػػا ًمػػػنى ، كقولػػػو )ِٕاألنفػػػاؿ/ ﴾َأَمػػػاََنِتُكمْ  اٍلبػىيًٌنىػػػاًت كىا٥ٍبيػػػدىل ًمػػػٍن بػىٍعػػػًد مىػػػا بػىيػَّنَّػػػاهي ًإفَّ الَّػػػًذينى يىٍكتيمي

ًعنيػػػوفى   أىٍعظيػػػمى  ًإفَّ ) ٓت هنػػػج الببلغػػػة، ُٗٓالبقػػػرة/( لًلنَّػػػاًس ُب اٍلًكتىػػػاًب أيكلىئًػػػكى يػىٍلعىػػػنػيهيمي اللَّي كىيػىٍلعىػػػنػيهيمي البلَّ
ػػةً  ًغػػشُّ  أىًلغًػػشٌ  كىأىٍفظىػػعى  أىأًليمَّػػة، ًخيىانىػػةي  ا٣ٍبًيىانىػػةي  ىػػذه األمػػة كصػػية كقٌوامػػة كقػػدكة  تكػػوفكقػػد  ِٔكتػػاب( اأٍلًئمَّ

حػػٌب إذا ا٫برفػػت عنػػو كٚبلٌػػت عػػن  ،للبشػػرية بعػػد نبٌيهػػا طا٤بػػا استمسػػكت إبسػػبلمها ا٢بنيػػفحسػػنة 
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رٌدىػا هللا عػن مكػاف القيػادة إٔب مكػاف التػابع ُب ذيػل القافلػة، كتبقػى ىكػذا حػٌب تعػود إٔب  ،تكاليفو
 .ىذا األمر الذم اجتباىا هللا لو

ٍػػريجي بًػػًو الرَّجيػػلي عىػػًن اإًلٍسػػبلىـً اإلمػػاـ الصػػادؽ )ع( عػػن  سػػئل أىٍف يػىػػرىل الػػرٍَّأمى ًٖبًػػبلىًؼ فقػػاؿ )أىٍدٗبى مىػػٍا ٱبى
ليوي ( ٍب تبل قولو )ا٢بٍىقًٌ فػىييًقٍيمي عىلىٍيوً  ٲبىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمى )كالػذم يكفػر ابإلٲبػاف  ٓا٤بائدة/( كىمىٍن يىٍكفيٍر اًبإٍلً

إلعػػادة مػػؤىبلت كىػػذا األمػػر ، َٔصِٕكسػػائل الشػػيعةا أمػػر هللا بػػو كال يرضػػى بػػو( الػػذم ال يعمػػل ٗبػػ
( فَػَأِقيُموا الصَّػبلَة َوآتُػوا الزََّكػاَة َواْعَتِصػُموا اِبَّللَِّ يقتضي االستعداد لػو فيأمرىػا إبقامػة الصػبلة )األمة 

ا كأثرىػا ُب حػٌب تتحقػق حكمتهػ ،كبشرطها كشػركطها خاشػعْب ،فأقيموا الصبلة بشكلها كمضموهنا
َهػػػى َعػػػْن اْلَفْحَشػػػاِء ﴿ كقولػػػوالشػػػعور كالسػػػلوؾ كمكػػػاـر األخػػػبلؽ  َوَأِقػػػْم الصَّػػػبلَة ِإفَّ الصَّػػػبلَة تَػنػْ

 . ألف الصبلة عمود الدين كقرابف ا٤بؤمنْب كلذَّة الصا٢بْب ،ْٓالعنكبوت/ ﴾َواْلُمْنَكرِ 
ىةي ) )ع(عن اإلماـ علي ( َوآُتوا الزََّكاةَ ) ِْٔ/  ْٖالبحار  (ًاٍستػىٍوَبى  ،كىَبَّ  فىًمنٍ ( دىقيقه ) ًميزىافه  الصَّبلى

كصلة األمة اإلسبلمية بعضها ببعض ليكفل بعضهم بعضان  ،كالزكاة تطهّب لنفوسكم ،٤بستحقيها
كالتمٌسك ٗبنهج هللا كااللتزاـ بو  ،( كاالعتصاـ اب االستعانة بو ُب ٝبيع أموركمَواْعَتِصُموا اِبَّللَِّ )

كخاصة ُب مواجهة ٙبٌمل ا٤بعاانة، ك مع الصربي  ٝبيع األحواؿ كاألشكاؿ كاالستقامة عليو ُب
 ٓت غرر ا٢بكم َُُآؿ عمراف /  ﴾َوَمْن يَػْعَتِصْم اِبَّللَِّ فَػَقْد ُىِدَي ِإَ٘ت ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ﴿كقولو أعدائكم 

: َمْوالُكمْ ( فَِنْعَم اْلَمْوَ٘ت  مْ َمْوالك ُىوَ عتصاـ بو بقولو)( ٍب علل االهللاً  عىلىى التػَّوىكُّلى  اٍلقىٍلبً  قػيوَّةً  أىٍصلي )
عليو سبحانو كفاه كل ما  وا عنو ُب أية حاؿ، إٌف من توال كتوكلانصركم كمتوٕب أموركم كال تنقطع

فبل ، كينصر دينو كأىلو اب٢بق ،( كإذا نصر أحدان أعبله على كل من خاصموَونِْعَم النَِّصّبُ أٮبٌو )
أف تنهض بتكاليف )ا٤بؤمنة( ّٔذه العيدَّة ا٤بباركة ٛبلك األمة ا٤بسلمة  انصرى سواه كال كٕب غّبه.

 ة على البشرية الٍب اختارىا هللا.الوصاية كالشهاد
 :فائدة

ا٢بسنة، كاألمة الشاىدة ينبغي أف تكوف األمة سوة )ص( ىو الرسوؿ األ الرسوؿ الشاىد –ٔ
الى تػيٍقبىلي ) عن النيب)ص( – ٕيم!، ، كىذا شرؼ عظسامية كىذه صفات ٭بوذجية ،ا٢بسنة القدكة

اةً  ةي ًإالَّ اًبلزَّكى مسلم ال يرل بعملو كعلمو كقدره ُب الناس أنو ال  أم  - ٖ ،ُٖٓ/  ٦ٕبمع البياف  (الصَّبلى
ه، كيضع نفسو ُب يعرؼ حىدَّهي فػىيىقً  فعليو أف ،يصلح ُب مكاف القدكة كاألسوة كالقيادة فى ًعٍندى

 كىٓبىٍ  هي قىٍدرى  ؼى رى عى  أٍمرً اً  هللاي  رىًحمى ) ا٢بكم ٓت غرريها مكاانن ال يتناسب معها  يعطكال ،مكاهنا ا٤بناسب
كىقيٍل رىبًٌ أىٍدًخٍلًِب كقولو )  ( فهو ليس من ا٤بؤىَّلْب للشهادة على الناس يـو القيامة!هي طىٍورى  يػىتػىعىدَّ 

عن ،  َٖاإلسراء/( ديٍنكى سيٍلطىاانن نىًصّبناميٍدخىلى ًصٍدؽو كىأىٍخرًٍجًِب ٨بيٍرىجى ًصٍدؽو كىاٍجعىٍل ٕب ًمٍن لى 
الَبغيب  (كىالى يىٍستىًقيمي قػىٍلبيوي حىٌبَّ يىٍستىًقيمى ًلسىانيوي  ، الى يىٍستىًقيمي ًإٲبىافي عىٍبد حىٌبَّ يىٍستىًقيمى قػىٍلبيوي ) النيب)ص(

 إٔبكأخبلقيان ماداين كمعنوايٌن  إٌف قيمة ا٤بنهج اإل٥بي للبشرية أنو ٰبٌلق ّٔا تطوران كتقدمان ، ِٕٓ/  ّكالَبىيب 
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ا٤بادم كحده كما الكماؿ اإلنسا٘ب ا٤بميز كالنموذجي! كال يكتفي أبف يقودىا إٔب الٌلذائذ كا٤بتاع 

 تيقاد األنعاـ!.
 ٓٔيونس/( َأِف ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ ) َنَدْعَواَوآِخُر 

  ٕٓا١باثية /  ﴾َوُىًدى َوَرْٞبٌَة ِلَقْوـٍ يُوِقُنوفَ  َىَذا َبَصاِئُر ِللنَّاسِ ﴿ : وٓت ا٣بتاـ نقوؿ
( لسورة ا٢بج، بقدرم ال بقدرىا، ٔبهد متواصل، فلٌلو َوعُي الُقرآِف الػُمَيسَّرًب بعوف هللا تعأب )

ـ، َُِٖ/ِ/ٓا٢بمد كا٤بٌنة، كاب٢بمد تتم  الصا٢بات كتزداد الربكات كتيدفع النقمات، بتاريخ 
ق مع تصحيحها عدة مرات، ُب بغداد، الكاظمية، داعْب هللا ُّْٗكؿ//ربيع األِا٤بوافق  

 ر القرآنية الكرٲبة، إٌف ريب ٠بيع ٦بيب الدعاء.عزكجل أف ييعيننا على تكملة بقية السوٌ 
 ْٔ خُسـًخيُزوِْ خُسدلػ: ٌِٓ هد

 
 

 من مقاصد السورة :
ىم كفضائلهم ا٤بمٌيزة الٍب استحقوا ّٔا سم )ا٤بؤمنوف( ٚبليدان ٥بم كشهادة ٗبآثر ا اإلذمكية، ٠بيت ّٔ

، تعاِب ُُا٤بؤمنوف /  ﴾ْرَدْوَس ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ الَِّذيَن َيرِثُوَف اْلفِ ﴿كقولو مّباث الفردكس األعلى 
 ،، كعرضت لقصص بعض األنبياء فذكرت قصة نوح كىود كموسى كمرٙب كعيسىأصوؿ الدين

كىو اور الذم تدكر عليو السورة كينقسم الناس  ،شورالنرباىْب على البعث ك كأقامت ا٢بجج كال
كعرضت  ،كينقطع ا٢بسبي كالنسبي فبل ينفع إاٌل اإلٲباف كالعمل الصاّب ،إٔب سعداء كأشقياء

العجيب ُب عآب اإلنساف  اٍلمينىظَّمالسورة دالئل القدرة اإل٥بية على التوحيد ُب خلق ىذا الكوف 
، كسجلت ٧باكرة بْب ا٤بلك ا١بٌبار كأىل النار.. ة عن يـو القيامةت، كختمت السور كا٢بيواف كالنبا

مىٍن ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(( : فضلهاا١بزء الثامن عشر ) ،ُُٖعدد آايهتا  ،ِّكغّبىا، رقمها 
ٍؤًمًنْبى خىتىمى هللاي لىوي اًبلسَّعىادىةً  قػىرىأى سيورىةي 

ي
كىكىافى مىٍنزًليوي ُب  ،ٝبيٍعىةو  ًإذىا كىافى يىديٍمنى ًقرىاءىتػىهىا ُب كيلًٌ  ،ا٤ب

يٍرسى  الًفٍردىٍكًس األىٍعلىى مىعى النًَّبيػىٍْبى 
 . ِٕٓص  ّنور الثقلْب ( ًلْبى كىا٤ب

 ىذا الفضل بشرطو كشركطو كاالستقامة على منهج هللا من شركطو ! حضة :مبل
 

١بماؿ حكم هللا سبحانو ابلفبلح كالفوز ٤بن كاف جامعان ٣بصاؿ سبع من خصاؿ ا٣بّب كا
اإلنساف ا٤بؤمن نفسو على ىذه اآلايت ا٤بباركات، ليعرؼ  يزفكالكماؿ، كالَبغيب ُب صفاهتم، لً 

، كال تقتصر صفات ا٤بؤمن ما معو كما ينبغي أف يكوف ليحمل صفات التكامل ا١بليلة النموذجية
بعوف ا٤بنهج ف اب٣بط، كيتاو ْب أف ا٤بؤمنْب ملتزمُب حدكد ىذه ا٣بصاؿ ا١بميلة، كأ٭با ذكرىا ليبٌ 
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ابلكامل كال يتسا٧بوف فيو، فيكوف دستورىم القرآف، كخيليقهم القرآف، كيعتمدكف السٌنة الشريفة 
 الصحيحة الٍب ال تتعارض مع القرآف. 

 ﴾هًَْ ؤَكَِْكَ خُُْٔآِْنٌَُٕ  ﴿ - ٔ
 عاقبةٕبسن ال اب٤برغوب كالنجاة من ا٤برىوب كالفوز ،: النجاح كالصبلح كالظفر اب٤بطلوب الفبلح

الفبلح  ،كالفبلح دنيوم كأخركم ،كفبلح الفرد ا٤بؤمن كفبلح ا١بماعة ا٤بؤمنة ،كبرضواف هللا
لعلم كالعمل الصاّب كالغُب كالعز، مع الدنيوم ىو البقاء ُب الصحة كالعافية ا١بسمية كالعقلية كا

ز ببل ذؿ كعلم .. كالفبلح األخركم بقاء ببل فناء كغُب ببل فقر كعاطمئناف القلب ٕبسن العاقبة
إنو الوعد الصادؽ كالقرار  ،ببل جهل كسعادة ببل منٌغصات كصدؽ ببل نفاؽ كإٲباف ببل ضبلؿ

 كقولواألكيد بنجاح ا٤بؤمنْب العاملْب ٗبنهج هللا كفبلحهم كصبلحهم ُب الدنيا كُب اآلخرة 
نػْ ﴿ يتحسسو ا٤بؤمن ًحسّّ كالفبلح  ُْٖف / آؿ عمرا ﴾َيا َوُحْسَن ثَػَواِب اآلِخَرةِ َفآََتُىْم اَّللَُّ ثَػَواَب الد 

كالذم يشمل ما يعرفو الناس من معا٘ب  ،كاستذكاؽ يستذكقو بقلبو كٯبد مصداقو ُب كاقع حياتو
( َقدْ ك) ،تسرُّ الناظرين من ا٤بفاجآة كا٤بخبآة ،الفبلح كما اليعرفونو ٩با يٌدخره هللا لعباده ا٤بؤمنْب

 ،ق فوزيىم ك٪باحهم بسبب صدؽ اإلٲباف كالعمل الصاّبفكأنو يقوؿ لقد ٙبق ،للتأكيد كالتحقيق
 ،، كقرارهللا ال ٲبلك أحد رٌدهٕٖالنساء/﴾َأْصَدُؽ ِمْن اَّللَِّ َحِديثاً  َوَمنْ ﴿لف هللا كعده كعد هللا ال ٱبي 

 ِٖالرعد/﴾وبُ َأال ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِ ن  اْلُقلُ ﴿إنو بشارة معٌجلة ٥بؤالء ا٤بؤمنْب ا٤بطمئنة قلؤّم بذكر هللا 
( إلفادة ثبوت َقدْ ككلمة ) ،( بصيغة ا٤باضي للداللة على ٙبقق الدخوؿ ُب الفبلحَأفْػَلحَ : ) فائدة

 ما كاف متوقع ثبوتو من قبل . 
 ﴾خٍََُِّّٖ ىُْْ كِِ صاَلظِيِْْ وَدِ٘ؼٌَُٕ  ﴿ – ٕ

و ُب ٝبيع قاممتذللوف  تعأب يشعركف ّٔيبتو كجبلؿ م متفاعلوف : خاضعوفَخاِشُعوفَ    
/  ٕٕالبحار  زًينىةي الصَّبلة( )اى٣بيشويعي  عن النيب )ص(، خاشعوف بركحهم كجسدىمجوارحهم كجوا٫بهم 

مقبلوف على الصبلة بقلب مطمئن كعقل كاعو كنفس   ُْطو / ﴾َأِقْم الصَّبلَة ِلذِْكِريوَ ﴿ ُُّ
ضران ٝبيع ما يقولو ، مستحفاتو متأدابن خاضعان بْب يدم ربولتاكتسكن حركاتو كيقل  ،راضية

فتنتفي بذلك كساكس الشيطاف كاألفكار الدنيوية  ،كيفعلو ُب صبلتو من أكؿ صبلتو إٔب آخرىا
كيكوف ا٣بشوع من إقامة  ،فيكوف ا٣بشوع على قدر اإلٲباف كالعلم ،شركد الذىنفبل ٰبصل عنده 

ي الذم تنهى كا٣بشوع ركح الصبلة كىو ا٤بطلوب حصولو من ا٤بصل ،الصبلة كجزء أصيل فيها
فالصبلة الٍب ال خشوعى فيها ىي الصبلة الٍب ال حضور للقلب  ،صبلتو عن الفحشاء كا٤بنكر

عن اإلماـ فيها، فإف الصبلة تعطي مفعو٥با كفوائدىا بقدر ما يعقل القلب منها كيتفاعل معها 
ةي ًميزىافه: فىمىٍن كىَبَّ الصَّ ) علي)ع( )مىٍن خىشىعى قػىٍلبيوي خىشىٍعٍت  غرر ا٢بكم ٓت،  ِْٔ/  ْٖالبحار (ًاٍستػىٍوَبى  ،بلى



 

     124                عشر السابع/ ا١بزء ٛٔٔ/ عدد آايهتا  مكية/  ٖٕ ا٤بؤمنوف/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ 
كنبلحظ أثر الصبلة العظيم ُب حياة ا٤بصلي ا٣باشع إيقاظ مشاعر ا٣بّب ُب نفسو جىواىرًحيوي( 

)ا٣بشوع غٌض  عن اإلماـ الصادؽ)ع(، َُٗاالسراء / ﴾َوَيزِيُدُىْم ُخُشوعاً ﴿ كقولوكالرٞبة لآلخرين 
، ُب هنج الببلغة ا٣بشوع يزيد كينقص فهو نسب كدرجاتف ،ِْٔ/  ُٖالبحار البصر ُب الصبلة( 

)عىظيمى أ٣باًٍلقي ُب أنٍػفيًسًهٍم فىصىغيرى ٍما ديكنىوي ُب أىٍعييًنًهٍم( أما الصبلةي ببل خشوع فهي  ُّٗخطبة 
كالصبلة ببل خشوع يسقط التكليف كلكنها ال ٙبقق الغرض ُب تزكية  ،حركات ببل ركح كال أتثّب

فإذا قاـ ا٤بكٌلف إٔب الصبلة فإف هللا ييقبل عليو ٗبقدار ما أقبل ا٤بصلي  ،عهاالنفس كهتذيب طبائ
 فإذا خشع القلب خشعت ا١بوارح كاألعضاء!.  ،على هللا تعأب

اًملىةن كىًمٍنكيٍم مىٍن ييصىلًٌي النًٌٍصفى كىالثػٍُّلثى )عن النيب)ص(  –ٔ:فائدة ةى كى ًمٍنكيٍم مىٍن ييصىلًٌي الصَّبلى
، كالصبلة قرابف كل الصبلة ببل خشوع كالشجرة ببل ٜبرك  ،ُِْ/  ْٖالبحار  (!حىٌبَّ بػىلىغى العيٍشري كىالرٍُّبعى 

وَأِقْم الصَّبلَة ﴿ قولو – ٕكعمود الدين  ،كخّب العمل ،كمنهاج األنبياء ،تقي كىي تنزؿ الرٞبة
َهى  ًلمىٍن ٓبٍى ييًطٍع  ةى الى صىبلى ) النيب)ص( عن ْٓالعنكبوت /  ﴾َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ ِإفَّ الصَّبلَة تَػنػْ

ةى  ٍنكىرً  ،الصَّبلى
ي
ًة أىٍف تػىنػٍهىى عىٍن الفحشاء كىا٤ب )ليس للعبد من  وعنو)ص(، ُٖٗ/  ِٖالبحار ( كىطىاعىةى الصَّبلى

 . ٕٕ/  ِّلرازم اصبلتو إاٌل ما عىًقلى( 
 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ىُْْ ػَْٖ خَُِّـٌِْ ُٓؼُِْظٌَُٕ  ﴿ - ٖ

 ،ال قيمة فيو كىيػيرىدي ببل رىكيٌة كال تفٌكرفارغ ككل كبلـ  ،: مفهـو عاـ يشمل كل ابطلاللَّْغوِ    
أك اللهو لضياع الوقت أك ُب القضااي الصغّبة، ىتماـ كلكل قوؿ أك عمل أك تفكّب كلغو اال

 كحٌقو أف ،ا٢بديث التافو أك شتم أك كذب أك ىزؿ فارغ . . إْب ال ينفع ُب الدنيا كال ُب اآلخرة
ـو ) عن اإلماـ علي)ع( ،كيدخل ُب اللغو الغناء كا٤ببلىي كالكبلـ الفاحش ،ييلغى كيزكؿ كيلُّ كىبلى

كىي حالة  ،: ميتػىرىفًٌعيويفى عن كل ما ال يعنيهم ُمْعِرُضوفَ  ِٗٓ/ّنور الثقلْب (ذًٍكره فىهوى لىٍغوه  للًٌ ًفيوً لىٍيسى 
كينشغلوف  ،رب إليو أصحاب االىتمامات الكبّبةكالٌلغوى مباح كلكنَّو ال يق ،أصيلة كليست طارئة

ألف فيو تفاىةن كضياعى كقتو كيصب ُب الباطل كٰبصل منو  ،ابلقضااي األىم كٗبكاـر األخبلؽ
عدـ الرضا عنو  ،ألف كل شيء تعملو ال ينفعك فإنو يضرؾ! كمعُب اإلعراض عن اللغو ،الضرر

 .كالدخوؿ فيو كاالستماع إليو
بُّ نػىٍفسى  لى غى مىٍن شى ) ٓت غرر ا٢بكم( اْشتَػَغَل ِبَغِّبِ ا٤بهم َضيََّع اأَلَىمَمْن ) ٓت غرر ا٢بكم  ،وي ٗبىا الى ٰبًي
( كىنا يظهر أف كصف ا٤بؤمنْب ابإلعراض عن الٌلغو ألف ٥بم ما يشغلهم بٌ مىا ٰبيً  رًٌهً ضىيَّعى ًمٍن أىمٍ 

آفاقهم. كىذا ال ينفي أف للداللة على علٌو ٮبٌتهم ككرامة نفوسهم كسعة  ،عنو بصاّب األعماؿ
ا٤بؤمن يرٌكح عن نفسو كيتمتع بنعم ا٢بياة كيسافر كيَبفٌو كلكن ىذا شيء آخر غّب الٌلغيو كىدر 

عُ ﴿ وقولو ِٕالفرقاف/ ﴾رُّكا ًكرىامناكا اًبللٍَّغًو مى رُّ كىًإذىا مى ﴿كقولو الوقت كالفراغ.  وا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َوِإَذا ٠بَِ
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ؿى سىٍاعىٍاًت فائدة  ُُالغاشية /  ﴾ال تىٍسمىعي ًفيهىا الًغيىةن ﴿ وقولو ٓٓالقصص /   ﴾َعْنوُ  : )مىا نػىٍفعىليوي ًخبلى
ًلنى  يٍنٍا، كى عىمى دًٌدي مىٍا لىدى ـي ًبًو ٍا ٰبي  . أىٍكقىٍاًت فػىرىاًغنىٍا ٰبيىدًٌدي مىٍا نىكيويٍف(ُبٍ مىٍا نػىقيوي

 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ىُْْ ًََُِِّّدشِ كَدػٌَُِِٕ  ﴿ - ٗ
خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٥بًًٍم ﴿كىي فريضة كاجبة بل من أىم الفرائض كقولو  ،: تطهّب ك٭باء كعطاءاة الزك

ريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم ًّٔىا قىةن تيطىهًٌ  ،وىي اثلث صفة من صفات فبلح ا٤بؤمنْب ا٢بقيقيْب َُّالتوبة/﴾صىدى
ا بفعل نفقتها العامة الواجبة : تزكية النفس كطهارهت والزكاةأركاف اإلسبلـ ا٣بمسة  كالزكاة ركنه من

 ﴾َقْد َأفْػَلَح َمْن تَػزَكَّى﴿كتعطى الزكاة ٤بستحقيها.  ،السريٌة كالعلنية ،كا٤بستحبة، ا٤بادية كا٤بعنوية
: ليست ٦برد ما يعطيو ا٤بسلم على تسعة أشياء ىي الغبلة األربع كاألنعاـ  معُب الزكاة ُْاألعلى/

( مثل ِلُكِل َشيٍء زََكاة) ٓت غرر ا٢بكم ،ٗبعناىا العاـ الشامل كا٭با تشمل الزكاة ،الثبلث كالنقدين
زكاةي ا١باه  ،زكاةي ا٤باؿ إنفاقوي  ،زكاةي القدرة اإلنصاؼي  ،زكاةي العلم التعليمي  ،زكاة ا١بماؿ العفاؼ)

 زكاة ماليةفهناؾ  جاء ُب غرر ا٢بكم، كىكذا (زكاةي العقًل احتماؿي ا١بٌهاؿ.. ،قضاءي حوائًج الناس
كىي االستقامةي الفكرية كالنفسية  عملية، حركية ،زكاة معنويةكىناؾ  ،ٱبرج الغِب زكاة مالو أف

كالٍب تطٌهر النفس كتزكيها كتبعدىا  ،تكوف ٝبيع أفعاؿ اإلنساف ُب صراط هللا ا٤بستقيم ،كالسلوكية
كف( إذ توحي ( أكسع من )معطوف،مؤدٌ فَاِعُلوفَ : مؤٌدكف. كلكن ) فَاِعُلوفَ  ،عن الذنوب كاآلاثـ

كأىنىوي سلوؾ كطبيعة كسجٌية ال حالة طارئة كمؤقتة. كالزكاة طهارة القلب  ،ابإلنفاؽ ا٤بستمر كا٤بتنوٌع
كانتصار على كسوسة  ،طهارة للقلب من الشح كاستعبلء على حيبًٌ الذات ،كا٤باؿ كاألعماؿ

، كثقة ٗبا عند هللا ِٖٔالبقرة/﴾ْقرُ الشَّْيطَاُف يَِعدُُكْم الفَ ﴿كقولو الشيطاف فهو ٱبٌوؼ الناس ابلفقر 
كىي أتمْب اجتماعي  ،ّٗسبأ/﴾َوَما أَنْػَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَػُهَو ٱُبَلُِّفوُ ﴿ كقولومن العوض كا١بزاء 

كقاية للجماعة كلها من التفكك كاال٫ببلؿ. ي ضماف اجتماعي للعاجزين، ك لؤلفراد ٝبيعان كى
يرتبط ا٤بؤمن عضواين ٕبياة اآلخرين، من موقع الواجب كالزكاة تعميق للحس اإلنسا٘ب من أجل أف 

  كىذا ينطلق من قاعدة التكافل االجتماعي العاـ. ء الزكاة، كليس من موقع التفٌضل،ُب إعطا
 :فائدة

مرة، ككأف الزكاة تساكم الربكة.  ِّ( بركةككلمة ) ،مرة ِّ( ُب القرآف زكاةكردت كلمة ) –ٔ
ا بىًقيى عىلىى كىٍجًو األىٍرًض فىًقّبو لىٍو أىدَّ ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( اتػىهيٍم لىمى  –ٕ ،ْٕ/ٔتفسّب النور  (ل النَّاسي زىكى

ِللزََّكاِة  ،ٓت َصبلهِتِْم َخاِشُعوفَ آية ) ِٖجاءت الصبلة كالزكاة إحداٮبا إٔب جوار األخرل ُب 
ألقواؿ الٍب تزكو إٌف ا٤بؤمنْب مزٌكوفى ألنفسهم من مساكئ األخبلؽ كاألعماؿ كا –ٖ( فَاِعُلوفَ 

 ،كأحسنوا مع الناس أبداء الزكاة ،فأحًسنيوا مع هللا ٖبشوع الصبلة ،النفوسى كتتطهر بَبكها ك٘بنبها
 .كا٤بٌدعيات كا٢بقائق  ،كتشَبؾ األقواؿ كاألفعاؿ ،كىكذا ٘بتمع العبادات كا٤بعامبلت
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 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ىُْْ ُِلًُُُـِيِْْ لَدكِظٌَُٕ  ﴿ - ٘

: تعففو عن ا٢براـ كعدـ  حفظو ،رجل كا٤برأة كىو كناية عن ا١بهاز التناسلي ٥بما: عورة الالفرج 
لركح كىذا يؤٌدم إٔب طهارة ا ،ٍب ك الفسادأم صيانتوي كٞبايتوي من اإل وحفِ الفرج : ،االبتذاؿ

كاالعتداؿ فيها  ،كحفظو ىو عدـ اإلفراط ُب إشباع الشهوة ،آّتمعكعٌفة النفس، كعفة البيت ك 
 ،ْبنىذا الوصف الرابع للمؤم: ا٤بعُبك٘بنب ا٢باالت الشاذة.  ،تزاـ اب٤بنافذ الشرعية ٥باكاالل

كيسمى أيضان الفرج عورة ألف  ،، كىو مايسوء ذكره من الرجاؿ كالنساء: يسمى السوءة والفرج
ا كلزمو  ،من الزان كالٌلواط ككشف العورات ،من العار! أم صانوا فركجهم عن ا٢براـبتعٌمد إظهاره 

) دىلًيلي  ٓت غرر ا٢بكم، ّٔا جانب العٌفة كالطهارة كا٢ببلؿ فإف العٌفة أفضل عبادة كأحسن عادة
َواَل ﴿ كقولوًغّبىةي الرَّجيًل ًعفَّتىوي ( كمن ٛباـ حفظها ٘بنب ما يدعو إٔب ذلك كالنظر كالٌلمس..إْب 

كالى يىسرًؽي السَّارًؽي  ،ًحْبى يػىٍز٘ب كىو ميٍؤًمنه  الى يػىٍز٘ب الزا٘ب) عن النيب)ص( ِّسراء / اإل ﴾َربُوا الزِّّنَ تَػقْ 
ٍا كىٍىوى ميؤًمنه  ،ًحْبى يىٍسرًؽي كىىيوى ميؤًمنه  كنز العماؿ كالتىوبىةي مىٍعريكضىةه بػىٍعدى ( ،كىالى يىٍشرىبي ا٣بىٍمرى حٍْبى يىٍشرىّٔي

عو إٔب اال٫ببلؿ ألنو يسقط الغّبة  كٰبث على الفساد كيىد ،كالزان من أكرب الكبائر ،ُُُّخرب 
 ٖ٘ٓٓت هنج الببلغة ُحُكم كيبتلى ابألمراض النفسية كالكآبة.  ،آّتمعك كاإلابحية كتفكك األسرة  

كابًطنيها كٲبٌر (. كا١بماعة الٍب هتبط إٔب الشهوات اٌرمة الٍب ظاىرىا يغٌر كيىٌسر طٌ  غىييوره قى ٗبمىا زى )
كشهواهتا أكرب من عقلها ألف  ،اٝباعة قذرة ىابطة ضررىا أقرب من نفعه ،رٌ يىضي 

بػيرى  ًإذىا) ٍت الشَّهوةي صىغيرى العىٍقلي كإذا كى  ،الشٍَّهوىةي  صىغيرىتٍ  اٍلعىٍقلي  كى )إذا كىمىلى العٍقل  ٓت غرر ا٢بكم (ربي
ال أمن فيها للبيت كال حرمة فيها لؤلسرة كال  ،إف كبائًرى الذنوب آفةي اآلفاتً  نػىقىصىٍت الشٌهوىةي(

 مجتمع.ٞباية فيها لل
 ﴾بِالَّ ػَََِ ؤًََِْخـِيِْْ ؤًْ َٓد ٌَََِٓطْ ؤََّْٔدُٗيُْْ كَةَِّٗيُْْ ؿَُُْْ ٌَُِِٓٓنيَ  ﴿ - ٙ

( أم إمائهم أْو َما َمَلَكْت َأٲْبَانُػُهمْ ٝبيع األحواؿ إاٌل من زكجاهتم ) إهنم حافظوف لفركجهم ُب
ُر َمُلوِمْبَ فَإِ كال يوجد ُب زماننا إماء كا٢بمد  ) ،ا٤بملوكات اب٢ببلؿ ( فإهنم غّب مؤاخذين نػَُّهْم َغيػْ

 فبل مدح فيًو كال مذٌمة .  ،كغّب معاتبْب من الزكاج منهن
 ﴾كََْٖٔ خزْعَـََ ًَََخءَ ٌَُِيَ كَإًَُُْحِيَ ىُْْ خُْؼَديًَُٕ  ﴿ - ٚ

! ىو عدكاف عليها كعلى حدكد هللا تعأب ،ٙبذير من ٘باكز ىذه ا٢بدكد كاالنطبلؽ إٔب ما كراءىا
فَُأْولَِ َك ُىْم َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ ﴿ ُالطبلؽ /  ﴾اَّللَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ  َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدودَ ﴿

يتىعٌدكيفى كا٤بتجاكزكف من ا٢ببلؿ إٔب ا٢براـفَُأْولَِ َك ُىْم اْلَعاُدوفَ ) ِِٗالبقرة/﴾الظَّاِلُموفَ 
كالعدكاف  ،( ا٤ب

إف ذلك دخوؿ ُب عآب ا٢بيواف كاعتداء على كرامة اإلنساف كخبلفتو ُب ف ،اإلخبلؿ ابلعدالة
كأنو يقع ُب ارمات كالبغاء كالدعارة كالفساد كاالعتداء على األعراض  ،األرض ك٘باكز ٢بدكد هللا
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عن اإلماـ كىنا ترتبك أنظمة آّتمع كٚبتل موازينو النفسية.  ،الٍب ٓب يستحٌلها بنكاح شرعي
( . . َفَمْن ابْػتَػَغى َورَاَء َذِلكَ ٨بتصر( هنى هللا تعأب ُب كتابو عن االستمناء كذكر )) الصادؽ)ع(

جيوي ًمٍن هللًا ًإذىا كىافى ٮبىَّوي فػىرٍ  أىبٍػعىدي مىا يىكيوفي العىٍبدي ) عن اإلماـ علي)ع(كىذا أحد مصاديق التجاكز، 
: اآلية بياف فائدة رجو كانت قيمتو ما ٱبرج منهما!،كمىٍن كاف ٮبىُّوي بطنو كف َّٓ/  ّنور الثقلْب  (كىبىٍطنيوي 

مثل استثارة الشهوة ابلنظر إٔب  ،فساد كل استغبلؿ للشهوة ا١بنسية ُب غّب موردىا الصحيح
 كالصور ا٣بليعة كاألفبلـ ا١بنسية اإلابحية كقصص الغراـ. . . ،األجنبية

  ﴾ٌَٕ ًَخٍََُِّّٖ ىُْْ ََٕٓدَٗدظِيِْْ ًَػَيًِْىِْْ ََخػُ ﴿ - ٛ
بل  ،كالذين إذا ائتمنوا ٓب ٱبونوا (َوالَِّذيَن ُىْم أَلَماََنهِتِمْ )ىذا ىو الوصف ا٣بامس والسادس

( كإذا عاىدكا َوَعْهِدِىمْ  ٧بسنان أـ مسيئان أفرادان أـ ٝباعات ) ،يؤدكف األمانة ألىلها كائنان من كاف
اء أكاف مع هللا أك مع الناس أك مع سو  ،أكفوا ٗبا عاىدكا عليو ،أك كتبوا عقدان من غّب معصية

ًمٍن ) عن النيب)ص( ،إذ ا٣بيانة كخلف العهد من صفات ا٤بنافقْب ،األشخاص أك مع الدكؿ
يني 
مىاًت ا٤ب ثى ًإذىا حىدَّثى كىذَّبى اًفًق ثى عىبلى لى  ،بلى  ،ٗص  ْالَبغيب كالَبىيب  (خىافى  نمً كىًإذىا اًئٍػتي  ،فى كىًإذىا كىعىدى أخى

فهذا ٯبمع كل ما ٰبملو اإلنساف  ،وف مؤٌدكف األمانة كالعهد على عمـو معناٮبا: حافظ رَاُعوفَ 
كحفظ األسرار بْب األصدقاء كحفظ   ،عبادات كمعامبلت ،من أمر دينو كدنياه قوالن كفعبلن 

كما  ،كيدخل فيها ما ائتمن هللا تعأب عليو العبد من قوؿو أك فعل كاعتقاد ،ا٤بواعيد كالقياـ ّٔا
( َرةالِفطْ ) كأىم تلك األماانت كأك٥با أمانة ،نساف من الودائع كاألماانت ا٤بادية كا٤بعنويةائتمنو اإل

نساف، كأمانة العمل الذم يعمل بو اإلٯبب اافظة على سبلمتها،  ،الٍب فطر هللا الناس عليها
دائمة للمؤمنْب كحفظ األمانة صفة عىهد،  ككلي أمانةو  ،ككلي عىهدو أمانة ،واألمانة َأْعم  من العهد

 ،كليست صفة طارئة، كما تستقيم حياة البشرية إاٌل أف توٌدل فيها األماانت كترعى فيها العهود
 ،هي ًإفَّ ذىًلكى شىٍيءه أىٍعتىادى فى  ،هً ريكيوًع الرَّجيًل كىسيجيودً  الى تػىٍنظيريكا ًإٔبى طيوؿً ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( فائدة:

ًديًثًو كىأىدىاًء أىمىانىًتوً  لىًكنٍ كى  ،ًلكى تػىرىكىوي ًاٍستػىٍوحىشى ًلذى  فػىلىوٍ   قيل: َُٓ/  ِالكاُب  (ايٍنظيريكا ًإٔبى ًصٍدًؽ حى
فأمانة العْب الغض عن ااـر كالنظر ا٥بادؼ ابالعتبار، كأمانة  جوارُحك كل ها أماَنٌت عندؾ:

اب الغيبة كالبهتاف كأمانة الٌلساف اجتن ،حضارىا ٦بالس العلمإالسمع صيانتها عن الٌلغو كالرفث  ك 
 كقولوِ العبد القياـ ّٔا كحفظها كمداكمة الذكر.. كىكذا ٝبيع ما أكجبو هللا على عبده أمانة على 

كشٌددى اإلسبلـ على خيانة األمانة  ٖٓالنساء /  ﴾ِإفَّ اَّللََّ َيَُْمرُُكْم َأْف تُػَؤد وا اأَلَماََنِت ِإَ٘ت َأْىِلَها﴿
جتمع   اآلاثرٮبف الوعًد كالعهًد كخيلٍ 

ي
َا يَػْنُكُث َعَلى ﴿ كقولو تعأبالسيئة ُب ا٤ب َفَمْن َنَكَث فَِإ٭بَّ

 . ُٖٗ/ِٕالبحار(لو، ال إٲباف ٤بن ال أمانةى لو ال دينى ًلمىن ال عىهد) )ص(عن النيب  َُالفتح/﴾نَػْفِسوِ 
 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ىُْْ ػَََِ صٌَََِخظِيِْْ ُّمَدكِظٌَُٕ  ﴿ - ٜ



 

     129                عشر السابع/ ا١بزء ٛٔٔ/ عدد آايهتا  مكية/  ٖٕ ا٤بؤمنوف/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ 
حافظة على أكقاًت فضيلىتى ُب أ ىذا ىو الوصف السابع

ي
( صلة الصبلةمعُب ) ،هاداء الصبلة كا٤ب

لىةي تكوف الصبلة ،ما بْب قلب العبد كىيبة الرب نًفصاؿ عن ا٣بلق يكوف قدار االكٗب ،فبمقدار الصًٌ
كالذم ال ٰبافظ عليها ال ينتظر أف ٰبافظ على حيسني الًصلة ما بينو كبْب  ،تًٌصاؿ اب٣باًلقاال

كىيم يواظبوف على إقامة الصلوات ا٣بمس ُب أكقات  ،دائمة مبعثها صدؽ الضمّب ٧بافظة ،الناس
ُمْؤِمِنَْب ِكَتاابً ِإفَّ الصَّبلَة َكاَنْت َعَلى الْ ﴿ كقولوفضيلتها كٰبافظوف على شركطها كاستمرارىا 

 ،خللببل كسل كال ملل كال  ،فإف من أفضل األعماؿ الصبلة على كقتها َُّالنساء /   ﴾َمْوُقوَتً 
وقد افتتح هللا سبحانو صفات  ،كتقاـ ضمن شركطها الشرعية دكف أم نقصاف ُب أفعا٥با كأقوا٥با

ألٮبية دكر الصبلة كعظيم مكانتها الَببوية ُب تزكية ، فبلح ا٤بؤمنْب ابلصبلة واختتمها ابلصبلة
جتمىع

ي
بْب ا٣بالق كأىىم رابطة  ،بوصفها أكمل صورة من صور العبادة كالقرىب  ،النفس كا٤ب
كذكر صفة ا٣بشوع ُب الصبلة أكالن كذكر صفة  ،فهي عمود الدين كقرابف ا٤بؤمنْب ،كا٤بخلوؽ

كقدـ السياؽ القرآ٘ب ا٣بشية كا٣بشوع ُب الصبلة على اافظة  ،اافظة عليها ُب ا٤برة الثانية
  ،ة ببل تفاعلكالصبلة ببل خشوع  صبل ،ألف اب٣بشوع ٙبقق الصبلة أىدافها كدٲبومتها ،عليها

ا لىكىًبّبىةه ًإالَّ عىلىى ا٣بٍىاًشًعْبى كقولو ) ،كالشجرة ببل ٜبر أك حركات ببل ركح ًإنػَّهى ، ْٓالبقرة/( كى
فالذم ٰبافظ مابينو كبْب هللا تعأب، فإنو ٰبافظ ما بينو كبْب  ،كالصبلة صلة مابْب القلب كالرب

 ٧بافظةن حقيقيةن مبعثها صدؽ الضمّب. ،الناس
 ﴾ ( خٍََُِّّٖ َُِّؼٌَُٕ خُْلُِْيًََْْ ىُْْ كِْيَد وَد01ًًَُُِٕؤًَُُْحِيَ ىُْْ خٌَُْخَِؼٌَُٕ ) ﴿ - ٔٔ – ٓٔ

أكلئك ا١بامعوف ٥بذه األكصاؼ ا١بليلة  ،: حىقّّ لغّبؾ آف أكانو لك من غّب عىقدو كال ًىبةاإلرث 
( الذين يرثوف أعإب وَف اْلِفْرَدْوسَ الَِّذيَن َيرِثُ )-ٔٔا١بديركف بوراثة جنة النعيم  (اْلَوارِثُوفَ ) ىم

أٍلتيٍم هللا فىسىليوهي الًفردىٍكسى  ٓت ا٢بديث ،ا١بنة الٍب تتفجر منها أهنار ا١بنة كىي أعلى مراتبها  ،)إذا سى
ىم ( ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ ) ِٔص  ُٔا٤براغي  كًمٍنوي تػيفىجَّري أهٍناري ا١بىنىة(، فإنوي أٍكسىطي ا١بىنَّة كأعلى ا١بنَّة

َها ِحَوالً ﴿دائموف فيها ال ٱبرجوف منها أبدان  ُغوَف َعنػْ شتما٥با على أكمل ال ،َُٖالكهف / ﴾ال يَػبػْ
( نيل ا٤بؤمنْب للجنة دكف تعب َيرِثُوفَ )–ٔ:فائدة النعيم كأفضلو كأٛبٌو من غّب مينٌغصاة كال معاانة.

ماؿ الصا٢بة النابعة صحيح منازؿ ا١بنة على قدر األع ،مثلما ٰبصل الوارث اإلرث دكف تعب
أما أىل ا١بنة اآلخرين ُب  ،إاٌل أف منزلة الفردكس مكافأة أكثر من االستحقاؽ، من إٲباف صادؽ

من مّباث اآلخرة كنعيمها الدائم؟ )كال عىٍيش إاٌل عىٍيش  ،منازؿ أخرل، كأين مّباث الدنيا الزائل
ٛبتد  ،س بعد ىذه الغاية السامية من غايةكلي ،اآلًخرىًة( كتلك غاية الفبلح الذم كتبو هللا للمؤمنْب

( أعلى مراتب القرب فّبثها الذين كانوا ًمن أىل هللا أصحاب اْلِفْرَدْوسَ ) ،إليها عْب أك خياؿ
كىذه الصفات كغّبىا تتفاعل لتنتج  ٖٗالشعراء /  ﴾َأَتى اَّللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ  ِإالَّ َمنْ ﴿القلوب السليمة 
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ٍب ذكر هللا  ،كعلى مستول األقواؿ  كاألفعاؿ مستول األفراد كآّتمع،فعة على شخصية صا٢بة ان
 تعأب األدلة كالرباىْب على قدرتو ككحدانيتو فقاؿ : 

 ﴾ًََُوًَْ وََِوْنَد خَِٕٗٗدَٕ ِْٖٓ ُٔالَُصٍ ِْٖٓ ؼِنيٍ  ﴿ - ٕٔ
تنقبلتو من ذكر هللا ُب ىذه اآلايت أطوار اإلنساف ك  ،: خبلصة ما يستخرج من الشيء ُسبلَلةٍ 

كاضحة كاملة ال شك فيها كال ريب،  وكرسم لو خارطة حيات ،ابتداء خلقو إٔب آخر مايصّب إليو
: البلـ ُب )كىلىقىٍد( جواب قسم أم كهللا لقد بدأان خلق جنس اإلنساف )آدـ( من خبلصة ا٤بعُب

أمل ُب ىذا كالت ،ليتدبر اإلنساف ُب صنع هللا ،استخرجت من الطْب كىو صفوة ا٤باء كالَباب
يرجع إٔب الَباب أصلو  ،كالذم يبدأ من الَباب كيعيش على الَباب ،االنتقاؿ ا٤بتسلسل ا٤بنٌظم

لىقىد أثبتى العلم ا٢بديث إٌف عناًصرى تكوين اإلنساف ىيى  فائدة :كيبعث من الَباب .  ،األكؿ
 ر الَببة كىي ستة عىشىر عنصيران .نفسىها عناصً 

 ﴾ُٗؽْلَصً كِِ هََُخٍَ ٌَِٓنيٍ ؼَُّْ ـَؼَِْنَدهُ  ﴿ - ٖٔ
( ُب ٓت قَػَراٍر َمِكْبٍ ( من مِب ٲبُب من أصبلب الرجاؿ )نُْطَفةً ٍب بدلنا خلقو فجعلنا ذرية آدـ )

لتمكنو من حفظ النطفة من أم  ،ة( حصْب أمْب آمن للمرأِكْبٍ مَ مستقر متمكن ىو الرحم )
، َماٍء َمِهٍْب َ  َأٗتَْ ٬َبُْلْقُكْم ِمنْ ﴿ لوكقو كامي من التأثر ابىتزازات ا١بسم كصدماتو  ،فساد

تىًليًو فىجىعىٍلنىاهي ، كقولو )ُِا٤برسبلت/﴾َجَعْلَناُه ٓت قَػَراٍر َمِكْبٍ فَ  ٍنسىافى ًمٍن نيٍطفىةو أىٍمشىاجو نػىبػٍ لىٍقنىا اإٍلً ًإانَّ خى
يعنا بىًصّبنا  .ِاإلنساف/( ٠بًى

َُ كَعَسَدََىَ ىََِوْنَد خُْؼََِوَصَ ُٓعْـَصً كَىََِوْنَد خُُْٔعْـَصَ ػِظَدٓدً كٌٌََََْٕٗد خُْؼِظَدَّ َُمْٔدً ؼَُّْ ؤََٗٙإَْٗدهُ وَِْودً آوَؼَُّْ وََِوْنَد خُنُّؽْلَصَ ػََِوَصً كَ ﴿ - ٗٔ
  ﴾خَُِّوُ ؤَلَُْٕٖ خُْىَدُِوِنيَ 
دـ ا١بامد يشبو ( كىي ال علقةً )ا٤باء الدافق( ابلتدبّب كالَببية ا٤بقدرة إٔب )  النطفةٍب صٌّبان ىذه 

حيث ٛبتزج خلية الذكر ا٤بنوية ببويضة األنثى كتعلق ىذه ٔبدار الرحم نقطة صغّبة ُب أكؿ  ،العلقة
( جعلنا ذلك الدـ ا١بامد مضغة أم قطعة ٢بم ال َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةً األمر تتغذل بدـ األـ، )

( صٌّبان قطعة اللحم عظامان صلبة َغَة ِعظَاماً َفَخَلْقَنا اْلُمضْ ) ،شكل فيها قدر ما ٲبضغو اإلنساف
َفَكَسْوََن لتكوف حاملة للبدف أم تتبدؿ ا٣ببلاي ا٤بضغة إٔب خبلاي عظمية ٍب تكسى ابلعضبلت )

ـَ ٢بَْماً  ّتَّ أَنَشْأََنُه َخْلقًا ( سَبان تلك العظاـ ابلٌلحم كالعضبلت كجعلناه كالكسوة ٥با )اْلِعظَا
َخْلقاً ِمْن ﴿ كقولوطوار نفخنا فيو الركح، بعد أربعة أشهر ُب ظلمات ثبلثة ( ٍب بعد تلك األآَخرَ 

ليربز  ،فصّبانه خلقان آخر ُب أحسن تقوٙب كأعقد تركيب ٔالزمر /  ﴾ِد َخْلٍق ٓت ظُُلَماٍت َثبلثٍ بَػعْ 
فَػتَػَباَرَؾ ٩با يدؿ أف كرامة اإلنساف بركحو قبل جسده ) ،بذات كصفات كخواص مغايرة ٤با سبق

ُ َأْحَسُن ا٣ْبَاِلِقْبَ ا ( فتعأب هللا ُب قدرتو كتسامت حكمتو فهو أحسن الصانعْب صنعان ُب شكلو َّللَّ
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إٌف جنْب  ،ٖٖالنمل/ ﴾ُصْنَع هللِا الَِّذي أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ ﴿ كقولوُب بدايتو كهنايتو  ،كمضمونو

واف يقف عند الغريزة كال يفكر إاٌل أف جنْب ا٢بي ،اإلنساف يشبو جنْب ا٢بيواف ُب أطواره ا١بسدية
٫بو كجنْب اإلنساف ينشأ خلقان آخر كٲبشي ُب طريق التقدـ كالطموح كاالرتقاء  ،٫بو األفضل
لىٍقنىاكيٍم ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ ﴿كقولًًو تعأب حياة أفضل،   تيٍم ُب رىٍيبو ًمٍن اٍلبػىٍعًث فىًإانَّ خى ا النَّاسي ًإٍف كينػٍ ايى أىيػُّهى

 . ٓا٢بج/ ﴾ًمٍن نيٍطفىةو 
ـَ ٢بَْماً ) –ٔ:فائدة ( كشف القرآف حقيقة علمية ُب تكوين ا١بنْب ٓب تيعرؼ بدقة َفَكَسْوََن اْلِعظَا

كقد ثبت أف خبلاي  ،ذلك أف خبلاي العظاـ غّب خبلاي اللحم ،إاٌل ما كشفو علم األجنة التشرٰبي
فسبحاف ا٣ببّب  ،على الٌلحملذلك قٌدـ العظاـ  ،العظاـ تتكوف أكالن ُب ا١بنْب ٍب خبلاي اللحم

سن التدبّب كالتقدير،  ( كليس ىناؾ من ٱبلق سول هللا َأْحَسُن ا٣ْبَاِلِقْبَ ) – ٕالقدير الذم ٰبي
حسن ىنا ليست للتفضيل كأ٭با ىي كصف للحسن فأ ،ُٔالرعد /  ﴾هللُا َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ ﴿تعأب 
كقولو  ،ْالتْب /  ﴾تَػْقِومي ٓت َأْحَسنِ  َنا اإِلْنَسافَ قْ َلَقْد َخلَ ﴿ كقولوقمة التكامل ُب خلق هللا ، ا٤بطلق

لىقىوي ) كىًإٍذ ٚبىٍليقي ًمٍن ﴿أما ا٣بلق ا٤بنسوب إٔب عيسى)ع(  ،ٕالسجدة/( الًَّذم أىٍحسىنى كيلَّ شىٍيءو خى
ا فػىتىكيوفي طىٍّبان إبًًٍذ٘ب  ئىًة الطٍَّّبً إبًًٍذ٘ب فػىتىنفيخي ًفيهى يػٍ فهو خلق إبذف من ا٣بالق  ،َُُا٤بائدة/ ﴾الطًًٌْب كىهى

مىٍن ) ٓت غرر ا٢بكم – ٖ يقة إعجازية الثبات صدؽ نبوتو)ع(،لعظمة إفاضة ا٢بياة إٔب ا٣بلق بطر 
بىًغي ًلمىٍن عىرىؼى هللاى ) ٓت غرر ا٢بكم( نػىٍفسىوي فػىقىٍد عىرىؼى رىبىوي  كىمىٍن عىرىؼى  ،عىرىؼى ا٣بىٍلقى عىرىؼى ا٣بىاًلق يػىنػٍ

 (.لىٍيوً أىٍف يػىتػىوىكَّلى عى 
 ﴾ؼَُّْ بٌَُِّْْٗ زَؼًَْ ٌَُِيَ ََُِّْٔعٌَُٕ  ﴿ - ٘ٔ

كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي كقولو ) ،( بعد تلك النشأة كمهلة ا٢بياة لصائركف إٔب ا٤بوتأيها الناسٍب إنكم )
فإف ا٤بوت أحد أطواركم  ،فكما خلقناكم أطواران ُب بطوف أمهاتكم، ُٖٓآؿ عمراف/( اٍلمىٍوتً 

كا٤بوت أيضان حلقة مهمة مرسومة اب٢بق من ا٢بلقات ا٤بقٌدرة من  ،ليس هناية األطواركتنقبلتكم ك 
تلك السلسلة ا٤بدبٌرة، ا٤بٌتصلة بعضها ببعض بتنظيم عإب الدقٌة، منذ بداية النشأة األكٔب للخلق 

 فمن أحبّ  ،فليس ا٤بوت ضد ا٢بياة كأ٭با ا٤بوت صديق ا٢بياةحٌب هناية عمره كمهلتو ُب ا٢بياة. 
تعدد أدكار تنسيق ك  ألف ا٤بوت كا٢بياة بينهما ،ا٢بياة كره ا٤بوت فإنو يعيش أنصاؼ ا٢بياة

٭با إكليس الليل ضد النهار ك  ،فهما ُب تعاكف مستمر كما يتعاكف الليل كالنهار ،ككحدة ىدؼ
كذلك ليست ا٢بياة   ،كليس النهار أفضل من الليل ،تعدد أدكار كحدة  ىدؼك  تنسيق بينهما

كذلك عن طريق الليل تعرؼ أٮبية   ،كعن طريق ا٤بوت تعرؼ أٮبية ا٢بياة ،ن ا٤بوتأفضل م
كىو راحة ا٤بؤمنْب  ،كا٤بوت ا٤بخٌلص ُب أكقات الشدة ،كلوال ا٤بوت لضاقت ا٢بياة أبىلها ،النهار

ٍؤًمن) عن النيب)ص(ألنو نػيٍقلىةه إٔب عآب ا٣بلود، كأينس الصا٢بْب 
ي
ٍوتي رىٍٰبىانىة ا٤ب

ى
، ُٖٔ/ِٖحارالب (ا٤ب

ٍوتي ) وعنو)ص(
ى
ٍؤًمًن ا٤ب

ي
نٍػيىاؾى كىأىنَّكى إً ) عن اإلماـ علي)ع( ُُٕ/  ِٖالبحار  (ٙبيٍفىةي ا٤ب ٍل ًلدي ا ٍعمى  ،تىًعيشي أىبىدن
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أىنَّكى  ٍعمىٍل آًلًخرىًتكى إً كى  ا ٛبىيوتي  كى ٌقان كاب٢بق كمن ا٢بق  ،ُْٔتنبيو ا٣بوطر ص  (غىدن لذلك أصبح ا٤بوت حى
ىذا ا٤بوت لآلخرة ال للدنيا. كالناس ذاىلوف عن  ،للبقاء ال للفناءاب٢بق خيلقتم ألنكم  ،كإٔب ا٢بق

ـه ًإذىٍا مىاتيوٍا  النَّاسي ) عن النيب)ص(ا٢بق غافلوف عنو،  الى تػىٍغفىليويٍا فػىلىٍيسى ) ،ُِّ/ِركح البياف (اًنٍػتػىبػىهيواٍ  نًيىا
فقد قٌدر هللا لئلنساف أجبلن  هنا ًمٍن فىسىاًد ا٢بٌس(فإ الغىٍفلىةى )احذركا  ٓت غرر ا٢بكم (ٗبىٍغفيويؿو عىٍنكيمٍ 

َر اَّللَُّ نَػْفسًا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها﴿ كقولومعينان ال يتعداه  ٍوتي ) ٓت غرر ا٢بكم ُُا٤بنافقوف/﴾َوَلْن يُػَؤخِّ
ى
ا٤ب

عن  ،ُِِّْنز العماؿ خرب ك (ًإذىا مىات أىحىدكيٍم فػىقىٍد قىامىٍت ًقيىامىتيوي ) عن النيب)ص(( أىكَّؿي عىٍدًؿ اآلًخرىةً 
أىٍشبىوي ًبشىكو ال يىقٍْبى ًفيًو ًمنى أ٤بٍوًت (  ،) ٓبى ٱبىٍليق هللا عىزَّ كجٍل يىقينان ال شىكى فيو االماـ الصادؽ)ع(

كال يىستعدَّ  كال يفٌكر فيو، فىكيًل كاًحدو ًمٌنا يعلىم ا٤بوت كلىكن يبعده عن نىفًسو ُِْ/  ُمن ال ٰبضره الفقيو 
بقاء، فخذ من  فناء، كفناءؾ إٔبى  : إٌف بقاءؾ إٔبى حيحُ الصّ  البقاءُ : فائدة اه أك يتناساه !لو كينس

 !.، لبقائك الذم ال يفُبى فنائك الذم اليبقىى 
 ﴾ؼَُّْ بٌَُِّْْٗ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ظُسْؼَؽٌَُٕ  ﴿ - ٙٔ
َعُثوفَ )    كالبعث آخر مرحلة كهناية الرحلة  ،كا١بزاء ( من قبوركم للحسابّتَّ ِإنَُّكْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة تُػبػْ

 ٓت غرر ا٢بكم ،حيث يظل بعدىا خالدان ال ٲبوت إما ُب النعيم أك ُب ا١بحيم ،ُب مسّبة اإلنساف
كٌل  بػٍعىثي يػي ) عن النيب)ص(، ( كيكوف ا١بزاء من جنس العملٍسُبى ا٢ٍبي  ثًٍر غىٍّب ازىاًة ٓبٍى يػيؤٍ مىٍن أىيٍػقىنى اًبّٓي )

إذ يوٌَب كل عامل جزاء عملو إف خّبان فخّب كإف شران   ِِِْٕكنز العماؿ خرب  (وً يً عىلى  تى مىاٍ  مىاٍ  ىعىلٍ  عبد
قد جعلت ٥با غاية سامية أكرب من غاية ا١بسد  ،إٌف تلك النفخة من ركح هللا-ُ: فائدة ،فشر

ت ىذه النفخة كجعل ،كهناية ابقية غّب هناية اللحم كالدـ القريبة من الَباب ،ا٤بادم الثقيل الدنيوم
فا٤بوت ة األخرل الباقية، إ٭با يتم ُب ا٢بيا ،الركحية كما٥با كٝبا٥با ال يتم ُب ىذه األرض ادكدة

( عبلمة على كجود فاصل ّتَّ لذلك جاءت ) ،برزخ )عاٗت وسط( بْب ا٢بياة الدنيا وا٢بياة اآلخرة
رايض ا١بنة أك حفرة من حفر كيكوف القرب إما ركضة من  ،زمِب كىو الربزخ بْب ا٤بوت كالقيامة

ٍب يكوف البعث  ،ُِِْٕكنز العماؿ خرب  (عىلىٍيوً  هللاي  وي ثَّ عى عىلىى شىٍيءو بػى  ٍن مىاتى مى )عن النيب)ص(  ،النّباف
، ا٤بملوءة كالنشور كا١بزاء كبعده تبدأ ا٢بياة الكاملة للمؤمنْب ا٤برٌبأة من اآلاثـ كالنقائص األرضية

كبو تعرؼ فلسفة ا٢بياة كقيمة  ،ر كمقٌدر البد منوـو القيامة كائن مدبٌ ي -ِاب٤بفاجآة كا٤بخٌبآة، 
 ،ككل آت قريب ،ككل كائن آت ،ككل مقٌدر كائنا٤بشهود،  هالوجود على أنو أكرب من ظاىر 

كال  ْٔت / النازعا ﴾َكأَنػَُّهْم يَػْوـَ يَػَرْونَػَها ٗتَْ يَػْلبَػُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَىا﴿ككيل قريب كاد أف يكوف 
  القرآف األدلة الساطعة على كجود هللا فقاؿ : يزاؿ يبٌْب 

 ﴾ًََُوًَْ وََِوْنَد كٌَْهٌَُْْ َٔسْغَ ؼََُخجِنَ ًََٓد ًُنَّد ػَْٖ خُْىَِْنِ ؿَدكِِِنيَ  ﴿ - ٚٔ
 كقولوينتقل السياؽ القرآ٘ب من دالئل اإلٲباف ُب األنفس إٔب دالئل اإلٲباف ُب اآلفاؽ    
ى ٥بىيٍم أىنَّوي ا٢بٍىقٌ سىنيرًيهً ﴿ تًنىا ُب اآلفىاًؽ كىُب أىنٍػفيًسًهٍم حىٌبَّ يػىتػىبػىْبَّ كىذه النقلة من  ،ّٓفصلت /  ﴾ٍم آايى
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تكشف لنا العبلقة بْب السينن اإلنسانية  ،األطوار النشأة اإلنسانية إٔب بدائع األنظمة الكونية

 ،( ٝبع طريقة كىي السبيل ا٤بطركقةَطَراِئقَ ع )( كأقسم أننا خلقنا فوقكم سبَوَلَقدْ كالسينن الكونية )
خلقها هللا بتقدير كتدبّب كحفظها كرعاىا ٕبكمة  ،كتعِب ٠باكات سبعة طوابق بعضها فوؽ بعض

 كقولِو تعا٘تكمنها هتبط ا٤ببلئكة كتعرج  ،كزينها ابلنجـو كالشمس كالقمر ،كقدرة منظمة ملحوظة
َوَما ُكنَّا َعْن ) ،ْا٤بعارج /  ﴾ْيِو ٓت يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َٟبِْسَْب أَْلَف َسَنةٍ تَػْعُرُج اْلَمبلِئَكُة َوالر وُح ِإلَ ﴿

عن بل ٫بفظهم كنراقبهم كندبر أمرىم ابستمرار.  ،( كما كنا مهملْب أمر ا٣بلقا٣ْبَْلِق َغاِفِلْبَ 
نػىهي ) النيب)ص( نػىهي  ،نَّ مىا السَّمىاكىاتي السٍَّبعي كىمىا ًفيًهنَّ كىمىا بػىيػٍ نَّ ًإالَّ  كىاألىرىضيوفى السٍَّبعي كىمىا ًفيًهنَّ كىمىا بػىيػٍ

لىقىةو ميٍلقىاةو  اللَّي الًَّذم خىلىقى سىٍبعى ٠بىىاكىاتو كىًمٍن ﴿ كقولو ،ْْٔالتفسّب ا٤ببْب ص  (فبلةو  ُب أىٍرضو  كىحى
نػىهينَّ    ُِالطبلؽ /  ﴾األىٍرًض ًمثٍػلىهينَّ يػىتػىنػىزَّؿي األىٍمري بػىيػٍ

يط ّٔا ()َغاِفِلْبَ فائدة :  فبل نىغفىل كال نسهو كال ننسى كال  ،فكما خلقنا ا٤بخلوقات فىعلمينا ٧بي
كال ننسى دابة ًإاٌل ًسقنا إليها  ،كال نغفل عن السماء أىف تىقع على األرض ،٬بلق خلقان فنضٌيعوي 

ال يَػْعَلُم َمْن َخَلَق أَ ﴿ كقولِو تعا٘تكعلمو  ان ما يقرف هللا تعأب بْب خلقوككثّب  ،رًزقها إٔب أجًلها
كالغفلة من قٌلة  ،كهللا سيبحانوي ال تعَبيو الغفلة كما يغفل اإلنساف ،ُْا٤بلك /  ﴾َوُىَو اللَِّطيُف ا٣ْبَِبّبُ 

 .َِٓاألعراؼ/ ﴾َوال َتُكْن ِمْن اْلَغاِفِلْبَ ﴿ كقولِو تعا٘تكينهى هللا عن الغفلة  ،التيٌقظ كالتنٌبو كالتحٌفظ
 ﴾د ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ َٓدءً زِوًٍَََ كَإٌََْٔنَّدهُ كِِ خََْٕضِ ًَبَِّٗد ػَََِ ٌَىَدذٍ زِوِ َُوَديًََُِٕ ًَؤََُّْٗنَ ﴿ - ٛٔ

ال كثّبان فيفسد كتغرؽ األرض كالزرع  ،( ا٢باجة كا٤بصلحةِبَقَدرٍ كأنزلنا من السحاب ا٤باء العذب )
 ٖالرعد /  ﴾ل  َشْيٍء ِعْنَدُه ٗبِْقَدارٍ وَكُ ﴿كال قليبلن فبل يكفي لئلنساف كا٢بيواف كاألشجار كالثمار 

( جعلناه ٨بزكانن ٧بفوظان اثبتان مستقران ُب األرض كُب ا١بباؿ كالسهوؿ لتنتفعوا فََأْسَكنَّاُه ٓت اأَلْرضِ )
( كعيد كهتديد أم ٫بن قادركف على إزالتو من َوِإَنَّ َعَلى َذَىاٍب ِبِو َلَقاِدُروفَ بو كقت ا٢باجة )

كوف كال تبقى حياة على األرض )أك( لو شئنا ١بعلناه إذا نزؿ ا٤باء يغور ُب أعماؽ األرض فتهل
كلكن هللا بلطفو سبحانو كرٞبتو يسكنو ُب األرض  ،األرض إٔب مدل ال تستطيعوف الوصوؿ إليو

فتسقى ا٤بزركعات  ،فيها أهنار كآابر كعيوف ،كيسلكو ينابيععلى شكل ٕبّبات ٙبت األرض 
ُقْل َأرَأَيْػُتْم ِإْف َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْورًا َفَمْن َيَْتِيُكْم ٗبَاٍء ﴿ كقولو ،الكائنات ا٢بيةكتشرب منو ٝبيع 

كىجىعىٍلنىا ﴿ا٤باء أغلى شيء ُب ىذه ا٢بياة ألنو ىو ا٢بياة كيهب ا٢بياة  –ٔ:فائدة َّا٤بلك /  ﴾َمِعْبٍ 
اًء كيلَّ شىٍيءو حىيٌو أىفىبل يػيٍؤًمنيوفى    . َّاء/األنبي﴾ًمٍن اٍلمى

 ﴾كَإََٗٙإَْٗد ٌَُُْْ زِوِ ـَنَّدضٍ ِْٖٓ َٗىٍَِْ ًَؤَػْنَدذٍ ٌَُُْْ كِْيَد كٌََخًِوُ ًَؽِريَشٌ ًَِٓنْيَد ظَإًٌَُُِْٕ  ﴿ - ٜٔ

َلُكْم كغّبٮبا ) (٬بَِيٍل َوَأْعَنابٍ )( حدائق كبساتْب فيها  َجنَّاتٍ  فأخرجنا لكم بذلك ا٤باء العذب )
فإهنا ذات  ،( لكم ُب ىذه البساتْب أنواع الفواكو كاألشجار كالثمار تتفكهوف ّٔاةٌ ِفيَها فَػَواِكُو َكِثّبَ 
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ّٔجة كٝباؿ للعيوف كتشرح النفوس كتنٌقي ا٥بواء كإطعاـ الدكاب كيستفيدكف من األخشاب 
َها أَتُْكُلوفَ ) ،كاالستشفاء أبنواع األعشاب ( كمن ٜبر ا١بنات أتكلوف صيفان كشتاءن أبنواع َوِمنػْ

كذكر   ،( كإ٭با خٌصهما ابلذكر لكثرة منافعهما٬بَِيٍل َوَأْعَنابٍ ) :فائدة ،اؽ الٍب فيها معاشكماألرز 
كٮبا أكثر  ،فإهنما يقوماف مقاـ الطعاـ كمقاـ اإلداـ كمقاـ الفواكو رطبان كايبسان  ،ا٣باص مع العاـ

َهَر اْلَفَساُد ٓت ظَ ﴿فواكو العرب.كأينما كجد الضرر كا٣بطر كا٣براب فإف ذىًلك من صنع اإلنساف 
/﴾ٗبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر    ُْالرـك

 ﴾ًََ٘فََُشً ظَىُُْؾُ ِْٖٓ ؼٌَُِ َْْٔنَدءَ ظَنْسُطُ زِدًُُّىِْٖ ًَصِسْؾٍ ًُِِِِٔنيَ  ﴿ - ٕٓ
الذم كلم  كىو ا١ببل ،ك٩با أنشأان لكم اب٤باء أيضان شجرة الزيتوف الٍب تنبت حوؿ جبل طور سيناء

كا٤براد ىنا البقعة الٍب كانت تعرؼ بببلد  ،عليو موسى)ع( كىو ا١ببل ذك ا٣بّب كالربكة كا١بماؿ هللا
ُبُت اِبلد ْىنِ ) ،الشاـ حيث تكثر فيها زراعة ىذه األشجار ا٤بباركة فيها زيت الزيتوف ذك ( أم تَػنػْ

ُب  ،غ ا٣ببز بو أم ييغٌمس فيو كيؤكلاإلداـ ألنو ييصب: الصبغ( َوِصْبٍغ ِلآلِكِلْبَ )منافع كثّبة 
كإ٭با خٌص شجرة الزيتوف  ،ُٔٗ/  ٦ٕبمع البياف  (ميبىارىكىةو  شىجىرىةو  ًمنٍ  فىًإنَّوي  ًبوً  نيواكىاٍدىً  لزٍَّيتى اى  ليواكي ا٢بديث )

: انتاج الطاقة كبناء ا١بسم القوم  ومن فوائد زيت الزيتوف ،لعظيم منافعها كتعدد فوائدىا
كصديق ٞبيم للكبد كيزيل أمراض الكلية كٰبميها كيقٌوم  ،سَبكؿ ُب الدـكٱبفف من الكل

 األعصاب كٰبفظ سبلمة ا١بسم.. كغّبىا .
 ﴾ًٌَُُِٕ ًَبَِّٕ ٌَُُْْ كِِ خَْٕٗؼَدِّ َُؼِسَُْشً ُٕٗوٌُِْْْ َِّٓٔد كِِ زُؽٌُِٗيَد ًٌََُُْْ كِْيَد َٓنَدكِغُ ًَؽِريَشٌ ًَِٓنْيَد ظَإْ ﴿ - ٕٔ

( فيما خلق لكم بات إٔب عآب ا٢بيواف، كإف لكم )أيها الناساؽ القرآ٘ب من عآب النكينتقل السي
ـِ )ربكم  َرةً كىي )اإلبل)البعّب( كالبقر كا١باموس كا٤باعز كالغنم( كغّب األنعاـ ) (ٓت األَنْػَعا ( لعظة َلِعبػْ

ر ألمر خلقو حنوف كإهنا لداللة يستدؿ ّٔا على أنو تعأب مدب ،ابلغة تعتربكف ّٔا ٗبجرد التفكرٌ 
نسقيكم من ألباهًنا ذات  ،( كإهنا ٝبيعان مسٌخرة لئلنسافُنسِقيُكْم ٩بَّا ٓت بُُطوهِنَا) ،رؤكؼ ّٔم

فبل أيخذ من لوف الدـ أك ريح الفرث  ،الذم ٱبرج من بطوهنا من بْب فرثو كدـ ،ا٤بنافع الكثّبة
مع العلم أنو ٯبرم بينهما، ففي  ،كىو فضبلت الطعاـ الٍب تبقى ُب الكرش بعد ا٥بضم ،شيئان 

ُنْسِقيُكْم ٩بَّا ٓت بُُطونِِو ِمْن ﴿ كقولوذلك شاىد من شواىد قدرة هللا كإحكاـ تدبّبه كدقة تقديره، 
( تشربوف من َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َكِثّبَةٌ ) ٔٔالنحل / ﴾اِلصًا َسائِغًا ِللشَّارِِبْبَ بَػْْبِ فَػْرٍث َوَدـٍ لََبنًا خَ 

ا كتلبسوف من أصوافها كأكابرىا كأشعارىا كجلودىا كتركبوف ظهورىا كٙبملوف عليها ألباهن
َها أَتُْكُلوفَ بضاعتكم. كغّب ذلك ) : آايت هللا كعجائب خلقو فائدة ( كأتكلوف ٢بومها. َوِمنػْ

عاقل كغّب عاقل..  ،كُب كل حي كغّب حي ،صغّبىا ككبّبىا مبثوثة ُب ٝبيع اآلفاؽ كُب أنفسكم
ما أكثرى الًعربى كأقلَّ ) عن اإلماـ علي)ع(، راىْب على عظمة هللا كدالئل كجوده سبحانوفيها ب
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تًنىا ُب اآلفىاًؽ كىُب ﴿ كقولِو تعا٘تكخّب الناس من يتعظ كيعظ  ،ٗٔص  ٖٕالبحار ( ا٤بعتربينى  سىنيرًيًهٍم آايى

ى ٥بىيٍم أىنَّوي ا٢بٍىقُّ   عن غرر ا٢بكم ِا٢بشر/ ﴾فَِاْعتَػبَػُروا اَي َأوَُّٙت األَْبَصارُ ﴿ّٓفصلت / ﴾أىنٍػفيًسًهٍم حىٌبَّ يػىتػىبػىْبَّ
 ، مىٍعرًفػىتىوي  كىاًبلعيقيوًؿ يػىٍعتىًقدي  ، يىٍستىًدؿُّ عىلىٍيوً  ًبصيٍنًع هللاً )عن اإلماـ علي )ع(  (قىلَّ ًاٍعًتبىاريهي  لى ًمٍن جىهى )

 .ْٓصّهنج السعادة (خلًقوً  ، كآبايتو احتجَّ علىى  تى حيجَّتىوي رىًة تػىثػىبي كٍ كىاًبلفً 
 ﴾ًَػََِْْيَد ًَػَََِ خُْلُِْيِ ظُمٌََُِْٕٔ  ﴿ - ٕٕ

 ،( السفن ُب البحراْلُفْلكِ ( ُب الرٌب كما ٙبملوف على )البعرافكٙبملوف بضاعتكم على اإلبل )
كىو  ،بوصفهما مسخرين بنظاـ هللا الكو٘ب ،سفائن الربى كما أف البواخر سفائن البحر اإلبلفإف 

 كأف ال ييستعاف بنعمو على معاصيو. ،م يستحق الشكر كالعبادة كالطاعةسبحانوي الذ
 ﴾ٌَٕ ًََُوًَْ ؤَََِْْٔنَد ٌُٗلدً بََُِ هٌَِْٓوِ كَوَدٍَ َّد هٌَِّْ خػْسًًُُخ خَُِّوَ َٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ بَُِوٍ ؿَُُْْهُ ؤَكَال ظَعَّوُ ﴿ - ٖٕ

داعيان ٥بم  ،تو كنزاىتوبفصاحتًو كببلغتو ككفاء م يعرفونوكى ،كهللا لقد أرسلنا رسولىنا نوحان إٔب قومو
كىو أكؿ أكٕب العـز من  ،ك٧بذران من الشرؾ كضرره كالشيطاف كخطره ،التػىوىجُّو أب هللا كتوحيده

ـه عىلىى نيوحو ُب اٍلعىالىًمْبى كقولو ) ،الرسل صاحب كتاب كشريعة كىذه تذكرة ، ٕٗالصافات/( سىبلى
ُرهُ مع جهل قومو ) للرسوؿ)ص( ليتأسى بو ُب صربه ( فَػَقاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ

كال إلو غّبه يدبر أمركم حٌب تعبدكه رجاءن لرٞبتو كخوفان  ،اعبدكا هللا كحده فليس لكم رب سواه
اطْب كعبادة ا٤ببلئكة كالشي  ،كرفض اٚباذ كل أنواع اآل٥بة شريكة مع هللا ُب عبادتو ،من سخطو

اٍ لً بً بدعول اتٌباعىهيم كألوىيتهم ك ) ا١بن أك اإلنس كا٥بول اٍ لً أىٍك بً  ٢بٍىاؿً أ فً سى ( فتكوف  ؿً اٍلمىقىاٍ  فً سى
  .ُّلقماف / ﴾َعِظيمٌ  ظُْلمٌ َؾ لَ رْ ِإفَّ الشِّ ﴿كأصناـ تيعبد من دكف هللا! كىذا شرؾ اب 

كأتكلوف من  ا٤بؤ٤بة سبحانو بعبادتكم غّبهأفبل ٚبافوف عقوبتو  ،ستفهاـ إنكارم( االَأَفبل تَػتػَُّقوفَ )
 . ُِاألنعاـ / ﴾الًَّذينى خىًسريكا أىنفيسىهيٍم فػىهيٍم ال يػيٍؤًمنيوفى ﴿ كقولو؟ كفيو زجر كهتديد رزقو
ٌُْْْْ ًٌََُْ َ٘دءَ خَُِّوُ ٍَََّٕٗ َٓالجٌَِصً كَوَدٍَ خَُْٖٔ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ِْٖٓ هٌَِْٓوِ َٓد ىٍََخ بِالَّ زٌََُٙ ِٓؽٌُُِْْْ ًُُُِّّ ؤَْٕ َّعَلَعَََّ ػََِ ﴿ - ٕٗ

 ﴾َٓد َِٔٔؼْنَد زِيٍََخ كِِ آزَدجِنَد خًََُِّٕنيَ 
كالعيوف ٝباالن كزينة  ،( كجهاء قومو كقادهتم  كرؤساؤىم الذين ٲبؤلكف القلوب ىيبةاْلَمؤل فَػَقاؿَ )

ركا ُب أنفسهم فيختاركا ما من دكف أف يفك ،ا٤بمعنوف ُب الكفر كالفساد ،كمن ذكم الرأم ا٤بطاع
َما َىَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُرِيُد َأْف لناس ٕبجة مريضة كسفاىة عمياء، )كقالوا ل ،ىو أصلح ٥بم

( َأْف يَػتَػَفضََّل َعَلْيُكمْ  يُرِيدُ )( ما ىذا الذم يزعم أنو رسوؿ إاٌل رجل من البشر يَػتَػَفضََّل َعَلْيُكمْ 
لتكونوا لو أتباعان فبل تنخدعوا  ،سة كالشرؼ عليكم بدعواه النبوةكيطلب الراي ،كيصّب أفضلكم
كأعجٍب ، ِْالفرقاف/( ًإٍف كىادى لىييًضلُّنىا عىٍن آى٥ًبىًتنىا لىٍوالى أىٍف صىبػىٍرانى عىلىيػٍهىاكقولو ) ،بكبلمو ا١بٌذاب

يتفكركا كيتأملوا كأثبتوا الربوبية ٢بجر! من دكف أف  ،بضبلؿ ىؤالء استبعىدكا أف تكوف النبوة لبشر
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( لو أراد هللا أف يبعث رسوالن لبعث مبلئكة َوَلْو َشاَء اَّللَُّ ألَنَزَؿ َمبلِئَكةً ) ،فيختاركا األصلح ٥بم
ْعَنا ِّبََذا ٓت آاَبئَِنا اأَلوَِّلْبَ كٓب يكن بشران ليكونوا كسطاء بيننا كبينو ) ( ما ٠بعنا ٗبثل ىذا َما ٠بَِ

 ،كىيم يكٌذبوف كيغالطوف أنفيسىهيم ،ست دعوتو إاٌل بدعة كأحدكثة كاذبةالكبلـ ُب األمم ا٤باضية لي
رِيَن َوُمنِذرِيَن لُرُسبلً ﴿ كقولِو تعا٘تألف آدـ ثػىٌبتى حجة هللا على الناس  َيُكوَف ِللنَّاِس  بّل   ُمَبشِّ

كمكاسبهم فاطلقوا : خاؼ ا٤بَبفوف على مناصبهم فائدة ُٓٔالنساء/ ﴾َعَلى اَّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُسلِ 
كأاثركا حولو الشبهات الباطلة كعرقلوا مسّبة الدعوة الرسالية. كىم غفلوا أف  ،اإلشاعات الكاذبة

ألف ا٤ببلئكة عآب غّب عا٤بنا ال ٲبكن  ،حكمة هللا تقتضي أف يكوف الرسوؿ من جنس البشر
زماف عندما ٨بالطتهم كمعاشرهتم، كٰبصل ىذا ا٤بستول ا٥بابط من الناس ُب كل مكاف ك 

دبركف ا٢بقيقة كينكركهنا بسهولة، فبل يت ،يػيغىٌطي)االتٌباع األعمى( على حركة الفكر كحرية القلب
اءي أىعٍ  النَّاسي ) عن اإلماـ علي)ع(  . ُْص  ٖٕالبحار  (والي هً ماجى  دَّ

 ﴾بِْٕ ىٌَُ بِالَّ ََـٌَُ زِوِ ـِنَّصٌ كَعََُزَّصٌُخ زِوِ لَعََّ لِنيٍ  ﴿ - ٕ٘
اهٌتموه اب١بنوف افَباءن  ،ألنو يٌدعي ما ال يقبلو العقل السليم ،بو جنوف( ِبِو ِجنَّةٌ رجل ) ما ىو إالٌ 

فَػتَػَربَُّصوا ِبِو )كمعلمان ان يٌ بيبان خلوقان كلىكنوي ّٔذًه الكفاءة مر ككذابن ألهنم يعلموف أف نوحان بليغان خط
( مدة حٌب ٲبوت فنسَبيح منو كمن  ِحْبٍ َحٌبَّ كاصربكا عليو ) ،: فانتظركا فَػتَػَربَُّصوا( َحٌبَّ ِحْبٍ 

، اٍلًعٍلمى كىمىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ، )فبل تعتنوا بكبلمو العقبل٘ب ،دعوتو! أك يعود إٔب دينكم من تلقاء نفسو
تىًئٍس كىأيكًحيى ًإٔبى نيوحو أىنَّوي لىٍن يػيٍؤًمنى ًمٍن قػىٍوًمكى ًإالَّ مىٍن قىٍد آ﴿كقولو  (عىلىٍيًو أىٍضيىقٍ هلي فىا١بٍى  مىنى فىبل تػىبػٍ

انيوا يػىٍفعىليوفى  إفَّ األمة إذا شعرت أبٮبية  توّضح اآلية حقيقة اثبتة : –ٔة:فائد ّٔىود /  ﴾ٗبىا كى
كااللتفاؼ حو٥با كأتييدىا كدعمها لتخرجها من ظلمات  ،البحث عن القيادة الرشيدة كالسديدة

كإذا جاءت  ،ض ابّٓتمع كتقدمو سريعان ٥بو من العوامل ا٢بضارية الٍب تنه ،ا١بهل إٔب نور العلم
٥بو دليل على شدة ٚبٌلف األمة كتدىورىا النفسي  ،ىذه القيادة ا٤بَبقٌبة ٍب عارضوىا كحاربوىا

اانتو، كٓب ٯبد لو إاٌل التوجو إٔب ربو كحده يشكو إليو مع ،كاألخبلقي كا٢بضارم كمعاانهتا الكثّبة
 كالشكول لغّب هللا مذلٌة .

 ﴾ََذِّ خٗصُُِِْٗ زَِٔد ًٍََّزٌُِٕ هَدٍَ  ﴿ - ٕٙ
استعاف اب تعأب  ،ةطويلة من الدعوة كأبساليب متنوع قاؿ نوح بعدما يئس من إٲباهنم ك٤بدة

 كقولو ،دعوٌب كرسالٍب على كفرىم كعنادىم انصرٍ ( انُصْرِن ) كطلب منو ا٤بساعدة كقاؿ: رىبًٌ 
ٍغليوبي ) ٓت غرر ا٢بكم َُالقمر /  ﴾َفَدَعا رَبَُّو َأِّنِ َمْغُلوٌب فَانْػَتِصرْ ﴿  اًبلشَّرً  اٍلغىاًلبي  ،غىاًلبه  اًب٢بٍىقً  اٍلمى

ألنو أٌدل رسالتو بببلغ فِب مبْب متعدد  ،تكذيبي قوـً نوحو ٓب ييعد أنو فىشل ُب دعوتو ( مىٍغليوبه 
فإذا رفضت  ،كبقى دكر األمة كمقدار تػىلىقًٌيها للهداية كاالستقامة كقبو٥با للببلغ ا٤ببْب ،األساليب

كىلىقىٍد  ،كهللا سبحانو أمهلى حٌب كأنو أٮٍبىلى  ،لدعوة فهي تتحمل مسؤكلية الرفض كاإلعراضااألمة 
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أىنىو غىفىرى  أىنَّوي  حىٌبَّ  رى ذى أىنٍ  وي نٌ أكى  ،سىتػىرى حىٌٌب كى بُوا ِِباَيتَِنا َسَنْسَتْدرِجُ ﴿كقولو! رى ذى أىعٍ  كى ُهْم ِمْن َوالَِّذيَن َكذَّ

كالتوكل على هللا كالدعاء إليو من أعظم الوسائل ُب مواجهة التيهم  ُِٖؼ/ األعرا﴾ُموفَ َحْيُث ال يَػْعلَ 
قدر الثقة اب يكوف التوكل عليو. ( كعلى عىلىٍيوً  اًبً تػىوىكَّلى  ٍن كىًثقى مى )ٓت غرر ا٢بكم  كا٤بعاانة .

كثّبة الٍب ُب أيدم كذلك كل نعمة من نعم هللا ال  ،كما كانت سفينة نوح سفينة ٪باة  –ٔة:فائد
الناس ىي سفن ٪باة ! ككل إنساف من موقعو كمنصبو كىو كفؤ كنزيو كٱبدـ الناس كمطيع  

ًفينىةً بػىيٍ  أىٍىلي  لي ثى مى ) عن النيب)ص( ،كيَبفع عن جاىلية قومو فهو ُب سفينة النجاة ًمٍثًل سى  ٍٍب ًفيكيٍم كى
( كٓب انُصْرِن ٗبَا َكذَّبُوفِ قاؿ ) – ٕ ،ُّْٗٔكنز العماؿ خرب   (ا ىىلىكى عىنػٍهى  فى هىا ٪بىىا كىًمٍن ٚبىىلَّ بػى ًمٍن رىكً  نػيٍوحو 

 ، كليس من أجلنتصار اإلٲباف على الكفراف ٯبعل يقل )انصر٘ب عليهم( ألنو طلب من هللا أ
ة لئلنساف من حالة )٘بسيد الذات( كحٌب فمسؤكلية األنبياء ىي عمل نقل ،نتصار شخصيا

 . ٗالشمس /  ﴾َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا﴿كقولًو تعأب   كتزكية النفس، (الذاتاألان إٔب حالة )هتذيب 
يَ بِالَّ كِْيَد ِْٖٓ ًٍَُّ ًَِْـَِْْٖ خؼْنَِْْٖ ًَؤَىَِْ كَإًَْلَْْنَد بَُِْْوِ ؤَْٕ خصْنَغْ خُْلُِْيَ زِإَػُْْنِنَد ًًََلِْْنَد كَةٌَِخ ـَدءَ ؤََُُْٓٗد ًَكَدََ خُعَّنٌَُُّ كَدُِْٔيْ ﴿ - ٕٚ

 ﴾َْٖٓ َٔسَنَ ػََِْْوِ خُْوٌٍَُْ ِٓنْيُْْ ًَال ظُىَدؼِسْنِِ كِِ خٍََُِّّٖ ٌَََُِٔخ بَِّٗيُْْ ُٓـَُْهٌَُٕ 
َنا ِإلَْيوِ ) ( ٗبرأل منا كٙبت نظران ْعُيِنَناِبَِ ) ،( السفينة بيدهاْصَنْع اْلُفْلكَ  َأفْ ُب شٌدتو ) (فََأْوَحيػْ

 ،( كمؤيدان أبمران كتعليمنا كإ٥بامنا الغييب كيف تصنعَوَوْحِيَناايتنا )كتسديدان كأتييدان  كٕبفظنا كرع
( َوفَاَر التػَّن ورُ ( إبنزاؿ العذاب )فَِإَذا َجاَء َأْمُرَنَ ألف البشرية ٓب تعرؼ صناعة السفن قبل ذلك )

نار! كىو من كخرج ا٤باء من ٧بل ال ،: نبع فَارَ ييقاؿ  ،، أك كجو األرض: الفرف أك ا٤بوقد التػَّن ورُ 
 . ُِألقمر / ﴾َوَفجَّْرََن اأَلْرَض ُعُيوَنً ﴿عجيب األمر ُب ذاتو ٍب من كجو األرض 

، كىو عملية تطهّب شاملة لكل ما وح على ىبلؾ قومو كبداية الطوفافجعل هللا ذلك عبلمة لن
ا٤بخلوقات فأدخل فيها من كل صنفو من  (فَاْسُلْك ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْْبِ على كجو األرض، )

 ،زكجْب ذكران ك أنثى كٮبا بذكر ا٢بياة، لئبل ينقطع نسل ذلك ا٤بخلوؽ كبذلك ٰبفظ الكائنات
لىٍقنىا زىٍكجىٍْبً لىعىلَّكيٍم ﴿كٰبفظ قانوف الزكجية العاـ ُب نظاـ ا٢بياة كقولًو تىعأب  كىًمٍن كيلًٌ شىٍيءو خى

ُهمْ َوَأْىَلَك ِإالَّ َمْن ) ْٗالذارايت /  ﴾تىذىكَّريكفى  ( أيضان خاصتك َأْىَلكَ ( كاٞبل )َسَبَق َعَلْيِو اْلَقْوُؿ ِمنػْ
( كأتٌب َوَأْىَلكَ كأسرتك كا٤بؤمنْب بك إاٌل من سبق ككتب القضاء اتـو إبغراقة كىو ابنو كزكجتو )

ظََلُموا َوال ُٚبَاِطْبِِب ٓت الَِّذيَن ٗبعُب ا٥ببلؾ للمكذبْب برسالة هللا ابستثناء من سبق القضاء عليو. )
أهنم  فقد قضيت ،( كال تسألِب الشفاعة كالنجاة للظا٤بْب عند مشاىد ىبلكهمِإنػَُّهْم ُمْغَرُقوفَ 

 مغرقوف ٧بكـو عليهم ابلغرؽ.
شاء هللا أف يصنع نوح السفينة بيده ألنو البد لئلنساف من األخذ ابألسباب  –ٔ:فائدة

( صدر األمر األخّب لنوح أالٌ َوال ُ٘بَاِدْلِِب ) – ٕ ،كا٤بدد ال أيٌب للقاعدين ا٤بسَبخْب ،كالوسائل
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هللا ال ٙبايب كال تدارم كال تراعي مىٍن ال يستحق الرعاية كلو   ةً نٌ فسي  ،ٯبادؿى ُب أمر أحد ا٥بالكْب
كىنا نشأت البشرية من  – ٖ ،ُْالرعد /  ﴾٢ِبُْكِموِ  َواَّللَُّ َٰبُْكُم ال ُمَعقِّبَ ﴿كاف قريبان كصديقان 

تكرير قصص األنبياء)ع( ُب القرآف يدؿ على كشف حقيقة مهمة  – ٗ ،فافجديد بعد الطو 
، كالباطل ا٢بق الثابت ا٤بنصور بنصرة هللا ،مستمرة أف الصراع قائم كدائم بْب ا٢بق كالباطل

كلكن  ،، كإف كاف للباطل جولة كمهلة كإف طالت بسبب ٚبٌلف أىل ا٢بقا٤بخذكؿ ٖبذالف هللا لو
 .موعودة كلو بعد حْبة للحق دكلة مستقلة مؤثر 

 ﴾نيَ كَةٌَِخ خْٔعٌََّْطَ ؤَْٗطَ ًََْٖٓ َٓؼَيَ ػَََِ خُْلُِْيِ كَوَُْ خُْمًَُْٔ َُِِّوِ خٍَُُِّ َٗفَّدَٗد ِْٖٓ خُْوٌَِّْ خُظَّدُِِٔ ﴿ - ٕٛ
َت أَنْ فإذا علوت على السفينة ) (فَِإَذا اْستَػَوْيتَ : )ا٤بعُب ،ستقرار: استقرٍرت من االاْستَػَوْيتَ    

فَػُقْل ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي ٪َبَّاََن ا٢باؿ عليها ) كى بً  رَّ قى تػى من أىلك كا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات كاسٍ  (َوَمْن َمَعكَ 
( فقل داعيان ا٢بمد هللا على ٚبليصو إايكم من الغرؽ كمن الكافرين ا٤بفسدين ِمْن اْلَقْوـِ الظَّاِلِمْبَ 

إمامان كقائدان ( كٓب يقٍل )فقالوا( ألف نوحان كاف نبيان ٥بم ك فَػُقلْ الظا٤بْب ألنفسهم كلغّبىم. كإ٭با قاؿ )
عن ابن عباس  ،: ينبغي أف نقوؿ ا٢بمد هللا على كل نعمة فائدةكافى خطاابن ٥بم. منقذان، فخطابو  

)كاف ُب السفينة ٜبانوف إنساانن نوح كامرأتو غّب الٍب غرقت كثبلثة بنْب ساـ كحاـ كايفث كثبلثة 
، ككل ا٣ببلئق من نسل من كاف ُب السفينة( تشّب اآلية إٔب أنو كاثناف كسبعوف إنساانن  ،نسوة ٥بم

ككاف  ،، كال ٯبوز الشماتة ابلناس كال الفرح ٗبصأّمسرٌة ٗبصيبة أحد كلو كاف عٌدكان ال ينبغي ا٤ب
 ، اة، كىكىذا ا٢بمد على كل حاؿا٢بمد على النج

َة ِإالَّ اِبَّللَِّ  َما﴿كالذم يشكر الناس يشكر هللا كقاؿ  ُ ال قُػوَّ  . ّٗالكهف /  ﴾َشاَء اَّللَّ
 ﴾ًَهَُْ ََذِّ ؤَُِّْٗنِِ ُٓنَّْالً ُٓسَدًََدً ًَؤَْٗطَ وَُُْْ خُُْٔنُِِّنيَ  ﴿ - ٜٕ

َزالً  حْب ٚبرج من السفينة قل ربًٌ أنزلِب إنزاالن مباركان ُب مكاف ذم ا٤بعُب:: مكاانن أك إنزاالن.  ُمنػْ
ُر اْلُمنزِِلْبَ ت، ٰبفظِب من كل سوء كشر كمن معي )خّبو كثّبو كاثب ( ألكليائك َوأَْنَت َخيػْ

كا٢بافظْب لعبادؾ كا٤بكرمْب أبحسن ا٤بنازؿ . كجاء سياؽ اآلية على ىيئة دعاء عاـ إٔب هللا تعأب 
ية بضركرة االرتباط اب ابلدعاء ُب كي  ،ليكوف عوانن ُب تدبّب أموران ل كليكوف درسان ابًلغ األٮبى

َوُقْل َربِّ َأْدِخْلِِب ﴿كأيضان عىلَّمى اهللا رسولو دمحم )ص( دعاء ابلغ األٮبية كقولو تعأب  ،األحواؿ
َوُقْل ) َٖاإًلسراء /  ﴾ُمْدَخَل ِصْدٍؽ َوَأْخرِْجِِب ٨ُبَْرَج ِصْدٍؽ َواْجَعْل ٙت ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاًَن َنِصّباً 

َزاًل ُمَبارَك الذم يعطي فوؽ ما يىتصىوَّر من حجم ا٣بّبات الكثّبة .  ا٤بُبارؾ : (اً َربِّ أَنزِْلِِب ُمنػْ
تًٌعيهيٍم ﴿ بقولواستجاب هللا دعاءه  اٍىًبٍط ًبسىبلـو ًمنَّا كىبػىرىكىاتو عىلىٍيكى كىعىلىى أيمىمو ٩بٍَّن مىعىكى كىأيمىمه سىنيمى

 .ْٖىود/﴾ٍبيَّ ٲبىىسُّهيٍم ًمنَّا عىذىابه أىلًيمه 
كىذا يعِب أف بعض األمكنة أفضل من  ،السفينة من مكاف إٔب مكاف آخر انتقاؿ –ٔ:فائدة
عن  –ٕ ،ٖٓاألعراؼ / ﴾كىاٍلبػىلىدي الطَّيًٌبي ٱبىٍريجي نػىبىاتيوي إبًًٍذًف رىبًًٌو كىالًَّذم خىبيثى ال ٱبىٍريجي ًإالَّ نىًكدان ﴿بعض 
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كحْب  ُْىود / ﴾ْرَساَىارِيَها َومُ ِبْسِم هللِا ٦بَْ ﴿قتادة )عٌلمكم هللا أف تقولوا حْب ركوب السفينة 

كحْب  ُّالزخرؼ / ﴾ا َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِِنْبَ ُسْبحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا َىذَ ﴿ركوب كسائط النقل قل 
َزاًل ُمَبارَكاً ﴿النزكؿ من مكاف كُب مكاف كإٔب مكاف  ُر اْلُمنزِِلْبَ  َوُقْل َربِّ أَنزِْلِِب ُمنػْ  ،(﴾َوَأْنَت َخيػْ

ُب اآلية إشارة إٔب أف ا٤بؤمن ينبغي لو أف يطلب منزالن مباركان ُب بنائو كمكانو كسعتو كيبارؾ ك  –ٖ
 مىٍنزالن فػىقيٍل اىللَّهيمَّ أىٍنزًٍلًِب مىٍنزالن ميبىارىكنا تى ايى عىًليُّ ًإذىا نػىزىلٍ ) وعن النيب)ص( ،هللا لو فيو ُب دينو كدنياه

يػٍري  ٍنزًلً  كىأىٍنتى خى
ى
يػٍرىهي كىتىٍدفىعي عىٍنكى شى زى رٍ تػي  ،ٍْب ا٤ب ُر اْلُمنزِِلْبَ ) –ٗ ،َٓٔ/  ٔكنز الدقائق  (هي رٌ ؽي خى ( و َخيػْ

ُر اْلَوارِِثْبَ ) ُر اْلَماِكرِينَ و ) ُْا٤بؤمنوف /  (َأْحَسُن ا٣ْبَاِلِقْبَ و ) ٖٗاالنبياء /  (َخيػْ كىذا  ،ْٓآؿ عمراف /  (َخيػْ
كٝباؿ ُب التعامل  ،ضل كقمة ُب األداءكأ٭با ىو كصف للتكامل كليس للتفا ،ليس للتفضيل

 . عرؼ من أين، كُب أين، كإٔب أين( أن )رحم الٌل امر عن اإلماـ علي)ع( ، كالعطاء
 ﴾بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َّٓدضٍ ًَبِْٕ ًُنَّد َُُٔسْعَِِنيَ  ﴿ - ٖٓ

األلباب ( لدالئلي كمواعظي كًعربه يستدؿ ّٔا أكلو األبصار ك آلاَيتٍ إٌف فيما جرل على أمة نوح )
َتِلْبَ ) كإف كنا ٤بمتحنْب ٝبيع البشر ُب كل زماف كمكاف، كإف   ،( ابتلينا قـو نوحَوِإْف ُكنَّا َلُمبػْ

كانت اآلية ٖبصوص السبب ُب النزكؿ كلكن أيريد ٥با عمـو ا٤بعُب ُب الداللة. جعل هللا تعأب 
يؤخذ بو عباده ٝبيعان حٌب  ،ةاالبتبلء كاالختبار كاالمتحاف أمران الزمان كسيٌنة مؤكدة اثبتة عام

كأيخذ كل  ،ُٕٗآؿ عمراف /  ﴾َحٌبَّ ٲُبَيَِّز ا٣بَِبيَث ِمْن الطَّيِّبِ ﴿ينكشف حا٥بم كتظهر حقيقىتػىهيم 
فإرساؿ الرسل إٔب الناس كدعوهتم إٔب اإلٲباف اب كااللتزاـ ٗبنهجو  ،منهم مكانو ُب ىذا االبتبلء

ُ َما ﴿كانجْب كضالْب  ،منْب كغّب مؤمنْبألنو سوؼ ينكشف منو عن مؤ  ،ىو ابتبلء َتِلَي اَّللَّ َولِيَػبػْ
َص َما ٓت قُػُلوِبُكمْ ٓت ُصُدورُِكْم وَ  ككل إنساف  ،بًٍتبلء أشكاؿ كألوافكاال ُْٓآؿ عمراف /  ﴾لُِيَمحِّ

 .ك٦بتىمىع يبتلى على قدره كمقداره
ًر الًطبىاًٍع( !!ك)أإلبٍتً  كابتبلء للصحة  ،للشكر كابتبلء لؤلجر ، ابتبلء للصرب كابتبلءبلء عىلى قىدى

كابتبلء للَببية كالتعليم كالتوجيو كابتبلء  ،كابتبلء للفقر كابتبلء للغُب كالرفاىية ،كابتبلء للمرض
كاالبتبلء إما ٧بو ذنوب  ،ككيلىها كشف ٤بعادف الناس ،للتأديب كابتبلء للتمحيص كابتبلء للتقوٙب

(. أىلًًعٍصمىةى  فييدي يػي  بارتً أإلعٍ ) ٓت غرر ا٢بكمايدة ًعربة كًخربة، كُب كل األحواؿ ىو ز  ،كإما رفع درجة
َنةٌ ﴿ كقولو ُلوُكْم اِبلشَّرِّ َوا٣َبّْبِ ِفتػْ  مىا ًمٍن قػىٍبضو كىالى بىسَّطو ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( ّٓاألنبياء /  ﴾نَػبػْ

للًٌ  ءه شً  ًفيوي مى ًإالَّ كى ا النَّاسي ) َُّهنج الببلغة خطبة ُب  ،ّْٓالتوحيد ص  (ٌية كىقىضىاءه كىاًبًٍتبلى ًإفَّ  ايى أىيػُّهى
تىًليىكيٍم ٍبيَّ ًذٍكري اآليىةً  مٍ كي عاذى هللاى قىٍد أى   (.)عىصىمىكيٍم( ًمٍن أىٍف ٯبىيورى عىلىٍيكيٍم كىٓبٍى يػيعىذًٌٍبكيٍم ًمٍن أىٍف يػىبػٍ

 ﴾ؼَُّْ ؤََٗٙإَْٗد ِْٖٓ زَؼًِْىِْْ هَُْٗدً آوََُِّٖ  ﴿ - ٖٔ
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( قَػْرَنً : ٍب أكجدان من بعد ىبلؾ قـو نوح ) ا٤بعُب ( تعيش ُب عصر كاحد.أمةة ): ٝباع قَػْرَنً 
قومان آخرين ٱبلفوىم كىم عاد قـو ىود، كىكذا يتقٌلب دكالب ا٢بياة فتكوف بْب 

ـه حأىرٍ ) ـُ نَُداِو٥ُبَا بػَ ﴿جيل يستقبل ا٢بياة كجيل يوٌدعها  ،(عي لى تػىبػٍ  كىقػيبيوره  تىٍدفىعي  ا  ﴾ْْبَ النَّاسِ َوتِْلَك اأْلَايَّ
ةن للباًقٍْب  َُْآؿ عمراف /  ٓت ، ةن للٌناسً رى كأىٍخسىٍر الٌناس مىٍن كىافى ًعبػٍ  ،كىالذٍم ال يػىٍعتىرب اب٤بٍاًضٍْب كىافى ًعربى

 ( .ًبغىٍّبًهً  ظى عً كي  مىنٍ  السًَّعيدي ) ٙٛهنج الببلغة خطبة 
 ﴾خَُِّوَ َٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ بَُِوٍ ؿَُُْْهُ ؤَكَال ظَعَّوٌَُٕ  كَإَََِْْٔنَد كِْيِْْ ٌََُٔالً ِٓنْيُْْ ؤَْٕ خػْسًًُُخ ﴿ - ٕٖ

ُهمْ إٔب قـو عاد )( فََأْرَسْلَنا) من عشّبهتم ىو ىود)ع( يعرفوف نسبو كحسبو ككفاءتو  (َرُسواًل ِمنػْ
ُرهُ كقدراتو كنزاىتو كصدقو ليكوف أسرع النقيادىم ) اعبدكا هللا ( َأْف اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ

 ،كال تشركوا بو أحدان ألنو ليس لكم رٌب سواه ،كحده كىو التوحيد ا٣بالص النظرم كالعملي
( أفبل تتقوف َأَفبل تَػتػَُّقوفَ فأصوؿ الدين عقائد حٌقو اثبتة ال تتغٌّب ُب ٝبيع األدايف السماكية . )

 ،ف ابلتقول فإهنا زينة الصا٢بْبأفبل ٚبافوف نقمتو إف كفرًب؟ أفبل تتزيٌنو  ،عذابو كااللتزاـ بطاعتو
فهم ضمن ا٣بط العاـ  ،كىكذا ٝبيع األنبياء)ع( يدعوف إٔب توحيد هللا كترؾ كل أنواع الشرؾ

كجاء النيب)ص( ابإلسبلـ ا٣باص ا٤بتكامل  ،ىو إسبلـ الوجو  كالتسليم ٤بنهج هللا ،لئلسبلـ
ـُ إِ ﴿أب صطفاه هللا لنفسو كقولًو تعاالذم  ،بذاتو كا٤بكٌمل لغّبه ْسبَل يَن ِعْنَد هللِا اإْلِ آؿ  ﴾فَّ الدِّ

ُرهُ فائدة : ) ،ُٗعمراف /  معُب  أساس كيل دىين ٠باكم أصيل )تىوحيد هللا( ك (َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ
َوَٗتْ  ،وَلدْ َوٗتَْ يُ  ٗتَْ يَِلدْ  ،اَّللَُّ الصََّمدُ  ُقْل ُىَو اَّللَُّ َأَحٌد،﴿ىو هللا ا٤بنفرد الواحد األحد التوحيد : 

ُىَو ﴿ كقولِو تعا٘ت، كصفاتو عْب ذاتو كهللا لو صفاته كثّبة ،ْ – ُاإلخبلص /  ﴾َلُو ُكُفوًا َأَحدٌ  َيُكنْ 
َأَفَمْن  ﴿كهللا خالق كيًل شيء كقولًو  ِْا٢بشر /  ﴾اَّللَُّ ا٣ْبَاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر َلُو اأَل٠ْبَاُء ا٢ْبُْسَُب 

كهللا  ،ّٓالنور/﴾َواأَلْرضِ  اَّللَُّ نُوُر السََّمَواتِ ﴿كهللا عز كجل نور  ُٕالنحل /  ﴾ ٱَبُْلقُ ٱَبُْلُق َكَمْن ال 
كال يتبٌدؿ كال يتحٌوؿ كال يتغٌّب  ،تعأب النور الواحد الذم الىيػىتىجىزٌأ كال يتعٌدد كال يػىتىكاثر كال يَبىٌكب

ليق ا١بماؿيل ٰبٌ كىوى ٝب ،فهو الكامل بذاتو ا٤بكٌمل لغّبه ،كال يتطٌور ، كىو أكرب من ب ا١بماؿ كىٱبى
كليس لو  ،كهللا تعأب ليس ٔبسم مادم ٧بدكد ،أىف ييقاس كأكرب من أف تدريكو العقوؿ كا٢بواس

 .صفات مادية ٦بٌسمة
تيمٍ كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا  كقولو ) ،َُّاألنعاـ /  ﴾اُر َوُىَو يُْدِرُؾ األَْبَصارَ ال ُتْدرُِكُو األَْبصَ ﴿كقولو  ( كينػٍ
فهو غِب  ،كهللا تعأب ال ٰبتاج كال يفتقر، َٔاإلسراء/( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً ، كقولو )ْا٢بديد/

كال ٰبلَّ  ،كال يٌتحد فيًو شيء ،كال يٌتحد ُب شيء ،كليس لو زماف كال مكاف ،بذاتو مغِب لغّبه
م ألمر هللا، التسليآاثر التوحيد:  ،ُُورل / الش ﴾َلْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ ﴿بشيء كال ٰبلَّ فيًو شيء 

 أما التوحيد النظري: ،والتوحيد النظري والعملي ،، كاألطمئناف بذكر هللاكتفويض األمور 
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والتوحيد العملي:  ،وئكتوحيد حكموي كقضا ،كتوحيد أفعاؿ هللا ،كتوحيد الصفات ،توحيد الذات

كتوحيد االعتداؿ بْب  ،ستعانةلعبادة كتوحيد االأىف ال يشرؾ ُب عبادتو أحدان، فيكوف توحيد ا
عن  )التوحيدي حياة النفس( ٓت غرر ا٢بكم، كتوحيد ا٢بب كتوحيد الكراىية ،ا٣بوؼ كالرجاء

والتوحيد  ،ِّْٖٔكنز العماؿ خرب ( كالبغض ُب هللا تعأبى  ،ا٢بٌب ُب هللا)أفضل األعماؿ  النيب)ص(
 ِٔالشعراء/ ﴾ِإفَّ َمِعي َر ِّ َسيَػْهِدينِ ﴿ائو كقولًو تعأب ىو االستئناس بعبادًة هللا كدعالنفسي: 

فهو يستحق العبادة  ،كإذاكافى هللا جىلَّ ُب عبله ٰبمل ىذًه الصفات من الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ
 . َُِألنعاـ/ا ﴾ذىًلكيٍم اللَّي رىبُّكيٍم ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى خىاًلقي كيلًٌ شىٍيءو فىاٍعبيديكهي ﴿لوحده كقولًو تعأب 

َٓد ىٍََخ بِالَّ زٌََُٙ ِٓؽٌُُِْْْ ًَهَدٍَ خَُْٖٔ ِْٖٓ هٌَِْٓوِ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ًًٍَََّزٌُخ زِِِوَدءِ خٓوَُِشِ ًَؤَظَُْكْنَدىُْْ كِِ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد  ﴿ - ٖٖ
 ﴾ َّإًَُُْ َِّٓٔد ظَإًٌَُُِْٕ ِٓنْوُ ًَََُّْٙذُ َِّٓٔد ظََُْٙزٌَُٕ

يبةن كجاىان كىم (اْلَمؤل ِمْن قَػْوِموِ َوقَاَؿ ) الكفرة ا٤بكٌذبوف ابلعآب  زعماء القـو الذين ٲبلؤكف العيوف ىى
نْػَيا، كال يصدقوف ابلبعث كالنشور كا١بزاء )اآلخر ( كٌسعنا عليهم نعم َوأَتْػَرفْػَناُىْم ٓت ا٢ْبََياِة الد 

كا٤بناصب كانغمسوا ُب شهوات الدنيا  ا٢بياة حٌب بطركا كأسرفوا كبغوا كطغوا ابألمواؿ كاألنصار
( قالوا ألتباعهم مضللْب َما َىَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْػُلُكمْ ىؤالء قالوا للناس ابستهانة كاستحقار ) ،اٌرمة

َيَُْكُل ٩بَّا أَتُْكُلوَف ِمْنُو ماىذا الذم يزعم أنو رسوؿ إاٌل إنساف مثلكم ال يتميز عنكم بشيء ) ،،٥بم
فهم يركف أنو ليس لئلنساف  ،(فهو أيكل كيشرب مثلكم فبل فضل لو عليكمَتْشَربُوفَ  اَوَيْشَرُب ٩بَّ 

كلو أكل أفضل الطعاـ كشرب  ،األكل كالشرب كا٤بتع ا٢بيوانية أزيد ٩با للحيواف فبل فضيلة إالٌ 
كىو منطق أىل الدنيا  ،لكاف لو األفضلية على  من سواه ،أشهى الشراب كلبس أحسن اللباس

َوقَاُلوا ﴿كقولًًو تعأب   سفة ا٢بياة،، الذين ال يدركوف فلالنظرة ا٤بادية ُب كل زماف كمكافأصحاب 
ـَ َوٲَبِْشي ٓت اأَلْسَواؽِ  ( الَبؼ أَتْػَرفْػَناُىمْ وَ )–ُ:فائدة ٕالفرقاف/ ﴾َماِؿ َىَذا الرَُّسوِؿ َيَُْكُل الطََّعا

ا٤بشاعر كيسد النوافذ كييبعد الرٞبة يفسد الفطرة كيقٌسي القلب كيعٌطل أجهزة االستقباؿ كيغلظ 
ا٤بَبفْب فهم يستعينوف بنعم الَبؼ ك  كمن ىنا ٰبٌذر اإلسبلـ من ،كالشفافية كيفقد التعقل كالتدبٌر

 ٔالعلق /  ﴾ِإفَّ اإِلْنَساَف لَِيْطَغى﴿فالَبؼ يدفع إٔب العصياف كالطغياف  ،هللا على معاصيو كالكفر بو
َها اْلقَ َوِإَذا َأَرْدَنَ ﴿و تىعأب كقول َرِفيَها فَػَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليػْ ْوُؿ  َأْف نُػْهِلَك قَػْريًَة َأَمْرََن ُمتػْ

ُب ا٢بديث )إذا رأيتم هللا يبعث عليكم ابلنعم كأنتم تبعثوف لو  ُٔاإلسراء /  ﴾َفَدمَّْرََنَىا َتْدِمّباً 
 الًَّذم دىفػىعىهيٍم ًإٔبى قػىٍوؿً  ًإفَّ ) )ع(عن اإلماـ علي –ٕ، ّّٖ/  ّٕالبحار  اب٤بعاصي فإف ذلك استدراج(!

ًلمىاًت ىيوى ا٢بىسىدي  ًذًه الكى فهوى بشر كالبيد أف يكوف  (َما َىَذا ِإالَّ َبَشرٌ )  –ٖ ٕٗ/  ِّالبحار ج ( ىى
كأخبلقو  كركحٌياتو كإٲبانو كعملوككعيو كلىكنوي ليس مثًلكيم ُب علمو  ،بشران حٌب أتلفوه كأيلفكم

 أًلىنىوي يوحى ًإلىيًو .، َُُالكهف /  ﴾ا َأََن َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوَحىَٰ ِإَٙتَّ ُقْل ِإ٭بََّ ﴿ كقولو
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 ﴾ًََُحِْٖ ؤَؼَؼْعُْْ زََُٙخً ِٓؽٌَُِْْْ بٌَُِّْْٗ بٌِخً َُىَدًَُُِٕٔ  ﴿ - ٖٗ
كلىًئٍن أطعتم بشران مثلكم فهو يقٌيد حريتكم كٰبرمكم متع الدنيا كمٌلذاهتا فتكونوا خاسرين! بينما 

كىنا عكسوا اآلية كشٌوىوا ا٢بىقيقة كى٠بىٌوا ا٤بؤمنْب ىم  ،قيقة إٌف الكافرين ىم ا٣باسركفا٢ب
فيكوف ا٤بَبؼ   ،ا٣باسركف. كىكذا الَبؼ يىقلب ا٤بقاييس الصحيحة كتغٌّب ا٤بعايّب العقبلنية

)كى سى ا اًبً ًمٍن ًاٍستىًعيذيكي ) ٓت غرر ا٢بكم ،كالسكراف ةى اإٍل كٍ لىوي سى  فى إً فى ( التػَّرىؼٍ رىًة اٍلًغُبى  ( فَّاقىةً رىةن بىعيدى
( ىَْْيَدضَ ىَْْيَدضَ َُِٔد 42ؤََّؼًًُُِْْ ؤٌََُّْْٗ بٌَِخ ِٓعُّْْ ًًَُنعُْْ ظَُُخزدً ًَػِظَدٓدً ؤٌََُّْْٗ ُٓىَُْـٌَُٕ ) ﴿ - ٖٙ – ٖ٘

 ﴾ ظٌُػًًََُٕ
وت كا١بزاء كا٢بساب أم أيعدكم اب٢بياة اآلخرة بعد ا٤ب ،استفهاـ على كجو االستبعاد كاالستهزاء
ككرر  ،( أنكم ستخرجوف أحياء من قبوركمأَنَُّكْم ٨ُبَْرُجوفَ بعد أف تصبحوا رفااتن كعظامان ابلية؟ )

َهاَت ِلَما ُتوَعُدوفَ ( أتكيدان ألنو ٤با طاؿ الكبلـ حسن التكرير للتوكيد )أَنَُّكمْ ) َهاَت َىيػْ ( بعيد َىيػْ
النشور كا٢بساب كا١بزاء، كغرضهم ّٔذا االستبعاد أنو ال بعيد كمن ااؿ ما يعدكم ليـو البعث ك 

كىكذا يدكر دكالب ا٢بياة عىلىيهم كىىىم ببل ىدؼ كال غاية من خلق اإلنساف كخلق  ،يكوف أبدان 
َوَما َخَلْقَنا ﴿كقولو كىذا ىو منطق ا١بٌهاؿ الذين ال يركف إاٌل ما ٙبٌسو حواسهم  ،األكواف

نَػُهَما اَبِطبًل َذِلَك َظن  الَِّذيَن َكَفُروا فَػَوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمْن النَّارِ السََّماَء َواأَلْرَض َوَما   ِٕص/﴾بَػيػْ
كاف الذم أكجد اإلنساف من  ،قالوا ىذا اإلنكار للمعاد كىم غىفىلوا عن إٲباهنم بوجود هللا كعظمتو

من الناحية  ،إٯباده كأف إعادة الشيء أىوف كأيسر من ،ال شيء قادر على إرجاعو أينما كاف
كالطفل الذم   ،كمن العجيب أف يتعامل ا١باًىل مع القضااي ا٤بصّبية الكربل ابٌلبلمباالة ،العقلية

تىًهيعٍ الًَّذم الى يػى )!! الثمينة على أهنا حجر ال قيمة لويتعامل مع ا١بوىرة  ًرؼي  عٍ الى يػى  ،ًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ
أي   (  كىٍيفى يػىٍبدى

 ﴾لََْدظُنَد خًَُُّْْٗد ٌَُٗٔضُ ًََٗمَْْد ًََٓد َٗمُْٖ زَِٔسْؼٌُؼِنيَ  بِْٕ ىَِِ بِالَّ ﴿ - ٖٚ
( إهنم يشاىدكف كالدة ٭َبُوُت َو٫َبَْياكمن مات فقد فات ) ،ال حياة أخرل إاٌل ىذه ا٢بياة الدنيا

دـ الرؤاي ال تدؿ على فإف ع ،أما أف يبعث ا٤بوتى من قبورىم ذلك مآب يركه ،جيل كموت جيل
فإذا ٓب يكن إٲباف اب تعأب ٓب يكن أمر  ،، كإف اإلٲباف ابلبعث متصل ابإلٲباف ابجودعدـ الو 

ُعوِثْبَ البعث ٩بكن التصٌور ) كإ٭با مثلنا مثل الزرع ٰبصد ىذا كينبت  ،( بعد ا٤بوتَوَما ٫َبُْن ٗبَبػْ
 ،األخرل الكربل كال يدركوف حكمة ا٢بياة ،ىؤالء ا٤باديوف ال يؤمنوف بعآب الغيب فائدة :ذاؾ. 

ىذه الغاية البعيدة الكربل ال تتحقق  ،كدقة التدبّب ُب أطوارىا للوصوؿ ّٔا إٔب غايتها البعيدة
كإ٭با  ،فا٣بّب ال يلقى جزاءه الكامل ُب ا٢بياة الدنيا كالشر كذلك ،بكما٥با ُب ىذه األرض

عن اإلماـ زين كسعيد. يستكمبلف ىذا ا١بزاء ىناؾ ُب حياة أخرل ابقية فينقسم الناس إٔب شقي 
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، ِْصٕالبحار (وى يػىرىل النٍَّشأىةى األيكٔبى األيٍخرىل كىىٍ  النٍَّشأىةى  العىجىبي كيلُّ العىجىًب ًلمىٍن أىٍنكىرى ) العابدين)ع(

  ُّٕتنبيو ا٣بواطر ص ( ما مات عليو ما عاش عليو، وُٰبَشُر علىَٰ  ٲبوت الّرجُل علىَٰ ) عن النيب)ص(
كا ؤ كأف ا٤بغِب ىو ا٤بعيد، إهنم أخط ،كأف هللا ايي ىو ا٤بميت ،ك ا٢بياةفإف مالك ا٤بوت ىو مال

كأيضان أف الذم أحيا األرض  ،بقدرهتم ادكد ،عندما قاسوا قدرة هللا ا٣بالق ا٤بصٌور القادر القاىر
يي البشرية بعد مىوهًتا ،بعد موهتا خر ًإنىو على كيًل شيءو قدير. اإلٲباف ابليـو اآل ،ىو الذم ٰبي

 ،فتجعىلىوي يىعيش التوازف العاـ بْب مىطاًلب ركحىوي كجىسىده ،يصوغ اإلنساف صياغة ٭بوذجية ٩بيزة
كعىمىلو، كىذا التوازف العاـ تفتقده كل األنظمة الكافرة اب  كأمىلىوي  ،كدينياهي ك آخرتىو ،كحياتو كموتو
()خىّبي الًعٍلم ما أصلحتى ًبًو رى  ٓت غرر ا٢بكم، كاليـو اآلًخر ، كىشىرٌهي ما أفىسىدتى ًبًو مىعىادىؾى  . شىادىؾى

 ﴾بِْٕ ىٌَُ بِالَّ ََـٌَُ خكْعٍََُ ػَََِ خَُِّوِ ًٍَِزدً ًََٓد َٗمُْٖ َُوُ زُِٔآِْنِنيَ  ﴿ - ٖٛ
كيتفىنن ُب ابتداع الكذب عليًو  ،( ٱبتلق الكذب على هللا ِإالَّ رَُجٌل افْػتَػَرىىو )  ما( ِإْف ُىوَ )

ٌدعاءاتًًو الٍب قا٥با من كونو رسوؿ كعنده رسالة من هللا تعأب كىناؾ حقيقة ايع ُب ٝب ،سيبحانىو
َوَما ٫َبُْن َلُو ) ،كال يعرفوف هللا إاٌل ُب ىذه اللحظة ك٥بذا الغرض من اهٌتاـ الرسوؿ)ص( ،ا٤بعاد

يتجاكز قولو كفعلو ك  كأخيب الناس سعيان من ييسيء كيكذًٌب ُب ،( كلسنا لو ٗبصدقْبٗبُْؤِمِنْبَ 
سن صنعان   .حدكده، كىو ٰبسب أنو ٰبي

 ﴾هَدٍَ ََذِّ خٗصُُِِْٗ زَِٔد ًٍََّزٌُِٕ  ﴿ - ٜٖ
 كعندئًذ كقعت ،ٓب ٯبد الرسوؿ إاٌل أف يطلب النصرة من ربو كما طلب النصرة ذاهتا من قبلو نوح

كٓب  ،مكبعد أف يئس من إٲباهن ،كٓب يعد فيهم خّب يرجى ،االستجابة بعد أف استوَب القـو أجلهم
كقد سلك ُب دعوتو األساليب الفنية ابلدعوة ا٤بؤثرة كألقى ا٢بجة  ،كفقد ٘باكّٔم معو ،يؤثر فيهم

لغلبة عليهم، فدعا ربٌو ا ،فكانت النتيجة التكذيب كإصرارىم على الكفر ،الكافية بوضوح
ُب  ،راف كالندـ ٥بمكا٣بذالف كا٣بس ،، فأجابو ربُّو ٤با فيو ا٤بصلحة فكاف النصر لوكاالنتقاـ ٕب منهم

 كقت ال ينفع الندـ.
 ﴾هَدٍَ ػََّٔد هٍََِِْ َُُْصْسِمَُّٖ َٗديِِٓنيَ  ﴿ - ٓٗ

دمْب على كفرىم كعنادىم كقت  قاؿ هللا عن قريب من الزماف كأقسىم سيصبحوفى كيكونوف انى
 الصبح .

 ﴾ًخً ُِِْوٌَِّْ خُظَّدُِِٔنيَ كَإَوٍََظْيُْْ خُصَّْْمَصُ زِدُْمَنِّ كَفَؼَِْنَدىُْْ ؿُؽَدءً كَسُؼْ ﴿ - ٔٗ
أم فأخذهتم صيحة العذاب ا٤بدٌمر  ،: صوت ىائل مرعب مزلزؿ يؤدم إٔب ا٤بوت الصَّْيَحةُ 

ٍرءي حىٍيثي يىضى ) ٓت غرر ا٢بكم، ( عدالن من هللا ال ظلمان ٗبا كسبت أيديهماِب٢ْبَقِّ ) َواَل ﴿( وي ٍع نػىٍفسى اٍلمى
صاح  ،( فجعلناىم ىلكى كالغثاء كالفيقاعاتَفَجَعْلَناُىْم ُغثَاءً ، )ْٗالكهف /  ﴾َيْظِلُم رَب َك َأَحًدا
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: الشيء التافو ا٢بقّب  والغثاءّٔم جربيل صيحة رىيبة فصاركا لشٌدهتا ىلكى كغثاء كغثاء السيل. 
شبههم ابلغثاء كىو ٰبملو السيل من زبد معو  ،من النبات الذم ال قيمة لو كال ينتفع منو بشيء

فَػبُػْعدًا ِلْلَقْوـِ ) ،ايبسة مبعثرة ال خّب فيها كال قيمة ٥با كال رابطة بينها حشائش كأعشاب
كىكذا الذم يبتعد عن  ،كىبلكان كدماران ٥بم بكفرىم كظلمهم ،( فبعدان ٥بم من رٞبة هللاالظَّاِلِمْبَ 

الواقع كُب عآب ُب ا٢بياة كُب العبلقات كُب عآب ينفعو  فيبتعد عٌما ،هللا فيبعده هللا عن فضلو كرٞبتو
 ﴾َوَما ظََلَمُهُم هللاُ َوَلِكْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموفَ ﴿الضمّب فتموت مشاعرهي فيكوف أخسر الناس. 

كغفلوا عن حكمة كجودىم ُب  ،ىؤالء ٤با ٚبٌلوا عن كرامتهم الٍب كٌرمهم هللا ّٔا فائدة : ّّالنحل / 
فلم يبق فيهم ما يستحق التكرٙب فإذا ىم غثاء كغثاء  ،ىكقطعوا الصلة اب٤بؤل األعل ،ا٢بياة الدنيا

كىذا من فرائد الببلغة القرآنية! كأف ينزؿ ّٔم ُب اآلخرة من البعد عن النعيم كالتكرٙب  ،السيل
عن ( ًبغىٍّبًهً  ظى عً ٍن كي السًَّعيدي مى ) ٖٔ، ُب هنج الببلغة خطبة أعظم ٩با حىلَّ ّٔم من العقاب ُب الدنيا

اعىى عىلىٍيكيمٍ ييوشى ) تصر()٨ب النيب)ص( اعىى اأٍلىكى  كي أىٍف تػىتىدى ا تػىتىدى ا، قىاليوا أىًمٍن لىةي عىلىى قيصعىتً اأٍليمىمى كىمى هى
ًثّب كىلىًكنَّكيٍم غيثىاءه كىغيثىاًء السٍَّيلً  ًقلَّةو ؟ قىاؿى  ، كلينزعٌن الٌل من عدكٌكم ا٤بهابة منكم، بىٍل أىنٍػتيٍم كى

نيا كىكىراىيٌ واَْلَوْىُن :  ،كليقذفٌن ُب قلوبكم الوىن  .ِْٕٗسنن أيب داكد خرب ة ا٤بوت( ىو حيبُّ الدُّ
 ﴾ؼَُّْ ؤََٗٙإَْٗد ِْٖٓ زَؼًِْىِْْ هًُُُٗدً آوََُِّٖ  ﴿ - ٕٗ

ٍب أكجدان من بعد ىبلؾ ىؤالء ا٤بعاندين أ٩بان كخبلئق آخرين كقـو  ،: خلقنا َأنَشْأَنَ : أ٩بان.  قُػُروَنً 
كأقواـ معركفة كغّب معركفة. ىكذا ُب إٝباؿ يلخص اتريخ الدعوة  ،طصاّب كإبراىيم كقـو لو 

( القرف من عمر قُػُروَنً : )فائدة كل أمة تستوُب أجلها كٛبضي للحساب.   ،كيقرر سنة هللا ا١بارية
 كييقدَّر عمر ا١بيل بثبلث كثبلثْب سنةن . ،عمر اإلنسانية جيل من أجيا٥بم كمن ،الزمن مائة عاـ

 ﴾سِنُ ِْٖٓ ؤَُّٓصٍ ؤَـََِيَد ًََٓد َّْٕعَإْوًَُُِٕ َٓد ظَْٕ ﴿ - ٖٗ
أجل مكتوب ك٧بدكد، كأمد كل ما عدا هللا سبحانو لو   ،ىا كأتثّبىا: عمرىا كمدة بقاء َأَجَلَها

كىو أجل ٧بتـو ك٧بسـو فما هتلك أمة قبل أجلها  ،ال يتقدـ عليو كال يتأخر عنو ،دكدمٌعْب مع
و ىبلؾ األمم كانقراضها، كلكل شيء ميقات ٧بدكد يقف عنده أم كمن ،كما يتأخر ىبلكها بعده

، فكما أف لكل ٕٔاألنعاـ/ ﴾ِلُكلِّ نَػَبٍأ ُمْسَتِقرٍّ ﴿ ّٖالرعد /  ﴾ِلُكلِّ َأَجْل ِكَتابٌ ﴿ كقولوكال يتعداه 
فرد كقتان ٤بيبلده كأجبلن ٧بدكدان كموقواتن ٤بوتو، كذلك األمم ٥با كقت ٤بيبلدىا كنشوئها كأجل ٧بدكد 

ٍبيى يغفلوف عن  ،كىكذا تتوأب ا٢بضارات كأتخذ حٌظها من الٌرقي الٌرفاىية ،كموقوت تنهض فيو
لَّها أيمم أقول  لُّ ٧بى أسباب رىقٌيهم ككسائل تقىٌدمهم فتنهدـ حضارهتم كٛبرض كهتـر كٛبوت فيو كٙبًى

ينو الثابتة كنظامو كىكذا يتبٌْب أف ٢بركة التاريخ سننو كقوان ،كىكذا تنشأ ا٢بضارات كٛبوت ،ًمنها
اءى أىجىليهيٍم فىبل يىٍستىٍأًخريكفى سىاعىةن كىال يىٍستػىٍقًدميوفى ﴿ كقولواكم الدقيق.   ﴾ًلكيلًٌ أيمَّةو أىجىله ًإذىا جى
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ابنتهاء عمر اإلنساف أك  فاألجل اتـو:٧بتـو ك٨برـك )مشركط(  : األجل نوعافةفائد ْٗيونس / 

)ا٤بشركط( قابل للتغيّب ًٕبسب تغّب الظركؼ األجل ا٤بخرـو و  ،عمر قـو أك ٝباعة أك أمة ما
 . ِاألنعاـ /  ﴾قىضىى أىجىبلن كىأىجىله ميسىمِّى ًعٍندىهي ﴿كقولو 

ؤَلَديِّػَ كَسُؼًْخً ُِوٌٍَّْ ال ًََُّ َٓد ـَدءَ ؤَُّٓصً ٌََُُُٔيَد ًٍََّزٌُهُ كَإَظْسَؼْنَد زَؼْعَيُْْ زَؼْعدً ًَـَؼَِْنَدىُْْ  خؼَُّْ ؤَََِْْٔنَد ََُُِٔنَد ظَعَُْ ﴿ - ٗٗ
 ﴾ُّآِْنٌَُٕ 

رَ تػَ      .: متتابعْب متوالْب للداللة على الكثرةاتػْ
لكل أمة رسوالن لتبليغ  هللا سبحانو جعل ألف ،ٍب بعثنا الرسل متتالْبى يتبع بعضهم بعضان  ا٤بعُب:

رًينى كىمينًذرًينى ﴿ كقولوالرسالة كإللقاء ا٢بجة عليهم  يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اللًَّ حيجَّةه  لًئىبلٌ  ريسيبلن ميبىشًٌ
بُوهُ ) ،ُٓٔالنساء /  ﴾بػىٍعدى الرُّسيلً  ( أهنم سلكوا ُب تكذيب أنبيائهم ُكلَّ َما َجاَء ُأمًَّة َرُسو٥ُبَا َكذَّ

سواء كذبوه أك قتلوه ال لشيء إاٌل ألنو جاءىم ٕبقيقة   ،مسلك من سبقهم من ا٤بكذبْب ا٤بعاندين
كىمىا نػىقىميوا ًمنػٍهيٍم ًإالَّ أىٍف يػيٍؤًمنيوا اًبللًَّ اٍلعىزًيًز ﴿ كقولوواىا أنفسهم العمياء الصٌماء كبّبة ال هت

( ٲبضي كاحد كأيٌب غّبهي من الرسل )أك( أ٢بقنا فَأَتْػبَػْعَنا بَػْعَضُهْم بَػْعضاً ) ،ٖالربكج /  ﴾ا٢بٍىًميدً 
 ،( أخباران تركل كأحاديث تيذكرَأَحاِديثَ َوَجَعْلَناُىْم بعضهم ُب إثر بعض اب٥ببلؾ كالدمار )

كىي  ،فجعلناىم كحضاراهتم ًعربة ٤بن يعترب كخربان يتناقلو الناس جيبلن بعد جيل تعجبان كموعظة
أبلغ كلمة تفصح عن القهر اإل٥بي حيث ٲبحو العْب كيعفو األثر كال يبقى إاٌل ا٣برب العجب 

( فبعدان عن رٞبة فَػبُػْعدًا ِلَقْوـٍ ال يُػْؤِمُنوفَ ) ،(لًلنَّاسً  كىافى ًعبػٍرىةن   مىنٍ  كىأىٍخسىري النَّاسالذم فيو الًعربىة! )
يصدًٌقوف هللا كرسلو كرساالتو، ألهنم ال  ،هللا أم فهبلكان كدماران كلعنا لقـو ضرر على ىذا الوجود

 .  كال يعرفوف ا٢بق كال يعملوف بو
اـ ٗبقتضياتو سبب للهبلؾ كالعذاب ُب على أف عدـ اإلٲباف كااللتز  ٓت اآلية داللة –ٔ:فائدة
مىٍن ) عن اإلماـ علي)ع( – ٕ ،كما أف التصديق كاالستقامة مدار للنجاة كالتنعم ُب ا١بناف  ،جهنم

يعِب عرفاف الٌرب يعطي  : تواضع،َذؿَّ ، ٖٓ/  ٔركح البياف  (ؿَّ وي ذى نػىٍفسى  ؼى رى ٍن عى كىمى  ،وي جىلَّ رىبَّ  ؼى رى عى 
فبمقدار  ،رفاف النفس يعطي ذلٌة كهتذيب ُب النفس ٤بعرفة الربكع ،جبللة كىيبة ُب معناه

وي ٍفسى نػى  ؼى رى ٍن عى مى ) ٓت غرر ا٢بكم، التهذيب كالتزكية لنفسو يعرؼ ربو بنفس ا٤بقدار من التزكية لنفسو
من األسباب ا٤بوجبة ٥بذا التكذيب أف األنبياء كالرسل  – ٖ( كالعكس صحيح. وي رىبَّ  ؼى فػىقىٍد عىرى 

 ،كٰباكلوف إقناعهم برسالتهم بلغة العقل كالقيم كا٢بجة، مع الصرب كا٣بيليق ،١بماىّب عامةٱباطبوف ا
أما السواد كا١بماىّب العامة فبل  ،كقد تستفيد النخبة ا٤بختارة منها من ذكم العقل كالعلم كالتمييز

لغة االتباع ط، أك اكاة كآّاراة كالتبسي، أك لغة الب( إاٌل لغة الَبىيب كالَبغيبتفهم )ُب الغا
 . ِِالزخرؼ /  ﴾ َعَلى آاَثرِِىْم ُمْهَتُدوفَ ِإَنَّ َوَجْدََن آاَبَءََن َعَلى أُمٍَّة َوِإَنَّ ﴿ كقولِو تعا٘تاألعمى 
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 ﴾ؼَُّْ ؤَََِْْٔنَد ٌََُٓٔ ًَؤَوَدهُ ىَدًََُٕ زِأَّدظِنَد ًَُِْٔؽَدٍٕ ُٓسِنيٍ  ﴿ - ٘ٗ

كىي تسع آايت مثل العصا كاليد  ،لواضحات ا٤بلفتة للنظر( كمعجزاتنا اِِباَيتَِناٍب أرسلناٮبا )
( َوُسْلطَاٍف ُمِبْبٍ ) ،البيضاء كا١براد كالطوفاف كىالقيٌمل كالضفادع كالدـ كالقحط كنقص الثمرات

أم كعززانه بسلطة غيبية إ٥بية  ،كحجة مقنعة كمعجزة كاضحة ملزمة للخصم كمظهرة للحق
أبدلة منطقية كبراىْب قطعية كاضحة تتسلط على العقوؿ  كدعمناه ،كاضحة منعت فرعوف من قتلو
فإف ُب قصة موسى أحدااثن كصحبتها معجزات ابىرات  ،عتداء عليوكتؤثر ُب النفوس ٛبنع من اال

( آاَيتَِناكالفرؽ بْب ) فائدة : ،قاىرات تكاد تكوف مثبلن فريدان بْب قصص األنبياء الٍب سبقتها
( َوُسْلطَاٍف ُمِبْبٍ ايت تعِب أنواع ا٤بعجزات ا٣بارقات الباىرات ا٢بٌسية ك)( إٌف اآلَوُسْلطَاٍف ُمِبْبٍ )

فتكوف ا٤بعجزات كاآلايت ا٢بٌسيَّة  ،كالربىاف ا٤بؤثر الغييب القطعي ،ا٤بنطق ا٤بعنوم النفسي القوم
لى النفوس فتكوف كالسلطاًف ا٤ببْب ا٤بؤثًر ع ،تػيتىًمم عمل ا٤بؤثٌرات الغيبٌية الفاعلة ،ارٌكة الظاىرة
ا ييتمم عمل اآلخر كيدعمو كقولًو تعأب  ،بشكل كاضح بَػنَُّو َعَذااًب َشِديدًا َأْو ﴿فأحدىٮبي ألَعذِّ

)تكىادي ٓت غرر ا٢بكم ، ٕبجة كاضحة: ِبُسْلطَاٍف ُمِبْبٍ  ،ُِالنمل /  ﴾َيْأتَِيِِب ِبُسْلطَاٍف ُمِبْبٍ أَلْذَٕبَنَُّو َأْو لَ 
 لى سىراىئًًر الغييويًب( ضىمائًري القيليوب تىطًٌلعي عى 

 ﴾بََُِ كُِْػٌََْٕ ًَََِٓحِوِ كَدْٔعٌَْسًَُُخ ًًََدٌُٗخ هٌَْٓدً ػَدُِنيَ  ﴿ - ٙٗ
فالناس تبع لزعمائهم بشكل أعمى  ،أرسلناٮبا إٔب فرعوف الطاغية كقادة قومو كحكومتو ا٤بتكربين

ألٌناسي )ن اإلماـ ا٢بسْب)ع( ع ،كالناس على دين ملوكهم ،من دكف تدبر أهنم ُب ا٢بق أك ُب الباطل
ويطي  نٍػيىا كىالدًٌيني لىًعقه عىلىى أىٍلًسنىًتًهٍم ٰبى بلًء قىلَّ لبى ا ابً وي صي ٍت ميعىاًيشيهيٍم، فىًإذىا ٧بيًٌ ٍونوي مىا دىرَّ عىًبيدي الدُّ

نػيوي  ألنفة لذلك قابلوا اآلايت االعجازية ابالستكبار كا (اْسَتْكبَػُروافَ ) ُٕٔٙبف العقوؿ ص  (فى الدَّايَّ
 ،( متكربين متمٌردين على اإلٲبافوََكانُوا قَػْومًا َعاِلْبَ كالتعإب عن اإلٲباف اب كا٣بضوع إٔب طاعتو )
 ،كيستعبدكف بِب إسرائيل ابلقوة القاىرة كاإلجراـ ،ككانوا قوما ن قاىرين لغّبىم ابلظلم كالعدكاف

فبل يقبل ا٣بضوع للحقيقة،  ،القلب كاالستبدادي كقسوة ،كىذا االستكبار يوٌلد الغركر كالطغياف
 ،رُّهي البىاًطلي ضي ًإفَّ مىٍن الى يػىنػٍفىعيوي ا٢بىقُّ يى ) عن اإلماـ علي)ع(فرأكا من فرعوف إ٥بان كأهنم حاشية إلو!! 

 ،ِّٗ/  ٕٕالبحار  (!رُّهي الشَّكُّ ضي كىمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اليىًقْبي يى  ،ةي لى بلى رُّهي الضَّ ضي كىمىٍن الى يىٍستىًقيمي ًبًو ا٥بيدىل تى 
( أم فاستكربكا على رسالة موسى)ع( َكانُوا قَػْومًا َعاِلْبَ ( ك)فَاْسَتْكبَػُروا: الفرؽ بْب )فائدة
ل الغركر كاالستعبلء طبيعتهم شكٌ يي  (وََكانُوا قَػْومًا َعاِلْبَ فّبكف أنفيًسًهم أكرب من غّبىىيم ) ،كطغوا

لذلك  ،ؿ بعيد كطاغْب كابغْب كمتجاكزين ا٢بدكدكبناءىم الفكرم كالثقاُب فهم ُب ضبل ،النفسية
بػَّرى أك ٘بىىربَّ إال ًلًذلَّةو عن اإلماـ الصادؽ)ع(  ،تكربٌكا على هللا كحاربوا رسالتو كرسولو )مىا ًمٍن رىجيلو تىكى

ىٍا ُب نػىٍفًسًو(  . ِِٓ/  ّٕالبحار  كىجىدى
 ﴾ُٓئَُد َُنَد ػَدزًًَُِٕ كَوَدٌُُخ ؤَُٗآُِْٖ ُِسَََُِّْٖٙ ِٓؽِِْنَد ًَهٌَْ ﴿ - ٚٗ
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َوقَػْوُمُهَما لََنا فقالوا أنصدؽ لرجلْب مثلنا كنتبعهما ال ميزة ٥بما علينا بل ٫بن ٭بتاز عليهما ؟ )

( منقادكف خاضعوف لنا كا٣بدـ كالعبيد؟ كٯبب أف يقوما ٮبا أيضان بعبادتنا كما قاؿ َعاِبُدوفَ 
 ِٗالشعراء /  ﴾ْذَت ِإ٥َبًَا َغّْبِي أَلْجَعَلنََّك ِمْن اْلَمْسُجوِنْبَ قَاَؿ لَِ ْن اٚبََّ ﴿ كقولِو تعا٘تفرعوف ٤بوسى 

فكيف نكوف اتبعْب بعد أف كنا متبوعْب؟ أما آايت هللا كمعجزاتو الٍب معهما ال إيقاع لو كال 
ألف الطغاة كأىل  ،أتثّب ُب مثل تلك القلوب القاسية الغارقة ٕبب الدنيا الٍب ىي رأس كل خطيئة

ينظركف إٔب ا٤بكانة االجتماعية كا١باه كا٤بنصب لؤلفراد بدالن من مراعاة ا٤بنطق كاحَباـ  الدنيا
َلْوال نُػزَِّؿ َىَذا اْلُقْرآُف َعَلى ﴿ار قريش حْب قالوا كفٌ  كىكذا تشأّت قلؤّم مع ا٣بارقة، ا٤بعجزة

ألف من  ،٠ٌبى االنقياد ٥بم عبادةك ( َعاِبُدوفَ فائدة : ) ُّالزخرؼ /  ﴾ٍل ِمْن اْلَقْريَػتَػْْبِ َعِظيمٍ رَجُ 
مىٍن أىطىاعى رىجيبلن ُب مىٍعًصيىةو فػىقىٍد ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( ،ٱبضع إلنساف كيطيع أمره كأنوي عىبده

هي   . ّٖٗ/  ِالكاُب  (عىبىدى
 ﴾كٌٍَََّزٌُىَُٔد كٌََدٌُٗخ ِْٖٓ خُُْٔيٌَِِْنيَ  ﴿ - ٛٗ

ذبْب الفاسدين بْب حْب كآخر، فأىلكناىم غرقان ُب فالسينة اإل٥بية تقتضي بتطهّب األرض من ا٤بك
نٍػيىا يػيٍعًمي كىيٍصمي ) عن اإلماـ علي)ع( ،البحر األٞبر  .ٕٓص  ّٕالبحار  (كىييًذؿُّ الٌرًقىابي  كيػيٍبكمي  حيبُّ الدُّ

 ﴾ًََُوًَْ آظَْْنَد ٌََُٓٔ خٌُِْعَدذَ َُؼََِّيُْْ َّيْعًًََُٕ  ﴿ - ٜٗ
غرؽ فرعوف كمبلئو ليهتدم ّٔا بنو إسرائيل، كقد تفرٌغ موسى  كلقد أعطينا موسى التوراة بعد

 . لَببيتهم كالرعاية العقائدية كاألخبلقية ٥بم
 ﴾ًَـَؼَِْنَد خزَْٖ َََُّْْٓ ًَؤَُّٓوُ آَّصً ًَآًَّْنَدىَُٔد بََُِ ََزٌَْشٍ ٌَخضِ هََُخٍَ ًََٓؼِنيٍ  ﴿ - ٓ٘

كجعلناه  ،ة تدؿ على كماؿ قدرة هللا تعأب( معجزةن عظيمآيَةً كجعلنا قصة مرٙب كأبنها عيسى )
ٌلمى ُب ا٤بهد صبيٌ  ،حيث ٞبلتو أمو من غّب أب ،كأمو من آايت هللا العجيبة كأجرل هللا على  ،ان كتىكى

ا٤بكاف ا٤برتفع ا٤بستًو الواسع من  الربوة :( َوآَويْػَناٮُبَا ِإَ٘ت رَبْػَوةٍ ) ،يديو ا٤بعجزات ا٣بارقات للعادة
كجعل هللا منز٥بما  ا٤بعُب: ،كىي أحسن تربة صا٢بة للزراعة كالسكن ،ا١ببلمنخفض عن  ،األرض

َذاِت كمأكاٮبا إٔب مكاف آمن مرتفع من أرض بيت ا٤بقدس أك ببلد الشاـ )دمشق( أك مصر )
ا٤باء العذب الظاىر ا١بارم  وا٤بعْب:كل أرض مستوية مبسوطة، ،: ا٤بستقرُّ القرار( قَػَراٍر َوَمِعْبٍ 

مع الرعاية كا٢بماية ، هايساكنلكجو األرض، ألجل الثمار كا٤باء يستقر ُب الربوة كالصاُب على 
( ىو ابن أمو اْبَن َمْرميََ : أشارى إٔب عيسى)ع( بقولو )فائدة  ،كا٥بداية كاألمن كاألماف كاالطمئناف

ى َل ِعيسَ ِإفَّ َمثَ ﴿كقولو كال ابن زان كما يفَبم اليهود  ،مرٙب كليس ابن إلو كما يىدَّعي النصارل
ـَ   . ٗٓآؿ عمراف /  ﴾ِعْنَد اَّللَِّ َكَمَثِل آَد

 ﴾َّد ؤَُّّيَد خَُُُُُّٔ ًٌُُِخ ِْٖٓ خُؽَِّّْسَدضِ ًَخػٌَُِْٔخ صَدُِمدً بِِِّٗ زَِٔد ظَؼٌََُِْٕٔ ػٌَِِْْ  ﴿ - ٔ٘



 

 عشر السابع/ ا١بزء ٛٔٔ/ عدد آايهتا  مكية/  ٖٕ ا٤بؤمنوف/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ      148
 

ُب صعيد كاحد  ( ٱباطب هللا الرسل ٝبيعان خطاابن مباشران ككأ٭با ىم متجمعوف اآلفاَي أَيػ َها الر ُسلُ )
 فهذه الفوارؽ الزمانية كا٤بكانية ال اعتبار ٥با أماـ كحدة ا٤بسؤكلية الرسالية ا٤بهمة ،ُب خطاب كاحد
اة البشرية العامة، أما ( فاألكل من مقتضيات ا٢بيُكُلواالٍب تربط بينهم ٝبيعان ) ككحدة األىداؼ

فهو الذم يرفع البشرية كيزٌكيها  ،لصخاصة ىو ا٢ببلؿ ا٣با الٌلذيذة( ِمْن الطَّيَِّباتِ األكل )
أٌما العمل الصاّب  ،( فالعمل من مقتضيات البشرية كلهاَواْعَمُلوا َصا٢ِباً كيصلها اب٤بؤل األعلى، )

فيجعل لعملهم ضابطان كىدفان كغاية موصولة  ٲبيز الصا٢بْب ا٤بختارين النخبة، ( فهو الذمالنافع)
ككل حبلؿ فهو  ،طاب كيستلذ من ا٤بآكل ا٤بباحة كمن الفواكو: ما يستالطَّيَِّباتِ  ،اب٤بؤل األعلى

كىذا األمر كإف كاف موجهان إٔب األنبياء  ،كيقابلو كل حراـ فهو خبيث مضر ،طيب طاىر مفيد
ككأنو يقوؿ لنا أيها ا٤بسلموف ُب ٝبيع األقطار كلوا من الطيبات أم من  ،فإف أ٩بهم تبعه ٥بم

( ما يقٌوم النفس كيقٌوـ والقّواـ( ما اليينسى هللا فيو )والصآتفيو )ا٢ببلؿ الصاُب ماال ييعصى هللا 
ـَ زِيَنَة اَّللَِّ الٍَِّب َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمْن الرِّْزِؽ ُقْل ﴿ كقولوا١بسم كٰبفظ العقل  ُقْل َمْن َحرَّ

نْػيَ  ا النَّاسي ) عن النيب)ص(، ِّاألعراؼ /  ﴾اْلِقَياَمةِ  ا َخاِلَصًة يَػْوـَ ِىَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ٓت ا٢ْبََياِة الد   ايى أىيػُّهى
يٍرسى  الى يػىٍقبىلي ًإالَّ ًطيبنا كىًإٍف الٌل تػىعىأبى أىٍمرى  ًإفَّ هللاى طىيًٌبه 

ٍؤًمًنْبى ٗبىا أىمىرَّ ًبًو ا٤ب
ي
٦بمع البياف  (اآليىةً  رى كى ًلْبى ٍبيَّ ذى ا٤ب

مل الصاّب للداللة أف العمل الصاّب ال ييتقبل إاٌل إذا سيبق كقدـ أكلي الطيبات على الع ،َِٕ/  ٕ
فإف من كاف ُب جوفو لقمةي  ،كبنٌية صادقة طٌيبة ،من ا٤باؿ ا٢ببلؿ الطيب، أبكل ا٢ببلؿ الطيب

بلؿ ىو األعماؿ كأيضان فإف ٜبرة األكل الطيب ا٢ب ،من حراـ ال تيقبل عبادتو حٌب يستغفر كيتوبى 
 ( َمُلوا َصا٢ِباً َواعْ ، )الصا٢بة النافعة

ككلما تعمم  ،تقربوا إٔب هللا كرضاه ابألعماؿ الصا٢بة النافعة على إطبلؽ معناىا ككميتها ككيفيتها
ككل ما فيو شر  ،ككل ما فيو خّب للناس فهو عمل صاّبكارتفعت ا٤بنزلة،  ،زداد األجراالنفع 

الصَّاِلُح  ْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَملُ ِإلَْيِو َيْصَعُد ا﴿ كقولوكضرر على الناس فهو فساد ُب األرض 
( إ٘ب أبعمالكم خبّب عليم ال ٱبفى علٌي شيء منها كأان ِإِّنِ ٗبَا تَػْعَمُلوَف َعِليمٌ ) ،َُفاطر /  ﴾يَػْرفَػُعوُ 

ٓت  –ٕإذا كاف ىذا مع الرسل فما ظن كل الناس أبنفسهم،  –ٔ:فائدة٦بازيكم ٔبميعها. 
ـى لً كي ) ا٢بديث كالشكر   –ٖ( وي كى الى لًتىٍحًملى الطَّعاـ لًيىٍحًملى  كيلٌ ( )ٍلقيوًَّة الى لًلشٍَّهوىةً ليوا الطَّعىا

ٌرـ  –ٗ ،ابلعمل الصاّب الذم بو يصلح القلب كالبدف كالدنيا كاآلخرة كالفرد كآّتمع نقوؿ ٤بن ٰبي
الصاّب كالزىد ُب العمل ف الزىد أك التقٌشف أك الرىبانية، أًبفى التقول ك على نفسو الطيبات بعنوا

ـُ َما َأَحلَّ اَّللَُّ َلكَ اَي أَيػ َها النَّيب  ٗتَ ٙبَُ ﴿ كقولِو تعا٘تا٢براـ ال ُب ا٢ببلؿ   كقولِو تعا٘ت ُالتحرٙب /  ﴾رِّ
نىاىىا عىلىٍيًهٍم ًإالَّ ابًٍتغىاءى ًرٍضوىاًف اللًَّ فىمىا رىعىٍوىىا حىقَّ ﴿ تػىبػٍ امىا كى ٓت  ِٕا٢بديد / ﴾رًعىايىًتهىا كىرىٍىبىانًيَّةن ابٍػتىدىعيوىى

الويقيوًؼ ًعٍندى الشُّبػٍهىةً   عى الى كىرى )ٗٔٔ-ٖٔٔهنج الببلغة حكم  ـً كىالى زي ) (كى الزٍُّىًد ُب ا٢بىرىا  – ٘(. ىىدى كى
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كإ٭با ا٤بطلوب أٍف يرتقي ابلبشرية إٔب سٌلم  ،ليس ا٤بطلوب من الرسوؿ أف يتجرَّد من بشريتو

كجعل األنبياء قدكة كسادة كقادة ٥بذا األفق.كهللا ىو الذم  ،هللا ٥با تكاملها اإلنسا٘ب الذم أراده
ُكُلوا ِمْن (ىناؾ عبلقة ما بْب )ِإِّنِ ٗبَا تَػْعَمُلوَف َعِليمٌ يقٌدر عملهم بعد ذلك ٗبيزانو الدقيق)

ا٢براـ  كأكل ،( نوع الغذاء لو أثر ُب نفس اإلنساف كعقلو كسلوكوَواْعَمُلوا َصا٢ِباً ( ك)الطَّيَِّباتِ 
َكبلَّ ﴿ كقولِو تعا٘ت ،ٯبفف منابع الركح كيقٌسي القلب كيينسي هللا كيػينػىغًٌصي العيش كييكىرٌه األايـ

كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكرًم فىًإفَّ لىوي ﴿وقولو ُْا٤بطففْب /  ﴾وِّبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوفَ َبْل رَاَف َعَلى قُػلُ 
 ُبٍ  تى ًإذىا رىغبٍ ) ٓت غرر ا٢بكم ،الضيق النفسي كمعناه الكآبة :الَضَنكُ  ُِْطو /  ﴾مىًعيشىةن ضىنكان 
ارًـً فىًاٍجتىنً  ارًـاٍلمىكى ( ىي )الرًٍزؽي ُكُلوا ِمْن الطَّيَِّباتِ )ُب قولو  وعن اإلماـ الصادؽ)ع((، ب اٍلمىحى

ؿ(   .َّ/  ُٖا٤براغي تفسّب اليقبل عبادة من ُب جوفو لقمة من حراـ(  )إٌف الٌل تعأبى  عن النيب)ص(ا٢بىبلى
 ﴾ًَبَِّٕ ىٍَِهِ ؤَُّٓعٌُُْْ ؤَُّٓصً ًَخلًَِشً ًَؤََٗد ََزٌُُّْْ كَدظَّوٌُِٕ  ﴿ - ٕ٘

لمة ٯبمعها مقصد كاحد ىو فاألمة ا٤بس ،ىي ا١بماعة من الناس ٯبمعها مقصد كاحد )األمة(
 ٝبيعان دين، فإذا اختلف ا٤بقصد كانت أمة غّب مسلمة! كإف دينكم اي معشر األنبياء اإلسبلـ

كىو دين ( الّتوحيُد َحياُة النَػْفسِ ) ٓت غرر ا٢بكم ،وٌحدة مٌتحدة على التوحيدكاحد كملة كاحدة م
 ،ٗبعناه العاـ كىو التسليم ألمر هللا تعأب ككحدانية هللا كعدـ الشرؾ بو سبحانو ،اإلسبلـ

ال يسمى  ،األحواؿكاختبلؼ الشرائع كاألحكاـ كفركع الدين ٕبسب اختبلؼ األزماف كاألجياؿ ك 
ألف أصوؿ الدين كأىدافو كاحدة بْب كيل األدايف. فلما يتباغض الناس كيتفرقوف شيعان  ،اختبلفان 

كفرقان فطائفة تنسب إٔب موسى كاثنية إٔب عيسى كاثلثة إٔب دمحم)ص( كهللا تعأب ربّّ كاحده 
كجل ،للجميع كدينهم كاحد كىو اإلسبلـ كبينهم تعدد أدكار  ،كا٥بدؼ كاحد كىو رضا هللا عز ى

كإزالة ا٢بواجز  ،كىذا ا٥بدؼ ا٤بشَبؾ النبيل دعوة إٔب كحدة األخوة اإلنسانية ،ككحدة ىدؼ
النَّاسي ًصنػٍفىاًف: ًإمَّا ) عن اإلماـ علي)ع(، النفسية الٍب تعزؿ آّتمعات اإلنسانية بعضها عن بعض

اتػىهيٍم شىٌبَّ كدينػي  ،اءي ًإٍخوىةه اأٍلىٍنًبيٌ ) ٓت ا٢بديث( لىكى ُب ا٣بىٍلقً  لىكى ُب الدًٌيًن أىٍك نىًظّبه  أىخه  ( كىاًحده  مٍ هي أيمَّهى
 .ِٗاألنبياء /  ﴾َوَأََن رَب ُكْم فَُاْعُبُدوفِ ﴿ وقولو

( فَاتػَُّقوفِ ال شريك ٕب ) ،( كأان ربكم كمربيكم كخالقكم ليس لكم ربُّ سوامَوَأََن رَب ُكْم فَاتػَُّقوفِ )
رُُكْم اَّللَُّ ﴿ كقولِو تعا٘تكعقايب فاطيعو٘ب كخافوا عذايب  كال تتفرقوا ُب  َّآؿ عمراف /  ﴾نَػْفَسوُ  َوُٰبَذِّ

انيوا ًشيىعان لىٍستى ًمنػٍهيٍم ُب ﴿ كقولِو تعا٘تكال عن عبادٌب  ديِب ًإفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم كىكى
كطاعتو فيما أمر من أحكاـ  كإذا كاف هللا تعأب ىو الرب فتجب عبادتو كشكره، ُٗٓاألنعاـ/﴾شىٍيءو 

 ،كيعود سبب التفرؽ إٔب  أاننية البشر كا٢بسد كا٢بقد كا٥بول كالشيطاف ،كاالجتناب عما هنى عنو
د، كدين هللا غّب قابل للتجزٌئة كليس  ىناؾ حرصان على حفظ دين هللا الواحد ا٤بوٌحد ا٤بتحٌ 
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م ،مةن إنسانيةن كاحدةن فيجب القضاء على ما يثّب التفرقة ليعيش الناس أ كالتعٌدد، كما أف هللا رُّّٔ
ا فىاٍستىًبقيوا ا٣بٍىيػٍرىاتً ﴿كقولِو تعا٘ت ،كاحد كإٍف كافى سعيهم لشٌب  ُْٖالبقرة/ ﴾كىًلكيلٌو ًكٍجهىةه ىيوى ميوىلًٌيهى

ُكلََّما َدَخَلْت ُأمٌَّة َلَعَنْت ﴿ كقولوأتٌب ُب القرآف ٗبعُب ا١بماعة غالبان  )األمة( –ٔ:فائدة 
ًإانَّ كىجىٍدانى  ﴿ كقولوأم دخلت ٝباعة، كندر كركدىا ٗبعُب ا٤بلة )الدين(  ّٖاألعراؼ /  ﴾َهاُأْختػَ 

رًًىٍم ميٍقتىديكفى  ءىانى عىلىى أيمَّةو كىًإانَّ عىلىى آاثى كمنها ٗبعُب ا٢بْب  ،أم على مٌلة : َعَلى أُمَّةٍ  ِّالزخرؼ/﴾آابى
، ِٗكتقدـ ُب األنبياء/ ،أم بعد حْب من الوقت َْيوسف /  ﴾وادّكر بَػْعَد أُمَّةٍ ﴿ كقولوكىو اندر 

ةن ابلقوةأُمًَّة َواِحَدةً ) –ٕ ةن متًَّحدى ةن ابلفعل ( ميوىحىدى ةن مٌتًحدى ةن ميوىحَّدى ،  فعليهم أف يكونوا أمة كاًحدى
عندئذو تتبلشى آماد الزماف كأبعاد ا٤بكاف أماـ كحدة ا٥بدؼ النبيل الٍب جاء بو ٝبيع  ،كالتأثّب
كإف  ،ككحدة الغاية الٍب ٘بمعىهم ،كحدة الطبيعة الٍب ٛبيزىم ككحدة ا٣بالق الذم أرسلهمك  ،الرسل

ًلمىةي التػٍَّوًحيدً ختلفوا ُب الوسائل كاألساليب كلكن ٘بمعهم )ا ًلمىةً كتوحيدي  ،كى  . (اٍلكى
 ﴾ٌَٕ كَعَوَؽَّؼٌُخ ؤََُْٓىُْْ زَْْنَيُْْ ُِزُُخً ًَُُّ لِّْذٍ زَِٔد ًََُّْيِْْ كَُِلُ ﴿ - ٖ٘

 : ا٤بعُب ،: فرقان كأحزاابن كٝباعات (زُبُراً ) ،( أمر دينهم كآخرىتػىهيمَأْمَرُىمْ : أم قيطًٌعوا كمزًقَّوا )فَػتَػَقطَُّعوا
فلم ٲبتثلوا ألمر هللا رغم تلك الوصااي اإل٥بية بوحدة الكلمة ُب أمر الدين! فمزقوا الدين الواحد 

ٌزؽ! فتفرقت األمم زٌأ كال ٲبي ىذا يهودم كىذا  ،ُب أمر دينهم فرقان عديدة كأدايانن ٨بتلفة الذم ال ٯبي
حٌب  ،نصرا٘ب كىذا ٦بوسي ..إْب كتفرقوا إٔب ٝباعات متباغظة كأحزاب ٨بتلفة كمذاىب متناحرة

ٍب مضى كل حزب اب٤بزقة الٍب  ،مزَّقيوا كحدة الدين القيم مزقان بينهم كقطعوه قطعان ُب أيديهم
كسوء عاقبتو، كاليلتفت إٔب خطورة ىذا التمٌزؽ  ،يفكر ُب شيءخرجت ُب يده فمضى فرحان ال

كلوال التحريف لكاف الناس أمة  ،كأغلق عقلو عن كل جديد كمفيد ،أنو أخذ القليل كفاتو الكثّب
فصار الناس ضىحٌية التحريف كاٌرفْب، بعدما أيمركا ابالجتماع  ،كاحدة ُب أدايهنم كمذاىبهم

فمن أين جاء االختبلؼ كالتشتت كالتباغض؟ إنٌو بسبب ا١بهل  ،كالتوٌحد كترؾ االختبلؼ
ُكل  ) !!كالشيطاف كا٤بصاّب ا٣باصة كعدـ ا٢برص على كحدة الدين القيم ككحدة ا٤بسلمْب كعٌزهتم

( معجبوف مسركركف، كأصبح كل فريق معجبان بنفسو راضيان برأيو فرحان ٗبا ِحْزٍب ٗبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوفَ 
أنو ا٢بق كاق الرابح الذم البديل  )واٮباً(! معتقدان ، كيلغي الرأم اآلخركر ُب شيءعنده ال يف

ْيطَاُف َما  َوزَيََّن ٥َبُْم الشَّ ﴿ كقولوفهو الفرقة الناجية كالباقي ُب النار  ،عنو كغّبه ا٤ببطل ا٣باسر
موحَّدة  مٌتحدة ال يقبل كا٢بق كحدة كاحدة  ،فأخذهتم العزة ابألٍب ّْاألنعاـ / ﴾َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 

ـي الرٍَّأمي ) ،ِّيونس/ ﴾َفَماَذا بَػْعَد ا٢بَقِّ ِإالَّ الضَّبَلؿِ ﴿التجزئة  ىؼي يػيهىدًٌ عن اإلماـ ( الصَّاًئب كىا٣بًٍبلى
مىا فػىرَّؽى بًيىًنكيٍم ًإالَّ خيٍبًث ) وعنو)ع( ُٖ/ ص ٖٕالبحار  (النَّاسي  ختلفى اتى ا١بىاًىلي مىا لىٍو سىكى ) علي)ع(

ائًرال  .ِْٔ/ٕلنهجشرح ا (سَّرىائًًر كىسيوًء الضَّمى
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( أم أهنم ىم الذين تقطعوا بتعمد كساٮبوا ُب ٛبزؽ فَػَقطَُّعوا( كٓب يقل )فَػتَػَقطَُّعواقاؿ ) فائدة:

َوَما اْختَػَلَف الَِّذيَن ُأوُتوا ﴿ كقولِو تعا٘تال أٌف األمرى ىو الذم تػىقىٌطعى بنفسو   ،كحدة الدين
نَػُهمْ  اْلِكَتاَب ِإالَّ  أهنم ّٔذا ا٣ببلؼ ُب ما بينهم  ،ُٗآؿ عمراف /  ﴾ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىْم اْلِعْلُم بَػْغيًا بَػيػْ

نهم. فكاف الصراع كالقتاؿ بي ،قد أكقعوا الضرر بدينهم كأبنفسهم كأبمتهم على تعاقب األجياؿ
الزماف كا٤بكاف! ، ذات كلمة كاحدة كعبادة كاحدة رغم اختبلؼ لقد مضى الرسل)ع( أمة كاحدة

فإذا الناس من بعدىم أمم متنازعة كأحزاب متصارعة!! كٱبرج التعبّب القرآ٘ب الفريد ا٤ببدع كيبٌْب 
َوال تَػَناَزُعوا ﴿ كقولوُب صورة حسٌية عنيفة مؤثرة مكركىة ٯبب التوٌقي منو!  ،ىذا التنازع البغيض

الًَّذينى تػىفىرَّقيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا ﴿ وقولو ْٔاألنفاؿ /  ﴾تَػْفَشُلوا َوَتْذَىَب ِرُٰبُكمْ فػَ  كىال تىكيونيوا كى
 فػىتىٍختىًلفى  اوي في تىلً الى ٚبىٍ )عن النيب )ص(  َُٓآؿ عمراف /  ﴾أليمجىاءىىيٍم اٍلبػىيًٌنىاتي كىأيٍكلىًئكى ٥بىيٍم عىذىابه 

 . ٖٓٗكنز العماؿ خرب   (بيكيمٍ قػيليوي 
 ﴾لَعََّ لِنيٍ  كٍَََْىُْْ كِِ ؿََُْٔظِيِْْ ﴿ - ٗ٘

كأصل الغمرة ا٤باء  ،كضبل٥بم الغامر البعيد ،: جهلهم كغبائػىهيم العميق َغْمَرهِتِمْ  ،: اتركهمَفَذْرُىمْ 
ٝبيلة فّببط  فنية، ككناية تشبيهية : شٌبو إبستعارة ببلغيةا٤بعُب ،الكثّب الغائر ُب أعماؽ األرض

 ،ا١بهالة اب٤باء الذم يغمر القامة كيسَبىا شٌبو ماىم فيو من ،العامل النفسي ابلعامل ا٢بٌسيا
كىم ال  ،كالغفلة عن التطٌلع ٤با ىو أحسن ،مثبلن للجهالة الٍب تغمر صاحبها ابلغرؽ فيها وكجعل

ة : فاترٍؾ اي٧بمدي ىؤالًء ا٤بشركْبى كالغارقْب ُب ا٢بّب ٤بعُبا ،يشعركف أهنم ُب حذر كضرر كإٔب خطر
َحٌبَّ ضبل٥بم كفسادىم كغفلتهم كسكرهتم )مستنقع ( ُب َغْمَرهِتِمْ ِٓت كالضبللة كا١بهالة، اتركهم )

 كقولوكىذه تسلية لرسوؿ هللا)ص( ككعيد للمشركْب  ،( حٌب يبغتهم العذاب ا٤بوعود فجأةِحْبٍ 
 الًَّذم الى يتخبطوف يتحٌّبكف، كىكذا ) :يَػْعَمُهوفَ  َُُاألنعاـ /  ﴾َوَنَذرُُىْم ٓت طُْغَياهِنِْم يَػْعَمُهوفَ ﴿

ىلىةي، كىالًَّذم الى يػى تػىنػٍفىعي  ايىةى تىضيرُّهي الضَّبلى إلو  (، كا٥بولى كىٱبىٍدىعيوي ىىوىاهي  ،ٍهًديًو الرٍَّٞبىني يػىٍفَبىًسيوي الشٍَّيطىافي وي ا٥بًٍدى
  ّْالفرقاف/﴾َأرَأَْيَت َمْن اٚبَََّذ ِإ٥َبَُو َىَواهُ ﴿كقوِلِو تعا٘تييعبد من دكف هللا 

 ﴾( َُٕٗدَِعُ َُيُْْ كِِ خُْىََُْْخضِ زََ ال َّْٙؼًَُُُٕ 22ٌَٕ ؤَََّٗٔد ًُُِّٗٔىُْْ زِوِ ِْٖٓ َٓدٍٍ ًَزَنِنيَ )ؤََّمَْٕسُ ﴿ - ٙ٘ – ٘٘
ر ا٤بغركركف الغارقوف ُب أيظني ىؤالء الكفا (َٰبَْسُبوفَ أى ر الواقع ا٤بتخٌلف كاستقباحو، )ا٥بمزة إلنكا

ألكالد  إكرامان كإحساانن منا إليهم أك حبنا ٥بم أف الذم نعطيهم ُب الدنيا من األمواؿ كا الضبللة،
َراتِ ) – ٙ٘كإ٭با  ،ُب مدة ا٤بهلة ألعمارىم؟ كبل ليس األمر كما يظنوف ( ُنَسارُِع ٥َبُْم ٓت ا٣ْبَيػْ

 كقولوكىو استدراج ٥بم  ،لنفتنهم ك٭بتحنهم فيما ٭بدُّىم بو ،تعجيل ماينبغي اإلسراع فيواإلسراع : 
فػىلىمَّا ﴿ كقولِو َتعا٘تكاستمرار إٔب زايدة اإلٍب  ُِٖاألعراؼ /  ﴾ِمْن َحْيُث اَل يَػْعَلُموفَ َسَنْسَتْدرُِجُهْم ﴿

ىيٍم بػىٍغتى  ةن فىًإذىا ىيٍم نىسيوا مىا ذيكًٌريكا ًبًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو حىٌبَّ ًإذىا فىرًحيوا ٗبىا أيكتيوا أىخىٍذانى
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ًٍلي ﴿وقولِو تعا٘ت  ْْ األنعاـ / ﴾ميٍبًلسيوفى  يػٍره ألىنٍػفيًسًهٍم ًإ٭بَّىا ٭بي ًٍلي ٥بىيٍم خى َّ الًَّذينى كىفىريكا أى٭بَّىا ٭بي كىال ٰبىٍسىَبى
 .ُٖٕآؿ عمراف /  ﴾٥بىيٍم لًيػىٍزدىاديكا ًإٍٜبان كى٥بىيٍم عىذىابه ميًهْبه 

بل ال  ،اؼ ا٤بسَبخيالشفٌ  كاالمتحاف البطيء، ( ّٔذا االبتبلء الناعمَبل ال َيْشُعُروفَ ك٥بذا قاؿ )
إهنم أشباه  ،أىو استدراج أـ مسارعة ُب ا٣بّبات ،ركا ُب األمرفطنة ٥بم كال شعور حٌب يتفكٌ 

اآلية رٌد على  –ٔ:فائدة ْْالفرقاف /  ﴾اـِ َبْل ُىْم َأَضل  َسِبيبلً ِإْف ُىْم ِإالَّ َكاألَنْػعَ ﴿ كقولوالبهائم 
َوقَاُلوا ٫َبُْن َأْكثَػُر ﴿وا٥بم كأكالدىم كترفهم دليل رضا هللا عنهم ا٤بشركْب ا٤بَبفْب الذين يظنوف أف أم

بُّ كىًلمىٍن الى إ، كُب ا٢بديث )ّٓسبأ /  ﴾َأْمَوااًل َوَأْوالدًا َوَما ٫َبُْن ٗبَُعذَِّبْبَ  نٍػيىا ًلمىٍن ٰبًي فَّ هللاى يػيٍعًطي الدُّ
بُّ  بُّ  ،ٰبًي ببلء ُب الغُب أشد من الببلء ُب ال –ٕ ،ِّ/  ُٖفسّب ا٤براغي ت (كىالى يػيٍعًطي الدًٌيني ًإالَّ ًلمىٍن ٰبًي

ُهْم َزْىَرَة ا٢ْبََياةِ ﴿كقولو الفقر  نَػْيَك ِإَ٘ت َما َمتػَّْعَنا ِبِو َأْزَواجًا ِمنػْ نَيا لِنَػْفِتنَػُهْم ِفيوِ  َوال َٛبُدَّفَّ َعيػْ  ﴾الد 
ةً كٍ لىوي سى  ٍلًغُبى فىًإفَّ رىًة اكٍ ًاٍستىًعيذيكا اًبً ًمٍن سى ) ٓت غرر ا٢بكم ُُّطو /  ىناؾ  – ٖ ،(اقةاإلفٍ  رىةن ًبًعيدى

عن  ،فعلينا أف ٭بيٌػزى بينهما بدقة ُب ٝبيع أحواؿ حياتنا ،اختبلؼ بْب مقاييس الناس كمقاييس هللا
، لى نٍ لىٍو كىافى عً ) علي)ع( اإلماـ ؽو كىذىىىبه فىافو ىىًب اٍلبىاًقي عىلىى الذَّ  ا٣بٍىزىؼى  فىضَّلتي دم خىزىؼه ابى
 ( . الفا٘ب
 ﴾بَِّٕ خٍََُِّّٖ ىُْْ ِْٖٓ وََْْٙصِ ََزِّيِْْ ُْٓٙلِوٌَُٕ  ﴿ - ٚ٘

ا٣بٍىٍوؼي )ٓت غرر ا٢بكم خائفوف من ىيبة رّٔم  أهّنم مشفقوف: – ٔ: كىنا يبْب من صفات ا٤بؤمنْب
ٲباف كقولًو خوؼ هللا بقدر العلم كصدؽ اإل، كعنواف الصا٢بْب، ؤمنْب( كزينة ا٤بفْبٍ ًجٍلبىابي الٍعارً 

َا ٱَبَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ﴿تعأب  كىافى ًمنى   ،ؼي عىر مىٍن كىافى اًبً أى ) )ص(عن النيب ِٖفاطر /  ﴾ِإ٭بَّ
ل ٤با أشار إٔب األحزاب ا٤بتفرقة كالطوائف ا٤بتناحرة الٍب تعيش ا١به ّّٗ/  َٕالبحار  (هللًا أىخىوؼ

أبهنم ال  ،ذكر ىنا العارفْب اب ا٤بهتدين ّٔدل دينهم الصحيح عمى،كا١بهل ا٤برٌكب كالضىبلؿ األ
مع شدة ا٤بعاانة الٍب يعانوف منها،  ،الواقع ا٤بتخٌلف ا٤بتفٌرؽ ا١باىلي الفاسد الضاغط ،يؤثٌر عليهم

كٯبتهدكف ُب األعماؿ الصا٢بة  ،فَباىم متدينْب كرعْبى ال يقربوف إٔب ا٢براـ كيسارعوف ُب ا٣بّبات
 ،كيٌتهموف أنفسىهم ابلتقصّب ُب العبادة مع التزامهم بطاعة هللا كرضاه ،افعة للفرد كللمجتمعالن

: خوؼ ا٣بشية ،الفرؽ بْب ا٣َبشية واإلشفاؽ فائدة :كٱبافوف من ا٥بفوات كالٌزالت كالغىفبلت . 
: واالشفاؽ ،ال خوؼ رىبة كرعب ،: خوؼ ىيبة كرغبة كحبٌ وا٣بشية  ،مع علم كتعظيم كالتزاـ

ًة رىٍأسي ا٢بًٍ ) عن النيب)ص(، كطاعة دائمة ك٨بافة ٩بزكجة ٗبحبة كاحَباـ كاجبلؿ ،عناية حذرة ٍكمى
ـَ رَبِّ ﴿كقولو  ُّّ/  ٕٕالبحار  (هللاً  ٨بىىافىةي  أىٍعلىى ) عن النيب)ص( ،ْٔالرٞبن /  ﴾َجنػََّتافِ  وِ ِلَمْن َخاَؼ َمَقا

 ًإذىا ًخٍفتى  ،ًإلىٍيوً  فػىرىٍرتى  ا٣بٍىاًلقى  ًإذىا ًخٍفتى ) ٓت غرر ا٢بكم( ٍنوي فػيهيٍم مً وَّ النَّاًس مىٍنزًلىةه ًعٍندى هللًا أخٍ 
 ( .ًمٍنوي  اٍلمىٍخليوؽى فػىرىٍرتى 



 

     152                عشر السابع/ ا١بزء ٛٔٔ/ عدد آايهتا  مكية/  ٖٕ ا٤بؤمنوف/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ 
 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ىُْْ زِأَّدضِ ََزِّيِْْ ُّآِْنٌَُٕ  ﴿ - ٛ٘

: الدالئل على كجود هللا كعظمتو كنبوة أنبيائو كصدؽ كتبو  اآلايتمن صفات ا٤بؤمنْب :  – ٕ
كيؤمنوف آبايت رّٔم القرآنية كاآلفاقية كاألنفسية كيصٌدقوف ّٔا كال يشٌكويف  ،(يُػْؤِمُنوفَ ) كرسلو
كالفعل عنواف للقوؿ كال  ،كال يكذبوهنا بقوؿ كفعل ٕبيث يكوف القوؿ مصداؽ للفعل ،فيها

ٍلقىٍلًب، : مىعرٍفةه ابً اإْلٲبَافُ ))ص( عن النيب ،كال ٱبتلف القوؿ عن العمل ،يتعارض الفعل عن القوؿ
 . ّكنز العماؿ خرب   (كىعىمىله اًبأٍلىرٍكىافً  ،كىقػىٍوؿه اًبللًٌسىافً 

 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ىُْْ زَُِزِّيِْْ ال ًٌَُُُِّْٕٙ  ﴿ - ٜ٘
ٌلسيويف كال يراكغوفؤ ( ال يراال ُيْشرُِكوفَ من صفات ا٤بؤمنْب : ) – ٖ  ال ُب: ال ُيْشرُِكوفَ  ،كف كال ييدى

لَِ ْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك ﴿ال شركان جليان كال خفيان  ،ُب الدعاءكال  العقيدة كال ُب العمل
ىتػىٍتكى  شىرًيك كى لىٍو كىافى ًلرىبً ) ُُّب هنج الببلغة الرسالة  ،ٓٔالزمر /  ﴾َولََتُكوَننَّ ِمْن ا٣ْبَاِسرِينَ   ألى

ًخذى مع هللا معبودان تعبده كتطيعو ( كالشرؾ ا١بلي الواضح أٍف تػىتى ، لرأيت آاثر ملكىوي كسلطانىوي وي لى سي ري 
كعبادة ا٤باؿ، أم نفي  ،كالشرؾ ا٣بفي كالرايء كا٥بول كٙبرٙب ا٢ببلؿ كٙبليل ا٢براـ ،كيكوف ندان 

( ابلفعل ا٤بضارع ال ُيْشرُِكوفَ ، كجاء )إخبلص العبادة  طلبان لرضوانوالشرؾ كلو بكل ألوانو ك 
يُن ا٣ْبَاِلصُ ﴿كفيو معُب اإلخبلص  التوحيد، على ا٤بداكمةك للداللة على االستمرار   ﴾َأال َّلِلَِّ الدِّ

صي غىايىةي الدًٌينً ) ٓت غرر ا٢بكم ّالزمر /   ِإالَّ َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم اِبَّللَِّ ﴿قولُو تعا٘ت : فائدة ( اإًلٍخبلى
األان كحٌب  لشرؾ ا٣بفي أف تطيع الشيطاف كا٥بول كحبٌ اكىو  َُٔيوسف /  ﴾َوُىْم ُمْشرُِكوفَ 

 اللَّهيمَّ )، من دعاء النيب)ص( الشهرة . . كغّبىا فيشرؾ من حيث ال يعلم لتعٌلق القلب بغّب هللا
ُس ل اإلماـ  ،ْٖٖٗكنز العماؿ خرب  (ما الى نػىٍعلىميوي كىنىٍستػىٍغًفريؾى لً  ،ؾى ًبكى كى٫بىٍني نػىٍعلىميوي ٍشرً ني  ًإانَّ نػىعيوذي ًبكى أىفٍ 

 .ّٕٗ/ ِالكاُب(عىلىٍيًو أىٍك أىبٍػغىضى عىلىٍيوً  بَّ حى أى فى  مىًن اًبٍػتىدىعى رىٍأاين ) ّشرؾ فقاؿالصادؽ)ع( عن أدّن ال
  ﴾ًَخٍََُِّّٖ ُّاْظٌَُٕ َٓد آظٌَخ ًَهٌُُِزُيُْْ ًَـَِِصٌ ؤََّٗيُْْ بََُِ ََزِّيِْْ ََخـِؼٌَُٕ  ﴿ - ٓٙ

 ،( على سعة معناهُتوَف َما آَتواَوالَِّذيَن يُػؤْ : )ا٤بعُب ،: خائفةَوِجَلةٌ من صفات ا٤بؤمنْب:  – ٗ
كيؤتوف  ،الذين يعطوف العطاء ا٤بادم ا٤بعنوم من زكاة كصدقة كحقوؽ شرعية كغّبىا ُب سبيل هللا

 كيتقربوف ،كيقضوف حاجة الناس من موقع مهم كجاه كسلطة ،الودائع كاألماانت كيوٌفوف الٌديوف
الصغّبة ا٤بؤقتة،  كأاألفعاؿ الكبّبة الباقية  ،لمجتمعأبنواع القرابت من أفعاؿ ا٣بّب كالرب للفرد كل للٌ 

كىم ٱبافوف أف ال يتقبلى هللا منهم  ،( تستشعر ا٣بوؼَوقُػُلوبُػُهْم َوِجَلةٌ ككل إنساف بقدرًه كمقداره )
إّف ا٤بؤمن ٝبَع إحساًَن وشفقًة، وإف ا٤بنافق ٝبع إساءًة  ،نبلحظ من صفات ا٤بؤمنْب ،أعما٥بم

( أَنػَُّهْم ِإَ٘ت َرّبِِّْم رَاِجُعوفَ ( )كىعىلىى النَّاًس طىاًعنه  ،اًىنه دقي لًنػىٍفًسًو مي أ٤بنافً )غرر ا٢بكم ٓت  ،وأمناً خادعاً 
 ،أهنم متيٌقنوف إٔب رّٔم راجعوف فيحاسبهم على ما أضمركا كما أظهركا كما أخفوا كما أعلنوا
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 ،ماؿ الصا٢بة كىو ُب نظرىم قليلأف يكونوا قد قٌصركا ُب القياـ بشركط الطاعة كاألع ()َوَخْوفُػُهمْ 
 –ٔ:فائدةكىذا تنبيو على العناية اب٣باٛبة كحسن العاقبة. ُب ا٢بديث )إ٭ٌبا األٍعٍماؿي اًب٣بىواتًيًم( 

( جاءت ابلفعل ا٤بضارع للداللة على االستمرار ُب فعل ا٣بّب كليس موقف طارئ يُػْؤُتوفَ )
 ااآلخرة َويَػْرُجو  ٰبذر﴿ كقولِو تعا٘تكالرجاء  اآلية تدعوا إٔب االعتداؿ بْب ا٣بوؼ –ٕ ،كينتهي
ٍوفنا  هللاى  كىخىفً  ،ٍيوً صً اعىلىى مىعٍ  ئكى الى ٯبرُّ  أىرجُّ هللاى رىجىاءن ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( ٗالزمر /  ﴾وِ َرْٞبََة رَبِّ  خى

 . ّْٖ/َٕالبحار(ًمٍن رىٍٞبىًتوً  كى ؤيسى الى يي 
 ﴾خضِ ًَىُْْ َُيَد َٔدزِوٌَُٕ ؤًَُُْحِيَ َُّٕدَِػٌَُٕ كِِ خُْىََُْْ ﴿ - ٔٙ

( يسابقوف ُب ُيَسارُِعوفَ ىم الذين ) ،أكلئك ا٤بتصفوف بتلك الصفات التكاملية ا١بميلة ا١بليلة
كفيًو مبالغة ُب التسابق كحافز  ،كا٢بصوؿ أعلى الدرجات دكف غّبىم ،الطاعات لنيل القرابت

كىم ا١بديركف ّٔا كالسابقوف  ،كظافركف بنيلها ،( قادركف عليهاَوُىْم ٥َبَا َساِبُقوفَ على ا٤بنافسة )
إهنم سبقوا الناس ُب  ،إليها كا٤بتسابقوف من أجلها فينالوهنا ُب الطليعة ّٔذه اليقظة كّٔذه الطاعة

ُ ﴿كقولو أعماؿ ترضي هللا ُب الدنيا من أجل ىذا يسبقوهنم إٔب ا١بنة ُب اآلخرة  َفآََتُىْم اَّللَّ
نػْ  : السعادة ا٢بقيقية ليست كما فائدة ،ُْٖآؿ عمراف /  ﴾ثَػَواِب اآلِخَرةِ  َيا َوُحْسنَ ثَػَواَب الد 

ُب إ٪باز األعماؿ حقيقتها ، كإ٭با ىي ٢بياة الدنيا حيث ا٤باؿ كالبنوفيتصورىا ا٤بَبفوف كا٤بغركركف اب
ا فػىٍليػى ﴿ كقولِو تعا٘ت،الصا٢بة الباقية منافعها قربة إٔب هللا كما يفعل ا٤بؤمنوف ٍل ًلًمٍثًل ىىذى ٍعمى

 فٍليتسابق كّٔذا ا٣بّب ِٔا٤بطففْب/ ﴾كىُب ذىًلكى فػىٍليػىتػىنىافىٍس اٍلميتػىنىاًفسيوفى ﴿ ُٔالصافات/ ﴾اٍلعىاًمليوفى 
يػٍره أىمىبلن ﴿ كقولِو تعا٘تا٤بتسابقوف  يػٍره ًعٍندى رىبًٌكى ثػىوىاابن كىخى ٓت ، ْٔالكهف /  ﴾كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّا٢ًبىاتي خى
ًت الى ينا٥بى ٍركىةي ذى ) غرر ا٢بكم من الٌسعادة )وفيو أيضًا ( دىاتً ذىكيك التػٍَّهًذيًب كىاٍلميجىاىى  ا ًإالَّ اٍلغىاايى

 .كالٌسعيد ٗبقدار ما ينفع كبقدر ما يعطي( الٌتوفيق لصبلح األعماؿ
 ﴾ٌََُِٕٔ ًَال ٌَُِِّٗقُ َٗلْٕدً بِالَّ ًُْٔؼَيَد ًًَََُّْنَد ًِعَدذٌ َّنؽِنُ زِدُْمَنِّ ًَىُْْ ال ُّظْ ﴿ - ٕٙ

ال نكلف أحدان من العباد )كل العباد( ما  ،: ما يتَّسع على اإلنساف فعلو كال يضيق عليوالوسع 
إشارة إٔب أف أكلئك  ،ال يطيق تفضبلن منا كلطفان. أتى ّٔذه اآلية عقب أكصاؼ ا٤بؤمنْب

حدكد طاقة  كأف ٝبيع التكاليف كاألحكاـ الشرعية ُب ،ا٤بخلصْب ٓب ييكلفوا ٗبا ليس ُب قدرهتم
 ٕالطبلؽ/﴾ال ُيَكلُِّف اَّللَُّ نَػْفسًا ِإالَّ َما آََتَىا﴿كقولو مع أينس النفس كاطمئناف القلب  ،اإلنساف
يِن ِمْن َحَرجٍ ﴿وقولو  التغابن /  ﴾فىاتػَّقيوا اللَّى مىا اٍستىطىٍعتيمٍ ﴿وقولو  ٖٕا٢بج/﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ٓت الدِّ

َوَلَديْػَنا  )كال يفعلو ، كهللا سبحانو هنى عن الظلم كيعاقب عليو ؽ ظلم، ألف تكليف ما ال ييطأُ
كعندان صحائف أعماؿ العباد الٍب  ،( أم ابلصدؽ الثابت ا٤بطابق للواقعِكَتاٌب يَنِطُق اِب٢ْبَقِّ 

 ِإَنَّ ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتمْ ﴿ كقولوسىطَّرى فيها ما عملوا من خّب أك شر كٯبزم هللا عليها 
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ا اٍلًكتىاًب ال يػيغىاًدري صىًغّبىةن كىال كىًبّبىةن ًإالَّ ﴿ وقولو ِٗا١باثية /  ﴾تَػْعَمُلوفَ  كىيػىقيوليوفى ايى كىيٍػلىتػىنىا مىاًؿ ىىذى
سَّم ذم ثبلثة أبعاد ْٗالكهف /  ﴾أىٍحصىاىىا  ،كىي ٧بفوظة ٝبيعيها على شكل شريط متحٌرؾ ٦بي

كهللا  ،( من أعما٥بم شيئان بنقص ثواب أك زايدة عقابُموفَ َوُىْم ال يُْظلَ ابلصورة كالصوت كالنية )
ٍن خيليقيكى ٱبيىفًٌفي هللاي ًحسىابىكى )عن النيب)ص( خّب كأسرع ا٢باسبْب   . ّّٖ/  ُٕالبحار  (حىسًٌ

 ﴾زََْ هٌُُِزُيُْْ كِِ ؿََُْٔشٍ ِْٖٓ ىٍََخ ًََُيُْْ ؤَػَْٔدٌٍ ِْٖٓ يًُِٕ ٌَُِيَ ىُْْ َُيَد ػَدٌَُِِٕٓ  ﴿ - ٖٙ
تشبيهية مؤثرة عالية الداللة عن جهل كضبلؿ كغفلة شديدة  ة كاستعارة: كناية ببلغي َغْمَرةٍ 

َبْل : ٓب تكن أجسامهم ُب غمرة )ا٤بعُب  ،تغمرىم كما يغمر أحدىم نفسو ُب ا٤باء فيغطيو
 م( ُب غطاء كانغماس  كغفلة شديدة تغمرىٓت َغْمَرةٍ بل قلوب الكفرة آّرمْب ) (قُػُلوبُػُهمْ 

كييعانوف من  ،كعمى عن ىذا القرآف ا٢بكيم الذم يهدم إٔب ا٢بق فهيم ُب عقدة معقدة كتغطٌيهم،
ُ ﴿فا٤بشكلة أشٌد كالببلء أعظم كالعبلج أصعب كقولًو تعأب  ،صعوابت كثّبة فَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اَّللَّ

عن  ،ألنو مصدر حياة ا١بسدكقد أخذ القلب ىذًه األٮبية  ،: ا٫برفوا اُغوازَ  ٓالصف/ ﴾قُػُلوبَػُهمْ 
كىم ُب بيعد  ّٓ/ ص  َٕالبحار  (النَّاسً  ًد ٗبىٍنزًلىًة اإٍلمىاـً ًمنى ًإفَّ مىٍنزًلىةى اٍلقىٍلًب ًمنى ا١بٍىسى ) اإلماـ الصادؽ)ع(

ألهنم مندفعوف ُب طريق آخر غّب  ُٔ – ٕٓعن صفات ا٤بؤمنْب ا٤بذكورة سابقان من اآلايت 
ـه النَّاسي نًيٌ ) عن النيب)ص( (اٍلبىاًطلي  يىضيرُّهي  ا٢بٍىقُّ  وي يػىنػٍفىعى  الى  كىالًَّذمف )النهج الذم جاء بو القرآ ًإذىا  ا

 .ُِّ/ِركح البياف  (مىاتيوا اًنٍػتػىبػىهيوا
( ك٥بم أعماؿ كصفات كعادات خبيثة كفاسدة كشرٌيرة كثّبة غّب َو٥َبُْم َأْعَماٌؿ ِمْن ُدوِف َذِلكَ )

، االفَباء كاالعتداء على األبرايءكتحريف الكبلـ عن مواضعو ك   ،ماىم عليو من الكفر كاإلشراؾ
 مىنٍ ) ٓت غرر ا٢بكمكالغمز كالٌلمز كالقوؿ الفاحش كحٌب االستعبلء كا٢بسد كا٢بقد. . كغّبىا. 

( إهنم مستولن سافل فلم يدركوا كٓب يتحسسوا ىذا ا٤بستول الرفيع مىى عى األى اٍلميًهمًٌ ًضيٌ  غىّبً  اٍشتػىغىلى ُب 
 ،( عليها ييصٌركف كفيها يتمادكف كعلى ضررًىا يعتادكفُىْم ٥َبَا َعاِمُلوفَ ذم ٙبدثت بو اآلايت )ال

كخصت القلوب  (َبْل قُػُلوبُػُهمْ فائدة: ) ،كال يقبلوف من كاعظ كال يستفيدكف من ًعربة كموعظة
عن  الفاسدة. كمستقر ا٤بعتقدات كالقناعات الصا٢بة أك، ألهنا موطن ا٤بشاعر كالتأثّب ُب اإلنساف

نيوي ألقٍلب) اإلماـ الباقر)ع( ًإذىا طىابى قػىٍلبي ا٤برًء طىابى ) عن النيب)ص(، ٖٗ/ُ البحار( العىٍقلي مىٍسكى
هي  قلب )ما ًمٍن عن اإلماـ الصادؽ )ع(  ،َُُا٣بصاؿ خرب (كىًإذىا خىبيثى القىٍلبي خىبيثى ا١بىسىدي ، جىسىدى

ا مىلىكه مي  رًشده، كعلى األخرل شىٍيطاف ميٍفًبه، ىذا أيميريهي كىذا يػىٍزجيريه: إاٌل كلوي أيذيانف على أحدٮبي
مىاًؿ قىًعيده عىًن اٍليىمً الشٌيطاف أيمريهي اب٤بعاصي، كا٤بلىكي يىزجيريهي عنها كقولو ) مىا يػىٍلًفظي ًمٍن  ،ًْب كىعىًن الشًٌ

ٍيًو رىًقيبه عىًتيده  ًلنىا  مىا)قيل: ، ّّصَٕالبحار (ُٖ-ُٕؽ/( قػىٍوؿو ًإالَّ لىدى ؿى سىاعىاًت عىمى نػىٍفعىليوي ًخبلى
 . (ٰبيىدًٌدي مالدينا، كىمىا نػىقيوـي ًبًو ُب أىٍكقىاًت فػىرىاًغنىا ٰبيىدًٌدي مىا نىكيوفٍ 
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 ﴾د ال ظُنصًََُُٕ( ال ظَفْإًََُخ خٌََُّْْْ بٌَُِّْْٗ ِٓن53َّلَعََّ بٌَِخ ؤَوٍََْٗد ُٓعَُْكِْيِْْ زِدُْؼٍََخذِ بٌَِخ ىُْْ َّفْإًَََُٕ ) ﴿ - ٘ٙ – ٗٙ
على   ،يصٌور انتباه ا٤بَبفْب عبدة الذات كاتٌباع اللٌذات ،من مشاىد يـو القيامةحاسم مشهد مثّب 

كارثة العذاب ا٤بفاجئة ا٤بباغتة ككأ٭با ىو كاقع اللحظة كىم يشهدكنو كيعيشوف فيو! كذلك على 
َحٌبَّ ِإَذا َأَخْذََن حىٌي، ) طريقة القرآف ُب رسم مشاىد القيامة ككأهنا كاقع مشهود فاعل مؤثر

َرِفيِهمْ  أم  ،َُِىود /  ﴾ِإفَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديدٌ ﴿ كقولِو تعا٘تكشٌدة  االستيبلء بعنف: َأَخْذَنَ ( ُمتػْ
َرِفيِهمْ ) كىالسَّرىؼي  ،كىاٍلًغُبى ييٍطًغي) ، ُب غرر ا٢بكمْب( أغنياءىم ككرباءىم كأثرايءىم ا٤بسرفَأَخْذََن ُمتػْ

( العاجل كا١بوع اِبْلَعَذابِ ، )(، أخذانىم ُب ىذه الدنيا أك ُب اآلخرة أك ُب كليهمامٍ كىييصً يػيٍعًمي 
( ِإَذا ُىْم ٯَبَْأُروفَ ) ، كالعذاب النفسي كالقلق ا٤بزلزؿ كاألرؽ اٌطم لبلعصابأك القتل أك األسر

عباس:  كعن ابن ،إذا ىم فجأة يصيحوف كالوحوش كيرفعوف أصواهتم ابالستغاثة ،يصرخوف
( ال يستغيثوف اليـو من العذاب ال َ٘بَْأُروا اْليَػْوـَ ) -٘ٙابتبلىم اب١بوع الذم عذبوا بو سبع سنْب 

( ال ٛبنعوف من عذابنا فبل ينفعكم صراخ كال استغاثة كقولًًو ِإنَُّكْم ِمنَّا ال تُنَصُروفَ كىو يـو القيامة )
 .ٗٗاألعراؼ /  ﴾ِإالَّ اْلَقْوـُ ا٣ْبَاِسُروفَ  َمْكَر اَّللَِّ  َأفََأِمُنوا َمْكَر اَّللَِّ َفبل َيََْمنُ ﴿تعأب 
 :فائدة

حاصل ببل  ،: صوت الوحوش ا١بائعة، صوت عاؿو مؤٓب يبعث على التشاـؤا١بؤار( ٯَبَْأُروفَ ) –ٔ
ٍب استعملت كناية عن كل اآلىات كالٌصعىقات غّب االختيارية النابعة من  ،اختيار عند شدة األٓب

كاستعملت ىذه الكلمة ُب أسوأ ا٤بعا٘ب كأقبح الصفات كأشٌد ا٢باالت ُب  ،أ٤بها ا٤برضيق النفس ك 
كتكوف العقوبة على قدر ا١بناية، ىؤالء اعتادكا على الَبؼ كالسرؼ كالرفاىية  ،القرآف الكرٙب

 وفإذا ذاقوا العذاب كجدكا مسَّ  ،كٓب ٙبصل ٥بم ا٤بكاره كٓب يفكركا ُب ا٤بصّب ،كاالستهتار ُب الغُب
 َأَخذَن) – ٕكىو أمر خالف ما اعتادكا عليو!،  ،كشدَّتو ألنو أصأّم ُب الصميم وي كأحىسيويا ألىمى 

َرِفيِهمْ م كالَبؼ  ،( يذـ القرآف دائمان الَبؼ كا٤بَبفْب كىم عقبات ُب كجو الرساالت السماكيةتػْ
كمبالغة ُب الذىوؿ عن  ،ٯبعلهم أشد الناس انغماسان ُب ا٤بلٌذات كالشهوات اٌرمة كحبُّ الذات

َواتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِو وََكانُوا ﴿ كقولوا٤بصّب كاستغراقان ُب ا٤بتاع كاال٫براؼ 
ةي سى التػَّرىًؼ( فىًإٍف لىوي  ةً )كىعىمى  اٍلًغُبى  كرىةً سى ًاٍستىًعيذيكا اًبً ًمٍن )ٓت غرر ا٢بكم  ُُٔىود/﴾٦ُبْرِِمْبَ  كرىة بىعيدى

 . (ةقى فاٍ اإل
 ﴾ هًَْ ًَدَٗطْ آَّدظِِ ظُعََِْ ػٌََُِْْْْ كٌَُنعُْْ ػَََِ ؤَػْوَدزٌُِْْ ظَنٌِصٌَُٕ  ﴿ - ٙٙ

(؟ لقد كنتم تسمعوف ٘بأروف وال  تنصروفكأنو قيل ما السبب الذم أكصلهم إٔب ىذه ا٢باؿ )   
: ٝبع عقب كىو مؤخر  عقاباأل( َفُكنُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم تَنِكُصوفَ القرآف تقرأ عليكم ) آايت
فكنتم تنفركف كتسخركف كتيعرضوف عن ٠باع آايت القرآف فضبلن عن تصديقها كالعمل ّٔا،  ،القدـ
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كىذا ٛبثيل إلعراضهم عن ا٢بق كعماىيم  ،ككنتم كما يذىب الناكص على عقبيو ابلرجوع إٔب كرائو

أف ما يتلى عليهم خطر ٰبذركنو! ك  ،عن ا٥بداية ابلرجوع إٔب ا٣بلف بعكس دكالب ا٢بياة ا٤بطمًئنة
 ،)أم( السّب ابلشكل ا٤بعاكس كالرجوع إٔب الوراء النكوص: النكص: اإلدابر( تَنِكُصوفَ ) فائدة

كىو كناية ببلغية تشبيهية عن شخص رأل شيئان أك ٠بع   ،عقاب أتكيد للمعُبكالنكوص على األ
كرجع إٔب ما  كىذا توبيخ ٥بم!  ،سفهرب منو بشكل معاك ،كبلمان ٨بيفان مقززان فأصابوي الذىوؿ

( ًإٍف كىادى لىييًضلُّنىا عىٍن آى٥ًبىًتنىا لىٍوالى أىٍف صىبػىٍرانى عىلىيػٍهىاكاف عليو انفران ٩با يسمع كيرل، كقولو )
 . ِْالفرقاف/

 ﴾ُْٕٓعٌَْسَُِِّٖ زِوِ َٔدُِٓخً ظَيْفًَُُُٕ  ﴿ - ٚٙ
كأشدُّ  ،كىو أعظم من غّبه ،ّباىا أكرب من قدرًىاإعجاب ا٤برء بنفسو فستكبار: ( االُمْسَتْكَِبِينَ )

َوَلُو اْلِكَْبِاَيُء ٓت ﴿كالكربايء  كحده كقولًو تعأب  ،عن رسلو كرساالتو التكىرٌب على هللا ابإلعراض
: من السمر كىو  َساِمراً  ،( يعود للقرآف كللحقِبوِ ضمّب )، ّٕا١باثية /  ﴾َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ 

فهم تعاملوا  ،يل للحديث ُب عبث ك٥بو كلغو ُب القرآف كالطعن فيو كابلرسوؿ )ص(ا١بلوس ابلل
كما يتعامل األطفاؿ مع ا١بواىر على أهنا حصى!!،   ،مع القضااي الكربل ا٤بصّبية بسخرية

كىو ما يتسبب غالبان ُب  ،: من ا٥بجر ُب الكبلـ كىو ا٥بذايف أك الفحش ُب ا٤بنطقتَػْهُجُروفَ 
 ،: استكربًب على ا٢بقيقة ا٤بعُب، أدب مع هللا كمع رسولو كمع القرآف إنو سوء ،ا٥بجر كالفراؽ

، ك٘بعلوف الطعن عليو موضوع أحاديثكم ُب سهراتكم على ا٢بق، ككذبتم القرآف العظيمكٛبردًب 
 ُب ٠بركم ك٥بوكم ابلسوء كالباطل كىتيسىٌمويفى القرآف سحران  ،الليلية التافهة الٍب هتجركف فيها كهتذركف

ىعىاًد(  ٖٔٓت هنج الببلغة كتاب  ،كشعران 
هي ا٤ب كىا ىو القرآف الكرٙب )ًمٍن الفىساًد إضاعًة الزٌاًد، كمىٍفسىدى

ككأ٭با كاقع الٌلحظة بصورة  ،طالبْب الغوث كيصيحوف بشٌدة يرسم مشهد حسأّم كىم ٯبأركف
شهد ا٤بثّب يعمل صدمة ُب ، كىذا ا٤بك٧ٌبرًكة لًلضىمائًر، مؤثٌرة ُب ا٤بشاًعر، حركية حٌسية حٌية

 .الوجداف كيزلزؿ الكياف البشرم، ٦برد التأمل فيو ُب تصوير ا٢باؿ كا٤بآؿ
 ﴾ؤَكََِْْ ًََّّزًَُُّخ خُْوٌٍََْ ؤَّْ ـَدءَىُْْ َٓد َُْْ َّإْضِ آزَدءَىُْْ خًََُِّٕنيَ  ﴿ - ٛٙ

كىذا توبيخ ٥بم،  تدبر القرآف؟ماذا دىى ىؤالء؟ ُب عدـ  ،استفهاـ لئلنكار كقطع ألعذارىم
بػَُّروا اْلَقْوؿَ ) كعلـو  ،( أم ُب ىذا القرآف العظيم ليعرفوا ٗبا فيو من فصاحة كببلغة كإعجازَأفَػَلْم َيدَّ

 ،كما فيو من النور كا٥بداية الٍب ٥با ا١باذبية الدافعة إٔب كل خّب كفضيلة ،كأحكاـ لصاّب اإلنساف
ر ُب دبر األمور كعمق ا٤بعا٘ب كدقٌة ا٤ببا٘ب كإٰباءات التفكٌ  والتَدب ر : ،كىيم أمة ببلغة كفصاحة

كما أنزؿ هللا تعأب على نيب من أنبيائو كتاابن أٝبع منو كأكمل عقيدة كأجلَّ شريعة كأٝبل  ،النص
ا١بامع ا٤بانع الكامل بذاتو  ،كىو الكتاب السماكٌم ا٣باًب ،خيليق كأدب كرٙب كأنو ا٢بق من رّٔم
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ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ ﴿ كقوِلِو تعا٘تضوئو؟ التصديق بو كالعمل على ، فعليكم ا٤بكٌمل لغّبه
بػَُّروا  . ِٗص/﴾ُأْوُلوا األَْلَبابِ  آاَيتِِو َولِيَػَتذَكَّرَ  لَِيدَّ

 يتدبٌر كيتعٌمق :روِّ ثػَ يػُ  ِْْٓكنز العماؿ خرب   (ر اٍلقيٍرآفوًٌ ثػى فىليػي  نى مىٍن أىرىادى ًعٍلمى اأٍلىكًَّلْبى كاآلخريٍ )عن النيب)ص( 
ـْ َجاَءُىْم َما ٗتَْ َيَِْت آاَبَءُىْم اأَلوَِّلْبَ ) أـ جاءىم دمحم)ص( من فكرة  ،نكارم أيضان إ( كاالستفهاـ َأ

، ٓب أيًت مثلو ُب آابئهم السابقْبالنبوة كإنزاؿ الكتب من عنده سبحانو بشيء مبتدع غّب معركؼ 
كية كبعثت األنبياء ك٥بم أمم كأتباع، إهنا سنة قدٲبة فمن قبل الرسوؿ دمحم)ص( نزلت الكتب السما

 ،كليسوا بدعان من األمم ٗاألحقاؼ /  ﴾قيٍل مىا كيٍنتي ًبٍدعان ًمٍن الرُّسيلً ﴿كقولو الٲبكن إنكارىا. 
( وعدـ التدبر َنتج من إغبلؽ القلوب وإقفا٥با التدبر ٓت القرآف يفتح القلوب،)فائدة: 

بػَّريكفى ﴿كقولو ال ٲبلك من يتدبر القرآف الكرٙب أف   ِْدمحم/﴾اٍلقيٍرآفى أىـٍ عىلىى قػيليوبو أىقٍػفىا٥بيىا أىفىبل يػىتىدى
النٌفاذ ُب  ،ذ للمشاعربلؿ كالتأثّب األٌخآففيو من ا١بماؿ كالكماؿ كا١ب ،معرضان عنوبقى ي

شراح الصدر كفيو غذاء القلب كزاد الركح كان ،كفيو من التناسق كا١باذبية كالَببية الساميةالضمائر، 
ٌرؾ  ،كما فػىرَّطى هللا فيو من شيء تبيافه لكل شيء، كتفصيل كل شيء، كفيو فيو كل العناصر الٍب ٙبي

بػَُّروا اْلَقْوؿَ ) ،الفطرة كتنعشها كٙبميها كتلبيها فهذا سرُّ إعراضهم عن القرآف  إذف :( َأفَػَلْم َيدَّ
 !. قيَّ عىلىٍيًو أىضٍ  فىالشٍَّيطىافي  مىٍن ضىاؽى عىلىٍيًو اٍلقيٍرآفي كى ألهنم ٓب يتدبٌركه كيتأٌملوا فيو كٓب يتفاعلوا معو؟! 

 ﴾ؤَّْ َُْْ َّؼُِْكٌُخ ٌَََُُٔيُْْ كَيُْْ َُوُ ُٓنًٌَُُِٕ  ﴿ - ٜٙ
ـْ ٗتَْ يَػْعرُِفوا َرُسو٥َبُمْ م أم : )توبيخ آخر ٥ب كلقبوه  ،( دمحمان )ص( ابألمانة كالصدؽ كعظيم ا٣بيليقَأ
( حق ا٤بعرفة قبل بعثتو ٕبسبو كنسبو كأخبلقو َرُسو٥َبُمْ ألمْب، فهم يعرفوف )ابلصادؽ اقبل الرسالة 
ككاف يقوؿ)ص(  ،ككاف)ص( خيليقيوي القرآف ْالقلم/ ﴾َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿كقولو النموذجية 

ٓب أيخذ أدابن من  كمع ىذه القمة ُب صفاتو)ص( ،ّٓٗ/ ٓنور الثقلْب  (أتىًٍدييب  أىدَّبىًِب رىيبًٌ فىأىٍحسىنى )
 ،كجاءىم بكتاب ٭بوذجي يهدم للٍب ىي أقـو ،كٓب يقرأ كٓب يكتب ،كال تربية من مربٌ  ،مؤدب

فكيف ينكركف رسالتو؟ ككيف ال يصدقونو حْب جاءىم اب٢بق العظيم؟ كاالستفهاـ لئلنكار 
عن اإلماـ ، قي يلىٍيًو أىضٍ كىمىٍن ضىاؽى عىلىٍيًو ا٢بٍىقُّ فىاٍلبىاًطلي عى نكارىم لو)ص( فبل كجو إل ،أيضان 

 )إف الٌل عزكجل أٌدب نبٌيو فأحسن أدبو، فلما أكمل لو األدب قاؿ )كإنك لعلىى  الصادؽ)ع(
)سياسة  ٓت غرر ا٢بكم ،ّٖٗ/  ٓنور الثقلْب عباده(  ليسوسخيلقو عظيم( ٍب فٌوض إليو أمر الٌناس كاألٌمة 

 النفس أفضل سياسة( .
 ﴾ـِنَّصٌ زََْ ـَدءَىُْْ زِدُْمَنِّ ًَؤًَْؽَُُىُْْ ُِِْمَنِّ ًَدَِىٌَُٕ ؤَّْ َّوٌٌَُُُٕ زِوِ  ﴿ - ٓٚ

ـْ يَػُقوُلوفَ ) ( بو جنوف مع علمهم أنو)ص( أرجح الناس عقبلن كأصدقهم قوالن ِبِو ِجنَّةٌ ( إٌف دمحمان )َأ
ٍن أىٍفحىشى مً ) ٓت غرر ا٢بكم ،كأ٭با قالوا ذلك ليينفًٌركا الناسى عىنو. كىذا أبشع الظلم ،كأحسنهم سلوكان 

ـً  ظيٍلمي  ،الظٍُّلمً  كىذا توبيخ آخر كتعجيب من تفننهم ُب العناد كتلوهنم ُب الكفر كا١بحود  ،(اٍلًكرىا
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بل جاءىم دمحم اب٢بق ا٤بستقيم  ،( لئلضراب أم ليس األمر كما زعمواَبلْ ( )َبْل َجاَءُىْم اِب٢ْبَقِّ )

(  َوَأْكثَػُرُىْم ِلْلَحقِّ َكارُِىوفَ ( )اإلسبلـكىو )الساطع الذم ال مدخل فيو للباطل بوجو من الوجوه 
فهم يكرىوف كل حق كعدؿ  ،أم حق كاف ال ٥بذا ا٢بق فقط ،كارىوف للحق من حيث ىو حق

كمع كضوح الدعوة فإف أكثر ا٤بشركْب يكرىوف ا٢بق ألف قلؤّم قاسية ٩بلوءة من  ،كصدؽ
كيغٌّب أىواءىم ا٤بتأصلة  ،لٍب ّٔا يعيشوفألف ا٢بق يسلبهم القيم الباطلة ا ،٫براؼ كالشكوؾاال

ل ظىًهّبه كأىٍفضىلي أقٍػوى  ٢بىقُّ )كاى  ٓت غرر ا٢بكمعتزكف، لقد جاءىم دمحم)ص( اب٢بق، الفاسدة الٍب ّٔا ي
وٓت غرر نىًصّبه( كجاءىم ابلعدؿ كاإلنصاؼ كا٤بساكاة بْب الناس ُب ٝبيع ا٢بقوؽ كالواجبات، 

يػٍري النَّاًس مى ) ا٢بكم  .(النَّاسى  عى ٍن نػىفى خى
 كقولِو تعا٘تكال امتياز إلنساف على إنساف إاٌل ٗبا يقٌدمو من خّبات كخدمات للفرد كآّتمع 

ألف ا٢بق  ،كمىٍن ىنا جاء ا٢بقد كالكراىية كا٢بسد ،ُّا٢بجرات/ ﴾ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْػَقاُكمْ ﴿
ْم َوَأْمَلى الشَّْيطَاُف َسوََّؿ ٥بَُ ﴿ كقولوكأمزجتهم كٓب يوافق أىواءىم  اإلسبلـ()الذم جاءىم بو كىو 

( كقد نسب الكراىية ألكثرىم للحق ألف َوَأْكثَػُرُىْم ِلْلَحقِّ َكارُِىوفَ ) -ٔ:فائدة، ِٓدمحم /  ﴾مْ ٥بَُ 
 ،كا٢بق ال ٲبكن أف يدكر مع ا٥بول –ٕ، لة فهم كعدـ فطنة ال لكراىة ا٢بقمنهم من ٓب يؤمن لق

ك٘برم السنن ُب الكوف  كيطمئن القلب كاب٢بق يستقيم الوجود ،اكات كاألرضكاب٢بق تقـو السم
دقيق ا٢بجة  ،ا٤بؤثر بذاتو كا٤بؤثر على غّبه ،: ىو األمر اكم الثابتوا٢بق  –ٖ ،كالكائنات

، كا٢بق ال يتجزٌأ فهو كحدة كالعدؿ ال اختبلؼ فيو كال تناقض الذم يعتمد الصدؽ ،قىومُّ الربىاف
ةه كيكوف بعده الضبلؿ كاحدة ميوى  ةه ميتًَّحدى  ﴾ُتْصَرُفوفَ  َفَماَذا بَػْعَد ا٢ْبَقِّ ِإالَّ الضَّبلُؿ فََأّنَّ ﴿حَّدى

 .ُٗ/ِشرح النهج (رُّهي البىاًطلي ضي كىالًَّذم الى يػىنػٍفىعيوي ا٢بىقُّ يى ) عن اإلماـ علي)ع( ،: تعرضوفُتْصَرُفوفَ  ِّيونس/
خءَىُْْ َُلًَََٕضْ خٌَََُّٕٔخضُ ًَخََْٕضُ ًََْٖٓ كِْيَِّٖ زََْ ؤَظَْْنَدىُْْ زًٍُِِِْىِْْ كَيُْْ ػَْٖ ًٌُِِْىِْْ ًٌََُْ خظَّسَغَ خُْمَنُّ ؤَىٌَْ ﴿ - ٔٚ

 ﴾ ُٓؼُِْظٌَُٕ
 ﴾َذِلَك ِبَِفَّ اَّللََّ ُىَو ا٢ْبَق  َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ُىَو اْلَباِطلُ ﴿كقولو ا٢بق ىو هللا تعأب 

كا٢بق ىو ا٤بصدر األكؿ لؤلدايف كالقوانْب كالشرائع  ،ق يدعو إٔب ا٤بصاّب كااسنا٢ب ،ِٔا٢بج/
كا٢بياة  ،كا٢بق ىو الثابت الذم ال يزكؿ كال يتزلزؿ كال يتغٌّب كال يتحٌوؿ كال يتبٌدؿ ،لسعادة الناس

( كلو نزلت اَءُىمْ َوَلْو اتػََّبَع ا٢ْبَق  َأْىوَ )قامت على ا٢بق كال بد لو أف ينتصر ُب هناية ا١بولة! 
لعمَّت الفوضى كساد الضبلؿ كىلك  ،كشٌرعت القوانْب كما يهوكف ،األدايف على ما يشتهوف

 ،كا٢بق كاحد اثبت ،كاحتكركا خّبات الكوف ألنفسهم كأكالدىم كأقرابئهم ،ا٢برث كالنسل
سبحانو الكوف  اللٌ  ريدب ،كاب٢بق الواحد اكم ا٤بؤثر الثابت ،كاألىواء كثّبة كمتقلبة كال حدكدى ٥با

كلو خضع نظاـ الكوف  ،كال تتخلف سيننو لرغبة طارئة ،كلو فبل ينحرؼ قانونو ٥بول عارض
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كلفسد الناس معو كلفسدت القيم كا٤ببادئ  ،لؤلىواء العارضة كالرغبات الطارئة لفسد نظامو كلو
ُب حاجة إٔب ثبات : بناء الكوف كنظامو ا٤بادم كا٘باىو إٔب غايتو السامية  إذاً  ،كاألخبلؽ

كجعل هللا سبحانو اإلسبلـ الدين  ،كإحكاـ كانتظاـ كهنج مستقيم مرسـو ال يتخٌلف كال ٰبيد
ـُ ﴿الذم يرضاه لعباده كبو ٙبيا كتسعد البشرية كتستقيم كتكٌرـ  ْسبَل يَن ِعْنَد هللِا اإْلِ آؿ  ﴾ِإفَّ الدِّ

يُن الَقيِّمُ ﴿كجعل اإلسبلـ  ،ُٗعمراف /  كنظامو كأحكامو كشرائعو جزءان من  َّالرـك /  ﴾َذِلَك الدِّ
كتتناسق  ،ٕبيث يتناسق النظاـ الكو٘ب مع النظاـ اإلسبلمي ،القانوف الكو٘ب كنظامو الدقيق العاـ
ةو، كبذلك ال ٱبضع ا٢بق  ،السنن الكونية مع السنن اإلنسانية ةو ميوىحىدةو متًَّحدى ةو كاًحدى ُب ًكٍحدى

كلو ٙبكمت األىواء كدخلت على ا٢بق   ،ىواء كالرغبات كالشهواتالذم يدبٌر النظاـ العاـ لؤل
  .كقوة عاملة مؤثرة ُب الوجود ٢بصل ا٣بلل كالفشل على نظاـ الوجود كلو

كقد شاىدان ما فعل  ،( أم ٱبتل النظاـ الدقيق العاـَلَفَسَدْت السََّمَواُت َواأَلْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ )
من البغي كاالعتداءات كأنواع الفساد كالتخريب كالتدمّب  كيفعل الطغاة ا٤بتحكموف كآّرموف

َناُىْم ِبذِْكرِِىمْ كتشجيع السلب كالنهب ما يفوؽ التصٌور ) ،للببلد كالعباد ( ٓب يتبع ا٢بق َبْل أَتَػيػْ
أىواء ىؤالء ا٤بشركْب كٓب ٯبئهم الرسوؿ ٗبا تشتهي أنفسهم، بل جاءىم اب٢بق اكم )كالقرآف 

لو أهنم اتبعوه كاستقاموا عليو  ،و ذكرىم كسعادهتم كرفع قدرىم كعلوا إنسانيتهما٢بكيم( الذم  في
 ذِْكرٌ َوأَنَُّو لَ ﴿( فأعرضوا عن دستورىم كمنهج سعادهتم كىو القرآف فَػُهْم َعْن ِذْكرِِىْم ُمْعِرُضوفَ )

كقولو شكيك كجعلوه كراء ظهورىم كمصدر للسخرية كاالستهزاء كالت، ْْالزخرؼ /  ﴾َلَك َوِلَقْوِمكَ 
إهنم ىجركا العمل ابلقرآف فهجركا  َّالفرقاف /  ﴾وا َىَذا اْلُقْرآَف َمْهُجوراً اَي َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي اٚبََّذُ ﴿

كتسٌلط عليهم شرار الناس كذاقوا األمرٌين استضعافان كىواانن  ،سعادهتم ككرامتهم كمصدر عزهتم
كلن يقـو  ،ا٤بعادلة السياسية الدكلية كالٌية كقد تضاءؿ ذكرىم فأصبحوا ال قيمة ٥بم ُب ،كٚبلفان 

كأعاد  ٥بذه األمة ذكر كعزة كىيبة إاٌل يـو ترجع إٔب مصدر عٌزهتا كسعادهتا االلتزاـ بػ)اإلسبلـ(
 ( تعظيمان للقرآف الكرٙب. ِذْكرِِىمْ لفظ)
ارىةه اًبلسُّوًء ًإالَّ مىا رىًحمى ًإفَّ النػٍَّفسى ألىمَّ ﴿كقولو إٌف هللا أمر ٗبخالفة النفس األمارة ابلسوء  :فائدة

َلَح َمْن زَكَّاَىا﴿ وقولو ّٓيوسف/﴾َر ِّ  ٓت غرر  ،َُ – ٗالشمس /  ﴾َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا ،َقْد َأفػْ
َّحي النػٍَّفًس ٦بيىاىى صى ( كفيو أيضان )ًسيىاسىةو  لي ضى ًسيىاسىةي النػٍَّفًس أىفٍ ) ا٢بكم ةي بلى ( ك٠بي ا٥بول ىولن ا٥ٍبىول دى

أىرىأىٍيتى مىٍن اٚبَّىذى ًإ٥بىىوي ىىوىاهي أىفىأىٍنتى تىكيوفي ﴿ كقولِو تعا٘ت ،ألنو يهوم بصاحبو إٔب مستنقع السيئات
كدافعها الرغبات  ،: ٗبعُب أف تشتهي النفس كل ما ليس ٥با ٕبق وا٥بوى ّْالفرقاف/ ﴾عىلىٍيًو كىًكيبلن 

ببل ضوابط من دين كعقل كحبلؿ  ،٣باصةكاللٌذات كالشهوات أك التقاليد كالطبائع كاألمزجة ا
 كحراـ.
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 ﴾ ؤَّْ ظَْٕإَُُيُْْ وَُْـدً كَىََُخؾُ ََزِّيَ وٌَُْْ ًَىٌَُ وَُُْْ خَُُّخِِهِنيَ ﴿ - ٕٚ

ُب األصل ماٱبرج من األرض من ٜبرات،  وا٣برج : ،: أجران كماالن كجزاءن كىو يقابل الدخل َخْرجاً 
: ا٤بعُبإال أف ا٣برج ذك معُب أكسع من ا٣براج،  ،راجكالشيء الذم يستخرج من ا٤باؿ كمنو ا٣ب

ـْ َتْسَأ٥ُبُْم َخْرجاً )  ،فؤلجل ذلك اليؤمنوف؟! ،دمحم أم أجران على تبليغ الرسالة كا٥بداية كالتعليم اي (َأ
كُب ىذا تشنيع عليهم لعدـ اإلٲباف، فمحمد ال يطلب منهم أجران كال ماالن كال جزاءن كال شكوران، 

رٌ يكذبونو كيعادكنو؟ ) إذان  فلماذا دمحم من أجرىم ُب ( رزؽ هللا كعطاؤه خّب لك ايَفَخَراُج رَبَِّك َخيػْ
 ٔبى ، نلحظ إضافة ا٣براج إأجرؾ كثوابكبل ٙبتسب ذلك عند هللا كعليو كحده ، الدنيا كاآلخرة

( كهللا ُر الرَّازِِقْبَ َوُىَو َخيػْ ) ،فهوى الذم يعطيك كيكفيك ،الربوبية الٍب تفيد الرعاية كالعناية كالَببية
تعأب أفضل من أعطى كرزؽ ألنو يعطي ال ٢باجة، كغّبه يعطي ٢باجة، بل احتسب كل 

كعليو كحده أجرؾ كثوابك كتكرٲبك كقد كفاؾ أمر دنياؾ  ،معاانتك عند هللا تعأب ال عندىم
لذم ال يـو يٌتصل قلب ا٤بؤمن اب فإنو يٌتصل ابلفيض الذم ال ينضب كابلنور ا ،كآخرتك

ٌتصاؿ ا٤بهيوب ابوب ا٤برغوب ُب استقامة كيتضاءؿ ىذا الكوف كلو أماـ عظمة ىذا اال ،ينقطع
 .ال ٙبيد

مواىب الرٞبن  (!يىسىعيًِب قػىٍلبي عىٍبًدم اٍلميٍؤًمني  ِب الى أىٍرًضي كىالى ٠بىىاًئي كىلىًكنٍ الى تىسىعي ) ٓت ا٢بديث القدسي

هللا إاٌل قاؿ )إٍف أٍجرمى إاٌل عىٍلى هللًا( فأثبت األجر على  : ما من نيب دعا إٔب فائدة ،ُِٓ/  ٗ
ُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ﴿ كقولوكلكن اختار أف أيخذه من هللا ال من ا٤بخلوؽ  ،الدعوة إٔب هللا

 (ليوا ًبًو كىالى تىٍستىٍكربيكا ًبوً تػىٍعلىميوا القيٍرافى كىالى أتىٍكي ) عن النيب)ص( ِّالشورل/ ﴾ اْلَمَودََّة ٓت اْلُقْرَب َأْجرًا ِإالَّ 
نٍػيىا ًبعىمىًل اآلًخرىًة فػىلىٍيسى لىوي ُب اآلًخرىًة ًمٍن نىًصيبو ) وعنو)ص( ،َّٔتنبيو ا٣بواطر ص  كنز  (مىٍن طىلىبى الدُّ

ا٤بمىٍن تػىعىلَّمى العىلىمى لًغىٍّبً ا) وعنو)ص( ،َِٕٔٗالعماؿ خرب   ئكا٤بٍستػىٍهزً ( عىزَّ كىجىلَّ  وً ٍستػىٍهزًًئ ًبرىبًٌ لعىمىًل فػىهيوى كى
 بًنػىٍفًسًو !.

 ﴾ًَبَِّٗيَ َُعًَْػٌُىُْْ بََُِ صَُِخغٍ ُْٕٓعَوٍِْْ  ﴿ - ٖٚ
طريق ال عوج فيو كال تقلب كال تلٌوف كال  ،: طريق كاضح بذاتو موٌضح ًلغىّبه ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

ٔب الغاية ا٤بقصودة أبفضل كىو إيصاؿ سالكيو إ ،كىو أقرب الطرؽ إٔب رضواف هللا ،يضل سالكو
ألنك تدعو  ،: ا٢بقيقة أهنم ليسوا ٗبؤمنْب بكا٤بعُب األساليب كأقل التكاليف كأسهلها. 

يُن اْلَقيِّمُ ﴿ا٤بشركْب إٔب اإلسبلـ   الذم  تشهد العقوؿ السليمة ابستقامتو َّالرـك /  ﴾َذِلَك الدِّ
إهنم إذا ساركا  ،ول كاالعوجاج كاال٫براؼ، كبعده عن الضبلؿ كا٥بكبقيمتو العليا كقيمومتو الكربل

ًت الى يػى ) ٓت غرر ا٢بكم، طريق العيلىى  على هنجو أًمنوا الزلل كا٣بلل كسلكوا  ككي ا ًإالَّ ذى ا٥بى نى ذيٍركىةي اٍلغىاايى
( ألنو يصلهم ابلنظاـ ا٤بتأٌلق الذم ٰبكم فطرهتم كيصلهم ُب تناسق من دىاتً التػٍَّهًذيًب كىاٍلميجىاىى 
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 ﴾ِصَراِط اَّللَِّ  ، اٍط ُمْسَتِقيمٍ َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإَ٘ت ِصرَ ﴿ود كإٔب خالق الوجود كلو نظاـ الوج
، ُب هنج الببلغة َُُآؿ عمراف /  ﴾ِدَي ِإَ٘ت ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ َوَمْن يَػْعَتِصْم اِبَّللَِّ فَػَقْد ىُ ﴿ ّٓ -ِٓالشورل/

يٍستىًقيمىةي( عىلىيػٍهىا  ىطى يقي الوىسٍ لَّةه كىالطَّرً اليىًمْبي كىالشَّمىاؿي ميضى ) ُٔخطبة 
الًكتىابى  ابقيًىيى ا١بىادَّةي )ا٤ب

ا مىنػٍفىًذ السُّ  رى النػُّبػيوًَّة كىًمنػٍهى ًإلىيػٍهىا مىًصّبى العىاًقبىةً كىآاثى رىاطي ) عن اإلماـ ا٢بسن العسكري)ع(( نىةى كى الصًٌ
نػٍ  يٍستىًقيمي صراطاف: ًصرىاطه ُب الدُّ

نٍػيىا فػىهيوى مىا  ،آلًخرىةً يىا كىًصرىاطو ُب اا٤ب يٍستىًقيمي ُب الدُّ
رىاطي ا٤ب فىأىمَّا الصًٌ

ـى فػىلىٍم يى كارتفعى  لوي قىصَّرى عىٍن اٍلغي  كىأىمَّا  ،ٍل( ًإٔبى شىٍيءو ًمٍن البىاًطلً ٍؿ )فػىلىٍم ٲبىً عدً عىٍن التػٍَّقًصًّب كىًاٍستػىقىا
ٍؤًمًنْبى ًإٔبى ا

ي
كُب االستقامة  ،ٗص  ِْالبحار  (١بىنًَّة الًَّذم ىيوى ميٍستىًقيمه الطَّرًيقي اآلخىري فػىهيوى طىرًيقي ا٤ب

هنج اإلماـ علي)ع( كالقرآف  ،كمىٍن مصاديق االستقامة ،السبلمة كالكرامة ببل أية ندامة كال مبلمة
دى شً ري  ،ًو، كىًاٍستػىٍبصىرى ًبقىٍلًبوً مىٍن نىظىرى ًبعىٍقلً ) ُٕٖب هنج الببلغة  ،كسيٌنة نبٌينا دمحم)ص( الصحيحة

 ( .كىىيًدمى ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو 
 ﴾ًَبَِّٕ خٍََُِّّٖ ال ُّآِْنٌَُٕ زِدٓوَُِشِ ػَْٖ خُصَُِّخغِ َُنَدًِسٌَُٕ  ﴿ - ٗٚ

كزائغوف عن ا٥بداية كجائركف ُب التعامل كسائركف  ،: ٤بنحرفوف كمائلوف عن طريق الرشاد لََناِكُبوفَ 
 ،ٰبرموف أنفسهم من مزااي ىذا الطريق ُب هناية حياهتم، اةُب متاىات مضٌلة ال ييرجى ٥بم النج

كال يعَبفوف اب٢بياة بعد ا٤بوت كال يؤمنوف ابلبعث  ،: كالذين ال ييصدًٌقوف ابلنشأة اآلخرةا٤بعُب
 (لََناِكُبوفَ ) أهنم عن الدين القيم كالطريق ا٤بستقيم كا٤بنهج القوٙب ،كالنشور كا٢بساب كا١بزاء

كالذم ينحرؼ عن ا٢بق يقَبب  ،مع ا٢باجة لو كنصب األدلة الكثّبة عليو! ،٤بعرضوف كمنحرفوف
َا يَػتَِّبُعوَف ﴿كقولو ٫برافو عن ا٢بق امن الباطل بنفس نسبة  فَِإْف ٗتَْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم َأ٭بَّ

، فليست اآلخرة إاٌل حلقة َٓلقصص/ا﴾َأْىَواَءُىْم َوَمْن َأَضل  ٩بَّْن اتػََّبَع َىَواُه ِبَغّْبِ ُىًدى ِمْن اَّللَِّ 
م ارتضاه هللا لتدبّب ىذا الوجود، الشامل الذ ا٤بنٌظم أساسية من سلسلة حلقات النظاـ الدقيق

نْػَيا ٓت اآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاعٌ ﴿ كقولِو تعا٘ت نْػَيا َوَما ا٢ْبََياُة الد  ٓت غرر  ،ِٔالرعد /  ﴾َوَفرُِحوا اِب٢ْبََياِة الد 
)من عىدىؿ عن كاليتنا أك فٌضل علينا  ٓت ا٢بديث (اًباًلٍسًتٍحقىاؽً  كىاآلًخرىةي  ،نٍػيىا اًباًلتًٌفىاؽً الدُّ ) ا٢بكم

 . ْٖٓ/  ّنور الثقلْب غّبان، فإهنم عن الصراط لناكبوف( 
 ﴾ًٌََُْ ََلِْٔنَدىُْْ ًًَََٙلْنَد َٓد زِيِْْ ِْٖٓ ظٍُُّ ََُِفٌُّخ كِِ ؼُـَْْدِٗيِْْ َّؼَْٔيٌَُٕ  ﴿ - ٘ٚ 

( كرفعنا عنهم ما أصأّم من قحط كجوع وََكَشْفَناكلو رٞبنا ا٤بشركْب الذين كذبوؾ كعاندكؾ )   
( الستمركا َلَلج وا ٓت طُْغَياهِنِْم يَػْعَمُهوفَ كشدة ٗبكة سبع سنْب ككشفنا عنهم ىذا الببلء كالعناء )

( يتحٌّبكف ْعَمُهوفَ يػَ ) ، الضبلؿستكبارىم ك٘باكزىم ا٢بدكد كٚببطهم ُبا( ك طُْغَياهِنِمْ كٛبادكا ُب )
: بعد  ا٤بعُبفبل تنفعهم رٞبة كموعظة كال ينفعهم ٚبويف بعذاب كنقمة.  ،كيتخبطوف حيارل

أيًخذى أىلي مكة ابلنقمة كا١بفاؼ  ،ىجرة النيب)ص( من مكة إٔب ا٤بدينة فراران من جور ا٤بشركْب
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م لو رحم هللا تعأب أىل مكة ككشف عنهم ما أ ،البعّب مع الدـ رى بػى كا٤بعاانة الشديدة حٌب أكلوا كى 

كالعناء  كالشقاء لتمادكا ُب الضبلؿ كالفساد كٓب ينتفعوا ابلببلء ،ّٔم من معاانة من أبساء كضرٌاء
كٓب ينتفعوا ابلرخاء كالرفاه كالرٞبة كا٣بّب كدركسو! إهنا صفات القاسية قلؤّم كا١بافة  ،كدركسو

ان ال ييرجى  ،ٌذبْب ابآلخرةنفوسهم كالغافلْب عن هللا كا٤بك إهنم بلغوا ُب التمٌرد كالعناد ُب الكفر حىدَّ
 –ٔ:فائدة ِٖاألنعاـ /   ﴾َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنُو َوِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ ﴿ كقولومعو صبلح ٥بم 

مر كاألشد ُب كىو الَبدد ُب األ ،( عمى البصّبة كضبلؿ العقلوالَعَموعمى العْب ) )العمى(
القلوب أشدُّ بكثّب من عمى  ، كعموكمن يضل عن الطريق كال دراية لو ابلطريق  ،ا٢بّبة كالقلق

: طغياف العلماء ُب العلم  ٱبتلف الطغياف ابختبلؼ األفراد – ٕكآاثره خطّبة كمريرة،  ،العيوف
كطغياف  ،ق ٖبلهمطغياف األغنياء ُب ا٤باؿ كيظهر عن طري ،كيظهر عن طريق التفاخر كا٤بباىاة

كطغياف أىل األىواء يتمثل ُب  ،الصا٢بْب ُب عمل ا٣بّب كيظهر عن طريق الرايء كالسمعة كالشهرة
  تباعهم للشهوات كحب الذات كاألان.ا

 ﴾ًََُوًَْ ؤَوٍََْٗدىُْْ زِدُْؼٍََخذِ كََٔد خْٔعٌََدٌُٗخ َُُِزِّيِْْ ًََٓد َّعَعََُّػٌَُٕ  ﴿ - ٙٚ
، للتنبيو ائب كالشدائد كابلقحط كا١بوع كضيق الرزؽ كالقتل ابلسيفكلقد ابتليناىم اب٤بص

( ما خضعوا  َفَما اْسَتَكانُوا ِلَرّبِِّمْ ( كمع ذلك )رٍنذى أى  مىنٍ  رى ايٍعذً  كىقىدٍ كالتحذير من خطر قادـ )
هم للضر  .كال تواضعوا ١ببللو مع مىسًٌ

أم كما دعوا رّٔم كما تضٌرعوا إليو  ،كا٣ببلص ( كال يتوٌجهوف إٔب هللا ابلدعاءَوَما يَػَتَضرَُّعوفَ )
كلو  ،بل استمركا على العتو كالعناد كاالستكبار لشدة جربكهتم! كقسوة قلؤًّم ،لكشف الببلء

فَػَلْوال ِإْذ َجاَءُىْم ِبَُْسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت ﴿كقولِو تعا٘ت خضعوا  الستجابى ٥بم دعاؤىم 
ذا تفعل القلوب القاسية أبىلها كىك ،ّْاألنعاـ /  ﴾ْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ٥َبُْم الشَّ  قُػُلوبُػُهْم َوزَيَّنَ 

ثٍػرىًة ذينيؤًًّمٍ كىمىا قىسٍَّت قػي )  ﴾وِّبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوفَ َكبلَّ َبْل رَاَف َعَلى قُػلُ ﴿كقولو ( ليوبػيهيٍم ًإالَّ ًلكى
غليظة كالعادات ا٣بشنة كالطبائع ا٣ببيثة الٍب ال تفقو لغة أهنم أصحاب ا٤بشاعر ال ،ُْا٤بطففْب / 
القلبي مٌب اتصل  :فائدة ، ألهنا نشأت على ا٢براـ، كعاشت مع ا٢براـ، كأكلت ا٢براـ،الكبلـ

ككانت ىذه الشفافية الرقيقة ا٢بساسة ا٤بتصلة اب  ،اب تعأب بتضرع رؽَّ كالفى كاستيقظ كتذٌكر
كأما حْب يػىٍعمىو ُب  ،فاد من انة كانتفع ابلببلءاستك  ،ضرار الغفلة كالزللىي ا٢بارس الواقي من أ

ّتَّ يُػَرد  ِإَ٘ت رَبِِّو ﴿كقوِلِو تعا٘ت ضىبللو كيستغرؽ ُب فساده فهو ميؤكس منو كمَبكؾ لعذاب اآلخرة 
بُُو َعَذاابً ُنْكراً  ٍنسىافي مىا أىٍكفىرى كقولو ) ٕٖالكهف /  ﴾فَػيُػَعذِّ  .ُٕعبس/( هي قيًتلى اإٍلً

 ﴾لَعََّ بٌَِخ كَعَمْنَد ػََِْْيِْْ زَدزدً ٌَخ ػٍََخذٍ ًًٍَِّ٘ بٌَِخ ىُْْ كِْوِ ُٓسٌَُِِْٕٕ  ﴿ - ٚٚ
كلكٍن ىانىٍت  ،كتقدـ إليهم ابلوعيد األكيد ،كقد حذرىم هللا تعأب من ىذا العذاب الشديد

انىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي فىبلى ) ع(عن اإلماـ ا٥بادي)، عليهم أنفسهم فأكردكىا مورد ا٥بلكة كا٥بواف كىمىٍن ىى
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( كىو ابب َحٌبَّ ِإَذا فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم اَباًب َذا َعَذاٍب َشِديدٍ ) : ا٤بعُب، ّٖٓٙبف العقوؿ ص  (ٍن شىرَّهي أتىٍمى 
كانقطعت  ،( متحّبكف آيسوف من كل خّب كمن كل ٪باةِإَذا ُىْم ِفيِو ُمْبِلُسوفَ )،النقمة كا٥ببلؾ

ا٢بزف ( ىو واإلببلسكخاب رجاؤىم كسكنت حركاهتم كٟبدت مشاعرىم من األىواؿ ) آما٥بم
كقولو  .شديد كأيسشديدة كمريرة كيعقبو حّبة كحسرة  الذم يصيب اإلنساف بعد كقوع حادثة

تىًفٍع مىٍن ٓبٍى يػيهىذًٌٍب نػىفٍ ) ٓت غرر ا٢بكم ُِالرـك /  ﴾اَعُة يُػْبِلُس اْلُمْجرُِموفَ َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّ ﴿ سىوي فػىلىٍم يػىنػٍ
 (. ٍب ذٌكرىم هللا تعأب بنعمو ا٢بٌسية ذات الدالئل على قدرة هللا ككحدانيتو. اًبلعىٍقلً 

ْغَ ًَخَٕزْصَدََ ًَخَٕكْحًَِشَ هَِِْالً َٓد ظًٌََُُُْٕٙ  ﴿ - ٛٚ  ﴾ًَىٌَُ خٍَُُِّ ؤََٗٙإَ ٌَُُْْ خَُّٕٔ
 ،خلقو هللا تعأب ُب أحسن تقوٙب كأعقد تركيبكالذم  ،كلو تدبٌر اإلنساف خلقو كصورتو كىيئتو

فزكده  ،ككٌرمو أفضل تكرٙب فعليو أف يكـر نفسو، ليكوف سٌيد ا٤بخلوقات كخليفة هللا على أرضو
مكانيات كا٤بدارؾ ليجدى هللا ُب كل اب٢بواس الظاىرة كالباطنة كا١بوارح ككىبو من الطاقات كاإل

تيمٍ كقولو ) َُِاـ / األنع ﴾َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ ﴿شيئ ألنو  عن اإلماـ ، ْا٢بديد/( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
هي كىمىعىوي كىًفيوً )علي )ع(  لىوي كىبػىٍعدى ئىان ًإاٌل كىرىأىٍيتي هللاى قػىبػٍ يػٍ كالىتدل  ، ََّ/ٕواىب الرٞبنم( مىٍا رىأىٍيتي شى

فما أحده غّبي هللا بقادر على  ،دإٔب هللا سبحانو ّٔذه ا٣بوارؽ الدالة على أنو ا٣بالق الواحد األح
َع السَّمْ كبّب. كأعظم ىذه النعم كأكرمها )إبداع ىذه ا٣بلقة ا٤بعجزة ُب الصغّب منها كُب ال

العىٍقلي ) عن اإلماـ الباقر)ع(( كالفؤاد كىو القلب الذم ىو إماـ )العقل(، َواألَْبَصاَر َواأَلْفِ َدةَ 
نيوي ألقٍلب ا١بوارح كا٢بواس ا٤بؤثرة ىي الٍب ٘بعل اإلنساف إنساانن مكرمان إذا فهذه ، ٖٗ/ُ البحار( مىٍسكى

ـَ السَّْمَع على البصر: أوالً  ،انتفع ّٔا ككجهها الوجهة الصا٢بة ألف حاسة السمع تسبق  ،َقدَّ
كالسمع تسمع ُب كل ا١بهات بينما البصر ترل من  ،مولد الطفل ذنُب عملها محاسة البصر 

 كيعمل ،( ُب السياؽ القرآ٘ب ألف دكر العقل يتأخر عند الطفلالفؤادر ذكر )كأتخٌ  ،جهة كاحدة
 .عن طريق السمع كاألبصار فهما كسيلتا عملو لذلك قدمهما ُب الذكر  الفؤاد

 : عن اإلماـ الصادؽ)ع(
صر كما ُب كقد يزيغ كينخدع الب ،ِٓص  َٕالبحار  (هللًا غىيػٍرى هللاً  رىـى فىبلى تىٍسكيني حى  ،القىٍلبي حىرىـى هللاً )

ْوـٌ َيْسَمُعوَف الصَّْيَحَة ي﴿ كقولوظاىر انكسار األشياء ُب ا٤باء كلكن ال ينخدع السمع 
كمن ال يسمع  ،كنرل الوليد يتأٌخر انفتاح عينيو بينما ٠بعو يعمل كىو ُب بطن أمو ،ِْؽ/﴾اِب٢بَقِّ 

كالقرآف أيٌب  ،ةكإذا ذىب البصر قويت البصّب  ،كإذا كجدت حاسة السمع كجد النطق ،ال يتكلم
تستعمل السمع  والسبب: ،)القلوب كاألبصار( بصيغة ا١بمع كأيٌب السمع بصيغة ا٤بفرد دائمان 

ـَ : ًا اثنيكا٤بصدر يدؿ على الكثّب كالقليل فبل حاجة إٔب ٝبعو،  ،اسم ٝبع ٗبعُب ا٤بصدر قّد
ألنو ال  ،العقلكىو العقل أك القلب الذم ىو مصدر ا٢بواس كإماـ  السمع والبصر على الفؤاد
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كتؤٌدم كظائفها كتتوثق  ،يكوف لئلنساف إدراؾ أك ٛبييز إاٌل بعد أف تعمل حواس اإلنساف كلها

كمن ىنا يبدأ اإلدراؾ كالتمييز. إٌف ٦بٌردى معرفة طبيعة ىذه ا٢بواس  ،الصبلت بينها كبْب خبلاي ا٤بخ
لقها كتركيبها على ىذا النحو يعدُّ كشفان معجزان ُب عآب البشر فكيف ٖب ،كالقول كطريقة عملها

ا٤بتناسق مع طبيعة الكوف الذم يعيش فيو اإلنساف؟! كُب ذلك توبيخ للمشركْب حيث ٓب يصٌرفوا 
ُهْم ٠َبُْعُهْم ﴿ كقولو  كمعطلها ،ٗبنزلة عادمها فهمىذه النعم ُب مصارفها الصحيحة  َفَما َأْغَُب َعنػْ

( كىو خطاب للناس َقِليبًل َما َتْشُكُروفَ ) ِٔاألحقاؼ /  ﴾َشْيءٍ َوال َأْفِ َدتُػُهْم ِمْن َوال أَْبَصارُُىْم 
 كلو شكران قليبلن مع كثرة إفضالو كإنعامو عليكم؟  ،( لتأكيد الًقلة أم ال تشكركفَماك) ،عامة

كالشكر يبدأ ٗبعرفة كاىب النعمة كٛبجيد بصفاتو ٍب  ُّسبأ /  ﴾َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدي الشَُّكورُ ﴿
كاآلية تطالب العباد ابلشكر  ،كأكثر الناس ُب غفلة عن تقدير كشكر ىذه النعم ،هعبادتو كحد

َا َيْشُكُر لِنَػْفِسِو َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ ﴿ كقولو( عىمكىاًبٍلشٍُّكًر تىديكـي النًٌ على ىذه النعم ) َوَمْن َشَكَر فَِإ٭بَّ
 زىيٍػنىةي الشٍُّكري ) ٓت غرر ا٢بكم ،ُٔغافر /  ﴾اَل َيْشُكُروفَ َأْكثَػُر النَّاُس ﴿وقولو  َْالنمل / ﴾َر ِّ َغِِب  َكِرميٌ 

نىةً ، الًغُبى  بي للمنعم أىٍف الى يػي ) يضاً أوفيو ( ًمٍن حيليوًؿ النًٌٍقمىةً  كىأىمىافه  ،كىًعٍصمىةه ًمٍن الًفتػٍ  ىٍعصى أىقىلُّ مىا ٯبًى
ًتوً  حفظو عن  فشكر السمع لصة، طاعة ا٤بنعم كعبوديتو ا٣با( كشكر ىذه النعم استعما٥با ُببًًنٍعمى

تصفيتو من كل  وشكر القلبحفظو عن النظر إٔب ارمات  وشكر البصراستماع ا٤بنهيات 
فبل يشهد غّب هللا كال  ،ف ال ٯبعل فيو غّب هللا عزكجلخبلؽ الذميمة كمن حٌب الدنيا، كأاأل

س ل ، ْٖالصافات /  ﴾ِبَقْلٍب َسِليمٍ  ِإْذ َجاَء رَبَّوُ ﴿ كقولوٰبب إاٌل هللا كال يستمع إاٌل ما يرضاه هللا 
 ،ّٔاإلسراء/ ﴾مىٍسئيوالن  عىٍنوي  أيٍكلىًئكى كىافى  كيلُّ  كىاٍلفيؤىادى  كىاٍلبىصىرى  السٍَّمعى  ًإفَّ ﴿: ُب قولو اإلماـ الصادؽ )ع(

عى كىاٍلبىصىري عىمٍَّا نىظىرى ًإلىٍيًو كىاٍلفيؤىٍادي عى  السٍَّمعي  : )ييٍسأىؿي قاؿ )ع(  .ّٕ/ِالكاُب عىلىٍيًو( مٍَّا عىقىدى عىمٍَّا ٠بًى
 ﴾ًَىٌَُ خٍَُُِّ ٌَََؤًَُْْ كِِ خََْٕضِ ًَبَُِْْوِ ظُمًََُُْٕٙ  ﴿ - ٜٚ

( بطريق التناسل لتعٌمرىا  ٓت اأَلْرضِ ( خلقكم كبثكم كنشركم )َذرََأُكمْ كهللا جٌل جبللو ىو الذم )
َوِإَلْيِو ) ُٔىود /  ﴾ِض َواْستَػْعَمرَُكْم ِفيَهاُىَو أَنَشَأُكْم ِمْن اأَلرْ ﴿كقولِو تعا٘ت كلها كمن عليها 

فكما نشرانكم ُب األرض  ،( كإليو كحده ٘بمعوف ُب اآلخرة بعد ا٤بوت للجزاء كا٢بسابُٙبَْشُروفَ 
،  كأينما تكونوا ُب األرض فأنتم ٙبت قبضتنا كمرجعكم إلينا ،كذلك ٪بمعكم ٢بكمة  ،٢بكمة

تيمٍ ، كقولو )َٔاإلسراء/( اسً ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّ كقولو ) . فالوجود ْا٢بديد/ (كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
ال موتى خالدة نعمة ألنو خّب من العدـ، كا٢بشر بعد ا٤بوت نعمة أخرل ألنو حياة جديدة 

على فيحاسبكم على ما أحدثتم ُب ىذه ا٣ببلفة  ،ككضع كلي نفسو ُب مكاهنا ا٤بناسب ،بعدىا
َوال ﴿ كقولِو تعا٘تكشر كىذه نعمة أخرل ُب يـو حاسم ال حاكمى سواه سبحانو من خّب األرض 

إ٭با ىي ا٢بكمة  ،فلستم ٗبخلوقْب عبثان كال مَبككْب سدل ،ِٔالكهف /  ﴾ُيْشِرُؾ ٓت ُحْكِمِو َأَحداً 
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ربط القرآف الكرٙب ي فائدة: ُْالرعد/ ﴾َوالّلٌة َٰبُْكُم اَل ُمَعقَِّب ٢ِبُْكِموِ ﴿كا٤بصلحة كالتدبّب كالتقدير 
كبْب حياتو كموتو كبْب ركحو كجسده كبْب دنياه كآخرتو كبْب  ،دائمان بْب مقدمة اإلنساف كمؤخرتو

تىًهيرً عٍ الًَّذم الى يػى لنتعٌلم ىذه القاعدة ) ،أملو كعملو كأجلو أي رً عٍ فىًإنَّوي الى يػى  ،ؼي كىٍيفى يػىنػٍ (  ؼي كىٍيفى يػىٍبدى
كىكذا  ، كىي ٩بر ٤بقر،قة الدنيا ابآلخرة ألف الدنيا مزرعة اآلخرةكعبل ،لعبلقة ا٤بقدمة اب٤بؤخرة

نْػَيا َمَتاٌع َوِإفَّ اآلِخَرَة ِىَي َداَر الَقَرارُ ﴿ كقولو َا َىِذِه ا٢بََياُة الد  مىٍن ) ٓت غرر ا٢بكم ،ّٗغافر /  ﴾ِإ٭بَّ
اًر ًإقىامىًتوً  سىعىى ثػي خىلىصى عىمى  ،ًلدى لىوي لىوي كىكى  (. رى كىجى
 ﴾ًَىٌَُ خٍَُُِّ ُّمِِْ ًَُِّْٔطُ ًََُوُ خوْعِالفُ خََُِِّْْ ًَخُنَّيَدَِ ؤَكَال ظَؼْوٌَُِِٕ  ﴿ - ٓٛ

كليس إاٌل هللا  ،ا٢بياة كا٤بوت حاداثف يقعاف ُب كل ٢بظة كمع كل كائن حي عاقل كغّب عاقل
ياة فالبشر أعجز من بث ا٢ب ،ٲبلك ا٤بوت كا٢بياة من غّب أف يشاركو ُب ذلك شيء من األشياء

 ،كأعجز كذلك من سلب ا٢بياة سلبان حقيقيان عن حي من األحياء ،ُب خلية ٦بهرية كاحدة
كالبشر قد يكونوف سببان  ،فالذم يهب ا٢بياة ىو الذم يعرؼ سٌرىا كٲبلك أف يهبها كيسَبدىا

هللا كلكنهم ىم ليسوا الذين ٯبردكف ا٢بي من حياتو على كجو ا٢بقيقة ػ كإ٭با  ،كأداة إلزىاؽ ا٢بياة
كاإلنساف يػيٌهيء السبب إٔب ا٤بوت، كهللا ىو ا٤بسبب  ،ىو الذم ٰبيي كٲبيت كحده دكف سواه

على لفظ الفعل  )ٰبيي وٲبيت(( كٓب يقل )أحٓب كأمات( كا٭با جاء ُٰبْيي َوٲُبيتُ قاؿ )الرئيس لو، 
 كسنتو الدائمة الفاعلة كقدرتو ،ليدؿ على أف اإلحياء كاإلماتو عادتو ا٤بستمرٌة ،ا٤بضارع ا٤بستمر

كاختبلؼ الليل كالنهار كاختبلؼ  ،( أم تعاقبهماَوَلُو اْخِتبلُؼ اللَّْيِل َوالنػََّهارِ . )كنظامو ا٤بقدر
 ، كتلككىذه ُب النفوس كاألجساد ،كالليل كالنهار سينة كونية كسينة ا٤بوت كا٢بياة ،ا٤بوت كا٢بياة

كذلك ىو سبحانو يسلب   ،ا١بسد ككما يسلب ا٢بياة من ا٢بي فيموت ،ُب الكوف كاألفبلؾ
 ،، نبلحظ تكوف حياة كيكوف ضياءألرض فيعم الظبلـ كتسكن الكائناتضوء النهار من ا

( كنبلحظ يكوف الظبلـ كيكوف كلو تعاقب الليل كالنهار ُب حركة مقٌدرة ت، ا٤بؤقٌ  ا٤بوت )النـو
كاألسابيع كالشهور  كيؤدم إٔب نشوء األايـ ،منتظمة كمدبٌرة كعلى ضوئها تتغّب حركة األرض

 .كالسنْب إٔب أف ينقضي األجل ا٤بكتوب للدنيا
اختبلفان منٌظمان ابختبلؼ  ،ا كُب الطوؿ كالقصرم( ُب خصائصهَوَلُو اْخِتبلُؼ اللَّْيِل َوالنػََّهارِ )

ك٩با  ،ٕبسب بقاع األرض ا٤بختلفة ٩با يؤدم تعدد ا٤بشارؽ كا٤بغارب ،الفصوؿ األربعة للسنة
ل السياؽ القرآ٘ب ا٤بوت كا٢بياة إٔب جانب اختبلؼ الليل كالنهار ألهنا سينة يلفت النظر جع

، كإف كاف بينهما تعدد أدكار ونية ٥با عبلقة ابلسنن اإلنسانيةمتشأّة ٩با يدلل أف السنن الك
( تنبيو أب ضركرة إعماؿ العقوؿ كٙبريك َأَفبل تَػْعِقُلوفَ ) ،كلكن يشَبكاف بوحدة ىدؼ سامية 

ٍم ًمٍن عىٍقلو أىًسّبو ) ٕٔٔوٓت هنج الببلغة حكم ، الكوف كالكائنات أسرار ُبالتفٌكر  ٙبىٍتى ىىوىل  كى
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العقل ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( ،كأىىوفى الضىرىرىين ،( كابلعقل تدرؾ األمور كٛبيىيٌػزي بػىٍْبى خىّب الشَّرَّينأمّبو 

أفليس لكم عقوؿ تدركوف ّٔا دالئل  ُُٔ/  ُالبحار  (في بىٍت ًبًو ا١ٍبًنَّاسً كىاًٍكتي  ،ني ٞبى ًبًو أٍلرٌ  دى بً مىا عي  :
؟ انتهاءن  قادر على  إعادة ا٣بلق بعد الفناء للجزاء ،فتعلموف أف من قدر على ذلك ابتداءن  ،قدرتو
فً  ًإفَّ اللٍَّيلى كىالنػَّهىاري ) ٓت غرر ا٢بكم –ٔ:فائدة ٍل ًفيهً  يػىٍعمىبلى اًف ًمٍنكى فىخي  ،مىاًفيكى فىاٍعمى أيىٍخيذى ٍذ كى
ا اًر شىبىاًبكى قػىٍبلى ىىرىًمكى )اغتنم ٟبسان قبل ٟبس: عن النيب )ص( ( ًمنػٍهيمى كى كىصحَّت ،فػىبىاًدٍر ابًًٍسًتٍثمى

كنز العماؿ ( ٍعًفكى كىقػيوًَّتكى قػىٍبلى ضى  ،كىفػىرىاًغكى قػىٍبلى شيٍغًلكى  ،كىًغنىاؾى قػىٍبلى فػىٍقرًؾى  ،قػىٍبلى سيٍقًمكى 
يىاًتكى قػىٍبلى مى  ،َّْْٗخرب  .ٍوًتكى كىحى
نظمة مدبٌرة كخاضعة بر أمر ا٤بوت ضمن مقادير مقدرة كأالذم يدبر أمر ا٢بياة ىو الذم يد – ٕ

كذلك  تعاقب الليل كالنهار، ككل شيء   ٖالرعد/ ﴾وَُكل  َشْيٍء ِعْنَدُه ٗبِْقَدارٍ ﴿للحكمة كا٤بصلحة 
ككلما  ،عر بعظمة مبدعهافهي كلما تتأمل فيها تش ،ُب ا٢بياة على أسس منٌظمة كمقادير مقٌدرة

 ، كا٢بياة عبث كيخلقت سدل!تبتعد عن التفٌكر كالتدبٌر تبقى ترل كل شيء ٨بلوؽ ببل معُب
يػٍره ًمٍن ًعبىادىةً تػى )ٓت ا٢بديث  ُِا٢بج / ﴾َذِلَك ُىَو الضَّبلُؿ اْلَبِعيدُ ﴿كقوِلِو تعا٘ت  ( نىةو سى  فىٌكر سىاعىة خى

َا يَػَتذَكَُّر ُأْوُلوا األَلْ ﴿ كتنمية العقوؿ،  ،كالتفٌكر حياة النفوس ،ِّٕ/  ُٕالبحار  ،ُٗالرعد /  ﴾َبابِ ِإ٭بَّ
 بدقة يعادؿ عمر اإلنساف كٌلو!. أتمل علمية  لقطةكلعٌل تفكٌر  ،كمعرفة السنن كاكتشاؼ األسرار،

 ﴾زََْ هَدٌُُخ ِٓؽََْ َٓد هَدٍَ خًٌَََُُّٕٕ  ﴿ - ٔٛ
ف تصغر مداركهم عن إدراؾ حكمة هللا كقدرتو على أ ،ٓب يكًف ىؤالء ىذًه الدالئل ا٤بنٌظمة   

( لئلضراب أم ليس ٥بم عقله كال َبلْ فإذا ىم يسخركف ٩با ييوعىديكف من البعث كا١بزاء. ) ،البعث
كال يعتربكف بكل آايت هللا، فتقليد اآلابء كاألجداد على ابطًلًهم ببل تدبر منعهم من اتباع  ،نظره 
 ،كالذم ال يفكر يقوده الذين يفكركف ،عمى دكف برىاف كال بيافكا٭با اتبعوا التقليد األ ،ا٢بق

لذلك شٌجع القرآف على التفكر  ،أهنيم كانوا ُب ضىبلؿ مبْب ،كيكوف ضٌحية من ضحاايىم
كيفيد ا٢بكمة  ،كجبلء العقوؿ ،ألف حيسن التفكر حياة القلوب ُِٗالبقرة /  ﴾َلَعلَُّكْم تَػتَػَفكَُّروفَ ﴿

 كيهدم للٍب ىي أقـو . ،م كيسدد ُب القوؿ كالعملكيهد ،كيعصم من الزلل
 ﴾هَدٌُُخ ؤَجٍَِخ ِٓعْنَد ًًَُنَّد ظَُُخزدً ًَػِظَدٓدً ؤَجِنَّد ََُٔسْؼٌُؼٌَُٕ  ﴿ - ٕٛ

بعد أف نصّب تراابن ؟ فهم يستبعدكف حصوؿ  ،قالوا كيف نعود إٔب ا٢بياة بعد ا٤بوت مرة أخرل
لعرفوا أف النهار ينسخو  ،م نظركا إٔب الليل كالنهار مثبلن كلو أهن ،البعث كا٤بعاد إٔب العآب اآلخر

َرًة أُلْوٙت ﴿ كقولوالليل، كأيضان الليل ينسخو النهار  يُػَقلُِّب اَّللَُّ اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ِإفَّ ٓت َذِلَك َلِعبػْ
إ٥بية كدخوؿ النهار ُب الليل يكشف عن سينة  ،فدخوؿ الليل ُب النهار ْْالنور /  ﴾األَْبَصارِ 

تبْب كما يتداخل الليل ابلنهار كذلك يتداخل ا٤بوت مع ا٢بياة  إنسانية متصلة بسينة إ٥بية كونية،
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  ،كما تتداخل األشياء بعضها ابلبعض اآلخر ٗبقادير مقدرة كمدبرة  ،بطريقة منظمة ابلغة الدقة
كالنـو مع  ،كالقوة مع الضعف ،كالركح مع ا١بسد ،كالعزة مع الذلة ،كتداخل الشدة مع الرخاء

 ﴾ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ،فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا﴿كالعسر مع اليسر  ،كاألمل مع العمل ،اليقضة
كإ٭با عسر يتحرؾ  ،فبل عسر مستمر كال يسر مستمر ،فهناؾ إذان عسر يتخللو يسر ،ٔ – ٓالشرح / 

، فبل حياة مستمرة كال موت كا٤بوتخل الليل كالنهار كا٢بياة كما يتدا  ،مع يسر كيتداخل معو
 ،فا٤بوت دكرة من دكرات الوجود اإلنسا٘ب ،كا٭با تتحرؾ ا٢بياة مع ا٤بوت كتتداخل معو ،مستمر

ألنو أحبَّ أحد الصديقْب ا٤بتعاكنْب ككره  ،كمن أحبَّ ا٢بياة ككره ا٤بوت فيعيش أنصاؼ ا٢بياة
٤بوت ليس ضد ا٢بياة كا٭با صديق ا٢بياة فلوال ا٤بوت ٤با امتٌدت ا٢بياة أبىلها، فإف ا ،اآلخر

فبل قيمة للحياة من دكف صديقها ا٤بوت )كابلعكس( لذلك  ،كبينهما تعدد أدكار ككحدة ىدؼ
ٍوتى تيوىىبي لى ) عن اإلماـ علي)ع( ،إذا ٓب تكن ا٢بياة كما تريد فليكن ا٤بوت كما تريد

ى
كيٍم ايٍطليبيوا ا٤ب

فًمٍن عدالة هللا ُب حكمو تستلزـي أٍف يتبع ىذا العآب الدنيوم ا٤بغمور  ،ِٕٖ/  ُموسوعة الشهادة  (!ا٢بىيىاةى 
 كالعدؿ كاإلحساف. كا١بزاء عآب آخر متساـو يعتمد ا٢بق  ،ابلظلم
كأهنم ما رأكا أحدان مات ٍب  ،إهنم أنكركا البعث كالنشور الستبعاد ذلك ٕبسب عقو٥بم –ٔ:فائدة

كم ىو الفارؽ بْب تفكّب ا١باىل ادكد كتفكّب العآب  ،عاد اثنية إٔب ا٢بياة ليخربىم عما رأل
 ايف أكأف ا٣بالق ىو ا٤بميت ك  ،أٓب يعلموا أف مالك ا٤بوت ىو مالك ا٢بياة ،كاستدالالتو الرصينة

ًديدو كقولو ) ،ىو ا٤بعيد )ص( عن النيب ، ُٓؽ/( أىفػىعىًيينىا اًب٣بٍىٍلًق اأٍلىكًَّؿ بىٍل ىيٍم ُب لىٍبسو ًمٍن خىٍلقو جى
حً  لى ًمٍن غىفى  :ا٣بَاِسرُ ) العىجىبي كيلُّ ) عن اإلماـ زين العابدين)ع( ،ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص  (ا٤بعىادً  عىٍن ًإٍصبلى

يرجعنا القرآف إٔب  ،ِْص  ٕالبحار  (األيٍخرىل كىىيوى يػىرىل النٍَّشأىةى األيكٔبى  النٍَّشأىةى  العىجىًب ًلمىٍن أىٍنكىرى 
كىو الكفر ابآلخرة كالذم سببو التشكيك كا١بهل كالكفر  ،ؤالءالسبب ا١بذرم لعدـ إٲباف ى

َوُىَو الَقاِىُر فَػْوَؽ ﴿ ف ادكدة بقدرة هللا البل٧بدكدةكقياس قدرة اإلنسا ،بقدرة هللا القاىرة
  . ُٔاألنعاـ /  ﴾ُعبَّاِدهِ 
 ﴾ؤََٔدؼِريُ خًََُِّٕنيَ  َُوًَْ ًُػًَِْٗد َٗمُْٖ ًَآزَدئَُٗد ىٍََخ ِْٖٓ هَسَُْ بِْٕ ىٍََخ بِالَّ ﴿ - ٖٛ

 ،كلكن ٓب يظهر لو أثر ُب عآب الواقع ،لقد ٠بعنا ىذا من قبلك اي ٧بمدي ككذلك ٠بع بو آابؤان
: أكاذيب  َأَساِطّبُ ( ِإْف َىَذا ِإالَّ َأَساِطُّب اأَلوَِّلْبَ حيث يقولوف من الذم مات ٍب رجع كأخرب؟ )

فهذا كبلـ ال  ،كلو كاف ىذا حقان لوقع ،بهم كآمنوا ّٔاكخرافات اختلقها القدماء كسطٌركىا ُب كت
: كفيو إشارة إٔب أف الناس أغلبهم أىل جهل كتقليد أعمى من ا٤بتقدمْب فائدةصحة لو! 

كتبقى حقيقة البعث  ،إاٌل من ىداه هللا بنور اإلٲباف كالعلم كالبحث كالتأٌمل كالتحقيق ،كا٤بتأخرين
ال يتأخر تلبية لطلب جيل من أجياؿ الناس. كتبقى حقيقة كالنشور ٥با موعد خاص ال يتقدـ ك 
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ا٤بعاد ىي ا٢بقيقة الكربل الٍب ال بد أف تتحقق بكل أتكيد ألهنا ىي الٍب تعطي للحياة قيمتها 

كمىٍن أنكرىا  ،كمىٍن آمن ّٔا استعٌد ٥با ،سواء آمن الناس ّٔا أك أنكركىا ،كمعناىا كفلسفتها
يُدُه َوُىَو َوُىَو الَِّذي يَػْبَدُأ ا٣ْبَْلَق ّتَّ يُعِ ﴿ندامة ُب يـو القيامة. اصطدـ بعذأّا فيندـ، كأشد ال

يـو )، : ا٢بىياةي ليغزه مبهم ال ييفهم معناه لوال )اإلٲباف( اب كاليـو اآلخر لَ يق ،ِٕالرـك / ﴾َأْىَوُف َعَلْيوِ 
 .(ٍستػىٍوَبى افىمىٍن كىٌَب، دقيق: ًميزىافه القيامة 

 ﴾( ََْٔوٌٌَُُُٕ َُِِّوِ هَُْ ؤَكَال ظًًٍََََُُّٕ 73َُِْٖٔ خََْٕضُ ًََْٖٓ كِْيَد بِْٕ ًُنعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ ) هَُْ ﴿ - ٘ٛ- ٗٛ
اي  ()ُقلْ  ،احتج هللا سبحانو على شبهات ا٤بشركْب إلثبات ا٤بعاد بثبلثة براىْب بثبلث آايتو    

( من ا٤بخلوقات ؟ كمىٍن ْرُض َوَمْن ِفيَهاِلَمْن األَ م عما قالوه ُب إنكار ا٤بعاد : )٧بمدي جواابن ٥ب
( إف كاف عندكم علم ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموفَ مالكها كرازقها كا٤بتصرؼ فيها ابإلٯباد كاالفناء؟ )

: دلت ىذه اآلايت كما بعدىا على فائدة  ،كفيو استهانة ّٔم كإظهار ١بهلهم ،فأخربك٘ب بذلك
كنبٌهت أف من ابتدأ اب٣بلق  ،ا٢بجة العلمية عليهمجواز جداؿ الكفار ابلٍب ىي أحسن كإقامة 

( اللَّي خىاًلقي كيلًٌ شىٍيءو كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو كىًكيله ، كقولو )لوىية كالعبادةكاإلٯباد ىو ا٤بستحق لئل
  .ِٔالزمر/
٥بم من هللا خالقها كموجدىا كمدبرىا كالبد  السليمة، ( معربان عن الفطرةَسيَػُقوُلوَف َّلِلَِّ ) – ٘ٛ

االعَباؼ ّٔذه ا٢بقيقة )كاإلعَباؼ ابلشيء إعَباؼ بلوازمو( أم أف االعَباؼ بقدرة هللا ىي 
( أفبل تفهموف كتعتربكف فتعلموف ُقْل َأَفبل َتذَكَُّروفَ ) ،اعَباؼ اب٤بعاد ألنو من قدرة هللا البل٧بدكدة

الك لو أف  يتصرؼ ٗبلكو ألف ا٤ب ،أف من ابتدأ ذلك قادر على إعادتو خلقان جديدان بعد فنائو
 ،ِٗاألعراؼ /  ﴾َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوفَ ﴿كا٤بعاد إٔب يـو القيامة حق يريده هللا عزكجل  ،حيث يريد

، كىشىرٌهي ما  ٓت غرر ا٢بكم كابإلٲباف اب٤بعاد نعرؼ فلسفة ا٢بياة! )خىّبي الًعٍلم ما أصلحتى ًبًو رىشىادىؾى
)   .أفىسىدتى ًبًو مىعىادىؾى

 ﴾( ََْٔوٌٌَُُُٕ َُِِّوِ هَُْ ؤَكَال ظَعَّوٌَُٕ 75خَُّٕسْغِ ًَََذُّ خُْؼَُِْٖ خُْؼَظِِْْ ) هَُْ َْٖٓ ََذُّ خٌَََُّٕٔخضِ ﴿ - ٚٛ – ٙٛ
رة للسماكات السبع طباقان ٗبا فيها من عوآب ىائلة كمنظومات سؤاؿ كجدا٘ب عن الربوبية ا٤بدبٌ فهو 

 كىو رمز لبلستعبلء ككناية ،ا٣بالص ال ينازعوي فيو أحد ا٤بلك:  اْلَعْرشِ ككواكب كأقمار،  مشسية
 ﴾كىًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىوىاًت كىاألىٍرضً ﴿ كقولوعن السلطاف كالسيطرة على الوجود  تشبيهية تقريبية

 ﴾َسيَػُقوُلوَف َّلِلَِّ ﴿ -ٚٛ(؟ السَّْبِع َوَرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  َرب  السََّمَواتِ فمن ىو ) ،ِٓٓالبقرة / 
( ُقْل َأَفبل تَػتػَُّقوفَ تقوف رب السماكات السبع )كلكنهم مع ذلك ال ٱبافوف صاحب العرش كال يٌ 

ُ نَػْفَسوُ ﴿ كقولِو تعا٘تأفبل ٚبافوف من غضبو كعذابو  رُُكْم اَّللَّ فتوحدكنو كتَبكوف  َّآؿ عمراف /  ﴾َوُٰبَذِّ
كقدـ التذٌكر على  ٖٓ( اآلية ذَكَُّروفَ َأَفبل تَ : )فائدة كىي أنواع العبادات الضالة.  ،عبادة غّبه

كبعد أف عرفوه سبحانو علموا أنو ٯبب  ،ألهنم ابلتذٌكر يصلوف إٔب التقول كالعلم كا٤بعرفة ،التقول
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( كمىٍن كانت السماكات ككل الكائنات طوع أمره يهوف كىمىٍن اًتػَّقىى هللا كىقىاهي عليهم إتٌقاء ٨بالفتو )
يعنا ًإفَّ اللَّى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره أى ، كقولو )عليو إعادة من مات ( ٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي اللَّي ٝبًى

 .ُْٖالبقرة/
 َ( ََْٔوٌٌَُُُٕ َُِِّوِ هَُْ كَإ77ََّٗهَُْ َْٖٓ زًَِِْهِ ٌٌََُِٓضُ ًَُِّ َِْ٘ءٍ ًَىٌَُ ُّفِريُ ًَال ُّفَدَُ ػََِْْوِ بِْٕ ًُنعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ )﴿ - ٜٛ – ٛٛ

 ﴾ظُْٕمًََُُٕ
كاإلنساف إذا أخلص مع هللا كطاعتًو  ،من صفات ا٤ببالغة ،: أعظم ا٤بلك كخفااي التدبّبَلُكوتُ ا٤بَ 

ٌليَّاًت ا٤بلكوًت فيوضات خاصة مباشرة ٩بيزة )غيٍضويا روي:  ،فسوؼ يفيض هللا عليًو من ٘بى
، كتىنكىًشفي لىكيٍم األٍسراري ف ا٢بقائق، كتعرفو  ،: تىركفى العىجاًئبـى هللاي عىليكمأٍبصارىكيٍم عىما حىرٌ 

ٌي ىىبٌٍ ) ٓت ا٤بُناجات الّشعبانّية( كىتينًسقيوفى مىٍع األىقدار صىار نقطاًع ًإلىٍيكى كىأىنًر أىبٍ اال ٕب كىمىاؿ إ٥بًى
ا ًإلىٍيكى بنا ًبًضيىاء نىظىرً و قػيلي  رًؽى أىبٍ  ،ىى مىة ف اٍلعىظى مىٍعدى  فػىتىًصل ًإٔبى  ،النُّور بى ليوب حيجي صىار اٍلقي حىٌبَّ ٚبى
ًلكى نيرًم ًإبٍػرىاًىيمى مىلىكيوتى ﴿كقولِو تعا٘ت  ٗٗص ْٗالبحار  (كى ًبًعٌز قيٍدسً  نىا ميعىلَّقىةن  أىٍركىاحي ّبي صكىتى  كىكىذى

نىاهي رىٍٞبىةن ًمٍن ًعٍنًدانى كىعىلَّ ﴿كقولِو تعا٘ت كىكذا العلم الٌلىدٌُّ٘ب  ٕٓاألنعاـ /  ﴾كىاألىٍرضً  السَّمىوىاتً  ٍمنىاهي آتػىيػٍ
( ا٤بلك الواسع التاـ؟ كمن بيده َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيءٍ  ُقْل َمْن بَِيِدهِ أم ) ٓٔالكهف /  ﴾ًمٍن لىديانَّ ًعٍلمان 

رؼ ُب ىذه األكواف اب٣بلق كمن ىو ا٤بتصٌ  ،خزائن  كل شيء؟ خلقان كإٯبادان ُب الدنيا كاآلخرة
 تعأب كمفتقر إليو حٌب أنفسنا ملك  كاإلٯباد كالتنظيم كالتدبّب كالتقدير؟ ككل شيء خاضع 

( كناية بَِيِدهِ كتعبّب ) ُٓفاطر/( أىنٍػتيمي اٍلفيقىرىاءي ًإٔبى اللًَّ كىاللَّي ىيوى اٍلغىًِبُّ ا٢بٍىًميدي كقولو ) ،كليست لنا
يغيث ٰبفظ  : ّبُ ٯبُِ ( َوُىَو ٯبُُِّب َوال ٯُبَاُر َعَلْيوِ ) كاإلحاطة، للداللة عن القدرة تشبيهية ٦بازية

( كال يغيث كال يعْب كال َوال ٯُبَاُر َعَلْيوِ أم كىو ٰبمي من استجار بو كالتجأ إليًو ) ،كٰبمي كينقذ
ألنو ليس ُب العوآب كلها كما ىو خارج ، كال ٲبنع منو إذا أراد أحدان بسوء ،ٰبمي أحد منو أحدان 

 ﴾َشْي ًا ِإْف َأرَاَد ِبُكْم َضّرًا َأْو َأرَاَد ِبُكْم نَػْفعاً ُقْل َفَمْن ٲَبِْلُك َلُكْم ِمْن اَّللَِّ ﴿كقولو من قبضتو 
  .ُُالفتح/

( ا٤بلك كلُّو كالتدبّب َسيَػُقوُلوَف َّلِلَِّ ) – ٜٛ( أجيبو٘ب أف كنتم تعلموف كتدركوف؟ ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموفَ )
كتوحيده سبحانو؟  ( قل ٥بم فكيف ٚبدعوف كتصرفوف عن طاعتوُقْل فََأَنَّ ُتْسَحُروفَ  تعأب )

فأنتم بعبادة األصناـ ا٢بجرية أك األصناـ البشرية كالقناعات الصنمية قد سىحىرت عقو٥بم كأ٭با 
( ُتْسَحُروفَ كاعَباىا الذىوؿ فتصوٌرت األشياء على غّب ما ىي عليها. ) ،غابت عن رشدىا

ككضع  ،يط كالتخٌبطكىو تشبيو ٤با يقع منهم من التخل ملفتة للنظر، السحر ىنا كناية مستعارة
كقد ثبت ابلتجربة أفَّ  ،األفعاؿ كاألقواؿ غّب مواضعها ٗبا يقع للمسحور من التخٌبط كالتخليط

كتتوٌىم صدؽ ما يقاؿ كإف كاف  ،تكرير الكبلـ ٱبدعي العقوؿ كا٢بواس حٌب تتخيل غّب ا٢بق حقان 
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 ،كٱبدعوف عقو٥بم ُب دينهم كدنياىم (كى النَّاسي ب حىٌبَّ ييصىدًٌقي ب كىذًٌ ب كىذًٌ كىذًٌ :  قيلابطبلن )

: كرتب السياؽ القرآ٘ب ىذه التوبيخات الثبلثة فائدةكآمنوا ابلَبٌىات كا٣برافات كاألابطيل. 
 فََأّنَّ ٍب قاؿ اثلثان ) ،(؟بتعبّب شديد ك٨بيفأفبل تتقوف(؟ تنبيو بلطف )أفبل تذكروفابلتدريج )
ان كفيو هتديد خطّب، أم قل فكيف يلتبس عليكم ا٢بق ( بتعبّب أشد كأكثر ٚبويفان كتعنيفُتْسَحُروفَ 

رغم ىذا االعَباؼ بقدرة هللا تعأب؟!  ا٤بعجز كأ٘ب أسحركم ابلقرآف  ،فتتخيلونو سحران أك شعران 
ا ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي ميبىارىؾه فىاتًَّبعيوهي كقولو )   .ُٓٓنعاـ/األ( كىىىذى

ىذه ا٢بقيقة الَببوية ُب نفس  القيامة لَبسخأتكيد القرآف على يـو فائدة: )حقيقة اآلخرة( 
ٌر َوأَبْػَقىكقولِو تعا٘ت نساف اإل حقيقة مؤثرة ُب مشاعره فتصوغوي  ، فهيُٕاألعلى /  ﴾﴿َواآلِخَرُة َخيػْ

حٌب يفهم  ،فتجعلوي ينسج كل حياتو كعبادتو كمعامبلتو على ضوئها ،صياغة ٝبيلة من جديد
ستقامة ُب أقوالًو قدره كٓب يتعدَّ طوره، كيعيش االؼ كحٌب يعر  ،ا٢بياة الدينيا بشكل صحيح

كأملوي مع  ، كدنياه مع آخرتو،كيعيش التوازف كاالعتداؿ بْب مطالب ركحوي مع جسده ،فعالوً كأ
كيعرؼ   ،كبذلك يبتعد عن النفاؽ كالتقٌلب كالتٌلوف كالتذبذب كالتغٌّب  ،كحياتوي مع موتو ،عمليو

  )لٍيسى ألىحىدو ًمٍن دينٍيٍاهي إالٌ مىٍا أىنٍػفىقىوي عىلىى أيخراٍه( غرر ا٢بكمٓت  ،فيعرؼ كيف يبدأ ،كيف ينتهي
 ﴾زََْ ؤَظَْْنَدىُْْ زِدُْمَنِّ ًَبَِّٗيُْْ ٌََُدٌِزٌَُٕ  ﴿ - ٜٓ

 ،صاحب ا٣بلق العظيم ،( الصادؽ األمْبوابلرسوؿ) ( ابلقرآف ا٢بكيماِب٢ْبَقِّ بل جئناىم )
ككلها تعتمد على ا٢بق كتنطلق منو كتدعوا إليو كتدافع عنو  ،ةم( السهلة السمحة القيٌ )وابلرسالة

حٌب  ،كقد بٌينا ىذا ا٢بق كأكضحناه اب٢بجة البالغة كاألدلة القاطعة ،كالذم فيو سعادة البشر
( َوِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ ) ،كلكنهم أصٌركا على كذّٔم كابطلهم ،أصبح كاضحان كنور الشمس ليلو كنهاره

 (وي بػىٍعضي  كيٌلوي كىاٍلقىٍوؿي   اإٍلٲبىاف عىمىله ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(االعَباؼ اب، ول اإلٲباف ك بدع
مع العلم أنو ال أثر كال شيء على أرض الواقع يدؿ على  ،كال إٲباف ببل عمل صاّب ،ِّصٗٔالبحار

 ،ٖٔصُكنز العماؿ خرب ( ًإٲبىافى ًببلى  له كىالى عىمى  ،ًببلى عىمىلو  الى يػىٍقبىلي ًإٲبىافه ) عن النيب)ص( ،اإلٲباف ُب أعما٥بم
يكٌذبي  ،ُب اآلية داللة كاضحة على أف مىٍن يٌدعي اإلٲباف اب كيصرُّ على معصيتو فهو منافقٍ 

 ( .اًبلًكٍذًب يتٌزين أىىَّلى النًٌفىاؽ) ٓت غرر ا٢بكمعلى هللا كعلى الناس ُب دعواه. 
َٓؼَوُ ِْٖٓ بَُِوٍ بٌِخً ٍََُىَرَ ًَُُّ بَُِوٍ زَِٔد وََِنَ ًََُؼَال زَؼْعُيُْْ ػَََِ زَؼْطٍ ُٔسْمَدَٕ خَُِّوِ ػََّٔد  َٓد خظَّىٍََ خَُِّوُ ِْٖٓ ًًٍََُ ًََٓد ًَدَٕ ﴿ - ٜٔ

 ﴾َّصِلٌَُٕ
ٓت تتوأب األدلة القرآنية العقلية على تثبيت الٌتوحيد، القاعدة األساسية لكل الرساالت السماكية، 

ياةي النػى ) غرر ا٢بكم اٍلقيليويب( ألف الٌتوحيد يفتح اآلفاؽ كيكشف لك  حىيىاةي  الذًٌٍكري كى  ٍفًس،الٌتوحيدي حى
فلسفة ا٢بياة لتعرؼ أسرار الوجود، فَبل العجائب، فتنٌسق مع األقدار، فمن سعى إٔب هللا قرٌبو 

ٍن صىبػىرى عىلى )مى عن اإلماـ علي )ع(  إليو كدلو عليو، كمن ٕبث عن هللا تعأب كجده كاطماف إليو،
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ما اٚبذ هللا كلدان  ،نبو هللا تعأب ابلدليل العقلي على امتناع إ٥بْب، ٓٗص ُٕالبحار كىصىلى إلًيًو( هللاً 
هللُا نُوُر السََّماَواِت ﴿كقولو  َُالشورل/﴾لَْيَس َكِمْثِلُو َشْيءٌ ﴿كقولو مطلقان كليس لو شريك  

تيمٍ  كىىيوى ، كقولو )َٔاإلسراء/( اسً ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّ ، كقولو ) ّٓالنور / ﴾َواأْلَْرضِ   (مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
 ،كإاٌل لكاف ىو متولدان عن غّبه ابلتناسل ا٤بعركؼ أك كتولد النبات من ا٢ببوب كالبذكر، ْا٢بديد/

ْن َوَما َكاَف َمَعُو مِ كل الكائنات  عابدكف منقادكف )  ُُٔالبقرة /  ﴾ُكل  َلُو قَانُِتوفَ ﴿بينما ا٢بقيقة 
( كلو كاف معو ِإذًا َلَذَىَب ُكل  ِإَلٍو ٗبَا َخَلقَ ( ليس معو مىٍن يشاركو ُب اإللوىية كالربوبية )ِإَلوٍ 

كٛبٌيز ملكي كل كاحد عن ملك اآلخر  ،سبحانو إلو ال نفرد كل إلو ٖبلقو الذم خلق كاستبٌد بو
 ،كمغالبتو كحاؿ ملوؾ الدنيا ر بعض( كىلىتىكىربَّ كطلب بعضهم قهَوَلَعبل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعضٍ )

، كقولو ّا٤بلك/ ﴾َما تَػَرى ٓت َخْلِق الرَّْٞبَِن ِمْن تَػَفاُوتٍ ﴿كقولو كا٤بشاىد أف الكوف منتظم متناسق  
ال ختص كل  ،لو كاف للكوف خالقاف (:ا٤بعُب العاـ) ٖٖالنمل/( شيء صيٍنعى اللًَّ الًَّذم أىتٍػقىنى كيلَّ )

مع أف نظاـ الكوف  ،حدكده كنظامو كخصائصو ا٤بتميزة عن ا١بزء اآلخر كاحد ٔبزء من الكوف لو
كلو تعدد ا٣بالق ال ستدعى ذلك أف يكوف كل ،فخالقو إذف كاحد ،كاحد كخصائصو كاحدة

كمن صفات اإللو أف يكوف ىو األعلى دائمان  ،كقاىران كمقهوران ُب آف كاحد ،كاحد غالبان كمغلوابن 
ابإلضافة إٔب التنافس كالتناحر بْب اآل٥بة على السيطرة  ،إ٥بان كإال ٓب يكٍن  ،على كل شيء

٨بىٍليوؽو  عىٍن ًصفىةً  يػىٍعجىزي  مىنٍ  يىًصفي ًإ٥بىىوي  كىٍيفى ) عن اإلماـ علي )ع( ،كالسلطاف كالتوسعة ُب سلطانو
عٌما يصفو بو  ( تنزٌه هللا كىتىقٌدس كتعأبُسْبَحاَف اَّللَِّ َعمَّا َيِصُفوفَ ) ،ِّٕ/ٕشرح النهج (ًمٍثًلوً 

: إٌف ا١بسد اإلنسا٘ب ال يقـو عليو إاٌل سلطاف فائدة الظا٤بوف ا١باىلوف من الولد كالشريك. 
كلو أنو كاف  ،ْاألحزاب /  ﴾َما َجْعُل هللِا ِلَرُجٍل ِمْن قَػْلبَػْْبِ ٓت َجْوِفوِ ﴿ كقولوكىو القلب  ،كاحد

 ،ف ىو جسد كبّب ٰبكمو نظاـ قديركالكو  ،ىناؾ قلباف ُب جسد كاحد ال ختل نظاـ ا١بسد كلو
قيٍل لىٍو ﴿وقولو  ِِاألنبياء /  ﴾َلْو َكاَف ِفيِهَما َآ٥ِبٌَة ِإالَّ هللاُ َلَفَسَدَتَ ﴿ كقولوكيقـو عليو سلطاف خبّب 

ا يػىقيوليوفى ًإذنا الى  انىوي كىتػىعىأبى عى  ،ٍغوىا ًإٔبى ًذم العىٍرًش سىًبيبلن تػى ب كىافى مىعىوي آ٥ًبىةه كىمى ًبّبناسيٍبحى  ﴾مَّا يػىقيوليوفى عيليوِّا كى
يى ايٍطليٍبًِب  ٓت دعاء اإلماـ ا٢بسْب )ع( ٓت يـو عرفة ،ّْ-ِْ االسراء/

ٍجًذٍبًِب اً ًبرىٍٞبىًتكى حىٌٌب أىًصلى ًإلىٍيكى كى  )إ٥بًٍ
 ( ا٢بٍىٍاًضري  الرًَّقٍيبي  كىأىٍنتى  تىًغٍيبي  كىٍيفى  أىـٍ  الظٍَّاًىري  كىأىٍنتى  ٚبىٍفى كىٍيفى  إ٥بي، ٗبىنًٌكى حىٌبَّ أيٍقًبلى عىلىٍيكى 

 ﴾ػَدُِِْ خُْـَْْرِ ًَخَُّٙيَديَشِ كَعَؼَدََُ ػََّٔد ًٌَُُُِّْٕٙ  ﴿ - ٕٜ
( َعاٗتِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ ٍب كصف هللا تعأب نفسو بصفات الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ فقاؿ )

ف ما ىو كائن كموجود كلكنو غائب أك كا ،كىو ما ٓب يكن ،كبّب كاسع الداللة: عآبى  اْلَغْيبِ 
ماقد كاف كحضر كتشاىده العيوف  ،: أيضان عآبى كبّب مشهود َوالشََّهاَدةِ ، ا٣بلقك٨بفي عن عآب 
 ،كالظاىر كالباطن ،أم عآبي الٌسر كالعبلنية( َعاٗتِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ ): ا٤بعُب  ،كأمكنهم العلم بو



 

     182                عشر السابع/ ا١بزء ٛٔٔ/ عدد آايهتا  مكية/  ٖٕ ا٤بؤمنوف/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ 
 ،ابلغيب كما ىو ابطن ك٨بفي، مع علمو ابلشهود كا٢بضورم هللا  يتساكل عل ،كاألركاح كاألجساد

، كال ٚبفى عليو خافية ُب شؤكف ب عن األنظار كٗبا تدركو األبصاركىو هللا تعأب العآب ٗبا غا
ُتمْ ﴿كقولِو تعا٘ت فهو سبحانوي موجود ُب كيًل مكاف  ،الكوف كالكائنات  ﴾َوُىَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنػْ

أنو سبحانو كتعأب عآب ٗبا كاف أمس كما ، َٔاإلسراء/( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً كقولو ) ،ْ/ا٢بديد
كمىٍن كانت ىذه صفتو ٓب يكٍن لو شريك.كىو سبحانو ايط بكل شيء  ،يكوف اآلف كما سيكوف

يطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن ًعٍلًمًو ًإالَّ كقولو )كليس ىناؾ أحد ٰبيط بعلم هللا،   ، ِٓٓالبقرة/(  ٗبىا شىاءى كىالى ٰبًي
( تقٌدس كتنزٌه هللا عن إشراكهم ُب صفتًو كقدرتو فَػتَػَعاَ٘ت َعمَّا ُيْشرُِكوفَ فهو ا٤بتفٌرد ُب علمو كقدرتو )

 كألوىيتو كُب دعائو . 
 ِٕ/  ِٔا١بن  ﴾وؿٍ ِإالَّ َمْن اْرَتَضى ِمْن َرسُ ، يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِو َأَحداً َعاٗتُ اْلَغْيِب َفبل ﴿كقولِو تعا٘ت 

هي شىهىادىةه ) عن اإلماـ علي)ع( نًيَّةن  ، كيلُّ غىٍيبو ًعٍندى هي عىبلى  فائدة: ،ْْٓالتفسّب ا٤ببْب ص  (كىكيلُّ ًسرٌو ًعٍندى
( عآب ٗبا كاف كٗبا سيكوف كٗبا ٓب يكن أف لو كاف كيف عاٗت الغيب والشهادةأنو سبحانو )-ٔ

كاف ّٔذه الصفة الٍب فوؽ األكصاؼ ال   كمن ،ُب صفتوفهو األعلى كاألقدر من كل شيء  ،يكوف
اًلقي كيلًٌ يكوف لو شريك، كقولو ) ٍلًقًو فػىتىشىابىوى ا٣بٍىٍلقي عىلىٍيًهٍم قيًل اللَّي خى لىقيوا كىخى أىـٍ جىعىليوا للًًَّ شيرىكىاءى خى

قولِو ك: قسم ال دليل عليو وىو قسمافما غاب عن ا٢بسًٌ  )الغيب( -ٕ ،ُٔالرعد/( شىٍيءو 
كقسم لو دليل: كاإلٲباف اب  ،ٗٓاألنعاـ /  ﴾َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال يَػْعَلُمَها ِإالَّ ُىوَ ﴿تعا٘ت 

 (، كينطق بتوفيق اللٌ هللا بًنيورً  يػىٍنظيري  اٍلميٍؤًمني )عن النيب)ص(  ،كابلرسل كالرساالت كا١بزاء كا٢بساب
فالذم غاب عنك عآب  وغيب غبت عنو : ،كوىناؾ غيب غاب عن ،َُّّٕكنز العماؿ خرب 

فهو قريب منك كأنت ال تشعر ، أما الذم غبت عنو ابلوجود كىو هللا تعأب ،األركاح كىو معك
تيمٍ  كىىيوى كقولو )، ُٔؽ /  ﴾اْلَورِيدِ  َو٫َبُْن َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبلِ ﴿كقوِلِو تعا٘ت   (مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ

 .ْا٢بديد/
 ﴾( ََذِّ كَال ظَفْؼَِْنِِ كِِ خُْوٌَِّْ خُظَّدُِِٔنيَ 94هَُْ ََذِّ بَِّٓد ظَُُِّنِِّ َٓد ٌُّػًًََُٕ ) ﴿ - ٜٗ – ٖٜ
 كُب ىذا االلتفات يدعو هللا سبحانو نبيو)ص( أف يطلب إٔب ربو أالٌ  ،: إف أريتِب ِإمَّا ُترِيَػِبِّ    

أم قل اي رب إف كاف كال بد من أف  ،ؤالء ا٤بشركْب حْب ٰبٌل ّٔم أبس هللا٥بى يكوفى ٗبشهد بئيس 
تريِب ما تعدىم من العذاب ُب الدنيا فبل تعٌذّٔم كأان فيهم )أك( قل رٌب إٍف عاقبتهم فبل هتلكِب 

ك٪بِب من عذابك بلطفك  ،ألف العقوبة العامة تعم عند نزك٥با العاصي كغّبه ،ٗبا هتلكهم بو
َنًة ال ُتِصينَبَّ الَّ ﴿كقولو   كىًإذىا) عن النيب)ص( ،ِٓاألنفاؿ /  ﴾ِذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّةً َواتػَُّقوا ِفتػْ
نىةو فػىتػى  أىرىٍدتى   . ّٓص  ُٖتفسّب ا٤براغي  (غىيػٍري مىٍفتيوفو  ًِب ًإلىٍيكى فى وى ًبقىٍوـً ًفتػٍ
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 الدعاء ( مبالغة ُبَربِّ ككرر ) ،( فبل تعذبِب معهمَربِّ َفبل َ٘بَْعْلِِب ٓت اْلَقْوـِ الظَّاِلِمْبَ ) –ٜٗ
كما ىلك موسى كليم   ،أم رب فبل ٘بعلِب ُب ٝبلة الظا٤بْب فأىلك ّٔبلكهم ،كالتضرٌع كالَبٌحم

اـ ا٢بسْب)ع( على يد شرار ككما استشهد اإلم ،هللا)ع( كأخوهي ىاركف ُب التيو مع بِب إسرائيل
كالفيضاف   ،بس، كىكذا إذا حانت السنن التارٱبية كقت تنفيذىا فإهنا أتخذ األخضر كالياالناس!

َد ِلُسنَِّة قَػْبُل َوَلْن ٘بَِ  ُسنََّة اَّللَِّ الٍَِّب َقْد َخَلْت ِمنْ ﴿كقولو يكتسح ا١بميع كعند هللا عاقبة األمور! 
لظا٤بْب، كلكنو ادمحم)ص( حبيب هللا فهو أجلَّ ٩با يكوف سببان ١بعلو مع كالنيب  ِّالفتح/﴾اَّللَِّ تَػْبِديبلً 

فهو زايدة ُب  ،للعبودية كتواضعان  كحفظان من طوارؽ الليل كالنهار أمر أف يدعو بذلك إظهاران 
َفبل َيََْمُن َمْكَر اَّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ ﴿الوقاية كا٢بماية كالرعاية، كتعليم ٤بن بعده أال أيمنوا مكر هللا 

كلكن ُب ٪باة منو كىذا يدؿ على أف الببلء رٗبا يعم أىل الوالء ُب الدنيا  ٗٗاألعراؼ/ ﴾ا٣ْبَاِسُروفَ 
كلو عذب الرب ٓب يكن ذلك منو ظلمان على ضوء  ،كاف للحق سبحانو أف يفعل ما يريد ،ُب اآلخرة

 .حركة السنن التارٱبية
ُب ًصفىًة هللًا ) ُُٓٗب هنج الببلغة خطبة ، ُٓٓاألعراؼ /  ﴾أَتُػْهِلُكَنا ٗبَا فَػَعَل الس َفَهاُء ِمنَّا﴿ كقولو

انىوي  ! كىالى تيلًهيًو رىٍٞبىةه  ،ٍشًغليوي غىضىبه عىٍن رىٍٞبىةو يالى ) (سيٍبحى بُّ ) ٙٛٔوٓت خطبة  (عىٍن ًعقىابو ٰبًي
كأٍف  ،ٖٗا٤بائدة /  ﴾اٍعلىميوا أىفَّ هللاى شىًديدي اٍلًعقىاًب كىأىفَّ هللاى غىفيوره رىًحيمه ﴿ كقولو ة!(كىيػىٍرضىى ًمٍن غىٍّبً رًقٌ 

كىذا يكشف لنا عن األرتباط  ،مان ُب دعائو كٞبايتو سبحانويظٌلوا دائمان ُب يقظة كأف يلوذكا دائ
كأف على اإلنساف أف أيخذ ابألسباب البلزمة كا٤بمكنة لكل أمر يريده ،بْب األسباب كا٤بسببات

َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَبباً ﴿ كقولو  غرر ٓت، ٖٓ-ْٖالكهف/ ﴾فَأَتْػَبَع َسَبباً ،ِإَنَّ َمكَّنَّا َلُو ٓت اأَلْرِض َوآتَػيػْ
 .( ًلكيلًٌ شىٍيًء سىبىبو ) ا٢بكم
 ﴾ًَبَِّٗد ػَََِ ؤَْٕ َُُِّٗيَ َٓد َٗؼًُِىُْْ َُوَديًََُِٕ  ﴿ - ٜ٘

فضحكوا كسخركا فقاؿ هللا سبحانو  ،أنذرى النيب)ص( قريشان ابلعذاب على تكذيبو كإنكار نبوتو
و ابستحقاقهم كٗبا كىسىبىت لنبيو ال ٙبزٍف ٫بن قادركف على أف نريك العذاب قريبان الذم كعدانىم ب

 ،أك يكوف من أصبلّٔم مؤمنْب ،كلكن نؤخرٌه ٢بكمة إللقاء ا٢بجة الكاملة عليهم ،أيديهم
كىمىا أىٍىلىٍكنىا ًمٍن قػىٍريىةو ًإالَّ كى٥بىىا  ﴿ كقولوك٭بهلهم ٤بصلحة توجب ذلك لعلهم يرجعوف إٔب هللا ابلتوبة 

ُ ﴿ وقولو ٓ – ْا٢بجر /  ﴾ةو أىجىلىهىا كىمىا يىٍستىٍأًخريكفى ًكتىابه مىٍعليوـه، مىا تىٍسًبقي ًمٍن أيمَّ  َوَما َكاَف اَّللَّ
بَػُهْم َوأَْنَت ِفيِهمْ   . ّّاألنفاؿ /  ﴾لِيُػَعذِّ

  ﴾خيْكَغْ زِدَُّعِِ ىَِِ ؤَلَُْٕٖ خَُِّّْٕحَصَ َٗمُْٖ ؤَػَُِْْ زَِٔد َّصِلٌَُٕ  ﴿ - ٜٙ
ادفع ابلطريقة الٍب فيها أحسن األساليب لدفع تصرفاتػىهيم ا٤باكرة  (ةَ اْدَفْع اِبلٍَِّب ِىَي َأْحَسُن السَّيِّ َ )

، فإف ٓب تستطع فباإلحساف من اإلنساف األحسن أتتيك، فإف الرد األحسن كأقوا٥بىيم السيئة الٍب
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حْب نزكؿ ىذه السورة ا٤بكية كاف منهج الدعوة  ،، فإف ٓب تستطع فبالصفح العزيز عنهما١بزئي

: ٱبتلف الدفاع ابألحسن  إذف ،كالصرب ا١بميل حٌب أيٌب أمر هللا ، ىي أحسندفع السيئة ابٌلٍب
فَبكو أفضل  ،فإف أغراه اإلحساف اب٤بزيد من اإلساءة كالعدكاف ،تبعان ٢باؿ ا٤بسيء كطبيعتو كظركفوي 

 ٍىًل الغىٍدًر كىفىاءه كىالغىٍدري أبًى  ،ًعٍندى هللاً  الوىفىاءي أًلىٍىًل الغىٍدًر غىٍدره ) ٜٕ٘ٓت هنج الببلغة حكم  ،كأحسن
 كاف ىو األفضل كاألكمل.   ،( كإف كاف اإلحساف عبلجان لداء ا٤بسيء كسببان لندمو كتوبتوًعٍندى هللاً 

 ،( قد يكوف استعماؿ القوة لردع ا٤بعتدم دفاعان ابألحسناْدَفْع اِبلٍَِّب ِىَي َأْحَسُن السَّيَِّ ةَ : )ٗبعُب
ككاف السكوت عن ا٤بسيء يغريو ابإلساءة  ،لقوة الرادعةكذلك إذا كاف ا٤بعتدل عليو ٲبلك ا

 ًمنٍ  عى نػىزى  كىالى  زىانىوي، ًإالَّ  شىٍيءو  ُب  عٍ ييوضى  ٓبىٍ  الٌرًٍفقى  )ًإفَّ  عن النيب)ص( ،ضعف كفقر هكالعدكاف كيعترب 
دَّةى  ًإٍخلط) ا٢بكمٓت غرر  ،َٔص  ٕٓالبحار شىانىوي(  ًإالَّ  شىٍيءو  عن ( قى فى أىكٍ  أىًلرًٍفقي  كىافى  مىا كىاٍرفىقٍ  ،ًبرًٍفقو  الشًٌ

ٍرق الٌرًٍفقي  كىافى  ًإذىا) اإلماـ علي)ع(  الدَّكىاءي  كىافى  ريٗبَّىا ،رًفٍػقنا( ةي ظى لٍ اٍلغً ) ٍرؽي ا٣بٍى  كىافى )أم إساءة للرفق(   ان خى
اءي  دىاءن  اًىًد اٍلكيفَّارى كىالٍ كقولو )،  ُٓصٕٓالبحار (دىكىاءن  كىالدَّ ا النَّيبُّ جى ( مينىاًفًقْبى كىاٍغليٍظ عىلىٍيًهمٍ ايى أىيػُّهى

إذا  ،كقد يكوف السكوت عن ا٤بعتدم كالصرب على أذاه كالصفح عنو دفعان ابألحسن، ّٕالتوبة/
ا٢بجر  ﴾الصَّْفَح ا١بَِميلَ  حِ فَ فَأصْ ﴿كقولو أٌدل االغضاء كالصفح عنو إٔب ندمو كتوبتو من إساءتو 

ٙبدث  –ُب حالة الضعف  -فإف مقاكمة اإلساءة  ،أك كاف ا٤بعتدل عليو عاجزان عن الردع ،ٖٓ/ 
 ،ٛبادم ا٤بعتدم ُب اعتدائو كفرعنتو عليو . كمن أجل ىذا صرب الرسوؿ دمحم)ص( على أذل قومو

ٍب أٌدب ا٤بعتدين بعد ىجرتو إٔب ا٤بدينة ألنو كاف ٲبلك القوة  ،كىو ُب مكة لعجزه عن الردع
ن أعلم ٕبا٥بم كٗبا يكوف منهم من التكذيب لك كاالستهزاء ( ٫ب٫َبُْن َأْعَلُم ٗبَا َيِصُفوفَ الرادعة )

 ،من الشريك كالولد ك٫بن أعلم ٗبا يصفوننا بو ٩با ال يليق بساحة قدسنا  ،ًبك كسنجاريهم عليو
كىذا خّب سبيل اليقاظ العاصْب كتنبيو  ،كمع ذلك التجاكز ال ترد السيئة إاٌل ابألحسن كاألفضل

 .الغافلْب
ادفع إساءهتم إليك ابإلحساف  –ٕ ،مكاـر األخبلؽ الٍب أمر هللا رسولو ّٔا ىذا من –ٔ:فائدة

كمن مصاّب ذلك أنو ٚبف اإلساءة عنك ُب  ،منك إليهم، فإف ذلك فضل منك على ا٤بسيء
كيتصف  ،كأنو أدعى ١بلب ا٤بسيء إٔب ا٢بق كأقرب إٔب ندمو كأسفو كتوبتو ،ا٢باؿ كُب ا٤بستقبل

عنهم بصفة اإلحساف كيقهر بذلك عدكه الشيطاف كفيو ثواب من هللا العاُب عن الناس كالصافح 
اٍدفىٍع اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني فىًإذىا ﴿ وقولو َْالشورل /  ﴾عىلىى هللاً  هي ري جٍ أفى  فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى ﴿ كقولوتعأب 

يمه، كىمىا يػيلىقَّ  أىنَّوي كىٕبّّ ٞبًى اكىةه كى نىوي عىدى ا ًإالَّ ذيك حىظٌو الًَّذم بػىيػٍنىكى كىبػىيػٍ ا ًإالَّ الًَّذينى صىبػىريكا كىمىا يػيلىقَّاىى اىى
)إٌف هللا عٌز كجل أٌدب نبٌيو فأحسن أدبو، فٌلما  عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ّٓ – ّْفصلت /  ﴾عىًظيمو 

وس ، ٍب فٌوض إليو أمر الٌناس كاألٌمة ليسْالقلم/( كىًإنَّكى لىعىلى خيليقو عىًظيمو أكمل لو األدب قاؿ )
 .ّٖٗ/ٓنور الثقلْبعباده( 
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 ﴾( ًَؤَػٌٌُُ زِيَ ََذِّ ؤَْٕ َّمْعًُُُِٕ 91ًَهَُْ ََذِّ ؤَػٌٌُُ زِيَ ِْٖٓ ىَََّٔخضِ خََُّْٙدؼِنيِ ) ﴿ - ٜٛ – ٜٚ
كىي أشد أنواع  ،ا٤بغرية ا٣بادعةا٤بتنٌوعة : نزغات ككساكس الشيطاف الفنٌية الشََّياِطْبِ  ٮَبََزاتِ    

عتصم كأحتمي بك كأ١بأ إليك ُب كل حْب أ( َأُعوذُ قل بتوٌجو كابتهاؿ ربًٌ ): ك ا٤بعُب الوسوسة.
، ( تدخبلت الشياطْب كإغواءاهتم ا٤بغرية على الباطل كا٤بعاصي من ا١بن كاإلنسٮَبََزاتِ من )

كىذه استعاذة ، كاحتمي بك ايرب من الشر الذم يصيبِب بسبب ٮبزات الشياطْب ككساكسهم
كيدخل فيها االستعاذة من ٝبيع نزغات الشيطاف  ،ر كلو كأصلو كأىلواب من مادة الشعامة 

ِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمْن الشَّْيطَاِف نَػْزٌغ فَاْسَتِعْذ ﴿َ كقولِو تعا٘ت  ،غوائوإو ك الرجيم كمن كل حيلو كمسٌ 
يطلب الغوث  ،إذا كاف النيب)ص( كىو حبيب هللا كُب ٞباه –ٔ:فائدة ،ََِاألعراؼ /  ﴾اِبَّللَِّ 

فأكٔب ابلناس أف يستكثركا من طلب  ،ا٢بماية من هللا من ىذا العدك الٌلدكد الراصد ا٣ببيثك 
ص ّٔم  اهنم مع عدك دائم لئيم ٨بادع مَببٌ  ،اب من الشيطاف الرجيم لتجاء كاالعتصاـالغوث كاال

يغٌر كإف كاف ىذا السوء ظاىره  ،ينتظر غفلتهم ليضلهم إٔب ما فيو السوء ُب دنياىم  كآخرهتم
ْن ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف ِإالَّ مَ ﴿كقولو  ،كيىسٌر كلكن ابطنو يىضٌر كلو بعد حْب

 وعنو)ص(( اىللَّهيمَّ ًإ٘بَّ أعوذبك ًمٍن ا٣بيٍبًث كىا٣بىبىاًئثً ) عن النيب)ص( ،ِْا٢بجر/ ﴾اتػَّبَػَعَك ِمْن اْلَغاِوينَ 
ًلمىاًت هللًا التَّ ) ركح  (كىأىٍف ٰبىٍضيريكفى  اًدًه كىًمٍن ٮبىٍزىاًت الشَّيىاًطْبً بى امًَّة ًمٍن غىضىًبًو كىًعقىاًبًو كىشىرًٌ عً أىعيوذي ًبكى

 . َُْ/  ٔالبياف 
( َأْف َٰبُْضُروفِ : كأعتصم كأحتمي بك ايرب )َوَأُعوُذ ِبكَ ( َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْف َٰبُْضُروفِ ) – ٜٛ 

كأف يصيبو٘ب بسوء أك يكونوا معي ، جعلو٘ب من الغافلْب عن هللاأم أف يقربوا مِب في ،٦برد حضور
أك ٰبوموا حوٕب إلضبلٕب ُب ٝبيع أحوإب كأشكاؿ ، أك يتآمركا علٌي ُب أمورم كعباداٌب كمعامبلٌب

أك حْب إقامة الصبلة أك عند تبلكة القرآف ، ليبعدك٘ب عن طاعتك ،حاجاٌب كعباداٌب كمعامبلٌب
( للمبالغة ابالرتباط اب كزايدة الرعاية َأُعوذُ ككرر ) ،ء بعدىا ذكر ا٤بوتألنو جا ،أك عند ا٤بوت

ٍينً ) عن النيب)ص( ،بشأف االستعاذة كاالعتصاـ اب  كىغىلىبىةً  ،اىللَّهيمَّ ًإ٘بَّ أىعيوذي ًبكى ًمٍن غىلىبىًة الدَّ
اءً  ،العىٌدك من  فكيفى  ،حضور الشياطْب كقرّٔم( . االستعاذة اب ُب اآلية من ٦برد كىمشىىاتىًة األىٍعدى

ًإفَّ ﴿كقوِلِو تعا٘ت ٍف ندعوى هللا أاٌل يكلنا إٔب أنفسنا طرفة عْب أبدان ٮبزاهتم ككسوساهتم؟! فعلينا أ
 .َُِاألعراؼ / ﴾الًَّذينى اتػَّقىٍوا ًإذىا مىسَّهيٍم طىاًئفه ًمٍن الشٍَّيطىاًف تىذىكَّريكا فىًإذىا ىيٍم ميٍبًصريكفى 

 ﴾َ بٌَِخ ـَدءَ ؤَلًََىُْْ خٌَُْْٔضُ هَدٍَ ََذِّ خَْـِؼٌُِٕ لَعَّ ﴿ - ٜٜ
فييفسد عليهم دينهم كيغرقوف  ،كثّبان من الناس ال ٰبذركفى الشيطاف كال يستعيذكف اب منو

 ،َأ٥ْبَاُكُم التََّكاثُػرُ ﴿كقولو( َحٌبَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُىْم اْلَمْوتُ ابلذنوب ٍب يظلوف ىكذا ُب غفلتهم )
كانكشف عن عينيو غطاء ا٢بقيقة ما بعد ا٤بوت عند انتهاء  ،ِ – ُالتكاثر /  ﴾ ُزْرُُتُ اْلَمَقاِبرَ َحٌبَّ 
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كرأل ما قدـ من منكرات ندـ على ما فات  ،األجل كحْب االحتضار ظهرت لو أحواؿ اآلخرة

ا فىكىشىٍفنىا عىٍنكى ًغطىاءىؾى ﴿كقولِو تعا٘ت  عن  ِِ/ؽ ﴾فػىبىصىريؾى اٍليػىٍوـى حىًديده  لىقىٍد كيٍنتى ُب غىٍفلىةو ًمٍن ىىذى
ـه ) النيب)ص( ( إٔب دنيام دار قَاَؿ َربِّ اْرِجُعوفِ )، ُِّ/  ِركح البياف  (!ًإذىا مىاتيوا اًنٍػتػىبػىهيوا النَّاسي نًيىا
 ،لتعظيم ا٢بالة الرىيبة الٍب اصطدـ ّٔا ( على لفظ ا١بمعَربِّ اْرِجُعوفِ )، فيقوؿ أحدىم التكليف

م سألوا هللا ٍب استغاثوا اب٤ببلئكة كطلبوا العودة إٔب دار الدنيا ليكونوا مؤمنْب صا٢بْب ابعتبار أهن
( على سبيل َوَلْو رُد وا) ِٖاألنعاـ /  ﴾َعْنُو َوِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا ﴿ كقولو

ـه عىلىى قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىى الفرض، كقولو ) كجاء السياؽ القرآ٘ب ، ٓٗاألنبياء/( ا أىنػَّهيٍم الى يػىٍرًجعيوفى كىحىرىا
اةى سى )عن اإلماـ الصادؽ)ع( ا٤بؤثر ككأ٭با ا٤بشهد معركض اللحظة لؤلنظار.  ؿى الرٍَّجعىةي أمىٍن مىنىعى الزَّكى

ٍوتً 
ى
 . ُِص  ٔٗالبحار  ،ٍب ذكر اآلية (ًعٍندى ا٤ب
ال َيُذوُقوَف ِفيَها ﴿ كقولولظاىر ىذه اآلية كغّبىا ىناؾ ركايت كاردة ُب الرجعة ٨بالفة  فائدة:

كُب ( كىالى رىٍجعىة ةن لحىٍيثي الى إقىا) َُُٕب هنج الببلغة ا٣بطبة  ٔٓالدخاف/﴾اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوَتَة اأُلوَ٘ت 
 ( .كىالى عىثٍػرىة تػيقىاليوف نىاليوفى فىبلى رىٍجعىة تػى ) ُٖٖخطبة 
 ﴾مدً كَِْٔد ظًََُْطُ ًَالَّ بَِّٗيَد ًََِِٔصٌ ىٌَُ هَدجُِِيَد ًَِْٖٓ ًَََخجِيِْْ زََُِْنٌ بََُِ ٌَِّّْ ُّسْؼَؽٌَُٕ َُؼَِِِّ ؤَػََُْٔ صَدُِ ﴿ - ٓٓٔ

: لكي أعمل صا٢بان فيما ضٌيعت من ٗبعُب ،( ترجيان للنجاة ٗبا يشرؼ عليو من عذابَلَعلِّي)
كٓب أقٌدـ ا٣بدمات اٌلبلزمة  ،بيل هللاعمرم ُب ترؾ اإلٲباف كاألعماؿ الصا٢بة كعدـ اإلنفاؽ ُب س

( كلمة ردع كزجر أم ال رجوع َكبلَّ ( )َكبلَّ ِإنػََّها َكِلَمٌة ُىَو قَائُِلَهاللناس مع قدرٌب على تقدٲبها )
فإف طلبو للرجعة كبلـ لساف ال فائدة فيو كال جدكل  ،إٔب الدنيا سواء أكانوا صا٢بْب أـ طا٢بْب

 ها ال يرجعوف . كقد قضى هللا أهنم إلي ،منو
َوَلْو رُد وا ﴿ كىو أيضان غّب صادؽ ا،ألف كبلمو ُب الرجعة انتج من حسرة كشدة ندامة ال قيمةى ٥ب

أهنا كلمة تقاؿ ُب ٢بظة الضيق كليس ٥با ُب  ،ِٖاألنعاـ /  ﴾َعْنُو َوِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا 
َعُثوفَ َوِمْن َورَاِئِهْم بػَ القلب من رصيد. ) : بَػْرزَخٌ  ،: من أمامهمَوِمْن َورَاِئِهمْ ( ْرزٌَخ ِإَ٘ت يَػْوـِ يُػبػْ

أم كأمامهم  ،كمابْب ا٤بوت كالبعث ُب القبور ،كا٢باجز ما بْب الدنيا كاآلخرة ،الفاصل بْب شيئْب
ـو كبْب أيديهم حاجز ٲبنعهم عن الرجوع إٔب الدنيا كىو عآب الربزخ )عآب القرب( يلبثوف فيو إٔب ي

أما القيامة الصغرل ا٣باصة تكوف ُب  ُٔإإبراىيم /  ﴾ِمْن َورَائِِو َجَهنَّمُ ﴿كقوِلِو تعا٘ت القيامة الكربل 
يبعثي  ) وعنو)ص(، ِِ/ّركح البياف (ِمْن َمات فَػَقْد قَاَمْت ِقَياَمُتوُ ) وعَّب عنها النيب)ص(عآب الربزخ 
 ،ىيوى القىبػٍري  ،ُب اآليىةً )عن اإلماـ زين العابدين)ع(  ،ِِِْٕ كنز العماؿ خرب (عىلىٍيوً  عىلىى مىا مىاتى كل عبد 

ًض ا١بىنًَّة أىٍك حيٍفرىةو ًمٍن حي أىنَّوي ل فيكونوف ُب الربزخ فبل ىم من  ،ّٓٓ/ّنور الثقلْب  (ًر النَّارً فى رىٍكضىةو ًمٍن رايى
زكؿ عآب الربزخ كينتقل حيث ي ،أىل الدنيا كال ىم من أىل اآلخرة بْب بْب إٔب يـو القيامة الكربل
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كيكوف  ،حيث ا٢بشر كالنشور كا٢بساب كا١بزاء كالثواب كالعقاب ،الناس ٝبيعان إٔب العآب اآلخر
ا٢بقيقة الكربل األساسية الثابتة الٍب تعتمدىا  وكا٤بعاد ى اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب!

حيث ال  ،ها تفهم فلسفة ا٢بياةفهي إذف ضرورة حياتية ألنو بواسطت ،ٝبيع األدايف السماكية
كا٢بياة ببل دين هللا ألف الدين القٌيم حياة النفس،  ،حياة حقيقية إاٌل ُب دين هللا القيم األصيل

حياة ال ٲبلؤىا الرٞبن فيملؤىا  ،سامية أسعى من أجلها ار ا٢بياة، حياة ببل عٌلة كىدفيةالقٌيم اجَب 
َوَمْن َيُكْن الشَّْيطَاُف َلُو َقرِيناً ﴿كقولِو تعا٘ت  ،طافكمن ال ينفعو الرٞبن يضرٌهي الشي ،الشيطاف

اكقولو ) ّٖالنساء/﴾َفَساَء َقرِيناً  اابن صىعىدن ٓت غرر ، ُٕا١بن/( كىمىٍن يػيٍعًرٍض عىٍن ًذٍكًر رىبًًٌو يىٍسليٍكوي عىذى
 ( . عىٍدؿ اآٍلًخرىة أىكَّؿي  اٍلمىٍوتي ) ا٢بكم

 ﴾كَال ؤََٕٗدذَ زَْْنَيُْْ ٌََّْٓحٍٍِ ًَال َّعََٕدءٌََُُٕ كَةٌَِخ ُٗلِهَ كِِ خُصٌَُِّ  ﴿ - ٔٓٔ
كىي  ،كنفخ ُب األجساد إًلعادة أركاحها ،النفخ ُب الصور كناية عن قياـ القيامة الكربل   

أم فإذا أعيدت األركاح إٔب األجساد  ،النفخة الثانية نفخة البعث كالنشور لكل ا٤بوتى للحساب
نَػُهْم يَػْوَمِ ذٍ َفبل أَ حْب البعث كالنشور ) ( فبل قرابة كال تعاطف كال نسب ينفعهم يـو نَساَب بَػيػْ

يػىٍوـى ﴿كقولو  ،لزكاؿ الَباحم كالَبابط بْب الناس من شدة ا٥بوؿ كا٢بّبة كالدىشة كالذىوؿ ،القيامة
ٍرءي ًمٍن أىًخيًو، ًو كىأىبًيًو، كىصىاًحبىًتًو كىبىًنيًو، ًلكيلًٌ اٍمرًئو  يىًفرُّ اٍلمى  ّٕ – ّْعبس/﴾ًمنػٍهيٍم يػىٍومىًئذو شىٍأفه يػيٍغًنيوً  كىأيمًٌ

َواَل ﴿ال يسأؿ بعضهم بعضان عن شأنو كال يتعارفوف الشتغاؿ كل كاحد بنفسو  (َوال يَػَتَساَءُلوفَ )
يًما يٌم ٞبَِ َوَأقْػَبَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض ﴿ قولوكال تناُب بينها كبْب  ،َُا٤بعارج / ﴾َيْسَأُؿ ٞبَِ

ففي  ،ألٌف يوـى القيامة حشره طويل كفيو مواقف ٨بتلفة كمشاىد متنوعة ،ِٓالطور /  ﴾فَ يَػَتَساَءُلو 
 –ٔ:فائدة ،كىنا يتسألوف عند القرار ُب ا١بنة أك النار ،كُب بعضها ال ينطقوف ،بعضها يتكلموف

عن اإلماـ  ِِٔ/  ٦ٕبمع البياف  (حىٍسيب كىنىسىيب مينػٍقىًطعه ًإالَّ  كىنىسىب كيلُّ حىسىب) عن النيب)ص(
ا حبشينا كىأىٍحسىنى  وي هللاي ا١بىنَّةى ًلمىٍن أىطىاعى  قى لى خى )السجاد)ع(  كىخىلىقى النَّارى ًلمىٍن عىصىاهي  ،كىلىٍو كىافى عىٍبدن
ا قرشينا ٍبيَّ ذى كىلىٍو كىافى سىيًٌ  ا ًإالَّ  ،ر اآليىةكى دن هللًا الى يػىنػٍفىعيكى غىدن ا ًمنٍ قىدًٌ تػي  ةه مى دً قٍ تػى  كىقىاؿى كى  (صىاًلحً  عىمىلو  مىهى

ثىةي ) وعن النيب)ص(، َٓٔ/  ٔكنز الدقائق    ًإٔبى كيلًٌ ًإٍنسىافو  ىٍرمًحْبى يػي  لي ًفيهىا كيلُّ نػىٍفسو ميوىاًطنو تيٍذىى  ثىبلى
ىوىازًينً  ،وي ًكتىابى 

نَّمى  ،كىًعٍندى ا٤ب يَػْوـَ ال َٛبِْلُك نَػْفٌس لِنَػْفٍس ﴿ كقولو،  ُِِ/  ِّالرازم  (كىعىلىى ًجٍسًر جىهى
 . ُٗاألنفطار /  ﴾َواأَلْمُر يَػْوَمِ ٍذ َّلِلَِّ  َشْي اً 

( ًََْٖٓ وَلَّطْ ٌََٓخِِّنُوُ كَإًَُُْحِيَ خٍََُِّّٖ وًَُُِٕخ ؤَٗلَُٕيُْْ 012كََْٖٔ ؼَوَُِطْ ٌََٓخِِّنُوُ كَإًَُُْحِيَ ىُْْ خُُْٔلِِْمٌَُٕ ) ﴿ - ٖٓٔ – ٕٓٔ
 ﴾ كِِ ـَيَنََّْ وَدًًَُُِٕ

كيرل كله ميزانو كما يوزف فيو،  ،ا٤بوازين الدقيقة العادلة ٢بساب أعماؿ الناسُب يـو القيامة توضع 
كيصٌور القرآف عملية  ،كيكوف ٥با ُب ا٤بيزاف ثقل ،فتلك األعماؿ الصا٢بة ىي الٍب يقاـ ٥با كزف
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ٌسم ا٤بعا٘ب ُب صورة حٌسية حٌية كمشاىد حركٌية  ،الوزف ٗبيزاف األعماؿ ُب سرعة كدقة ميتناىية كٯبي

وىنا يصّور القرآف  ،( فمن رجحت حسناتو على سيئاتو كلو بواحدةَفَمْن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنوُ رة. )مؤثٌ 
ثقل ا٤بوازين بصدؽ اإلٲباف أكالن  ،كإظهار ا٤بعا٘ب ُب صورة حركٌية مؤثرة ُب ا٤بشاعر ،٘بسيم ا٤بشهد

فإف ٥با كزف  ،ؽ حسنةكمن كاف لو عقائد صحيحة اثبتة كأخبل الٌنافعة للناس، كاألعماؿ الصا٢بة
: ا٤بوازين كسيلة قياس عالية الدقة. كأقول الدالئل  إذف  كىو الوزف ا٤بعنوم )الدقيق(ثقيل عند هللا
يػٍري ) ٓت غرر ا٢بكماف خّبه مأموالن كشرٌه مأموانن أنو ك ا٤بؤمن على صدؽ (، النَّاس عى ٍن نػىفى النَّاس مى  خى

( فهم فَُأْوَلِ َك ُىْم اْلُمْفِلُحوفَ تو على سيئاتو )فإف ذلك رجحاف ُب ا٤بيزاف لزايدة ثقل حسنا
فهم  ُٖٓآؿ عمراف /  ﴾َفَمْن زُْحزَِح َعْن النَّاِر َوُأْدِخَل ا١ْبَنََّة فَػَقْد فَازَ ﴿السعداء الذين فازكا ٗبا عملوا 

كا٢بائزكف لكل مرغوب. أما األعماؿ السيئة  ،الناجوف من كل مرىوب ،الفائزكف بكل مطلوب
ال يوضع  ،ميزاف صدؽ كحق كعدؿعإب الدقة، ٥با ألف ىذا ا٤بيزاف اإل٥بي ميزاف معنوم  فبلكزف

َفَحِبَطْت َأْعَما٥ُبُْم َفبل نُِقيُم ٥َبُْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ﴿ كقولوفيو إال ما كاف حقان كعدالن كإحساانن 
 . َُٓالكهف/﴾َوْزَنً 

ك ضىلَّ عن سبيلو أك آمن بو كٓب يؤدًٌ حق هللا كأعرض ( من كفر اب أَوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنوُ )-ٖٓٔ
النَّاس مىٍن كىافى  شىرُّ ) ٓت غرر ا٢بكم، ككاف ضىرٌه أقرب من نفعو ،عنو كاعتدل على حقوؽ الناس

فهم ( أَنُفَسُهمْ  فَُأْولَِ َك الَِّذيَن َخِسُروا) ،( ككثرت سيئاتو كازدادت على حسناتوعىلىى النَّاس ضىرىرىان 
كالعذاب  ،ء الٌرعناء الذين خسركا سعادهتم األبدية بتضييع أنفسهم كإلقائها ُب التهلكةاألشقيا

فما الفاًئدةي أٍف أىٍربىحى كيلى  ،األليم بتدنيسها ُب مستنقع الكفر كا٤بعاصي كالفساد كتوافو األمور
 ،ُِاألنعاـ/﴾ْم ال يُػْؤِمُنوفَ الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم فَػهُ ﴿سىٌر أىىمٌٍ شىيء، كىيى نػىٍفسي؟! كىأخٍ  ،شىيء

ُكل  نَػْفٍس ٗبَا َكَسَبْت ﴿كقولِو تعا٘ت ( ُب انر جهنم ال ٱبرجوف منها أبدان ٓت َجَهنََّم َخاِلُدوفَ )
حً  لى ٍن غىفى ا٣بىاًسري مى ) وعن النيب)ص(  ّٖا٤بدثر /  ﴾َرِىيَنةٌ  يعىادً  عىٍن ًإٍصبلى

وٓت غرر ، ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص  (ا٤ب
كل األعماؿ ُب الدنيا ٥با   –ٔ:فائدة عيميرهي ُب غًّب ما يػيٍنجًيًو فػىقىٍد أىضىاعى مىٍطلىبىوي( ٍن أٍفُبى )مى  ا٢بكم

لكل عمل من األعماؿ للداللة على دقة ا٢بكم كتفصيل كمعيار فهناؾ ميزاف  ،معيار كتقدير
أم  ،ا٤بميزةالنموذجية ن ا٤بعنوية كا٤بعايّب ( اب١بمع لتعدد ا٤بوازيَمَوازِيُنوُ لذلك جاءت ) ،ا٢بساب

 –ٕللماؿ ميزاف...، ٍب ٘بمع موازينوي.  ،كللحج ميزاف ،للصبلة ميزاف ،أف لكل عمل ميزاف خاص
كترككو على كفق هنيو  ،ا٤براد اب٤بوازين ىنا أحكاـ هللا كشريعتو، فمن جاءت أفعالو كفق أمر هللا

كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً ﴿ينهم كإال فهو من الذين خٌفت مواز  ،تعأب فهو ٩ٌبن ثقلت موازينهم
ٍيئان  اًسًبْبى  اٍلًقيىامىًة فىبل تيٍظلىمي نػىٍفسه شى نىا ًّٔىا كىكىفىى بًنىا حى ٍردىؿو أىتػىيػٍ بَّةو ًمٍن خى  ﴾ كىًإٍف كىافى ًمثٍػقىاؿى حى

نػٍ )عن اإلماـ الباقر )ع( ، ْٕاألنبياء/ ًر ثًٍقًلًو ُبٍ مىوىاٍ ًإفَّ ا٣بٍىيػٍرى ثػىقيلى عىلىى أىٍىًل الدُّ زًٍيًنًهٍم يػىٍوـى يىٍا عىلىى قىدى
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ًر ًخفًَّتًو ُبٍ مىوىٍازًيًٍنًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىةً اٍلًقيىٍامىةً  نٍػيىٍا عىلىى قىدى كنز ( ، كىًإفَّ الشَّرَّ خىفَّ عىلىى أىٍىًل الدُّ
 .ْْٖ/ّالدقائق
 ﴾ًَدُِمٌَُٕ ظَِْلَكُ ًُـٌُىَيُْْ خُنَّدَُ ًَىُْْ كِْيَد  ﴿ - ٗٓٔ

، كٚبصيص ( بشدة حٌرىاُوُجوَىُهْم النَّارُ : ٙبرؽ ) تَػْلَفحُ  ،مشهد مثّب من مشاىد أىل النار
كأعظم ما يصاف منها كٰبافظ ها كأكثرىا ٙبسس، كأدقٌ أشرؼ األعضاء  االوجوه ابلذكر ألهن

ان كأزجر عن فبياف سوء حا٥با أكثر أتثّب كىو الصورة ا٣باصة ا٤بميزة عن بقية الوجوه،  ،عليها
بسوف مكشركف ُب غمـو كٮبـو كآالـ، : عاَكا٢ِبُوفَ ( َوُىْم ِفيَها َكا٢ِبُوفَ ) ،ا٤بعاصي ا٤بؤدية إٔب النار

أسناهنم لشدة ا٢برؽ فيكونوف كرأس ا٣بركؼ ا٤بشوم! ُب عن قد تقٌلصت شفاىهم كتنكشف 
اآلف ! كتكوف العقوبة شديد مايلقونو كأنو حدث القرآف يصٌور  ،مؤثٌرك ي مؤذو كمؤٓب سٌ مشهد ح

 على قدر ا١بناية .
 ﴾ؤََُْْ ظٌَُْٖ آَّدظِِ ظُعََِْ ػٌََُِْْْْ كٌَُنعُْْ زِيَد ظٌٍَُِّزٌَُٕ  ﴿ - ٘ٓٔ

َلى َعَلْيُكمْ ما الذم أٌدل بكم إٔب ىذا ا٤بصّب ا٤بؤٓب؟ يقاؿ ٥بم توبيخان ) ( تقرأ َأٗتَْ َتُكْن آاَيِت تُػتػْ
كأزلت عنكم الشبو كٓب يبق  ،لرسل كأنزلت عليكم الكتبقد أرسلت إليكم ا ،عليكم ابستمرار

َفُكنُتْم ِّبَا ) ُٓٔالنساء /  ﴾بلَّ َيُكوَف ِللنَّاِس َعَلى اَّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُسلِ  ل﴿ كقولولكم حجة 
بُوفَ  ( فكنتم ال تصدقوف ّٔا مع كضوحها كتصٌركف على التكذيب، بينما أصبح اإلٲباف ّٔا ُتَكذِّ
من أشكل ا٤بشكبلت، كأصبح اإلٲباف اب٤بعاد من أىم  هيات، كا١بداؿ ُب البديهياتمن البدي

كهللا  ا٢بقائق، كالذم ينكر ا٢بقائق ال يلغي كجودىا، كتبقى ا٢بقيقة انصعة كإف أنكرىا ا١باىلوف!
أنىوي أىٮٍبىلى  تػى  كىلىقىدٍ  ،سيٍبحانىوي لىقىٍد أٍمهىلى حىٌٌب كى أىنَّوي غىفىر رى سى أىنَّوي أىعٍ ذى أىنٍ  قىدٍ لى كى  ،حىٌبَّ كى ! فهذا رذى ر حىٌبَّ كى

ليهم العذاب ا٢بٌسي فذكقوا عذاب ا٣بزم ٗبا كنتم آبايت هللا تكذبوف، لقد مٌر ع ،جزاؤكم
حيث  ،كالعذاب ا٤بعنوم أشد ،فضاعتو( فإذا ىم ابلعذاب النفسي أفضع كا١بسدم )على

َلى: نبلحظ أٌف فعلي )فائدةر. التأنيب كا٤ببلمة كالندامة كا٣بزم الذم يصاحبو ابستمرا ( تُػتػْ
بُوفَ ك) كىالًَّذم هم، ككذلك ىم يواصلوف التكذيب )( مضارعاف ٗبعُب استمرار تبلكة القرآف عليُتَكذِّ

 ( .وي اٍلقيٍرآف يىضيرٌهي الشٍَّيطىافي الى يػىنػٍفىعي 
 ﴾نيَ هَدٌُُخ ََزَّنَد ؿََِسَطْ ػََِْْنَد ِ٘وٌَْظُنَد ًًَُنَّد هٌَْٓدً ظَدُِّ ﴿ - ٙٓٔ
كىي األعماؿ السيئة ا٤بؤديٌة إٔب  ،كىي نقيض السعادةكسوء حالنا : شقاكتنا ككربايؤان ِشْقَوتُػَنا

( أىواؤان كشهواتنا كغلب ِشْقَوتُػَناقالوا : ربنا استولت علينا ) ا٤بعُب : ،الشقاء كالعناء كسوء العاقبة
ك٫بن نعَبؼ أبننا كٌنا قومان ضالْب ألنفسنا ( وَُكنَّا قَػْومًا َضالِّْبَ ) كطيشنا كعنادان علينا جهلنا

، كلكنو بعد فوات األكافكا٢بسرة اعَباؼ تتجلى فيو شدة ا٤برارة  ،كلغّبان إلعراضنا عن ا٢بق
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ْنَت َتُكوُف َعَلْيِو َأرََأْيَت َمْن اٚبَََّذ ِإ٥َبَُو َىَواُه َأفَأَ ﴿كقولو كىكذا يقود ا٥بول إٔب الشقاء كالعناء 

ألنو يهوم  ،إلو ييعبدي من دكف هللا لذلك صار ا٥بول شريك العمى وا٥بوى:، ّْاف / الفرق ﴾وَِكيبلً 
بصاحبو إٔب سوء العاقبة من حيث ال يعلم. ٤باذا ٓب تغلب عليكم العظات كالرباىْب البٌينات، كإ٭با 

ح ٗبا فيو، ككل ينفق ٩با عنده تغٌلبت عليكم الشهوات كحٌب الذات كالٌلٌذات! كاإلانء ينض
ايىة تىضيرُّ لًَّذم الى تػىنػٍفىعي كىا) ىلىةي وي ا٥بًٍدى َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَػْعِقُل َما ُكنَّا ٓت ﴿ كقولو( هي الضَّبلى

–ٔ :فائدة ُُ–َُا٤بلك/ ﴾ِعّبِ فَاْعتَػَرُفوا ِبَذْنِبِهْم َفُسْحقًا أَلْصَحاِب السَّ  ،َأْصَحاِب السَِّعّبِ 
كاألىواء )ًشٍقوىةه( ألهنما تؤدايف إليها كلو بعد حْب! ألف اٌرمات  رّمةالّلذات ا( ٠بى ِشْقَوتُػَنا)

لًييًذيقىهيٍم  ﴿كقولو ُب جدلية متبادلة كمتعادلة .  ،كالٌشقاء يؤدم إٔب اٌرمات ،تؤدم إٔب الٌشقاء
/ ﴾ بػىٍعضى الًَّذم عىًمليوا لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى  اابن كىمىٍن يػيٍعًرٍض عى كقولو ) ،ُْالرـك ٍن ًذٍكًر رىبًًٌو يىٍسليٍكوي عىذى

ا ٓت  غرر  ،ِِاإلسراء/ (الى ٘بىٍعىٍل مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا ٨بىٍذيكالن ، كقولو )ُٕا١بن/( صىعىدن
حً  زى ٍن عىجى مى  النَّاسً  زي جى أىعٍ )  ا٢بكم  ( .وً نػىٍفسً  ًمٍن ًإٍصبلى

 ﴾يَد كَةِْٕ ػًَُْٗد كَةَِّٗد ََدٌَُُِٕٔ ََزَّنَد ؤَوُِْـْنَد ِٓنْ ﴿ - ٚٓٔ
( فإٍف رجعنا إٔب الكفر كا٤بعاصي فَِإْف ُعْدَنَ ٢بان)ان إٔب الدنيا لنعمل صاربنا أخرجنا من النار كردٌ 

فبل نستحق  ،( نكوف قد ٘باكزان ا٢بدكد ا٢بمراء ا٣بطّبة ُب الظلم كالعدكاففَِإَنَّ ظَاِلُموفَ بعد ذلك)
كال طلبوا الرجعة إٔب الدنيا كما طلبوىا عند ا٤بوت!  –ٔ:فائدة ،يتكلموف بو كىذا آخر ما ،الرٞبة

 ﴾ا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنوُ َوَلْو رُد و ﴿ كقوِلِو تعا٘تكىم كاذبوف ُب كعدىم رجعة إٔب الدنيا، 
يزجركف زجران كىم  ،كٓب ييبًق هللا ٥بم حجة بل قطع أعذارىم فقاؿ هللا تعأب جواابن لسؤا٥بم ،ِٖاألنعاـ/

فدعنا ايربنا نعيد التجربة  ،كأهنينا عمران ُب ماال ينفىعىنا ،ربٌنا خضنا ٘بربة فاشلة -ٕعنيفان قاسيان . 
كنفسه  ،نفسه ٘برب ا٢بدث ،فلو كاف لئلنساف نفساف ،كىيهات ىيهات ،مرة اثنية ٖبربة جديدة

كقوِلِو تعا٘ت كل شيء ف خىسىرىا خسر  لكن لئلنساف نفس ٜبينة كاحدة، فإك  ،ترل النتائج
كىأىٍخسىر  ،كيلَّ شىٍيء  حى بى أٍف أىرٍ : ، فما الفائدةُِاألنعاـ /  ﴾الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم فَػُهْم ال يُػْؤِمُنوفَ ﴿
 .؟! نػىٍفًسي كىًىيى  ،شىٍيء مَّ أىىى 

 ﴾هَدٍَ خوَْٕحٌُخ كِْيَد ًَال ظٌٌَُُِِِّٕٔ  ﴿ - ٛٓٔ
ذلة كىواف، كىي كلمة تستعمل  أم اسكتوا صىاغرين سكوت ،يف: كلمة بليغة للردع العناْخَسُ وا

ا قاؿ هللا تعأب ٥بم : اخرىسو  ا٤بعُب :ففيها إىانة كإبعاد عن رٞبة  هللا.  ،زجر الكبلب كطردىاُب 
فبل رجعةى لكم إٔب  كامكثوا ُب انر جهنم سافلْب صاغرين ،كاسكتوا سكوت األذاٌلء ا٤بهانْب

فاءنكم لستم ُب مقاـ  ،ا أنتم فيو من العذاب األليم كالشقاء ا٤بهْبوف مفانكم تستحقٌ  ،الدنيا
( أعظم قوؿ يسمعو آّرموف ُب التوبيخ كالقمع كالذؿ اْخَسُ وا) ،سؤاؿ كال تعودكا ٤بثل ىذا السؤاؿ

كىذا الكبلـ الغليظ من ربٌو رحيم أشٌد عليهم كأبلغ ُب نكايتهم من عذاب  ،كاليأس من كل خّب
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َوَمْن يَػتَػَعدَّ ﴿ كقولو( كال تكلمو٘ب أبم كبلـ فبل أقبل منكم أم قوؿ ُتَكلُِّموفِ َوال ا١بحيم )
 نقطاع الٌرجاء(.ا)أعظم الببلء ٓت غرر ا٢بكم ، ُالطبلؽ/ ﴾اَّللَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ  ُحُدودَ 
( 019لُِْ َُنَد ًَخَْلَْٔنَد ًَؤَْٗطَ وَُُْْ خَُُّخلِِٔنيَ )بَِّٗوُ ًَدَٕ كَُِّنٌ ِْٖٓ ػِسَديُِ َّوٌٌَُُُٕ ََزَّنَد آَٓنَّد كَدؿْ ﴿ - ٓٔٔ – ٜٓٔ

 ﴾كَدظَّىٍَْظٌُُٔىُْْ ِٔىُِّّْدً لَعََّ ؤًٌََُْْْٕٗ ًٌُُِِْ ًًَُنعُْْ ِٓنْيُْْ ظَعْمٌٌََُٕ 
( ا٤بؤمنْب الصا٢بْب ِإنَُّو َكاَف َفرِيٌق ِمْن ِعَباِديٍب بٌْب السبب ٤با أخذىم هللا بو من عذاب أليم )

( ٘باكز عن ذنوبنا فَاْغِفْر لََنا( ربنا صدقنا بكلماتك كٗبنهجك ا٤بستقيم )وُلوَف رَبػََّنا آَمنَّايَػقُ )
ُر الرَّاِٞبِْبَ ا٤باضية ) كأف نقٌدـ ما ينفع ، ( كارٞبنا اب٥بداية كالتوفيق للعمل الصاّبَواْرَٞبَْنا َوأَْنَت َخيػْ

ككاف ىذا دعاؤىم ُب الدنيا، تكشف  ،الناس كيقدمهم كينهض ّٔم حضاراين كأنت أرحم الراٞبْب
مثل ببلؿ كخباب  ،اآلية عن حالة ا٤بؤمنْب الصا٢بْب أهنم يدعوف رّٔم كىم بْب ا٣بوؼ كالرجاء

 – ٓٔٔكف منهم، ؤ كاف أبو جهل كأصحابو يهز   ،كصهيب كغّبىم من فقراء الصحابة
: ىزكان. فسخرًب منهم كإبٲباهنم كاستهزأًب ّٔم  ايًّ ِسْخرِ ( فَاٚبََّْذُٛبُوُىْم ِسْخِرايًّ َحٌبَّ أَنَسوُْكْم ِذْكِري)

( حٌب نسيتم بتشاغلكم ّٔم كاستهزائكم عليهم عن طاعٍب َحٌبَّ أَنَسوُْكْم ِذْكِريكبصبلحهم )
ُهْم َتْضَحُكوفَ كعبادٌب ) ٓب يكن جرمهم أهنم   ،كف ُب الدنيا كىي من الذنوب الكبّبةؤ ( هتز وَُكنُتْم ِمنػْ

كإ٭با بلغ ّٔم السفو كالوقاحة أف يسخركا  ،أنفسهم ابلكفر كىو جـر عظيمكفركا كاقتصركا على 
فإف ٖبس الناس كاالستهزاء،  ،٩بن آمنوا كاستقاموا كأحسنوا كجعلوا منهم مادة للضحك كالٌلغو

َوال تَػْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىْم َوال تَػْعثَػْوا ٓت ﴿كقولو أشياءىم يؤدم إٔب الفساد ُب األرض! 
 .ُّٖالشعراء /  ﴾ْرِض ُمْفِسِدينَ األَ 

 )كٌقركا أنفسكم عن الفكاىات، كمضاحك ا٢بكاايت، ك٧باؿ الَبٌىات(ٓت غرر ا٢بكم 
( إشارة إٔب أف اشتغاؿ ىؤالء ا٤بشركْب ابلسخرية من ا٤بؤمنْب َحٌبَّ أَنَسوُْكْم ِذْكِري) –ٔ:فائدة 

، كا األدبؤ فأًمنوا العقاب فأسا ،قد أ٥باىم عن ذكر هللا كصرفهم عن التدبر ُب القرآف الكرٙب
إهنم شغلوا بغّبىم عن إصبلح أنفسهم كما أف نسياهنم  ،كتعٌدكا ا٢بدكد كىذه من صفات ا٢بمقى
كىذا  ،فكل من األمرين ٲبد اآلخر فهي جرأة بعد جرأة ،لذكر هللا ٰبثهم على االستهزاء اب٤بؤمنْب

كإنو ينسى تربية نفسو كٰبرمها من   ،لشاغلشأف كل من ينشغل أبمور الناس كٯبعلها ٮبٌو كشغلو ا
بيوي عىٍن عيييوًب النَّاسً  طيوىبى ًلمىٍن شىغلىةي ) ُُٕٔب هنج الببلغة خطبة كل خّب.   ٓت غرر ا٢بكم( عىيػٍ

هي زىلَّةى مىٍن أىٍبصىرى زىلَّ ) كمن طبيعة الذم يسخر ابلضعفاء من الناس يكوف –ٕ(، هً غىّبًٍ  تىوي صىغيرىٍت ًعٍندى
 من فوقو كمستكربان مع من دكنو! كىذه من ا٢بماقة كسوء السريرة نتيجة ذلة ُب نفسو،ذليبلن مع 

انيوا ًمٍن ﴿ كقولو–ٖ (كىظيٍلمي الضًَّعيًف أىٍفحىشي الظٍُّلمً ) ٖٔٓت هنج الببلغة كتاب ًإفَّ الًَّذينى أىٍجرىميوا كى
ىناؾ اختبلؼ كبّب ُب معُب  –ٗ ،َّ–ِٗ/ا٤بطففْب﴾كىًإذىا مىرُّكا ًًٍّٔم يػىتػىغىامىزيكفى  الًَّذينى آمىنيوا يىٍضحىكيوفى 
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( من التسخّب للقدرات كاستثمار للكفاءات ٫بو ا٣بّب ُسْخِرايًّ أم معُب ) ،(ِسْخِرايًّ ( ك)ُسْخِرايًّ )

ًر كالسيٍخريٌة ( من السىخٍ ِسْخِرايًّ أما ) ،ِّ/الزخرؼ ﴾بَػْعُضُهْم بَػْعضًا ُسْخِرايًّ  لِيَػتَِّخذَ ﴿ كقولوكالتقدـ 
ر كاال فىاٚبَّىٍذٛبييوىيٍم الفرد كآّتمع )كيذؿ ستهزاء الذم يشتت الطاقات كيقتل الكفاءات كيؤخًٌ

 (. ًسٍخرايٌن 
 ﴾بِِِّٗ ـََّّْعُيُْْ خٌََُّْْْ زَِٔد صَسًَُُخ ؤََّٗيُْْ ىُْْ خُْلَدجًَُِّٕ  ﴿ - ٔٔٔ

ثباهتم ُب إقامة  ،إ٘ب جزيتهم ككافأهتم بسبب صربىم على أذاكم كاستمرارىم بذكر هللا كطاعتو
ا ًإالَّ ذيك حىظٌو كقولو ) ،العدؿ كإحقاؽ ا٢بق أحسن ا١بزاء ا ًإالَّ الًَّذينى صىبػىريكا كىمىا يػيلىقَّاىى كىمىا يػيلىقَّاىى

كيكوف ، ُٖٔآؿ عمراف/( كىًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا فىًإفَّ ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً اأٍليميورً ، كقولو )ّٓفصلت/( عىًظيمو 
فانظركا اليـو أين مكانكم كمكاف  ،كالصرب ىو هتذيب النفس عن ىواىا ،ن جنس العملا١بزاء م

أَنػَُّهْم أكلئك ا٤بستضعفْب الذين كنتم تسخركف منهم؟ فأنعم هللا عليهم ابلرضا كانتقم من أعدائهم )
تىًهي  ؼي رً عٍ الًَّذم يػى كىكذا ) ،( كالرإبوف ابلنعيم ا٤بقيم كابلسبلمة كالكرامةُىْم اْلَفاِئُزوفَ   ،كىٍيفى يػىنػٍ

أ  ًرؼي عٍ يػى  تىًهي  ؼي الًَّذم الى يػىٍعرً ( كابلعكس )كىٍيفى يػىٍبدى أ  ًرؼي عٍ الى يػى  ،كىٍيفى يػىنػٍ (! لذلك الدين كىٍيفى يػىٍبدى
حٌب يتحرؾ اإلنساف من  ،كما كعٌرفو بدايتو لعبلقة النهاية ابلبداية  ،اإلسبلمي حدد هناية اإلنساف
كقولِو فإف فيها السبلمة كالكرامة ببل أية ندامة كال مبلمة  ،الستقامةبداية عمره إٔب هنايتو بطريق ا

ٓت ، ُّاالحقاؼ/ ﴾ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػ َنا اَّللَُّ ّتَّ اْستَػَقاُموا َفبل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم َٰبَْزنُوفَ ﴿تعا٘ت 
( ًصرىاطو  ًإٔبى  مى كىىدً  دى شً ري ،  قىٍلًبوً بً  كىًاٍستػىٍبصىرى  ًبعىٍقًلًو، نىظىرى  )مىنٍ  ٚٛهنج الببلغة خطبة  .ميٍستىًقيمو

 ﴾هَدٍَ ًَْْ َُسِؽْعُْْ كِِ خََْٕضِ ػًََيَ ِٔنِنيَ  ﴿ - ٕٔٔ
بدأ استجوأّم  ،كاإلىانة ا٤بؤ٤بة ٥بؤالء ا٤بستهزئْب اب٤بؤمنْبكا٢بسرة العظمى بعد ذلك الرد القاسي 

من مشاىد يـو حاسم ُب مشهد مؤثر  ،٥بؤالءمن جديد من هللا تعأب أك ا٤بلك ا٤بأمور ابلسؤاؿ 
كمكثوا ُب الدنيا اٌلٍب شغلتكم عن  ( كأف هللا يعلم كم لبثواقَاَؿ َكْم لَِبثْػُتْم ٓت اأَلْرضِ القيامة )

كلكنو سؤاؿ الستصغار أمر الدنيا  كىل ييقارف العمر ادكد ابلعمر ا٤بمدكد البل٧بدكد ؟!  ،اآلخرة
كقد ابعوا ٕبياهتم  ،ستقصار عمرىم فيها، كتوبيخ ٥بم على جحودىمكا ،الذم كل متاعها قليل

 ،كضآلتهاالدنيا كإهنم ٰبٌسوف اليـو بقصر تلك ا٢بياة  ،الدنيا ا٤بؤقتة حياة اآلخرة ا٤بنػىعَّمة ا٣بالدة
، )كإهنم ل ( ال يعنيهم حساب السنْب كعدهتا، كىناؾ َعَدَد ِسِنْبَ يائسوف كضٌيقوا الصدكر اليـو

كبْب ا٢بساب  ،يدة بْب حسأّم ُب الدنيا ٢بياهتم كعمرىم ككم قضوا فيها من سنْبمفارقة بع
الكرٙب ا٣بالد الباقي ُب اآلخرة. إٌف مهلة العمر ليست شيئان بعد أف طويت صفحاهتيا كعليك 

نْػيَ ﴿ كقولوتبعاهتا  قيمة ا٢بساب ادكد  فما ّٖالتوبة /  ﴾ا ٓت اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليلٌ َفَما َمَتاُع ا٢ْبََياِة الد 



 

 عشر السابع/ ا١بزء ٛٔٔ/ عدد آايهتا  مكية/  ٖٕ ا٤بؤمنوف/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ      193
 

، لًلبػىقىاًء الى لًلفىنىاءً كى ال للدنيا،  رىةً ٍقتى ًلآلخً لً )إٌنكى خي من وصية اإلماـ علي البنو ا٢بسن )ع(  ،اب٤بطلق
ياًة الى لًلميوتً   .ك٥بذا كاف جوأّم  ٖٗ/ُٔشرح النهج( كىلًلحى

 ﴾ُْؼَديَِّّٖ هَدٌُُخ َُسِؽْنَد ٌَّْٓدً ؤًَْ زَؼْطَ ٌٍَّّْ كَدْٔإٍَْ خ ﴿ - ٖٔٔ

. فقد كانُب الدنيا ( أم مكثنا لَِبثْػَناقالوا بفشل كخيبة ) ت مهلة قصّبة يومان أك جزءان من يـو
إنو مهما طاؿ  ،، لٌذاهتا قصّبة كتبعاهتا طويلة!، كىكذا ٲبضي عمر اإلنسافاألجل سريعة الزكاؿ

 ،دنيا كاف شيئان قليبلن اتفهان كإذا نظرى إليو ُب منظور ال ،انقضىى ك كامتٌد فهو كالسراب ألنو مضى 
َكأَنػَُّهْم يَػْوـَ يَػَرْوَف َما ﴿كقولو فكيف إذا نظر الناس إٔب حياهتم الدنيا كىم ُب يـو القيامة 

ينَ ) ّٓاألحقاؼ/﴾وا ِإالَّ َساَعًة ِمْن نَػَهارٍ يُوَعُدوَف َٗتْ يَػْلبَػثُ   ،( فارجع إٔب أىل االختصاصفَاْسَأْؿ اْلَعادِّ
ىوؿ ال يدركف يكشف عن سوء حالتهم كأهنم ُب ذ ،لعارفْب ا٤بتمكنْب من العدا٢باسبْب اكاسأؿ 

سأؿ ا٤ببلئكة ا٢بفظة الذين ٰبصوف أعمار الناس كأعما٥بم كأنفاسهم ا. أم فمعو من أمرىم شيئان 
﴿َوَمْن كقولِو تعا٘ت ! ، كىو ٲبٌر مىٌر الٌسحابألف عمر اإلنساف أنفاس معدكدة ،كٰبسبوهنا بدقة

ْرهُ  فً  ًإفَّ اللٍَّيلى )ٓت غرر ا٢بكم   ٖٔيس/نُػَنكِّْسُو ٓت ا٣ْبَْلِق َأَفبل يَػْعِقُلوَف﴾ نُػَعمِّ ًفيكى  كىالنػَّهىار يػىٍعمىبلى
اف ًمٍنكى فىخيذ ًمنػٍهيمىا ،مىافىاٍعمىل ًفيهً  أيىٍخيذى )الٌدنيا ساعة، فاجعلها طاعة، كالنفس طٌماعة،  (كى

 .فعٌودىا ألقىنىاعىة(
 ﴾سِؽْعُْْ بِالَّ هَِِْالً ٌَُْ ؤٌََُّْْٗ ًُنعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ هَدٍَ بِْٕ َُ ﴿ - ٗٔٔ

( قاؿ هللا تعأب قَاَؿ ِإْف لَِبثْػُتمْ أم ) ،ىم ا١بواب الذم اته عن عقو٥بم كضٌل عن إدراكهمؤ كٯبي   
ٌقان ُب الدنيا  كمٌرت  مهما طالت ا٤بدة كا٤بهلة؟ فقد انقضت كمضت( ِإالَّ َقِليبلً )٥بم فما أقمتم حى

( َلْو أَنَُّكْم ُكنُتْم تَػْعَلُموفَ كالغرض تعريفهم قلة أايـ الدنيا ابلقياس إٔب خلود اآلخرة ) الٌسحاب، مرٌ 
لو كاف لكم علم كفهم كإٲباف ككعي لعرفتم حقارة الدنيا كمتاعها القليل الزائل الذم هنايتو ا٤بوت 

، كا٣باسر مىٍن غىفىلى عنو ،بلـز لوكلو آمنتم ٕبقيقة ا٤بعاد لبادرًب لبلستعداد الٌ  ،ٍب تبعثوف للحساب
ليوي كىكىثير كىجىلوي( ٓت غرر ا٢بكم اًر إقامًتًو، خىلىصى عىمى كل أمد ينقطع   -ٔ:فائدة. )مىٍن سىعىى ًلدى

ٌر ِلَمْن اتػََّقى﴿كقولو كينتهي ابلزكاؿ فهو قليل مهما طاؿ  نْػَيا َقِليٌل َواآلِخَرُة َخيػْ  ﴾ُقْل َمَتاُع الد 
فريبَّ عيمرو اٌتسعت آماده كقٌلت أمداده كخّباتو،  ،لناس على قسمْب ُب أعمارىما – ٕ ٕٕالنساء/

، فاإلنساف ٰبيا ٗبواقفو الصا٢بة أكثر ٩با ٰبيا بعمره أمداده كخّباتو كريبَّ عمرو قليلة آماده كثّبة 
ىٍرءي بىًقيَّةي عي ) عن اإلماـ علي)ع( – ٖ حساف أكثر ٩با ٰبيا ابآلجاؿكٰبيا ابإل

رًؾي ييدٍ  ،ٜبىىنه  ا٥بىى مىاٍمر ا٤ب
ا مىا فىاتى كىٰبيٍ  مىا ًمٍن سىاعىةو أتىٌٍب عىلىى العىٍبًد الى )وعن النيب)ص(  ،ُّٖ/  ٔالبحار  (ٓبى مىا مىاتى ًبًو ًمنػٍهى

ا ًإالَّ كىانىتٍ كي ذٍ يى  يُػَعمَُّر ِمْن  َما﴿ كقولِو تعا٘ت  ،َُُ/  ٔركح البياف  (يػىٍوـى الًقيىامىةً  عىلىٍيًو حىٍسرىةه  ري هللاى ًفيهى
َقُص مِ  رو  ًإذىا كيٍنت) ٜٕٓت هنج الببلغة حكم  ،ُُفاطر /  ﴾ْن ُعُمرِِه ِإالَّ ٓت ِكَتابٍ ُمَعمٍَّر َوال يُػنػْ ُب ًإٍدابى
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ى
ا أىٍسرىع كىا٤ب يٍلتػىقىى ُب ًإقٍػبىاؿو فىمى

ًمٍن مىاًضي عيٍمرًؾى  ٍرت ٗبىا أىضىٍعتى بػى لىٍو اٍعت)ٓت غرر ا٢بكم ( ا٤ب
 .(مىا بىًقيى  ٍظتى ٢بىىفً 

 ﴾ؤَكَمَِٕسْعُْْ ؤَََّٗٔد وََِوْنَدًُْْ ػَسَؽدً ًَؤٌََُّْْٗ بَُِْْنَد ال ظُُْـَؼٌَُٕ  ﴿ - ٘ٔٔ
ُتمْ كاسعة الداللة )ا٤بعُب كاآلية دقيقة ا٤ببُب عميقة  ،نكارما٥بمزة لبلستفهاـ اإل أفظننتم  ،(َأَفَحِسبػْ

َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً أيها الناس ) تتمتعوف بلٌذات ك أتكلوف كتشربوف  ،تلهيان كسدل كلعبان كابطبلن ( َأ٭بَّ
كنَبككم ال أنمركم كال ننهاكم كال نثيبكم كال نعاقبكم؟ ىل ٲبكن أف ٬بلقكم ببل حكمة  ،الدنيا

ىو الفعل العبث: كال معُب كببل ىدؼ ساـ كالغاية نبيلة؟! حٌب تعيشوا كما يعيش البهائم!، 
فيجب أف  ،ال يقبلو اإلنساف العاقل لنفسو :والعبث ،كال فائدة فيوالفوضوم الذم ال غاية منو 

معناه ىناؾ غاية أعظم من الدنيا إهنا غاية  ،اب٤بوتالدنيا فنهاية ا٢بياة  أيضان، ال يقبلو لربو ا٢بكيم
 فالذم ال يعرؼ كيف ينتهي ال، ِٗعراؼ/أل﴾َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوفَ ﴿ كقولِو تعا٘تلقاء هللا للجزاء 

الَِّذي ﴿ كقولويعرؼ كيف يبدأ! كالقرآف رسم لنا طريق ا٢بياة بوضوح من البداية حٌب النهاية 
ُلوَ  ا النَّاسي ) عن اإلماـ ا٢بسْب)ع( ِا٤بلك/﴾ُكْم أَي ُكْم َأْحَسُن َعَمبلً َخَلَق اْلَمْوَت َوا٢ْبََياَة لِيَػبػْ : ًإفَّ أىيػُّهى

 ٍوا ًبًعبىادىتًًو عىٍن ًعبىادىةً ديكهي ًاٍستػىٍغنػى فىًإذىا عىبى  ،ديكهي ًإالَّ لًيػىٍعرًفيوهي فىًإذىا عىرىفيوهي عىبى بىادى هي مىا خىلىقى العً ري كٍ هللاى جىلَّ ذً 
لق لذاهتا كإ٭با خلقت لغّبىا، لدار أىم منها كىي الدار اآلخرة ،ُِّ/ٓالبحار ( مىا ًسوىاهي   ،كالدنيا ٓب ٚبي

نٍيا مىٍزرىعىةي الدنيا ٩بر ٤بقر َنا ال تُػْرَجُعوفَ ( )اآلًخرة ، فصارت )الدُّ ( كأنكم ال تعودكف إلينا َوأَنَُّكْم ِإلَيػْ
ا اإًلنسىافي ًإنَّكى كىاًدحه ًإٔبى رىبًٌكى كىٍدحان ﴿كقولو  َُِالبقرة /  ﴾َوِإَ٘ت اَّللَِّ تُػْرَجُع األُُمورُ ﴿للجزاء  ايى أىيػُّهى
  .ٔاالنشقاؽ /  ﴾فىميبلًقيوً 

كلَبتقوا إٔب عآب آخر أرقى ٩با أنتم  ،تكونوا خلفاء هللا ُب أرضوبل خلقناكم لنهذبكم كنعٌلمكم كل
كالعآب ا٤بادم يسمى الدار الدنيا فإهنا أدٗب ما خلقو  ،فإف العآب اآلخر يسمى الدار العليا، فيو
نٍػيىا إً ﴿كال حياة إاٌل حياة اآلخرة ،كالدار اآلخرة أفضل ما خلق هللا ،هللا ًذًه ا٢بٍىيىاةي الدُّ ٍوه كىمىا ىى الَّ ٥بى

انيوا يػىٍعلىميوفى  ، ٠بيت ا٢بياة اآلخرة ٥بي ْٔالعنكبوت/﴾كىلىًعبه كىًإفَّ الدَّارى اآلًخرىةى ٥بًىيى ا٢بٍىيػىوىافي لىٍو كى
( مبالغة حياة كمضاعفتها فهي ا٢ْبَيَػَوافُ و ( لشدة ما فيها من ا٢بيوية كالنعيم كاالمتبلء )ا٢ْبَيَػَوافُ )

ببل سلبٌيات كال حياة  ،ياةحياة تتفٌجر منها ا٢ب متأٌلقة مرٌفهة سعيدة،حياة حقيقية إٯبابية دائمية 
 منٌغصات كال صعوابت. 

َوَما َخَلْقُت ﴿ (العبادة) منهاسامية إٌف هللا ٓب ٱبلق ا٣بلقي عبثان بل ٢ًبكم كأىداؼ  –ٔ:فائدة
 ﴾رَب َك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ  َمْن رَِحمَ  ِإالَّ ﴿)كنيل رٞبة هللا(  ٔٓالذارايت/﴾ا١بِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوفِ 

 كلو ٓب ،ىااا٢بياة الدنيا بدكف اآلخرة عبث كلغو كلغز مبهم ال ييفهم معناىا كمغز  -ٕ ،ُُٗىود/
يز ا٣ببيث من الطيبيبعث اإلنساف بعد ا٤بوت للحساب كٓب ٯبز كبلن ٗبا يستحق من  ،، كٓب ٲبي
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َرَؾ  َأَٰبَْسبُ ﴿ كقولو ،زٌه عن العبثكهللا مين ،جزاء لكاف خلق اإلنساف عبثان  اإِلنَساُف َأْف يُػتػْ
فإف هللا تعأب خلق  ،: أم يهمل كال يكٌلف كال ٲبتحن كال ٰباسب ُسًدى، ّٔالقيامة / ؟ ﴾ُسًدى

فبل بد من أف يكوف خلق  ،كىو سبحانو غِب ٞبيد ال يلحقو منفعة ،األشياء ال ينتفع ّٔا لنفسو
 ٌي الى أًلىٍربىحى لًيػىٍرٕبىيوا عىلى  ا٣بٍىٍلقى  خىلىٍقتي ) ٓت ا٢بديث القدسي عن هللا تعا٘ت ،هتما٣بلق لينفعهم كيثيبهم لذا

ٌِب الى تىسىعي ( كقاؿ )كى أًلىٍجًليلىٍقتي كىخى  ،اأٍلىٍشيىاء أًلىٍجلكى  لىٍقتي خى كقاؿ أيضان ) ،ُُِ/  ٔركح البياف  (عىلىٍيًهمٍ 
 كقاؿ، ُِٓ/ٗنمواىب الرٞبى (اٍلميٍؤًمني  مَّ عىٍبدً   قػىٍلبي ًِب كىلىًكن يىسىعي  ،الى أىٍرًضٌي كىالى ٠بىىاًئي

ٍنزان  كيٍنتي ) حكمة  –ٖ ،ُُِ/ٔركح البياف(ؼرى أيعٍ  ًلكىيٍ ، فىخىلىٍقتي ا٣بٍىٍلقى ٍعرىؼأي  أىفَّ  فىأىٍحبػىٍبتي  ٨بىًٍفيِّا كى
كما البعث إال حلقة  ،البعث من حكمة ا٣بلق، ٧بسوب حساّبا ومقّدر وقوعها ومدبّر غايتها

كال يغفل عن ىذه  ،ُب سلسلة النشأة تبلغ ّٔا كما٥با كٝبا٥با كجبل٥با كيتم فيها ٛبامهاصلة مت
، الذين ال يتدبركف حكمة هللا الكربل ،ا٢بقيقة الكربل إاٌل اجوبوف عنها ا٤بنغمسوف ُب اٌرمات

ىل من ا٤بعقوؿ من ىذا  – ٗ (مىٍن أفُب عيمرىهي ُب غّب ما يينجيًو، فىقد أضاعى مىطلىبىوي )ٓت غرر ا٢بكم 
بعددو من السنْب كأيكل  ،اإلنساف خليفة هللا على أرضو أف ٯبيء إٔب الدنيا ليقضي عمره فيها

ٍب يعمل كٲبوت كيفُب كينتهي كل شيء فهذا ىو  ،مقداران من الطعاـ كيلبس لباسان كيناـ كينهض
 ؾى تػٍرى كىلىٍن تػي  ،ٚبيٍلىٍق عىبػىثنا ٓبىٍ  ٍهوى فىًإنَّكى اللَّ  ري جً أىٍ ) ٓت غرر ا٢بكم ،العبث! كهللا منزٌه عن العبث كالٌلهو

 حيث ال يستقيم ُب عدلو ُِاألنعاـ /  ﴾ـِ اْلِقَياَمِة ال رَْيَب ِفيوِ لََيْجَمَعنَُّكْم ِإَ٘ت يَػوْ ﴿( سيدنل فػىتػىٍلغيو
ـر اسن ا٤بؤمن الصاّب من الثواب ،سبحانو أف يفلت ا٤بسيء آّـر ا٤بعتدم من العقاب  ،كٰبي

فبل بد من حياة أخرل ٥با نظاـ آخر ٰبصل فيها ا١بزاء  ،كٲبوت الظآب كا٤بظلـو ببل حساب
 ،يكوف فيها اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب ُْالنجم /  ﴾ا١ْبََزاَء اأَلْوَْت ّتَّ ٯُبَْزاُه ﴿كقولِو تعا٘ت 

ُ ِبَِْحَكِم ا٢بَْ أَلَْيَس ا﴿كا٢بكم فيها ىو هللا تعأب اب٢بق   ُّ، ُب هنج الببلغة كتاب ٖ/التْب﴾اِكِمْبَ َّللَّ
ىعىاًد( 

هي ا٤ب رى  رٍ ثً ٓبٍى يػيؤٍ  اًبٍلميجىازىاةً  ؽى دَّ ٍن صى مى )ٓت غرر ا٢بكم )ًمٍن الفىساًد إضاعًة الزٌاًد، كمىٍفسىدى  غىيػٍ
 .( ًإٍصبلىًح اٍلمىعىادكىًحٍرصه ُب  ،كىٙبىىرُّجه عىٍن فىسىٍادو  ،ىيدىلن ُبٍ رىشىٍادو  :ْلُمتَِّقيْ ل)وفيو ايضاً  (ا٢ٍبيٍسُبى 

 حقيقة يـو القيامة:  -ٗ
خىلىقى هللا تعأب ا٤بخلوقات عامة، كاإلنساف خاصة خلقو ُب أحسن تقوٙب، كُب أفضل صورة،    

، ككٌرـ ٖٖالنمل/( صيٍنعى اللًَّ الًَّذم أىتٍػقىنى كيلَّ شىٍيءو كُب أعقد تركيب، كُب أتقن صنع كقولو )
سيد الكائنات، كخليفة هللا ُب أرضو، على أف يعرؼ قدره كال  اإلنساف أحسن تكرٙب فجعلو

يتعٌدل طوره، فهل من ا٤بعقوؿ كا٤بقبوؿ أف ٲبوت اإلنساف ا٣بليفة ا٤بختار ا٢بٌر ا٤بكٌرـ، فيجمعو قرب 
صلو من الَباب، من دكف أف ٰباسب ىذا اإلنساف أ٧بدكد ٍب يفُب كيذىب كال يعود، كيرجع إٔب 

ا فعل ُب عمره؟ من دكف أف يكوف جزاء إٔب اسن، كال عقاب إٔب كماذ ،على ما صدر منو
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ٍنسىافي أىٍف يػيتػٍرىؾى سيدنلا٤بسيء؟ كقولو ) ، ينكر العقل السليم ذلك كأيابه ّٔالقيامة/( أىٰبىٍسىبي اإٍلً

مىا ألنو عبث، كالعاقل ال يعمل العبث، فكيف يعملو هللا تعأب كىو ا٤بنزٌه عن كل نقص؟ كقولو )
ؿي فىأىٗبَّ تيٍصرىفيوفى كقولو ) ،ٓيونس/(  ذىًلكى ًإالَّ اًب٢بٍىقًٌ اللَّي  خىلىقى  اذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى  .ِّيونس/( فىمى

، ٗبواصفات عالية كٝبيلة كمرغوبة كاندرة الصنع، مثاؿ: لو صنعنا سيارة حديثة ٤بدة تسعة أشهر
ٛبامها كتكاملها كٝبا٥با إكاالختصاص، كلكن بعد  ىل العلمأكبقيمة ٜبينة، كقاـ بصناعتها ا٤بتقنة 

صنعو يأبدأ بتحطيمها كتدمّبىا!! كىذا العمل ا١بنو٘ب العابث ال يعملو إنساف عاقل، فكيف 
، كمن دكف أف  هللا؟! يصنع اإلنساف أبحسن صنع، ٍب ٲبيتو، من دكف أف يفرز الظآب من ا٤بظلـو

مىا كىافى اللَّي  منزٌه عنو. قاؿ تعأب ُب سٌنة االبتبلء )ٲبيز ا٣ببيث من الطٌيب، كىذا ىو العبث، كهللا
ًيزى ا٣بٍىًبيثى ًمنى الطَّيًٌبً  رى اٍلميٍؤًمًنْبى عىلىى مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيًو حىٌبَّ ٲبى ، كمن سنن هللا أف ُٕٗآؿ عمراف/ (لًيىذى

كىلًتيٍجزىل  رة؟! كقولو )ٲبيز ا٣ببيث من الطٌيب ُب ابتبلءات الدنيا، فكيف ال ٲبٌيزىم أيضان ُب اآلخ
  .ِِا١باثية/( كيلُّ نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىٍت كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى 

كىٓبٍى يػيٍعصى مىٍغليوابن، كىٓبٍى ييطىٍع ميٍكرًىان، كىٓبٍى يػيٍرًسًل االىنًٍبيىاءى لىًعبان، كىٓبٍى يػيٍنزًًؿ ) ٛٚٓت هنج الببلغة حكم
لى الكيتيبى لًٍلًعبىاًد عىبىثان،  ًطبلن، قى السَّماكىاًت كىاالى كىالى خى نػىهيمىا ابى َذِلَك َظن  الَِّذيَن َكَفُروا )ٍرضى كىمىا بػىيػٍ

ـْ ٪َبَْعُل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت َكاْلُمْفِسِديَن ٓت اأْلَْرِض  ،فَػَوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر  َأ
ـْ ٪َبَْعُل اْلُمتَِّقَْب َكالْ  : البد من كجود يـو القيامة للحساب كا١بزاء، إذف ،ِٖ-ِٕص/( ُفجَّارِ َأ

)خىّبي الًعٍلم ما أصلحتى ًبًو  ٓت غرر ا٢بكمليكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب إٔب األبد. 
( كقولو ) ، كىشىرٌهي ما أفىسىدتى ًبًو مىعىادىؾى ا الًَّذينى آىمىنيوا اتػَّقيوا اللَّى رىشىادىؾى ٍر نػىٍفسه مىا قىدَّمىٍت  كىٍلتػىٍنظي ايى أىيػُّهى

ال ٰبمي ا٤بغٌفلْب عن حقيقة ا٤بعاد، كما أف القانوف الوضعي ال ٰبمي كالقرآف  ُٖا٢بشر/( ًلغىدو 
ا٤بغفلْب عنو، كنكراف ا٢بقيقة ال يلغي كجودىا، كال يدؿ على بطبلهنا، كتبقى ا٢بقيقة ىي ا٢بقيقة 

 .الذم ينكرىا يوقع نفسو ُب الوىما٤بتألقة، ال يؤمن ّٔا إالٌ أىلها، ك 
 ﴾كَعَؼَدََُ خَُِّوُ خَُِِْٔيُ خُْمَنُّ ال بَُِوَ بِالَّ ىٌَُ ََذُّ خُْؼَُِْٖ خٌَُُِِّْْ  ﴿ - ٙٔٔ

( صاحب ا٤بلك كا٤بلكوت اْلَمِلُك ا٢ْبَق  ( فتنزٌه كتعاظم كتقٌدس هللا الكبّب ا١بليل )فَػتَػَعاَ٘ت اَّللَُّ )   
كتنزٌه عن العبث كالنقائص فبل ٱبلق شيئان  ،كاإلفناءداع كاإلبكو ابإلحياء كالسلطاف ا٤بتصرؼ ُب مل

( ال ال ِإَلَو ِإالَّ ُىوَ كاب٢بق كمع ا٢بق كإٔب ا٢بق ) ،كال يصدر عن ا٢بق إاٌل ا٢بق ،سفهان ألنو حكيم
 يبطل حٌبكال كفو لو كال إلو معو ، د لغّبهجا٤بو  ،فهو هللا ا٤بوجود بذاتو ،رٌب سواه كال خالق غّبه

 ،( خالق العرش كىو كناية عن صاحب ا٤بلك العظيم بدافع كرٙبَرب  اْلَعْرِش اْلَكِرميِ حكمو )
الحقاؽ ا٢بق،  ،نعمةكالنشور كخلق ا٣بلق كالبعث  ،ا٤بسيطر على الكوف كالكائنات ٝبيعان اب٢بق

ـر األكرمْب. ألفَّ الرٞبةى كا٣بّب كالربكة تنزؿي منو، كلنسبتو إٔب أك ،ككصف العرش ابلكرٙب
( ارتفع بذاتو كدٌؿ بذاتو عن ذاتو كتنزٌه عن ٦بانسة ٨بلوقاتو ُب ذاتو فَػتَػَعاَ٘ت اَّللَُّ ) –ٔة:فائد
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تعأب أف يكوف خلىقىكيم  ،ككلمة العلو تعِب علو ا٤بنزلة ،كصفاتو كأفعالو، كجٌل عن مبلئمة كيفياتو
ألف العبودية  ، إليًو كيعطيك من فضًلوً  كتعأب عليك لييعٌليكى  ،كتعأب أف تفلتوا من عقاًبو ،عبثان 

من سعى إٔب هللا  ،فهو سبحانو رحيم ابلناس يعمل لصا٢بهم ،أف أيخذ العبد من خّب ربو الكرٙب
( مىٍن صىبػىرى عىٍلى هللًا كىصىلى إليوً ) عن اإلماـ علي )ع(أعانو هللا كقرٌبو إليو، كمن ٕبث عن هللا كجده، 

يى ايٍطليٍبًِبى ًبرىٍٞبىًتكى حىٌٌب أىًصلى ًإلىٍيكى  ماـ ا٢بسْب )ع( ٓت يـو عرفةٓت دعاء اإل ،ٓٗصُٕرالبحا
)إ٥بًٍ

 الرًَّقٍيبي  كىأىٍنتى  تىًغٍيبي  كىٍيفى  أىـٍ  الظٍَّاًىري  كىأىٍنتى  ٚبىٍفى كىٍيفى  إ٥بي ،كىًإٍجًذٍبًِبى ٗبىنًٌكى حىٌبَّ أيٍقًبلى عىلىٍيكى 
ثيمىا مىعىكى  هللاى  أىفَّ  تػىٍعلىمى  أىفٍ  ٲبىٍافً اإلً  أىٍفضىلي ) عن النيب )ص(! (ا٢بٍىٍاًضري  يػٍ  ٔٔكنز العماؿ خرب( كيٍنتى  حى

تيمٍ كقولو ) أبنو ملك غّب  ،( الذم ٰبق لو ا٤بلكاْلَمِلُك ا٢ْبَق  ) ،ْا٢بديد/( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
من ٝبيع هللا مالك كل شيء ك ،٩بلوؾ، ككل ملك سواه ٲبلك بعض األشياء من بعض الوجوه

، كقولو ، فمن يتصف بصفات التكامل ال يصدر منو العبث كال يلهو كال يلغو ُب فعلوالوجوه
 .ٔالزمر/( ذىًلكيمي اللَّي رىبُّكيٍم لىوي اٍلميٍلكي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى فىأىٗبَّ تيٍصرىفيوفى )

 ﴾وِ كَةََِّٗٔد لَِٕدزُوُ ػِنًَْ ََزِّوِ بَِّٗوُ ال ُّلِِْكُ خٌَُْدكًَُُِٕ ًََْٖٓ ًَّْعُ َٓغَ خَُِّوِ بَُِيدً آوََُ ال زُُْىَدَٕ َُوُ زِ ﴿ - ٚٔٔ
أم إلو  ،على إطبلؽ معناه( َمَع اَّللَِّ ِإ٥َبًا آَخرَ كيعتقد كيقتنع. أم كمن ٯبعل )كٱبضع : يعبد َيْدعُ 

 كيعبد مع ،نوايٌن مادايٌن أـ مع ،كيتعلق بو كٯبعل لو شريكان جلٌيان أـ خفٌيان  ،يطيعو (من دوف هللا)آخر 
بلساف  سواء بلساف ا٢باؿ أك ، سواه! كالعبادة عنواف عقل العابد كمقدار فكره كعنواف أصلوهللا

كدلت الرباىْب على بطبلف ماذىب  ،( ال حجة لو بو كببل بٌينة من أمرهال بُػْرَىاَف َلُو ِبوِ ا٤بقاؿ! )
 ،ُِّالشعراء/  ﴾فَػَتُكوَف ِمْن اْلُمَعذَِّبْبَ   ِإ٥َباً آَخرَ َفبل َتْدُع َمَع اَّللَِّ ﴿ كقولوكالباطل ال برىاف لو  ،إليو

 ، فينقاد مع العقل ا١بمعيبل يستند على ٦برد أكىاـ كتقليد لآلابء كاتٌباع أعمى لقيادات آّتمع
َا ِحَسابُُو ِعْنَد رَبِّوِ ) كفيو تلميح ، ( كٯبازيو أبعمالو كلن يتدخل أحد فيو لينصره كيشفع لوفَِإ٭بَّ
ًإفَّ الًَّذينى الى ، كقولو )( فكفرىم منعهم من الفبلح كالفوزِإنَُّو ال يُػْفِلُح اْلَكاِفُروفَ ) تهديد كالوعيدلل

 .ْالنمل/( يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلىًخرىًة زىيػَّنَّا ٥بىيٍم أىٍعمىا٥بىيٍم فػىهيٍم يػىٍعمىهيوفى 
تعأب فهي دعول ليس معها برىاف، ( كل دعول إبلوىية أحد مع هللا ال بُػْرَىاَف َلُو ِبوِ ) –ٔ:فائدة

َوَمْن ﴿ كقولوال من الدالئل الكونية كالعلمية كالعقلية كال من منطق ا٢بجة كالبياف كالدليل 
، فإف حساب مٌدعيها عند ربو كالنتيجة ُٕ/ ا١بن ﴾ِو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعداً يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِّ 

ين كما كفيو إشارة على أف الدًٌ  ،من جزاء كعقاب فهو يستوُب ما يستحقو ،ليست ُب صا٢بو
سب عليو من عقائد كخرافات ٗبا ال دليل عليو قطعي فهو ابطل! فكيف ٗبا شهدت بداىة  ٰبي

مىا ٥بىيٍم ًمٍن ديكنًًو ًمٍن كىٕبٌو كىال ﴿ ِِاألنبياء/ ﴾ٌة ِإالَّ اَّللَُّ َلَفَسَدَتَ َلْو َكاَف ِفيِهَما آ٥بَِ ﴿العقوؿ ٖببلفو 
( دعوة صرٰبة إٔب ٙبرير العقل من ِبوِ  ال بُػْرَىاَف َلوُ كُب قولو ) ،ِٔالكهف /  ﴾رًؾي ُب حيٍكًمًو أىحىدان ييشٍ 
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من غّب أف يكوف  ،كإطبلؽ الفكر من قيد األسر لؤلكىاـ من االنقياد لآلخرين ،االتٌباع األعمى

ْل َمَع اَّللَِّ ِإ٥َبًا آَخَر ال َ٘بْعَ ﴿ كقولوكحجة بيانية كاضحة  ،نظر كاقتناع عن برىاف علمي قاطع
 . ِِاالسراء /  ﴾ْقُعَد َمْذُموماً ٨َبُْذوالً فَػتػَ 
قػيوَّةي سيٍلطىاًف )ٓت غرر ا٢بكم  ِْاألنفاؿ /  ﴾مىٍن حىيَّ عىٍن بػىيًٌنىةو  لًيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىٍن بػىيًٌنىةو كىٰبىٍٓبى ﴿

 ةو لى بلى ًإنَّوي لىٍيسى ٥ًباًلكى ىىلىكى مىٍن يػيٍعًذريهي ُب تػىعىمًُّد ضى ) نو)ع(وع( ا٢بيجًَّة أىٍعظىمي ًمٍن قػيوًَّة سيٍلطىاًف القيٍدرىةً 
توحيده من اإلٲباف اب تعأب ك  –ٕ ،َّٓ/  ٓالبحار  (!ةه لى بلى ضى  وي بى حىسى  حىقٌو  ؾي رٍ تػى كىال، حىسىبػىهىا ىيدنل

بيدَّ ٥با من رعاية  فبل ،، يرتبط ّٔا مسّبه كفكره كمصّبه ُب الدنيا كاآلخرةأىم قضااي تدعيم العقل
فاإلٲباف على برىاف ىو اإلٲباف على بصّبة كحجة كبٌينة  ،كثّبة كنيقيمي ٥با األدلة كالرباىْب القطعٌية

 ،كإف ٓب ٯبد بْب يديو برىاانن مقنعان  ،ٯبايب مؤثر على نفسوكىداية، ككاف ٥بذا اإلٲباف أثره إكدليل 
معآب الطريق إليو سبحانو . كىذا ىو اإلٲباف فعليو أٍف يبحثى كيتحققى كيتعٌمق حٌب تتضح لو 

اَنُكْم ِإْف  َمَع اَّللَِّ ُقْل َىاُتوا بُػْرىَ   ءإَلوٌ ﴿كقولو كيفتح أبصارىم كبصائرىم إليو  ،الذم يطلبو اإلسبلـ
 ذىاًت هللًا ريكا ُب ٨بىٍليوقىاًت هللًا كىالى تػىتػىفىكَّريكا ُب فىكَّ تػى ) عن اإلماـ علي)ع( ْٔالنمل /  ﴾ُكنُتْم َصاِدِقْبَ 

ٓت غرر ( ٍيًِب شيبػٍهىةو ُب دً  كىغىيػٍري  ،ىبى ًمٍن رى  ًإ٘بَّ لىعىلىى يىًقْبو ) وعنو)ع( ،َُٖص  ّكنز العماؿ ج  (كيواٍهلى فػىتػى 
ا٘ب فىٍخرنا أىٍف تىكيوفى ًإ٥بًىي كىفى )يناجي ربو  )ع(ماـ علياإل، (لىٍو كيًشفى الًغطىاءي مىا ًاٍزدىٍدتي يىًقيننا)ا٢بكم 

ا ان زٌ كىكىفىا٘ب عً  ، ابٌن ٕب رى  ا أي  ، أىٍف أىكيوفى لىكى عىٍبدن ا  ريدي،كىأىٍنتى كىمى  .(تيريدفىًاٍجعىٍلًِب كىمى
 ﴾وَُُْْ خَُُّخلِِٔنيَ  ًَهَُْ ََذِّ خؿْلُِْ ًَخَْلَْْ ًَؤَْٗطَ ﴿ - ٛٔٔ

يَػْغِفُر الذ نُوَب ِإالَّ َوَمْن ﴿كقولِو تعا٘ت سَب على ذنويب بعفوؾ عنها أ( َربِّ اْغِفرْ )( اي دمحم َوُقلْ )
ثػيرىت ٮبومو فػىعىلىٍيوي ابألستغفار) عن النيب)ص(، ُّٓآؿ عمراف /  ﴾اَّللَُّ  ( َواْرَحمْ ) ّٗ/  ٖالكاُب  (مىٍن كى

كىٓبىٍ  قىدرىهي  ؼى رى عى  أن هللا إمرً  رىًحمى ) ٓت غرر ا٢بكم ،توبٍب كاستجابة دعائي كترؾ عقايب كارٞبِب بقبوؿ
ُر الرَّاِٞبِْبَ ) ،(هي طىٍورى  يػىتػىعىدَّ  كأنك ا٤بطٌلع على  ،( كأنت ربنا خّب من رحم كعفى ك٘باكزَوأَْنَت َخيػْ

ُر الرَّاِٞبِْبَ السرائر كا٤برجو إلصبلح الضمائر ) كأ٭با ىي ، ( ال تفضيل ُب كلمة خّب الراٞبْب ىناَخيػْ
ُر اْلُمنزِِلْبَ ﴿ تعا٘ت وِ وقول ُْا٤بؤمنوف /  ﴾َأْحَسُن ا٣ْبَاِلِقْبَ ﴿كقولِو تعا٘ت كصف ٤ببالغة الرٞبة   ﴾َخيػْ

كّٔذه الرٞبة  ،كانصر سواه إاٌل ىو كال غافركال خالق كال مالك حيث ال رٞباف كرحيم  ِٗا٤بؤمنوف / 
 .الواسعة من رٌب كرٙب رحيم

بوف سلوكهم كيتوبوف من ذنؤّم ، يغاث الناس كيهذٌ ُِاألنعاـ/  ﴾َكَتَب َعَلى نَػْفِسُو الرَّْٞبَةُ ﴿
ييرًيدي أىٍف يػىتيوبى عىلىٍيكيٍم كىييرًيدي الًَّذينى  كىاللَّي ﴿ كقولوىم كال يتعٌدكف طورىم كحدكدىم كيعرفوف قدر 

ًيليوا مىٍيبلن عىًظيمان  َقْد َأفْػَلَح افتتح سبحانو السورة ) -ٔ :فائدة ِٕالنساء /  ﴾يػىتًَّبعيوفى الشَّهىوىاًت أىٍف ٛبى
فىشىٌتاف ما بْب البدء ك  ،( ليظهر التفاكت بْب الفريقْبُح الَكاِفُروفَ ِإنَُّو اَل يَػْفلَ ( كختمها )اْلُمْؤِمُنوفَ 

 كقولِو تعا٘ت ُٕيونس/﴾اَل يَػْفَلُح ا٤بُْجرُِموفَ ﴿ُّٓاألنعاـ / ﴾اَل يَػْفَلُح الظَّاِلُموفَ ﴿ا٣بتاـ ككذلك 
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بيوا كىاتػَّ ﴿ ًبيلىكرىبػَّنىا كىًسٍعتى كيلَّ شىٍيءو رىٍٞبىةن كىًعٍلمان فىاٍغًفٍر لًلًَّذينى اتى كىًقًهٍم عىذىابى  بػىعيوا سى
( النيب الكرٙب )ص( يطلب من ربو غفراف الذنوب كىو ال َوُقْل َربِّ اْغِفرْ ) -ِ، ٕغافر/﴾ا١بٍىًحيمً 

ذنب عليو، بل ىو الذم يتسامى على الذنوب، كييهٌذب نفوس اآلخرين حٌب يعصمهم من 
غّبه من الذنوب، كلو عصمة  الذنب، كىو ا٤بعصـو بعصمتْب: عصمة ذاتية داخلية، كيعصم

ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه  ،كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٥ٍبىوىل خارجية فهو النيب )ص( ا٤بؤٌيد كا٤بسٌدد ابلوحي كقولو )
( ىو عنواف إلظهار العبودية ا٣بالصة، كبياف التذلل  َربِّ اْغِفرْ يقوؿ )كإ٭با  ْ-ّالنجم/( ييوحىى

لًيػىٍغًفرى لىكى ( كقولو )سيئات ا٤بقربْب، حسنات األبرارلعرفانيوف: )كا٣بضوع لو سبحانو كما قاؿ ا
ـى ًمٍن ذىنًٍبكى كىمىا أتىىخَّرى  إذا كاف النيب ا٤بعصـو يطلب من هللا أف يغفر ذنوبو ، ِالفتح/( اللَّي مىا تػىقىدَّ

حق أف )كال ذنب لو( فما ابؿ عامة الناس غّب ا٤بعصومْب؟! فكاف خطاب القرآف للنيب، كال يست
عن اإلماـ و عرب كسائل الوحي، كأ٭با يكوف ا٣بطاب لو كأريد بو غّبه، ئٱباطب هللا غّب أنبيا

)لقد  عن ا٢بسْب بن علي )ع( ، ُّٔ/ِالكاُب( إباٌيؾى أىٍعًِب كىا٠ٍبىعي ايجىارىة)نػىزىؿى القيرآف  الصادؽ )ع(
ما تقٌدـ من ذنبك كما  كاف النيب )ص( يبكي )كيستغفر هللا( فقيل لو: أليس هللا قد غفر لك

فىًإٍف  . راجع للتفصيل قولو تعأب )ّٖٓ/ٗكنز الدقائق  أتٌخر، قاؿ بلى، أفبل أكوف عبدان شكوران(
لىقىٍد اتىبى اللَّي عىلىى ، ُب كعي القرآف ا٤بييٌسر، كقولو )ْٗيونس/...( كيٍنتى ُب شىكٌو ٩بَّا أىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى 

 . ُُٕالتوبة/( النَّيبًٌ 
 
 ٓٔيونس /  َأِف ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمَْب() اَنآخر دعو و 

 ٖٛاألنعاـ / ﴾ َما فَػرَّْطَنا ٓت اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ ﴿ : وٓت ا٣بتاـ نقوؿ
بقدرم ال بقدرىا، ٔبهد متواصل، فلٌلو  ا٤بؤمنْب،لسورة  (رسَّ ػَ يػُ ا٤ب رآفِ القُ  عيُ وَ )ًب بعوف هللا تعأب 

ـ، َُِٖ/ْ/ٔكاب٢بمد تتم الصا٢بات كتزداد الربكات كتيدفع النقمات، بتاريخ   ،ا٢بمد كا٤بٌنة
 بغداد، العراؽ، ، ُبكتدقيقها ع تصحيحها عدة مراتق مُّْٗ/ربيع الثا٘ب/ِٕا٤بوافق 

ر القرآنية الكرٲبة، إٌف ريب ٠بيع الكاظمية، داعْب هللا عزكجل أف ييعيننا على تكملة بقية السوٌ 
 . ٦بيب الدعاء

 
 ْٔ خُسـًخيُوِْ خُسدلػ: ٌِٓ هدز
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 من مقاصد السورة :
كاشتملت على أحكاـ األسرة  ،كمبادئ الَببية كالتعليم كاألخبلؽمدنية.تعُب ابلتشريع كالتوجيو 

كتعُب ابلعفاؼ كالسَب  ،كىي توجيهات تعُب ابلفرد كا١بماعة كآّتمع ،النواة األكٔب لبناء آّتمع
 ٗالشمس / ﴾َىا َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىاَقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّا﴿ كقولولطهارة النفسية كا٢بجاب كالنزاىة كا

كابالستقامة  ،كتٍعُب بغض البصر كحفظ الفركج كحرمة اختبلط الرجاؿ ابلنساء األجنبيات َُ –
كىذه ا٢بدكد إ٭با  ،كذكرت بعض ا٢بدكد كحد الزٗب كحد القذؼ كحد الٌلعاف، على منهج هللا

٤با فيها  :و٠بيت سورة النور ،شرعت تطهّبان للمجتمع اإلسبلمي من الفساد كالفوضى...كغّبىا
كنور  ،نور العلم كالتعليم كنور القٌيم كاألخبلؽ ،نور حٌسي كمعنومٌ  ،من إشعاعات النور اإل٥بىي

وا ألنفسهم كضع هللا لك ىذا النور فبل يصح للبشر أف يصنع ،.. إْبلتزاـ اب٤بنهج األحكاـ كنور اال
 ،بْب ركحك كجسدؾ ،قوانْب أخرل ٚبالف منهج النور اإل٥بي الذم يعطيك التوازف ُب كل شيء

كبذلك يهديك للٍب ىي أقـو .  ،كبْب أملك كعملك كبْب دنياؾ كآخرتك، ،كبْب حياتك كموتك
ن نور على أسس م ،ضمن ضوابط سليمة قانوف إلٌتقاء الرجل كا٤برأة ،هاكأكؿ ىذًه القوانْب كأٮبٌ 

ُ نُوُر السََّمَواتِ ﴿ كقولو ،هللا كفيها من الفضائل اإلنسانية كاآلداب السامية ، ّٓية اآل ﴾َواأَلْرضِ  اَّللَّ
/  ِْرقمها  ،كتؤكد الركاايت على تعليم النساء ىذه السورة كحثهن على قراءهتا ،كا٢ًبكم العالية

 / ا١بزء الثامن عشر. ْٔعدد آايهتا 
كىًة سيورىًة النُّورً نيوا أىٍموىالىكيٍم كىفػيريكجىكي حىصًٌ ) ادؽ)ع(عن اإلماـ الص( فضلها) نيوا ًّٔىا كىحىصًٌ  ،ٍم بًًتبلى

لىةو أى  هىا ُب كيلًٌ ًقرىاءىتػى  نٍن أىٍدمى مى  فىًإفى ، ًنسىاءىكيمٍ  ا حىٌبَّ  أىحىده ًمٍن أىٍىلً  ٍك ُب كيلًٌ يػىٍوـو ٓبٍى يػىزىفً لىيػٍ بػىٍيًتًو أىبىدن
 .ُِّص  ٦ٕبمع البياف  ،ٖٔٓص  ّ نور الثقلْب( تٍ و ٲبىي 

 : ىذا الفضل بشرطو كشركطو كاالستقامة على منهج هللا من شركطو .مبلحضة 

 
ُْْ ظًًٍََََُُّٕ  ﴿ - ٔ  ﴾ ٌََُٔشٌ ؤََُّْٗنَدىَد ًَكََُظْنَدىَد ًَؤََُّْٗنَد كِْيَد آَّدضٍ زَِّْنَدضٍ َُؼٌََِّ
كسورة مأخوذة من ا٤بنزلة  ،قلها ثبلث آايت( ٦بموعة من آايت القرآف أُسورَةٌ ا٤براد من )   

كفيها من  ،جامعة مانعةنية العظيمة كمن جوامع السور فهي القرآ كىذه من السور ،كالفضل
( َوفَػَرْضَناَىارٞبة مٌنا ابلعباد ) ،كىًمٍن عيليوًٌىا العاؿ ،( من ا٤بؤل األعلىَأنَزْلَناَىا) ،اآلايت اكمات

َوأَنَزْلَنا ِفيَها آاَيٍت أمْب ٤بن دخلو ) منيع فإهنا حصن حصْب ،ألحكاـأكجبنا العمل ٗبا فيها من ا
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غّب  ، آايت بينات( كأنزلنا فيها آايت تشريعية كاضحات الداللة على ا٢بدكد كاألحكاـبَػيَِّناتٍ 
أيها ا٤بؤمنوف  –لتكوف لكم  ،صدؽ الرسوؿ كعلى ا٤بعجزات الٍب تثبت ،كآايت كونية ،متشأّات

بشأهنا فكأنو يقوؿ : ما أنزلتها عليكم  ( إلبراز كماؿ العنايةنَزْلَناأ) ، كتكريربللةلضى ىيدلن من ا –
 ،( تتذكركف كتتعظوفَلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ خّب األمم ) ا أنزلتها للعمل كالتطبيق لتكونوآّرد التبلكة كإ٭ب

ٗبوجبها كتعٌلموىا.  أم لكي تعتربكا كتتعظوا ّٔذه األحكاـ الرصينة كتتفاعلوا معها كتعملوا
كما فرضنا ا٢بدكد كالعقوابت إلعداد   ،( فرضنا اآلداب كاألخبلؽ ُب السورةفَػَرْضَناَىا) –ٔ:فائدة

ِدَي ِإَ٘ت ِصَراٍط َوَمْن يَػْعَتِصْم اِبَّللَِّ فَػَقْد ىُ ﴿ كقولوالنفس كهتيئتها لتطبيق منهج هللا كإتٌقاء ٧بارمو 
 . َُُآؿ عمراف /  ﴾ُمْسَتِقيمٍ 

َِّوِ بِْٕ ًُنعُْْ ظُآِْنٌَُٕ زِدَُِّوِ خَُّّخَِْٗصُ ًَخَُّّخِِٗ كَدـًًُِِْخ ًََُّ ًَخلًٍِ ِٓنْئَُد ِٓدجَصَ ـًََِْشٍ ًَال ظَإْوًٍُُْْْ زِئَِد ََؤْكَصٌ كِِ يِِّٖ خُ ﴿ - ٕ
 ﴾ًَخٌَُِّْْْ خٓوُِِ ًََُْْْٙيًَْ ػٍََخزَئَُد ؼَدجِلَصٌ ِْٖٓ خُُْٔآِْنِنيَ 

ُب دكلة إسبلمية عادلة ك٦بتمع  ،ية ألكٕب األمر الصا٢بْب الذين أكجب هللا طاعتهمخطاب اآل   
الذم  ،تقاـ فيو األحكاـ كحدكد اإلسبلـ كىو اإلماـ العادؿ مبسوط اليد ،إسبلمي عفيف كنظيف

طاعتو نظاـ لؤلمة ككحدة كلمتها، أما مطلع اآلية فهو قوٌم كصريح كجاـز كحاسم ُب بياف حد 
 ،كتقطع العبلقات كالقراابت االجتماعية ،ظيع ىذه الفعلة الٍب تعمل كآبة نفسية للفردكتف ،الزان

الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ : ) ا٤بعُب ،كتفسد نفوس األفرادكتفكك ركابطو كٚبلخل نظاـ آّتمع 
ُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ  غّب  –كاحدو من الزانْب  ( شرعت لكم كفرضت عليكم أف ٘بلدكا كلَّ َواِحٍد ِمنػْ

، مائة ضربة ابلسوط أتديبية رادعة غّب إذا قامت البٌينة القطعية عليهماغّب ا٤بتزكجْب  –اصنْب 
إذا قامت  ،عقوبة ٥بما على ىذه ا١برٲبة الشنيعة ،ٕبيث ال يقطع ٢بمان كال يكسر عظمان  ،انتقامية

َوال أَتُْخْذُكْم ِّبَِما رَْأَفٌة ٓت ِديِن ، )كأحكامو سبلمي تقاـ حدكدهإ٦بتمع البينة الواضحة عليهما ُب 
( ال أتخذكم ّٔما رقة كرٞبة ُب تطبيق حكم هللا تعأب فتخففوا الضرب أك تنقصوا العدد أك اَّللَِّ 

أبىل الفواحش تؤدم إٔب  ،فهذه الرأفة ا٢بمقاء كالرٞبة ا٣برقاء ،بل أكجعوٮبا ضرابن  ،تعطٌلوا ا٢بد
كإٔب تعطيل ا٢بكم اإل٥بي كٓب أيخذكا ألنفسهم الوقاية الكافية  الكبّب، تماعيجالفساد االتفٌشي 

  كابطنو يىضٌر.كٲبٌر الذم ظاىره يىسٌر كيىغٌر ا٤برض ا٤بعدم الفٌتاؾ  ،من خطر الزٗب
 ( ِإْف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف اِبَّللَِّ َواْليَػْوـِ اآلِخرِ )

 ،وا ا٢بدكد كال أتخذكم شفقة ابلزانةلفبل تعطٌ  ،خرإٍف كنتم مؤمنْب حقان تصدقوف اب كابليـو اآل
َوْلَيْشَهْد فإف جرٲبة الزان من الذنوب الكبّبة كىي أكرب من أف تستدر العطف أك تدفع إٔب الرٞبة )

كليحضر عقوبة الزانيْب ٝباعة من  ،: أربعة فصاعد طَائَِفةُ ال( َعَذابَػُهَما طَائَِفٌة ِمْن اْلُمْؤِمِنْبَ 
 ،ُب ردعهما الناس، ليكوف أبلغ ُب زجرٮبا كأسرع كالتشهّب كالفضيحة أماـ العاـ عبلفلئل ،ا٤بؤمنْب
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ليعتربكا  ،فإف عذاب الفضيحة النفسي أشد من التعذيب ا١بسدم ،كٙبذير لغّبٮبا عن الفاحشة

كقدمت الزانية ألف الزٗب منها أشنع كا٤ببادرة منها  -ٔ :فائدة .بذلك كيتوبوا فبل يقربوا الفاحشة
ًحْبى يىٍسرًؽي  كىالى يىٍسرًؽي السَّارًؽي  ،كىىيوى ميٍؤًمنه  ًحْبى يػىٍز٘ب  الى يػىٍز٘ب الزَّا٘ب ) عن النيب)ص( – ٕ ،سرعأ

لد حكم ا١بى  – ٖ ،ّٔص  ٗٔالبحار  (ٍلعى عىٍنوي اإًلٲبىافي كىخٍلًع القىًميصً فىأىنَّوي ًإذىا فػىعىلى ذىًلكى خى  ،كىىيوى ميٍؤًمنه 
 ،فحكمهما الرجم اب٢بجارة ،أم اصن كاصنة ابء، أما ا٤بتزكج كا٤بتزكجةكالعز ٱبتص ابألعزب 

مي عفيف كنظيف كالذم يقيم حدكد هللا ىو اإلماـ الشرعي العادؿ أك انئبو ُب ٦بتمع اسبل
أك كانت ّٔا مرض  ،أك كاف الرجل متزكجان كلكن غابت عنو زكجتو كشريف ُب الشكل كا٤بضموف،

، كالقوؿ نفسو يقاؿ ُب ا٤برأة. كقد ثبت الرجم ابلسينة ،ك ٓب يكونوا ٧بصنْبٲبنع من الوطء كل أكلئ
جتماعية االزّن جرٲبة  – ٗ، ، إذ لستم أنتم أرأؼ ابلناس من رٌب الناسكثبت ا١بلد ابلقرآف

وعدواف على ا٢بقوؽ الزوجية الشريفة، وعلى أعراض الناس وشرفهم، ويعمل على خلط 
 ،اء من تعاطف كإاثرة األحقاد كالكآابتكقطع ما بْب اآلابء كاألبن، األنساب وحّل روابط األسرة

إٌف عقاب جرٲبة الزان ّٔذه الشدة حْب تتحوؿ عند  -٘كهتديد البيوت العفيفة اآلمنة الشريفة، 
كأنو يؤدم رسالة ٙبريضية لآلخرين ليتعٌلموا منو ا٣بيانة   ،مرتكبيها إٔب عمل طبيعي غّب منكر

لك ٓب تكن عقوبة ا١بلد أك الرجم تقع إاٌل ُب ع اسبلمي ٧بيىٌصن ميصويف . لذتمكىو ُب ٦ب ،الزكجية
ج!سئل اإلماـ ٙبرٌ  القليل النادر جدان )ا٢بالة االستثنائية( الذين يعلنوف على أنفسهم ابلفضيحة ببل

هي مىا يػيغىنً الَّذً :  فقاؿصىًن عن اٍ الصادؽ)ع(  ذم ٰبٌصنو الزكاج : ا٤بتزكج الاصن  ،يوي م يػىٍز٘ب كىًعٍندى
ىٍرأىةى حىٌبَّ تىٍشهىدى ) وعنو)ع(من ا٢براـ. 

اءو الى يػىٍرجيمي الرَّجيلى كىالى ا٤ب ا أىٍربػىعىةي شيهىدى كؿو عىلىى حيضيوًر عيدي  عىلىٍيًهمى
 كىا١بيمى  ،بىاشىرىةً ا٤ب

ى
ا٤بًيًل ُب ا٤ب اًؿ كى ًج كىاإًلٍدخى ىذا الشرط  كٙبقق ،ٗٔٓ/  ّنور الثقلْب  (!ةً لى حى كٍ اًع كىاإًليبلى

ِإفَّ الَِّذيَن ٰبُِب وَف َأْف ﴿الصعب لو دالالت كاسعة . كهللا ٰبب السَب كينهي عن إشاعة الفاحشة 
 .ُٗالنور/ ﴾نْػَيا َواآلِخَرةِ َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ٓت الَِّذيَن آَمُنوا ٥َبُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ٓت الد  

ال تػىٍقرىبيوا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا ﴿ وقولو َُِاألنعاـ /  ﴾وا ظَاِىَر اإِلّتِْ َواَبِطَنوُ َوَذرُ ﴿ وقولو
 . ُُٓاألنعاـ /  ﴾بىطىنى 

ٍقننا لًلدًٌمىاءً  فػىرىضى هللاي ) ٕٕ٘ٓت هنج الببلغة حكم  اًرـً  ،الًقصىاصى حى ( كىًإقىامىةي ا٢بيديكًد إعظامنا لًلمىحى
ـ إبخبلؿ نظاـ العفاؼ كالشرؼ ُب آّتمع ألف الزا٘ب قا ،كجاءت العقوابت على قدر ا١بناايت

ألف األعزب يشجعو اإلسبلـ على الزكاج كيدعمو ُب ، عن عمد إصرار كىو ُب غُبن عنو ،النظيف
)ًاٍدفػىعيوا( ا٢بيديكدى عىٍن ًاٍدرىأيكا ) عن النيب)ص(ج اصن تكفيو زكجتو كٙبٌصنو كٰبٌصنها كا٤بتزكٌ  ،ذلك

كسائل الشيعة  (ًاٍدرىأيكا ا٢بيديكدى اًبلشُّبػيهىاتً ) وعنو)ص( ،ُِْٕٗكنز العماؿ خرب  (وي ًمٍدفػىعنااًد هللًا مىا كىجىٍدًبيٍ لى بعً 

جتماعي قيم بناءه اال: جاءت عقوبة الزٗب ّٔذا القدر الشديد لبياف أف اإلسبلـ ال يإذف ،ّّٔ/ُٖ
نكرات كإاثرة ة أسباب ا٤بكمعا١ب ،أسباب العقوبة بل على الوقاية كا٢بماية من على العقوبة،



 

 عشر الثامن/ ا١بزء ٗٙ/ عدد آايهتا  مدنية/  ٕٗ النور/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ         213
 

َوا٢ْبَاِفِظَْب ﴿ كقولوكنشر العفاؼ القلوب،  كُب ذلك ترغيب ُب تزكية النفوس كسبلمة الشهوات،
  .ّٓاألحزاب/﴾فُػُروَجُهْم َوا٢ْبَاِفظَاتِ 

 . (هىا عىٍن الدَّانايكىيػينػىٌزًىى  النػٍَّفسى  يىصيوفي  اٍلعىفىاؼي ) ٓت غرر ا٢بكم
 ﴾َْصً ؤًَْ ًَُُِْٓٙصً ًَخَُّّخَِْٗصُ ال َّنٌِمُيَد بِالَّ َِخٍٕ ؤًَْ ُُِْٓٙىٌ ًَلَُُِّّ ٌَُِيَ ػَََِ خُُْٔآِْنِنيَ خَُّّخِِٗ ال َّنٌِكُ بالَّ َِخِٗ ﴿ - ٖ

( أصل النكاح للعقد أم نِكحُ يَ ىذه اآلية دقيقة ا٤ببُب عميقة ا٤بعُب كاسعة ا٤بغزل شاملة الداللة.)
الستقباحهم ذكره   ،كلها كناايت ٥با دالالت  ألف أ٠باء ا١بماع ،عقد الزكاج ٍب استعّب للجماع

كاستقباح تعاطيو ك٩بارستو!! اآلية الكرٲبة تبْب حكم شرعي أنو ال عبلقة للزا٘ب اب٤بسلمة العفيفة 
الزٗب ال يرغب فيو  ،( كال عبلقة ا٤بسلمة العفيفة ابلزا٘ب أبم شكل من أشكاؿ العبلقاتوابلعكس)

َوال تَػْقَربُوا ﴿ كقولوبلء للفارؽ الكبّب بْب الصبلح كالزٗب الصلحاء كال يقرب منو النجباء كالفض
 . ِّاالسراء /  ﴾اَف فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيبلً الزَِّّن ِإنَُّو كَ 

ـر على الزا٘ب أف يتزكج )ينكح كيطء كٲبارس ا١بنس( مع العفيفة الشريفة ا٤بعُب العاـ لآلية  ،: ٰبي
ال متهتكةه زانيةه مومس على شاكلتو كمشأّة لو أك كال تستجيب لدعوة الفاجر الزا٘ب العاىر إ

َأْو أخسَّ منو كالبغي الفاجرة )ككل شكل إٔب مثلو أيلف( حٌب قيل )شىبٍيوي الشَّيًء ميٍنجىًذبه إليًو( )
دة  كال تقٌدس كتاب مشركة غّب موحٌ  ،شركان جليان أك خفيان  ،( تشرؾ مع هللا إ٥بان آخرُمْشرَِكةً 

َوالزَّانَِيُة ال يَنِكُحَها ِإالَّ كال ٚبشى هللا كال ٚباؼ من عقابو كال ترغب ُب ثوابو ) ،٠باكم كال شريعة
كالزا٘ب   ،( كالزانية أيضان ٰبـر عليها أف تتزكج إاٌل زانيان مثلها أك مشرؾ أخس منهازَاٍف َأْو ُمْشِرؾٌ 

الذم ٯبعل  ،مبادئ ـ بقيم كال( الذم ال يلتز َأْو ُمْشِرؾٌ ا٣ببيث الذم ٲبارس الزٗب أك مهنتو الزٗب )
كاإلنساف يرغب إٔب مثلو )كالطيور على أشكا٥با تقع(  : من الكفر والشرؾ أشدّ  ،مع هللا إ٥بان آخر

ـَ َذِلَك َعَلى كٮبا فاسداف ينجذب بعضهما إٔب بعض كما ينجذب الذابب إٔب القذارة ) َوُحرِّ
نكاح، على ا٤بؤمنْب لزكا٘ب( أبية صورة من صور ال( كحيـر ذلك الزكاج ا٤بشبوه أك )نكاح ااْلُمْؤِمِنْبَ 
 .عن موارد الشبهة يتوٌقوف ف يتساموف عن ا٤بنكر ك الورعْب أ

ألنو من  ،لشناعة العبلقة مع الزكا٘ب كقباحتها ،ٓا٤بؤمنوف /  ﴾َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوفَ ﴿ كقولو
كىي ٩بارسة خسيسة فيها ٦باؿ للتهمة كفقداف  ،نفرياكو ابلالتشبٌ  والفسوؽ كالفجور كالعصياف كى

ٙبلل  ابإلضافة إٔب ،كتسبب بسوء القوؿ كالطعن ُب النسب كالشرؼ ،العدالة كاسقاط للثقة كالعفة
٤با  ،ُب موت بطيء كذلة ككآبة نفسية كحقارة اجتماعيةالزا٘ب جتماعي فيكوف األسر كالتفكك اال

 ألف ا٤بؤمن العفيف ،يمة كاألخطار العظيمة للفرد كآّتمعُب ٩بارسة الزٗب من األضرار النفسية ا١بس
كقولو مرأة زانية عاىرة غّب عفيفة كغّب شريفة كغّب نظيفة النظيف ال يليق بو أف يتزٌكج اب الشريف

  ِٔالنور /  ﴾وَف ِللطَّيَِّباتِ َوالطَّيِّبُ  ا٣ْبَِبيثَاُت ِلْلَخِبيِثَْب َوا٣ْبَِبيُثوَف ِلْلَخِبيثَاِت َوالطَّيَِّباُت ِللطَّيِِّبْبَ ﴿ تعا٘ت
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ـَ َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنْبَ ) –ٔ:فائدة ( الستبعاد كقوع ىذه العبلقة ا٣بطّبة برابطة متناقضة َوُحرِّ

ألف  ،( فجاء بلفظ التحرٙب الداؿ على شدة االستبعادَوُحرِّـَ ) ،غّب متكافئة من ٝبيع الوجوهفاسدة 
 ا٤بنسجمة تعمل على تفاقم األزمات النفسية بْب ا٤بؤمنْب ىذه العبلقة ا٤بشبوىة اٌرمة غّب

جتماعية كزايدة كنشر األزمات اال ،جتماعية ا٤بتحابةكتعمل على تقطيع الصبلت اال ،كالزانيات
ثػي ) عن النيب)ص(الكآابت النفسية كسقوط ا٢بٌس األخبلقي كا٢بضارم ُب آّتمع.  ثػي ًإذىا كى رى رى الٌزانى كى

( قابل الزٗب َأْو ُمْشِرؾٌ ..َأْو ُمْشرَِكًة ) قولو -ٕكىكىثيرت الكآبة!!  ،ِٕص  ٕٗالبحار  (!ةً مىٍوتى الفىٍجأى 
ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ إِ ﴿ابلشرؾ  ألهنما ٗبنزلة كاحدة! كالزٗب نوع من الشرؾ ا٣بفي  ،ُّلقماف /  ﴾فَّ الشِّ

َأرَأَْيَت ﴿بود كييطاع من دكف هللا كا٥بول إلو مع ،كا٥بول آفة العقل ،ألف الزا٘ب يىعبدي ىواه كشهواتو
أىبٍػغىضى عىلىى هللًا  دى اًلىوه بً مىا عي ) عن النيب)ص( ّْالفرقاف /  ﴾ْنَت َتُكوُف َعَلْيِو وَِكيبلً َمْن اٚبَََّذ ِإ٥َبَُو َىَواُه َأفَأَ 

ابل الزٗب ابلشرؾ (! كقىمٍ العى  كي ٥بىوىل شىرًيٍ ا) ُُّب هنج الببلغة كتاب  ،ُٕٗ/  ِركح البياف  (ًمٍن ا٥بىوىل
كأضراره ُب الدنيا  ،لشدة قباحتو ككثرة أضراره كشدة مرارتو على نفسية الفرد كعلى مستقبل آّتمع

( أك عابد مدمن الزَن كعابد وثن، )ُِِالبقرة /  ﴾...َوال تَنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحٌبَّ يُػْؤِمنَّ ﴿كاآلخرة 
 فرج!.

كما أف   ،أتىب الزكاج كنكاح الفاجرات الزانيات ا٣ببيثات النفوس ا٤بؤمنة الطاىرة من الرجاؿ – ٖ
كأ٭با يرغب ُب فاسقة  ،الفاسق الزا٘ب ال يرغب ُب نكاح الصا٢بات العفيفات الشريفات من النساء

ًلًهمٍ  مىٍن أىحىبَّ ًفٍعلى قػىٍوـو أيٍشرًؾى ) عن النيب)ص( ،زانية مثلو أك ُب مشركة ىٍرءي ) عن النيب)ص( (ُب عىمى
ا٤ب

كأيضان الفاسقة الزانية ا٣ببيثة من النساء ال يرغب ُب نكاحهن  ،ِْْٖٔكنز العماؿ خرب  (مىٍن أىحىبَّ  مىعى 
، كإف كن ٝبيبلت نفسهم منهن كأينفوف من سوء حا٥بنبل تنفر أ ،ا٤بؤمنوف الصا٢بوف من الرجاؿ
 ٘باذب كالٙبابب كال ،بينهمانسجاـ اكال تكافؤ  ألنو ال آتلف كال ،ظاىران كلكنهن قبيحات ابطنان!

٭با يرغب ُب الزانية من إفاألركاح إذا ٘باذبت آتلفت كإذا ٚبالفت تنافرت. ك  ،كالتقارب بينهما أيضان 
ىو من جنسها من الزكا٘ب كمن صنفها من الفسقة الذين ال يعّبكف أٮبية للحبلؿ كا٢براـ كال يبالوف 

إهنا آية ٧بكمة مؤثرة  – ٗ ُالطبلؽ/ ﴾ْد ظََلَم نَػْفَسوُ َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد هللِا فَػقَ ﴿ُب تعًد حدكد هللا 
فاعلة كتبقى  ،من آايت األحكاـ غّب متشأّة كغّب منسوخة ككاضحة كغّب غامضة ،ُب ا٤بشاعر

حالة الزٗب تقطع الصلة بْب فاعليها  – ٘ ،على أتكيل ظاىرىا ا٤بعركؼ من غّب تعقيد كال تقييد
الذين  – ٙ: ا٫برفوا . زَاُغوا ٓالصف/ ﴾ا زَاُغوا َأزَاَغ اَّللَُّ قُػُلوبَػُهمْ فَػَلمَّ ﴿ كقولوكبْب آّتمع ا٤بسلم 

الى يػىٍز٘ب الزَّا٘ب ًحْبى يػىٍز٘ب كىىيوى ميٍؤًمنه كىالى ) عن النيب)ص(يرتكبوف كبّبة الزٗب ال يرتكبوهنا كىم مؤمنوف 
ٍلًع القىًميصً فىًإذىا فػىعى  ،ًحْبى يىٍسرًؽي كىىيوى ميٍؤًمنه  يىٍسرًؽي السَّارًؽي  ٍلعى عىٍنوي اإًلٲبىافي كىخى ص  ِالكاُب  (لى ذىًلكى خى

كبعد ارتكأّا الترتضي النفس ا٤بؤمنة العفيفة أف ترتبط ُب نكاح مع نفس خرجت عن أصوؿ  ،ِّ
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٧بّرمة وبْب عفيف وزانية عبلقة مشبوىة  ،فالعبلقة مابْب زاٍف وعفيفةاإلٲباف كشرؼ العفة، 
 .متآلفة كغّب متكافئة كغّب نسة كغّب نظيفة كغّب شريفةكغّب متجا ،وسخة قذرة

ٍؤًمني كي ) عن النيب)ص(
ي
يٍؤًمنىةً  ؤي فٍ ا٤ب

ألهنما يبحثاف عن  ،: ىل الفاسق كفؤ الفاسقة؟ كبل سؤاؿ( ا٤ب
ألف الزا٘ب ال  ،كالزا٘ب غّب كفؤ للزانيةكالٌلذات أيريدت لغّبىا كليست لذاهتا،  ،لٌذات كليس كفاءات

إٌف   ومن ا١بدير ذكره: .ميتع جنسية كلٌذات كتفريغ شهوات كأ٭با يبحث عن ،ةيبحث عن كفاء
عقوبة مستعجلة ٤با يرل من تفاىة العملية بعد االنتهاء منها!  ،كٌل زافو يبتلى ابلكآبة النفسية

ة كىو يذكير لذلك جاء القرآف الكرٙب بَببيتو النموذجي ،كابًطنيوي يىضيرُّ كٲبٌر ٗب ظاىره يػىغيرُّ كىيىٍسرُّ الزٌ ك 
َهاَخَلَق َلُكْم ِمْن أَنُفِسُكْم أَ ﴿ كقولوالزكاج الدائم كمعو السكن النفسي  الرـك /  ﴾ْزَواجًا لَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ

فىمىا ﴿ كقولوبينما ذكر آية االستمتاع كبٌينها كمتعة جنسية كلٌذة ٦بردة من دكف سكن نفسي  ،ُِ
كتفاىة  ،لف الزكاج الدائمداللة على آت ،ِْالنساء /  ﴾أيجيورىىينَّ فىرًيضىةن  اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهينَّ فىآتيوىينَّ 

بػي ألنَّو ) )زواج ا٤بتعة(!!!الزكاج ا٤بؤٌقٍت   رىتٍ صىغي  اٍلعىٍقلي  رى بػي كىًإذىا كى  ،ٍلعىٍقلي أرى غي صى  الشٍَّهوىةي  رىتٍ ًإذىا كى
 )إذا كىملى العقلي نقصت الٌشهوة( ٓت غرر ا٢بكم (الشٍَّهوىةي 

فإف التوبة  ،إذا اتبى الزا٘ب كالزانية توبة نصوحة صادقة كتيعرؼ توبتهما ابلدالئل كا٤بصاديق –ٚ
َوُىَو ﴿كقولو كتغسل الذنوب كتطمئن القلوب كتشرح الصدكر  ،تطهٌر من ذلك الدنس ا٤بنٌفر

بُّ ﴿ ولووق ِالشورل/  ﴾الَِّذي يَػْقَبُل التػَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَػْعُفو َعْن السَّيَِّ اتِ  بُّ التػَّوَّاًبْبى كىٰبًي ًإفَّ اللَّى ٰبًي
رًينى   . ِِِالبقرة/ ﴾اٍلميتىطىهًٌ

ـر هللا تعأب عليهم ا٣بمر   ،ٙبرٙب غليظ نكاح ا٤بؤمن العفيف للزانية قبل أف تتوب – ٛ كما ٰبي
قارنة الزكج فإف م ،كا٤بيتة كالدـ ك٢بم ا٣بنزير، كذلك حرمة نكاح ا٤بؤمنة العفيفة للزا٘ب قبل أف يتوب

 ﴾ِذيَن ظََلُموا َوَأْزَواَجُهمْ اْحُشُروا الَّ ﴿ كقولولزكجتو أشد االقَباانت كأقول الصبلت كأدكمها 
/ الرعد﴾ِمْن آاَبِئِهْم َوَأْزَواِجِهمْ َجنَّاُت َعْدٍف َيْدُخُلونَػَها َوَمْن َصَلَح ﴿وقولو أم قرانءىم  ،ِِالصافات / 

طيور تعيش متبلزمة متحابة ُب حياة زكجية كرٲبة دائمة بعيدة كثّب من أزكاج ا٢بيواف كال  – ٜ ِّ
الزان تلويث للنفس كفطرهتا كالعبث ُب نظامها ا٤بستقر العفيف كتغيّب  – ٓٔعن الزٗب كا٣بيانة. 

نو )من سار حوؿ ا٢بمى )ا٤بخاطر( يوشك كتدنيس ًلعرض صاحبو كًعرض من قري لسبلمة الفطرة
( ُب ىذه اآلية ألف الرجل أصل ُب النكاح فهو عادة الذم الزاِنكقدـ ) - ٔٔ،أف يقع فيو(

الزانية  ،يطلب كييرغب كيستجيب كيبدأ ابإلسراع كا٤ببادرة ابالستمتاع ابلزانية )أك( إذا كاف العكس
الزَّاِن ال يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ٥بذا السبب كرر السياؽ القرآ٘ب ) ،ىي الٍب تطلب كترٌغب كتبادر

( فمن أين كاف الطلب أك ا٤ببادرة للزان َوالزَّانَِيُة ال يَنِكُحَها ِإالَّ زَاٍف َأْو ُمْشِرؾٌ )ٍب قاؿ   (ُمْشرَِكةً 
ـَ َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنْبَ فهو حراـ ) الزَّاِن ال يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ( كٲبكن أف يكوف سياؽ اآلية )َوُحرِّ
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ـَ َذِلَك َعَلى ،ُمْشرَِكةً  ( من دكف تكرير، ُب ىذه ا٢بالة إذا اقتصر طلب الزا٘ب اْلُمْؤِمِنْبَ  َوُحرِّ

 بينما بٌينت اآلية حرمة العبلقة ابلزانية من الطرفْب. ،االستمتاع من الزانية فقط فهو حراـ
 : ومن ا١بدير ذكره

: ىل أتكدت من ذلك؟ ىل حصل عندؾ  فأقوؿ لو ،أف ال يقوؿ الرجل أ٘ب ال أعرفها زانية
ُكْم َوأَنْػُتْم ال َأْف َٙبَْبَط َأْعَمالُ ﴿ كقولومثلها!!  يان بعد التحقق أهنا غّب زانية؟ كإاٌل صرت زان اطمئناف
عن اإلماـ  ،ّْتنبيو ا٣بواطر  (مىا ييرًيبيكى ًإٔبى مىاال ييرًيبيكى  دىع) عن النيب)ص( ِا٢بجرات /  ﴾َتْشُعُروفَ 

 عن اإلماـ الباقر)ع( –ٕٔ عن ٧باـر هللا.  ٕٔ/  ِالكاُب  (لورعالى يػىنىاؿي مىا ًعٍندى هللًا أىالى اب) الصادؽ)ع(
ف إ( فومقتاً كبّبة.)كسيئة  أم معصية ضارة ، ِّاإلسراء/( نَّوي كىافى فىاًحشىةن إربيوا الٌزانى قٍ كىالى تػى ) ُب اآلية

أكرب  كالزان من ،كىو أشد الناس عذاابن  ،( طريقة ك٩بارسةوساء سبيبلً هللا ٲبقتو أم يبغضو بشدة )
بس ٰبكالزان يورث الفقر ك ( طٌ غىييوره ق ٗبمىا زى ) ٖ٘ٓٓت هنج الببلغة حكم  ،ُٗص  ٕٗالبحار ، الكبائر
كا٤بنٌغصات كا٤بعاكسات  كيذىب ابلربكة كأيٌب ابلضرر ا٤بعنوم كالنحوساتكيشيع اإلابحية،  ،الرزؽ

ء فراش امرئ مسلم )( ًبكيمٍ  ٍزٗبى ٍزنيوا فػىيػي الى تػى ( )ٍز٘ب ًنسىاؤيكيمٍ الى تػىٍزنيوا فػىتػى ) عن النيب)ص(، النفسية كمن كطى
ًإذىا فىشىٍت أىٍربػىعىةه ظىهىرىٍت ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(و ِٕص  ٕٗالبحار ( كما تىديني تيداف!  ،ئ ًفراشيوي كيطً 

زًؿي  أىٍربػىعىةن: ًإذىا فىشىا اشً  ،الٌزانى ظىهىرىٍت الزَّالى
ى
اةي ىىلىكىٍت ا٤ب ـي ُب  ،ةي يى كىًإذىا أيٍمًسكىٍت الزَّكى كىًإذىا جىارى ا٢بيكَّا

اءً ٍمسىكى القً القىضىاًء أى   ،)نػىقىضىٍت العيهيودى كىالعيقيودى كىالويعيودى  أم كىًإذىا خىفَّرىٍت الذًٌمَّةي  ،ٍطري ًمٍن السَّمى
ٍسًلًمْبى 

ي
ًت( نيًصرى ا٤بشركوف عىلىى ا٤ب ر القرآف ذك:  ٩با يلفت النظر –ٖٔ(  كىسىلىٍبتي ا٢بيقيوؽى كىاألىمىاانى

َوال تَػْقتُػُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ﴿كقولو !! كُب ذلك دالالت خطّبة كاسعة (ْبتلَ قَ  ْبَ بَ  ّنالزِّ )الكرمي 
َلُهْم َكاَف ِخْط ًا َكِبّبًا  ُكْم ِإفَّ قَػتػْ َوال تَػْقَربُوا الزَِّّن ِإنَُّو َكاَف فَاِحَشًة َوَساَء  ،ِإْمبلٍؽ ٫َبُْن نَػْرزُقُػُهْم َوِإايَّ

ـَ اَّللَُّ ِإالَّ ابِ  ،ِبيبًل سَ  الزٗب من األمراض  –ٗٔ ،ّّ – ُّسراء / اإل ﴾٢ْبَقِّ َوال تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الٍَِّب َحرَّ
ألنو ا٫براؼ خيلقي فٌتاؾ يضٌر البنية التحتية كالنفسية للفرد  ،نتشارالوابئية ا٣بطّبة ا٤بعدية سريعة اال

 ٍب تصيب ا١بسم .كاألمراض ا٤بعدية الفتاكة ال  ،كآّتمع
 ( تالزّن .. والزواج ا٤بؤقّ : ) موضوع – ٘ٔ

( ألف من والزواج ا٤بؤقتال ٯبوز للمؤمنْب التمتع ابلزانية ٙبت عنواف حٌلية عقد زكاج ا٤بتعة )
كلو  ،ينكح الزانية )قبل إعبلف توبتها النصوح( فهو زافو مثلها بنص اآلية فبل يبقى مؤمنان حْب يز٘ب

فإف ىذا العقد صورم ككٮبي كغّب شرعي كٓب يستوًؼ شركطو كُب  ،ع بينهماكاف ىناؾ عقد ٛبت
ْب، فهما ُب حصن ألف عقد الزكاج ٯبب الوفاء بو كااللتزاـ بشركطو معان بْب الزكج ،غّب موضعو

تبقى ىذه الزوجة لزوجها ( ٗبعُبكال ٯبوز اإلخبلؿ بو كلو من طرؼ كاحد ) الزكجية الشرعي،
، كمدهتا ٌدةكٯبب أف تعتدَّ كتلتـز ابلعي  ،الرجاؿ اآلخرين كالزوجة الدائمة ا٤بتمتع ّبا حراـ على

 ،كإذا ٞبلت ينسب الولد إٔب أبيو ،للتأكد من طهارة رٞبها من أم ٞبل ،( يومان أك حيضتافْٓ)
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 تكمل مدة العقد مع الزكج رجل آخر كىي ٓب أم كال ٯبوز ٥با أف تنشأ عبلقة زكجية جديدة مع
( الذم الزوجكخبيثة ُب آّتمع !! كالرجل ) ،كإاٌل فهي زانية عند هللا ،ز ٥با ذلكفبل ٯبو  األكؿ،

ح ُب أمرىا فهو زافو كخبيث مثلها يتسامح كال يبإب بوفاء زكجتو ا٤بتمتع ّٔا كسكت عنها أك تسام
 .ِٔالنور/﴾َوا٣ْبَِبيُثوَف ِلْلَخِبيثَاتِ ﴿ كقولو

()كالٌساًكتي عىٍن ا٢بىًق شىٍيطا ٓت ا٢بديث كُب  ،فهو شريك معها ُب الزٗب ،ِّ/  ٓتفسّب الكاشف  فه أٍخرىسه
العاملي ) عن النيب)ص( ُْ/األنفطار ﴾ِإفَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ وَ ﴿ا٣بباثة الٍب تقود إٔب الفسق كالفجور 

كال يبقى ا٤بؤمن  ،ُِّ/ ٕٓر البحا (!كىالسَّاًكتي عىٍنوي كىالرَّاًضي ًبًو شيرىكىاءي ُب الظٍُّلمً  ابلظلم، كا٤بعْب عليو،
ألف ا٤بؤمن نظيف ال يرتبط ُب أم عقد نكاح مع نفس قذرة  ،( مؤمنان ا٤بتمتع ّباالناكح للزانية)

، كىي من خضراء الًدمن! كىي يلة ا٤بظهر كلكنها خسيسة ا١بوىركسخة خبيثة، كإف كانت ٝب
فاآلية الكرٲبة ُب أكؿ  قع آسن،، كالوردة ا١بميلة النابتة ُب مستنا٤برأة ا٢بسناء ُب منبت السوء

الذم ينفر كيشمئز كأينف من  ،تدعم طبيعة ا٤بؤمن النظيفة كفطرتو السليمة العفيفة ،البحث
بل لٌذاهتا قصّبة كتبعاهتا  ،التقرب إٔب ىذه العبلقة ا٣ببيثة ا٤بشبوىة الٍب أضرارىا أكثر من منافعها

ٍم ًمٍن أٍكلىةو مىنىع (طويلة كمعاانهتا كثّبة )ككى ٍم ًمٍن لىٌذةو مىنىعٍت لٌذاتو (! )كىكى  ٓت غرر ا٢بكم ٍت أكىبٍلتو
ًهم ضىٌيعى األىىىمى(  )كىمىٍن اٍشتػىغىلى بغّب

ي
راجع للتفصيل كتايب )السكن الزكجي ا٤بتكافئ، ُب  -ٙٔا٤ب

 .للمؤلف: مكي قاسم البغدادما٤بنظور القرآ٘ب الفريد( 
ًَؤًَُُْحِيَ ىُْْ َّْ َُْْ َّإْظٌُخ زِإََْزَؼَصِ ُ٘يًََخءَ كَدـًًُِِْىُْْ ؼََٔدِٗنيَ ـًََِْشً ًَال ظَوْسٌَُِخ َُيُْْ َ٘يَديَشً ؤَزًَخً ًَخٍََُِّّٖ ٌََُُّْٕٓ خُُْٔمْصَنَدضِ ؼُ ﴿ - ٗ

  ﴾خُْلَدِٔوٌَُٕ
 ،( العفيفات النظيفات الشريفات ا٤بؤمناتاْلُمْحَصَناتِ ( يقذفوف كيٌتهموف ابلزٗب )يَػْرُموفَ  )َوالَِّذينَ 

 ،ٰبمي من بداخلو أمْب حصاف ٕبصن حصْب منيع، كاصنات من اإلكجات أك عازابتمتز 
)العىفىاؼي : يىصويفي النػىٍفس  ٓت غرر ا٢بكم ،ألف العفاؼ حىٌصنػىهينَّ عن الزان ،كالعفاؼ من اإلحصاف
لى دعواىم أبربعة شهود عدكؿ ( ٍب ٓب أيتوا عّتَّ ٗتَْ َيَُْتوا ِبَِْربَػَعِة ُشَهَداءَ كىيينٌزًىيها عىٍن ألٌداٍناي(. )

كال أهنم حضركا كشاىدكا ا٤بباشرة كرأكا ا٤بيل  ،يشهدكف بصدؽ عليهن ٗبا نسبوا إليهن من الفاحشة
( أضربوا كل كاحدو من الرامْب ٜبانْب ضربة أتديبية رادعة غّب َفاْجِلُدوُىْم َٜبَاِنَْب َجْلَدةً ) ،اب٤بكحلة!

هٌتامات ف كيٌتهموف الربيئات كٱبوضوف ُب أعراض الناس ابالألهنم يكذبو  ،نتقامية ابلسوط ك٫بوها
 االجتماعية ( كزيدكا ٥بم ُب العقوبة إبىدار كرامتهمَوال تَػْقبَػُلوا ٥َبُْم َشَهاَدًة َأَبداً كزرع الشبهات )
ماداـ مصران على كذبو  ،فبل تقبلوا ٥بم شهادة أم كاحد منهم ُب أم شيء أبدان  ،كثقتهم اإلنسانية

 ( ا٣بارجوف عن طاعة هللا عزَوُأْولَِ َك ُىْم اْلَفاِسُقوفَ ٓب يتوبوا بصدؽ ) دليل ما كاهٌتامو ببل كّٔتانو
 تياهنم ابلذنب الكبّب كا١بـر ا٣بطّب الشنيع. إل ،كجل كا٤بتجاكزكف ٢بدكده
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يتًَّهمي للعفيفات اصنات  -ٔ :فائدة

نَّ سواء أك ،أكجب هللا تعأب ُب ىذه اآلية على القاذؼ كا٤ب
ٯبلد ٜبانْب  –أ قاؿ ثبلثة أحكاـ  على صحة ما الواضحة إذا ٓب ييقم البٌينة ،متزكجات أـ عازابت

أف يكوف فاسقان غّب عادؿ عند هللا كتسقط عدالتو كثقة  –ج أف ترد شهادتو أبدان  –ب جلدة 
عفيفات ثٌيبات ( كىن اْلُمْحَصَناتِ إٌف ترؾ ألسنة الناس تلقي التهم الرخيصة على ) – ٕالناس بو، 

، ىذا يَبؾ آّاؿ فسيحان لكل مىٍن شاء أف يٌتهم بريئة أك بريئان بتلك ران بدكف دليل قاطعأك أبكا
فتصبح ا١بماعة كٛبسي كإذا أعراضها ٦برَّحة ك٠بعتها ملوثٌة كإذا كل  ،التهمة النكراء ٍب ٲبضي آمنان 

ُب زكجو ككل رجل شاؾ ُب أصلو ككل كإذا كل زكج فيها شاؾ  ،فرد فيها مٌتهم أك مهدد ابالهٌتاـ
كأنو من كبائر  ،فصيانةن لؤلسرة كآّتمع شدد القرآف على عقوبة القذؼ ،بيت فيها مهدد ابالهنيار

كعقوبة قذؼ  ،، فعقوبة الزان مائة جلدةمن عقوبة الزان مع الوصم ابلفسق الذنوب فجعلها قريبة
ٰبُِب وَف َأْف َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ٓت الَِّذيَن آَمُنوا ٥َبُْم َعَذاٌب ِإفَّ الَِّذيَن ﴿ كقولواصنات ٜبانْب جلدة . 

، ألف ا٤برأة تبعتها كردكد الفعل آلية اصنات كٓب يذكر اصنْبذكرت ا – ٖ ،ُٗالنور /  ﴾أَلِيمٌ 
لىٍيكيٍم كىييرًيدي كىاللَّي ييرًيدي أىٍف يػىتيوبى عى ﴿كقولو أفدح من الرجل!  –إذا ثبتت  –عليها ُب ىذه ا١برٲبة 

ًيليوا مىٍيبلن عىًظيمان   . ِٕالنساء /  ﴾الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الشَّهىوىاًت أىٍف ٛبى
 ﴾بِالَّ خٍََُِّّٖ ظَدزٌُخ ِْٖٓ زَؼًِْ ٌَُِيَ ًَؤَصَِْمٌُخ كَةَِّٕ خَُِّوَ ؿَلٌٌَُ ََلٌِْْ  ﴿ - ٘
هللا اندمْب على مافعلوه من القذؼ كاالهٌتاـ  كأانبوا كرجعوا إٔب (الَِّذيَن ََتبُواابستثناء ) (ِإالَّ )

( أصلحوا أعما٥بم كسّبهتم فلم يعودكا إٔب َوَأْصَلُحواللمحصنات بغّب حق أبف يكذبوا أنفسهم )
كقولو كأيضان أصلحوا ما أفسدكه بتبلُب الضرر الذم سببوه  ،قذؼ اصنات كصدقوا بتوبتهم

السَّيًٌئىةى  عٍ تٍػبى اً ) عن النيب)ص( ،ُُْىود /  ﴾َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكرِينَ  اتِ ِإفَّ ا٢بََْسَناِت يُْذِىنْبَ السَّيِّ َ ﴿
اٍ ا٢بٍىسَّ  كردكا  ،( فاعفوا عنهم كاصفحوا برفع عنهم ا٢بكم ابلفسقفَِإفَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ ( )نىةى ٛبىٍحيهى

َفَمْن ََتَب ِمْن بَػْعِد ﴿كقولو صوحة ( يقبل توبة عبده النفَِإفَّ اَّللََّ ) ،إليهم اعتبارىم بقبوؿ شهادهتم
تػىرى عىلىى ميٍسًلمو ) عن النيب)ص( ّٗا٤بائدة/﴾ِإفَّ اَّللََّ يَػُتوُب َعَلْيوِ ظُْلِمِو َوَأْصَلَح فَ  عىلىٍيًو ُب  هللاي  رى تػى سى  مىٍن سى

نٍػيىا كىاآلًخرىة  بى ذٌ كى أىٍف يي  فىاًت ُب شىرىًفًهنٍ ًفيػٍ اٍلعى  مى تػَّهى اى ًإفَّ تػىٍوبىةى مىٍن ) ٓت ا٢بديث ،ُُٗ/  ٔركح البياف  (الدُّ
ًئًق حىٌبَّ ييٍضرى نػىٍفسى   ،ُِْ/  ِالكاُب  (وي بػىتي فػىقىٍد ظىهىرىٍت تػىوي  كىًإذىا فػىعىلى  ،وي رىبَّ  كىيىٍستػىٍغًفرى  بى وي عىلىى ريؤيكًس ا٣بٍىبلى

ٍسًلًمْبى فىأىنَّوي مىٍن يػىتٌ عيوا عىوٍ بً الى تػىتَّ ) وعنو)ص(
ي
ٍم يػىٍفضىحيوي هللاي يػىٍوـى الًقيىامىًة عىلىى ريؤيكًس عىوىرىاهتًً  عى بً رىاًت ا٤ب

ادً   . ُُٗ/  ٔركح البياف  (األىٍشهى
                              ﴾نيَوِ بَِّٗوُ َُِْٖٔ خُصَّديِهِخضٍ زِدًََُِّخٍََُِّّٖ ٌََُُّْٕٓ ؤًََِْخـَيُْْ ًََُْْ ٌَُّْٖ َُيُْْ ُ٘يًََخءُ بِالَّ ؤَٗلُُٕيُْْ كََٙيَديَشُ ؤَلًَِىِْْ ؤََْزَغُ َ٘يَديَ ﴿-ٙ

ٌيت آية الٌلعاف، كفيها حكم ا٤ببلعنة  ( يقذفوف كيٌتهموف زكجاهتم ابلزٗب كالبٌينة َوالَِّذيَن يَػْرُموفَ )٠بي
( كليس ٥بم أربعة من الشهداء يشهدكف على َوٗتَْ َيُكْن ٥َبُْم ُشَهَداُء ِإالَّ َأنُفُسُهمْ كاضحة لديو )
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ِإنَُّو  َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت اِبَّللَِّ سول شهادة أنفسهم ) ،من الزٗب صدقهم ٗبا رموىن بو
فالشهادة  ،( إذ لو ذىبوا يطلبوف الشهداء ليشهدكىم لفات الغرض بتفرقهماَلِمْن الصَّاِدِقْبَ 

 ،ا٢باكم الشرعيمرة بعد مرة عند  ،أم أربع مرات (َأْرَبُع َشَهاَداتٍ )الواجب إقامتها ىي أف يشهد 
الٍب تزيل عنو حٌد التهمة  ما رميت بو زكجٍب فبلنو من الزٗب،كيقوؿ أشهد اب أ٘ب ٤بن الصادقْب في

ُب الغالب أف الزكج ال يقدـ على رمي  –ٔ:فائدةأربع شهادات اب تقـو مقاـ أربعة شهداء. 
قان كخوفان من إ٢باؽ بو أكالد زكجتو الٍب يدنسو ما يدنسها إاٌل إذا كاف صادقان ألف لو ُب ذلك ح

كتكرير ىذه الشهادة ىي تكرير ذكر  –ٖ ،٠بٌاىا شهادة ألهنا انئبة مناب الشهود –ٕ ،ليسوا منو
٩با يتيح للرجل فرصة ُب أف يراجع نفسو كيرجع إٔب هللا ابنقطاع إف أمره  ،اسم هللا معها ُب كل مرة

 .ّٔيونس/﴾ْن ا٢ْبَقِّ َشْي اً ال يُػْغِِب مِ ِإفَّ الظَّنَّ ﴿كقولوقائمان على الظنوف كالشكوؾ 
 ﴾ًَخُْىَدَِٕٓصُ ؤََّٕ َُؼْنَصَ خَُِّوِ ػََِْْوِ بِْٕ ًَدَٕ ِْٖٓ خٌَُْدٌِزِنيَ  ﴿ - ٚ

 ،كعليو أيضان أف ٰبلف ُب ا٤برة ا٣بامسة كيقوؿ أبف لعنة هللا عليو أبف يدعو على نفسو ابلٌلعنة
فإذا  ،( إٍف كاف كاذابن ُب شهادتو عليها ابلزٗبَف ِمْن اْلَكاِذِبْبَ ِإْف َكا: الطرد من رٞبة هللا ) والّلعنة

فعل الرجل ذلك سقط عنو حد القذؼ كحرمت عليو مؤبدان من دكف طبلؽ كتلتـز ابلعٌدة كيعطيها 
 الزٗب على ا٤برأة كىو الرجم .  كثبت حىدٌ  ،مهرىا

 ﴾َ٘يَديَخضٍ زِدَُِّوِ بَِّٗوُ َُِْٖٔ خٌَُْدٌِزِنيَ  ػَنْيَد خُْؼٍََخذَ ؤَْٕ ظَْٙيًََ ؤََْزَغَ ئخًًََََّْ ﴿ - ٛ
أم كيدفع عن الزكجة ا٤بتهمة ٕبد الزٗب كىو )الرٍَّجمي( الذم ثبت بشهادة الزكج  ،: يدفعوا ؤاَوَيْدرَ 

عند  كتقوؿ ،( أم أف ٙبلف أربع مراتَأْف َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت اِبَّللَِّ ِإنَُّو َلِمْن اْلَكاِذِبْبَ بشرط )
 ٗبا يعادؿ شهادات الرجل. ،ا٢باكم الشرعي أشهد اب إنو ٤بن الكاذبْب فيما رماىا بو من الزٗب

 ﴾ًَخُْىَدَِٕٓصَ ؤََّٕ ؿَعَرَ خَُِّوِ ػََِْْيَد بِْٕ ًَدَٕ ِْٖٓ خُصَّديِهِنيَ  ﴿ - ٜ
تقوؿ أبف  ،كٙبلف ُب ا٤برة ا٣بامسة )مؤكدة لذلك( أف تدعو على نفسها عند ا٢باكم الشرعي

غضب هللا كسخطو عليها كالبعد من فضلو كرٞبتو كإحسانو إف كاف زكجها صادقان ُب اهتامو ٥با 
 ،كٙبـر ا٤برأة عليو أبدان  ،ىذا ىو اللَّعاف الذم ينفصل بو الزكجاف من دكف طبلؽ –ٔة:فائدابلزٗب. 

ابلزكج إذا رمى امرأتو  كالطفل ا٤بولود إف كانت حامبلن ينسب إٔب ا٤برأة ال الرجل. كأف اللَّعاف ٨بتص
إذا قيلت ُب ٧بضر القاضي  ،ٟبس ٝبل يقو٥با الرجل وٟبس ٝبل تقو٥با ا٤برأة –ٕال ابلعكس، 

كالقاضي يسعى ُب  ،فإهنا تسمى )الًٌلعاف( يلعن كل منهما اآلخر كيلعنهما اب ،كا٢باكم الشرعي
إٔب مكاف طاىر كا٤بسجد كإذا اقتضت الضركرة كقوعو فعليو أف يصحبهما  ،منع كقوع الٌلعاف

كصار الٌلعن عليو كغضب هللا عليها تغليظان  ،كتتم مراسيم الٌلعاف ،كٯبالسهما ُب مواجهة القبلة
ألهنا ىي سبب الفجور كمنبعو ٖبديعتها الرجاؿ ُب نفسها. ُب ا٢بديث )ادىرؤا ا٢بيديكدى  ،عليها
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كبعد أف ذكر حكم الرامي  فع بو ا٢بد، أم تشبث أبم شيء يدّّٔ/  ُٖكسائل الشيعة ( ابلشَّبػيهىاتً 

 للمحصنات كلؤلزكاج بٌْب أف ُب ىذا تفضبلن بعباده كرٞبة ّٔم فقاؿ: 
 ﴾ًٌََُْال كَعَُْ خَُِّوِ ػٌََُِْْْْ ًَََلَْٔعُوُ ًَؤََّٕ خَُِّوَ ظٌََّخذٌ لٌٌَِْْ  ﴿ - ٓٔ

( ٧بذكؼ َلْوالجواب )ك  ،كهللا ٰبب الساترين ،كلوال فضل هللا عليكم كرٞبتو بكم ابلسَب ُب ذلك
صي كا٣بطااي أك تقديره ألىلكتكم ا٤بعا ،مسكوتو عنو أبلغ من ا٤بنطوؽ كربَّ  ،لتهويل األمر

كلوال تفضلو سبحانو عليكم كرٞبتو بكم لكاف ما كاف ٩با ال ٰبيط  : كأنو قيل، لعاجلكم ابلعقوبة
ب على الزكج حٌد  القذؼ )حدَّ كمن ٝبلتو أف هللا تعأب لوٓب ييشرٌع ٥بم ذلك لوج ،بو نطاؽ البياف

كلو جعل شهادتو موجبة ٢بد الزٗب عليها  ،التُّهمة( مع أف الظاىر صدقو الشَباكهما ُب الفضيحة
فسبحانو ما أعظم  ،كلو جعل شهاداهتا موجبةن ٢بد القذؼ عليو للفتى النظر لو ،للفت النظر ٥با

( عليكم مبالغ ُب وَّابٌ تػَ ( كأنو سبحانو )ٌب َحِكيمٌ َوَأفَّ اَّللََّ تَػوَّا) ،شأنو كأكسع رٞبتو كأدؽ حكمتو
إف الغاية منو السَب كدفع  ،( ُب ما شرع من األحكاـ كمن ٝبلتها حكم الٌلعافَحِكيمٌ قبوؿ التوبة )

َوَلْوال َفْضُل ) فائد: ،ا٢بد عن الزكج بسبب القذؼ كافساح آّاؿ أماـ الزكجة لدفع التهمة عنها
( ابإلمهاؿ كالسَب كالرجوع عن ا٤بعاصي ورٞبتوشريع األحكاـ ا٢بافظة ٢بقوقكم )( بتاَّللَِّ َعَلْيُكمْ 

( أبحكامو الختل نظاـ حياتكم العاـ ابلفساد َحِكيمٌ ( عليكم )تَػوَّابٌ كلوال أف هللا ) ،منكم
 .كالضبللة كا١بهالة 

ُّخً ٌَُُْْ زََْ ىٌَُ وٌَُْْ ٌَُُْْ ٌَُُِِّ خُِْٓتٍ ِٓنْيُْْ َٓد بَِّٕ خٍََُِّّٖ ـَدءًُخ زِدِٗكْيِ ػُصْسَصٌ ِٓنٌُْْْ ال ظَمَْٕسٌُهُ َ٘ ﴿ - ٔٔ
 ﴾خًْعََٕرَ ِْٖٓ خِٗؼِْْ ًَخٍَُُِّ ظٌََََُّ ًِسَُْهُ ِٓنْيُْْ َُوُ ػٍََخذٌ ػَظٌِْْ 

اـ، ومرارَُة الّتشهّب(  كأبلغ  ،الكذب عن تعٌمد كتفٌنن : أشدٌ  اإِلْفكِ )حديث اإلفك، و٨باِطُر االهتِّ
ًت اللًَّ ﴿ كقولوكأشنعو االفَباء  كالكذب ابب  َُٓالنحل /  ﴾ًإ٭بَّىا يػىٍفَبىًم اٍلكىًذبى الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى آًبايى

كيغٌّب الواقع كيقلبو رأسان  ،كمفتاح كل شر ألنو يقلب ا٢بقائق كيشٌوش عليها ،من أبواب النفاؽ
الكذب كأشنع صور البهتاف كاالفَباء كىو  أو ( أبسإِلْفكِ ابِ ِإفَّ الَِّذيَن َجاُءوا ) ا٤بعُب : ،على عقب

كليس  ،: أهنا مارية القبطية أـ إبراىيمورويقذؼ أم )هتمة( عائشة ابلفاحشة كا٣بيانة كىي بريئة 
ًة(!) ُعْصَبٌة  ا٤بهم األ٠باء كأ٭با ماىي الًعربة من اآلية؟كتسمى ُب ا٤بصطلح ا٤بعاصر )اب٢بىٍرب النَّاًعمى

متعٌصبة متعاضدة منافقة  ،مند٦بة مع ا٤بؤمنْب ،َْ - َُنكم عددىم من ( ٝباعة قليلة مِمْنُكمْ 
 ﴾اِفَقاُت بَػْعُضُهْم ِمْن بَػْعضٍ اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمنَ ﴿كقولو مرتبط بعضهم ببعض  ،خبيثة معدكدة منكم

بل   إاٌل ا٤بظاىر كا٤بٌدعيات ،تظاىركا كذابن أبهنم على دين اإلسبلـ كليسوا منو ُب شيء ٕٔالتوبة / 
ة ا٤بسلمْب ( ال تظنوا ىذا الكذب ال َٙبَْسُبوُه َشّرًا َلُكمْ ) ،كانوا يكيدكف لئلسبلـ كىٲبٌزًقػيويفى كحدى

ٌر َلُكمْ هٌتاـ شران لكم كضرران )كاال ( ٤با فيو من الشرؼ كالنفع الكثّب بنزكؿ الوحي برباءة َبْل ُىَو َخيػْ
غ كالفساد ُب آّتمع فافتضحوا بو بدالن ٩با ألنكم بسببو ميزًب أىل الزي ،السيدة عائشة أك مارية
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كأف ا٤بسلمْب تعٌلموا منو عٌدة دركس منها  ،أرادكا من فضح بيت النيب ا٤بصطفى)ص( كىتك حرمتو
عن اإلماـ ا٢بسن  ّْ/فاطر﴾ُر السَّيُِّئ ِإالَّ ِبَِْىِلوِ َوال ٰبَِيُق اْلَمكْ ﴿ٛبييز ا٣ببيث من الطيب 

للًٌ مىا ًمٍن بلية إً )العسكري)ع( يطي ًّٔىاالَّ كى ا نًٍعمىةه ٙبًي ُهْم َما اْكَتَسَب ) ،ّْٕ/ٖٕالبحار( ًفيهى ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمنػْ
على قدر خوضو فيو  ،( لكل فرد من العصبة الكاذبة ا٤بنافقة جزاء ما اجَبح من الذنبِمْن اإِلّتِْ 

َرُه ة )كتكوف العقوبة على قدر ا١بناي ،ما أشاع كأذاع من الكذب كالتشهّب ركبقد َوالَِّذي تَػَو٘تَّ ِكبػْ
ُهمْ  َرهُ ( ِمنػْ ُهمْ ، فقد كاف ٯبمعو كيذيعو ): ٙبٌمل معظم اإلفك تَػَو٘تَّ ِكبػْ  .( من العصبةِمنػْ

كىو عبد هللا بن أييب ابن سلوؿ )عليو  ،: كالذم تؤب معظم اإلفك كأشاع ىذا البهتافا٤بعُب 
 تككان ،اكة للرسوؿ)ص( ككراىية لئلسبلـكعد ،الٌلعنة( رأس النفاؽ كالذم تزٌعم أصحاب اإلفك

٘بتمع الناس عنده كٰبٌدثهم ٕبديث اإلفك )اإلهٌتاـ( كيشيع ذلك بْب الناس كيقوؿ امرأة نبيكم 
( َلُو َعَذاٌب َعِظيمٌ كهللا ما٪بت منو كال ٪با منها!! ) ،ابتت مع رجل حٌب أصبحت ٍب جاء يقودىا

نزلت اآلايت الست عشرة تبدأ من  فائدة:كإفكو. عذاب شديد ُب جهنم كُب الدنيا إبظهار كذبو 
 كىذه اآلايت تدافع عن ا٢بق كأىلو.  ،كىي تقف أماـ موجة اإلشاعات ا٤بغرضة ،ىذًه اآلية

تػىهىمى بعض ا٤بنافقْب كضعاؼ اإلٲباف كالنفوس السيدة عائشة ابلفاحشة ا سبب النزوؿ)٨بتصر( :
 دكف ٙبقق! )كالعياذ اب( كقد راج ذلك بْب ا٤بسلمْب من 

فأنزؿ هللا ىذه اآلايت ٧بذرة كموٖبة ا٤بسلمْب على انسياقهم ٔبهل كراء ىذه اإلشاعات ا٤بغرضة 
تىًدًئهىا) عن النيب)ص(الساقطة.  وعنو)ص(أم كفاعلها،  ّٖٓ/  ّنور الثقلْب  (مىٍن أىذىاعى فىاًحشىةن كىافى كىميبػٍ

من  ، ّٕٕ/  ٦ّبمع البياف  (ًّٔىا ًإٔبى يػىٍوـً القيامة لى )ذىنٍػبػيهىا( كيكزًرى ًمٍن عىمً  مىٍن سىنَّ سينَّةن سىيًٌئىةن فػىعىلىٍيًو ًكٍزرىىىا)
عبلمات اإلٲباف أف ال يقع اإلنساف ٙبت أتثّب الشائعات كعليو  أف يتبْب كيتأكد كيتحقق كيتدقق 

َعَلى َما ُتِصيُبوا قَػْومًا ٔبََهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا  اَي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَػَبٍإ فَػتَػبَػيػَُّنوا َأفْ ﴿
كهني عن القوؿ ببل  ،التأكد من األنباء كاألحداث قبل االعتماد عليها ٔا٢بجرات /  ﴾فَػَعْلُتْم ََنِدِمْبَ 

 كىال تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبوً ﴿كعن الرجم ابلظَّنة .  ،كعن القطع ابلَّلمحة ،كعن ا٢بكم ابلتُّهمة ،علمو 
 يقع ٓت ا٣بطأ من قاؿ : ،ّٔاالسراء /  ﴾ًعٍلمه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيٍكلىًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسئيوالن 

 كقولوفإنك مسؤكؿ فأعٌد لكل سؤاؿ جواابن  ،كعلمتي كٓب يعلم ،، كرأيتي كٓب يرى ٍعتي كٓب يسمع٠بىً 
ٍب توٌجهت اآلية إٔب ا٤بؤمنْب الذين ا٬بدعوا ٙبت أتثّب  ِْالصافات /  ﴾َوقَػُفوُىْم أَنػَُّهْم َمْسُؤوُلوفَ ﴿

 فبلمتهم كحذرهتم كىذبتهم بقولو : ،الشائعات
 ﴾ٌَُْال بٌِْ َِٔٔؼْعٌُُٔهُ َََّٖ خُُْٔآِْنٌَُٕ ًَخُُْٔآِْنَدضُ زِإَٗلُِٕيِْْ وَُْْخً ًَهَدٌُُخ ىٍََخ بِكْيٌ ُٓسِنيٌ  ﴿ - ٕٔ

كاالفَباء الشنيع من كالتهمة الساقطة  ، ٠بعتم أيها ا٤بؤمنوف ّٔذا اإلفك( أم ىبلَّ حْبَوَلْوال)
َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت ، أنكرًب ذلك كاعَبضتهم؟ ككاف ىذا ا٤بوقف الصحيح )القائلْب لو

 ،ببعض خّبان ( أم ظنُّ بعضهم َخّْباً ( إبخواهنم الذين ىم كأنفسهم )ِِبَنُفِسِهمْ ( )ِِبَنُفِسِهْم َخّْباً 
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كحسن الظن اب٤بؤمنْب الصا٢بْب من عبلمات اإلٲباف األصيل.  ،كيبعدكف أنفسىهم عن ىذه التهم

َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة ﴿كقولو ألف ا٤بؤمنْب كلهم كالنفس الواحدة فيما ٯبرم عليها من األمور  ِإ٭بَّ
دىم ٧بنة فكأهنا جرت على ٝباعتهم ٝبيعان فإذا جرل على أح َُا٢بجرات/ ﴾َأْصِلُحوا بَػْْبَ َأَخَوْيُكمْ فَ 

: ٗبعُب ،ُٕالتوبة/ ﴾َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعضٍ ﴿كقولو ألهنم بعضهم أكلياء بعض 
 فإف من عبلمات ا٤بؤمن أال ،ظنوا ا٣بّب كال تتسٌرعوا إٔب التهمة فيمن عرفوا فيهم الورع كالنزاىة

َوقَاُلوا كىذه تربية قرآنية ٭بوذجية ٩بيزة للمؤمنْب ) ،لى أخيو قولة عائب كال طاعنيصٌدؽ مؤمن ع
ألف ا٤بؤمن للمؤمن كالبنياف  ،( كقالوا ُب ذلك ا٢بْب ىذا كذبه ظاىر كافَباء كاضحَىَذا ِإْفٌك ُمِبْبٌ 
ٍم هً ٍم كىتػىعىاطيفً هً كىتػىرىاٞبيً  مٍ ىً لي اٍلميٍؤًمًنْبى ُب تػىوىادًٌ ثى مى : ) ٓت ا٢بديث ،بعضو بعضان  ا٤برصوص يىشيدُّ 

اعىى سىائًرهي اًبلسَّهىرً  ًإذىا ًاٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضوه  اٍلوىاًحدً  كىا١بٍىسىدً   (صىا٢ًبهمٍ ٍم عىلىى مى هً كىًاٍجًتمىاعً )  !(كىا٢ٍبيمَّى تىدى
  .ُٕٕ/  ِّالرازم 
ر كل مؤمن كلو استشا ،جتماعيةُب حالة اإلشاعات كالتسقيطات اال :نصيحة عامة –ٔة:فائد

البحار  )ا٤بؤمن ينظر بنور هللا( عن النيب)ص(و عاد إٔب منطق الفطرة ٥بداه، كل ،قلبو يومها الفتاه
يٍفتوي أكى كىًإٍف سى فٍ ًاٍستػىٍفًت نػى )عن النيب)ص(  ،ٔص  ٕٔ

وف إنكم تستحقٌ  ،ِّّٗٗكنز العماؿ خرب   (فى فػىتىاؾى ا٤ب
  كالظنوف الكاذبة كالتزامكم الصمت إزاءىا! ستماعكم ىذه الشائعات الساقطةال ،كالتأنيب الٌلـو

ينبغي للمؤمن إذا ٠بع  ،ِّ/  ٓتفسّب الكاشف  (رىسٍ أخٍ  شىٍيطىافه  عىٍن ا٢بٍىقًٌ  كىالسَّاًكتي ) ٓت ا٢بديث
 فىكينٍ ) ،أف يظن بو ا٣بّب كينفي السوء عنو كيتبٌْب ا٢بقيقة قياسان على نفسو ،شران عن أخيو ا٤بؤمن

ا بػى ًفيٍ  زىاانىن يػٍ كى مً نػىٍفسى  كا الظن ؤ فكيف يكوف حاؿ الذين رٌكجوا ٥بذه الشائعة كأسا (،نىكى كىبػىٍْبى النَّاسيػٍ مى
 اإًلٍنسىافً  ظىنُّ )ٓت غرر ا٢بكم  ِّالنجم/﴾ظَّنَّ َوَما تَػْهَوى األَنْػُفسُ ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ ال﴿كقولوبسرعة؟ 

فهؤالء ا٤بنافقوف ال يهدفوف إسقاط شرعية  – ٕ( ٍصًلوً شىاًىدو عىلىى أى  أىٍصدىؽي  وي ٍعلى كىفً  ،عىٍقًلوً  ًميزىافي 
كتفكيك  ،القيادة ا٢بكيمة للرسوؿ )ص( فحسب بل يريدكف أيضان إسقاط شرؼ األمة كعٌفتها

كحدهتا فبل يبقى شرؼ ال تنالو إشاعات ا٤بنافقْب كبذلك ٰباكلوف اسقاط القيم كا٤ببادئ 
سبلمية ا٤بتألقة . فبلبد من التعٌرؼ على طبيعة كتشويو ٠بعة الرسوؿ)ص( كالرسالة اإل ،كاألخبلؽ

كأف ال يتسرٌع ا٤بؤمن  ،ىذه التهم كاإلشاعات ككشف الدكائر الٍب تقف كراءىا كارتباطاهتم ا٤بشبوىة
َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت قاؿ ) – ٖ ،كمتوازانن ُب التعامل ،ُب ا٢بكم كيكوف رشيدان ُب التصٌرؼ

ُء َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِيا﴿( كٓب يقل )كظننتم ابآلخرين خّبان( ألف ّْباً ِِبَنُفِسِهْم خَ 
( ألف ِِبَنُفِسِهْم َخّْباً فجاء تعبّب  اآلية ) ،فهم كالبنياف ا٤برصوص يىشيدُّ بعضو بعضان  ،ُٕالتوبة/﴾بَػْعضٍ 

)أدٗب ما ٱبرج اإلنساف  عن اإلماـ الصادؽ)ع( ،دةدة ا٤بٌتحا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات كالنفس الواحدة ا٤بوحٌ 
 ٕٓالبحار  فيحصي عليو عثراتو كزاٌلتو ليعٌنفو ّٔا يومان ما( ،أف يوآخي الرجل على دينو ،من اإلٲباف

 .  ْٖص
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 ﴾خَُِّوِ ىُْْ خٌَُْدٌِزٌَُٕ  ٌَُْال ـَدءًُخ ػََِْْوِ زِإََْزَؼَصِ ُ٘يًََخءَ كَةٌِْ َُْْ َّإْظٌُخ زِدُُّٙيًََخءِ كَإًَُُْحِيَ ػِنًَْ ﴿ - ٖٔ
كا٣بطوة الثانية طلب الدليل  ،لقد عاِب القرآف ىذا ا٢بدث اب٣بطوة األكٔب ابلدليل النفسي الوجدا٘ب

( : ىبٌل جاء أكلئك ا٤بفَبكف كا٤برٌكجوف للشائعات ُب اإلفك أبربعة َلْوالا٣بارجي كالربىاف الواقعي )
( فإف عجزكا كٓب أيتوا على فَِإْذ ٗتَْ َيَُْتوا اِبلش َهَداءِ ) شهود عدكؿ يشهدكف على صدقهم ُب هتمتهم

( فأكلئك ىم األفٌاكوف الكاذبوف ُب حكم هللا فَُأْولَِ َك ِعْنَد اَّللَِّ ُىْم اْلَكاِذبُوفَ ) ،دعواىم ابلشهود
ألف الدعول من غّب بٌينة   ،كتسقط عدالتهم كثقة الناس ّٔم كٯبرم عليهم حٌد القذؼ ،كشرعو
( كىذا كلو فَُأْولَِ َك ُىْم اْلَكاِذبُوفَ كٓب يقل ) ،(فَُأْولَِ َك ِعْنَد اَّللَِّ ُىْم اْلَكاِذبُوفَ كإفك قاؿ )كذب 

فبل ٯبوز اإلقداـ على رميو كالتشهّب بو من دكف  ،من تعظيم حرمة ًعرض ا٤بسلم ككرامتو ك٠بعتو
ُقْل َىاُتوا ﴿ كقولو٤بتقنة كىذا شرع هللا قائم على الدالئل الظاىرة ا ،نصاب الشهادة بصدؽ

. كفيو توبيخ كتعنيف للذين ٠بعوا اإلشاعات الكاذبة  ُُُالبقرة /  ﴾اَنُكْم ِإْف ُكنُتْم َصاِدِقْبَ بُػْرىَ 
ا٤بوقف ا٘باه الشائعات على ا٤بؤمن ينبغي عرض الشائعة  فائدة :كاإلفك كٓب ينكركه أكؿ كىلة. 

عن كاإلٲباف أبف هللا قريب منكم عليم بكم  ،أكالن على القلب بصدؽ كاستفتاء الضمّب بعدؿ
يٍفتوفى ) النيب)ص(

كينبغي اثنيان التثٌبت ابلبٌينة  ،ِّّٗٗكنز العماؿ خرب  (ًاٍستػىٍفًت نػىٍفسىكى كىًإٍف أىفػىتىاؾى ا٤ب
الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا ﴿كقولو الواضحة كالدليل القاطع  ًدًمْبى فػىتػىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومان ًٔبىهى  ﴾فػىعىٍلتيٍم انى

 ،عىلىى مىٍن ًادَّعىى البػىيًٌنىةي )عن النيب)ص(  ّٖا٤بدثر /  ﴾نَػْفٍس ٗبَا َكَسَبْت َرِىيَنةٌ ُكل   ﴿ وقولو ٔا٢بجرات / 
 (.كىاليىًمْبي عىلىى مىٍن أىٍنكىرى 

 ﴾ٌَََُُّْْٕٔ كِِ َٓد ؤَكَعْعُْْ كِْوِ ػٍََخذٌ ػَظٌِْْ ًٌََُْال كَعَُْ خَُِّوِ ػٌََُِْْْْ ًَََلَْٔعُوُ كِِ خًَُُّْْٗد ًَخٓوَُِشِ  ﴿ - ٗٔ

نْػَيابكم ) (َوَلْوال َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرْٞبَُتوُ )  ،( على من عصاه ىي السَب كاإلمهاؿ للتوبةٓت الد 
أم  ،خضتم:  َأَفْضُتمْ ( َلَمسَُّكْم ٓت َما َأَفْضُتمْ كرٞبتو ُب اآلخرة العفو كا٤بغفرة إذا اتب كأانب )

 ،ألصابكم كانلكم بسبب ما خضتم كتسٌرعتم فيو من حديث اإلفك كشائعاتو الكاذبة (َلَمسَُّكمْ )
( عذاب شديد َعَذاٌب َعِظيمٌ ) ،الذم يىسرُّ العٌدك كٰبزف الصديق ،كا٤براد منو التسقيط االجتماعي

بحانو برٞبتو سَب كلكنو س ،ُب الدنيا كاآلخرة كىذا عتاب من هللا بليغ ٤بن خاضوا ُب اإلفك
فا تعأب ٰبٌذر أف يعودكا ٤بثلو كيستجيبوا للشائعات الكاذبة ا٤بغرضة لتسقيط ا٤بؤمنْب  ،عليكم

كىذه نصيحة لكل مؤمن ُب كل زماف كمكاف ُب حفظ  ،كا٤بؤمنات كتفكيك الَبابط كالوحدة بينهم
 ا٤بؤمنْب كحفظ ٠بعتهم الطٌيبة. أعراض

 ﴾ٌْْإَُِْٕنَعٌُِْْ ًَظَوٌٌَُُُٕ زِإَكٌَْخىٌُِْْ َٓد ََُْْٓ ٌَُُْْ زِوِ ػٌِِْْ ًَظَمَْٕسٌَُٗوُ ىَِّْندً ًَىٌَُ ػِنًَْ خَُِّوِ ػَظِبٌِْ ظََِوٌََّْٗوُ زِ ﴿ - ٘ٔ

: ينقلو بعضكم عن بعض أك تتناقلونو كتتداكلونو بينكم كبضاعة رخيصة!، يقوؿ  تَػَلقَّْونَُو ِِبَْلِسَنِتُكمْ 
كلمات تسقيط تقذؼ ّٔا األىواء كالشائعات ببل ٙبقق! كال   ،فبلف كذاىذا ٠بعتو من فبلت كقاؿ 
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 ا٤بعُب:.  ، كمعرفة مرٌكجيها،كاف األليق معارضتها كالنهي عنها كٙبجيمها كعدـ انتشارىا  ،تدقق

كتديركف حديث  ،خضتم فيو عندما كنتم أتخذكنو كتتناقلونو من لساف إٔب لساف (تَػَلقَّْونَوُ حْب )
كتلفظوف  ،ابلسنتكم كينقلو بعضكم عن بعض من غّب دليل كغّب تثٌبت كتدبٌر فيو اإلفك كشائعاتو

تقولوف البوعيكم كال  (َوتَػُقوُلوَف ِبَِفْػَواِىُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِو ِعْلمٌ )ما ال علم لكم بو كال برىاف 
 ،كمشاعركم بعقلكم كالبقلبكم إ٭با ىي كلمات غّب مسؤكلة تقذؼ ّٔا األفواه بعيدة عن ضمائركم

كإ٭با ىو شائعات كاذبة ببل حجة كال برىاف للتشهّب  ،تقولوف ما ليس لو حقيقة ُب حركة الواقع
 .كالتسقيط 

( كتظنونو سهبلن أك ذنبان صغّبان ال يلحقكم فيو إٍب كال تبعة لو، َوَٙبَْسُبونَُو َىيِّناً َوُىَو ِعْنَد اَّللَِّ َعِظيمٌ )
من أعظم ا٤بوبقات ككبائر ا١برائم! ألنو يفسد الَبابط االجتماعي  ،افَباءكا٢بقيقة إنو عند هللا ّٔتاف ك 

. كىذا فيو الزجر الشديد عن كيعرقل مسّبة  الدعوة اإلسبلمية كيفكك الوحدة كالثقة بْب ا٤بسلمْب
انىوي  هللاً  ًعٍندى  الذُّنيوبً  أٍعظىمي )ٓت غرر ا٢بكم تعاطي بعض الذنوب مع التهاكف ّٔا   ذىٍنبه  سيٍبحى

 ،، كال ٱبفف من عقوبتورفإف العبد ال يفيده حسبانو شيئان كحقيقتو شيئان آخ ،(رىاًكبيوي  ًبوً  ًاٍستػىهىافى 
فكما أف القانوف ال ٰبمي ا٤بغفلْب بو كذلك حكم هللا ال ٰبمي  ،ألنو يسهل استعمالو مرة أخرل
فعلينا أف  ،ن موازين الناسكىكذا يتبْب أف موازين هللا ٚبتلف ع ،ا٤بغفلْب كا١باىلْب كالبلمبالْب بو

 مد موازين هللا قبل موازين الناس.نعت
  :فائدة

( اإلشارة إٔب أٌف ذلك ا٢بديث كاف ابللساف دكف القلب ِبَِفْػَواِىُكمْ ...  ِِبَْلِسَنِتُكمْ قولو ) -ٔ
ًب ائعة كنشرٛبوىا كاستصغر كأنتم ٓب تطلبوا الدليل على الكبلـ من اللساف! بل قبلتوا الش ،كا٤بشاعر
صىاًحبيوي( فالكلمة ليست ٦برد  ًبوً  ًاٍستػىهىافى  مىا الذُّنيوبً  دُّ )أىشى  ٖٛٗٓت هنج الببلغة حكم ، حرمتها
ُِ ِمْن قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو رَِقيٌب ﴿كقولو كإ٭با ىي رسالة إٔب عقوؿ الناس كالتأثّب ّٔم   ،صوت َما يَػْلِف
كالكلمة عند أىل العلم كاإلٲباف  ،خيصفالكلمة ُب حساب ا٤بفسدين شيء ر  ،ُٖؽ /  ﴾َعِتيدٌ 

، كالكلمة عنواف عقل ساف ّٔا كاف خليفة هللا ُب األرضكالكلمة آية هللا ُب اإلن ،شيء عظيم
، كابلكلمة يتطٌور ا، إف فىسىدىٍت أىسىاءى أتثّبىافإف صلحت الكلمة حىسينى أتثّبى ،ا٤بتكلم كبياف أصلو

َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل   َوال تَػْقفُ ﴿كقولو العلم كٰبصل كل جديد 
ًتًو أىٍك حيجًَّتوً ) ٓت غرر ا٢بكم ّٔاألسراء /  ﴾لَِ َك َكاَف َعْنُو َمْسُ والً ُأوْ  :  قيل (العىاًقلي الى يػىتىكىلَّمي ًإالَّ ًٕبىاجى

 -ٕ...( َوَٙبَْسُبونَُو َىيِّناً ما عظمو هللا! )كمن هتاكف ٗبا ٯبرم عليو من دعاكل كشائعات فقد صٌغر 
لكن من سرعة تناقل ىذا الكبلـ  ،( تػىلىٌقي األخبار يكوف ابألذف ال ابلٌلسافتَػَلقَّْونَُو ِِبَْلِسَنِتُكمْ )

 .فبمجرد أف ٠بعوا قالوا ببل أتمل! ،كأف مرحلة السماع ابألذف قد ألغٌيت،فكأهنم يتلقونو أبلسنتهم
 ﴾ بٌِْ َِٔٔؼْعٌُُٔهُ هُِْعُْْ َٓد ٌٌَُُّٕ َُنَد ؤَْٕ َٗعٌََََِّْ زِيٍََخ ُٔسْمَدَٗيَ ىٍََخ زُيْعَدٌٕ ػَظٌِْْ ًٌََُْال ﴿ - ٙٔ
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ْعُتُموهُ  َوَلْوال) كاف أي : ( عتاب للمؤمنْب قُػْلُتمْ ) ،( كىبٌل حْب ٠بعتم ىذه التهمة الساقطةِإْذ ٠بَِ
أكؿ ٠باعكم لو  ،تسقيط االجتماعي الٌلئيمحديث الشائعات كال ،عليكم أف تنكركا حديث اإلفك

كال ٰبل لنا أف  ،( كال ينبغي لنا أف نتفوه ّٔذا الكبلـ ا٣بطّبَما َيُكوُف لََنا َأْف نَػَتَكلََّم ِّبََذاكتقولوا )
: تنزيهان لك ايرب، ما أفظع ىذا ُسْبَحاَنكَ ( ُسْبَحاَنَك َىَذا بُػْهَتاٌف َعِظيمٌ نذكره ألحد ٢برمة ذلك )

كالكذب الواضح  ،ٗبعُب التعجب من عظيم األمر كاالستبعاد لو ،كأشنعو ألنو افَباء عظيم الكذب
األصل فيها ييسبح هللا عند رؤية  (ُسْبَحاَنكَ ) –ٔ:فائدةفيو كعظيم ا١بـر الذم يَبتب عليو. 

كتيقاؿ ىينا عند التعٌجب من حدكث  ،معركؼ كغّب مألوؼ كما ىو غّب ،العجائب كالغرائب
: افَباء  بُػْهَتافٌ  ،ننزٌه هللا ك٪بٌلو أف يسمح ٗبثل ىذا الكذب الشنيع على رسولو)ص(أم  ،شيء

ٌّب ا٤بفَبل عليو لفظاعتو من طبيعة اإلنساف  – ٕفكيف إذا كاف ّٔتاانن عظيمان؟!  ،عظيم يبهت كٰبي
كمن طبيعة  ،ا٢بكيم عندما تواجهو مشكلة يبدأ يصٌغرىا كيضٌيق مساحتها حٌب يقضي عليها

ا٤بؤمن ا٢بق يدافع عن أخيو  – ٖىل ٯبعل ا٤بشكلة الواحدة إٔب عدة مشاكل كيعا٘ب منها! ا١با
اٍلميٍؤًمن( كالذين يشٌهركف ابلناس كيثّبكف  أًلىًخيوً  ًمٍرآة ا٤بؤمن بقدر ما يستطيع، ألف )اٍلميٍؤًمني 

ِعْنَد اَّللَِّ الص م  ِإفَّ َشرَّ الدََّوابِّ ﴿كقولو تعا٘ت ىم أراذؿ الناس  ،الشائعات على بعض الناس
 .(اٍلمىٍظليوـً  عىلىى ييًعًْبي  مىنٍ  النَّاسً  شىرُّ )ٓت غرر ا٢بكم  ،ِِاالنفاؿ /  ﴾اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يَػْعِقُلوفَ 

 ﴾َّؼِظٌُُْْ خَُِّوُ ؤَْٕ ظَؼٌُيًُخ ُِِٔؽِِْوِ ؤَزًَخً بِْٕ ًُنعُْْ ُٓآِْنِنيَ  ﴿ - ٚٔ
سلوب ا٤بتضمن ابلرفق مع تضمْب اللفظ معُب فاؼ ُب الَببية ا٤بؤثرة، أ( ُب أسلوب شيَِعُظُكْم اَّللَُّ )

( ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنْبَ كمع تعليق إٲباهنم على االنتفاع بتلك الًعظة ) ،التحذير من العودة إٔب مثلو
كا٤بواعظ  ،اب٤بواعظ الشافية( يَِعُظُكْم اَّللَُّ ك) ٓٓالذارايت /  ﴾فَِإفَّ الذِّْكَرى تُػنَػفُِّع ا٤بُْؤِمِنْبَ ﴿يذكركم هللا 

يَِعُظُكْم اَّللَُّ َأْف تَػُعوُدوا ِلِمْثِلِو كتزيد االنتباه ) ،كّٔا تنجلي الغفلة ،كجبلء الصدكر ،حياة القلوب
أف ال تعودكا إٔب مثل ىذا العمل  ،( ينهاكم كٰبذركم هللا عن التكرير كٰبرـٌ عليكم اإلصرارأََبداً 

إف كنتم حقان  (ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنْبَ الذم ظاىره يغر كابطنو يضر )فهو  ،البهتاف أبدان طوؿ عمركم
فإف اإلٲباف يَبٌفع عن ىذا البهتاف كٲبنع صاحبو عن ا٣بوض  ،مؤمنْب مصدقْب اب كرسولو كرسالتو

ـً  ٘بىىنُّبً  اٍلوىرىعً  )أىًصلي  ٓت غرر ا٢بكم ،فيما ال يعلم ( فبل عىنً  كىالتػَّنػىزُّهً  اآٍلاثى  تقربوا إٔب مثلو أبدان كال ا٢بٍىرىاـً
ٯبب علينا  ٖٓالنساء /  ﴾ِإفَّ هللَا نَػعََّما يَِعُظُكْم ِبوِ ﴿ كقولوتكرركه، نًٍعمى ا٤بواعظ كالنصائح من ربنا 

 ،: إٔب أف العود إٔب مثل ىذا ٱبرجهم من اإلٲبافوفيو إشارةمقابلتها ابإلذعاف كالتسليم كالتطبيق. 
ألنو  ،الشائعات ا٤بنكرة كٓب ينو عنها كٓب يعارضها صار كأحدىا : من ٠بع ويدخل ٓت ىذا من قاؿ

ٍرءي ) عن النيب)ص(ضي بفعل قـو كالداخل معهم فيو، الرا عن  ِْْٖٔكنز العماؿ خرب  (!بَّ أىحى  مىنٍ  مىعى  اٍلمى
حٌب يركا ا٤بنكر بْب ظهرانيهم كىم قادركف على  ،اف هللا ال يعذب العامة بعمل ا٣باصة)النيب )ص( 

 . َِّ/ِالدرر ا٤بنثور  (وا ذلك عٌذب هللا ا٣باصة كالعامةفإذا فعل ،نكركه فبل ينكركنوأف ي
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 ﴾ًَُّسَُِّْٖ خَُِّوُ ٌَُُْْ خَّٓدضِ ًَخَُِّوُ ػٌَِِْْ لٌٌَِْْ  ﴿ - ٛٔ

ُ اَّللَُّ َلُكمْ ) كما كقع  ،( يكشف هللا لكم عٌما كراء ىذا ا٢بدث من كيد لئيم لو أبعاده كدالالتويُػبَػْبِّ
و من خطااي كأخطاء أم كيوٌضح هللا لكم اآلايت كاألحكاـ الدالة على الشرائع ك٧باسن اآلداب في

( يعلم ٗبا َعِليمٌ ( )َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ الٍب تضمن لكم سعادة الدنيا كاآلخرة ) ،لتٌتعظوا كتتأٌدبوا ّٔا
( ُب تدبّبه َحِكيمٌ ) ،لنفوسكيعلم مداخل القلوب كمشاعر ا ،كيعلم نواايىم كغاايهتم ،يصلح العباد

 بلج األمور كتدبّبىا.كىو حكيم ُب ع ،كتشريعو
 ﴾ًَخَُِّوُ َّؼَُِْْ ًَؤَْٗعُْْ ال ظَؼٌََُِْٕٔ بَِّٕ خٍََُِّّٖ ُّمِسٌَُّٕ ؤَْٕ ظَِْٙغَ خُْلَدلَِٙصُ كِِ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ َُيُْْ ػٍََخذٌ ؤٌَُِْْ كِِ خًَُُّْْٗد ًَخٓوَُِشِ  ﴿ - ٜٔ
 ،من األفعاؿ كاألقواؿ ا٤بخٌلة ابلعٌفة كالشَّرؼ، : ما عظم قبحو ككىربُّ إٜبو كازدادى ضىرىريهي اِحَشةُ اْلفَ    

ابلتنبيو إٔب أف الذين ٰبٌبوف أٍف تفشيوى الفاحشة كتتوسع  ،ىو تعقيب على حدث اإلفك ا٣بطّب
ُب  ،لرذيلة كاإلابحيةكينتشرى الفعل القبيح ا٤بفرط القبح كإشاعة ا ،ا٤بنكرات الشنيعة بشٌب السبل

٩با تشيع الفتنة كالتحلل ُب ٦بتمع ا٤بؤمنْب  ،األقواؿ كاألفعاؿ كإشاعات ا٤بنكرات كالزٗب كغّب ذلك
( كخاصة بقذؼ اصنات العفيفات ٓت الَِّذيَن آَمُنواكخلق الشبهات كالتشهّب كنشر الشائعات )

٥َبُْم اعمة( )النٌ  الباردة أك ا٢برب ،ةكالٍب تسمى ُب ا٤بصطلح ا٤بعاصر )ا٢برب اإلعبلمية النفسي
نْػَيا َواآلِخَرةِ  كرد شهادهتم  ،( ٥بم عذاب موجع مؤٓب ُب الدنيا إبقامة ا٢بدَعَذاٌب أَلِيٌم ٓت الد 

 ما فيو صبلح الفرد واجملتمع( َواَّللَُّ يَػْعَلمُ كُب اآلخرة بعذاب ًجهنم ) ،كفقداهنم الثقة بْب الناس
( أسرار النفوس كما ُب َوأَنْػُتْم ال تَػْعَلُموفَ كالنوااي كما ٚبفي الصدكر ) كىو تعأب عآب ابألسرار

 الضمائر كا٤بفاسد. 
: ابإلقداـ ا٤بباشر على الفاحشة كالتعامل مع الزٗب  إشاعة الفاحشة ٥با أكثر من وجو -ٔ:فائدة

كإفشاء  ،نشر ا٤بعركفةأك التحٌدث ّٔا علنان إٔب الناس ٔبميع أساليب اإلعبلـ كال ،كالتعاكف مع الزانة
أك ابالصغاء  ،ذاعة األحاديث عن الفاحشة كالَبغيب فيها كالتشجيع عليهاما سَب هللا منو أك إب

كالتفاعل كالتشجيع مع حديث الفاحشة ُب الصورة كالصوت كنشر األفبلـ ا٣بليعة كالصور ا٤بثّبة 
ِإَذا وَ ﴿ كقولوخطّب كمرير نو غزك ثقاُب إ ،كخاصة قذؼ )اهتاـ( اصنات العفيفات ،للغرائز

َن اأْلَْمِن َأِو ا٣ْبَْوِؼ َأَذاُعوا ِبوِ  اغزكىم قبل أف ) ٕٚٓت هنج الببلغة خطبة  ،ّٖالنساء/﴾َجاَءُىْم َأْمٌر مِّ
 ،( مادم كمعنوم٥َبُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ) – ٕ ،(مىا غيزًمى قػىٍوـه ُب عيٍقًر دىارًًىٍم ًإالَّ ذىلُّوايغزككم، فوالٌل 

كذلك لغشو إخوانو ا٤بسلمْبى ك٧ببة الشر ٥بم  ،موجع للقلب كمنٌغص للعيش كمكرٌه لؤلايـ عذاب
( ٰبُِب وَف َأْف َتِشيَع اْلَفاِحَشةُ كىو عمل قليب ) ،كجرأتو على أعراضهم ػ فإذا كاف ىذا الوعيد ُب ٧ببة

بة الذنب عبلـ؟ ك٧بفكيف ٗبا ىو أعظم من ذلك من إظهاره كنقلو كنشره ُب ٨بتلف كسائل اإل
كإ٭با ٓب يصرح النص  ،الكبّب مقدمة القَبافو كالتشجيع على نشره بْب الناس اب٣بصوص الذين آمنوا
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العىاًملي الفىاًحشىةى كىالًَّذم )عن اإلماـ علي)ع(  – ٖ ،تتبعة لوسالقرآ٘ب بو اكتفاء بذكر ابة فإهنا م
 ( ييًشيعي ًّٔىا ُب اإًلٍبًٍ سىوىاءن 

يكىيٍم كىالَّ تىٍطليبيوا عىوىرىاهتي تػيٍؤذيكا عً الى ) عن النيب)ص( ٍسًلًم طىلىبى  عىٍورىةى  ٍن طىلىبى مى  ،مٍ بادى هللًا كىالى تػيعىّبًٌ
ي
أىًخيًو ا٤ب

كنز  (ًإٍف ًمٍن شىرًٌ النَّاًس ًمٍن تػىرىكىوي النَّاسى اًتًٌقىاءي فيٍحًشوً  ) وعنو)ص(( وي حىٌبَّ يػىٍفضىحىوي ُب بػىٍيًتوً تى رى هللاي عىوٍ 

امىٍن أىذىاعى فىاًحشىةن كىافى كى ) وعنو)ص( ،َِٖٖعماؿ خرب ال تىًدًئهى  .كفاعلها  ّٖٓ/  ّنور الثقلْب  (ميبػٍ
نْػَيا َواآلِخَرةِ ) ٓت قولو : –ٗ إف عوقب آّـر على جرٲبتو ُب  سؤاؿ :( ٥َبُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ٓت الد 

 تعأب أف ٯبمع بْب عقوبتْب على ذنب كال يستقيم ُب عدالة هللا ،ٓب يعاقب عليو ُب اآلخرة ،الدنيا
 ،كإشاعتها كنشرىا بْب الناس ذنب كبّب آخر ،: القذؼ )اهٌتاـ( ابلفاحشة ذنبوا١بوابكاحد! 

ٌد على القذؼ كاال ،فإذا قذؼ آّـر كأشاع الدعارة كنشر الفاحشة كييعٌذب ُب  ،هٌتاـ ُب الدنياٰبي
 أىٍسرىعي ) ٓت غرر ا٢بكمسائل اإلعبلـ بْب الناس. نشره الفاحشة كإذاعتها كتوزيعها بو  اآلخرة على

)من قاؿى ُب مؤمن ما ال  عن اإلماـ الصادؽ)ع( (كى يٍ عىلى  يػىٍبًغي الى  مىنٍ  عىلىى غىيتػىبػٍ  أىفَّ  عيقيوبىةن  يً اصً ا٤بعى 
 .ٖٛ٘/ٖنور الثقلْبالذين كذكر اآلية( رأتو عيناه كال ٠بعتو أذانه، كاف من 

  ﴾وِ ػٌََُِْْْْ ًَََلَْٔعُوُ ًَؤََّٕ خَُِّوَ ََءًُفٌ ََلٌِْْ ٌََُْال كَعَُْ خَُِّ ﴿ - ٕٓ

 ،عليهم كإمها٥بم كترؾ ا٤بعاجلة ابلعقاب ٤بنًٌوى  ،كمرة أخرل يذٌكر ا٤بؤمنْب بفضل هللا عليهم كرٞبتو
فيكوف أبلغ ُب البياف  ،( ٧بذكؼ لتهويل األمر حٌب يذىب الفكر ُب تقديره كهتويلوَلْوالجواب )

( تعأب على عباده كرٞبتو ّٔم ألىلكهم كعٌذّٔم كما زكى َلْوال َفْضُل اَّللَِّ وَ : )ا٤بعُبزجر. كأبعد ُب ال
( كلكنو بعباده رؤكؼ رحيم كيهديهم ٤با فيو صبلحهم. كتقدير َوَأفَّ اَّللََّ رَُءوٌؼ رَِحيمٌ أحدي منهم )

اء استهانتكم ابهتاـ ٤بسَّكم من جرٌ  ٗٔو  ٓٔ اآلية( اذكؼ ُب كل موضع كما ُب ْواللَ جواب )
كقذؼ ا٤بؤمنْب كإشاعة الفاحشة بينهم عذاب عظيم. كىنا يتبْب فضل هللا على ا٤بؤمنْب مرة أخرل 

كٲبٌن ابلرأفة  ،فبل بد لو من قادر حليم يرعى ابلرٞبة ،فإفَّ ا٣بطأى جسيمي كا٢بدث عظيم ،كرٞبتو ّٔم
 كيتفٌضل ابلعفو.

ًٌََُْال كَعَُْ خَُِّوِ  ال ظَعَّسِؼٌُخ وُؽٌَُخضِ خَُّْْٙؽَدِٕ ًََْٖٓ َّعَّسِغْ وُؽٌَُخضِ خَُّْْٙؽَدِٕ كَةَِّٗوُ َّإُُُْٓ زِدُْلَمَْٙدءِ ًَخُُْٔنٌَُِْ َّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ﴿ - ٕٔ
 ﴾خَُِّوُ َِْٔٔغٌ ػٌَِِْْ ػٌََُِْْْْ ًَََلَْٔعُوُ َٓد ًََِد ِٓنٌُْْْ ِْٖٓ ؤَلًٍَ ؤَزًَخً ًٌَََُِّٖ خَُِّوَ ًَُِِّّّ َْٖٓ ََّٙدءُ ًَ

فيكوف  ،عاقل أك غّب عاقل مؤذو كفاسد ك٨بٌرب ،: كل ٨بلوؽ مادم أك معنوم معُب الشيطاف عاـ
ُذوُه َعُدّواً ﴿كقولو التحذير منو عاـ أيضان  خطوات  ،ٔفاطر /  ﴾ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكْم َعُدو  فَاٚبَِّ

كىي نزغات الشيطاف كطرقو ككساكسو يستدرج  ،الشيطاف كثّبة كىي مقدمات الضبلؿ كالعصياف
 كقولواإلنساف ٗبكر فِب خادع خطوة خطوة ُب ا٘باه السيئات كا٤بنكرات من حيث ال يشعر! 

كالشيطاف يدخل ٖبطواتو الفنٌية ُب نفس  ،ّْاألنعاـ/ ﴾َوزَيََّن ٥َبُُم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ﴿
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 ﴾النػَّْفَس أَلَمَّارٌَة اِبلس وءِ ﴿كعن طريق  ،ن دكف هللام دي بو ييعكا٥بول إل ،اإلنساف عن طريق ىواه

( ا٤بتعلقة كىاٍلميٍنًكري  اٍلفىٍحشىاءي ٫بو كل معصية صغّبة أك كبّبة كما يطلق عليو )، ييشٌجع ّٓيوسف/
الىفى  )مىا عن ابن عباسابلقلب كاللساف كالبدف، فهي من خطوات الشيطاف   مىنٍ  فػىهيوى  اٍلقيٍرآفى  خى

( اي اَي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَػتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَافِ ) :ا٤بعُب ،ُٕٔ/ُالدر ا٤بنثور  الشٍَّيطىاًف( طيوىاتخي 
 ُخُطَواتِ كونوا على حذر كانتباه، كال تتبعوا )   ،من صدقتم اب كرسولو كرسالتو ا٢بكيمة

 ( الشَّْيطَافِ 
كال تقتدكا  ،٣بادعة كتستجيبوا ألساليبو ا٣ببيثة الفاسدةٙبركات الشيطاف كال تسلكوا طرقو ا
فإف خطوات الشيطاف الفنية  ،إبشاعة الفحشاء كا٤بنكر ،بوساكسو ا٣بادعة الٍب يزٌينها ُب قلوبكم

سواء أكاف الشيطاف من اإلنس أـ من ا١بن أـ من  ،تيرغب ُب القبائح ككبائر الذنوب كصغائرىا
٫برافات كا٣بيرافات الٍب ٚبالف ن العقائد ا٤بتحٌجرة كالغلو ككل االاإلفكار كالقناعات الصنمية كم

عيوب الناس هٌتاـ )قذؼ( اصنات كالشتم كالكذب كتفتيش عن اكمن ٝبلتها  ،القرآف الكرٙب
بيوي  شىغىلىوي  ًلمىنٍ  )طوىبى  ُُٕٔب هنج الببلغة خطبة ، كاالعتداء على حقوقهم النَّاًس(  عيييوبً  عىنٍ  عىيػٍ

( كمىٍن يطيع كيستجيب لسّبة الشيطاف كمكره كخداعو كساكسو يَػتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّْيطَافِ َوَمْن )
، ّٖالنساء /  ﴾َلُو َقرِينًا َفَساَء َقرِيناً  َوَمْن َيُكْن الشَّْيطَافُ ﴿كقولو كنزغاتو كطريقتو فيمٌكنو من نفسو 

ما أفرط قبحو  :َفْحَشاءِ الْ ، ستمرارفعل مضارع يدؿ على اال: َيَُْمرُ ( فَِإنَُّو َيَُْمُر اِبْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ )
مع ميل بعض النفوس  ،: ما ينكره الشرع كتنفر منو العقوؿ السليمةاْلُمْنَكرِ ُب األقواؿ كاألفعاؿ، 

، كيغريو ابألمور أم فأف الشيطاف بوساكسو يقوده إٔب أقبح األفعاؿ كأشنعها كىي الكبائر ،إليو
كيزٌين من الباطل بزينة ا٢بق فيجعل األشياء ظاىرىا يغر  ،ٌرمة شرعان كىي الصغائر، كاا٤بنكرة عقبلن 

سب طبائعو ٕبككل إنساف  ،ُب طرؽ فنية متعددة ابلغة الدقة خادعة ك٩بيزة ،كيسر كابطنها يضر
لتوفيق للتوبة ( أيها ا٤بؤمنوف إبحاطتو سبحانو لكم ابَوَلْوال َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرْٞبَُتوُ كمقاسو )

فلم يعٌذّٔا  ،كبتشريع ا٢بدكد ا٤بكٌفرة للخطااي كبرٞبتو الٍب كسعت كل شيء ،ا٤باحية للذنوب
 الى  ًبفىٍضًلكى  عىاًمًلنىا اللَّهيمُّ كنقوؿ ُب الدعاء ) تئصاؿ، كحذران من ٨باطر الشيطاف،ابالس

، ( ما ٚبٌلص ك٪با أحد منكم من ِمْن َأَحٍد أََبداً  َما زََكا ِمْنُكمْ ( )اًبٍلًميزىافً  الى  اًبإٍلٍحسىافً  ًبعىٍدًلكى
هللا تعأب  اكسو من حيث ال يعلم إاٌل من عصموكساكس الشيطاف كيهم بطاعتو كيستجيب لوس

ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمْن ﴿ كقولو( كىقىاهي  هللاى  اًتػَّقىى مىنً إبٲبانو ككرعو كعلمو كتقواه )
كقذارة  ،أك ما تىطىٌهرى أحد منكم من األكزار َُِ/األعراؼ ﴾اِف َتذَكَُّروا فَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروفَ الشَّْيطَ 

( أبد الدىر الستيبلء ا٥بول كخٌفة العقل كا١بهل كمكر أََبداً الذنوب كقسوة القلوب كسوء العاقبة )
ُ النَّاَس ِبظُْلِمهِ ﴿الشيطاف كخداعو عليكم  َها ِمْن َدابَّةٍ َوَلْو يُػَؤاِخُذ اَّللَّ عن  ُٔالنحل /  ﴾ْم َما تَػَرَؾ َعَليػْ

يػٍري  ،اءه ـ خىطٌ دى آ كيلُّ اًٍبن) النيب)ص( َوَلِكنَّ اَّللََّ يُػزَكِّي َمْن ) ُِٔ/ُالدر ا٤بنثور (وفى ابي التوٌ  ائْبى ا٣بطٌ  كىخى
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 ،ارة( يطهٌر من يشاء ٩بن يعلمو مؤىل للطهيُػزَكِّي( كلكن هللا بفضلو كرٞبتو كمنهجو )َيَشاءُ 
ْر ِعَباِد ۞ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلقَ ﴿كقولو كتتناسب معو التزكية كهتذيب النفس  ْوَؿ فَػيَػتَِّبُعوَف فَػَبشِّ

يػٍري  ،اىللَّهيمَّ آًت نػىٍفًسي تىقواىىا) دعاء النيب)ص( ُٖ–ُٕ/الزمر ﴾َأْحَسَنوُ   أىٍنتى  ،مىٍن زىكَّاىىا كىزىكًٌهىا أىٍنتى خى
اٍ كىمىوٍ كىليُّها  ىى يٌع َعِليمٌ ( )الى يعٌ ( ألف هللا )َواَّللَُّ ٠بَِ ( َعِليمٌ ( لسؤاؿ من سألو التزكية بلسانو كفعلو )٠بَِ

 أما الٌصمي البكم ا٤بصٌر على الشٌر البعيد عن ا٣بّب فإف هللا لو اب٤برصاد.  ،ٕباؿ من استعد ٥با
  :فائدة

الشيطاف كاإلنساف ا٤بؤمن الغافل  إٌف اآلية الكرٲبة تصٌور صورة مستنكرة العبلقة ا٤بتبادلة بْب -ٔ
أف ٱبطو الشيطاف فيتبع ا٤بؤمنوف خطاه! كىم أجدر الناس أف ينفركا من  ،ليكوف على حذر

صورة كريهة ينفر منها طبع ا٤بؤمن كال  ،غّب طريقو ا٤بشؤـك يطاف كخطواتو، كأف يسلكوا طريقان الش
كعدـ الغفلة من  ،ا٢بذر كاالنتباهك ة ضإهنا صورة تثّب ُب نفوسهم اليق ،تتناسب مع سبلمة قلبو

 )الى  (ا٢بًٍسًٌ  فىسىادً  ًمنٍ  فإهنا اٍلغىٍفلىةى )احذركا  ٓت غرر ا٢بكم، الشيطاف ىذا ا٤باكر الغادر اللئيم ا٣ببيث
(!  ٗبغفوؿو  فػىلىٍيسى  تػىغىفُّلٍ   ﴾رِينٌ َشْيطَاًَن فَػُهَو َلُو قَ  َوَمْن يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْٞبَِن نُػَقيِّْض َلوُ ﴿عىٍنكى

( ككأف ُخُطَواِت الشَّْيطَافِ )-ٕ ،ِٗالفرقاف/ ﴾شَّْيطَاُف ِلئِلنَساِف َخُذوالً وََكاَف ال﴿ وقولو ّٔالزخرؼ/
 ،كليست خطوة فنية كال كيفية كاحدة ،متعٌددة مدركسة ، كخططمتنٌوعة الشيطاف لو خطوات فنية

ىقٍػعيدىفَّ ٥بىيٍم ﴿ كقولو اإلغواء كاثلثة...كىكذا ُب فإف امتنىعٍت عليو طريقة جىرَّبى طريقة اثنية ألى
ٍلًفًهٍم كىعىٍن ٍبيَّ ﴿ قولوكمن خطواتو  ُٔاألعراؼ/ ﴾ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًقيمى  تًيػىنػَّهيم مًٌن بػىٍْبً أىٍيًديًهٍم كىًمٍن خى  آلى

كال من  أم ليأتيَّنهم من األربع جهات لكن ٓب يذكر من أعلى ،ُٕاألعراؼ/ ﴾أىٲٍبىاهًنًٍم كىعىن مشىىائًًلًهمٍ 
كحْب السجود على األرض. كّٔما ٱبنس  ،أم حْب ترفع يديك ابلدعاء إٔب األعلى ،أسفل

 الشيطاف كيلجم.
لٌُخ ًََُْْصْلَمٌُخ ؤَال َٔسَِِْ خَُِّوِ ًََُْْؼًَْال َّإْظََِ ؤًٌُُُْخ خُْلَعَِْ ِٓنٌُْْْ ًَخَُّٕؼَصِ ؤَْٕ ُّاْظٌُخ ؤًُُِِْ خُْوُُْزََ ًَخََُْٕٔدًِنيَ ًَخُُْٔيَدـَُِِّٖ كِِ  ﴿ - ٕٕ

 ﴾ظُمِسٌَُّٕ ؤَْٕ َّـْلَُِ خَُِّوُ ٌَُُْْ ًَخَُِّوُ ؿَلٌٌَُ ََلٌِْْ 
: أىل ُأْوُلوا اْلَفْضلِ  ،من آليت إذا حلفت أك ال يقصر أك ال يَبؾ أك ال يقطع ،: ال ٰبلفَوال َيََْتلِ 

: نزلت ٕبق عدد سبب النزوؿ ،اهالغُب ُب ا٤باؿ كا١ب:  السََّعةِ  ،الفضل ُب الدين كا٣بيليق كاإلحساف
من الصحابة أقسموا بقطع ا٤بساعدة ا٤بالية عن الذين تىورَّطوا ُب إشاعة حديث اإلفك كىم فقراء 

: ال  ا٤بعُب ،فنزلت ٛبنعهم من قطع ا٤بساعدة كأجرهتم ابلعفو كالسماح عنهم ،مهاجركف بدريوف
َأْف يُػْؤُتوا جتماعية )رزؽ كا٤بكانة االٰبلف أىل الفضل ُب الدين كاإلحساف كأصحاب السعة ُب ال

( أف ال يؤتوا كال يقصٌركا كال يقطعوا أرحامهم ُأْوٙت اْلُقْرَب َواْلَمَساِكَْب َواْلُمَهاِجرِيَن ٓت َسِبيِل اَّللَِّ 
وا يعطوهنم إايه من ما كان ،كأقارّٔم من الفقراء كاتاجْب كا٤بساكْب كا٤بهاجرين ُب سبيل هللا
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٩بن  ،حساف لذنب فعلوه كمبادرة خاطئة متسٌرعة صدرت منهم أك من أحدىم ٔبهلإب ا٤بساعدات

( َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحواشاركوا ُب إشاعة حديث اإلفك كإذاعة التهم عن غفلة بدكف نية سوء )
( كليتسا٧بوا َفُحواَوْلَيصْ ) ِّٕالبقرة/ ﴾َوِإْف تَػْعُفَوا َأقْػَرَب ِللتػَّْقَوى﴿كقولو كليعفوا عنهم كال يعاقبوىم 

نىكيمٍ تػى ) عن النيب)ص( ٖٓا٢بجر/ ﴾الصَّْفَح ا١بَِميلَ  حَ فَ صْ اْ فَ ﴿كقولو معهم   (عىافيوا تىٍسقيطي الضَّغىاًئني بػىيػٍ
كليعودكا إٔب ما كانوا عليو من اإلنعاـ كاإلحساف  ،كليَبكوا من عتأّم كمؤاخذهتم ،ََْٕكنز العماؿ 

أىنَّوي كىٕبّّ ﴿ كقولوألهنم اتبوا عن فعلهم  ،٥بم اكىةه كى نىوي عىدى نىكى كىبػىيػٍ اٍدفىٍع اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍ
يمه  ا ًإالَّ الًَّذينى صىبػىريكا ،ٞبًى ا ًإالَّ ذيك حىظٌو عىًظيمو كىمىا  كىمىا يػيلىقَّاىى  . ّٓ-ّْفصلت/﴾يػيلىقَّاىى

أم أال ترغبوف أف يغفر هللا  ،لَبغيب: أداة للحض كا٢بث كا َأال( َأال ٙبُِب وَف َأْف يَػْغِفَر اَّللَُّ َلُكمْ )
أخطاءى الناس  -أنتم -ساء إليكم فاغفركا فوكم كصفحكم كمسا٧بتكم إٔب مىٍن ألكم على ع

ؽً  كىتىشىبػَّهيوا)  (َواَّللَُّ َغُفوٌر رَِحيمٌ ) ،كا١بزاء من جنس العمل ،( حٌب يغفر هللا خطاايكمهللاً  أًبٍخبلى
 فرة كالرٞبة مع كماؿ قدرتو على العقاب. مبالغ ُب ا٤بغ

( من أحبَّ أف يصفح هللا عنو فٍليصفٍح ىو عمن أىٍحسىنى العىٍفوي مىا كىافى عىٍن قيٍدرىةو ) ٓت غرر ا٢بكم
( َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا: )فائدة (تػىٍنزًؿي الرٍَّٞبىةي اًبلعىٍفًو ) ٓت غرر ا٢بكمكمىٍن ال يىرحم ال ييرحم.  ،أساء إليو

كفيو  ،كقد يعفو اإلنساف كال يصفح ،فهو من مكاـر األخبلؽ ،الصفح مرحلة أعلى  من العفو
إهنا آفاؽ النفوس ا٤بؤمنة ا٤بميزة الزكية عالية  ،ترغيب عظيم ُب العفو كا٤بسا٧بة كا٤بركنة ُب التعامل

عن  ْالقلم/﴾ُلٍق َعِظيمٍ َوِإنََّك َلَعلى خُ ﴿ كقولوا٤بضامْب الٍب تعتمد ُب التعامل على مكاـر األخبلؽ 
ـي حيٍسني ا٣بيٍلقي ) النيب)ص( كإهنا ٙبىىلٍُّقاتي النفوس النموذجية الٍب تتسامى  ،ُِٓٓكنز العماؿ خرب  (اإًلٍسبلى

دىه ُب القوؿ كالعمل.  ىفي  وي ًشقىاقي  لَّ قى  نػىٍفسيوي  مىتٍ كىري  )مىنٍ  ٓت غرر ا٢بكمعن الزلل ألهنا مسدى  ،(وي كىًخبلى
 . ُّّ/  ٔركح البياف  (الفىٍضلً  او لك ًإالَّ أ لً ضٍ الفى  لًٌ ًرؼي الفىٍضلي أًلىىٍ الى يػىعٍ ) عنو)ص(

 ﴾ٌْْ بَِّٕ خٍََُِّّٖ ٌََُُّْٕٓ خُُْٔمْصَنَدضِ خُْـَدكِالضِ خُُْٔآِْنَدضِ ُُؼِنٌُخ كِِ خًَُُّْْٗد ًَخٓوَُِشِ ًََُيُْْ ػٍََخذٌ ػَظِ ﴿ - ٖٕ
 : العفيفات النظيفات الشريفات ا٤بتزكجات ِت اْلَغاِفبلتِ اْلُمْحَصَنا ،يقذفوف ،: يتهموف يَػْرُموفَ 

ككذلك  ،( البلٌب ال ٱبطر على اب٥بن فعل ا٢براـ ألهنن ٓب أيتْب شيئان ٰبذرنواْلَغاِفبلتِ كالعازابت )
كا٢بكم ُب اآلية كإف نزؿ ُب خصوص السبب كلكن  ،من يرمي ا٤بؤمنْب الغافلْب األبرايء اصنْب

كفيو هتديد ككعيد ٤بن ٱبوض ُب أعراض ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات كيتهمهم ابلفاحشة  ،عُبأيريد لو عمـو ا٤ب
( السليمات الصدكر اْلَغاِفبلتِ : إٌف الذين يٌتهموف ابلزٗب العفيفات الصا٢بات)ا٤بعُب ،كذابن 

نْػيَ كأهنن ا٤بتصفات ابإلٲباف كحسن السّبة ) ،النقٌيات القلوب عن كل سوء كفاحشة ا لُِعُنوا ٓت الد 
َو٥َبُْم ( طردكا كأبعدكا من رٞبة هللا كتسديده كأتيده كرضوانو ُب الدنيا كاآلخرة كفوؽ ذلك )َواآلِخَرةِ 

 كقولوألنو ٔبربكت هللا كقهره كانتقامو  ،( يصف القرآف العذاب أبنو عظيم ُب اآلخرةَعَذاٌب َعِظيمٌ 



 

 عشر الثامن/ ا١بزء ٗٙ/ عدد آايهتا  مدنية/  ٕٗ النور/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ         211
 

ـٍ  َواَّللَُّ ﴿  ،عذاب ىائل ال يكاد يوصف ُب يـو القيامة ك٥بم مع اللعنة ْآؿ عمراف/﴾َعزِيٌز ُذو اْنِتَقا
 إالٌ أف يتوبوا كال يعودكا ٤بثلو أبدان.  ،بسبب ما ارتكبوا من إٍب كجرٲبة

 ،( الٌلعنة ال تكوف إاٌل على ذنب كبّب كخطّب كمعناه اإلبعاد كالطرد من رٞبة هللالُِعُنوا) -ٔ:فائدة
يصٌور السياؽ القرآ٘ب  –ٕ ،صلة عليهم ُب الدارينكأكد الٌلعنة أبهنا متوا ،كيفقد الثقة بْب ا٤بؤمنْب

فهي جرٲبة   ،جرٲبة ىؤالء الذين يبثوف الشائعات كالشبهات كيسٌقطوف الشخصيات ا٤بميزة النظيفة
 ،فبلبدَّ من عقوبة تتناسب مع ا١برٲبة ،كبّبة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها ا٣بسة كاال٫بطاط

، ّٕٕ/  ٦ّبمع البياف  (الًقيىامىةً  ًّٔىا ًإٔبى يػىٍوـً  لى ٍن عىمً سىيًٌئىةن فػىعىلىٍيًو ًكٍزرىىىا كيكزًرى مى  مىٍن سىنَّ سينَّةن ) عن النيب)ص(
ميوًبقىاًت )ا٤بهلكات( الٍ  بيوا)ًاٍجتىنً  وعنو)ص( –ٖ ،لقد اعتُب القرآف ٕبماية حقوؽ النساء العفيفات

 مىاؿً  كىأىٍكلً  الٌرابى  كىأىٍكلً  اًب٢بٍىقًٌ  ًإالَّ  هللاي  ـى حىرَّ  الًٍَّب  النػٍَّفسً  ٍتلً كىقػى  رً حٍ كىالسًٌ  اًبً  ؾي رٍ : )الكبائر( الشًٌ السٍَّبع
ًت( اٍلميٍؤًمنىاتً  كىقىٍذؼً  الزٍَّحفً  يػىٍوـى  )ا٥بركب( كالتوٕب اٍليىًتيمً   .ُّْ/ٔركح البيافاٍلغىاًفبلى
 ﴾ـُُِيُْْ زَِٔد ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔ ٌََّّْ ظَْٙيًَُ ػََِْْيِْْ ؤَُِْٕنَعُيُْْ ًَؤًَِّّْيِْْ ًَؤََْ ﴿ - ٕٗ

تشهد األعضاء بغّب اختيار منهم  ،من مشاىد يـو القيامة الرىيب ،ُب مشهد مثّب عجيب كغريب
يوـَ كال تشهد ا١بوارح على ا٤بؤمن الصاّب ألنو من الفائزين ) ،على مىٍن حٌقت عليو كلمة العذاب

كيشهد  ،( إٔب ما سعتَوَأْرُجُلُهمْ ( ٗبا فعلت )َوأَْيِديِهمْ ) ( ٗبا نطقتَتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَػتُػُهمْ 
كينطقو الذم أنطق كل شيء فبل ٲبكنو  ،كيعَبؼ كل عضو من أعضائو على ا٤بهمة الٍب أٌداىا

نىا قىاليوا أىنطىقىنىا اللَّي الًَّذم أىنطىقى كيلَّ ﴿كقولو اإلنكار   ،ُِفصلت/﴾شىٍيءو  كىقىاليوا ١ًبيليوًدًىٍم ٓبى شىًهٍدًبيٍ عىلىيػٍ
 ٓٔايسْب /  ﴾ـَ ٬َبِْتُم َعَلى َأفْػَواِىِهمْ اْليَػوْ ﴿فبل تعارض بينو كبْب  ،كىذا قبل أف ٱبتم على أفواىهم

جزاءن ٗبا كانوا يتهموف اصنات الغافبلت  ،فإذا بعض ا٤بٌتهمْب يتهم بعضان اب٢بق –ٔ:فائدة
بغّب حق! كىي مقابلة ُب ا٤بشهد ا٤بؤثٌر على  كاإلشاعات ا٤بغرضة ا٤بؤمنات العفيفات ابإلفك كالتهم

 طريقة التناسق الفِب ُب التصوير القرآ٘ب الفريد.
 ﴾ٌََّْٓحٍٍِ ٌَُّكِّْيِْْ خَُِّوُ يِّنَيُْْ خُْمَنَّ ًََّؼٌََُِْٕٔ ؤََّٕ خَُِّوَ ىٌَُ خُْمَنُّ خُُْٔسِنيُ  ﴿ - ٕ٘

( ابلعدؿ ا٢ْبَقَّ كحسأّم التاـ الدقيق ) أم جزاءىم ا٤بستحق ،الدين : ا١بزاء:  ِدينَػُهْم ا٢ْبَقَّ 
ينِ ﴿ كقولوكاإلنصاؼ كاإلحساف، كجزاء ال جور فيو   ،مالك يـو ا١بزاء ْا٢بمد /  ﴾َماِلِك يَػْوـِ الدِّ

( يؤتيهم هللا جزاءىم ا٤بستحق إيتاءن اتمان ال يُػَوفِّيِهمْ ُب ذلك اليـو ) ا٤بعُب:كمنو )كما تدين تداف( 
َويَػْعَلُموَف َأفَّ اَّللََّ ) ِِا١باثية/ ﴾َزى ُكل  نَػْفٍس ٗبَا َكَسَبْت َوُىْم ال يُْظَلُموفَ لُِتجْ ﴿كقولو نقص فيو 

( كيعلموف ُب ذلك اليـو ا٢باسم )عند مشاىدة األىواؿ كتغٌّب األحواؿ علمان ُىَو ا٢ْبَق  اْلُمِبْبُ 
( الواضح الثابت بذاتو كا٤بثبت اْلُمِبْبُ كىو ا٢بق ) ،كجدانيان( أف هللا ىو العادؿ الذم ال يظلم أحدان 

كأف ا١بزاء  ،كالظاىر عدلو ُب تشريعو كحكمو ،كالظاىر إبلوىيتو ابلرباىْب العقلية ،اب٢بق لغّبه
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 كقولوٓب يفقدكا منو شيئان  ،كامبلن   هربى منو، كٯبدكف جزاءىم مكتوابن الم الـز كا٢بساب حق

اِب ال يُػَغاِدُر َصِغّبًَة َوال َكِبّبًَة ِإالَّ َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َويَػُقوُلوَف اَي َويْػَلتَػَنا َماِؿ َىَذا اْلِكتَ ﴿
كىم كانوا ُب الدنيا غافلْب عن ىذه ا٢بقيقة الكبّبة!  ،ْٗالكهف/﴾َوال َيْظِلُم رَب َك َأَحداً  َحاِضراً 
ا فىكىشىٍفنىا عىنكى ًغطىاءى ﴿كقولو  ذى ٍن ىىى  . ِِؽ/﴾ؾى فػىبىصىريؾى اٍليػىٍوـى حىًديده لَّقىٍد كينتى ُب غىٍفلىةو مًٌ

َُحِيَ ُٓسََُّءًَُٕ َِّٓٔد َّوٌٌَُُُٕ َُيُْْ َٓـْلَُِشٌ ًََِِْمٌ خُْىَسِْؽَدضُ ُِِْىَسِْؽِنيَ ًَخُْىَسِْؽٌَُٕ ُِِْىَسِْؽَدضِ ًَخُؽَِّّْسَدضُ ُِِؽَِّّْسِنيَ ًَخُؽَِّّْسٌَُٕ ُِِؽَِّّْسَدضِ ؤًُْ ﴿ - ٕٙ
 ًٌَُِّْ﴾ 

كم ا٪بذاب ما يناسبو كيرغب ٕب ،هللا تعأب ُب الفطرة البشرية أف يسوؽ الطبع إٔب مثلوجرت سينة 
كال تدؿ على  ،كآّانسة داللة على ا٤ببلءمة كاالنضماـ كالتآلف ،، على أف البلـ لبلختصاصإليو

 كأف ٛبتزج كتتفاعل النفس الطيبة ،التكافؤ. حيث تلتئم كتنسجم النفس ا٣ببيثة ابلنفس ا٣ببيثة
 ،كعلى ىذه القاعدة تقـو العبلقات بْب األزكاج على ا٣بصوص ،ابلنفس الطيبة من صنفها

ألٌف ٦بانسة النفوس من دكاعي األلفة كالكفاءة كابة كاالتفاؽ  ،كعبلقات األصدقاء على العمـو
 عن النيب)ص( ،كإذا اختلفت تنافرت ،ككلما تقاربت األركاح ٘باذبت كٙباببت ،كدكاـ ا٤بعاشرة

ٍؤًمني كي )
ي
يٍؤًمنىةي  ؤي فٍ ا٤ب

 .( إذا تكافأة الصفات كتعادلت ا١باذبٌياتا٤ب
ا اًئٍػتػىلىفى مى  ةه دى نى ٦بيى  األىٍركىاحي جينيوده ) وعنو)ص(  ا ًاٍختػىلىفى  ،ا تػىعىارىؼى ًمنػٍهى كنز العماؿ خرب  (كىمىا تػىنىافػىرى ًمنػٍهى

كألهنما ال يبحثاف  ،جاـ كتناسبألهنما ليس بينهما كفاءة كانس ،كليس ا٣ببيث كفؤ ا٣ببيثة ،َِْٔٔ
عن كفاءة كإ٭با يبحثاف عن ٦بانسة كمبلمسة كاستمتاع شهوا٘ب عن طريق الزٗب اٌرـ الفاسد 

 ،: السيئات الزانيات الفاحشات من األقواؿ كاألفعاؿ كالنفوس ا٣ْبَِبيثَاتُ  ،الساقط ا٤ببتذؿ
كىم عكس كمقابل  ،اءن ُب أقوا٥بم كنفوسهم: أيضان السيئوف طبلب الفاحشة رجاالن كنس ِلْلَخِبيِثْبَ 
: أيضان اسنوف  ِللطَّيِِّبْبَ  ،: اسنات الصا٢بات العفيفات من األقواؿ كاألفعاؿ كالنفوس الطَّيَِّباتُ 

أم ابلسيئات يستدؿ على  ،الصا٢بوف الورعوف رجاالن كنساءن أيضان من األقواؿ كاألفعاؿ كالنفوس
، كابسنْب يستدؿ كاب٢بسنات يستدؿ على اسنْب ،ؿ على السيئاتكاب٤بسيئْب يستد ،ا٤بسيئْب

 : ونستنتج من ذلك، على ا٢بسنات
، كما طاب من ٩بن خبث ُب نفوس الرجاؿ كالنساء إٌف ما خبث من األقواؿ كاألفعاؿ اليصدر إالٌ 

 ضح(األقواؿ كاألفعاؿ ال يصدر إاٌل ٩بن طاب ُب نفوسهم كنفوسهن )ككل إانء ابلذم فيو ين
النساء  فيكوف ا٤بعُب العاـ لآلية:)كالطيور على أشكا٥با تقع()ككل إلفو يذىب إٔب إلفو( 

 ،كالرجاؿ ا٣ببيثوف ٲبيلوف للنساء ا٣ببيثات من أمثا٥بم ،ا٣ببيثات ٲبلن للرجاؿ ا٣ببيثْب من أمثا٥بن
من اء الطيبات. كالرجاؿ الطيبوف ٲبيلوف للنس ،كالنساء الطيبات ٲبلن للرجاؿ الطيبْب من أمثا٥بن

ليوا فىكيٌل مييىسره ) عن النيب)ص(، ُُٗىود /﴾َوِلَذِلَك َخْلُقُهمْ ﴿أمثا٥بم كبذلك جانسهم كانسبهم  ًاٍعمى
كمن خبث نفسان كقوالن كدينان كخيليقان  ،كأحد معا٘ب ا٣بباثة ىي الزان ،ُّٔ/ٔركح البياف(قى لىوي لً ا خي مى لً 
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كمعُب طيب من طاب نفسان  ،كالطيب ضد ا٣ببيث ،كأحد معا٘ب الطٌيبات ىي العفاؼ ،كتعامبلن 
ب للمرأة ا٤بناسبة( كقوالن كدينان كخيليقان كتعامبلن كىو مرغوب ك٧ببب للنفس البشرية )كالرجل ا٤بناس

كىو ما ركم  ،ّالنور /﴾الزَّاِن ال يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكةً ﴿ كقولوقرب ٤بقصود اآلية كىذا ا٤بعُب أ
الزَّاِن ال ( كاآلية )ا٣ْبَِبيثَاُت ِلْلَخِبيِثْبَ و عن اإلمامْب الصادقْب )ع( إف ىذه اآلية )ُب مضمون

( ألف أيانسان ٮٌبوا أف يتزكجوا منهن )أم من الزانيات( فنهاىم هللا عن يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكةً 
 .  ٓٓص  ُُتفسّب األمثل ج ذلك( 

الٍب تستنكر كتعارض  ،العبلقات الزكجية الشريفة الكفؤ ا٤بنسجمةسياؽ اآلية يتحرؾ ُب دائرة 
الآلٌب ال يتقٌيدف  ،كٙبٌرـ العبلقة الزكجية مع الزكا٘ب الساقطات ا٣ببيثات ا٤ببتذالت الفاحشات

اب٢ببلؿ كا٢براـ كال ابلٌتعفف كال ابلشرؼ...اْب فبل ٯبوز أف يتمتع ا٤بؤمن الطٌيب الشريف ابلزانية 
( ا٤بسمى ابلزكاج ا٤بنقطع كلو بعقد شرعي!! فهي خبيثة ال تتقيد بزواج ا٤بتعةيسة )ا٣ببيثة ا٣بس

كىو عقد صورم غّب  ،فالعقد الشرعي ال يطٌيب ا٣ببيثة ،ابلعقد الشرعي كال ٙبَبمو كال تلتـز ابلعٌدة
كالذم ينكح ا٣ببيثة يكوف خبيث  ،ال معُب لو ىنا ألنو ُب غّب موضعو للزانية شرعي غّب ملـز

ـَ َذِلَك َعَلى ﴿( كألف ا٣ْبَِبيثَاُت ِلْلَخِبيِثْبَ ثلها ألف )م الزَّانَِيُة ال يَنِكُحَها ِإالَّ زَاٍف َأْو ُمْشِرٌؾ َوُحرِّ
ألف الزانية  ،ّٔصٗٔالبحار ميٍؤًمنه( كىىيوى  الزا٘ب يػىٍز٘ب  )الى  وعن النيب)ص( ،راجع تفسّبىا ّالنور/﴾اْلُمْؤِمِنْبَ 

 كال ابلعقد، اقطة ال تتقيد اب٢ببلؿ كا٢براـ كال ابلشرؼ كال ابلعفة كال ابلعدةا٣ببيثة فاجرة عاىرة س
 فبل يقبل بنكاح ا٣ببيثة إالٌ خبيث مثلها أك أخبث منها.

 ،كاآلية تبحث عن التناسب بْب الصفات كانسجاـ ا١باذبٌيات ُب العبلقات الزكجية الطيبة كا٣ببيثة 
ىذه ىي القاعدة العامة الواقعية  ،لتنافر النفسي بينهمابسبب ا ،كال ينسجم الطيبوف مع ا٣ببيثات

ِاْمَرَأَة نُوٍح َوِاْمَرَأَة ُلوٍط  ﴿ قولوكما ُب   ،كلكل قاعدة استثناء كتفصيل ،ا٤بنسجمة مع الفطرة البشرية
قَاَلْت َربِّ اْبِن ٙت ِعْنَدَؾ  ِاْمَرَأَة ِفْرَعْوَف ِإذْ ﴿ ﴾َكانَػَتا َٙبَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدََن َصا٢ِبَْْبِ َفَخانَػَتاٮُبَا

 .ُُ – َُالتحرٙب  ﴾ِِب ِمْن ِفْرَعْوَف َوَعَمِلوِ بَػْيتاً ٓت ا١ْبَنَِّة َو٪بَِّ 
كٓب يكٌن كافرات منذ البداية بل ضللن عن  ،( ليس خيانة شرؼ كإ٭با خيانة عقيدةَفَخانَػَتاٮُبَا)

كإف كن متوافقات متكافئات  ،كاإلسبلـسبيل هللا كاختلفن مع أزكاجهن ُب شأف الرسالة كاإلٲباف 
مرأة فرعوف آمنت برسالة موسى)ع( بعد أف بعثو هللا نبيان كاختلفت اكما أف   ،مع أزكاجهن من قبل

 كىي عبدت هللا كٓب تعصو طرفة عْب!  ،ِْالنازعات/(أَن ربكم األعلىمع زكجها الذم يقوؿ )
د زكاجهمػػػا. إذان: ٯبػػػب اف تبػػػدأ خػػػتبلؼ حصػػػل بعػػػكىػػػذا اال ،فأصػػػبحت ىػػػي الطيبػػػة كىػػػو ا٣ببيػػػث
كتقػػػػػارب الصػػػػػفات  ،كاالختيػػػػػار ا٤بنطقػػػػػي كالتكػػػػػافؤ ا٢بقيقػػػػػي ،العبلقػػػػػة الزكجيػػػػػة ابلتناسػػػػػب الػػػػػواقعي

( كإذا حصػل خلػػل ُب التكػػافؤ َوالطَّيِّبُػػوَف ِللطَّيِّبَػػاتِ ) كقولػػوكالعػادات كالنفػػوس كالطبػائع كالقناعػػات 
الزكجيػػػة ابألمػػػراض كمػػػا يصػػػاب ا١بسػػػد ا٤بػػػادم  فيمػػػا بعػػػد، فتصػػػاب ىػػػذه العبلقػػػة النفسػػػية كالرابطػػػة
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( منٌزىػوف كمتسػاموف ٩بػا ُمبَػػرَُّءوفَ ( أكلئك الطيبوف كالطيبات )ُأْولَِ َك ُمبَػرَُّءوَف ٩بَّا يَػُقوُلوفَ ابألمراض )

( ٥بػم علػى مػا ان٥بػم مػن األذل ٥َبُػْم َمْغِفػَرةٌ يقولو ا٣ببيثوف كا٣ببيثات ُب حٌقهم مػن الكػذب كالبهتػاف )
كُب اآلخػػرة ُب جنػػات  ،( رزؽ معنػػوم للكرامػػة كا٤بنزلػػة كالسػػٌمو ُب الػػدنياَوِرْزٌؽ َكػػِرميٌ لػػذنؤّم )مغفػػرة 

  لة على كرامتهم عند رّٔم الكرٙب .النعيم دال
( كذلك ألف ا٤برأة ىي الٍب الطَّيَِّباتُ ك  ا٣ْبَِبيثَاتُ قيدمت ا٤برأة على الرجل ىنا ُب ا٢بالْب) –ٔ:فائدة

ٗبا يتناسب معها من صفات كطبائع  ،هوات ييطلب ٥با كفؤىا من الرجاؿتكوف ٧بط أنظار الش
فبل يصح للمرأة أف تتزٌكج ٗبن ىو أنزؿ منها شرفان  ،كعادات كأشكاؿ كٝباؿ كماؿ كحسن حاؿ

كأيضان ال يصح العقد  ،بسبب اختبلؼ التكافؤ كضعف الَبابط ،كقدران كنفسان كعلمان ككفاءة
والكفاءة  ،ز تزكٯبها ابإلكراه كاإلجبار أك ابإلغفاؿ كا١بهل كالتجهيلفبل ٯبو  ،الزكجي إاٌل برضاىا

ككحدة التحابب كالتقارب كالتجاذب  ،ىنا بْب الزوجْب منظور إليها من َنحية وحدة النفس
(، كالفاسق الطَّيًٌبىةً  كيفيؤى  ( )الطَّيًٌبي اٍلميٍؤًمنىةً  كيفيؤى  اٍلميٍؤًمني كالطبائع كالقناعات كالتقول كالعفة كالنزاىة )

كا٣ببيث ال ينسجم إالٌ  ،كأ٭با قرين ٥با متمتع ّٔا ،كا٣ببيث ليس كفؤان للخبيثة ،للفاسقة ليس كفؤان 
تدعو اآلية  –ٕ ،كالطٌيبة كفؤىا من ىو طٌيب مثلها أك أطيب منها ،مع خبيثة مثلو أك أخبث منو

األصيلة العفيفة الكفوءة سريعة  الطيبة ا٤بؤمنة إٔب العلم ُب البحث كاعتماد الدقة ُب اختيار الزكجة
يػٍري  ،التآلف ٍل مىنٍ  النَّاسً  )كىخى  ٤بن أيلف الٌناس كأيلفونىوي علىى  )طوىبى  عن اإلماـ علي)ع( ف(لى كىيػيؤٍ  فأيى

كينبغي أف تبُب العبلقة على كحدة النفس الٍب تعطيك كحدة السكن  ،ٔٓص  ٖٕالبحار طاعًة اللًٌ( 
َها﴿كقولو سجاـ كا٤بساكنة كحسن ا٤بعاشرة كاالن  ﴾َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ

ا كىكذ ،كليس يقتصر االختيار على أساس األشكاؿ كا١بماؿ كا٤باؿ كحسن ا٢باؿ ،ُِالرـك / 
كال ٯبتمعوف  ،كإذا اختلفت تنافرت ،تٌفقتاذا تشأّت النفوس أخبلؽ الناس كصفات األصدقاء إ

 . إالٌ حيث يتفقوف يـو القيامة
لتكوف  ،اآلية كإف نزلت ُب خصوص حديث اإلفك كلكن أيريد٥با عمـو ا٤بعُب كسعة ا٤بغزل – ٖ

هً ) عن النيب)ص( – ٗ ،قاعدة عامة بْب الناس ( كطاب قولو كفعلو ًإذىا طىابى قػىٍلبي ا٤برًء طىابى جىسىدى
كال ينسجم  ،كخبث قولو كفعلو كمعشره ،َٓص  َٕالبحار  (كىًإذىا خىبيثى القىٍلبي خىبيثى ا١بىسىدي كمعشره )

كإذا جلسا كٙباكرا تنافرا ألف أحدٮبا  ،ا٣ببيث مع الطيب ُب كل األحواؿ كُب كل زماف كل مكاف
لَِتْسُكُنوا يصٌور القرآف الزكاج الدائم كمعو السكن الزكجي ا٤بشَبؾ ُب آية ) – ٘ ،نقيض اآلخر

َها كقمة  ( كل متطلبات ا٢بياة الزكجيةالسكن الزوجي) فيعطيك ،( كٓب يذكر االستمتاعِإلَيػْ
ألف بينهما كحدة تقارب كٙبابب ك٘باذب كآتلف كتكافؤ مع كحدة النفس الٍب  االستمتاع،

( الزواج ا٤بؤّقتبينما زكاج ا٤بتعة ) ،تعطيك كحدة سكن متعادؿ كمتبادؿ كمتوازف ٍب ا٤بوٌدة كالرٞبة
ىنا ذكر االستمتاع مع  ،ِْالنساء/ ﴾ُهنَّ َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َفرِيَضةً َفَما اْسَتْمتَػْعُتم ِبِو ِمنػْ ﴿ بقولو
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َهااألجور بدكف ) بذلك  -ٙ ٥با دالالت كاسعة! فنٌية عميقة ( كىذه إشارة قرآنيةلَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ
   . كفيو من الدركس الَببوية كاألخبلقية ابلغة األٮبية ،ينتهي حديث اإلفك

ُْْ د خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ال ظًَْوٌُُِخ زٌُُْظدً ؿََُْْ زٌُُْظٌُِْْ لَعََّ ظَْٕعَإٌُِْٕٗخ ًَظٌَُُِِّٕٔخ ػَََِ ؤَىِِْيَد ٌٌَُُِْْ وََّد ؤَُّّيَ ﴿ - ٕٚ ٌُْْ ٌَُُْْ َُؼٌََِّ
 ﴾ظًًٍََََُُّٕ 

صنات العفيفات كشدد هٌتاـ( اا( ٤با حٌذر هللا تعأب من قذؼ )اآلية ٓت آداب االست ذاف)
 ،كدخو٥بم عليهن ُب أكقات ا٣بلوات ،هٌتاـ ٨بالطة الرجاؿ للنساءككاف طريق ىذا اال فيوالعقاب 

كلو كاف من  ،: أرشد تعأب إٔب اآلداب الشرعية ُب دخوؿ البيوت كحفظ العفة كا٢برماتا٤بعُب 
فأمر ا٤بؤمنْب قبل غّبىم ابالستئذاف قبل الدخوؿ ُب بيوت يسكنها غّبكم  ،األرحاـ ا٤بقربْب

( ال تدخلوا بيوت ْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْىِلَهاتَ  َحٌبَّ ) فيكوف السبلـ قبل الكبلـ سبلـ بعدهكابل
كالسبلـ  ان فصار االستئذاف كاجب ،( تستأذنوا كتسلموا على أىل ا٤بنزؿْسَتْأِنُسواتَ  َحٌبَّ الناس )
ٌر َلُكمْ ) ان مستحب كم من الدخوؿ بغتة فتقع أعينكم على ( ذلك االستئذاف كالسبلـ خّب لَذِلُكْم َخيػْ
( لٌتتعظوا كتعملوا ٗبوجب ىذه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ يرجع ) ابلدخوؿ كإذا ٓب ٰبصل على اإلذف ،العورات

كاألخوة  تسبب ُب زايدة األلفة بْب القلوبكأخبلقو الرشيدة ا٤بفيدة الٍب  ،اآلداب القرآنية السديدة
 .احذركا أف تغفلوا ىذه اآلداب فإهنا من مكاـر األخبلؽك  ،كالَبابط بْب أبناء آّتمع

سلوب االستئذاف الدقيق ٰبصل ( ك٠بى االستئذاف استئناسان ألف أبَحٌبَّ َتْسَتْأِنُسوا) –ٔ:فائدة
حٌب ال  ،نزعاجكبعدمو ٙبصل الوحشة كالتجٌسس كاال ،كحسن االستقباؿ كابةالرقيق االستئناس 

ال بد أف يكوف حرمان آمنان ال  ،حٌب يبقى البيت سكنان للنفوس ،النظر إليوينظركا إٔب ما ال ٰبٌل ٥بم 
كُب  ،، كُب ذلك ٞباية للحقوؽ البشرية كرعاية ألحواؿ النفوسستبيحو أحد إال بعلم أىلو كإذهنمي

بلـ ( أما السبلـ فيقوؿ: السَوُتَسلُِّموا َعَلى َأْىِلَها) ،ذلك لفتة قرآنية ببلغية دقيقة لطيفة أخبلقية
)السبلـ( من أ٠باء  -ٕأأدخل؟ فهو من مكاـر األخبلؽ  ،أم أنتم ُب سبلـ كأماف مِب ،عليكم

ـٌ سَ ٙبَِيػَّتُػُهْم ِفيَها ﴿كىو ٙبية أىل ا١بنة   ،هللا كمن سينة ا٤بسلمْب كشعار تبلقيهم  ِّابراىيم / ﴾بَل
الرَّجيلي ًإذىا دىخىلى عىلىى أىبًيًو  يىٍستىٍأًذفي ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( ،ك٦بلبة للمحبة كانؼو للحقد كالضغينة

تػىٍْبً  وً تً كىيىٍستىٍأًذفي الرَّجيلي عىلىى اًبٍػنىًتًو كىاخٍ  ،تىٍأًذفي األىبي عىلىى ااًلٍبنً كىالى يىسٍ  انػىتىا ميتػىزىكًٌجى  .ٖٔٓ/ ّنور الثقلْب (ًإذىا كى
إٌََْ ٌَُُْْ ًَبِْٕ هََِْ ٌَُُْْ خَْـِؼٌُخ كَدَْـِؼٌُخ ىٌَُ ؤًَََِْ ٌَُُْْ كَةِْٕ َُْْ ظَفًًُِخ كِْيَد ؤَلًَخً كَال ظًَْوٌُُِىَد لَعََّ ُّ ﴿ - ٕٛ

 ﴾ًَخَُِّوُ زَِٔد ظَؼٌََُِْٕٔ ػٌَِِْْ 
َفبل َتْدُخُلوَىا َحٌبَّ يُػْؤَذَف ( أيذف لكم ابلدخوؿ إليها)َأَحداً ( ُب البيوت )فَِإْف ٗتَْ ٘بَُِدوا)

ألف للبيوت حرمةن كال ٰبٌل دخو٥با إال إبذف  ،لدخوؿ(فاصربكا كال تدخلوىا حٌب يسمح لكم ابَلُكمْ 
( كإٍف ٓب يؤذٍف لكم كطلب منكم الرجوع فارجعوا كال َوِإْف ِقيَل َلُكْم اْرِجُعوا فَاْرِجُعواأصحأّا )
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كقد يكوف لو عذر مشركع كال  ،دكف أف ٙبملوا ُب نفوسكم أية كراىية على صاحب البيت ،تلٌحوا

فللناس أسراريىم كأعذارىم كىم يقٌدركف ظركفهم  ،ستقباؿ أحدو عد نفسيان الأك غّب مست ،يريد إبداءه
ـً  ًعٍندى  كىاٍلعيٍذري )  ،( ألف الرجوع أطهر لقلوبكم كأكـر لنفوسكمُىَو َأزَْكى َلُكمْ ( )مىٍقبيوؿي  النَّاسً  ًكرىا

( كهللا تعأب يعلم مٌ َواَّللَُّ ٗبَا تَػْعَمُلوَف َعِليكىو خّب لكم من اللجاج كاالنتظار على األبواب )
 اب٣بفااي كالنوااي كٔبميع أعمالكم فيجازيكم عليها. كفيو هني التجسس على أىل البيوت. 

، كحصلى أم من أين حصل اإلذف ثبت االستئذاف ،( مبنية للمجهوؿيُػْؤَذَف َلُكمْ جاءت ) فائدة:
 . االستئناس

 ﴾دً ؿََُْْ ٌٌََُْٕٓٗصٍ كِْيَد َٓعَدعٌ ٌَُُْْ ًَخَُِّوُ َّؼَُِْْ َٓد ظُسًًَُْٕ ًََٓد ظٌَْعٌَََُُُْْٕٔٓ ػٌََُِْْْْ ـُنَدقٌ ؤَْٕ ظًَْوٌُُِخ زٌُُْظ ﴿ - ٜٕ
َر َمْسُكونَةٍ ( إٍب كحرج ُب ترؾ االستئذاف ُب حالة عامة )ُجَناحٌ ليس عليكم ) ( َأْف َتْدُخُلوا بُػُيوًَت َغيػْ

العامة كالفنادؽ كا٢بوانيت كا٤بضايف أك  إذا دخلتم ا٤ببا٘ب التجارية أك ا٤بساجد كا٤بعارض كاألماكن
( ِفيَها َمَتاٌع َلُكمْ البيوت غّب ا٤بخصصة للسكن ا٣باص أك ا٤برافق العامة يَبدد عامة الناس عليها )

فيها منفعة كمصلحة خاصة لكم أك حاجة من ا٢باجات كاالستظبلؿ من ا٢بر كاالسَباحة كإيواء 
( يعلم ما تظهركف كتعلنوف كما  يَػْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما َتْكُتُموفَ َواَّللَُّ ...إْب )كالوجبات السريعةاألمتعة 

َر َمْسُكونَةٍ ) فائدة:تيسٌركف ُب نفوسكم كىو سبحانو الرقيب القريب.  (: غّب موضوعة للسكن َغيػْ
 ٕ ،لطائفة ٨بصوصة فقط بل لينتفع ّٔا من يضطر إليها كائنان مٍن كاف من غّب أف يٌتخذىا سكنان 

، فهو ٰبتفل ّٔذه ا١بزئية من ا٢بياة االجتماعية لكرٙب منهج حياة الستقرار النفوسرآف االق –
كنظراين كعمليان كماداين كمعنواين كُب  ،ألنو يعاِب مطالب ا٢بياة كليان كجزئيان  ،كٲبنحها العناية كالرعاية

 كعلى أسس من مكاـر األخبلؽ. ،العبادات كا٤بعامبلت
 ﴾نيَ َّـُعٌُّخ ِْٖٓ ؤَزْصَدَِىِْْ ًََّمْلَظٌُخ كًُُُـَيُْْ ٌَُِيَ ؤًَََِْ َُيُْْ بَِّٕ خَُِّوَ وَسِريٌ زَِٔد َّصْنَؼٌَُٕ هَُْ ُُِِْٔآِْنِ ﴿ - ٖٓ

( تدعواف إٔب غض األبصار كحفظ الفركج كٝباؿ ِلْلُمْؤِمَناتِ  ُقلْ   . .ِلْلُمْؤِمِنْبَ  ُقلْ اآليتاف )
 ﴾يَػْعَلُم َخائَِنَة اأَلْعُْبِ َوَما ُٚبِْفي الص ُدورُ  ﴿ كقولوَب كىي أمور تقع غالبان ُب خفاء كس ،التعفف

( ا٣بطاب موٌجو إٔب ُقْل ِلْلُمْؤِمِنْبَ حاف ابألمر ٥بما على السواء )فجاءت اآليتاف تصرٌ  ُٗغافر / 
غض  يعِب ،( ًمٍن للتبعيضيَػُغض وا ِمْن أَْبَصارِِىمْ ا٤بؤمنْب الذين ٲبتثلوف أمر هللا كيستجيبوف لو )

كٓب ٘بئ من للتبعيض مع حفظ الفركج ألف ا٢بفظ ىنا ال أبعاض لو ألنو فقط  ،البصر عن ارمات
ٰبل النظر إليو من  كا من نظراهتم إٔب ما القوا كال يرٌكز ( يكٌفوا كال يدقٌ يغضواحفظ مصوف دائم )
فإف  ،لسة أك معالنةكعدـ مىًلء العْب من النظر إٔب ارمات من النساء ٨با ،األجنيب أك األجنبية

كمدخل من  ،كسهم من سهاـ إبليس إٔب الفاحشة ،النظر ىو رسوؿ الشيطاف إٔب ٙبريك الشهوة
كالنظر إليهن من  ،وقّدـ ا٤بؤمنْب على ا٤بؤمنات ألف النساء عورة ،مداخل ا٥بول إٔب كل منكر
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كالنساء أدب  غض البصر عن الرجاؿ ،شهوة يدعو إٔب الفتنة أكثر من نظر النساء إٔب الرجاؿ
 ،كإغبلقان للفتنة كالغواية كالشهوة ا١بنسية كاستعبلء على الرغبة النفسية ،نفسي ك٠بو أخبلقي

أٍف يكٌفوا من أبصارًىم عن النظر ( يَػُغض وا ِمْن َأْبَصارِِىمْ ):  أنصح ا٤بؤمنْب عن حٌب كتكامل ا٤بعُب
 ا٢بسرة كتثّب الشهوة ك٘بفف منابع الركحفإف النظرة تزرع ُب القلب  ،إٔب األجنبيات من غّب ااـر

( أٍف َوَٰبَْفُظوا فُػُروَجُهمْ ) (ورّب شهوة منعت شهوات، وأورثت حزًَن طويبلً كا٢بكمة كالورع )
كحفظ الفركج )سَبىا( ىو الثمرة  ،يصونوا فركجهم عن النظر إليها كعن الزٗب فبل يكشفوىا

َذِلَك َأزَْكى ) ،قضة كالرقابة كقٌلة الغفلة كا١بهالةكلتحكيم اإلرادة كزايدة الي ،الطبيعية لغض البصر
كأتقى للدين كأصدؽ  ،( أطهر للقلوب كأسلم للفطرةَأزَْكى( ذلك الغض للبصر كا٢بفظ للفركج )٥َبُمْ 

( إٌف هللا تعأب ِإفَّ اَّللََّ َخِبٌّب ٗبَا َيْصنَػُعوفَ كاحفظ من الوقوع ُب ارمات ) ،للمشاعر كالضمائر
رقيب عليهم كقريب منهم كمطٌلع على أعما٥بم ٗبا يصدر عن أبصارىم كفركجهم كٝبيع ( َخِبّبٌ )

 فعليهم أف يٌتقوا هللا ُب السرًٌ كالعبلنية.  ،كال ٚبفى عليو خافية من أحوا٥بم ،جوارحهم
 :فائدة

ـَ غض األبصار على حفِ الفروج –ٔ ألف النظر اٌرـ يدفع إٔب الزٗب كالفجور، كالبلول  ،وقّد
َبس منو . النظر ُب نور  (كىالثَّانًيىة عىلىٍيكى الى لىكى  أىكَّؿي نىٍظرىةو لىكى ) عن النيب)ص( أشٌد كأكثر كاليكاد ٰبي

ثىًة مىنىازًؿ) :عن ابن عباس ،ٖٗٓ/  ّالثقلْب  كىىيوى  ،هً رً كى كىذى  وً بً كىقػىلٍ  وً نً يعىلىى ع الشٍَّيطىافي ًمٍن الرَّجيًل عىلىى ثىبلى
ٍرأىًة عى 

ى
ثىةًمٍن ا٤ب ابػىهىا كىعىجعىلىى عىينػىهىا كىقىل ،لىى ثىبلى نظرة فبتسامة فسبلـ    ( قاؿ الشاعر أٞبد شوقي : زىىى

انى اللًٌسىاًف كىزً  ،زانى العىٍْب النَّظىري لكل عضو حٌظ من الزان، ) وعن النيب)ص( ،فكبلـ فموعد فلقاء
ٍنًطقي 

ى
لٍ لً  انى األيٍذنػىٍْبً ااًلٍسًتمىاعكىزً  ،ا٤ب ٍيًن البىٍطشى كىزً  ،ما الى ٰبًي ص  َُْالبحار (انى الٌرًٍجلىٍْبً ا٣بيٍطوىةي كىزً  ،انى اليىدى

اـً ًإبًٍليسو مىٍسميومىةو  النٍَّظرىةي سىٍهمه ًمنٍ )وعنو)ص(  ،ّٔ دي ٍن تىركى فىمى  ،ًسهى بىوي ًإٲبىاانن ٯبًى ا ًمٍن خىٍوًؼ هللًا أىاثى هى
كىتىوي ُب قػىٍلًبوً  كمن النساء  ،سى النظر إٔب شعور غّب ا٤بسلماتكال أب – ٕ ،ّٖص َُْالبحار(حىبلى

 ،شريطة أف يكوف النظر من غّب ريبة كشهوة ،ا٤بسلمات ا٤بتسا٧بات شرعان ألهنن ال ينتهْب إذا هنْب
 .الٍب تفًب كتغٌر كتسٌر كتضٌر كٛبٌر كتوقع ُب اذكر )اٌرمة( كغض البصر أيضان عن زينة الدنيا –ٖ
ك٥بذا ٠بٌاه هللا حفظان،  ،( إذا حفظ اإلنسافي فرجىو كاف حفظو لغّبه أبلغُهمْ َوَٰبَْفُظوا فُػُروجَ ) – ٗ

كٓب يعمٍل ابألسباب ا٤بوجبة ٢بفظو فلم  كٞبايتو فالشيءي افوظي إٍف ٓب ٯبتهٍد حافظيو ُب مراقبتو
ف كي  أتّمْل: ،كذلك البصر كالفرج إٍف ٓب ٯبتهد العبد ُب حفظهما أكقعاه ُب ببلاي ك٧بن  ،ينحفظٍ 

( يَػُغض وا ِمْن َأْبَصارِِىمْ ألنو ال يباح ُب حالة من األحواؿ، كأما البصر ) ،أمر هللا ٕبفظ الفرج مطلقان 
قاؿ  ،فإنو ٯبوز النظر ُب بعض األحواؿ ٢باجة مهمة معينة كنظر ا٣باطب ٣بطيبتو ،من للتبعيض

بينما )يغٌمضوا  ،لنظر إٔب ارمات( أم ٘بنبوا ايَػُغض وا) معُب:( كٓب يقل )يغٌمظوا عيوهنم( يَػُغض وا)
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اإلسبلـ يهدؼ إٔب إقامة ٦بتمع شريف  – ٘عيوهنم( أم غلقها كتعطيل كظيفتها عن الرؤية العامة 

بػىرىتً  نظيف ال هتاج فيو الشهوات ُب كل ٢بظة )كىًإذىا ٓت غرر  ( )كابلعكس(اٍلعىٍقلي  غىرى صى  الشٍَّهوىةي  كى
كإف انتشار إاثرة الشهوات اٌرمة تبعث على الكآبة  الشَّهىوةي()إذا كىمىلى العقلي نػىقىصىٍت  ا٢بكم

كال ينفع معها الغُب ككثرة  ،النفسية كاضطراب ا٤بشاعر كضيق الصدكر كتنغيص العيش ككراىة األايـ
كما عاش الغرب ىذه اإلشكالية ا٣بطّبة كا٤بريرة كال يزاؿ يعا٘ب منها   ،الثركة كزايدة الرفاىية

  .األمرٌين!
ِٓنْيَد ًََُْْعُِْزَْٖ زِىُُُِٔىَِّٖ ػَََِ  ًَهَُْ ُُِِْٔآِْنَدضِ َّـْعُعَْٖ ِْٖٓ ؤَزْصَدَِىَِّٖ ًََّمْلَظَْٖ كًُُُـَيَُّٖ ًَال ُّسًَِّْٖ ِِّنَعَيَُّٖ بِالَّ َٓد ََيََُ ﴿ - ٖٔ

زَنِِ ؤَوٌََخظِيَِّٖ ؤًَْ َِٕٗدجِيَِّٖ  ًْ آزَدءِ زُؼٌَُُعِيَِّٖ ؤًَْ ؤَزْنَدجِيَِّٖ ؤًَْ ؤَزْنَدءِ زُؼٌَُُعِيَِّٖ ؤًَْ بِوٌَْخِٗيَِّٖ ؤًَْ زَنِِ بِوٌَْخِٗيَِّٖ ؤًَْـٌُُْزِيَِّٖ ًَال ُّسًَِّْٖ ِِّنَعَيَُّٖ بِالَّ ُِسُؼٌَُُعِيَِّٖ ؤًَْ آزَدجِيَِّٖ ؤَ
دٍِ ؤًَْ خُؽِّلَِْ خٍََُِّّٖ َُْْ َّظْيًَُُخ ػَََِ ػٌَََْخضِ خُنَِّٕدءِ ًَال َّعُِْزَْٖ زِإََْـُِِيَِّٖ ؤًَْ َٓد ٌَََِٓطْ ؤََّْٔدُٗيَُّٖ ؤًَْ خُعَّدزِؼِنيَ ؿَُِْْ ؤًُُِِْ خَِْٗزَصِ ِْٖٓ خُُِّـَ

 ﴾ُُِْؼََِْْ َٓد ُّىْلِنيَ ِْٖٓ ِِّنَعِيَِّٖ ًَظٌُزٌُخ بََُِ خَُِّوِ ـَِْٔؼدً ؤَُّّيَد خُُْٔآِْنٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ ظُلِِْمٌَُٕ 
 

ةً  ٍلًعفَّةً ا عىلىى اآٍليىةي  ٙبىيثُّ ) يىانىةى  ،كىا٢بًٍجىابً  كىالتَّسىَبًُّ  كىا٢بًٍٍشمى ايىةى  كىا٢بٍىصىانىةى  كىالصًٌ َوُقْل ( )كىالٌرًعىايىةى  كىا٢بًٍمى
( يكففن كال يركزٌف كال يدققٌن من نظراهتٌن عمٍَّن ال ٰبل ٥بٌن النظر إليو ْغُضْضنَ يػَ ( أيضان )ِلْلُمْؤِمَناتِ 

( كيسَبف فركجهن عن الزٗب َوَٰبَْفْظنَ ) ،عن كشفها كإبرازىا ك٘بسيمها( َوَٰبَْفْظَن فُػُروَجُهنَّ )
كا٤بكياج  ،كالثياب ا٤بثّبة ،كعدـ إظهار الزينة من ا٢بلي ،كاإلاثرات كا٤بغرايت كعمن ال ٰبل ٥بن

َما  َوال يُػْبِديَن زِينَػتَػُهنَّ ِإالَّ إاٌل ما يكوف من ا٤بتعٌذر سَبه كا٤ببلبس كخاًب الزكاج فقاؿ ) ،لؤلجانب
َها ما ليسا بعورةَظَهَر ِمنػْ  ،( بدكف قصد كال نية سيئة أك ماال ٲبكن إخفاؤه كالوجو كالكفٌْب فإهنى

َوْلَيْضرِْبَن كال ٯبوز إظهاره إاٌل لضركرة كا٤بعا١بة الطبية ) ،كقيل إٌف جسم ا٤برأة كلو عورة ٯبب سَبه
 .قْب ( كليلْلَيْضرِْبنَ وَ ( )ٖبُُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِّبِنَّ 

( على صدكرىن لئبل يبدك شيء َعَلى ُجُيوِّبِنَّ ( ا٣بمار كىو غطاء الرأس كسَب الشعر )ٖبُُمرِِىنَّ )
( كليلقْب غطاء رؤكسهن كيسَبف َوْلَيْضرِْبَن ٖبُُمرِِىنَّ من الصدر كالعنق كسَبه من غطاء الرأس )

ا٢برص على العٌفة كا٢بصانة ك  ،كلفظ الضرب مبالغة ُب السَب كدقة ُب ا٢بجاب كالعلم بو ،الشعر
( َوال يُػْبِديَن زِينَػتَػُهنَّ ِإالَّ لِبُػُعولَِتِهنَّ فتحة الثوب ُب أعلى الصدر ) ا١بيب :( ُجُيوِّبِنَّ كالصٌيانة )

( أم كال يظهرف مواضع زينتهن ا٣بفية ا٤بثّبة للشهوة الٍب حٌرـ هللا  َوال يُػْبِدينَ األزكاج ) البعولة:
أك آابء أزكاجهن  ،( أك آلابئهن كا١بىد كإٍف عبلبُػُعولَِتِهنَّ  ْو آاَبِئِهنَّ َأْو آاَبءِ أَ كشفها إال ألزكاجهن )

ـر الزكاج منكىو العم أبو الزكج فإهنما  ، أم ٰبي  .هنمن ااـر
َأْو ٍب عدد بقية ااـر ) ،هؤ ككالد الزكج ٰبفظ على ابنو ما يسو  ،بنتوافإف األب يصوف عرض 

( سواء ُب النسب أك بْػَناِء بُػُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبِِب ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبِِب َأَخَواهِتِنَّ أَبْػَناِئِهنَّ َأْو أَ 
( َأْو ِإْخَواهِنِنَّ ( كإف نزلوا )َأْو َأبْػَناِء بُػُعولَِتِهنَّ ( كابن االبن ابن كمثلو ابن البنت )َأْو أَبْػَناِئِهنَّ الرضاعة )

فذكر تعأب األبناء  ،( كإف نزلواَأْو َبِِب ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبِِب َأَخَواهِتِنَّ من أحدٮبا )من األـ كاألب أك 
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٤با  ،كأبناء األزكاج كاإلخوة كأبناء اإلخوة كأبناء األخوات ككلهم من ااـر الذين ٰبـر الزكاج ّٔم
( أم ا٤بسلمات ا٤بختٌصات ّٔن َأْو ِنَساِئِهنَّ جيًبل هللا ُب الطباع من النفرة من نكاح القريبات )

عن اإلماـ  ،ابلصحة كا٣بدمة، كخرج من النساء الكافرات إذ ال ٯبوز ٥بن التجرد للكافرات
ٍرأىة )ا٤ب) الصادؽ)ع( بىًغي لًلمى ٍم اليػىهيوًديَّة كىال النىٍصرانًيَّة ف تػىٍنكىًشفى أمىة ( لً سٍ ال يػىنػٍ ى يىدى فىًإنػَّهينَّ  ،بػىْبَّ

( ٝبيع النساء فإهنن سواء ُب حل َأْو ِنَساِئِهنَّ كقيل: ا٤براد ) ّٗٓ/  ّنور الثقلْب  (هينَّ كاجً كى أًلىزٍ يىٍصًفن ذلً 
: ا١بوارم ا٤بملوكات كلو كن غّب واإلماء( العبيد َأْو َما َمَلَكْت َأٲْبَانُػُهنَّ نظر بعضهن إٔب بعض )

َأْو التَّاِبِعَْب َغّْبِ ُأْوٙت د )كال يوجد ُب زماننا ملك اليمْب من العبيد كاإلماء ك ا٢بم ،مسلمات
( ام الرجاؿ التابعْب للبيت  ا٣بادمْب ا٤بخالطْب لؤلسرة طلبان َأْو التَّاِبِعْبَ ( )اإِلْربَِة ِمْن الّرَِجاؿِ 

( غّب أصحاب ا٢باجة للنساء بسبب كرب السن أك األمراض ا١بسدية َغّْبِ ُأْوٙت اإِلْربَةِ ) ،للمساعدة
 .: ا٢باجة كالرغبة بَةِ اإِلرْ ك ،كالنفسية

َأْو فيفٌضلوف لٌذة الطعاـ على لٌذة النساء ) ،ال ٲبلكوف ا٢باجة كالرغبة من الرجاؿ إٔب النساء ٗبعُب:
( ٓب يبلغوا حٌد ٗتَْ َيْظَهُروا( األطفاؿ الصغار الذين )الطِّْفِل الَِّذيَن ٗتَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساءِ 

فبل حرج أف تظهر ا٤برأة زينتها أمامهم  ،أمور الزكاج كا١بماع لصغرىم كال ٲبيزكىاكال يعرفوا  ،الشهوة
( يكشف القرآف من طبيعة ا٤برأة حٌب إظهار َوال َيْضرِْبَن ِبَِْرُجِلِهنَّ لِيُػْعَلَم َما ٱُبِْفَْب ِمْن زِيَنِتِهنَّ )

لئبل يسمع  ،ألنظار إليهنأم ال ٲبشْب بطريقة تلفت ا ،زينتها فيقوؿ: كال يضربن أبرجلهن األرض
ماؿ فيطمع فيهن الذم ُب قلبو مرض السوار، كيركا أنواع الزينة كا١بالرجاؿ صوت ا٣بلخاؿ ك 

يعًا أَيػ َها اْلُمْؤِمُنوَف َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ ) ( ارجعوا أيها ا٤بؤمنوف كا٤بؤمنات إٔب ربكم َوُتوبُوا ِإَ٘ت اَّللَِّ ٝبَِ
  لتنالوا رضاه كتفوزكا بعطائو ككرمو. ،ر كامتثاؿ أكامره كاالنتهاء عن نواىيوابإلانبة كالتوبة كاالستغفا

بْب الرجاؿ كالنساء من غّب كُب تربية غض األبصار كحفظ الفركج فيو حكم ا٤بساكاة  –ٔة:فائد
كانت أمها هتا )عورهتا( أماـ مثلها حٌب كلو  ٰبـر على ا٤بسلمة أف تكشف عن سوأ –ٕ، تفاكت

كٓب  – ٖ ،كالٰبل ذلك أماـ غّب ا٤بسلمة ،٥با أف تتجرد أماـ ا٤بسلمة ماعدا العورة كٰبلٌ  ،أك بنتها
( فالضرب ابلرًجل ُب َوال َيْضرِْبنَ ) – ٗ ،يذكر األعماـ كاألخواؿ ألهنم ُب معُب اآلابء كاإلخواف

كيؤخذ  ،ةمينع منو ألنو كسيلة إٔب الفتن ،كلكن ٤با كاف كسيلو لعلم الزينةى  ،األرض األصل أنو مباح
البصر  ( أم ُب غضسد الذرائع)، كغلق األسباب، كتسمى من ىذا ك٫بوه قاعدة سد الوسائل

ٍرأىة ُب  لي عىقٍ كالزينة تلبية لفطرة ا٤برأة حٌب قيل ) – ٘ ،رتكاب ا٤بآٍبسدان لباب الشر، كمنعان إل
ى
 ا٤ب

اؿي  ،ا٥باٝبى  الصورة ٝباؿ ظاىر، كحيسن العقل  )حيسني  عن اإلماـ العسكري)ع( ًو(!لً عىقٍ  الرىجيل ُب  كىٝبى
فكل أنثى مولعة أف تبدكى ٝبيلةن كتيعُب ابألشكاؿ كحسن ا٢باؿ   ّٕٕ/  ٖٕالبحار ٝباؿ ابطن( 

كمساحيق ا١بماؿ كالرغبة ُب استكماؿ ا١بماؿ ك٘بليتو للرجاؿ. كاإلسبلـ ال يعارض ىذه الرغبة 
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كااـر ا٤بقربوف كا٤بذكوركف ُب اآلية  ،كلكنو ينظمها كيضبطها كيوجهها إٔب األزكاج أكالن  ،الفطرية

( أىكىمىٍن يػينىشَّأي ُب ا٢ٍبًٍليىًة كىىيوى ُب ا٣بًٍصىاـً غىيػٍري ميًبْبو ، كقولو )٩بن ال يثّب شهواهتم ذلك االطبلع
 .ُٖالزخرؼ/

كتعرفوف  ،ُْص  َُْالبحار ( ـى اللٌى عىلىيكيم تػىرىكفى العىجاًئبعىٌما حىرَّ أٍبصاىركيٍم غضُّوا ) :عن النيب – ٙ
( ُب اللغة لقبح عورةً ٠بيت العورةي ) – ٚ ،!قيوفى مىعى األىٍقداركىتػىٍنسًٌ  ،األىٍسراري  لىكىمي  كىتػىٍنكىًشفي ا٢بقائق، 

يعِب  ،مأخوذة من العور كىو العيب كالقبح )أك( مأخوذة من العار ،ظهورىا كلغض األبصار عنها
م بلبس ا٤ببلبس البٌلصقة حٌب تظهر ا٤برأة كاسية ظهارىا بشكل ٦بسٌ إمن العار كشف العورة أك 
 ،إليهاالناس ( ألهنا تسوء اإلنساف عند نظر َسْوَءةً ٠بٌيت العورة )كأيضان  ،عارية مبتذلة مثّبة للشهوة

عن اإلماـ  – ٛ ،كالذم يتظاىر كيتفاخر ُب عورتو يعِب ىناؾ خلل ُب سبلمة نفسو كفطرتو!
ف ينظر ا٤برء إٔب فرج أخيو كٰبفظ اىم أف ينظركا إٔب عوراهتم، كأ( هن...ُقْل ِلْلُمْؤِمِنْبَ ) الصادؽ)ع(

( هناىن إف تنظر إحداىن إٔب فرج أختها كٙبفظ فرجها من ...َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناتِ فرجو أف ينظر إليو )
ن هللا تعأب ( اآلية أمر اب٢بجاب مَوْلَيْضرِْبَن ٖبُُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِّبِنَّ ) قولو – ٜأف ينظر إليو، 

 قولو( مع ُجُيوِّبِنَّ كالنحور بداللة ) ر( كيسَبف الصدك ُٟبُرِِىنَّ للمؤمنات أف يسَبف شعورىن بداللة )
، ٗٓاألحزاب /  ﴾َعَلْيِهنَّ ِمْن َجبلبِيِبِهنَّ اَي أَيػ َها النَّيب  ُقْل أَلْزَواِجَك َوبَػَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَْب يُْدِنَْب ﴿

 (ًإذىا سىأىٍلتيميوىينَّ مىتىاعنا فىاٍسأىليوىينَّ ًمٍن كىرىاًء ًحجىابو ذىًلكيٍم أىٍطهىري ًلقيليوًبكيٍم كىقػيليؤًًّنَّ كى كقولو )
كا٢بجاب بْب الرجاؿ كالنساء منطلق علمي، كدافع عقبل٘ب كمبدأ إنسا٘ب قبل  -ٓٔ، ّٓاألحزاب/

جب، كبينهما عازؿ يفصل بينهما، سبلؾ الكهرابء سالب كمو أأف يكوف حكم إسبلمي، فإننا نرل 
 كىو حجاب ٲبنع االختبلط العشوائي بينهما إالٌ ُب حالتها ا٤بنظمة النافعة.

خِٔغٌ ِِوِ ًَخَُِّوُ ًَْٖ كَعًَْؤٌَِٗمٌُخ خََّٕدََٓ ِٓنٌُْْْ ًَخُصَّدُِمِنيَ ِْٖٓ ػِسَديًُِْْ ًَبَِٓدجٌُِْْ بِْٕ ٌٌٌَُُّٗخ كُوََُخءَ ُّـْنِيِْْ خَُِّوُ ِٓ﴿ - ٕٖ
 ﴾ػٌَِِْْ

و من الرجاؿ كالنساء زىٍكج ل من ال ،: العزٌاب كالعازابت اأَلاَيَمى)اآلية ُترغِّب ْٓت الزَّواج الّداِئم( 
ى االستحباب، كحث )كاألايمى( غّب اإلماء كىن ا١بوارم كا٤بملوكات. ىذا أمر عل بكر أك ثٌيب
ألف العزكبة مصدر القبائح.  ،كالرجاؿ ، كتقليل ا٤بهور لكل ٧بتاج إليو من النساءبتيسّب الزكاج

 ،( زكجوا أيها ا٤بؤمنوف من ال زكج لو من الذكور أك اإلانثَوأَنِكُحوا اأَلاَيَمى ِمْنُكمْ ) ا٤بعُب:
كيكوف األمر  ،الَبغيب كاإلعانة ُب الزكاجك كىذا أمر على التحبيب  ،كا٣بطاب لآلابء كأكلياء األمور

 الزٗب! .ؿ على الوجوب إذا خيفت الفتنة كحصو 
( كانكحوا كذلك أم زكجوا أىل التقول كالصبلح من عبيدكم َوالصَّا٢بَِِْب ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكمْ )
( كجواريكم )كال يوجد ُب زماننا منهما ك ا٢بمد( كٚبصيص الصا٢بْب ألف العناية َوِإَماِئُكمْ )
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لصبلح ُب اإلنساف كأف يتحٌصنوا كفيو داللة إٔب مكانة التقى كا ،بشأهنم كإحصاف دينهم أىم
( ال ٯبوز أف يقـو الفقر عائقان عن ِإْف َيُكونُوا فُػَقَراَء يُػْغِنِهْم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلوِ ابلزكاج كيسٌهلوا طرقو )

أم إٍف يكٍن ىؤالء الذين تساعدكهنم على الزكاج أىل فقر  ،التزكيج مٌب كانوا صا٢بْب للزكاج
 عن النيبتزكٯبهم بل ال تنظركا إٔب فقرىم! كهللا يغنيهم من فضلو. كحاجة فبل ٲبنعكم فقرىم من 

افىة الفىٍقر فػىقىدى أىساءى ال) )ص( ٍب أف اآلية ال  ،َّّ/ٓالكاُب (ٍبىَّ ذىكىرى اآليىة ،اًبللٌى  نَّ ظى ًمن تػىرىؾى الزىكاج ٨بى
ال تنظركا إٔب فقر من  كأ٭با معُب اآلية ،تعطي كعدان مؤكدان صرٰبان من هللا تعأب إبغناء من يتزكج

٭با انظركا إك  ،كليس ُب الفقر ما ٲبنع من الرغبة ُب النكاح ،ٱبطب إليكم أك فقر من تريدكف تزكٯبها
، كمن األمل أف يكوف الزكاج مدخبلن ومن ا٣بطأ جعل اآلية وعدًا ابلغُب ،إٔب موازين الكفاءة

فيكوف ىذا الوعد مشركطان  ،بعد الزكاجك٫بن نرل مىٍن كاف غنيان قبل الزكاج فيصّب فقّبان  ،للغُب
) َلًة ﴿ كقولو اب٤بشيئة كالظركؼ كاألسباب ابعتبار )لكيل شىيءو سىبىبه َفَسْوَؼ )فقرًا( َوِإْف ِخْفُتْم َعيػْ

فالوعد ا٤بطلق ابلغُب ٧بموؿ على قيد ا٤بشيئة كالظركؼ  ِٖالتوبة /  ﴾َّللَُّ ِمْن َفْضِلِو ِإْف َشاءَ يُػْغِنيُكْم ا
ُب  ،ٍب أف لفظ اآلية كإف كاف عامان ُب منطوقو إال أنو يكوف خاصان ُب مدلولو ،األسبابكاٌٚباذ 

كىو ُب األايمى العزاب كالعازابت األثرايء األحرار الذين ٲبلكوف  ،بعض ا٤بذكورين دكف بعض
كىو  ،يشاء( الفضل جواد كرٙب يعطي الرزؽ من َواِسعٌ ( )َواَّللَُّ َواِسٌع َعِليمٌ ) ،فيستغنوف ٗبا ٲبلكوف

 ( ٗبصاّب العباد كما يفسدىم من بسط الرزؽ كقبضو. ِليمٌ عَ )
طلبان لرضا هللا  ،ىذا كعد ابلغُب للمتزكجْب الساعْب للرزؽ ضمن األسباب كا٤بسببات –ٔ:فائدة

ًذًه اآليى  كاجً الزَّ  سيوا الًغُبى ُب ًٱٍلتىمً ) قيل:كحبان ابلعفاؼ كا٢بصانة كخوفان من ا٤بعصية،  ( ابعتبار ةكىتىبٌل ىى
عة.ال  زكاج أحد أسباب السَّعي كالسًٌ
كال ٲبنعكم  ،أف ال تَبكوا أعزابن ُب ٦بتمعكم حٌب تستأصلوا أساس الفساد فيكم تؤكد اآلية: – ٕ

ْزَؽ ِإفَّ رَبََّك يَػْبُسُط الرِّ ﴿إف تزٌكجوا كسعوا كعملوا  ،ُب ذلك قلة أموا٥بم فسيغنيهم هللا من فضلو
كثّب من الناس ينظركف إٔب مىٍن أراد الزكاج من انحية مالو   – ٖ ،َّاإلسراء /  ﴾ِدرُ ِلَمْن َيَشاُء َويَػقْ 

كيهملوف الكفاءات كالقناعات كا٤بؤىبلت  ،كحسن حالو أك مقدار غناه كجاىو كشهادتو العلمية
  ٔٛٓت هنج الببلغة حكم ، األخرل

( أم شٌجعوا طريق َأنِكُحوا) – ٗ ،لكوما ٲب ( كليس قيمة كل امرئو ٰبيًٍسنيوي  مىا امرئو  كيلًٌ  ًقيمىةي )
الزكاج الشرعي الدائم الشريف العفيف النظيف الذم ٰبصل ابتٌفاؽ الطرفْب الكفوأين 

 ،( كقٌللوا ا٤بهور كذلٌلوا الصعاب كقٌدموا ا٤بساعدات ا٤بالية كا٤بعنوية عند ا٢باجةاٍلميٍؤًمنىةً  كيفيؤى  اٍلميٍؤًمني )
 ان كمٌتفق ان معتمد ،بْب الزكجْب ان عملي ان داخلي ان ٤بناسبة، كاجعلوا نظامكا٤بساٮبة ُب البحث عن الزكجة ا

 .ككضع خارطة طريق ٥بما ،بينهما كدستور ٢بياهتما
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فىًليػىتػىزىكَّج  ا٤بالية( مكانيةكاإل ٍدرىة)القي  ةلباءى ا ًمنكيمٍ  ٍستىطاعى اى باب ًمن الشَّ  رى شى عٍ اي مى ) عن النيب)ص( –٘

 ،َُْ/  ُٖتفسّب ا٤براغي  ء(اجى كى فىًإنَّوي لىوي  ٍوـً اًبلصَّ  يوً فػىعىلى  يىٍستىًطعٍ  ٓبىٍ  نٍ كىمى  ،لًلفىرٍج ني أٍحصى كى  ٌض لًلبىصرً فىًإنَّوي أىغى 
نىةه  نٍ كي ال تػىٍفعىليوا تى  كىًإفٍ  ،هي جيوي قىوي فػىزىكًٌ لي نوي كىخي يفى دً ًمن تػىٍرضىوٍ  اءىكيمٍ ًإذا جى ) وعنو)ص( ،أم كقاية كٞباية  ًفتػٍ

ًبيػٍ   األىٍرض كىفىساده  ُب   توً كاقبلوه لصبلحو كعفٌ  ،كال تريٌدكيهي لفقره كال ٛبنعوه ٢باجتو ،ُُِ/  ِّالرازم  (ره كى
عن  ،فإف هللا سبحانو ييغِب الفقراء كيفقر األغنياء ضمن قاعدة األسباب كا٤بسببات ،كاستقامتو

ىٍرأىةي ) اإلماـ الصادؽ)ع(
ا ا٤ب ينبغي معرفة التوازف النفسي بْب  ُٗٓ/  ٔالنور  تفسّب (ٍنظيٍر ما تػىتػىقىلَّداي فى  ًقبلدىةه  ًإ٭بَّ

كمقدار كحدة  ا١بذٌب، كمقدار التآلف كالتكافؤ،أم كمعرفة مقدار ا٢بٌب كالقرٌب ك  ،ا٣بطيبْب
َها لَِتْسُكُنوا﴿ كقولو، النفس لتحصل على كحدة السكن َنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإلَيػْ /﴾َوَرْٞبَةً  َمَودَّةً  بَػيػْ  ٕٔالرـو

  ِّٖ/ٓالكاُب زٌكج أحرز نصف دينو، فليتًق الٌل ُب النصف اآلخر()من ت عن النيب)ص(
 يْؤََّْٔدُٗ َِّٓٔد ٌَََِٓطْ  ًََُْْْٕعَؼْلِقْ خٍََُِّّٖ ال َّفًًَُِٕ ٌَِٗدلدً لَعََّ ُّـْنَِْيُْْ خَُِّوُ ِْٖٓ كَعِِْوِ ًَخٍََُِّّٖ َّسْعَـٌَُٕ خٌُِْعَدذَ ﴿ - ٖٖ

صُّندً ْيِْْ وَُْْخً ًَآظٌُىُْْ ِْٖٓ َٓدٍِ خَُِّوِ خٍَُُِّ آظَدًُْْ ًَال ظٌُُِْىٌُخ كَعََْدظٌُِْْ ػَََِ خُْسِـَدءِ بِْٕ ؤَََيَْٕ ظَمَكٌََدظِسٌُىُْْ بِْٕ ػَِِْٔعُْْ كِ
 ﴾ُِعَسْعَـٌُخ ػََُضَ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًََْٖٓ ٌُُِّْىَُّّٖ كَةَِّٕ خَُِّوَ ِْٖٓ زَؼًِْ بًَُِْخىِيَِّٖ ؿَلٌٌَُ ََلٌِْْ 

( يرٌكز القرآف الكرٙب على َوْلَيْستَػْعِفْف الَِّذيَن ال ٯبَُِدوَف ِنَكاحًا َحٌبَّ يُػْغِنيَػُهْم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلوِ )
 ( االستعفاؼ)

هتذيب الشهوة  ومعُب العّفة: ،كضركرة عامة للرجاؿ كالنساء ،أساسية اجتماعية كٯبعلو قاعدة
 طارئة مؤقتة، عفاؼ ملكىة متأصلة فاعلة كليست حالةليكوف االست ،النفس كلٌذاهتا كٙبديد غرائز

كتربية طبائع كعادات الفرد  ،كسبلمة الفطرة كنقاكهتا ،للمحافظة على نزاىة النفس كبقاء شفافيتها
ا نػىٍفسيوي  حى سىامى  )ًمنٍ  ٓت غرر ا٢بكم ،كآّتمع بُّ  ًفيمى ا أىتٍػعىبػىٍتوي  ٰبًي من العفة كىي  االستعفاؼ:هي( يٍكرى  ًفيمى
كقوة ُب اإلرادة تكٌوف حصانة كصيانة كٞباية ٛبتنع ّٔا  ،ؿ حالة نزاىة للنفس كطهارة للركححصو 

كٙبوؿ من سيطرة ا٥بول كالشيطاف كالنفس األمارة ابلسوء من الوقوع ُب  ،عن غلبة الشهوة
 ،وةكالسيطرة على قوة الشه ،أم ليجتهد ُب العٌفة كالتسامي عن ا٤بنكر متوكبلن على هللا ،ارَّمات

فإف العفاؼ زىادة وأفضل عبادة  ،فإف العفة تضعف الشهوة كٙبٌددىا ،كيصرب الصرب ا١بميل
ف كإ ،بقدر الورع يكوف العفاؼ ،موازينك ، كلو مقادير ، حٌٌب يكوف العفاؼ مىلىكىووأحسن عادة

 ،ئعكٲبكن هتذيب الشهوة كما هتٌذب العادات كاألعراؼ كالتقاليد كالطبا ،العفاؼ زينة االستقامة
َلحَ  َقدْ ﴿ كقولو  .  ٗالشمس/ ﴾زََكِاَىا َمنْ  َأفػْ

( وليستعفف) ا٤بعُب:( اتىىدٍ اٍ ػميجكىال بً ًذٍركىة الغاايت ال يىنا٥با ًإاٌل ذىكيك التػىٍهًذيٍ ) ٓت غرر ا٢بكم
بػي  كلٍيجتهٍد ُب العفة كالطهارة كهتذيب النفس كضبط الشهوة كزايدة العقل )كيلَّمىا  رىتً صىغي  اٍلعىٍقلي  رى كى

 ةي(ُب غرر ا٢بكم )إذا كىملى العىٍقلي نػىقىصىٍت الشَّهوى  (اٍلعىٍقلي  رى غي صى  الشٍَّهوىةي  تً ربي كى  لَّمىاكىكي  ،الشٍَّهوىةي 
َحٌبَّ ( ال تتيٌسر ٥بم سيبيلي الزكاج ألسباب مادية أك أم سبب آخر )الَِّذيَن ال ٯبَُِدوَف ِنَكاحاً )
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ٌسع هللا عليهم من إحسانو ككرمو كييسهًٌلي ٥بم أمر الزكاج الشريف ( حٌب يو يُػْغِنيَػُهْم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلوِ 
 شىرى عٍ اي مى ) عن النيب)ص( ّ – ِالطبلؽ  ﴾كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي ال ٰبىٍتىًسبي  كىمىٍن يػىتًَّق اللَّى ٯبىٍعىٍل لىوي ٨بىٍرىجان،﴿

فانٌو أغٌض للبصر كأحصن  ليتزٌكجف (كاالستطاعة )اإًلٍمكانًيَّة ةلباءى اٍستىطاع ًمنكيم اى الشىباب ًمن 
كا٤بقصود ابآلية  ،ٞبايةك ككقاية  ،ِِٔ/  ٦ٕبمع البياف  (فىًإنَّوي لىوي كىجاءى  اًبلصىٍوـً  وً يً يىٍستىًطع فػىعىل ٓبىٍ  نٍ كىمى  للفرج،

أما ا٤بقصود ّبذه اآلية فهو  ،كأنو ال ينبغي أف يردكا ا٣باطب الشريف الفقّب ،السابقة أكلياء ا٤برأة
كأف يصرب عن الوقوع  ،كأف الناس إذا رٌدكه كٓب يزكجوه فعليو أف يٍتحٌصن ابلعفاؼ ، ابلذاتالفقّب

ٓت غرر ، لو أسبابي الزكاجً  حٌب يتهيأ ،حالو متوكبلن على هللا لتحسْب ، كيسعى بقدر كسعوُب ا٢براـ
ا٥ببوط ُب  ألف ،تضع اآلية الكرٲبة االلتزاـ ابلعفة خياران كحيدان ٥بم ،)لكل شيء سبب( ا٢بكم

ًا آَخَر فَػَتُكوَف ِمَن ف﴿ كقولوالشهوات اٌرمة ٚبلق ٥بم الكآبة كاألزمات النفسية  بَل َتْدُع َمَع اَّللَِّ ِإ٥بََٰ
كابطنها كٲبٌر فإٌف اٌرمات ظاىرىا يغرُّ كىيىسرُّ  ،فكم من لٌذة منعت لٌذات ُِّالشعراء/ ﴾اْلُمَعذَِّبْبَ 

تَػغُ يىضيرُّ ) أم كالذين يريدكف أف  ،: عقد ا٤بكاتبةاْلِكَتابَ ( مَأٲْبَاهنُ  وَف اْلِكَتاَب ٩بَّا َمَلَكتْ َوالَِّذيَن يَػبػْ
 .يتحرركا من رؽ العبودية ٗبكاتبة أسيادىم من العبيد كاألرقٌاء

( فكاتبوىم على قدر من ا٤باؿ إف عرفتم منهم األمانة كالرشد َفَكاتُِبوُىْم ِإْف َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخّْباً )
َوآُتوُىْم ِمْن كىذا ا٢بكم ال موضوع لو اليـو لعدـ كجود اإلماء كالعبيد ك ا٢بمد ) ،صّبكا أحراران لي

ليكوف للعبيد كا١بوارم ٥بم عوانن على  ،( أعطوىم ٩با أعطاكم هللا من الرزؽَماِؿ اَّللَِّ الَِّذي آََتُكمْ 
 كقولوفمن مصارؼ الزكاة  ،فكاؾ أنفسهم كالتحرر من ذؿ العبودية كلو من الزكاة ا٤بفركضة

: ا١بوارم فَػتَػَياِتُكمْ ( َوال ُتْكرُِىوا فَػتَػَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاءِ ) ،عتق رقاب العبيد ُٕٕالبقرة/ ﴾الّرِقَابِ  َوٓت ﴿
أم كال٘بربكا  ،ُب اآلية هني كتوبيخ كٙبذير من كسب ا٤باؿ من ا٢براـ ،الزٗب :اْلِبَغاءِ  ،ا٤بملوكات

 ،( تعففان كتزكٯبان ِإْف َأَرْدَف َٙبَص ناً كال يوجد ُب زماننا جوارم ك ا٢بمد ) ،جواريكم على الزان
أم  ،ىنا ال يراد منها القيد أو الشرط وإ٭با ذكرت لبياف فظاعة األمر وشناعتو( فْ إِ نبلحظ )

٢باالت فالبغاء ُب كل ا ،ف ٙبصنان كتعففان، فيجوز ٥بن البغاء كالزٗبليس ا٤بقصود من اآلية: إٍف ٓب يرد
 كىثىنو  كىعىاًبدً  الٌزان كىميٍدًمني ) (قىطُّ  غىييور ًزٗبى  كىمىا) ٖ٘ٓٓت هنج الببلغة حكم  ،كمن كبائر الذنوب ،٧بٌرـ
 .( فػىرىجو  عىاًبدي  أىكٍ 

( فهو ٗبنزلة االغتصابأما )، ِّاإلسراء/ ﴾َسِبيبًل  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكافَ  ِإنَّوُ  الزَِّنَ  تَػْقَربُوا َواَل ﴿ كقولو
ج كالشرؼ. أبف الفتاة الشريفة إذا أرادت اافظة على عٌفتها ك ، كاالستهانة اب٢بياة كابلفر قتلال

فمن ابب أكٔب أف تريدكا ذلك أنتم اي أكلياء أمورىن. فاألصل ُب ا١بارية ا٤بملوكة أف  ،كشرفها
نيها سيديىا صًٌ تهى ا٣بسة كالدانءة فذلك من ،أما أف أيمرىا ابلزٗب كىي ٛبتنع كتريد العفة كا٢بشمة ،ٰبي

كقسوة القلب من سيدىا )أك( اإلمساؾ ّٔن كمنعهن عن الزكاج ىو ُب ا٢بقيقة إكراه ٥بن على 
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كاف لو جاريتاف كأيمرٮبا ابلزٗب   : نزلت ُب ا٤بنافق )عبد هللا بن سلوؿ( أسباب النزوؿالبغاء. 

كأمر  ،ٍبىذا اإلوؿ هللا)ص( فنزلت كهنت عن فشكتا ذلك إٔب رس ،للكسب كيضرّٔما على ذلك
نْػَيابن سلوؿ من ذلك. )افغضب  ،الرسوؿ)ص( بعدـ إرجاعهن إليو تَػُغوا َعَرَض ا٢ْبََياِة الد  ( لِتَػبػْ

سلوب حراـ بطريق الفاحشة أب ،ألجل أف، تنالوا حطاـ ىذه ا٢بياة الزائل كٙبصلوا على ا٤باؿ ا٢براـ
فبل يليق بكم أف تكوف  و بعد حْب،، فإف ا٤باؿ ا٢براـ يكوف غصة لصاحبو كلكالدعارة كالرذيلة

َوَمْن ُيْكرِى نَّ فَِإفَّ اَّللََّ ِمْن بَػْعِد ِإْكَراِىِهنَّ َغُفوٌر ) ،إماؤكم كجواريكم خّبان منكم كأعٌف عن الزان
ال يؤاخذىن ابلزٗب ألهنن أكرىن  ،( ّٔنرَِحيمٌ ( ٥بن )َغُفورٌ ( كمن ٯبربىن على الزٗب فإف هللا )رَِحيمٌ 
ـٍ ﴿نتقاـ اقم ٩بن أكرىهن شٌر كسينت ،عليو ًٍب عىن أىمٌ  عى فً ري ) ٓت ا٢بديث ْآؿ عمراف/﴾َواَّللَُّ َعزِيٌز ُذو انِتَقا

 .ُِٗ/ٔالكاشف )وً كىما اضطىرىكيا عىًليً  ىيوا عىًليوً ٍكرً ا٣بىطىأ كىالًنٍسياف كىما ًٱٍستي 
كاف سائدان ُب تكشف اآلية عن مدل الرذيلة كشدة السقوط كاال٫بطاط ا٣بيليقي الذم   –ٔ:فائدة

ٛبارس التجارة ابلنساء  ،كالزالت الرذيلة ُب جاىلية القرف ا٢بادم كالعشرين ،ا١باىلية القدٲبة
كتكوف ا٤برأة ىي الضحية ا٤ببتذلة ُب تلك التجارة الوسخة اٌرمة،  ،كأزايئهن كفركجهن كٝبا٥بن

كىتك ، ىدر حصانة الفركجك ، كىو العدكاف على حدكد هللا ابرتكاب الزٗب ،(: من البغيغاءالبِ )
 الشرؼ كذكابف العٌفة كسحق الكرامة. 

 ﴾ ًََُوًَْ ؤََُّْٗنَد بٌَُُِْْْْ آَّدضٍ ُٓسَِّْنَدضٍ ًََٓؽاَلً ِْٖٓ خٍََُِّّٖ وٌََِْخ ِْٖٓ هَسٌُِِْْْ ًٌََْٓػِظَصً ُُِِْٔعَّوِنيَ ﴿ - ٖٗ
سواء أكانت  ،كأحكامان ميٌسرات ،( كاضحاتيَِّناتٍ آاَيٍت ُمبػَ ( أيها الناس )َلَقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيُكمْ كاب )

ال تدع ٦باالن للغموض  ،آايت كونية أك معجزات الرسل أك آايت رسالية من كتب ٠باكية
الٍب ّٔا تفوزكف ُب الدنيا كاآلخرة  ،السٍَّمحىةً  السٍَّهلىةً  كجاءكم الرسوؿ)ص( اًبلشَّرًيعىةً  ،كاإل٫براؼ

 كضربنا لكم األمثاؿ ٗبن سبقكم من األمم ،وا: مض َخَلْوا( ْوا ِمْن قَػْبِلُكمْ َوَمَثبًل ِمْن الَِّذيَن َخلَ )
، لتتعضوا كتعتربكا ،خيارىم كشرارىم كيتميز ّٔا لكم ما ينبغي األخذ بو ٩با ينبغي اجتنابو ا٤باضية،

كذكرل ٤بن  ،كعظة ابلغة( َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقْبَ ( )ّبهً غى كيًعظى بً  نٍ مى  عيدي السَّ ) ُٖٔب هنج الببلغة خطبة 
هللا كقربو فتخشى كتنيب كىقىاهي( ىؤالء الذين تستشعر قلؤّم رقابة  هللاى  اًتػَّقىى اتقى منكم )مىنً 

لىكيم ،ما بًًينكيم مي كٍ ًفيًو حي   :الُقْرآف ٓت َوَصفِ ) عن اإلماـ علي)ع(كتستقيم. بػىرى ما قػىبػٍ كىنػىبَّأى ما  ،كىخى
 .ُِٕٓ/ّتفسّب دمحم متوٕب الشعراكم ( اًب٥بىزؿ وى الفىٍصل لًيسكىىٍ  ،كيمد عٍ بػى 

ًَخََْٕضِ َٓؽََُ ٌَُِٗهِ ًٌََِْٔٙدشٍ كِْيَد ِٓصْسَدقٌ خُِْٔصْسَدقُ كِِ ُِـَدـَصٍ خُُّّـَدـَصُ ًَإََّٗيَد ًًٌََْرٌ  خَُِّوُ ٌَُُٗ خٌَََُّٕٔخضِ ﴿ - ٖ٘
هَِّْصٍ ًَال ؿَُْزَِّْصٍ ٌََّديُ َِّْعُيَد ُّعِِءُ ًٌََُْ َُْْ ظََْْٕٕٔوُ َٗدٌَ ٌٌَُٗ ػَََِ ٌٍَُٗ َّيًُِْ خَُِّوُ ُِنٌَُِهِ يٌَُُِّّ ٌُّهًَُ ِْٖٓ َ٘فََُشٍ ُٓسَدًَََصٍ َِّْعٌُِٗصٍ ال َُْ٘

  ﴾َْٖٓ ََّٙدءُ ًََّعُِْذُ خَُِّوُ خَْٕٓؽَدٍَ ُِِنَّدِْ ًَخَُِّوُ زٌَُِِّ َِْ٘ءٍ ػٌَِِْْ 
كد صورة معنوية سامية غّب ب لئلدراؾ البشرم ادمىثله ييقرٌ  ،ىو مثل ظاىره أنيق كابطنو عميق

، كيرسم النموذج الػميصىٌغر الذم يستطيع أف يتأٌملو ا٢بٌس حْب يقصر االدراؾ عن ٛبٌلي ٧بدكدة
كإ٭با ىي ٧باكلة لوصوؿ  ،إنو النور الذم ال ندرؾ كينػٍهىوي كال مداه ،األصل ا٤بقدس الرحيم الكرٙب
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 اَّللَُّ نُوُر السََّمَواتِ ) إٔب رؤايه ببصّبة اإلٲباف، كدالئل العلم كالبيافع التطلٌ القلوب الواعية إليو ك 
 ،من الكائنات العاقلة كغّب العاقلة ،( بدء هللا تعأب بنور نفسو فهو نور بذاتو كمنٌور لغّبهَواأَلْرضِ 

 كمنٌور أىل السماكات ،منٌور ابلكواكب ا٤بضيئة ،كمنٌور السماكات كاألرض منٌور ببل حدكد
كالنور ٝبيل اب٠بو ٝبيل  ،٠ٌبى هللا نفسو نوران  ،كاألرض ابلشرائع كاألحكاـ كبعثة الرسل الكراـ

كالعقل  ،كاألكصياء نوران  ،كرسولو نوران  ،كجعل كتابو )القرآف الكرٙب( نوران  ،بصفتو كٝبيل بعطائو
 .كا١بهل ظلمات ،كالعلم الصحيح نوران  ،السليم نوران 

ًيتي  ٍهلي )أى١بى  ٓت غرر ا٢بكم اف نور، كاحتجب سبحانو كاإلٲب ،الشَّقىاًء( كاإلسبلـ نور دً كى٨بيىلٌ  اأٍلىٍحيىاءً  ٩بي
إٔب مافيو صبلحهم ُب الدنيا  ،كهللا ىادو ألىل السماكات كاألرض بنور ا٥بداية ،عن خلقو ابلنور

أىمىرى الدينٍيا  مات كىصىليحى عىًلٌيوً لي ًبًو الظي  تٍ أىٍشرىقى  الًَّذمٍ  كى كىجَّهً  بًنيورً  ويذي أعي ) دعاء النيب)ص(من  ،كاآلخرة
كالنور ألطف كأٝبل  كٰبٌرؾ ا٤بشاعر ببل استئذاف،( كالنور ىو الشيء الػميحىببي للنفس كىاآلًخرىة

 ،كالنور ُب ذاتو ال ٲبكن تصٌوره حقيقة أك خياالن  ،كمصدر ا١بماؿ كالكماؿ كا١ببلؿ ،ا٤بخلوقات
 العآب هللا فكذلك ال تدرؾ صفاتو. النور أعلى سرعة ُبككما ال تدرؾ ذات  ،ألنو من صفات هللا

كإبمكانو الدكراف حوؿ الكرة األرضية سبعى مرات ُب  ،م  ُب الثانية(كَََ,ََّا٤بادم سرعتو )
 كقولوكاإلسبلـ نور  ،طرفة عْب كأقل من اثنية كاحدة!، عآب الوجود شعاع من نور هللا عزكجل

َوَداِعيًا ِإَ٘ت اَّللَِّ إبِِْذنِِو ﴿كالرسوؿ نور  ِّالتوبة /  ﴾ِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروفَ َوَيََْب اَّللَُّ ِإالَّ َأْف يُ ﴿
كنور هللا كناية كاستعارة ببلغية عن قدرة هللا  ،كهللا نور ليس كمثلو نور ،ْٔاألحزاب /  ﴾َوِسَراجًا ُمِنّباً 

َمَثُل نُورِِه  ) ،وف كتدبّبه كتقديره كنظاموكتتجلى ُب خلق الك ،كعلمو كرٞبتو كحكمتو كىدايتو
 ( َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباحٌ 

 (اآلية من ا٤بتشاّبات)
 .ستعارة ببلغية ككناية تشبيهيةاكىو  ،كىذا ا٤بثل تقرييب كليس حقيقيان 

: لفظ حبشي ا٤بشكاة كمثاؿ ىذا النور لوضوح األدلة كظهورىا على كجود هللا عزكجل كعظمتو، 
مثل نور هللا كىدايتو كرٞبتو سبحانو ُب قلب  ، غطاء ا٤بصباح أك صندكقو الزجاجيمعٌرب تعِب

ٓت  ،كضع فيو نور اثقب ساطع ،عبده ا٤بؤمن كصندكؽ زجاجي ٧بكم ليكوفى أٝبع للضوء كيعكسو
يػٍرى ) غرر ا٢بكم ًذًه القيليوب أىٍكًعيىة فىخى صفة نور هللا  :وا٤بعُبكللحدث كللحياة. ( لًلخىربى  ىاٍ ىا أىٍكعاٍ ًإفَّ ىى

 ،الذم يهتدم بو كل شيء كصفة صندكؽ زجاجي ٧بكم فيو نور ساطع ،العجيب ُب كضوحو
( ا٤بصباح ُب قنديل من اْلِمْصَباُح ٓت زَُجاَجةٍ كأ٭با شٌبو اب٤بشكاة لتقريب ا٤بعُب ٗبا يدركو الناس )

( الز َجاَجُة َكأَنػََّها َكوَْكٌب ُدرِّي  )ان، الزجاج الصاُب يينٌظم جرايف ا٥بواء حوؿ الشيٍعلىة فيزيدىا نوران كإشراق
كأنو كوكب درم مصنوع من جوىر الدر   ،القنديل الزجاجي يلمع كيتؤلأل نوران من شدة الصفاء

 .الصاُب النقي 
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 ( ىيزَيْػُتونِةٍ ( كثّبة ا٤بنافع )َبارََكةٍ مُ ( يشتعل ذلك ا٤بصباح من زيت شجرة )يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكةٍ )

ال كىذا الزيت ليس كأٌم زيتو زيتوفو معركؼ! ) ،من شجرة الزيتوف الذم خىصَّوي هللا ٗبنافع عديدة
كال غربية   ،( كليس من شجرة الزيتوف شرقية تصيبها حرارة الشمس صباحان فقطَشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيَّةٍ 

خوذ منها فبل ٘بود فبل تنضج ٜبرهتا كمن ٍب ال يصفو الدىن ا٤بأ ،تصيبها الشمس مساءن فقط
بل ىذا الزيت الصاُب مستخرج من شجرة زيتوف شرقية غربية أصابتها الشمس مدل  ،اإلضاءة

أم مغركسة الشجرة ُب  ،فنضج ٜبارىا كحسن زيتها ،ال يظلها شجر كال جبل ك٫بو ذلك ،النهار
( مبالغة ُب كصف صفاء الزيت رٌ َيَكاُد زَيْػتُػَها ُيِضيُء َوَلْو ٗتَْ َٛبَْسْسُو َنَ أنسب مكاف ٥با كأعدلو، )

انر حٌب  أم يكاد زيت ىذه الشجرة ا٤بباركة الزيتونة ييضيء بنفسو كلو ٓب ٛبسسو ،كحسنو كجودتو
 .أشرؽ نوره كأتلق، ٗبعُب أنوار فوؽ أنوار ،، فما ابلىكى إذا مستو النارليكاد يضيء بغّب احَباؽ

فقد  ،نوره متضاعف صفاؤه ،تربومكنور نوم مع كنور ( نور حٌسي كنور ًقٌيمينُوٌر َعَلى نُورٍ )
 ،فاكتمل النور ا٤بمثل بو ،اجتمع نور السراج كحسن الزجاجة كنقاكهتا كنورىا كصفاء الزيت كنوره

 كنور العلم كنور العمل ،كنور الرٞبة كنور ا٢بكمة فيجتمع لو كمعو كبو نور الفطرة كنور اإلٲباف
فليس لكم أف أتخذكا  ،ا كاف أمامكم نور منهج هللا كىداه( فإذنُوٌر َعَلى نُورٍ فيناؿي ) الصاّب،

ككلما استذكؽ اإلنساف طعم ا٥بداية  ،ٗبناىج البشر الوضعٌية كتيعًرضيوا عن نور منهج هللا كىداه
َن َوالَِّذي﴿ وقولو ِٗاألنفاؿ/﴾ف تَػتػَُّقوا اَّللََّ ٯَبَْعل لَُّكْم فُػْرقَاَنً إ﴿ كقولو ،نور علىى زداد نوران اكحبلكهتا 

كىذه مرتبة خاصة ٭بوذجية ٩بيزة لئلنساف ا٤بؤمن  ُٕدمحم/﴾اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآََتُىْم تَػْقَواُىمْ 
 ا٣باص النموذجي ا٤بميز ا٤بستذكؽ ٢ببلكة النور! 

 ، ىداية خاصة ٭بوذجيةتباع نوره كدينو كمنهجو كىدايتو( يوٌفق هللا اليَػْهِدي اَّللَُّ لُِنورِِه َمْن َيَشاءُ )
( كيريد كيرغب كيستعد من َمْن َيَشاء) ،على ضوء منهج القرآف الكرٙب الذم يهدم إٔب الرشد

كال يشاء ا٥بدل  ُُالتغابن /  ﴾ِمْن اِبَّللَِّ يَػْهِد قَػْلَبوُ َوَمْن يُػؤْ ﴿عباده ٩بن يستحق ىذا النور كمؤىل لو 
( كاألمثاؿ تيضرب ْمثَاَؿ ِللنَّاسِ َوَيْضِرُب اَّللَُّ األَ كا٣بّب إاٌل ٤بن أحبو كأراده بصدؽ كإخبلص )

 ،كاألمثاؿ أسهل الطرؽ لتبيْب ا٢بقائق الدقيقة كالعميقة كالرقيقة كتقريبها إٔب أفهاـ الناس ،لبلعتبار
نا أف فعلي ،تقريبان للمعقوالت ابسوسات لؤلفهاـ ،فيفهمها ا١بميع العآبي كالعامي كل على مستواه

( فيعطي ىدايتو مىٍن يستحٌقها ٩بن َواَّللَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ وسات )سنؤمن اب٤بعقوالت كإٲباننا اب
اَّللَُّ ٯَبَْتيب ِإلَْيِو َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي ِإلَْيِو َمْن ﴿ كقولو، صىفىٍت نفوسيهم كاستعدَّكا لتػىلىٌقي منهج هللا

فكما  ،ُب قلب ا٤بؤمن ىذا مثل نور هللا كىداه):  عن ابن عباسخبلصة ذلك  ُّالشورل /  يُِنيُب﴾
يكاد قلب ا٤بؤمن  ،فإذا مسَّتو ازداد ضوءان على ضوء ،يكاد الزيت الصاُب يضيء قبل أف ٛبسَّو النار

فإذا جاءه نور العلم ازداد ىدلن على ىدل، كعلمان على  ،يعمل بنور ا٥بدل قبل أف أيتيو نور العلم
 . ٕٔمرٙب /  ﴾ الَِّذيَن اْىَتَدْوا ُىًدىَويَزِيُد اَّللَُّ ﴿ َُٗ/ُٖا٤براغيكنوران على نور(  ،علم
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البقرة /  ﴾الَّ ُىَو ا٢ْبَي  اْلَقي وـُ اَّللَُّ ال ِإَلَو إِ ﴿ كقولوالتعبّب عن قيومية هللا سبحانو  من ا٤بلفت للنظر:

 ذةو كلطائفاذىةو أٌخان شفافية نػىفٌ عرٌب عنو ابلنور ٤با ُب النور م ،كسلطانو ا٤بنٌظم ُب ىذا الوجود ِٓٓ
كاف معُب ىذا أنو سبحانو ا٢بي   ،فإذا كاف هللا نور السماكات كاألرض ،شاملة فبل يتجسد أبدان 

 القيـو على الوجود كلو. 
َفبل ﴿قلت ١بعفر)ع( إهنم يقولوف )مثل نور الرب( قاؿ سبحاف هللا ليس  مىثىل  –ٔ:فائدة

فنور هللا تعأب ىو الذم  – ٕ، َٔالنحل /  ﴾ُل اأَلْعَلىَوَّلِلَِّ اْلَمثَ ﴿ ْٕالنحل /  ﴾َتْضرِبُوا َّلِلَِّ اأَلْمثَاؿَ 
كالٌنور يشٌع كييضيئ  ،ٲبسك ىذا الوجود على نظامو الكامل الشامل الدقيق الذم أقامو هللا عليو

بٌر َوَمْن َٗتْ ﴿داللة على التشبيو!  ،ك٥بذا النور كناية على التقريب ،كلكٌنو ال ٱبلق كال ينٌظم كال ييدى
( ما أكدع ُب ا٤بوجودات من نُوُر هللاِ كعلى ىذا يكوف ) ،َْالنور /  ﴾ُو نُوراً َفَما َلُو ِمْن نُورٍ  لَ ٯَبَْعْل اَّللَُّ 

كما رٌكبى ُب ٝبيع  ،ٖالرعد /  ﴾ل  َشْيٍء ِعْنَدُه ٗبِْقَدارٍ وَكُ ﴿سينن كأنظمة حركية كمقادير مقدرة 
، ففي  ؿ من كتب ٠باكية ىادية كغّبىاأنز كما بعث ُب الناس ًمٍن ريسل كما  ،ا٤بخلوقات من قول

َع ِرْضَوانَُو يَػْهِدي ِبِو اَّللَُّ َمْن اتػَّبَ  ﴿ وقولو( يَػْهِدي اَّللَُّ لُِنورِِه َمْن َيَشاءُ كل ىذا نور من نور هللا )
٤با ذكر هللا تعأب نور ىدايتو لقلوب ا٤بؤمنْب ٤بن يشاء كيريد كيرغب  ،ُٔا٤بائدة /  ﴾ُسُبَل السَّبلـِ 

 كىي ا٤بساجد أحٌب البقاع إٔب هللا فقاؿ: ،ذكر مواطن ىذه العبادة كآاثر نورىا ،ٌد من عبادهكيستع
 ﴾كِِ زٌُُْضٍ ؤٌََِٕ خَُِّوُ ؤَْٕ ظُُْكَغَ ًًٍَََُُّْ كِْيَد خُْٔٔوُ َُّٕسِّكُ َُوُ كِْيَد زِدُْـًًُُِّ ًَخُْأَصَدٍِ ﴿ - ٖٙ
أم ىذه مشكاة النور ُب بيوت الذكر ىذه  ،كا٤بشكاة ( متعٌلق ٗبا قبلو كىو مثل النورٓت بُػُيوتٍ )   

ىءً  ري كٍ ًلذًٌ اى ) غرر ا٢بكم ٓتصفتها   ،السَّرىائًًر( كىي مساجد هللا الذم يذكر فيها ا٠بو كىنيورً  اٍلبىصىائًرً  جىبلى
ن األقواؿ كعن الٌلهو كالٌلغو م ،: تػيعىظَّمي ا٤بساجد كتيطىهَّر ماداين كمعنواين عن األ٪باس كاألرجاس تُػْرَفعَ 

( بناؤىا أم يقاـ ويُرَفع) ،( ىيبتها كييفٌعل دكرىا ا٢بضارم ُب العبادة كالدعاءوُترفع) ،كاألفعاؿ
كٌصى كأمرى هللا تعأب أف تبُب  ا٤بعُب:كتكوف مرغوبة ك٧ببوبة ُب نفوس الناس.  ،كٯبدد كيرمم

ا لتكوف مناراتو للهدل ف تعٌظمى كييرفىعى أك  ،كتشاد كتعٌمر على ا٠بو خاصة ،ا٤بساجد  كحده شأهني
 ( كيدٌرس فيها منهج هللاَويُْذَكَر ِفيَها ا٠ْبُوُ الركحي )الفكرم ك كمراكز للعلم كالتوجيو كا٣بيليقي كاإلشعاع 
 ،، كيتقٌرب فيها إٔب هللا بعبادتو كنيل رضوانوتيعارض القرآف )القرآف الكرٙب( كالٌسنة الشريفة الٍب ال

كيقاـ فيها كل أنواع الذكر كتعٌلم  ،قامة الصبلة ا٤بفركضة كمستحباهتا( إعَ َأْف تُػْرفَ كيدخل ُب ذلك )
كتقاـ فيها أيضان االحتفاالت الرسالية ا٤بتنوعة ُب  ،كا٤بذاكرة فيها االعتكاؼ ،العلم كتعليمو

كيكوف  ،ٓٓ/ الذارايت  ﴾ذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنْبَ َوذَكِّْر فَِإفَّ ال﴿كقولو مناسبات مهمة إلحياء ذكراىا 
كعمارة القلوب كاطمئناهنا  ،عمارة ا٤بساجد على قسمْب مادية كمعنوية، عمارة بنياف كصيانة ٥با

ا١بن /  ﴾ َتْدُعوا َمَع اَّللَِّ َأَحداً َوَأفَّ اْلَمَساِجَد َّلِلَِّ َفبل﴿كقولو بذكر اسم هللا كىذا أشرؼ القسمْب 

 فة ال تليق ٔببللو ككمالو كٝبالو.: ينزٌه هللا على كل صَسبِّحُ يُ ( اؿِ ُيَسبُِّح َلُو ِفيَها اِبْلُغُدوِّ َواآلصَ ) ُٖ
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كاآلصاؿ  ،: جاءت بصيغة ا١بمع اآلَصاؿِ وَ  ،: أكؿ النهار إٔب الضحى كفيو صبلة الصبحاْلُغُدوِّ 

كىو زمن ٩بتد تقاـ فيو صبلٌب الظهرين كالعشائْب ألف األصيل ٯبمعها كيشملها لذلك  ،أخر النهار
ع اآلص ٤با ُب مفهـو  وٓت ىذا داللة على عبادة هللا ٓت ٝبيع األحواؿ واألشكاؿ واألزماف ،اؿٝبي

 ،أم يصلى  تعأب ُب ىذه ا٤بساجد ُب الصباح كا٤بساء ،العبادة من سعة ا٤بعُب ك٥با داللة عامة
أف أم  ،كمعُب عبادة هللا ُب ٝبيع األكقات ٥با داللة كاسعة –ٔ:فائدةكينزٌه هللا عن كل نقص. 

حٌب إذا جاء كقت الصبلة تركوا كل عمل كابدركا  ،الناس يتاجركف كيعملوف كيزرعوف كيصنعوف
فيػيفىٌضلوا الصبلة على  ،إليها. خاشعْب لتكوف عبادهتم ُب مًب حياهتم كليس على ىامشها كأطرافها

 كقولور فإذا انتهوا منها انصرفوا إٔب شؤكهنم الدنيوية كىي تنهاىم عن الفحشاء كا٤بنكالعمل، 
 . َُا١بمعة/ ﴾فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّبَلُة فَانَتِشُروا ٓت اأْلَْرضِ ﴿

تنبيو ا٣بواطر ص ( ان غىدى  تي وي كىأىنَّكى ٛبىى   كى ٍعمىل آًلًخرتً اكى  ،أىبىدان  إعمل ًلدينٍياؾى كىأىنَّكى تعىًيشي ) عن اإلماـ علي)ع(
أذا  أي( ُب بػيييوتو أىًذفى اللَّي أىٍف تػيٍرفىعى )وٍرًض( كىاأٍل  السَّمىاكىاتً  نيورً  كىناؾ عبلقة بْب )هللاي  –ٕ، ُْٔ

اَّللَِّ َتْطَمِ ن   َأال ِبذِْكرِ ﴿أردًب التماس النور من هللا فالتمسوه ُب بيوت هللا كمواصلة ذكره كعبادتو 
ال  ابه خىرى  ده : مىٍسجً ة يىٍشكيوفى ًإٔبى اللٌى عزكجلثىبلثى )عن اإلماـ الصادؽ)ع(  –ٖ ،ِٖالرعد /  ﴾اْلُقُلوبُ 

 ،ّٖٓ/  ّٖالبحار  (ًفيوً  أقر غيبار ال يي  عىٌلق قىٌد كىقىعى عىًلٌيوً مي كىميٍصحىف  ، جيٌهاؿبػىٍْبى  كىعآبه  ،ي ًفيًو أىٍىلوي ييٍصلًٌ 
ككل البيوت الٍب تؤدم دكر  –ٗ ،( ىو أكقات الصبلةاِبْلُغُدوِّ َواآلَصاؿِ ) عن اإلماـ الكاظم)ع(

بُػُيوٍت َأِذَف فهي ) ٕٖ يونس/ ﴾َلةبػْ قِ  بُػُيوَتُكمْ  ْجَعُلواَواْ ﴿كقولو   صبلة كالذكرا٤بساجد الٍب تقاـ فيها ال
( مثل مراقد الصا٢بْب كركضات األنبياء كاألكصياء... كقد تعددت اَّللَُّ َأْف تُػْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها ا٠ْبُوُ 

وتكم، فراحة ٘بدكنو ُب بي، كستجدكف الراحة ُب بيوتو تعأب كما خلق هللا بيوت هللا الٍب اختارىا
ألف ربك عزكجل غيب  رابنٌية، ، أما ُب بيوت هللا فالراحة معنوية قيمٌية ركحٌيةبيوتكم بدنية حٌسية
يىاةي  الذًٌٍكرً  )ُب  ٓت غرر ا٢بكم ،فّبٰبك أيضان ابلغيب ياةي النػىٍفًس( . ،اٍلقيليويبً  حى   الٌتوحيدي حى

 ﴾َٕزْصَدًََُال زَْْغٌ ػَْٖ ًٌُِِْ خَُِّوِ ًَبِهَدِّ خُصَّالشِ ًَبِّعَدءِ خًََُّّدشِ َّىَدكٌَُٕ ٌَّْٓدً ظَعَوََِّرُ كِْوِ خُْوٌُُِذُ ًَخ َِـَدٌٍ ال ظُِْيِْيِْْ ظِفَدََشٌ ﴿ - ٖٚ
 (رَِجاؿٌ )مىٍن ىم ىؤالء ا٤بسٌبحوف ُب ا٤بساجد؟ إهنم  ّٔاآلية /  ﴾ُيَسبُِّح َلُو ِفيَها اِبْلُغُدوِّ َواآلَصاؿِ ﴿

( رجاؿ أصحاب ٘بارة ِ٘بَارٌَة َوال بَػْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ  ال تُػْلِهيِهمْ م أم شاغل عن طاعة هللا )ال يشغله
ىؤالء رجاؿ  ،تركوا التجارة كا٤بهارة كالشطارة كانطلقوا إٔب إقامة الصبلة ،فإذا دخل كقت الصبلة

ثر على ربو متاع ا ٩بن يؤ ( كأم رجاؿ ليسو رَِجاؿٌ ) ،يسبحوف هللا ُب الغدك كاآلصاؿ ،من أىل هللا
فهم يستذكقوف حبلكة العبادة!  ،، فعندىم طاعة هللا ُب مًب حياهتم ال على ىامشهاالدنيا كلٌذاهتا

( ككلمة رجاؿ ٥با مْ هِ نِ يُ أعْ  ٓت  وُ َر ما ُدونَ َفَصغُ  مْ هِ أَنْػُفسِ  ٓت  َم ا٣باِلقُ َعظُ ) ُُّٗب هنج الببلغة خطبة 
جل للداللة على اء، ألف الرجاؿ مشتقَّة من الرً نسك ٝبيعان من رجاؿ ىنا تعِب عباد هللا  ،داللة عامة

ىؤالء ال تشغلهم أعماؿ الدنيا كزخارؼ ا٢بياة كزينتها عن ذكر رّٔم كاالستقامة على  ،القٌوة كالقدرة
كال سيما أىل األسواؽ  ،كال يلهيهم البيع كالشراء كاألرابح ا٤بادية عن طاعة هللا الدائمة ،هنجو
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فإهنم إذا حاف كقت الصلواة تركوا أعما٥بم  ،كا٤بهن كا٤بصانع كا٤بزارع كاالنتاج كغّبىم كاألشغاؿ
 لىذَّةً  ًلذًٍكري اى ) ٓت غرر ا٢بكم ْٓالعنكبوت/ ﴾َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكبَػرُ ﴿ كقولوكارتباطاهتم كتوجهوا إٔب ذكر هللا 

كعندىم اآلخرة  ،يهم ٘بارة الدنيا عن ٘بارة اآلخرةاٍلمىٍحبيوًب( فهم ال تله ٦بيىالىسىةي  كألذٌكر ،اٍلميًحبًٌْبى 
كذكر هللا ٗبعناه العاـ  ،ُٕاألعلى /  ﴾َواآلِخَرة َخّْب َوأَبْػَقى﴿ كقولوخّبه ٥بم من كل متاع الدنيا 

 ،( كال تشغلهم الدنيا عن إقامة الصبلة ُب أكقات فضيلتهاَوِإقَاـِ الصَّبلِة َوِإيَتاِء الزََّكاةِ كالذم منو: )
كدائمان  ،فيؤدكف حق هللا كحق الناس ،ع الزكاة ا٤بفركضة للفقراء كا٤بستحٌقْب ٕبدكدىا كشركطهاكدف

فعاؿ كابألخبلؽ كاقَباف األقواؿ ابأل ،القرآف يقرف ذكر الصبلة ابلزكاة القَباف العبادات اب٤بعامبلت
يـو ليس   ،ومان رىيبان يـو القيامة يـو ا٢بسم( ٱبافوف يٱَبَاُفوَف يَػْومًا تَػتَػَقلَُّب ِفيِو اْلُقُلوُب َواألَْبَصارُ )

( تضطرب من شدة ىولو كفزعو تَػتَػَقلَّبُ فهو ٱبتلف بشكلو كمضمونو عن كل يـو ) ،كبقية األايـ
َأاَل ِإفَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ اَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ﴿ كقولوقلوب الناس كمشاعرىم كنفوسهم كأبصارىم. 

  .ِٔ/يونس ﴾َٰبَْزنُوفَ 
 فىتخىٍف(  أتىٍمىنٍ  كىالى  أتىٍمىٍن، )ًخفٍ  ٓت غرر ا٢بكم

فمىٍن تساىل  ،( ٗبعُب أدائها بتمامها بكامل أركاهنا كشرائطها كمقدماهتاَوِإقَاـِ الصَّبلةِ ) –ٔ:فائدة
ى َوِإنػََّها َلَكِبّبٌَة ِإالَّ َعلَ ﴿ كقولوسقاط الواجب ٭با أداء إلإك  ،ُب شيء منها ال يكوف مقيمان ٥با

( فعل مضارع مستمر يدؿ على تعلقهم اب مستمر كاإلحساس ٱَبَاُفوفَ ) –ٕ ،ْٓالبقرة/ ﴾ا٣ْبَاِشِعْبَ 
القدكة ُب  فيهابوف مقامو كال يتعدكف حدكده ىؤالء النخبة النموذجية  ،بقربو كرقابتو بشكل دائم

كتلهيو أبنواع التكاثر فتمنعو ( التجارة تشغل اإلنساف ال تُػْلِهيِهْم ِ٘بَارَةٌ ) –ٖ الشخصية اإلسبلمية،
على الرقي الركحي كاإلٲبا٘ب  فارقة فالذم ال تلهيو ٘بارتو عن ذكر هللا إنو عبلمة ،عن ذكر هللا

٤باذا مدحت اآلية الرجاؿ دكف  سؤاؿ:زاف كاالستقامة. كداللة على الورع كاالتٌ  ،األخبلقيك كالعلمي 
كلكن إذا توفرت للنساء أجواء  ،ساجد على النساءألنو ال ٝبعة كال ٝباعة ُب ا٤ب ا١بواب:النساء؟ 

 مناسبة للصبلة ُب ا٤بساجد فنور على نور.
 ﴾َُِْفَِّّْيُْْ خَُِّوُ ؤَلََْٕٖ َٓد ػٌَُِِٔخ ًًَََِّّّىُْْ ِْٖٓ كَعِِْوِ ًَخَُِّوُ َُُِّْمُ َْٖٓ ََّٙدءُ زِـَُِْْ لَِٕدذٍ  ﴿ - ٖٛ

َأِذَف اَّللَُّ َأف تُػْرَفَع ﴿هللا الذم  (ٓت بُيُوت)ماعة( بوف الصبلة )صبلة ا١بظاآلية تعليل للذين يوا
الصا٢بة ُب  ( أم ليكافئهم هللا عزكجل على أعما٥بملَِيْجزِيَػُهْم اَّللَُّ ) ،ّٔالنور/ ﴾ا٠ْبُوُ  َويُْذَكَر ِفيَها

فبل يظهر  ،، كٯبزيهم على اإلحساف إحساانن كعلى اإلساءة عفوان كغفراانن الدنيا أبحسن ا١بزاء
فيعد ا٢بسن من أعما٥بم فيكتبو ٥بم األحسن من  ،ات النقص ُب أعما٥بم كال ٰباسبهم عليهاجه

َمْن َجاَء اِب٢بََْسَنِة فَػَلُو َعْشُر ﴿ كقولو( ٗبعُب: أحسن جزاء أعما٥بم َأْحَسَن َما َعِمُلوانوعو أك )
إال أذل الناس  َُٔاألنعاـ /  ﴾َوُىْم ال يُْظَلُموفَ ِمثْػَلَها َأْمثَا٥ِبَا َوَمْن َجاَء اِبلسَّيَِّ ِة َفبل ٯُبَْزى ِإالَّ 

َوَيزِيَدُىْم ) ،كاالعتداء على حقوقهم ا٣باصة فبل كفارة ٥با كال صفح عنها كال شفاعة فيها عند هللا
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( يتفضل عليهم فوؽ ذلك ا١بزاء النموذجي ا٤بميز، بعطاء خاص ٩بلوء اب٤بفاجآة ِمْن َفْضِلوِ 

٥َبُْم َما َيَشاُءوَف ِفيَها ﴿ كقولوكال أذفه ٠بعت كال خطر على قلب بشر ٗبا ال عْب رأت  ،كا٤بخبآة
: عنواف عاـ يشمل كل ما الرزؽ( َواَّللَُّ يَػْرُزُؽ َمْن َيَشاُء ِبَغّْبِ ِحَسابٍ ) ،ّٓؽ /  ﴾َوَلَديْػَنا َمزِيدٌ 

هللا يعطي  فإف ،فأعط اتاجْب من خزائن هللا عندؾ ،فما داـ هللا يرزقك بغّب حساب ،ينتفع بو
ككأنو ال ٰبسب ما ينفقو )إذا  خزائنو، عطاءن كاسعان بدكف حدٌو كال عدٌو  من يشاء من خلقو من

رو مىٍعليوـو كقولو )أعطى أدىش(!   إنو ، ُِا٢بجر/( كىًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ ًعٍندىانى خىزىائًنيوي كىمىا نػينػىزًٌليوي ًإالَّ ًبقىدى
( كإحسانو عطاءن ببل عوض كال َفْضِلوِ  ِمنْ يعطيهم ) ،لصا٢بةتعأب يعطيهم ليس مقابل أعما٥بم ا

ألهنم أعطوا  أىم كأعٌز ما ٲبلكوف فأعطاىم  ،يعطيهم ببل حدكد كال قيود كالحساب ،استحقاؽ
ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونَػتَ ﴿ كقولو ،فوؽ ما يستحٌقوف جاَوُز َعْن ُأْولَِ َك الَِّذيَن نَػتَػَقبَُّل َعنػْ

 . ُٔاألحقاؼ /  ﴾اهِتِمْ َسيِّ َ 
ًًََـًََ خَُِّوَ ػِنًَْهُ كٌََكَّدهُ  ًَخٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ؤَػَْٔدُُيُْْ ًَََُٕخذٍ زِوِْؼَصٍ َّمَْٕسُوُ خُظَّْٔإُٔ َٓدءً لَعََّ بٌَِخ ـَدءَهُ َُْْ َّفًِْهُ َْْ٘حدً ﴿ - ٜٖ

 ﴾لَِٕدزَوُ ًَخَُِّوُ َُِّٔغُ خُْمَِٕدذِ 
يعرض السياؽ ٦باالن آخر مظلمان ال  ،٤بتجلي كالقلوب ا٤بطمئنة ُب بيوت هللاُب مقابل ذلك النور ا

ذلك ىو ٦باؿ الكفر الذم  لو، سراابن ال حقيقة ،ضائعان ال خّب فيو ،٨بيفان ال أمن فيو ،نور فيو
 معركض ُب ىذه اآلية كالٍب بعدىا ،ِْٓالبقرة/ ﴾َواْلَكاِفُروَف ُىُم الظَّاِلُموفَ ﴿يعيش فيو الكفار 

السراب شعاع يلمع ابألرض ا٤بستوية يتخٌيلو الرائي :  َكَسَرابٍ  ،كفيهما ا٤بواعظ الٍب ٙبيي القلوب
:  ِبِقيَعةٍ  ،ألشعة الشمس ،نكسار الضوءاالظاىرة نتيجة  هكىذ ،ماءن ٯبرم على األرض من بيعد

 ا٤بعُب: ،اليةجزآف : )ابء( حرؼ ا١بر )كقيعة( ٝبع كاحدة قاع ٗبعُب األرض الواسعة ا٤بنبسطة ا٣ب
فإذا  ،التعبّب القرآ٘ب تشبيو ألعماؿ الكفار الٍب عملوىا ُب الدنيا كظنوىا أعماالن صا٢بة انفعة ٥بم

كإذا ىي كسراب  ،بل تعب كعناء ُب الدنيا كخيبة أمل كعذاب ُب اآلخرة ،ىي ليست ذات قيمة
( حٌب إذا كصل إٔب  ِإَذا َجاَءهُ َحٌبَّ ) ،ماءن من بيعد العطشاف  وي مع ابألرض ا٤بستوية ٰبسبو  التائً يل

( ٓب يرى ماءن كال شراابن كإ٭با رأل سراابن موٮبان فعظمت حسرتو! كفوؽ ٗتَْ ٯبَِْدُه َشْي اً مكاف السراب )
هللا الذم كفرى بو كجحده  ،ذلك كجد هللا ا٤بنتقم ا١ببار عنده! أم كجد حكمو كقضاءه كقدره

 . ُْالنجم/﴾ٯُبَْزاُه ا١ْبََزاَء اأَلْوَْت  ّتَّ ﴿كجده ىنالك ينتظره  ،كخاصمو كعانده
على ما كاف منو من   ( ككجد هللا لو اب٤برصاد عند جزائو ٧باسبان إايهَوَوَجَد اَّللََّ ِعْنَدُه فَػَوفَّاُه ِحَسابَوُ )

أَيػ َها اَي ﴿ كقولواٍلمىقىاًؿ( فوفٌاه جزاء عملو، كا١بزاء من جنس العمل  بىلسىافً  أىكٍ  ا٢بٍىاؿً  كفر )بىلسىافً 
فكذلك الكافر ٰبسب أف عملو ينفعو  ،ٔاألنشقاؽ /  ﴾اإِلنَساُف ِإنََّك َكاِدٌح ِإَ٘ت رَبَِّك َكْدحًا َفُمبلِقيوِ 

ـى على ربو ، فبل إٲباف من ألهنا ال قيمة ٥با ُب ميزاف هللا وأعمالئان من ٓبٍى ٯبد شي ،حٌب إذا مات كقىًد
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َوَقِدْمَنا ِإَ٘ت َما َعِمُلوا ﴿ كقولوذىبت ىباءن منثوران  ،كال أعماؿ صا٢بة ببل إٲباف دكف عمل صاّب،
ثُوراً  ( فوفٌاه هللا حسابو السَّيء كامبلن َواَّللَُّ َسرِيُع ا٢بَِْسابِ ) ِّالفرقاف/ ﴾ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء َمنػْ

كيسرع ُب  ،خرألف هللا سريع ا٢بساب ألنو ال يشغلو ٧باسبة كاحد عن ٧باسبة اآل ،كٗبنتهى السرعة
كيسرع ُب اآلخرة ُب حساب ا٣ببلئق فيحاسبهم كلهم  ،الدنيا ُب حساب عبده فيعطيو ما يستحق

يتناسق مع مشهد  ،سريعالكبقدرة قادر مقتدر! إنو تعقيب ٢بقيقة ا٢بساب  بسرعة مذىلة،
 السراب السريع ا٣باطف. 

إهنا تذىب سدل من  ،عماؿ الكفارىذه اآلية كالٍب بعدىا ضرّٔا هللا مثبلن كتشبيهان أل –ٔ:فائدة
فهو تشبيو كالسراب كا٣بياؿ  ،ككل عمل انفع ال ييراد بو كجو هللا ال ينفع صاحبو ،غّب ىدل

هي ًمٍن نًٍعمىةو ٘بيٍزىلكىمىا أًلىحىدو عً )كقولو  ،كالوىم! فالكفر ٲبحق كيهلك كلَّ عمل كإف كاف صا٢بان   ،ٍندى
أبَب انقص ال أساس  ألف كلَّ عمل ال يزٌكٌيو اإلٲباف ىو، َِ-ُٗالليل/( ٍعلىىًإالَّ ابًٍتغىاءى كىٍجًو رىبًًٌو اأٍلى 

َٰبَْسُبُو ) – ٕ ،كإف كانت من أطيب ا٢بيواف ٢بمان  ،ال يؤكل ٢بمهاو اب٤بيتة ، كىو أشبلو كال ميزاف
 ( إشارة إٔب خداع النفس بعد خداع البصر ّٔذا السراب كا٣بياؿ كالوىم فاصطدـالظَّْمآُف َماءً 

الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ٓت ا٢ْبََياِة  ،ُقْل َىْل نُػنَػبُِّ ُكْم اِبأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل ﴿ كقولواب٣بسراف كا٢برماف 
نْػَيا َوُىْم َٰبَْسُبوفَ  فى  )مىاذىا عن عيسى ا٤بسيح)ع( ،َُْ – َُّالكهف /  ﴾أَنػَُّهْم ُٰبِْسُنوَف ُصْنعاً  الد   عي يػىنػٍ

ٍنسىافي   !.وي(نػىٍفسى  كىخىًسرى  ،كيلَّوي  اٍلعىآبى  حى بى رى  لىوٍ  اإٍلً
ؼْطٍ بٌَِخ ؤَوَُْؾَ ًََّهُ َُْْ ًٌََّْ ؤًَْ ًَظَُُِٔدضٍ كِِ زَمٍُْ ُُفٍِِّّ َّـَْٙدهُ ٌَْٓؾٌ ِْٖٓ كٌَْهِوِ ٌَْٓؾٌ ِْٖٓ كٌَْهِوِ َٔمَدذٌ ََُُِٔدضٌ زَؼْعُيَد كٌَْمَ زَ ﴿ - ٓٗ

 ﴾وُ ٌَُٗخً كََٔد َُوُ ِْٖٓ ٌٍَُٗ ََُّخىَد ًََْٖٓ َُْْ َّفْؼََْ خَُِّوُ َُ
 ٓت غرر ا٢بكم ، كىو كناية تشبيهية بليغة لواقعهم،كىذا مثل اثفو لتشبيو ضىبلؿ الكٌفار كضياعهم   

ل أعماؿ الكافرين كمثٌ  ا٤بعُب: ،: ٕبر كبّب كعميق ١بُِّيٍّ  َٕبْرٍ  ،هللًا( ىيدىل ًبغىٍّبً  ًاٍىتىدىل مىنً  )ضىلَّ 
فيجدكف أهنم غارقوف ُب  ،كظلمات متكاثفة ال ظيٍلمىةه كاحدة  ،كاإلٲباف كا٥بدايةا٣بالية من نور ا٢بق 

ال حدكد ٥با! ُب أعماؽ ٕبر كبّب عميق ال يدرؾ  ،كسط ظلمات متطابقات بعضها فوؽ بعض
يَػْغَشاُه َمْوٌج ِمْن ال يسمح بنفوذ أم نور خبللو لشدة ظبلمو ككثرة عمقو ) ،قعره ككثّبة أمواجو

م بعضو فوؽ بعض كيعلوه موج مَباكب كمتبلطم متبلح( يغٌطي ذلك البحر ْغَشاهُ يػَ ( )ْوجٌ فَػْوِقِو مَ 
ظُُلَماٌت بَػْعُضَها فَػْوَؽ ( أم فوؽ ذلك ا٤بوج الثا٘ب سحاب كثيف كداكن )ِمْن فَػْوِقِو َسَحابٌ )

فكيف يكوف  ،ها فوؽ بعض حٌب بلغت الظلمة هنايتهاض( ىي ظلمات متكاثفة مَباكمة بعبَػْعضٍ 
كحياتو طريقان إٔب النجاة كا٣ببلص؟! كطبيعة الكافر كبلمو ظلمة كعملو ظلمة كمدخلو ظلمة  لو

حٌب إٌف من  ،كالظلم ُب الدنيا ظلمات ُب اآلخرة ،فيكوف مصّبه إٔب ظلمات ،ك٨برجو ظلمةظلمة 
 .ُب داخل ىذه الظلمات 
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ف الواقع ُب ىذه الظلمات ا٤بتطابقات يده ذا أخرج ذلك اإلنسا( إِإَذا َأْخَرَج َيَدُه ٗتَْ َيَكْد يَػَراَىا)

كظلمة  ،فيها ٓب يستطع رؤيتها كىي مقابل عينيو! فإف ظلمة البحر العميق كظلمة ا٤بوج ا٤بَباكب
قد اجتمعت عليو حٌب حجبت عنو رؤية أقرب شيء إليو من  ،السَّحاب الكثيف كالضبلؿ البعيد

طوف ُب ظلمات الضبللة كُب كالفاسق يتخبٌ كا٤بنافق شدة الظلمة!! فكذلك شأف الكافر كالفاجر 
الذين  ،حّبة ا١بهالة! كىذا أبلغ تشبيو ٤بن أخذهتم الدنيا بغركرىا كأنفسهم األمارة ابلسوء ٖبيانتها

غرقوا ُب ٕبر الفساد من الكذب كا٥بول كالنفاؽ كالضبلؿ كا٢بسد كا٢بقد كالغيبة كالغركر كالكربايء 
ألنو ليس لو نور من منهج هللا ا٤بنّب الذم يهتدم بو،  ،ا٤بفاسد كأكل األمواؿ ا٢براـ.. كغّبىا من

ًبيًل اللًَّ ﴿ كقولو ،لذلك ال ينتفع بعملو ظُُلَماٌت تلك ) ِٔص/ ﴾كىالى تػىتًَّبًع ا٥ٍبىوىلى فػىييًضلَّكى عىن سى
: نور اإلٲباف، نور  هللا نُور( َوَمْن ٗتَْ ٯَبَْعْل اَّللَُّ َلُو نُورًا َفَما َلُو ِمْن نُورٍ ، )(بَػْعُضَها فَػْوَؽ بَػْعضٍ 

ُب ظلمة  ٓب يٌتصل ّٔذا النور ا٥بادم فهو فمن ،كنور هللا ىدل ُب القلب كتفتح ُب البصّبة ،ا٥بداية
فلم يهده هللا  ،أم كمن ٓب ٯبعل هللا لو نوران ُب قلبو كبصّبتو ،بعظها فوؽ بعض ال نكشاؼ ٥با

 ﴾ْهِدي ِمن يُرِيدَوِإف اَّللَّٰ يػَ ﴿ كقولو ،ا كىو مؤٌىل ٥باكيعطي هللا تعأب ا٥بداية ٤بن يريدى ،لئلٲباف
كٓب يفتح عليو اآلفاؽ  ،، كٓب ينٌور قلبو بنور اإلسبلـُُالتغابن /  ﴾وُ قَػْلبَ  اِبَّللَّٰ يَػُهدِّ  نْ َوِمن يُػَؤمِّ ﴿ ُٔا٢بج / 

 ﴾َأف ُيِضلَُّو ٯَبَْعْل َصْدرَُه َضيًِّقا َحَرًجا َمن يُِرِد اَّللَُّ َأف يَػْهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه ِلئْلِْسبَلـِ ۖ َوَمن يُِردْ ﴿
، كمستغرؽ فيها ال يستطيع ا٣بركج عضألنو يعا٘ب من ظلمات الباطل بعضها فوؽ ب ،ُِٓنعاـ / األ

 .  ٓٓاألنفاؿ/﴾ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابًٌ ًعندى اللًَّ الًَّذينى كىفىريكا فػىهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى ﴿ كقولومنها! 
  – ٔ:فائدة

 هعتقادال والثاِن:لعملو النافع كىمىثَّلى لو ابلسَّراب ا٣بادع  األوؿ:ذكرهللا تعأب لعمل الكافر مثالْب 
السَّيء كمٌثل لو ابلظلمات ا٤بَباكمة كا٤بَباكبة. إنو الكفر ظلمة مادية كمعنوية منقطعة عن نور هللا 

 ،افة ال أمن فيها كال اطمئنافك٨ب ،كضبلؿ مَباكم ال يرل فيو القلب أقرب عبلمات ا٥بدل ،تعأب
كىكذا حاؿ الكفار تراكمت  ،ككآبة دائمة كقلق نفسي كأرؽ ليلي يينٌغص لو العيش كيكرٌه لو األايـ

كبعده ظلمة  ،ظلمة الكفر كبعده ظلمة الغركر كالعناد ،كتراكبت على قلؤّم الظلمات ا٤بتطابقات
 ،مَباكبة متوالية بعضها فوؽ بعض متحّبينفبقوا ُب عدة ظلمات مَباكمة  ،ا١بهل كالفساد كغّبىا

الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ٓت  ،ُقْل َىْل نُػنَػبُِّ ُكْم اِبأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل ﴿كقولو ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعان 
نْػَيا َوُىْم َٰبَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُٰبِْسُنوَف ُصْنعاً  بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ فىمىاذىا ﴿ وقولو َُْ–َُّالكهف/﴾ا٢ْبََياِة الد 

ؿي ۖ فىأىٗبَّى تيٍصرىفيوفى  من اليستقيم ) عن اإلماـ علي)ع(، راجع تفسّبىا ُب كعي القرآف ،ِّيونس/﴾الضَّبلى
ىلىةي  تىضيرُّهي  بو ا٥بدلى  ( رُّهي يىضي  اٍليىًقْبي  يػىنػٍفىعيوي  الى  كىالًَّذم اٍلبىاًطلي، يىضيرُّهي  ا٢بٍىقُّ  يػىنػٍفىعيوي  الى  كىالًَّذم ،الضَّبلى  الشَّكُّ

 . ٖفاطر /  ﴾َأَفَمْن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو فَػَرآُه َحَسناً ﴿ كقولو ،ُٗ/ِشرح النهج
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ػٌَِِْْ زَِٔد  ًَخََْٕضِ ًَخُؽَُُّْْ صَدكَّدضٍ ًٌَُّ هًَْ ػََِِْ صَالظَوُ ًَظَْٕسِْمَوُ ًَخَُِّوُ ؤََّٕ خَُِّوَ َُّٕسِّكُ َُوُ َْٖٓ كِِ خٌَََُّٕٔخضِ  ؤََُْْ ظََُ ﴿ - ٔٗ
 ﴾َّلْؼٌََُِٕ 

فإف التسبيح ا٤بطلوب  ،كا٤براد من الرؤية : رؤية القلب ا٤بعنوية ،كا٥بمزة للتقرير ،( أٓب تعلمَأٗتَْ تَػرَ )   
كقوة التدبٌر  قدرة العقليتعٌلق ببصّبة القلب كبعدىا ا٤بعنوم، ك  ا٢بٌسي كإ٭با البصر ق بو نظرال يتعلٌ 

كىي  ،الذم ٯبيء عن ٕبث علمي كنظر استدالٕب ،العلم ة ىنا معناىاوالرؤي كالتفٌكر كالتذٌكر
الذم يرل اإلنساف انقياد الكوف  ،دعوة إٔب الدراسات كالبحوث العلمية العالية ُب ىذا الوجود

َأَٗتْ ) بللو كٝبالو ككمالو سبحانوُب عبله، ككالءىا لو كعبوديتها ١بكالكائنات كلها للخالق جٌل 
أف  ،اي دمحم علمان قطعيان يشبو ا٤بشاىدة ا٢بسٌية ُب القوة كالدليل كاليقْب ابلوحيأم أعلمت  (،تَػرَ 

اٍلمىقىاًؿ( كل من ُب الكوف من كائنات من ا٤ببلئكة  كىبىلسىافً  ا٢بٍىاؿً  هللا العظيم يسبح لو )بىلسىافً 
ٌظمو ُب مشهد عظيم كٙبمىدي هللا كٛبجَّده كتنزىو كتع ،كا١بن كاإلنس كا٢بيواف كالنبات كا١بماد كغّبىا

ٌرؾ ا٤بشاعر ببل استئذاف، مدىشمٌتسق كرٙب  ٱبشع لو  ،من التسبيح ا١بليل ا٤بوٌَّحدي الذم ٰبي
 ﴾ْن ال تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهمْ َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ٕبَْمِدِه َوَلكِ ﴿ كقولوالوجداف حْب يتمبٌله! 

تسبيح خضوع كتسليم كانقياد الوجود كلو  ،انتماء ككفاء كاتباعفهو تسبيح كٙبميد ككالء ك  ْْاإلسراء / 
 .للخالق
ُر َصافَّاتٍ ) ُٓالرعد /  ﴾َواأَلْرِض َطْوعًا وََكْرىاً  َوَّلِلَِّ َيْسُجُد َمْن ٓت السََّمَواتِ ﴿ كقولو ( َوالطَّيػْ

ٓب  ،االهتاصافٌات ابسطات أجنحتها ُب ا٥بواء أم إهنا تسبح  تعأب كىي ُب أعلى مناز٥با كح
بل إهنا لتزداد  ،يدخل عليها شيء من الكرب كالغركر كما يقع ذلك لكثّب من الناس ضعفاء اإلٲباف

ابسطات أجنحتها  ،فتقيم صبلهتا  ُب جو السماء بطريقتها ا٣باصة ،ّٔذا الطّباف خشوعان 
َوَمن ﴿ كقولوا٢بركية  ا٢بسٌية كىذا ىو التوٌكل على هللا ُب أركع مظاىره ،معتمدة على قدرة هللا

( كل من ىذه ا٤بخلوقات ُكل  َقْد َعِلَم َصبلَتُو َوَتْسِبيَحوُ ) ّالطبلؽ/ ﴾يَػتَػوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَػُهَو َحْسُبوُ 
 ،قد عىًلمى هللا صبلتو أم دعاءه كتسبيحو كٙبميده ،الكثّبة مصلو منهم كمسٌبح عن طريق اإل٥باـ

كالتسبيح  ،كا٤بتناسبة معو!كا٤بقٌدرة لو الٍب يصلي ّٔا كا٤بكٌلف ّٔا ككل ٨بلوؽ قد علم كيفية الصبلة 
سلوبو ا٣باص! كىذا ييشعر أبف عملها ىذا ليس عمبلن آليان كإ٭با ىو الذم يسبح بو هللا بقدره كأب

حٌب ٰبقق ىذا التآلف كالتجاكب كاالنسجاـ كاالندماج بْب سنن هللا ُب  ،عمل عن علم كمعرفة
ن هللا ُب النظاـ العا٤بي ُب ا٤بوجودات الٍب تسبح  ٝبيعان ُب كحدة كاحدة مع سن، ا٤بخلوقات

( إشارة إٔب أف هللا َواَّللَُّ َعِليٌم ٗبَا يَػْفَعُلوفَ ككل ٨بلوؽ ييسٌبحو بطريقتو ا٣باصة! ) ،موٌحدة متٌحدة
 . َٖاألنعاـ/﴾بل تَػَتذَكَُّروفَ َوِسَع َر ِّ ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َأفَ ﴿ كقولوتعأب ٧بيط بعلمها كعملها ٝبيعان 

 .( للتعظيم كالتنزيوُيَسبِّحُ ) –ٔ:فائدة
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على  وٓت اآلية داللة واضحة : ،كيليق بو كل كماؿ كٝباؿ كجبلؿ ،أم يينزٌه هللا عن كل نقص 

أم إٌف ٥با ركحان  ،أف للطيور كا٢بشرات كا٢بيواانت كالكائنات ٥با حظان من اإلدراؾ كالفهم كالتمييز
﴿قَاَلْت ٭َبَْلٌة اَي أَيػ َها النَّْمُل اْدُخُلوا كقولو بقدرىا كتسبيحان بقدرىا كفهمان عقبلن ك 

َوَما ِمْن َدابٍَّة ٓت ﴿ ِِالنمل /  ﴾َأَحطُت ٗبَا ٗتَْ ٙبُِْط ِبوِ ﴿كقاؿ ا٥بدىد لسليماف  ُٖالنمل/َمَساِكَنُكْم﴾
كجود كل شيء يفتقر إٔب هللا تعأب  ،ّٖاألنعاـ /  ﴾َأْمثَاُلُكمْ  ِو ِإالَّ أَُممٌ اأَلْرِض َوال طَاِئٍر َيِطُّب ٔبََناَحيْ 

كيدؿ على من أظهره ككٌونو ٗبا أفاض عليو من نعمة الوجود كٝباؿ  ،ألنو يظهر بقدرتو سبحانو
دكنو بكل كماؿ كىذا ىو التسبيح ا٢بركي الفاعل إذ ال كٲبجٌ  ،ككلهُّم ينٌزىوف هللا عن النقص ،ا٢بياة

كىو أجدر  ،كلكنَّ اإلنساف كحده ىو الذم يغفل عن تسبيح ربو ،إاٌل هللا تعأبمدبر ُب الكوف 
ٓت غرر  (عىٍنكى  ٗبغفوؿ فػىلىٍيسى  لٍ ٍغفى تػى  الى )خلق هللا ُب التسبيح كالتحميد كالصبلة كاإلٲباف كاالستقامة 

( فىسىادً  ًمنٍ فإهنا  اٍلغىٍفلىةى  )احذركا ا٢بكم   ا٢بًٍسًٌ
( إٌف كلَّ مصٌل كمسٌبحو يعلم ما ٯبب عليو من الصبلة بلَتُو َوَتْسِبيَحوُ ُكل  َقْد َعِلَم صَ ) – ٕ

، ه كلكٌنا ال نفهم لغتها كطريقتهاقدره كمقدار  سبً ٕبكل كائن   ،كالتسبيح كالطاعة الٍب كيًلفى ّٔا
 ،(كيف تبِب بيوهتا السداسية الدقيقة كإٔب حياهتم ا٤بنٌظمة كإٔب عسلهم الصٌحيالنحلأنظر إٔب )

عآب  ،عآب الطٌيور ،٩بلكة النمل ،( كيف تفعل ا٢بيل الٌلطيفة الصطياد فريستهاالعنكبوت) كإٔب
كعٌلمها العلم ا٤بناسب الذم ينفعها حىسب  ،ككل نفس حٌية أاتىا هللا ىداىا ا٣باص ّٔا ،األ٠باؾ

طو  ﴾َخْلَقُو ّتَّ َىَدىرَبػ َنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء ﴿ كقولو ،قدرهتا ككظيفتها كىي مييىسَّرةه لذلك

لذلك فإف كل نفس عاقلة   ُّٔ/  ٔركح البياف )إعملوا فكلُّ مييىٌسر ٤با خيًلقى لو(  عن النيب)ص(، َٓ/
عن اإلماـ  ،ٓالتكوير /  ﴾َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ ﴿كقولو كغّب عاقلة ٙبشر يوـى القيامة للحساب 

اإلماـ ( ًإاٌل جاكىبىوي  كىال طائًره  ره جى كىال حى  بػٍقىى جىبىله لزىبيور ال يػى قػىرىأى ا( ًإذا داكيد )ع افى كى ) الصادؽ)ع(
طيليوعها ؟ قاؿى : فىًإنػَّهينَّ يػيقىدًٌسنى  طيليوع الشىٍمس كىبػىٍعدى قػىٍبلى  العىصاًفّبي  أتدرم ما تػىقىويؿي ) الباقر)ع( قاؿ

اًشعنا ) ، كقولوَّٓ/ُُتفسّب الرازم( وت يػىٍومهنَّ هينَّ كىيىٍسأىلنىوي قي بػى رى  ا اٍلقيٍرآىفى عىلىى جىبىلو لىرىأىيٍػتىوي خى لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى
 .ُِا٢بشر/( ميتىصىدًٌعنا ًمٍن خىٍشيىًة اللًَّ 

 ﴾ ًَخََْٕضِ ًَبََُِ خَُِّوِ خَُْٔصِريُ ًََُِِّوِ ُِْٓيُ خٌَََُّٕٔخضِ ﴿ - ٕٗ
كٝبيع ا٤بخلوقات ٙبت ، األرضْبكهللا تعأب ا٤بالك كا٤بتصٌرؼ ُب الكوف كالكائنات ُب السماكات ك 

( َوِإَ٘ت اَّللَِّ اْلَمِصّبُ ) ،ال يشاركو فيو غّبه ،ملكو يتصٌرؼ فيهم ٕبكمو تصرؼ العليم القاىر الغالب
، ِٗاألعراؼ / ﴾َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوفَ ﴿ كقولوكإليو مرجع ا٣ببلئق فيجازيهم كٰباسبهم على أعما٥بم 

من لقائو كال  كال مفرٌ  ،من دكنو إال إليوكال مهرب ال مأكل كال منجى ، كال ملجأ ك فبل ا٘باه إال إليو
 .ِّاألنبياء /  ﴾ال ييٍسأىؿي عىمَّا يػىٍفعىلي كىىيٍم ييٍسأىليوفى ﴿عاصمى من عقابو 
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ٌَُْيْمَ َّىُُْؾُ ِْٖٓ وِالُِوِ ًَُّنٍَُِّّ ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ ِْٖٓ ـِسَدٍٍ ؤََّٕ خَُِّوَ ُّّْـِِ َٔمَدزدً ؼَُّْ ُّاَُِّقُ زَْْنَوُ ؼَُّْ َّفْؼَُِوُ ًََُدٓدً كَعٍََُ خ  ؤََُْْ ظََُ ﴿ - ٖٗ
 ﴾كِْيَد ِْٖٓ زََُيٍ كَُْصِْرُ زِوِ َْٖٓ ََّٙدءُ ًََّصُِْكُوُ ػََْٖٔ ََّٙدءُ ٌََّديُ َٔنَد زَُْهِوِ ٍَّْىَرُ زِدَٕزْصَدَِ 

لكونية الٍب أكدعها ُب ىذا : يدفع كيسوؽ برفق كنظاـ كسهولة ابألسباب اَسَحاابً  يُػْزِجي   
فيتساكل الدليل  ،أم أٓب ترى رؤية علمية أبسباب كونية استداللية ،أٓب تعلمٍ  َأٗتَْ تَػرَ  :ا٤بعُب ،الوجود

َنوُ ا٢بسي مع الدليل العلمي! أف هللا يسوؽ بقدرتو السَّحاب ا٤بتفٌرؽ إٔب حيث يشاء ) ( ّتَّ يُػَؤلُِّف بَػيػْ
بضم قطع السحاب بعضها إٔب بعض فتصّب قطعة كاحدة متبلئمة  ٍب ٯبمع بْب أجزائو بعد تفرقو

كٙبمل ُب طٌياهتا  ،( ٍب ٯبعلو كثيفان متطابقان مَباكمان بعضو فوؽ بعضّتَّ ٯَبَْعُلُو رَُكاماً ) ،مَباكمة
 السحاب ( ا٤باء ٱبرج من بْباْلَوْدؽَ ( فَبل )فَػتَػَرى اْلَوْدَؽ ٱَبُْرُج ِمْن ِخبلِلوِ الشَّحىنات الكهرابئية، )

( كينزؿ من َويُػنَػزُِّؿ ِمْن السََّماِء ِمْن ِجَباٍؿ ِفيَها ِمْن بَػَردٍ من فتوقو كفركجو لنفع الناس) ،الكثيف
 .( بردان كثلجان ا١بباؿالسحاب ا٤باء الذم ىو كأمثاؿ )

( َشاءُ فَػُيِصيُب ِبِو َمْن يَ ىنا كناية تقريبية كإستعارة ببلغية على الفخامة كالكثرة ) (ا١بباؿ)كلمة   
فيٌضره ُب زرعو كٜبره كماشيتو إذا كاف فوؽ ا٢باجة  ،ب بذلك الربد كالثلج من يشاء من العباديفيص

ىناؾ  ،( كيدفعو عمن يشاء فبل يضرٌه بل يناؿ منو ا٣بّب كالنفع الكثّبَوَيْصرِفُُو َعَمْن َيَشاءُ )
ئة هللا بواسطة ىذه السنن ك٤بشي ،كالكائنات مباشرة الكوف تقديرات ُب أرض دكف أرض تبعان لسنن

 ،كىذا يدؿ على منتهى قدرة هللا حيث جعل سبب نفع اإلنساف كضرره سببان كاحدان  ،الٍب خلقها
: الَبؽ ،: آّدوالّسناء ،: الضوء الٌلماع السَّنا( َيَكاُد َسَنا بَػْرِقوِ ) ،ككل يتحٌرؾ ٗبشيئة هللا تعأب

 ﴾ْلبَػْرُؽ ٱَبَْطُف أَْبَصاَرُىمْ َيَكاُد ا﴿ كقولو ،دة ٤بعانو: قصر ضوئو كش َسَنا بَػْرِقوِ  ،الضوء ا٣باطف
( ٱبطف أبصار الناظرين من َيْذَىُب اِبألَْبَصارِ يقرب ضوء برؽ السحاب ك٤بعانو القصّب ) ،َِالبقرة/

 شدة إضاءتو كقوة ٤بعانو. 
 ،كضررهُب ىذا داللة على منتهى قدرة هللا كعظمتو إذ جعل من ا٤بطر نفع اإلنساف  -ٔ:فائدة

كىكذا تتداخل سنن  ،كحياتو كموتو ،كأملو كعملو ،كعزتو كذلتو ،كقوتو كضعفو ،كصحتو كمرضو
فَِإفَّ َمَع ﴿كالعسر كاليسر  ،كالفقر كالغُب ،كالشدة كالرخاء ،األشياء كما يتداخل الٌليل كالنهار

كال عسر دائم كال  ،ئم كال جفاؼ دائمفبل مطر دا  ٔ-ٓالشرح /  ﴾ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً  ،اْلُعْسِر ُيْسراً 
تتداخل السنن الكونية مع السنن اإلنسانية تداخبلن متعادالن كمتبادالن كمتوازانن  ،يسر دائم كىكذا

 ،ككأفَّ ىناؾ نظامان مشَبكان بْب النظاـ الكو٘ب ا٥بائل كنظاـ اإلنساف الصغّب الفاعل ،كمقٌدران 
 ،بطاعة خالق األكواف كالفوز برضاه ـ الكو٘ب العاـ،و ا٣باصة مع النظام حياتكالسعيد من نظٌ 

 تيثٌبتي ىذه القاعدة فقاؿ تعأب:لذلك جاءت اآلية التالية كىي تدعم ىذه ا٢بقيقة كى 
 ﴾ُّوَِِّرُ خَُِّوُ خَََُِّْْ ًَخُنَّيَدََ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َُؼِسَُْشً ًُُِِْٕ خَٕزْصَدَِ  ﴿ - ٗٗ
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كيتصٌرؼ فيهما  ،أم يٌبدؿ هللا الٌليل كالنهار ،ير مقدرة كمنظمة: يصٌرؼ كيبدؿ ٗبقاد يُػَقلِّبُ 

 ،فتعتدؿ ّٔذا التقٌلب كالتغٌّب ا٤بنٌظم حرارة األرض ،كالنور كالظلمات ،ابلطوؿ كالقصر كا٢بر كالربد
كىذا التغّب ا٤بنٌظم  ،كينشأ من نظاـ تعاقب الٌليل كالنهار كتغٌّب أحوا٥بما الفصوؿ األربعة للسنة

َرةً يدؿ على كجود منٌظم كمغٌّب كمقٌلب ٘بب طاعتو ) ا٤بستمر ( كعظة بليغة على ِإفَّ ٓت َذِلَك َلِعبػْ
( لكل من يبصر بوعي كيدرؾ كيتفٌكر أم لذكم أُلْوٙت األَْبَصارِ كجود الصانع ا٤ببدع كحكمتو )

ُوٙت النػ َهىَٰ ﴿ كقولوالعقوؿ كالبصائر ا٤بستنّبة  ِلَك آَلاَيٍت ألِّ كخصهم ابلذكر  ،ُِٖطو/﴾ِإفَّ ٓت ذََٰ
  ًإفَّ ُب ) ٓت غرر ا٢بكم ،كيستقيموف كيطيعوف هللا عزكجل ،موالٌ ألهنم الذين يتدبٌركف كينتفعوف ٗبا تع

( ظاىرة تبْب يُػَقلُِّب اَّللَُّ اللَّْيَل َوالنػََّهارَ ) فائدة:( كيٌل شىٍيء مىٍوًعظىة كىًعبػٍرىة ًلذىًكم الليٌب كىالًٱٍعًتبار
  .ِٗالرٞبن/ ﴾ُكلَّ يَػْوـٍ ُىَو ٓت َشْأفٍ ﴿ كقولون حاؿ إٔب حاؿ بطريقة منظمة متغٌّب األحواؿ 

ـُ نَُداِو٥ُبَا بَػْْبَ النَّاسِ ﴿  .َُْآؿ عمراف /  ﴾َوتِْلَك اأَلايَّ
يدؿ على أنو ىناؾ نظاـ  ،ستمرارُب تقٌلب الٌليل كالنهار كتىغٌّبٮبا من حاؿ إٔب حاؿ اب ٗبعُب:

إٌف  ،كيدؿ على كجود سنن كونية مرتبطة بسنن إنسانية ،كمغزاه بعيد ،ظاىره دقيق كابطنو عميق
ليواجو القلب ىذا  ،ظاىرة تداخل الليل كالنهار ظاىرة مدىشة ذىبت األلفة كالعادة بوقعها ا٤بثّب

فاالتصاؿ ابلبحث ُب  ،لنظاـ الكو٘ب دائمان ٕبس جديد ككعي مفيد كمشاعر متحركة غّب غافلة
ك٥بذا يوقظنا القرآف مرة بعد مرة  ،ان كطمأنينة كعلمان كاكتشافان جديدان كمفيدان ىذا الوجود يهبنا أينس

 ،، كال نلتفت إٔب مضموهنا كغايتها فنكوف من الغافلْبال ٭بٌر على شكلها لظاىرة الليل كالنهار كي
يعرضها على  ،وبتعابّب مثّبة على التفكّب ،يعرض القرآف ىذه الظاىرة ِبساليب قرآنية متعددة

كالذم كضع ىذا النظاـ ىو  ،ّٕ/ فصلت﴾َوِمْن آاَيتِِو اللَّْيُل َوالنػََّهارُ ﴿هنا آية دالة على كجود هللا أ
يعرض القرآف ىذه السينة بعدة أساليب  ،َٖا٤بؤمنوف/﴾َوَلُو اْخِتبلُؼ اللَّْيِل َوالنػََّهارِ ﴿كقولوهللا ا٤بنٌظم 

اًر كىييوًلجي ﴿فيقوؿ  اترة أيٌب القرآف لبياف دقة كأبعاد  ،َٔا٢بديد/﴾النػَّهىارى ُب اللٍَّيلً  ييوًلجي اللٍَّيلى ُب النػَّهى
 كقولو( ْسَلخُ نَ كاترة ) ،( كما ُب آية البحثيُػَقلِّبُ ( كاترة ابلفعل )وِلجُ يُ ىذه الظاىرة ابلفعل )

كىجىعىٍلنىا اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى ﴿( َمَحْوَنَ فَ ) ّٕيس /  ﴾َهاَر فَِإَذا ُىْم ُمْظِلُموفَ َوآيٌَة ٥َبُْم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُو النػَّ ﴿
اًر ميٍبًصرىةن  عىٍلنىا آيىةى النػَّهى ( تَػنَػفَّسَ و  َعْسَعسَ ، كيقوؿ اترة )ُِاالسراء / ﴾آيػىتػىٍْبً فىمىحىٍوانى آيىةى اللٍَّيًل كىجى

ظهر  : تَػنَػفَّسَ  ،موذىب ظبل َعْسَعسَ  ُٕالتكوير/﴾َوالص ْبِح ِإَذا تَػنَػفَّسَ َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس۞﴿
فإذا حاف كقت الصبح  ،ككأف ظبلـ الليل يضغط عليو كيقيٌده ،كٌدبٍَّت فيو ا٢بياة كتنٌفس كاراتح

 .كرفع عنو األثقاؿ كاألٞباؿ كالظبلـ كالقيود! ،تػىنػىٌفس
حيث تبعث ا٢بياة  ،انو مولد حياة جديدة لؤلحياء ٝبيعان  ،وٓت تعبّب عن ظهور الصبح ابلتنفس

فبدت  ،كبعد أف غشيها سبات النـو كغطٌاىا ظبلـ الليل ، األحياء مع انفبلؽ الصبحمن جديد ُب
َوُىَو الَِّذي يَػتَػَوفَّاُكْم اِبللَّْيِل َويَػْعَلُم َما ﴿ كقولوككأهنا ُب عآب ا٤بوتى ساكنة ىامدة مٌيتة موتة مؤقتة 

َعُثُكْم ِفيوِ  : كتداخل الليل كالنهار إهنا ُسنة التداخل بْب األشياء ،َٔاألنعاـ /  ﴾َجَرْحُتْم اِبلنػََّهاِر ّتَّ يَػبػْ
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 أف كل شيء ٓت ا٢بياة تبّْب  ،مرتبطة بسنة إنسانية حياتية منظمة أيضان  ،تبْب سينة كونية منٌظمة
 ،كا٣بّب كالشر ،يتداخل الظبلـ كالنور فكما يتداخل الليل كالنهار كذلك ،مبِب على التداخل

 ،كاألمل كالعمل ،، كا٢بياة كا٤بوتزة كالذلة كالقوة كالضعفض، كالعكالصحة كا٤بر  ،كالنعمة كالنقمة
ِإفَّ َمَع  ،فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً ﴿كالعسر كاليسر  ،كالشدة كالرخاء ،كالركح كا١بسدنثى، كالذكر كاأل

ـي ا٢بىاًؿ مىنٍ فبل ٲبكن أف تبقى األشياء على ح ،ٔ-ٓالشرح /  ﴾اْلُعْسِر ُيْسراً  حىاؿ(، فبل الػمي  ا٥با )كدىكا
، كىكذا دائم كال هنار دائم كال ليل ،كال صحة دائمة كال مرض دائم ،عسر دائم كال يسر دائم

 .يداكؿ هللا األايـ بْب الناس
كُب الكوف كُب  ، كٙبريك حيويٌتها ُب ا٤بشاعر كُب الضمائركىكذا تتحرؾ السنن الستمرار ا٢بياة

َرًة أُلْوٙت األَْبَصارِ اإلنساف ُب كحدة كاحدة موٌحدة مٌتحدة ) ( يكفي أف تدرؾ ىذه ِإفَّ ٓت َذِلَك َلِعبػْ
 فىسىادً  ًمنٍ  فإهنا اٍلغىٍفلىةى احذركا ) ٓت غرر ا٢بكم ،كي ال ٭برُّ عليها غافلْب  ،السنن ابلبصر قبل البصّبة

 . (ا٢بًٍسًٌ 
ػَََِ زَؽْنِوِ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ َِِّْٔٙ ػَََِ َِـَِِْْْٖ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ َِِّْٔٙ ػَََِ ؤََْزَغٍ  ًَخَُِّوُ وََِنَ ًََُّ يَخزَّصٍ ِْٖٓ َٓدءٍ كَِٔنْيُْْ َْٖٓ َِِّْٔٙ ﴿ - ٘ٗ

 ﴾َّىُِْنُ خَُِّوُ َٓد ََّٙدءُ بَِّٕ خَُِّوَ ػَََِ ًَُِّ َِْ٘ءٍ هًٌَُِّ 
 كا٤باء لو حقيقة كاحدة مع أف كل دابة الٍب ،كا٤باء جزء أساسي من مادة كل حي ،: نطفةَماءٍ    

كمادٌب كمشى على األرض من عاقل كغّب عاقل  ،: كل من دٌب كمشى َدابَّةٍ خلقت منو متنوعة! 
 ىذا ىو رابع دليل على التوحيد ،َّاألنبياء /  ﴾َوَجَعْلَنا ِمْن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ ﴿٨بلوؽ من ماء 

ؿ الدكاب ؿ ا٤بطر ٍب أبحواافقد استدؿ أبحواؿ السماء كاألرض كبتصريف السحاب كإنز 
ألنو ا٤بادة األساسية األكٔب لبدأ  ،كخص ا٤باء ابلذكر من بْب ما يَبتب منو من ا٤بواد ،كا٢بيواانت

يله ﴿كمنها النبااتت  ،فا٤بادة ا٢بية كاحدة كلكن يَبتب منها أنواع ا٤بخلوقات ،ا٣بلق كىزىرٍعه كى٬بًى
لي بػىٍعضىهىا عىلىى بػىٍعضو ُب األيكيلً ًصنػٍوىافه كىغىيػٍري ًصنػٍوىافو ييٍسقىى ٗبىاءو كىاًحدو كىنػيفى  ُهْم َمْن ) ،ْالرعد/ ﴾ضًٌ َفِمنػْ

ُهْم َمْن ٲَبِْشي َعَلى ( فمنهم من يزحف على بطنو كا٢بية كالزكاحف كالديداف )ٲَبِْشي َعَلى َبْطِنوِ  َوِمنػْ
ُهْم َمْن ٲَبِْشي َعَلى َأْرَبعٍ ( كاإلنساف كالطّب )رِْجَلْْبِ  ٱَبُْلُق اَّللَُّ َما الدكاب )( كاألنعاـ كسائر َوِمنػْ
كمقدار حجمها  ،( من أنواع ا٤بخلوقات ا٤بختلفة ُب أشكا٥با كألواهنا كطبائعها كطريقة عيشهاَيَشاءُ 

 ﴾ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ ﴿ككلُّها تسّب على أكمل كجو كاتقن صنع  ،ككيفية تكاثرىا
( ىو قادر على ما يشاء ِإفَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ هتا، )ك٘برم ابلشكل الذم ٰبفظ حيا ٖٖالنمل/

( يدؿ على نفوذ مشيئة هللا كطبلقة يىكينٍ  ٓبىٍ  يىشىأٍ  )ما شىاءى هللا كىافى، كىما ٓبٍى  ال ٲبنعو مانع ٩با يريد
ا٤بؤمنوف /  ﴾ َأْحَسُن ا٣ْبَاِلِقْبَ اَّللَُّ  فَػتَػَباَرؾَ ﴿ ٕالسجدة /  ﴾الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقوُ ﴿ كقولوقدرتو 

كٓب يذكر ما ٲبشي على  فائدة:كىي بذاهتا فكرة سقيمة كعقيمة!،  ،كىذا ينفي فكرة ا٤بصادفة ،ُْ
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كيستدؿ على  ،فالقرآف ينٌبو بذكر بعض اآلايت ،ألف الًعربة تكفي بذكر األربع ،أكثر من أربع

ييٍذكىري ك٩ٌبا ٓبٍى  ( ٩بَّاٱَبُْلُق اَّللَُّ َما َيَشاءُ ة ُب قولو )لتدخل اآلي ،اآلايت األخرل ابلتجارب الواقعية
 . ٖالنحل/﴾َوٱَبُْلُق َما اَل تَػْعَلُموفَ ﴿كقولوٍر. ييٍذكى 
 ﴾َُوًَْ ؤََُّْٗنَد آَّدضٍ ُٓسَِّْنَدضٍ ًَخَُِّوُ َّيًُِْ َْٖٓ ََّٙدءُ بََُِ صَُِخغٍ ُْٕٓعَوٍِْْ  ﴿ - ٙٗ

فكأفَّ هللا عزكجل يقوؿ لك: أيريد أف أرتفع بك من مستول  ،على إٔب األدٗب( اإلنزاؿ من األنَزْلَنااَ )
فخذكا منهج حياتكم من هللا سبحانو كال  ،جاذبية األرض إٔب عيٌلو السماء كجاذبية القيم كا٤ببادئ

( كدالئل عديدة آايتٍ ( إليكم أيُّها الناس ُب العآب )َلَقْد أَنَزْلَنا: )ا٤بعُب ،أتخذكه من غّبه
دالة على ا٥بداية كىتػيعىرًٌؼي اب كمنهجو ا٤بستقيم، من الٌذرة الصغّبة إٔب آٌّرة  ،( كاضحاتيَِّناتٍ ُمبػَ )

( َواَّللَُّ يَػْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَ٘ت ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ) ،تدؿ على أنو واحد -وكل شيء لو آية  ،الكبّبة
ل فمن اتص ،ىدل هللا كنوره كمنهجو كأتثّبه كمن كٌجو نفسو إليو كجد فيو ،جعل هللا للهدل طريقان 

كمن أعرض عن ا٥بدل فقد النور  ،، كاستقرت نفسو كاستقاـ ُب فكره كسلوكوبو فقد اطمأف قلبو
كىكذا مشيئة هللا ُب ا٥بدل كالضبلؿ  ،ا٥بادم كدخل ُب طريق الضبلؿ ا٤بتعدد كالظلمات ا٤بَباكبة

َا َأِضل  ﴿كقولو  كهللا  َٓسبأ /  ﴾َعَلى نَػْفِسي َوِإْف اْىَتَدْيُت فَِبَما يُوِحي ِإَٙتَّ َر ِّ  ُقْل ِإْف َضَلْلُت فَِإ٭بَّ
( إٔب الدين ِإَ٘ت ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ل من خلقو )سبحانو يرشد من يشاء كيريد كيرغب من ىو مؤىٌ 

كىًإنَّكى ﴿ َُُآؿ عمراف / ﴾يمو كىمىٍن يػىٍعتىًصٍم اًبللًَّ فػىقىٍد ىيًدمى ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىقً ﴿القٌيم كىو اإلسبلـ 
توحيد حٌذر من النفاؽ ك٤با ذكر دالئل ال ،ّٓ-ِٓالشورل/﴾ًصرىاًط اللًَّ  ، لىتػىٍهًدم ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو 

 كا٤بنافقْب.
كصديق الكفر، كرفيق كىو يفسد اإلٲباف كأخو الشرؾ  ،ىو كل من أضمر غّب ما أظهر والنفاؽ:

 فقاؿ:  ،رة يعا٘ب منها آّتمع اإلسبلميآفة خطّبة كمري الظلم، كىو
 ﴾يَ زِدُُْٔآِْنِنيَ ًََّوٌٌَُُُٕ آَٓنَّد زِدَُِّوِ ًَزِدٌٍَُُُِّٔ ًَؤَؼَؼْنَد ؼَُّْ َّعٌََََُّ كَُِّنٌ ِٓنْيُْْ ِْٖٓ زَؼًِْ ٌَُِيَ ًََٓد ؤًَُُْحِ ﴿ - ٚٗ

ّتَّ  كرسولو كالتزمنا بكل أكامرٮبا )يقوؿ ا٤بنافقوف كيٌدعيوف بلساهنم صٌدقنا اب كابلرسوؿ كأطعنا هللا
ُهْم ِمْن بَػْعِد َذِلكَ  ( ٍب تعرض ٝباعة منهم كترفض علنان العمل أبكامر هللا يَػتَػَو٘تَّ َفرِيٌق ِمنػْ

 ،اتران نفاقو كتقٌلبوكيبقى البعض اآلخر من ا٤بنافقْب س ،كالرسوؿ)ص( من بعد إعبلف الطاعة
( كليس أكلئك ا٤بٌدعْب َوَما ُأْولَِ َك اِبْلُمْؤِمِنْبَ هللا كرسولو )كيعملوف ابلظاىر كأماـ الناس أبكامر 

ألف الدعاكل إذا ٓب يكن  ،اإلٲباف ٗبؤمنْب على ا٢بقيقة فهم يتظاىركف ابإلٲباف كيتاجركف ابلدًٌين
 ﴾ِدُعُهمْ ِإفَّ اْلُمَناِفِقَْب ٱُبَاِدُعوَف اَّللََّ َوُىَو َخا﴿كقولوعليها بٌينات كمصاديق فأصحأّا أدعياء 

ىمىاتو  ثىبلث لًٍلمينىاًفقً ) عن النيب)ص(، ٕٗٔالنساء/ ،كىذى  حىدَّثى  ًإذىا: عىبلى ،أىخىلى دى كىعى  كىًإذىا بى  فى
ئنا النَّاسي  ريؾى يػىتػٍ  )الى  ٓت غرر  ا٢بكم ،َِٔ/ِٕالبحار  (خىافى  نى مً تي ائً  كىًإذىا يػٍ حً  ًديًنًهمٍ  ًمنٍ  شى  ًإالَّ  مٍ دينٍػيىًاىي  إًلًٍصبلى
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بػىعَّضى ذيٌلكى  كيٌلوي كىالقىٍوؿي   عىمىله  اإًلٲبافي ) عن اإلماـ الصادؽ)ع( ًمٍنوي(! أىضىرَّ  مىاىيوى  عىلىيػٍهيمٍ  هللاي  حى فػىتى 
 . ِّص  ٗٔالبحار ( العىمىل
كلكنو يعصي هللا  ،يعتقد بقلبو كيقوؿ بلسانو أنو مسلم ال ( مناْلُمَناِفِقْبَ من الضآلْب ) فائدة:

كمنهم من يىدَّعي اإلسبلـ بلسانو كاليؤمن بقلبو كىذاف الفريقاف ٮبا  ،تعأب عن عمد فيما أمر كهنى
 كقولوكلكن أبقل ٘بربة كاختبار يظهر زيفو  ،ىؤالء لىًبسيويا اإلٲباف ظاىران  ،ا٤بقصوداف ُب اآلية الكرٲبة

رَُكوا َأْف يَػُقوُلو ﴿ َوِمَن النَّاِس َمن ﴿ وقولو ِ/  العنكبوت ﴾ا آَمنَّا َوُىْم ال يُػْفتَػُنوفَ َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ
إفَّ اإلٲباف الصحيح مٌب استقر ُب القلب ظهرت آاثره ا١بميلة ُب  ُُا٢بج/﴾يَػْعُبُد اَّللََّ َعَلىَٰ َحْرؼٍ 

كال تقبل  ،كاإلسبلـ عقيدة عا٤بية حركية ال تطيق السلبية ،األقواؿ كاألعماؿ كا٤بشاعر كا٤بواقف
ف أ في اإًلٍنساٍ  حى ما أىقٍػبى ) ٓت غرر ا٢بكم٫بياز إٔب غّب ا٤بؤمنْب. قف كاالالتقٌلب كالتلٌوف كالتذبذب ُب ا٤بوا

اف عن اإلماـ الباقر)ع(: أنو كانت بْب علي ُب ٦بمع البي أسباب النزوؿ:( كىٍجهىٍْبً  اٍ ذى  يىكيوفى 
فخرجت فيها أحجار كأراد رٌدىا ابلعيب فلم  ،كعثماف منازعة ُب أرض أشَباىا عثماف من علي

كقاؿ بيِب كبينك رسوؿ هللا)ص( فقاؿ ا٢بكم بن أيب عرؼ ما فيها، أكقاؿ إ٘ب ٓب ي)ع( أيخذىا عل
فنزلت  ،فبل ٙباكمو إليو ،إف حاكمتو إٔب ابن عمو حكم لو ،العاص لعثماف كىو من ا٤بنافقْب

 اآلايت.
َّإْظٌُخ بَُِْْوِ  ًَبِْٕ ٌَُّْٖ َُيُْْ خُْمَنُّ ۞ ِٓنْيُْْ ُٓؼُِْظٌَُٕ  ًَبٌَِخ يُػٌُخ بََُِ خَُِّوِ ًٌَََُُِٔوِ َُِْمٌَُْْ زَْْنَيُْْ بٌَِخ كَُِّنٌ﴿ - ٜٗ – ٛٗ

 ﴾ٍُْٓػِنِنيَ
ُهْم ُمْعِرُضوفَ قْب إٔب حكم هللا كرسولو )فكإذا دعوا ىؤالء ا٤بنا    نَػُهْم ِإَذا َفرِيٌق ِمنػْ ( لَِيْحُكَم بَػيػْ

كضٌدىم كليس لصا٢بهم  إف كاف ا٢بق عليهم ،استنكفوا كأعرضوا عن ا٢بضور إٔب ٦بلس الرسوؿ
كا إٔب رسوؿ هللا ( كإف ٍكاف ا٢بق ٔبانبهم جاؤ َوِإْف َيُكْن ٥َبُْم ا٢ْبَق  َيَُْتوا ِإلَْيِو ُمْذِعِنْبَ ) – ٜٗ

( مسرعْب طائعْب منقادين! لعلمهم أنو )ص( ٰبكم اب٢بق، كأهنم يٌتبعوف ا٥بول كا٤بصاّب ُمْذِعِنْبَ )
إٌف منافقان كيهوداين ٚباصما  سبب النزوؿ:ءىم كمصا٢بهم، كا٢بق عندىم إذا كافق أىوا ،ا٣باصة

فدعاه اليهودم إٔب ااكمة عند دمحم)ص( كدعاه ا٤بنافق إٔب كعب األحبار اليهودم  ،على شيء
َوَما ُأْولَِ َك ﴿الذم أيخذ الرشوة فرفض ا٤بنافق. كىذا الصنف ا٤بتقٌلب يوجد ُب كل زماف مكاف 

كُب ىذا إشارة إٔب أف ا٤بنافقْب كياف كاحد متذبذب من الضبلؿ كسريع  ،ْٕاآلية /  ﴾اِبْلُمْؤِمِنْبَ 
كأنو ال فرؽ  ٕٔالتوبة/ ﴾اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت بَػْعُضُهم مِّن بَػْعضٍ ﴿ كقولوالتقٌلب كالتٌلوف كالفساد 

تحن منهم كمن ال ٲبتحن م عصابة ، إهنييدعى إٔب حكم هللا كمن ال ييدعىكبْب من  ،بْب من ٲبي
كا ابإلسبلـ، دينهم لص كىم أخطر ٩بن أعلنوا ا٢برب  ،على ألسنتهم قه عً كالدين لى  ،داننّبىموص تىسىَبَّ
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ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ﴿ كقولو ٌدك ظاىرم كذلك عدٌك لئيم مستور،ىذا ع ،على اإلسبلـ مكاشفةن 

 . ٔالنساء/ ﴾رًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييًضلَّهيٍم ضىبلالن بىًعيدان ًإٔبى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا ًبًو كىيي 
  ﴾دٌَُُِٕٔ ؤَكِِ هٌُُِزِيِْْ ََُٓضٌ ؤَّْ خَْظَدزٌُخ ؤَّْ َّىَدكٌَُٕ ؤَْٕ َّمِْقَ خَُِّوُ ػََِْْيِْْ ًٌَََُُُٔوُ زََْ ؤًَُُْحِيَ ىُْْ خُظَّ ﴿ - ٓ٘

ضطراب ُب النفس كالعقيدة كا٣بلل ُب الفكر كاال ،ر: فساد الفطرة كالضمّب كا٤بشاعاْلَقْلب َمَرضٌ 
( ماذا َأٓت قُػُلوِّبِْم َمَرضٌ ) ا٤بعُب:: شٌكوا بسبب ٚبلخل كتزلزؿ إٲباهنم،  اْرََتبُوا ،كالتدٌين مثل النفاؽ

دىى ىؤالء؟ كما الذم جعلهم يتخبطوف ىكذا ّٔذا التذبذب كالتقٌلب؟ ىل يعانوف من مرض 
ـْ اْرََتبُواصٌحاء كعقبلء )نفسي أـ عقلي؟ أـ أهنم أ ( شكوا أم أـ رأكا منك ما أكقعهم ُب شك َأ

ـْ ٱَبَاُفوَف َأْف ٰبَِيَف اَّللَُّ َعَلْيِهْم َوَرُسولُوُ ) كريبة من أمرؾ فلم يعودكا يثقوف بقولك؟! : ٯبور ٰبَِيفَ ( َأ
 ،أنو ليس كل ذلكأم أـ إهنم ٱبافوف أف ٯبور هللا كرسولو عليهم بظلمهم ُب ا٢بكم؟! ا٢بق  ،كيظلم

كال  ،بل السبب ا٢بقيقي كالدافع األساس العما٥بم أهنم ظا٤بوف ال ٰببوف ا٢بق من أية جهة كاف
كاالستفهاـ للمبالغة ُب  ،صةبدكف إاٌل مصا٢بهم الدنيوية ا٣باكال يع ،يرغبوف إاٌل ُب ىول أنفسهم

( سوء حا٥بم كاف بسبب الظَّاِلُموفَ  َبْل ُأْولَِ َك ُىمْ التوبيخ كالذـ كاالستنكار من أمرىم الغريب )
 كقولوظلمهم ألنفسهم كظلمهم لغّبىم كعنادىم للحق كأىلو كإعراضهم عن حكم رسوؿ هللا 

ُغوَف َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اَّللَِّ ُحْكمًا ِلَقْوـٍ يُوِقُنوفَ ﴿  ٓت ا٢بديث َٓا٤بائدة/ ﴾َأَفُحْكَم ا١ْبَاِىِليَِّة يَػبػْ
يػٍري ) ُب ىذه اآلايت دليل على  فائدة: (!األشرار أىصىابىوي  مىا ا٣بٍىٍّبً  كىشىرَّ  ،األشرار ابى أىصى  مىا الشَّرًٌ  خى

 كالكبلـ ال ٱبالف العمل.  ،فيكوف العملي مطابقان للقوؿ ،أف اإلٲباف قوؿ كعمل كلو مصاديق
يػىٍعلىمي الًَّذينى ظىلىميوا أىمَّ مينقىلىبو يىنقىًلبيوفى ﴿  . ِِٕالشعراء/ ﴾كىسى

 ﴾ؼَؼْنَد ًَؤًَُُْحِيَ ىُْْ خُُْٔلِِْمٌَََُّٕٗٔد ًَدَٕ هٌٍََْ خُُْٔآِْنِنيَ بٌَِخ يُػٌُخ بََُِ خَُِّوِ ًٌَََُُِٔوِ َُِْمٌَُْْ زَْْنَيُْْ ؤَْٕ َّوٌٌُُُخ َِٔٔؼْنَد ًَؤَبِ ﴿ - ٔ٘
نَػُهمْ كاف الواجب عليهم عندما ييدعوف إٔب رسوؿ هللا ) هم ( للفصل بينهم كبْب خصوملَِيْحُكَم بَػيػْ

ْعَنا َوَأَطْعَنا) ( أف يسرعوا كيقولوا ببل تردد كال جداؿ ٠بعان كطاعة بوعي كاستجابة سواء َأْف يَػُقوُلوا ٠بَِ
 إذا ال إٲباف مع تردد ُب أمر من أمر هللا ،فلو كاف ىؤالء مؤمنْب لفعلوا ذلك ،٥بم ا٢بق أـ عليهم

كيصٌدقوف معو مادموا ُب  ألف ا٤بؤمنْب يسٌلموف للحق كرسولو أكشك ُب حكم من أحكامو،
( كأكلئك َوُأْولَِ َك ُىْم اْلُمْفِلُحوفَ )  ّٓيونس / ﴾َبعف يُػتػَّ أّق َأحَ  َأ٢ْبَق﴿كقولو اطمئناف أنو حق 

ألف ا٤بؤمن ال  ،ىم الفائزكف بسعادة الدارين كالناجوف من كل ٧بذكر ،ا٤بسارعوف إٔب مرضاة هللا
 ،كلو كاف فيو ضرر عليو ،ا٢بق كلو على نفسو كيقوؿ ،يستنكف عن دعوة ا٢بق بل يتشرَّؼ ّٔا

كالثبات ُب  ،( من أجل نصرة ا٢بق كاعطاء ا٢بقوؽشهيدًا ٓت سبيل هللاكلو ضىٌحى بنفسو )
عن اإلماـ ّٔذه الصبلبة كالقوة كاإلرادة ا٤بؤمنة على االستقامة، يفلح ُب دنياه كآخرتو.  ،قفاا٤بو 

ٍؤًمنى ) الكاظم)ع(
ي
عا لي فى تػى سٍ يي  ا١بىبىلي  ،ا١بىبىلً ًمن  زُّ أيعى  ًإفَّ ا٤ب

ى
ٍؤًمني  ،ًكؿاًب٤ب

ي
تنبيو  (نوي شىٍيءيً دً  لي فى تػى سٍ ال يي  كىا٤ب

 . ّْٔا٣بواطر ص 
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ىذه  ُْْ/  ٦ّبمع البياف )إٌف من أٌمٍب لرجاالن اإلٲباف أثبت ُب قلؤّم من ا١بباؿ الركاسي(  عن النيب)ص(
كما ُب قلؤّم من سبلمة سريرة  ،نْب الصادقْبىي الصورة ا٤بتألقة ا٤بشرقة النموذجية إلٲباف ا٤بؤم

كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىال ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّي كىرىسيوليوي أىٍمران أىٍف يىكيوفى ٥بىيٍم ﴿ كقولوكصدؽ كنية كقوة يقْب. 
نَػُهْم ّتَّ َفبل َورَبَِّك ال يُػْؤِمُنوَف َحٌبَّ ﴿ وقولو ّٔاألحزاب /  ﴾ا٣ٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىمٍ  ُٰبَكُِّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

ىناؾ أمر لك كأمر  فائدة:، ٓٔالنساء / ﴾ال ٯبَُِدوا ٓت َأنُفِسِهْم َحَرجًا ٩بَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 
كعليك السمع كالطاعة ُب ا٢بق ُب ، فإف كاف لك فبل تبطر كاشكر، كإف كاف عليك فاصرب ،عليك

كأف ال تنازع األمرى أىليو الشرعيوف إاٌل أف أيمركؾ  ،ليك أف تقيم لسانك ابلعدؿكع ،عسرؾ كيسرؾ
)من أطاع ا٣بالق ٓب يباؿ  عن اإلماـ ا٥بادي)ع(، ٗبعصية بٌينة )ال طاعة  ًلمخلويؽ ُب مٍعصٌية ا٣باًلًق(

ائط فارـً بو عرض ا٢ب ،فما أمرت بو من شيء ٱبالف كتاب هللا ،ّٔٔ/  ٖٕالبحار بسخط ا٤بخلوؽ( 
، الظا٤بوف ْْا٤بائدة/﴾ فَُأْولَِ َك ُىْم اْلَكاِفُروفَ  َٰبُْكْم ٗبَا أَنَزَؿ اَّللُّ َوَمْن ٗتَْ ﴿ كقولو  كائنان مىٍن كاف

 . الفاسقوف
 ﴾خَُِّوَ ًََّعَّوِْوِ كَإًَُُْحِيَ ىُْْ خُْلَدجًَُِّٕ  ًَََْٖٓ ُّؽِغْ خَُِّوَ ًٌََََُُٔوُ ًََّىَْٙ ﴿ - ٕ٘

( اَّللََّ َويَػتَِّقيوِ  ىَوٱَبْشَ ( أمرى هللا كأمرى رسولو فيما أمراه بو كترؾ ما هنياه عنو )َّللََّ َوَرُسوَلوُ َوَمْن يُِطْع ا)
حياتو كيٌتقو فيما مضى من  ،كٱباؼ هللا ُب كل األحواؿ ُب السرَّ العبلنية كخوفان عن علم كمعرفة

التقول  ،تقول أعٌم من ا٣بشيةكال ،، كأيضان ىذه طاعة مصحوبة ٖبشية هللا كتقواهفيما يستقبل
ؼ منو كا٣بو  ،ُب كل األحواؿ كاالستقامة على هنجو ،مراقبة هللا كالشعور بقربو كالورع عن ٧بارمو

ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ ﴿ كقولو ،، ال خوؼ رىبة كرعبتعأب خوؼ ىيبة كرغبة كحبٌ   ﴾َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
: ىو وا٣بوؼ( ًمٍنوي  فػىرىٍرتي ًخٍفت اٍلمىٍخليوؽى  ، إذىاًإلىٍيوً  فػىرىٍرتي  قى ا٣بٍىالً  ًخٍفت ًإذىا) ٓت غرر ا٢بكم ْٔالرٞبن/

شية، الهنا كالتقول أكسع من ا٣ب ،فصار أحدٮبا يصٌب ُب معُب اآلخر ،التحٌرز كالوقاية من الذنوب
خوؼ انتج من تسامي النفس من عدـ اقَباب الذنوب.  : ىيا٣بشيةبينما  ،٘بمع الورع كا٣بشية

ىم الفائزكف  ،( فأكلئك ا٤بسارعوف إٔب مرضاة هللا كتقدٙب ا٣بدمات لعبادهِ َك ُىْم اْلَفاِئُزوفَ فَُأْولَ )
ًلما  عان بى كيم حىٌبَّ يىكيوف ىىواهي تػى أىحىدى  نٍ ال يػيؤىمً ُب ا٢بديث ) ،ا٤بفلحوف على كل حاؿ بسعادة الدارين

  .ُُٕ/  ٔركح البياف  (وب تي ًجئٍ 
كعند  ،ا٤بنهي عنويدخل فيها فعل ا٤بأمور بو كترؾ  طبلؽ معناىاإول عند ( التقَويَػتَِّقيوِ ) –ٔ:فائدة

بوجود مىلكىةي  ، أك الطاعة )كما ُب ىذا ا٤بوضع( ٗبعُب توٌقي عذاب هللا بَبؾ معاصيواقَباهنا ابلربًٌ 
هللا  ( الذين ٝبعوا بْب طاعةفَُأْولَِ َك ُىْم اْلَفاِئُزوفَ ذاتية خاصة ُب نفسو تصاحبو ُب كل أحوالو )

( ٍب أف أدبى ىذه الطاعة ا٤بميزة مع خشية هللا كىقىاهي  هللاى  اًتػَّقىى كىمىنً كرسولو كخشية هللا كتقواه )
  ،أدبه رفيع ينبئ عن مدل إشراؽ القلب بنور هللا كاستذكاؽ الصلة بو كشعوره ّٔيبتو كمقامو ،كتقواه
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 طاعة ال تلتقي مع طاعة هللا كرسولوفكل  ،كما يينبئ عن ًعزًٌة قلب ا٤بؤمن كاستعبلئو عن ارمات

، كينفر منها طبع ا٤بؤمن ىي طاعة ذلٌة ال يرضاىا هللا لعبادهإذا ٓب تصٌد عنها،  بل كتعارضها،
بىًغي لًلميٍؤًمن ًإف ييذً ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(، العزيز ٌؿ نػىٍفسوي ؟ يػىتػىعىرَّض  ،نػىٍفسوي  ؿَّ ال يػىنػٍ قػىٍيل كىكىٍيفى ييذى

 نٍ وي فىبل أت مى نػىٍفسي  ٌيوً عىلى  ىانىتٍ  ًمنٍ ) عن اإلماـ ا٥بادي)ع(، ِْٖتنبيو ا٣بواطر ص  !( ييًذ٥باًلما ال ييًطيق فػى 
  .  ّٖٓٙبف العقوؿ ص  ه(شىرٌ 

 ﴾َُِّوَ وَسِريٌ زَِٔد ظَؼٌََُِْٕٔ ًَؤَهٌَُْٕٔخ زِدَُِّوِ ـَيًَْ ؤََّْٔدِٗيِْْ َُحِْٖ ؤََُْٓظَيُْْ ََُْىُُْـَُّٖ هَُْ ال ظُؤٌُِْٕخ ؼَدػَصٌ َٓؼًُُْكَصٌ بَِّٕ خ ﴿ - ٖ٘
كا٢بلف  ،( بغاية األٲباف الػميغىلَّظىةى كقدر طاقتهم من ا٢بلف الشديدَجْهَد َأٲْبَاهِنِمْ حلف ا٤بنافقوف )

ال  ،كأيضان كثرة ا٢بلف كتوكيده قيل: )مىٍن ال إٲبافى لو ،الرخيص ىو أكؿ صفة من ٠بات النفاؽ
خركج  ،( لىئٍن أمرهتم اب٣بركج إٔب ا١بهاد لىيخرجىنَّ معك ُب الظاىرلََيْخُرُجنَّ  لَِ ْن َأَمْرتَػُهمْ أٲبافى لو(، )

أم ال  ،( تيشعري بتوبيخهم كتشخيص تقلباهتمُقْل ال تُػْقِسُموا طَاَعٌة َمْعُروَفةٌ ؼ! )ببل موقف ميشرًٌ 
للساف دكف ٙبلفوا فإف أٲبانكم كاذبة مشهورة معركفة تنطلق من نفاؽ، كأف طاعتكم  كللرسوؿ اب

 ًلسىانيوي  :اْلُمَناِفقُ ) ٓت غرر ا٢بكم ،كابالٌدعاءات دكف ا٢بقائق كا٤بواقف ،القلب كابلقوؿ دكف العمل
( ) كىقػىٍلبيوي  رُّ يىسي  عآب بظاىر القوؿ ك٨بالفتكم  ،( إف هللا خبّب بطاعتكمِإفَّ اَّللََّ َخِبٌّب ٗبَا تَػْعَمُلوفَ يىضيرُّ

 ابلفعل. 
كىو كاجب شرعي ( ا٣بركج إٔب ا١بهاد طاعة معركفة من الدين وا طَاَعٌة َمْعُروَفةٌ ال تُػْقِسمُ ) فائدة:

ٍب  ،فإف هللا قد نبأان من أخباركم كتقلباتكم ،بيمْب مغٌلظ كال إٔب تقدٙب أعذار ال حاجة إٔب إٯبابو
إنو استهزاء ّٔم كسخرية منهم كمن  ،أف طاعتكم طاعة شكلية معركفة ابلنفاؽ ال ٚبفى علينا

كمصحوبة ابألٲباف الكاذبة، قد كنا نعرؼ  ،اعتهم ا٤بعركفة ابلتقٌلب كالتغٌّب كالتلٌوف كالتذبذبط
فبل كجو لعذركم كقسمكم! إ٭با  ،منكم التثاقل كالكسل كالكراىية كا٣بيانة كالغدر من غّب عذر

كأما  ،العذركحالو مشتبهة ابلصحة فهذا رٗبا يفيده  ،ٰبتاج إٔب ذلك مىٍن كاف أمره ٧بتمبلن ابلصدؽ
: ُجنَّةً  ِا٤بنافقوف /  ﴾اٚبََُّذوا َأٲْبَانَػُهْم ُجنًَّة َفَصد وا َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ﴿كقولو أنتم أصحاب السوابق فكبل 

اعتهم كقاية، كإ٭با ينتظر بكم أبس هللا كنقمتو. ٥بذا يعود فيأمرىم ابلطاعة الثابتة ا٢بقيقية، ال ط
 شبوىة فقاؿ:ة كا٤با٤بعركفة كا٤بفهومة كا٤بقرف

بِْٕ ظُؽِْؼٌُهُ ظَيْعًًَُخ ًََٓد ػَََِ خٌٍَُُُِّٔ باِلَّ هَُْ ؤَؼِْؼٌُخ خَُِّوَ ًَؤَؼِْؼٌُخ خٌٍََُُُّٔ كَةِْٕ ظٌٌَََُّخ كَةََِّٗٔد ػََِْْوِ َٓد لََُِّٔ ًَػٌََُِْْْْ َٓد لُِِّْٔعُْْ ًَ ﴿ - ٗ٘
 ﴾خُْسَالؽُ خُُْٔسِنيُ 

 ( ابالستجابةَوَأِطيُعوا الرَُّسوؿَ ) ،( إبخبلص النية كترؾ النفاؽُعوا اَّللََّ َأِطي( اي دمحم للمسلمْب )ُقلْ )
 ٓت غرر ا٢بكم ،ألمره كالتمسك بسّبتو قوالن كعمبلن ظاىران كابطنان ال كذابن كرايءن 

شيء ( فإف أعرضوا عن طاعتو فلن يضرَّ ذلك الرسوؿ ُب فَِإْف تَػَولَّوا( )الرَّبًٌ  غىضىبى  تيٍطًفئي  اعىةي طٌ أىل)
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َا َعَلْيِو َما ٞبُِّلَ ) ( ما كيلًٌفى بو من مسؤكلية تبليغ الرسالة، كقد َما ٞبُِّلَ ( ألنو ما على الرسوؿ )فَِإ٭بَّ
ْلُتمْ قاـ ّٔا على أحسن ما يكوف ) ( كعليكم ما كلفتم بو من مسؤكلية إلجابة، َوَعَلْيُكْم َما ٞبُِّ

( كلعٌل التعبّب ابلتحٌمل لئلشعار اب٤بسؤكلية ْلُتمْ َما ٞبُِّ كالسمع كالطاعة كاتباع أكامر النيب)ص(، )
كحٌب كلو توليتم كأعرضتم عن ىذا اإلٲباف الصادؽ فقد بقيتم ٙبت ذلك ا٢بمل  ،الثقيلة ُب عهدهتم

 .( ألف الطاعة ىنا كاحدةاتطيعوٮب( كٓب يقل )َوِإْف ُتِطيُعوُه تَػْهَتُدواالثقيل، )
طريق ا٢بق كالسعادة كالفبلح كتفوزكا ٖبّب الدنيا كاآلخرة  أم كإف أطعتم أمره)ص( فقد اىتديتم إٔب

يونس /  ﴾مىٍن اٍىتىدىل فىًإ٭بَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىٍن ضىلَّ فىًإ٭بَّىا يىًضلُّ عىلىيػٍهىا كىمىا أىانى عىلىٍيكيٍم ًبوىًكيلو ﴿ كقولو

يو)ص( إاٌل التبليغ الرسإب عن هللا تعأب ( ليس علَوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَببلُغ اْلُمِبْبُ ) ،َُٖ
لَِ بلَّ َيُكوَف ِللنَّاِس َعَلى اَّللَِّ ُحجٌَّة ﴿ كقولوببل شبهة كىو غّبي مسؤكؿ إٍف عصيتم  ،بوضوح لؤلمة

عن اإلماـ فإنو قد بٌلغ الرسالة كأٌدل ما عليو من األمانة كبقي ما عليكم  ُٓٔالنساء/﴾بَػْعَد الر ُسلِ 
( يػىٍنصىحيوي  ٩بَّنٍ  ، كىقػىبيوؿه وً سً نػىفٍ  ًمنٍ  كىكىاًعظه : تػىٍوًفيقه ًمنى هللًا، ؿو ًخصىا ثىبلث ًإٔبى  ٰبىٍتىاجي  ني ميٍؤمً الٍ ) ا١بواد)ع(

كقد قاـ  ،كالرسوؿ)ص( ليس لو من األمر شيء ،كإ٭با الذم ٰباسبكم ىو هللا تعأب، ّٖٓ/ٖٕالبحار 
ُقل الَّ َأْمِلُك لِنَػْفِسي َضرًّا ﴿وقولو ُِٖآؿ عمراف /  ﴾لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيءٌ ﴿ كقولو ،بوظيفتو

 .ْيونس/ ﴾َواَل نَػْفًعا ِإالَّ َما َشاَء اَّللَّ 
فىًإٌ٘بً مىٍسؤيكؿ كىًإنَّكيم  ،لىكيم ًمن ًكتابوً زكجل ًفيما ٞبىَّ قػيرٌاء القيٍرآف ًٱتػَّقىٍوا اللٌى ع شىرى عٍ اي مى ) عن النيب)ص(

(ٍسأىليوفى عىٌما ٞبىَّلتيم ًمن ًكتاب اللٌى كى كىأىٌما أىنٍػتيم فػىتي  ،الرًسالىةً  ؿ عىن تػىٍبًليغً ًإٌ٘بً مىٍسؤيك  ،مىٍسؤيكليوفى  نور  سينػٍٍَّبً

 ليواٍ ما ٞبيًٌ  عىلىيًهمٍ ) فقاؿكسيئل)ص( )إف كاف علينا أمراء يعملوف بغّب طاعة هللا تعأب؟  ،ُُٔ/  ّالثقلْب 
 .ِِ-ُِالغاشية/ ﴾لىٍستى عىلىٍيًهٍم ٗبيسىٍيًطرو  ، ًإ٭بَّىا أىٍنتى ميذىكًٌر فىذىكًٌرٍ ﴿كقولو ( لتيمٍ ٞبيًٌ ما  كىعىلىيكيمٍ 

َّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ ًَػًََ خَُِّوُ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ِٓنٌُْْْ ًَػٌَُِِٔخ خُصَّدُِمَدضِ ََُْْٕعَىِِْلَنَّيُْ كِِ خََْٕضِ ًََٔد خْٔعَىَِْقَ خٍَُِّ ﴿ - ٘٘
َْٖٓ ًَلََُ زَؼًَْ ٌَُِيَ يُْْ خٍَُُِّ خَْظَعََ َُيُْْ ًََُُْسًََُِّنَّيُْْ ِْٖٓ زَؼًِْ وٌَْكِيِْْ ؤَْٓندً َّؼْسًًَُُٗنِِ ال ًٌَُُُِّْٕٙ زِِ َْْ٘حدً ًًٌََََُُِّْٔنََّٖ َُيُْْ يِّنَ

 ﴾كَإًَُُْحِيَ ىُْْ خُْلَدِٔوٌَُٕ 
كمّباث األرض على  ،(ية االستخبلؼآ( )َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاتِ )

 وقولو ٖا٤بزمل /  ﴾َوَعَدُه َمْفُعوالً  فَ اْ وَك﴿ كقولوكأمله اثبت جليل  ،ٝبيل ، كقسمه شكل كعد صادؽ
اصة ا٣بطاب ىنا للمؤمنْب خ ،َٔالرـك /  ﴾فىاٍصربٍ ًإفَّ كىٍعدى اللًَّ حىقّّ كىال يىٍستىًخفَّنَّكى الًَّذينى ال ييوًقنيوفى ﴿

عض ( تبعيضية أم بمن( )ِمْنُكمْ كأف القادة كالنخبة ا٤بميزة من ا٤بؤمنْب ) هة ا٤بنافقْب،ُب مواج
 ،، إلظهار أصالة اإلٲباف ا١بميل كبياف كمالية العمل الصاّب كمنافعو( بيانيةمنك) ،ا٤بؤمنْب ك٬ببتهم

ابلعمل صادؽ الإذا ىم دعموا إٲباهنم  ،فهؤالء موعودكف من هللا كعدان جازمان صادقان ال شك فيو
كمزٌكوف ألنفسهم عن كل  ،كمصلحوف لغّبىمفع ا٤بناسب، فهم مصلحوف ألعما٥بم الصاّب النا
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 ًإاٌل ذىكيكي  اٍ الغاايت ال يىنا٥بي  ًذٍركىةي ) وٓت غرر ا٢بكم ٗالشمس /  ﴾َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا﴿كقولو نقص 

أم كعد هللا ا٤بؤمنْب ، ( جواب القسم ٧بذكؼ اأَلْرضِ َلَيْسَتْخِلَفنػَُّهم ٓت ) ،(تاىىداٍ جى ػي ٍهًذيب كىا٤بالتػَّ 
 .كأقسم لىيستخلفىنٌػهيم أك بتنزيل كعده تعأب منزلة القسم لتحقق إ٪بازه ال ٧بالة

على ا٤بؤمنْب األخذ ابألسباب الٍب توصل إٔب النتائج الٍب  ،ُٔمرٙب /  ﴾اً يّ َمْأتِ  هُ َوْعدُ  فَ اكَ   وُ نّ إ﴿ كقولو
فَأَتْػَبَع ، َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَبباً ِإَنَّ َمكَّنَّا َلُو ٓت اأَلْرِض َوآتَػيػْ ﴿ كقولوالكائنات سٌنها هللا ُب الكوف ك 

كأقسم هللا أم ليجعلنهم خلفاء هللا سبحانو ُب أرضو الواسعة،  ،ليوَّرثنَّهم ،ٖٓ-ْٖالكهف /  ﴾َسَبباً 
م كالسيطرة كالسلطاف كالقدرة كٯبعل إٔب أيديهم ا٢بك ،كٱبلفوف من قبلهم من الكفار ُب ا٢بكم

كسيجعل ٥بم ٦بتمعان صا٢بان مؤيدان للحكم الصاّب كداعمان كمساندان لو،  ،كالقوة كالتمكْب فيها
صٌحت إنسانيتو  كلن يكوف أىبلن ٥بذه ا٣ببلفة إال إٌذا ،فاإلنساف ىو خليفة هللا على ىذه األرض

كٱبٌلي  ،د فإنو ينزؿ عن ىذه ا٣ببلفةأما إذا ا٫برؼ كفس ،كسلمت فطرتو كاستقاـ فكره كسلوكو
كعد  ككعد هللا ابالستخبلؼ ،مكانو منها كيهبط ليأخذ مكانو بْب حيواانت األرض كدكأّا

، إ٭با يبطئ النصر كاالستخبلؼ كالتمكْب ُب األرض لتخٌلف مذخور لكل مىٍن يقـو ابلشرط
 كا٤بميزين كالفاعلْب. النموذجيْب كالعمل الصاّب األصيلْبْب من ٙبقيق شرط هللا ُب اإلٲباف ا٤بؤمن

مىٍن استخلفهم هللا من  ،( إشارة إٔب سنة هللا جارية متحركة فيهمَكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ )
ذه ا٢بقيقة على مدل عباده الصا٢بْب من قبلهم بعد أف أىلك القـو الظا٤بْب كقد أكد القرآف ى

 حركة التاريخ.
َونُرِيُد َأْف ٭َبُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ٓت اأَلْرِض ﴿ كقولو إسرائيل كفرعوف كىذا ما حصل ُب بِب

ًة َو٪َبَْعَلُهْم اْلَوارِِثْبَ  يُػثَػبُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ٓت ﴿وقولو، ٔالقصص/﴾َو٪َبَْعَلُهْم أَِئمَّ
نْػَيا َوٓت اآْلخِ  كىلىنيٍسًكنػىنَّكيٍم األىٍرضى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم ذىًلكى ًلمىٍن خىاؼى مىقىاًمي ﴿وقولو ِٕابراىيم/﴾َرةِ ا٢ْبََياِة الد 

نىا ُب الزَّبيوًر ًمٍن بػىٍعًد الذًٌٍكًر أىفَّ األىٍرضى يىرًثػيهىا ًعبىاًدم ﴿ قولوك ُْإبراىيم/﴾كىخىاؼى كىًعيدً  تػىبػٍ كىلىقىٍد كى
ًليفىةن ُب األىٍرضً ايى دى ﴿ َُٓاألنبياء/  ﴾الصَّا٢ًبيوفى   ﴾كىلىيىنصيرىفَّ اللَّي مىن يىنصيريهي ﴿ ِٔص/﴾اكيكدي ًإانَّ جىعىٍلنىاؾى خى

اًفري ﴿ َْا٢بج/ أيىٍىبى اللَّي ًإالَّ أىف ييًتمَّ نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى وى ى،  كفى ييرًيديكفى أىف ييٍطًفئيوا نيورى اللًَّ أبًىفٍػوىاًىًهٍم كى
-ِّالتوبة/﴾سيولىوي اًب٥ٍبيدىلى كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى الًَّذم أىٍرسىلى رى 

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنْبَ ﴿ّّ / ﴾وََكاَف َحقًّا َعَليػْ فا٤بؤمن اافظ  ُِٖاألعراؼ/ ﴾َوالعاِقَبة ِللُمتَِّقْْبَ ﴿ ْٕالرـك
 ،ىو أقول الناس كأصلحهم للحكم ،و ككعيو ُب ٝبيع األحواؿعلى استقامتة كأخبلقو ككفاءت

يػٍري ) ٓت غرر ا٢بكم ،كأقدرىم على السياسة كالتمٌكن ُب السلطة أمّبان(  وً نػىٍفسً على  فى اكى   نٍ األيمىراء مى  خى
كَِّننَّ ٥َبُْم ِدينَػُهْم َولَُيمَ ( )وي تى سى رايٌ  امىتٍ وي دى تى اسى ًسيٌ  حىسينتٍ  نٍ مى ( ك)اسىةى ؾى الًسيٌ رى ساسى نػىٍفسوي أىدٍ ك)مىٍن 

 ( الَِّذي اْرَتَضى ٥َبُمْ 
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كل   ،إٌف ا٤بؤمنْب الذين عاشوا حقيقة اإلٲباف كأٌدكا ما يقتضيو اإلٲباف منهم من عمل صاّب انفع
 ،( ليثبًب ٥بم دين هللا ا٣بالص ا٤بؤثر الذم ارتضاه ٥بمِدينَػُهمْ  َولَُيَمكَِّننَّ ٥َبُمْ إنساف بقدره كمقداره )

فتكوف ٥بم العزة كالنصرة كيكوف لدينهم الظفر  ،ألف ٯبمعوا إٔب أيديهم الدنيا كالدين معان ىم أىل 
اةى كىأىمىريكا ﴿كقولو  ،كالتمكْب كالتأثّب الًَّذينى ًإٍف مىكَّنَّاىيٍم ُب األىٍرًض أىقىاميوا الصَّبلةى كىآتػىٍوا الزَّكى

للًًَّ  ًر كى ٍوا عىٍن اٍلميٍنكى ٍعريكًؼ كىنػىهى  ﴾َوَّلِلَِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َوِلْلُمْؤِمِنْبَ ﴿وقولو  ُْا٢بج/﴾عىاًقبىةي األيميورً اًبٍلمى
كىيهات أف يكوف إلنساف ذليل ضعيف متذبذب يركب موجة اإلسبلـ، كيتاجر بو!  ،ٖا٤بنافقوف / 

كىيهات أف  ،بلـ لدين هللا ليسى ٥بذا الػميدَّعي ابإلسْبإ٭با التمك ،يتظاىر ُب دينو أف يقـو ٕبكم هللا
يقـو دين الدكلة اإلسبلمي الصحيح ُب ٦بتمع مريض ىزيل!، يٌدعي اإلسبلـ كما ميسٌجل اب٥بوية 

كما ال تكوف أمة صا٢بة كقائدىا   أف تكوف أمة فاسدة كقائدىا صاّب، كىيهات أيضان  ،الشخصية
ٓت  ،ُْٕٗٗكنز العماؿ خرب  (كيمٍ عىلىيٍ  ييؤٌب  تىكيونيواكما ) عن النيب)ص( فاسدان!! فا٢باكم من جنس اكـو

اًدمنا ميٍلكيوي  )من جىعىلى  غرر ا٢بكم اًدمنا ًدينيوي  جىعىلى  نٍ مى  ،سيٍلطىافو  كيلُّ  لىوي  إنقادى  وي،نى ًديػٍ  خى  طىمىعى  ،ًلميلًكوً  خى
(!  كيلَّ  ًفيوً  ُوا َما ِِبَن﴿ كقولوًإٍنسىافو ُ َما ِبَقْوـٍ َحٌبَّ يُػَغّبِّ   . ُُالرعد /  ﴾ُفِسِهمْ ِإفَّ اَّللََّ ال يُػَغّبِّ

 ،كالسبلـ من أ٠باء هللا ا٢بسُب دين السبلـ، (اإلسبلـكالدين الذم ارتضاه هللا للمؤمنْب ىو )
َوَرِضيُت ﴿ كقولو ،كاإلسبلـ الذم فيو الٌسبلمة كاالستقامة كالكرامة من دكف أية مبلمة كال ندامة

ينَ ﴿ ّا٤بائدة /  ﴾َلُكْم اإِلْسبلـَ ِديناً  َر ﴿ ُٗآؿ عمراف /  ﴾ِعْنَد اَّللَِّ اإِلْسبلـُ  ِإفَّ الدِّ َتِغ َغيػْ َوَمْن يَػبػْ
ٓت هنج الببلغة، خطبة  ،ٖٓآؿ عمراف /  ﴾اإِلْسبلـِ ِدينًا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ٓت اآلِخَرِة ِمْن ا٣ْبَاِسرِينَ 

ٍلًقوً  ةصفاه خّب أك  ،وً نً عىي ىى كىٱٍصطىنػىعىوي عىل ،وً ًٱٍصطىٌفاهي لًنػىٍفسً  اللٌى الًَّذمٍ  دىيًٌني  ذا اإًلٍسبلـى ىًإفَّ ) ٜٛٔ  ،خى
ىلىلى  عى كىكىضى  ،وً ًبًعزٌتً  األىٍدايفى  ذىؿَّ أى  ،ًتوً بى ٧بىى  ىى وي عىلقاـ دىعاًئمى كىأى 

ـى أركافى الٌضبللة ًبريكًنوً ، وً ًبرىٍفعً  ا٤ب ُب شرح ( كىىىدى
 اًٍلًتمىاسي  كىالى  ،سيٍلطىافو  ُب  مينىافىسىةو  مىنَّا كىافى  ًذمالَّ  يىكينً  ٓبىٍ  )ًإنَّوي  عن اإلماـ علي)ع( ،ُِٔ/ٖهنج الببلغة 

، وؿً ضي في  ًمنٍ  شىٍيءو  ، ًمنٍ  اٍلمىعىآبى  ردى لًنى  كىلىًكنَّ  ا٢ٍبيطىاـً حى  رى ٍظهً كىني  ًديًنكى ، ُب  اإٍلًٍصبلى ًدؾى  ًببلى
ـي  ،ًعبىاًدؾى  ًمنٍ  اٍلمىٍظليوميوفى  ني فػىيىٍأمى  لَنػَُّهْم ِمْن بَػْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً ( )ؾى حيدكدً  ًمنٍ  اٍلميعىطَّلىةي  كىتػيقىا ( ال َولَيُػَبدِّ

 ،، فيتحقق أمن آّتمع كطمأنينة القلب لكل فردطٱبافوف كيد منافق كال ظلم كافر كالسلطة متسلٌ 
ْن َخْوؼٍ ﴿ كقولو قوم إشارة إٔب ما يكسبو اإلٲباف ال، ْقريش/﴾الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمنَػُهم مِّ

( عبادة خالصة ال شرؾ فيها يَػْعُبُدوَنِِب ال ُيْشرُِكوَف ِ  َشْي اً عة كقوة )ىلو من عزة كىيبة كقدرة كمنأل
 ،ال ُب العقيدة كال ُب القوؿ كال ُب العمل كال ُب الدعاء كال ُب السٌر كال ُب العبلنية ،كال نفاؽ

كالتقٌلب كالنفاؽ كالشرؾ ا١بلي  كأهنم ّٔذا اإلٲباف الصادؽ يعبدكف هللا بقلوب خلصت من ا٤بداىنة
 ًلسىافً  قػىٍبلى  ا٢بٍىاؿً  بًًلسىافً ) اٍلميٍشرًؾي ن أطاع ا٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق فهو ُب حكم فم ،كا٣بفي
 !( اٍلمىقىاؿً 
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تىدًعى  أىفٍ  ؾرٍ الشًٌ  )أىٍدٗبى  عن اإلماـ الباقر)ع( فػبل  ،َِّ/ِلبحػار ا( ويٌػعىلى  كىيػىػبػٍغىضي  عىلىٍيػوً  فػىييًحػبُّ  رىٍأاين  الرَّجيػلي  يػىبػٍ

( كمػن حدثتػو َوَمْن َكَفَر بَػْعػَد َذلِػَك فَُأْولَ ِػَك ُىػْم اْلَفاِسػُقوفَ يلتفتوف إٔب غّب هللا كال ٱبافوف غّب هللا )
رتػػػداد أك الكفػػػر أك ابلتسػػػامح مػػػع اإلسػػػبلـ أك اإلعػػػراض عنػػػو كالبلمبػػػاالة بػػػو كالعػػػودة إٔب نفسػػػو ابال

كبعػد أف لػبس آّتمػع ثػوب العػزة كالكرامػة  ،ة ا٤بؤمنْب عليهػابعد قياـ الدكلة الصا٢بة كسيطر  ،النفاؽ
 كقولػػو  فهػػو مػػن الفاسػػقْب أم ا٣بػػارجْب عػػن ديػػنهم إبرادهتػػم إٔب أقػػبح بػػديل ،كاالسػػتقامة اإلسػػبلمية

ايىةى ا٥بًٍ  تػىنػٍفىٍعوي  الى  كىًمنٍ ) ٕٔالتوبػة/ ﴾فَػَنِسيَػُهْمۗ  ِإفَّ اْلُمَناِفِقَْب ُىُم اْلَفاِسُقوفَ  َنُسوا اَّللََّ ﴿ ىلىةي  تىضيػرُّهي  دى ( الضَّػبلى
أك كػػاف كفػػر عقيػػدة ككفػػر  ،شػػكر هللا ا٤بػػنعماف كفػػر النعمػػة أم تغطيتهػػا بعػػدـ ( سػػواء أكػػَوَمػػْن َكَفػػرَ )

 كلئك ىم الفاسقوف. أف ،اب إبنكار كجوده
 :فائدة

 ،( ٤با ىاجر الرسوؿ)ص( كا٤بسلموف إٔب ا٤بدينة استقبلهم األنصار بَبحابأسباب النزوؿ) –ٔ
م كالسبلح إٔب جانبهم ال فكاف ا٤بسلموف على حذر يبيتوف ليلته ،كلكن األعراب ٙبالفوا ضٌدىم

، كقد شق على ا٤بسلمْب ذلك فقالوا إٔب مٌب يدـك هنم ُب حالة إنذار كأتىُّب كامل، أليفارقهم
 .ىذا؟ كىل أيٌب زماف نسَبيح فيو كال ٬بشى إالٌ هللا فنزلت اآلية تبشرىم

بل مفهـو األرض عاـ يطلق على  ،ال يقصد ابألرض ٝبيعها ؼ ٓت األرض()االستخبل – ٕ
ًفيظه عىًليمه كقولو ) ،ا١بزء كيطلق على الكل كاألرض  ،ٓٓيوسف/( اٍجعىٍلًِب عىلىى خىزىاًئًن اأٍلىٍرًض ًإٌ٘بً حى

أم األرض ا٣باصة الٍب ، ُُالبقرة/( الى تػيٍفًسديكا ُب اأٍلىٍرضً ىنا خصوص أرض مصر، كقولو )
( خبلفة كحكومة السابقْب ٓب َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ كقولو )يعيشوف عليها، كىكذا 
إ٭با ىي ىذا كلو على أف ال ييقصد  ليست ٦برد ا٤بلك كا٢بكم كالغلبة، تشمل األرض كلها، أهنا

مع  ،د كالنهضة ا٢بضاريةاستخدمو لبناء الفرد كآّتمع كعمارة الببل ،لذاتو كإ٭با لغّبه لشيء أىم منو
كتصل إٔب الكماؿ اإلنسا٘ب البلئق ّٔا كخلفاء  ،للبشرية كي تسّب عليو ج هللا الذم ر٠بوٙبقيق منه

( كأف ٯبعل دينهم كً لٍ اٍلمي  سي اٍ سى أ اٍلعىٍدؿي أكرمهم هللا ابالستخبلؼ. ليقركا العدؿ الذم أراده هللا ك)
ينُ ﴿ا٣بالص الذم ارتضى ٥بم  كالدين ا٣بالص ىو الذم يهيمني على  ّالزمر /  ﴾ا٣ْبَاِلصُ  َأال َّلِلَِّ الدِّ

كينتصر اب٢بجة كالدليل كالربىاف على كل النظرايت الوضعية كاألحزاب العلمانية  ،الدين كٌلو
قًا لَِّما بَػْْبَ َيَدْيِو ِمنَ ﴿كقولو كالدكؿ الكربل ُب العآب  اْلِكَتاِب  َوأَنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب اِب٢ْبَقِّ ُمَصدِّ

ٍينً  يػىقيوـي  )الى  ٓت ا٢بديث ْٖا٤بائدة/ ﴾َوُمَهْيِمًنا َعَلْيوِ  يعً  ًمنٍ  أىحىاطىوي  مىنٍ  ًإالَّ  هللاً  ًبدى العماؿ جىوىانًًبًو( كنز  ٝبًى

 كقولو ا٤بوعودة، من مصاديق ىذا االستخبلؼ ُب األرض دكلة اإلماـ ا٤بهدم)عج( -ٖ ُِٔٓخرب 
ا مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدهً ًإفَّ األىٍرضى للًًَّ ييورً ﴿ ُنوا ِإَنَّ َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آمَ ﴿ وقولو ُِٖاألعراؼ /  ﴾ثػيهى

نْػَيا  عن النيب)ص(، ىذا اإلماـ ا٤بوعود ابالستخبلؼ ُٓغافر/ ﴾َويَػْوـَ يَػُقوـُ اأْلَْشَهادُ  ٓت ا٢ْبََياِة الد 
ا ًلئتمي  مىا بعد كىعىٍدالن  طناًقسٍ  اأٍلٍرضى  ؤلٲبىٍ )رجل من عَبٌب ا٠بو ا٠بي،  ٍورنا ظيٍلمن  ،َِٔ/  ّنور الثقلْب  (كىجى
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٭با نشر عمـو العدؿ يتم عرب إاألرض قسطان كعدالن ال يعِب خلو األرض من ا٤بنحرفْب، ك  ملء
! البرىبتها ،ّٔيبة القوة كقدرة العدالة كالكفاءة كالنزاىة، حكومة عادلة يقودىا ا٤بؤمنوف الصا٢بوف

 .كلكن العدؿ ىو السائد ،فإف ٦باؿ اال٫براؼ موجود ،ختياراإلنساف يعمل ٕبرية االكٗبا أف 
ٓت  ُّٓالنساء /  ﴾اَي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَػوَّاِمَْب اِبْلِقْسطِ ﴿ كقولوكا٢بكم الصادؽ ىو القائد 

ـي قػىوٌ  اٍلعىٍدؿي ) غرر ا٢بكم ةً  كىٝبىىاؿي  الرًَّعيَّةً  ا  دىٍكلىةو  ُب  ًإلىٍيكى  بي غى رٍ نػى  ًإانى  ُب دعاء االفتتاح )اللَّهيمُّ كما   ،(اٍلويالى
ـى  ًّٔىا زي عً تي  كىرٲبىةو  ٍسبلى  ًإٔبى  كىاٍلقىادىةً  طىاعىًتكى  ًإٔبى  الدُّعىاةً  ًمنى  ًفيهىا ك٘بعلنا كىأٍىليوي  النًٌفىاؽى  ًّٔىا كىتيًذؿُّ  كىأٍىليوي  اإٍلً

ًبيًلكى  نٍػيىاا كىرىامىةى  ًّٔىا كىتػىٍرزيقػينىا سى كىاللٌى  ىمية كقاؿ )أنو قرأ اآل عن اإلماـ زين العابدين)ع(كىاآٍلًخرىًة(  لدُّ
ٍم رىجي  ىشيعىتنا أىىىلَّ البػىٍيت يػىٍفعىل اللٌى ذيلكى ًّٔىٌم عىل ًذًه األيمَّة وى مىٍهًدمُّ كىىٍ  ًمنهيمٍ  ليىدى ( كىذا يدؿ إٌف ىى

األصيل  هللا قدرتو للناس، كٰبقق كعده ليثبت ،اإلسبلـ دين ا٤بستقبل ُب العآب كلو كره الكافركف
 .ُٔاألنعاـ/﴾َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ ﴿الصادؽ 

 ،( كليثبًب ٥بم دينهم ابلقوة كالقدرة فبل ينفصل الدين عن السياسةَولَُيَمكَِّننَّ ٥َبُْم ِدينَػُهمْ ) كقولو
( يَػْعُبُدوَنِِب ... لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم )كسياستو عبادة لقولو  ،ديننا اإلسبلمي األصيل عبادتو سياسة

آَمُنوا ) –ٗ، يهدؼ اإلسبلـ إٔب توفّب العبادة ا٣بالصة  ُب أجواء اجتماعية آمنة كقلوب مطمئنة
ٗبعُب كىعىدى هللا تعأب القدكة ا٤بتمكنة كالقيادة الصا٢بة  ( من تبعيضية،ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاتِ 

الٍب تعمل على  ،( كىعىدى النخبة ا٤بميزة العاملة من األمة ا٥بادية إٔب منهج هللاكاألسوة ا٢بسنة )أك
( البلـ ُب جواب ليستخلفنهٍم كما بعده لقسم َيْسَتْخِلَفنػَُّهمولَ ضوء ما تقوؿ كال ٱبالف قو٥با فعلها )

يها تصرؼ الراعي ُب األرًض كٯبعلهم متصٌرفْب ف يىٍستىٍخًلفىنػَّهيمٍ ٗبعُب كعدىم هللا كأقسم لى  ،٧بذكؼ
نعمة االستخبلؼ تسبقها حالة استضعاؼ إلعداد  –٘ ف،ي٨ب على الٌرعيَّة من غّب منازع

 هم.ليكونوا مؤٌىلْب ابلكفاءة كالنزاىة كالقدرة كالصبلح ا٤بتناسب مع استخبلف ،ا٤بستخلفْب كتربيتهم
 ،ْرِض َو٪َبَْعَلُهْم أَِئمًَّة َو٪َبَْعَلُهْم اْلَوارِِثَْب َونُرِيُد َأْف ٭َبُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ٓت األَ ﴿كقولو 

انو قانوف عاـ فاعل كسينة متحركة مؤثرة كليست حالة خاصة  ٔ – ٓالقصص /  ﴾َو٭ُبَكَِّن ٥َبُْم ٓت اأَلْرضِ 
إذا جاىدكا كصربكا  ،أبف هللا تعأب يىػمينُّ على كل قـو مستضعفْب ابلعزة كا٢برية كالنصرة ،مؤقتة

كما ٲبنُّ هللا تعأب ابلشفاء على ا٤بريض إذا   ،استماتوا كضٌحوا من أجل كرامتهم كأمن ببلدىمك 
ِإفَّ اَّللََّ ٰبُِب  الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَف ٓت َسِبيِلِو َصّفاً  ﴿شرب الدكاء ا٤بناسب الشاُب مؤمنان كاف أك كافران. 

لموف عن اإلسبلـ كعن طاعة هللا سقطوا ُب كحْب ٚبٌلى ا٤بس ْالصف/﴾َكأَنػَُّهْم بُنَياٌف َمْرُصوصٌ 
فَّ إ﴿ وقولو ُٖٔاألعراؼ/﴾كىيىذىريىيٍم ُب طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوفى ﴿ كقولوا٣ببلفات كابلشتات كٚبٌلى هللا عنهم 

انيوا ًشيػىعنا لٍَّستى ًمنػٍهيٍم ُب شىٍيءو   أيمَّةه  ٍختػىلىفىتٍ اً  )مىا عن النيب)ص( ُٗٓاألنعاـ/ ﴾الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم كىكى
ا بػىٍعدى  ا أٍىلي  ظىهىرى  ًإالَّ  نىًبيًٌهى ًطًلهى ا أٍىلً  عىلىى ابى  عن اإلماـ علي)ع( ُُٖ/  ٓشرح النهج ( إاٌل ما شاء اللٌ  حىقًٌهى
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 !(ًإلىيكيم أىبىدان  اللٌى عىنكيم سيٍلطاف اإًلٍسبلـ ٍبىَّ ال يػىنػٍقيلوي  نَّ لقي نػي يػى أيك لى  لىتفعلينَّ  اللٌى طاعىتكيم ...كىاللٌى  اأعطو )

ـى عليان)ع( ُب غزكه٤بٌا استش –ٙ ،ُُْْب هنج الببلغة خطبة  ،ْٕٔالتفسّب ا٤ببْب ص  الفرس بنفسو  ار عمري اإلما
ثٍػرىةو نىصٍ  كينٍ ي ًإفَّ ىذا األمر ٓبًٍ قاؿ)ع( )  هي الًَّذم أىٍظهرهي كىجيٍندى  اللٌىً  ني يً كىىيوى دً  ،ةو لَّ كىال قً  رهي كىال ًخٍذالنوي ًبكى

ثيما طىلىعى كى٫بىٍني عىلغى ما بػىلى ٌدهي كىأىمىدَّهي حىٌبَّ بػىلى أىع الًَّذم يػٍ ( اللٌى تىعأبى ٍبىَّ ذىكىرى اآليىة ًمنى  مىٍوًعدو  ىغى كىطىلىعى حى
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكمْ )  . َُٔ/  ُٓا٤بيزاف  (...َوَعَد اَّللَّ

 ﴾ًَؤَؼِْؼٌُخ خٌٍََُُُّٔ َُؼٌََُِّْْ ظُُْلٌََُٕٔ ًَؤَهٌُِْٔخ خُصَّالشَ ًَآظٌُخ خًََُّّدشَ  ﴿ - ٙ٘
طلب من ا٤بؤمنْب ىذه التوصيات  ،ستخبلؼ كالتمكْب ُب األرضعندما كعدىم هللا ابال   

( كٓب يقل َوَأِقيُموا الصَّبلةَ قاؿ ) ،الَببوية النموذجية لتكوف ىي العٌدة اٌلبلزمة لبلستخبلؼالعبادية 
ُب  ،ظاىران كابطنان  كركحها بكامل أركاهنا كشركطها كمقدماهتا كآدأّا: أقيموا الصبلة ٗبعُب ،صٌلوا

 ،حٌب تنهاكم عن كل نقص ،كال تضٌيعوىا أك تتساىلوا فيهاُب أكقات فضيلتها، مواقيتها اددة 
أقيموىا كاملة بطهارهتا كٖبشوعها حٌب تتحقق بذلك  ،كٚبٌلصكم من كل عيب كضعف كجهل

َهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ ﴿ كقولولشعور كالسلوؾ حكمتها كأثرىا ُب النفس كا  ﴾ِإفَّ الصَّبلَة تَػنػْ
 ٓت ا٢بديث( كأدكا الزكاة ا٤بفركضة بتمامها ككما٥با ٤بستحقيها. َوآُتوا الزََّكاةَ ) ْٓالعنكبوت / 

تيوي صى  لٍ تػيٍقبى  ٓبىٍ  يػيزىؾًٌ  ٓبىٍ  مىنٍ ) كىذا يدؿ على  آف الكرٙب،كاة على الدكاـ ُب القر ( لعبلقة الصبلة ابلز بلى
، كعبلقة ا٤بٌدعيات كعبلقة األقواؿ ابألفعاؿ، كعبلقة ا٤بساجد ابّٓتمع ،عبلقة العبادات اب٤بعامبلت

الرسوؿ ُب سنتو كسّبتو فيما أمركم كهناكم  ا( كأطيعو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َلَعلَُّكْم تُػْرَٞبُوفَ ) اب٤بصاديق،
َلَعلَُّكْم فيدخلهم برٞبتو ُب عباده الصا٢بْب ) ، لرٞبتو جزاءن على ذلكلىعلَّ هللا ٯبعلكم مؤٌىلْب ،عنو

كترٞبوف ُب اآلخرة من  ،( ُب دنيا األرض من الفساد كاال٫بدار كا٣بوؼ كالقلق كالضىبلؿتُػْرَٞبُوفَ 
ِإفَّ َوتَػَزوَُّدوا فَ ﴿ كقولوأفضل عٌدة ُب ا٢بياة كأحسن زاد ليـو ا٤بعاد التقول  فائدة: ،العذاب األليم

َر الزَّاِد التػَّْقَوى كتطهّب النفس من  ،كاالتصاؿ اب كتقوٙب القلب إبقامة الصبلة ُٕٗالبقرة /  ﴾َخيػْ
كزكاة ا١باه  ،( زكاة العلم إنفاقوزىكىاةو  شىٍيءً  ًلكيلًٌ ) ٓت غرر ا٢بكم ،البخل ابيتاء الزكاة على سعة معناىا

القدرة السعي ُب طاعة كزكاة الصحة ك  ،ا١بٌهاؿكزكاة العقل احتماؿ  ،الشفاعة كقضاء حاجة الناس
على النهج  ( ُب االلتزاـ ابلطاعات كترؾ النواىي. فإذا استقمتمَلَعلَُّكْم تُػْرَٞبُوفَ الناس ) هللا كخدمة

ِة )أْصُل قُػوَّ  ٓت غرر ا٢بكم ُِِآؿ عمراف ﴾َوَعَلى اَّللَِّ فَػْليَػتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوفَ ﴿فتوكلوا على هللا  ا٤بستقيم
 ( فبل عليكم من قوة الكافرين فقاؿ:هللاً  عىلىى التػَّوىكُّلى  اْلَقْلِب 

 ﴾ال ظَمَْٕسََّٖ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ُٓؼْفَِِّّٖ كِِ خََْٕضِ ًََٓإًَْخىُْْ خُنَّدَُ ًََُسِحَْٓ خَُْٔصِريُ  ﴿ - ٚ٘
عاجزان  )ُب قناعتهم( ْب هللاكجاعل ،سابقْب قدرة هللا ،: مانعْب إلرادتنا ُمْعِجزِينَ  ،العجز ضد القدرة

ىكذا يفكركف  ،عن إدراكهم كإىبلكهم. فهو يعجز عن إحصاء جرائمهم كٝبع قبائحهم لكثرهتا
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خطاب اآلية للنيب)ص( كلكن أريد بو عمـو  ا٤بعُب: تفكّب ا١باىل الساذج، كٱبدعوف أنفسهم،
( ال َٙبَْسنَبَّ لو ابلنصر أم ) اآلية تسلية للنيب )ص( ككعد ،ا٤بعُب لكل ا٤بؤمنْب ُب كل زماف كمكاف

( هللا أم ما نعْب إلرادتنا، فيمنعونو ُمْعِجزِينَ ال تظنن اي دمحم الكافرين الذين عاندكؾ ككذبوؾ )
اكة من أف ينجز كعده من سيطرة ا٤بؤمنْب على سلحة الفتٌ درة كالقوة كاألسبحانو ٗبا عندىم من الق

صدؽ  ،كإعدادىم القوة اٌلبلزمة، فإف ىم صدقوا هللا فليمض ا٤بؤمنوف ابلثبات على إٲباهنم ،األرض
ِبَِفَّ اَّللََّ َمْوَ٘ت الَِّذيَن آَمُنوا َوَأفَّ ﴿قولو  ،كالكافركف ال يدركوف ىذه ا٢بقيقة اليقينية ،هللا كعده ٥بم

( مرجعهم جهنم ِصّبُ َمْأَواُىْم النَّاُر َولَِبْ َس اْلمَ كأف الكافرين ) ،ُُدمحم /  ﴾اْلَكاِفرِيَن ال َمْوَ٘ت ٥َبُمْ 
 ٍن يبٌدؿُّ نًعىمةى هللا كفران .كىو هتديد ٥بم ككذلك لكل مى  ،كبئس ا٤بقر كا٤برجع الذم ينتهوف إليو

هللاي  ،كال يفوتو من ىرب ،إٌف هللا ال يعجز من طلب –ٔ:فائدة أىنَّوي  حىٌبَّ  لى هى أمٍ  قىدٍ لى  تػىعىأبى  كى  ،لى أىٮٍبى  كى
أىنَّوي  حىٌبَّ  رى تػى سى  كىلىقىد أما القلوبي ا٤بؤمنة الكفوءة ذات السرائر  !رى ذى أىعٍ  كأنُّو حىٌبَّ  رى أىنىذى  كىاًٍنوي  ،غىفىرى  كى

 ،٘باىد ُب هللا فيهديها هللا سبلها البلزمة فتصنع ا٣بوارؽ إبذف هللا ،الصادقة كاإلرادات الصلبة
كيف يىًعدي هللا تعأب   سؤاؿ: – ٕ ،ٗٔت / العنكبو  ﴾َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا﴿ كقولو

اآلية كأهنا تقوؿ ال تكن ُب شك من ىذا  ا١بواب:ا٤بؤمنْب ٕبكم األرض كلو كره الكافركف؟! 
 ،فا٤بخالفوف ال يستطيعوف أف يعجزكا إرادة هللا أك ٲبنعوا كعده ُب االستخبلؼ ،الوعد الصادؽ

فبل عليكم  ،إذا استقمتم على هنج هللا األصيلكسوؼ تقـو حكومة ا٢بق خبلفان لظنوف الكافرين! ف
كقد  ،كأنتم أقوايء إبٲبانكم كبنظامكم كبعدتكم ا٤بمكنة ،من قوة الكافرين فلن تقفى لكم ُب الطريق

معو، كمن  كمن كاف مع هللا كاف هللا  ،ال تكوف ُب مثل عدهتم من الناحية ا٤بادية كلكن هللا معكم
 ،كالعمل اٌلبلـز ،هللا عليو فمن معو؟ فعلينا التوكل على هللا، كمن كاف كاف هللا معو فمن عليو

 ِإَ٘ت  مٌ لَّ َوسُ  َغاٍؿ، ِلُكلِّ  َٜبَنٌ  تَػَعاَ٘ت  اِبِ  الثَِّقةُ ) عن اإلماـ ا١بواد)ع( ،كالتوكل على هللا ٗبقدار الثقة بو
إالٌ ٙبقق كعد هللا ٥با إنو ما من مرة سارت األمة اإلسبلمية على منهج هللا ، ّْٔ/ٖٕالبحار ( َعاؿٍ  ُكلِّ 

مة خالفت ىذا النهج األصيل إاٌل ٚبٌلفت كصارت ُب أكما من  ،ابالستخبلؼ كالتمكْب كاألمن
أال كإف شرط هللا معركؼ  ،أال كإف كىعىدى هللا قائم ،ذيل القافلة كأصأّا ا٣بوؼ كالتمٌزؽ كالذؿ

 ُُُالتوبة/ ﴾َْتَٰ ِبَعْهِدِه ِمَن اَّللّ َأوْ  َوَمنْ ﴿ابلشرط فمن شاء الوعد كاالستخبلؼ فٍليقيٍم  ،ككاضح
ٌُْْ ؼَالغَ ََُّٓخضٍ ِْٖٓ هَسَِْ صَالشِ َّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ َُِْْٕعَإٌٌُِْْْْٗ خٍََُِّّٖ ٌَََِٓطْ ؤََّْٔدٌُُْْٗ ًَخٍََُِّّٖ َُْْ َّسُِْـٌُخ خُْمَُُِْ ِٓنْ ﴿ - ٛ٘

خُظَّيِريَشِ ًَِْٖٓ زَؼًِْ صَالشِ خُْؼَِٙدءِ ؼَالغُ ػٌَََْخضٍ ٌَُُْْ ََُْْٓ ػٌََُِْْْْ ًَال ػََِْْيِْْ ـُنَدقٌ زَؼًَْىَُّٖ  خُْلَفُِْ ًَلِنيَ ظَعَؼٌَُٕ ؼَِْدزٌَُْْ ِْٖٓ
 ﴾ؼٌََّخكٌَُٕ ػٌََُِْْْْ زَؼْعٌُُْْ ػَََِ زَؼْطٍ ًٍََُِيَ ُّسَُِّْٖ خَُِّوُ ٌَُُْْ خَّٓدضِ ًَخَُِّوُ ػٌَِِْْ لٌٌَِْْ 

: العبيد كاإلماء )ا١بوارم( كال  َمَلَكْت َأٲْبَاُنُكمْ : االستئذاف طلب اإلذف كالرخصة فيو.  ُكمْ َيْسَتْأِذنْ لِ 
جاءت  ،كلكن ا٢بكم يشمل أيضان ا٣بدـ من الذكور كاألانث ،يوجد ُب زماننا ذلك ك ا٢بمد
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تمع ( لتستكمل أدابى ا٤بعاشرة كا٤بخالطة ُب األسرة كُب آَّٔ – ٖٓىذه اآلايت الثبلث )

 .ِٗ – ِٕاإلسبلمي كما ُب اآلايت 
( اي أيها ا٤بؤمنوف الذين صدقوا اَي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكْم الَِّذيَن َمَلَكْت َأٲْبَاُنُكمْ ) ا٤بعُب:

ـ ( كىو أمر مقَبف ببللَِيْسَتْأِذْنُكمْ ) لسعادة اإلنساف كأيقنوا بشريعة اإلسبلـ نظامان كحكمان كمنهاجان 
األمر ُب الدخوؿ عليكم العبيد كاإلماء )ا١بوارم( الذين ٛبلكوهنم ملك ٲبْب )أك( يستأذنكم ا٣بدـ 

 ،كسٌدان ٤بنابع الفتنة ،البالغْب من الذكور كاإلانث سَبان للعورات كحفظان للحياء كا٢بشمة كالعٌفة
ُلُغوا ا٢ْبُُلَم ِمْنُكمْ ) الذين ٓب يبلغوا االحتبلـ  ،ا٤بميزين ذكوران كإاناثن ( كليستأذنوا األطفاؿ َوالَِّذيَن ٗتَْ يَػبػْ

فإذا كاف األمر ابالستئذاف  للخدـ  ،كٓب يصلوا مبلغ الرجاؿ ُب الدخوؿ ُب أماكنكم ا٣باصة
 ،كالصغار فمن ابب أكٔب يكوف االستئذاف للكبار قبل الدخوؿ عليكم ُب غرفكم ا٣باصة

 -ٔ دة يَػَتهّيأ اإلنساف للراحة وا٣بلوةليستأذنكم )ثبلث مرات( ٓت ثبلثة أوقات خاصة ٧بد
 ،ةضكخلع ثياب النـو كا٤بنزؿ كلبس ثياب اليق ،( ألنو كقت القياـ من فراشةِمْن قَػْبِل َصبلِة اْلَفْجرِ )

 .ـ ٗببلبس النهار كالعمل كا٣بركج كألنو كقت تبديل مبلبس النو  ،كاالستعداد للصبلة كالوضوء
لعوف ثيابكم للقيلولة ( كليستأذنوا كقت الظهر حْب ٚبِمْن الظَِّهّبَةِ  َوِحَْب َتَضُعوَف ثَِياَبُكمْ ) – ٕ

نـو القيلولة ُب النهار بسبب هنوضهم ا٤ببٌكر قبل صبلة  سابقان  لقد أعتاد ا٤بسلموف كاالسَباحة،
 ( كليستأذنونكمَوِمْن بَػْعِد َصبلِة اْلِعَشاءِ ) – ٖ ،٪باز األعماؿإالفجر لقياـ الليل كفريضة الصبح ك 

َثبلُث ) ف ثياب النـو أك إٔب شأنكم ا٣باص،حْب ٚبلعوف ثيابكم أيضان كترتدك  ،كقت إرادتكم النـو
اف من كل شيئ يسَبه اإلنس  عورات: ،أشبو بثبلث عوارت لكم ،( أم ثبلثة أكقاتَعْورَاٍت َلُكمْ 

 .عورة أعضائو حياءن من الناس فهو
 ف يضع فيها ثيابو كٱبتل فيها سَبهألف اإلنسا ،ت٠ّبى هللا سبحانو األوقات الثبلثة ا٤بذكورة عورا

 ،ما يقع فيو مبالغة ُب ا٢بذر منو! كعناية ُب السَب سمورتو ُب الغالب، فتسمية الشيء ابفتبدك ع
حٌب  ،مويا خدمكم كصبيانكم أاٌل يدخلوا عليكم ُب ىذه األكقات )أكغّبىا( إاٌل بعد االستئذاففػىعىلًٌ 

( لَْيَس َعَلْيُكْم َوال َعَلْيِهْم ُجَناٌح بَػْعَدُىنَّ ) ، ٙببوف أف يرككم عليهاال يفاجئوكم كأنتم ُب حاؿ ال
، أم ليس عليكم كال على ا٤بماليك كا٣بدـ كالصبياف حىرىجه ُب الدخوؿ عليكم : اإلٍب كا٢برجا١بُناح

األكقات ألف كثرة االستئذاف ُب ٝبيع  ،بغّب استئذافو قبل بلوغهم بعد ىذه األكقات ا٣باصة الثبلثة
أما من رفضو الشريعة كتيعفي أتباعها منو، كضغط على ا٢برايت الٍب ت ،تعمل حرجان كتقٌيدان للنفوس

َطوَّاُفوَف َعَلْيُكْم بَػْعُضُكْم َعَلى بلغ ا٢بيلم فإنو ال يدخل على الرجل كأىلو إاٌل إبذف على كل حاؿ )
ٲبضوف كٯبيئوف كيدخلوف عليكم ُب  ،ضيَبددكف بعضكم على بع ،: كثّبكا ا٤بركرَطوَّاُفوف( بَػْعضٍ 

ُ َلُكْم إالٌ ُب تلك األكقات ا٣باصة ُب العورات الثبلث ) ،ا٤بنازؿ ٣بدمتكم بغّب إذف ُ اَّللَّ َكَذِلَك يُػبَػْبِّ
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( قبل ذلك التوضيح كالبياف يبْب هللا لكم األحكاـ الشرعية لتستقيموا عليها كتتأدبوا ّٔا اآلاَيتِ 
ُ َعِليٌم َحكِ ) ٍلًقًو كٗبا يصلحهم )َعِليمٌ ( )يمٌ َواَّللَّ  .( ُب تدبّبه ٥بمِكيمٌ حَ ( ٧بيط كعآب أبمور خى

كالضركرات تبيح   ،عى ٥با أحكامان خاصةى رَّ شى ُب اآلية إشارة إٔب أف ا٤بخالطة ا١بائزة  –ٔ:فائدة
٤بنع الفساد كالتحلل  أيضًا إ٘ت خطورة التعّري وانكشاؼ العورات وتشّب اآلية ،اضورات

عنو الكثّبكف ُب حياهتم ا٤بنزلية مستهينْب آباثره النفسية  ماعي، كىو أدبه إسبلمي رفيع يغفلتاإلج
ٌيت العورة ابللغة ابلسوءة ألهنا تسوء اإلنساف سليم الفطرة عند  ،كالعصبية كا٣بيليقية لذلك ٠بي

اًمعى  فٍ أ ًإاٌيكيمٍ ) عن النيب)ص(انكشافها للناس!  ٍهدً  يبٌ ُبٍ ًٱٍمرىأتوي كىالصى  الرىجيلي  ٯبي
ى
( يػىٍنظير )الفىرٌاش ا٤ب

 . ِٓٗ/  َُّالبحار  ا!(ًإلىيًهم
ُٖ خَُِّوُ ٌَُُْْ آَّدظِوِ ًَخَُِّوُ ًَبٌَِخ زََِؾَ خَٕؼْلَدٍُ ِٓنٌُْْْ خُْمَُُِْ كََِْْْٕعَإٌٌُِْٗخ ًََٔد خْٔعَإٌََْٕ خٍََُِّّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ ًٍََُِيَ ُّسَِّْ ﴿ - ٜ٘

 ﴾ ػٌَِِْْ لٌٌَِْْ
كإذا بلغ ىؤالء األطفاؿ الصغار مبلغى الرجاؿ كأصبحوا ُب سن التكليف مشلهم حكم اإلستئذاف 

أف يستأذنوا ُب  ،( فعٌلموىم األدب اإلسبلمي الساميفَػْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ )
ُ اَّللَُّ َلُكْم البالغوف ) كقات الثبلثة ا٤بذكورة كما يستأذف الرجاؿالدخوؿ ا٣باص ُب األ َكَذِلَك يُػبَػْبِّ

( ٖبلقو َعِليمٌ ( )َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ ( كذلك يفٌصل هللا لكم أمور الشريعة كالدين ا٢بنيف )آاَيتِوِ 
اآلية ٓت آداب  –ٔ:فائدة ،كمبالغة ابالستئذاف ،ككرره أتكيدان ُب األمر ،( ُب تشريعوَحِكيمٌ )

 ،فإف االستئذاف يدعو إٔب السَب ا١بميل التعفف ا١بليل كا٢بياء الكرٙب ،ِٕراجع النور/االست ذاف 
فعرؼ قدر نفسو كٓب يتعدَّ طورىا  ،كذلك ال يكوف إاٌل ُب ٦بتمع كىميلىٍت إنسانيتو كىرىٌقٍت مشاعره

اء فصار ا٢بي ،كآدأّا كأعطى لكرامتو حٌقها. إٌف ا٢بياء ىو لباس اإلنسانية الٍب ٝبٌلها هللا تعأب بو
يىاءه  كىالى )وفيو أيضًا  (اٍلًعفَّةي  تىكيوفي  ا٢بٍىيىاءً  قىٍدرً  )عىلىى ٓت غرر ا٢بكممن الدين   كىالى ) (لىوي  الدين ًلمىنٍ  حى

يىاء الى  ًلمىنٍ  ًدينه  انىوي(  اللٌ  ًمنى  يىٍستىحً  ٓبى  النَّاسً  ًمنى  يىٍستىحً  ٓبىٍ  )مىنٍ  عن النيب)ص( (لىوي  حى كنز العماؿ خرب سيٍبحى

ٕٕٕٓ.  
ـُ ﴿لذلك أكؿ ما  فصارت ىناؾ  ،أكؿ ما عصى آدـ ظهرت عورتو ُُِطو/﴾ُو فَػَغَوىبَّ رَ  َعَصى آَد

كصار سَب العورة أكؿ طريق الصيانة كا٢بصانة كالعفة كا٢بياء  ،عبلقة بْب ا٤بعصية كإظهار العورة
يش فيها أمم  فأين ىذا األدب الرفيع من تلك ا٢بياة البهيمية الٍب تع ،كالتسامي عن عآب ا٢بيواف

ا٢بداثة كالتطٌور كبيدىا زماـ  ،قائمة على ًقٌمًة الرُّقي كالتقٌدـ ،كثّبة تيعٌد ُب نظر بعض الناس
الكآبة الٍب تفتك ّٔم كالتفكك كأمراض  ،لتفتوا إٔب أزماهتم النفسية ا٤بستعصيةا٢بضارم؟! كٓب ي

ٌزؽ كحدهتماال كىي  ،شيء كأخسر أىم شيءفما الفائدة أف أملك كل  ،جتماعي كاألسرم الذم ٲبي
الضيق  الضنك: ُِْطو /  ﴾َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضنكاً ﴿ كقولونفسي؟! 
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كلكن أين ٝباؿ ىذه العفة كسَب  ،كأزمات النفس كقلق االعتقاد كخلل التصٌور كالقناعات ،ا٤بعنوم

كبذلك يشَبؾ العراة مع  ،إٔب لىذٌَّب البطن كالفرجالعورة ُب القرآف الكرٙب من أندية العراة كا٥ببوط 
( الزكاج ا٤بشبوه الشاذ القذر الٍب الزواج ا٤بثليكلكن ا٢بيواانت تتسامى عن تشريع ) ،ا٢بيواانت

: العرم إذاً  ،ترفضو الطبيعة البشرية السويٌة  كالذم ييشرٌع ُب بلداف الٍب تىٌدعي ا٢بضارة كالتقدـ!!
رىة   ،العجيب أف يكوف للفوضى الرعناء نظاـك  ،كالزكاج ا٤بثلي فوضى مًٌ  كقولوكالفوضى ا٣بىبٌلقىة الػميدى

فىبلى تىدٍعي مىعى اللًَّ ًإ٥بىىنا آخىرى فػىتىكيوفى ًمنى ﴿ وقولو ُٕا١بن/﴾َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعداً َوَمْن يُػْعِرْض ﴿
  . ُِّالشعراء/ ﴾اٍلميعىذًَّبْبى 

ُِّـَدضٍ زِِّّنَصٍ ًَؤَْٕ َّْٕعَؼْلِلَْٖ وٌَُْْ ٌَخػًُِ ِْٖٓ خُنَِّٕدءِ خُالَّظِِ ال َُّْـٌَُٕ ٌَِٗدلدً كَََِْْٓ ػََِْْيَِّٖ ـُنَدقٌ ؤَْٕ َّعَؼَْٖ ؼَِْدزَيَُّٖ ؿََُْْ ُٓعَسًََخُْوَ ﴿ - ٓٙ
 ﴾َُيَُّٖ ًَخَُِّوُ َِْٔٔغٌ ػٌَِِْْ 

ال : ال يَػْرُجوَف ِنَكاحاً  ،ة من ا٢بيض كالزكاج كاألكالد: كاحدىا قاعدة كىي العجوز اليائسَواْلَقَواِعدُ 
الطبلؽ /  ﴾يَِ سَن ِمن ايض﴿كال يطمعن ُب نكاح كزكاج ألهنن  ،يطمع ُب زكاجهن أحده لكربىن

 ،كلفقدىن كل جاذبية أنثوية ،كالنساء العجائز الٌلواٌب ال يطمٍعنى ُب زكاج لكربىن ا٤بعُب: ،ْ
( ال حرجى فَػَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْف َيَضْعَن ثَِيابَػُهنَّ ٢بيض كا٢بمل فيهن )كالنعداـ دكافع الشهوة كا

كال إٍبى عليهن ُب أف يضعن كٱبففن بعض ثيأّن الظاىرية كا١بلباب كالعباءة كغطاء الشعر على أف 
م أ ،كإف ٓب يكٌن لذلك أىبلن  ،ال يقصدف بذلك إظهار زينتهن ك٧باسنهن للرجاؿ لينظركا إليهن

كىذا معُب  ،كيظهٍرفى بلباس ٧بتشم ،ٯبوز ٥بن عدـ تغطية الشعر كالرقبة كالوجو فهو رخصة من هللا
َر ُمتَػبَػّرَِجاٍت ِبزِيَنةٍ ) إظهار ااسن كا٤بفاتن ا٤بثّبة  وحقيقة التَبج: ،( قيد لئلذف كالرخصة الشرعيةَغيػْ

ٌر ٥َبُنَّ وة )ظهاره يعمل فتنة كيثّب شهكىو ما ٯبب إخفاؤه ألنو إب ،للشهوة ( َوَأْف َيْستَػْعِفْفَن َخيػْ
أم كأف يستٍَبف ابرتداء  ،هتا السيئة كتزكيتها عن شهواهتا اٌرمةاهتذيب النفس عن عاد لعفاؼ:ا

كاف ال ٱبلٍعنى ثيأّن ا٣بارجية أماـ األجانب حٌب الظاىر منها،  ،ا٢بجاب كالتعفف كا٢بشمة
مبالغة ُب التسَب كالتعفف كىذا  ،إف جاز ٥با ذلكك  ،كيبقْب على كامل حجأّن كبقية النساء

ٌر ٥َبُنَّ ) ٓت غرر  ،ألف العفة زينة ا١بماؿ ،( كأزكى لنفوسهن كأفضل عند هللا كأطهر عند الناسَخيػْ
ا النػٍَّفس يىصيوفي : اْلَعَفاؼُ ) ا٢بكم ( ) عىنً  كىيػينػىٌزًىيهى ايى يٌع َعِليمٌ الدَّانى يعٌ ( كهللا )َواَّللَُّ ٠بَِ ما يقلنو ( لكل ٠بَِ

س الى  مىا دىعٍ ) ٓت ا٢بديث –ٔ:فائدة( ٖبفااي النفوس كٯبازم كل إنساف بعملو. َعِليمٌ )  ٩بَّا رىاحىذى  ًبوً  أبى
َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد ﴿ٍرفى من سوء التصرؼ ُب ىذه الرخصة كال يتجاكٍزفى ا٢بدكد ( كٍليىٍحذى اٍلبىأسي  ًبوً 

 - ٕ ،(هي طىٍورى  يػىتػىعىدَّ  رىهي كىٓبىٍ قىدٍ  ؼى رى عى  ئن رىًحمى اللٌى ًاٍمرً )ٓت غرر ا٢بكم  ُالطبلؽ/ ﴾اَّللَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ 
 فيجب أف ٰبقق لباس ا٢بشمىة كالعٌفة كالوقار كيبتعد ُب فصالو ،ا٢بجاب حكم شرعي ضركرم

ٌر ٥َبُنَّ لذلك قاؿ ) ،عن الفتنة كاإلاثرة )كموديبلتو ا٢بديثة( ك٠بى ا٢بشمة ( َوَأْف َيْستَػْعِفْفَن َخيػْ
كبْب  ،٤با بْب التربٌج كالفتنة من صلة ،أم طلبان للعفُّة كالتسَب كا٢بجاب كإيثاران ٥با ،استعفافان 

 ا٢بٌجاب كالعٌفة من صلة.
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إًٌُُِْخ ِْٖٓ ََُْْٓ ػَََِ خَٕػََْٔ لََُؾٌ ًَال ػَََِ خَٕػَُْؾِ لََُؾٌ ًَال ػَََِ خَُُِّْٔطِ لََُؾٌ ًَال ػَََِ ؤَٗلٌُُِْْٕ ؤَْٕ ظَ ﴿ - ٔٙ
ٌُْضِ ؤَػَْٔدٌُِْْٓ ؤًَْ زٌُُْضِ زٌُُْظٌُِْْ ؤًَْ زٌُُْضِ آزَدجٌُِْْ ؤًَْ زٌُُْضِ ؤَُّٓيَدظٌُِْْ ؤًَْ زٌُُْضِ بِوٌَْخٌُِْْٗ ؤًَْ زٌُُْضِ ؤَوٌََخظٌُِْْ ؤًَْ زُ

َٓلَدظِمَوُ ؤًَْ صًَِّوٌُِْْ ََُْْٓ ػٌََُِْْْْ ـُنَدقٌ ؤَْٕ ظَإًٌُُِْخ  ػََّٔدظٌُِْْ ؤًَْ زٌُُْضِ ؤَوٌَْخٌُُِْْ ؤًَْ زٌُُْضِ وَدالظٌُِْْ ؤًَْ َٓد ٌََِْٓعُْْ
ؼَِّْسَصً ًٍََُِيَ ُّسَُِّْٖ خَُِّوُ ٌَُُْْ خَّٓدضِ ـَِْٔؼدً ؤًَْ ؤَْ٘عَدظدً كَةٌَِخ يَوَِْعُْْ زٌُُْظدً كٌََُِِّٕٔخ ػَََِ ؤَٗلٌُُِْْٕ ظَمَِّْصً ِْٖٓ ػِنًِْ خَُِّوِ ُٓسَدًَََصً 

 ﴾ٌُْْ ظَؼْوٌَُِِٕ َُؼََِّ
أم ليس على ىؤالء الثبلثة من أىل األعذار أك ذكم العاىات من إٍب ُب  ،: ضيق أك إٍب َحَرجٌ    
لىٍيسى عىلىى الضُّعىفىاًء كىال عىلىى اٍلمىٍرضىى كىال عىلىى ﴿ كقولوا١بهاد لعذرىم كضعفهم كعجزىم  ترؾ

ديكفى مىا يينًفقيوفى حىرىجه ًإذى  : إٌف ا٤براد من  بن عباساعن  ،ُٗالتوبة /  ﴾ا نىصىحيوا للًًَّ كىرىسيولًوً الًَّذينى ال ٯبًى
كرفع اإلسبلـ ا٢برج عن  ،ا٢برج ا٤بنفي ُب اآلية ا٢برج ُب األكل مع األصٌحاء على مائدة كاحدة

َنُكْم َوال أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم ﴿ قولوأنٌو ٤با نزؿ  سبب النزوؿ:ىذا الذم كاف موجودان ُب ا١باىلية.  بَػيػْ
رَّجى ا٤بسلموف من األكل مع األعمى ألنو ال يبصرُٖٖالبقرة /  ﴾اِبْلَباِطلِ  كاألعرج ألنو ال  ،، ٙبى

كيقولوف لعٌلهم يتأذكف  ،كا٤بريض ألنو ال يستطيع أف أيكل ما يشتهي ،يستطيع ا٤بزاٞبة على الطعاـ
أف  ،يس على ذكم العاىات من إٍبل فيكوف ا٤بعُب: ،إذا أكلنا مع األصٌحاء فأنزؿ هللا ىذه اآلية

كىي دعوة إٔب الرًب كالتواد كا٢بٌب  ،أيكلوا مع األصٌحاء ٦بتمعْب أك متفرقْب مع مراعاة أعذارىم
َوال َعَلى أَنُفِسُكْم َأْف أَتُْكُلوا ِمْن كبْب األىل كاألقارب خاصة ) ،كتقوية الركابط بْب ا٤بسلمْب عامة

كىؤالء   ،كلوا من البيوت الٍب فيها أزكاجكم كعيالكم كأكالدكم( كال حرج عليكم أف أتبُػُيوِتُكمْ 
كاألزكاج من نفس كاحدة كشركاء  ،ألف الولد امتداد للوالد فهو من نفسو ،كأنفسكم لقوة العبلقة

ٍرء ًمن كىسٍ  بى يى ًإفَّ أىطٍ ) عن النيب)ص( ،ُب ا٢بياة
ى
هي ًمنٍ إكى  ،ًبوً ما أيىٍكيل ا٤ب   .ِِٗ/  ٕلبياف ٦بمع ا ًبًو(كىسٍ   فَّ كىلىدى

اِمُكْم َأْو بُػُيوِت آاَبِئُكْم َأْو بُػُيوِت أُمََّهاِتُكْم َأْو بُػُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو بُػُيوِت َأَخَواِتُكْم َأْو بُػُيوِت َأْعمَ )
( أم ال حرج ُب األكل من بيوت َأْو بُػُيوِت َعمَّاِتُكْم َأْو بُػُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو بُػُيوِت َخاالِتُكمْ 

ككأهنم ٝبيعان أبناء  ،ىؤالء األقارب بدكف استئذاف لطيب نفوسهم من يدخل عليهم من األقارب
أكل ُب بيت ت األبناء ىي بيوت اآلابء، فمن ألف بيو  ،اءدة كٓب تذكر اآلية شيئان عن األبنأسرة كاح

بلت كغّبىا الٍب ( البيوت أك ا٤بخازف أك اَأْو َما َمَلْكُتْم َمَفاِٙبَوُ كلدؾ كأنك أتكل ُب بيتك )
فيكوف لكم القدرة على  ،كٛبلكوف عليها كٛبلكوف مفاتيحها ُب غياب أىلها  ،توكلوف عليها

 ،فبل حرج أف أتكلوا منها ،كالوكيل كاألصيل ،التصٌرؼ ا٤بناسب ابلوالية أك الوصاية أك الوكالة
مل كال يٌدخر ل لو أجران فبل ٰبٌل لو أكلي فإف جع ،كىذا إذا ٓب ٯبعل لو أجران على ذلك ،كلكن ال ٰبي

الذين يصدقيونكم  ،( فبل حرج أف أتكلوا من بيوت أصدقائكمَأْو َصِديِقُكمْ شيء منها إاٌل إبذف. )
قى  نٍ مى  ا٤بوٌدة كتصٌدقوهنم العبلقة )صىًديقيكى  ( سواء أحضركا أـ ٓب ٰبضركا إذا صىدَّقى  مىنٍ  الى  كى صىدى كى
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ك ابلقرينة. كإ٭با خٌص ىؤالء ابلذكر ألف الرضا فيهم ٧بقق علم رضاىم بو بصريح اللفظ أك بتلميح أ

ٍعلوي اللٌى تىعأبى ًمن ادالصَّ  مىةً ر حي  مً ظى عً  ًمنٍ ) ٓت غرر ا٢بكمغالبان  عى قىة كىالًٱنًٍبساط كىرىفٍ س كىالثًٌ نألي يق ًإف جى
 ( النػىٍفس كىاألىب كىاألىخ لىةً ٍنز ا٢ًبٍشمىة ٗبً 

 ( األىقاًرب يق أىقٍػرىبي دً الصَّ )ٓت غرر ا٢بكم 
ةه  نػىفيسه  األىٍصًدقاءي ) وفيو أيضاً  يعًا َأْو ( )ميتػىفىٌرًقىةه  ـه وي سي ُبَّ جً  كاًحدى َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْف أَتُْكُلوا ٝبَِ

يعاً ( ليس عليكم إٍب أك حرج أف أتكلوا منها اب٤بعركؼ دكف إسراؼ )َأْشَتاَتً  ( ٦بتمعْب مع ٝبَِ
عن  ،( أك غّب ٦بتمعْب معهم إاٌل إذا علم عدـ الرضا من أصحأّاْشَتاَتً أَ أك ) ،أصحاب البيوت

على قاعدة )ال ضىرىرى  ،ِِٗ/  ٦ٕبمع البياف  (منوي  سو نػىفٍ  ًيبً ًإاٌل ًبط مو ميسلً  ًاٍمرًئو  اؿي ٌل مى ال ٰبىً )النيب)ص( 
 كا٤بأخوذ حياءن كا٤بأخوذ غصبان!  ،كال ًضرىاره(

 ،( فإذا دخلتم بيتان من ىذه البيوت فىسىلًٌٍموا على أىلهاُموا َعَلى أَنُفِسُكمْ فَِإَذا َدَخْلُتْم بُػُيوًَت َفَسلِّ )
َوُىَو الَِّذي أَنَشَأُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة ﴿ كقولوألهنم من أنفسكم . م بعضكم على بعضأم فليسلٌ 
 كقولو  فس ككل نفيسىم مؤٛبنوف على األعراض كاألمواؿ كاألن ٖٗاألنعاـ /  ﴾َوُمْستَػْودَعٌ  َفُمْستَػَقر  

ٍؤًمن ًمن طىهَّرى قػىٍلبوي ًمن الرٌ ) ٓت غرر ا٢بكم ِٗالنساء/﴾َوال تَػْقتُػُلوا َأنْػَفسُكم﴿
ي
( ألف ا٤بؤمنْب كأهنم يبىةً ا٤ب

كىي استعارة ببلغية لطيفة  ،شخص كاحد ُب حصن حصْب أمْب ُب توادىم كتراٞبهم كتعاطفهم
تبٌْب عن قوة الرابطة بْب األقرابء ا٤بذكورين ُب اآلية،  ،ذافشفافة ٧بيىبػىبىةه تدخل إٔب ا٤بشاعر ببل استئ

كما نقوؿ ُب الصبلة نسٌلم على   ،فالذم يسٌلم منهم على قريبو أك صديقو كأنو يسلم على نفسو
نىا د هللا التحية الٍب يلقيها عليو ىي ٙبية من عن ،الصَّا٢بًًْبى( هللاً  ًعبىادً  كىعىلىى أنفسنا )الٌسبلـي عىلىيػٍ

، كتفوح منها عطر ا٤بوٌدة كالرٞبة كتربط بينهم ابلعركة الوثقى الٍب ال الركح الشفافة ابة ذات
ـى ٥با   .انفصا

ـي  ،من آداب التحية ٓت اإلسبلـ( ٙبَِيًَّة ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ُمَبارََكًة طَيَِّبةً ) بلى  حٌيوىم بتحية اإلسبلـ )السًٌ
ليتحابَّ ّٔا ا٤بسلموف ألهنا ٙبٌية  ِّابراىيم /  ﴾ُهم ِفيها َسبلـٌ تػُ ٙبَِيػّ ﴿عىلىٍيكيٍم( كىي ٙبٌية أىل ا١بنة 

كفيها التأثّب ا٤بعنوم على النفوس  ،( ذات خّب كثّب كابؽُمَبارََكةً كصف التحية بػ) ،مباركة طيبة
 (طَيَِّبةً ككصفها بػ) ،كاستجبلب ابة كا٤بوٌدة ،ألف فيها الدعاء ا٣بالص ابلسبلمة كاألماف ،كا٤بشاعر

ِإلَْيِو َيْصَعُد ﴿كقولو ألهنا من الكلم الطيب ابوب عند هللا  ،ألف سامعها يستطيبيها كيراتح ٥با
ُ اَّللَُّ َلُكْم اآلاَيتِ ) ،َُفاطر /﴾ْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ اْلَكِلُم الطَّيُِّب َوا ( كىكذا يفٌصل َكَذِلَك يُػبَػْبِّ

( تفهموف َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ ه اآلية ما أحٌل لكم فيها )كما فٌصل لكم ىذ  ،هللا لكم معآب دينكم
كّٔذا تفوزكف بسعادة  ،كتعملوف على ٙبقيقو كنشره بشٌٌب الوسائل ،ا٢بكمة كا٥بدؼ من تشريعو

ىو بعض ( إشارة إٔب أف الذم يدخل ىذه البيوت َفَسلُِّموا َعَلى َأنُفِسُكمْ ) –ٔ :فائدةالدارين 
كىكذا يصبح بيت كل مسلم  فهم كالنفس الواحدة،  ،كصار أىليها منو ا،٩بن فيها، كصار من أىله
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عن  ،كاألنوا٘ب ا٤بستطرقة تتعدد أشكا٥با كتتساكل أحجامها كتتوحد أىدافها كإف اختلفت الوسائل
ٍسًلميوفى تػىتىكافىأ ًدماؤىيم كىىي ) النيب)ص(

ي
 عىلىيًهمٍ  دُّ ري كىيػى  ،أىٍدانىيمٍ  مٍ يىٍسعىى ًبًذٌمتهً  ،ًمن ًسواىيمٍ  لىيىد عى  مٍ ا٤ب

 علىىيو تىٍسًليم الرىجيل ( َفَسلُِّموا َعَلى أَنُفِسُكمْ )) عن اإلماـ الباقر)ع( ،ْْْكنز العماؿ خرب  (أىٍقصاىيمٍ 
( كىذه من العوامل ا٤بهمَّة ُب كيمٍ سً أىنٍػفي  ىى كفى عىًلٌيو، فػىهيو سىبلمكيم عىلٍبىَّ يىردٌ  ،لى خي يىدى البػىٍيت ًحْبى  أىىىلًٌ 

عىليُّ مع نفسو، كآلف ، كما آلف النيب بْب ا٤بسلمْب  ،لَبابط االجتماعي كأتليف القلوبتقوية ا
  .ّٕٓ/ِاتريخ دمشق البن عساكر (ٗبنزلة رأسي من بد٘بمٌِب )عليّّ  فقاؿ)ص(

 . ُْٗ/  ٕٕالبحار )خياركم أحسنكم أخبلقان، الذين أيلفوف كيؤلفوف(  عن النيب)ص(
َّٕ خٍََُِّّٖ َّْٕعَإٌٌَُِْٗٗيَ ؤًَُُْحِيَ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ زِدَُِّوِ ًٌَََُُِٔوِ ًَبٌَِخ ًَدٌُٗخ َٓؼَوُ ػَََِ ؤٍَُْٓ ـَدِٓغٍ َُْْ ٍَّْىَسٌُخ لَعََّ َّْٕعَإٌٌُِْٗهُ بِ بََِّٗٔد خُُْٔآِْنٌَُٕ ﴿ - ٕٙ

 ﴾كَإٌَْْٕ َُِْٖٔ ِ٘حْطَ ِٓنْيُْْ ًَخْٔعَـْلُِْ َُيُْْ خَُِّوَ بَِّٕ خَُِّوَ ؿَلٌٌَُ ََلٌِْْ  خٍََُِّّٖ ُّآِْنٌَُٕ زِدَُِّوِ ًٌَََُُِٔوِ كَةٌَِخ خْٔعَإٌٌَُْٗىَ ُِسَؼْطِ َ٘إِْٗيِْْ
َا ا٤بعُب: ) ،اآلية تتضمن اآلداب النفسية كاألخبلقية كالتنظيمية بْب ا١بماىّب العامة كقائدىم ِإ٭بَّ

بكل إٲباف كإيقاف كإخبلص ُب ٝبيع  صٌدقوا الٌل كرسولو( الَِّذيَن آَمُنوا( ا٢بقيقيوف )اْلُمْؤِمُنوفَ 
َوِإَذا َكانُوا َمَعُو َعَلى ، كببل شك كال شبهة كال تقٌلب كال تذبذب )الت كالصعوابت كا٤بعاانةا٢با

كيقتضي اجتماع  ،: أمر مهم يهم آّتمع اإلسبلمي عامة ليواجهوه ٦بتمعْبَأْمٍر َجاِمعٍ ( َأْمٍر َجاِمعٍ 
َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلَِبِّ َوالتػَّْقَوىَٰ ۖ َواَل ﴿ كقولوه من أىل ا٣بربة كالتجربة الناس عليو كيتعاكنوا على إ٪باز 

ّتِْ َواْلُعْدَوافِ  )أم( من عبلمات صدقهم أهنم إذا كانوا معو )ص( مشتغلْب  ِا٤بائدة/﴾تَػَعاَونُوا َعَلى اإْلِ
معة أك حضور ٦بلس أبمر يىًهمُّ آّتمع اإلسبلمي كمن الضركرم اجتماع الناس عليو كصبلة ا١ب

ٓب يذىبوا من أك استنهاض إٔب جهاد ُب سبيل هللا ...كغّبىا،  ،أك حٌل مشكلة خطّبة ،شورل
( ٍب أيذف ٥بم الرسوؿ)ص( كي ال يصبح األمر ٗتَْ َيْذَىُبوا َحٌبَّ َيْسَتْأِذنُوهُ حضرتو حٌب يستأذنوه )
( ىذا توكيد َك ُأْولَِ َك الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف اِبَّللَِّ َوَرُسوِلوِ ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُونَ ) ،فوضى ببل كقار كال نظاـ

٤با تقدـ ذكره تعظيمان لشأف الرسوؿ)ص( أم: إٌف الذين يستأذنوؾ اي٧بمدي أكلئك ىم ا٤بؤمنوف حقان 
أذنك ىؤالء ( فإذا استفَِإَذا اْسَتْأَذنُوَؾ لِبَػْعِض َشْأهِنِمْ كىم ا٤بضطركف حقان ) ،ا٤بؤٌدبوف آبداب اإلسبلـ
ُهمْ ا٣باصة ) الضركرية ا٤بؤمنوف لبعض مهماهتم ( فا٠بح ٤بن شئت ابالنصراؼ فَْأَذْف ِلَمْن ِشْ َت ِمنػْ

أف كاف فيها حكمة  ،( كالضركرات  تقٌدر بقدرىااٍلمىٍحضيورىاتي  )كىالضَّريكرىاتي تيًبيحي  لضركرة خاصة
فإف  ،م ابلعفو كا٤بغفرة تطيبان لنفوسهم كرٞبة ّٔم( كادعي هللا ٥بَواْستَػْغِفْر ٥َبُْم اَّللََّ أك مصلحة )

ألنو تقدٙب أمر الدنيا على أمر  ،كتقدٙب ا٤بهم على األىم ،االستئذاف كلو لعذر فهو قصور أك تقصّب
 .( كاسع الرٞبة اب٤بؤمنْبرَِحيمٌ ( عظيم العفو )غفور) (ِإفَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ )الدين 
 :فائدة
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 ،لت ُب حنظلة أنو تزٌكج ُب الٌليلة الٍب كاف ُب صبيحتها حرب أيحدنز  أسباب النزوؿ: –ٔ

ُهمْ فاستأذف رسوؿ هللا)ص( أف يقيم عند أىلو فانزؿ هللا ) ( فأقاـ عند أىلو ٍب فَْأَذْف ِلَمْن ِشْ َت ِمنػْ
لي  ،فحضر القتاؿ كاستشهد ُب سبيل هللا ،أصبح كىو جنب فقاؿ النيب)ص( رأيت ا٤ببلئكة تػيغىسًٌ

فُسّمَي حنظلة َغِسيُل  ،ٗباء الػميٍزًف )السَّحاب( ُب صحائف فضة بْب السماء كاألرضحنظلة 
( نزلت ُب قـو كانوا إذا ٝبعهم رسوؿ هللا)ص( ألمر يستدعي التجمع كالتعاكف وقيل) ا٤ببلئكة!

كأكجب االستئذاف من  ،فنهاىم هللا عزكجل عن ذلك ،تراىم يتفٌرقوف بغّب إذنو ،على ا٪بازه
ذبة فهو أبعد الناس عن كالذم ال يستأذف أك يتعٌلل ابألعذار الكا ،( قبل اإلنصراؼالنيب)ص
كل إماـ كقائد كحاكم يتؤٌب نصرة و. كىذا االنقياد كاالنضباط ٯبب مع  زعزع ثقة الناس باإلٲباف كت

كييعدُّ استئذاف القائد دليبلن على األدب كالتسليم كاإلٲباف  ،حقوؽ أمتو كينصح ٥با إبخبلص
كقد جاءت اآلية تعاتب النيب)ص(  ،كي ال يصبحى األمر فوضى ببل نظاـ  ،لقضية الٍب يدافع عنهااب

قيوا ﴿ كقولوعلى اإلذف للمنافقْب من قبل  ى لىكى الًَّذينى صىدى عىفىا اللَّي عىنكى ٓبى أىًذنتى ٥بىيٍم حىٌبَّى يػىتػىبػىْبَّ
اًذًبْبى   . ٖٗالتوبة/ ﴾كىتػىٍعلىمى اٍلكى

خٌخً كََِْْمٍََْْ ؼٌَُِخ يُػَدءَ خٌٍَُُُِّٔ زَْْنٌَُْْ ًًَُػَدءِ زَؼْعٌُِْْ زَؼْعدً هًَْ َّؼَُِْْ خَُِّوُ خٍََُِّّٖ َّعٌََََُِِّٕٕ ِٓنٌُْْْ ٌَُِال ظَفْ ﴿ - ٖٙ
 ﴾خٍََُِّّٖ ُّىَدُِلٌَُٕ ػَْٖ ؤَُِْٓهِ ؤَْٕ ظُصِْسَيُْْ كِعْنَصٌ ؤًَْ ُّصِْسَيُْْ ػٍََخذٌ ؤٌَُِْْ 

 ،كأدب حركي تربوم ميهىذًٌبه للنفوس ،أخبلقية اجتماعية ضركرية عالية ا٤بضامْب ُب اآلية لفتة
( أنو البد للقائد الكفؤ من فَػْلَيْحَذْر الَِّذيَن ٱُبَاِلُفوَف َعْن َأْمرِهِ كلكنو أدب ميقىيَّده بضوابط شديدة )

قّب كل كلمة منو و كت ألدب معو، حٌب تستشعر ىيبة مقاموىيبة ككقار كاحَباـ كعدـ ٘باكز حدكد ا
األمر الذم ٰبمل دعوة مهمة الٍب  ،(: دعوة الرسوؿ أك نداءهُدَعاَء الرَّسوؿ، )ككل أمر كتوجيو

كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىال ﴿ كقولوكدعوة الرسوؿ)ص( كاجبة االستجابة  ،ٙبمل أمران كنداءن ابلغ األٮبية
كال أيمر الرسوؿ إالٌ  ّٔاألحزاب/ ﴾ٍف يىكيوفى ٥بىيٍم ا٣ٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىمٍ ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّي كىرىسيوليوي أىٍمران أى 

ال َ٘بَْعُلوا ) ا٤بعُب: ،ِْاألنفاؿ / ﴾اْسَتِجيُبوا َّلِلَِّ َوِللرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُٰبِْييُكمْ ﴿ كقولواب٣بّب 
مر من األمور ا٤بهمة كدعوهتم للتجمع أك ( أم ال ٘بعلوا دعوة الرسوؿ للمسلمْب ألُدَعاَء الرَُّسوؿِ 

ال تنادكا )أيها ا٤بؤمنوف( الرسوؿ اب٠بو )اي دمحم( أك اي  ،أك دعاء الرسوؿ : أم نداء الرسوؿ ،للقتاؿ
بل اندكه بلقبو ككسامو اي نيب هللا كاي  ،أاب القاسم كما ينادم بعضكم بعضان اب٠بو كرفع الصوت بو

مع تواضع كخفض صوت  ،الن لدكره كتعظيمان لشأنو كمسؤكليتو٤بقامو كإجبل ، تفخيمان رسوؿ هللا
فإٌف  ،ال ٘بعلوا نداء الرسوؿ)ص( لكم كاستدعاءه إايكم كاستدعاء بعضكم بعضان  ٗبعُب:)أك( 

خبلفان  ،نصراؼ من حضرتو بدكف إذف منو حراـ كسوء أدبا٤ببادرة ُب تلبية دعوتو كاجبة، كاال
 .رة ىذا التصرؼحذركا من خطو ا، لدعوة بعضكم بعضان 

ي كحركة التخلٌ  ،( كىو تعبّب بليغ ييصٌور حالة االهنزاـَقْد يَػْعَلُم اَّللَُّ الَِّذيَن يَػَتَسلَُّلوَف ِمْنُكْم ِلَواذاً )
٤بواجهة، كالتسٌلل ٕبذر كا٣بركج من ٦بلس الرسوؿ)ص(، كيتمٌثل فيها ا١بَب كا١بهل كالتخاذؿ عن ا
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ا٤بستمر  ،كالشعور ا٤بتقٌلب كا٤بوقف ا٤بتذبذب ، ا٤بؤدب، كالتعامل غّبكحقارة ا٢بركة ا٣بائنة
: يلوذ َواذاً لِ  ،تىسىٌللى كاٍنسىلَّ كحيلةو ًمٍن ٱبرجوف ٖبٌفةو كخيفٌيةو : يَػَتَسلَُّلوفَ ا٤بصاحب ٥با ُب النفوس، 

( ىنا َقدْ ) ،أك بشيء يستَب بو ٨بافة أف يراه الرسوؿ )ص(  ،)يستَب( بعضهم ببعض ليخرج بسببو
أم قد يعلم هللا الذين ينسحبوف قليبلن قليبلن من ٦بلس الرسوؿ)ص( من دكف  ،كالتوكيد للتحقيق

يستَب  ،ٕبركة خائنة جبانة كخبيثة كلئيمة، كٱبرجوف من ا١بماعة ُب خيفٌيةو كىًخفَّةو كىًحيىلةو  ،إلفات نظر
هتمُّ ا٤بسلمْب بعضهم ببعض فينصرفوف فبل يبالوف بدعوة الرسوؿ)ص( للجهاد ك٫بوه من األمور الٍب 

 ٝبيعهم. 
يعرضوف أك : ٱُبَاِلُفوفَ  ،( إنو لتحذير مرىوب يزلزؿ القلوبفَػْلَيْحَذْر الَِّذيَن ٱُبَاِلُفوَف َعْن َأْمرِهِ )

ٱبرجوف أك يعصوف. أم فٍليخف هللا كيتقو الذين يعصوف أمر رسوؿ هللا كيَبكوف سبيلو كىداه 
َنٌة َأْو ُيِصيبَػُهْم كالعصاة أينما كانوا ) ىذا هتديد ككعيد عاـ للطغاة ،كمنهجو كسينتو َأْف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ

َنةٌ ( أف تنزؿ ّٔم )َعَذاٌب أَلِيمٌ  كتسليط    ،( مصيٍبة ك٧بنة كمشاكل ُب الدنيا من ا٤بخٌبآة كا٤بفاجآةِفتػْ
، أك خلق فًب بينهم يكوف بينهم حرب أىلية تطحنهم كتبيدىم عليهم سلطاف جائر أك تشعل

كتفسد حياة  ،تنقلب فيها ا٤بوازين فيختلط ا٢بق ابلباطل كالطيب اب٣ببيث ،حّباف ا٢بليم فيهم
َنةٌ الفبل أيمن على نفسو أحد! أك ينا٥بم عذاب شديد ُب اآلخرة، ) ،آّتمع إسباغ  من معانيها:( ِفتػْ

 لْ قُ ﴿ كقولو( إٔب ا٥باكية من حيث ال يعلم استدراجالنعم من دكف تقدير ٥با كشكر منعمها فهو )
َعَث َعَلْيُكْم َعَذااًب مِّن فَػْوِقُكْم َأْو ِمن َٙبِْت َأْرُجِلُكْم َأْو يَػْلِبَسُكْم ِشيَػعً  ا ُىَو اْلَقاِدُر َعَلىَٰ َأف يَػبػْ

 .ٓٔاألنعاـ/ ﴾َويُِذيَق بَػْعَضُكم ِبََْس بَػْعضٍ 
كالَبدد  ،كصحبة األثرايء كالبخبلء ،كترحيب ا١بماىّب ،كثرة ا٤باؿمن موجبات الفتنة:  –ٔ:فائدة

ٓت ، أك طلب ا٤بناصب كحبَّ الزَّعامات، فإف االشتغاؿى ٗبا سول هللا فتنةه  ،على أبواب ا٤بلوؾ الطغاة
َنًة ال ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم ﴿( مى ىى األى  عى يٌ ضى  اٍلمهمغّب بً  ًاٍشتػىغىلى  مىنٍ ) غرر ا٢بكم َواتػَُّقوا ِفتػْ

ُب اآلية بياف توقّب كاحَباـ ميعٌلمي العلـو  – ٕ ،ِٓاألنفاؿ /  ﴾َشِديُد اْلِعَقابِ  اَّللََّ  َخاصًَّة َواْعَلُموا َأفَّ 
قائد ك سنة صا٢بة، كأسوة ح ألف الرسوؿ)ص( كاف ميعىًلٌم أنواع العلـو اب٣بّبات كىو قدكة، اب٣بّب

ٓت غرر  ادةكأىل الفضل كالعلم كالقي ،كفيو معرفة حق األستاذ ،فأمر هللا بتوقّبه كتعظيمو ،ا٤بسلمْب
 .العآبًً أف ييعٌلم( أىخىذى علىى  ا١بٌاًىًل أٍف يػىتىعٌلم حٌٌبى  )ما أىخىذى الٌلي سيبحانىوي عىلىى  ا٢بكم
خَُِّوُ زٌَُِِّ َِْ٘ءٍ د ػٌَُِِٔخ ًًََخََْٕضِ هًَْ َّؼَُِْْ َٓد ؤَْٗعُْْ ػََِْْوِ ًٌَََّّْ ُُّْـَؼٌَُٕ بَُِْْوِ كَُْنَسِّحُيُْْ زَِٔ ؤَال بَِّٕ َُِِّوِ َٓد كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ﴿ - ٗٙ

 ﴾ػٌَِِْْ
( فهو ٲبلكها كٱبلقها َواأَلْرضِ  َما ٓت السََّمَواتِ أم إٌف  كل ) ،( أداة تنبيو لشيء مهم بعدىاأال)

 كال تيضيرُّهي معصية من لعا٤بْب، ال تنفعو طاعة من أطاعوفهو غِب عن ا ،كيدبٌر أمرىا كيقٌدر كجودىا
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( قد يعلم حقيقة ما ُب نفوسكم من اإلٲباف أك النفاؽ، كيعلم َلُم َما أَنْػُتْم َعَلْيوِ َقْد يَػعْ عصاه )

َويَػْوـَ يُػْرَجُعوَف ِإلَْيِو فَػيُػنَػبِّ ُػُهْم ( ىنا للتحقيق كالتوكيد )قدك) ،حاجتكم فػىييشرٌع لكم ما ٙبتاجوف إليو
فيخربىم ٗبا فعلوا ُب الدنيا من  ،ة هللا( كيـو القيامة يرجعوف إليو رجعة مؤكدة ٙبقق عدالٗبَا َعِمُلوا

فهو ٧بيط  ،كال بصر عن بصر ،ال يشغلو ٠بع عن ٠بع ،صغائر الذنوب ككبائرىا كٯبازم كبلن بعملو
ًإفَّ كقولو )  ٖٖالرعد/ ﴾َأَفَمْن ُىَو قَاِئٌم َعَلىَٰ ُكلِّ نَػْفٍس ٗبَا َكَسَبتْ ﴿كقولوبكل شيء إحاطة اتٌمة 

تيمٍ ، كقولو )َٔاإلسراء/( اسً رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّ  ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ ) ْا٢بديد/ (كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ ( َواَّللَّ
كقريب منو كمسيطر عليو ك٧بصي كجوده  ،ال ٱبفى على هللا خافية ألنو رقيب على كل شيء

اقْػَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ﴿ كقولو ْٗالكهف /  ﴾كىكىجىديكا مىا عىًمليوا حىاًضران كىال يىٍظًلمي رىبُّكى أىحىدان ﴿كحركاتو 
 كيكررىا ألنو يؤكد القرآف حقيقة يـو القيامة: فائدة .ُْاالسراء/ ﴾بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك َحِسيباً 

 ،كينطق بو الواقع ،كيثبتو الدليل ،يقرٌه العقل السليميـو  ،ؽ ا٢بقائق، كمن أقول البديهٌياتمن أصد
من األدايف ا٤بختلفة، كال سٌيما  ،كتؤيٌده النصوص الكثّبة العقلية كالنقلية ،ديثكيصٌدقو العلم ا٢ب

 ،يـو القيامة ميزاف دقيق: فمْن َوّْت ، فصار )سٌنة، كالتنكره ا٢بجج كالرباىْبمن القرآف كال
 .(!استْوْت

 ٓٔيونس / َأِف ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمَْب() َدَعْوَنَ  َوآِخرُ 
 ُٕ/ القمر ﴾ َوَلَقْد َيسَّْرََن اْلُقْرآَف ِللذِّْكِر فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ﴿ : ـ نقوؿوٓت ا٣بتا

، بقدرم ال بقدرىا ، ٔبهد متواصل ، فلٌلو النور لسورة  (رسَّ ُميَ ػال رآفِ القُ  عيُ وَ )ًب بعوف هللا تعأب 
ـ ، َُِٖ/ٔ/ٓاريخ ا٢بمد كا٤بٌنة، كاب٢بمد تتم الصا٢بات كتزداد الربكات كتيدفع النقمات ، بت

الكاظمية ، ، ، ُب بغداد  كتدقيقها ق مع تصحيحها عدة مراتُّْٗ/ٝبادم اآلخرة/ِا٤بوافق 
  ر القرآنية الكرٲبة ، إٌف ريب ٠بيع ٦بيب الدعاء.داعْب هللا عزكجل أف ييعيننا على تكملة بقية السوٌ 

 ْٔ خُسـًخيُزوِْ خُسدلػ : ٌِٓ هد
 
 

 : من مقاصد السورة
، تعُب بشؤكف العقيدة، تعاِب شبهات ا٤بشركْب، تثٌبتي ًصٍدؽى القرآف كصحة اإلسبلـ، كٝباؿ ةيٌ كمى 

عقيدة اإلٲباف ابلبعث كالنشور كأف ا٤بعاد ا٤ببدأ األساسي الذم جاءت بو األدايف كلها، كا٤بعاد 
لَّ لغزىا ! كيٌبْب ضركرة الدين ُب حياة  اإلنساف، كفيها يعطي للحياة معناىا كيبٌْب فلسفتها كىٰبى

بعض القصص للًعظة، كٙبدثت عن قدرة هللا ككحدانيتو كعجائب صنعو كآاثر قدرتو، كذكرت 
ٌيت ابلفرقاف، ألهنا تفٌرؽ بْب ا٢بق كالباطل، كالنور كالظبلـ، كالكفر  صفات عباد الرٞبن ا٤بميزة ٠بي

 ترتيبها
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 ياتهاآ
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كاآلخرة، كا٢بق كالباطل، كاإلٲباف، كىكذا القرآف فرقاف يفٌرؽ بْب كل صحيح كخطأ ُب أمور الدنيا 
 فيٍرقىافً ال سىٍورىةى  قػىرىأ مىنٍ (: )ص) النيب عن(: فضلها)/ ا١بزء الثامن عشر ٕٕ/ عدد آايهتا ِٓرقمها 
ة فىيهىا كىأٌف هللا يٍػبػىعىثي مىٍن ُبى القيبػيٍوًر، دىخىلى ا١بنٌ  رىٍيبى الى  آتًيَّةه  السَّاعىةى أٌف  نيػيٍؤمً كىىيو  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـي بيًعثى 

 منهج على كاالستقامة كشركطو بشرطو الفضل ىذا: مبلحظة، ِٕٗص٦ٕبمع البيافًبغٍّبً ًحسىاب( 
 . شركطو من هللا

 
 ﴾ظَسَدََىَ خٍَُُِّ ٍَََّّٗ خُْلُُْهَدَٕ ػَََِ ػَسًِْهِ ٌٌََُُِْٕ ُِِْؼَدَُِٔنيَ ًٍَُِّٗخ﴿ - ٔ

بْب ا٢بق كالباطل، كا٥بدل كالضبلؿ، : ذك داللة كاسعة، فهو يفرؽ افَ قَ رْ الفُ ك٠ٌبى هللا القرآف 
كالصحيح كا٣بطأ، ٗبا فيو من تفرقة بْب هنج معٌْب ُب ا٢بياة كهنج آخر، فيكوف القرآف كالفلَب أك 
ا٤بصفاة الٍب تصٌفي ا٥بواء، كالقرآف الذم يصٌفي األفكار كالعقائد كالقناعات الدخيلة على اإلسبلـ 

بت الذم ٓب يطرأ عليو تغيّب ككل ما دكنو ٱبضع للتغيّب كالتبديل  كيبٌْب ا٫برافاهتا عنو، ألف القرآف الثا
ٍلًفوً كقولو ) ٍيًو كىالى ًمٍن خى ٍتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٍْبً يىدى : من الربكة، فعل تبارؾ: ا٤بعُب. ِْفصلت/( الى أيى

ذاتو كصفاتو ماض كٱبتص اب كحده كمعناه الرفعة كالربكة، أم تٌنزه هللا كتعأب كتقٌدس كتعٌظم ُب 
كعظمت بركاتو، كتكاثر كداـ خّب هللا كبركاتو الذم من أعظم خّباتو كنعمو أف نٌزؿ القرآف الكرٙب 

على فرقاانن الذم يفٌرؽ بْب ا٥بدل كالضبلؿ كا٣بّب كالشر كا٢ببلؿ كا٢براـ، كٲبيز بْب كل ضٌدين )
على رفعة ىذا ا٤بقاـ، كأنو  يةدمحم )ص( والوصف ابلعبودية ٓت ىذا ا٤بوضع لو داللتو الَببو ( عبده

أرفع ما يرفع إليو بشر من بِب اإلنساف، كما أف فيو تذكّبان خفٌيان أبٌف مقاـ البشرية حْب يبلغ مداه 
ُب التسامي ال يزيد على أف يكوف مقاـ العبودية  تعأب كيبقى مقاـ اإللوىية منفردان  جٌل 

أك النيب ألنو على قدر العبودية تكوف منزلة الرسوؿ جبللو، كقدـ صفة العبودية على صفة الرسوؿ 
أك النيب، كالعبودية  أعلى أفق يرتفع إليو ا٤بختاركف من البشر، على قدر العبودية تكوف الرٞبة 

ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً مى كيكوف رضا هللا، ُب غرر ا٢بكم ) صيويًؿ كىمىٍن قىصَّرى عىٍن أي  (ٍن قىٍا
 .!، كيرسم الغاية من تنزيل الفرقاف على عبدهاٍلعيبػيٍوًديًَّة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًؽً 

( ليكوف الفرقاف )القرآف( كدمحم نبيان منذران عا٤بيان ١بميع البشر ُب العآب، لَِيُكوَف ِلْلَعاَلِمَْب َنِذيًرا)
داللتو ا٢بركية الواسعة على إثبات عا٤بية  ك٨بٌوفان من أىواؿ يـو القيامة، كىذا النص القرآ٘ب مكيّّ كلو

ىذه الرسالة ا٣باٛبة منذ آايمها األكٔب ككسائلها كسائل إنسانية كاملة، كالرسوؿ )ص( يواجو ُب 
مكة ابلتكذيب كا٤بقاكمة كا١بحود، كتبقى رسالتو عا٤بية كإٔب يـو يبعثوف، ألهنا انطلقت رسالة 

القرآف عا٤بيان، كنعٌلمو عا٤بيان، كيبقى أتثّبه عا٤بيان، ألنو خاٛبية عا٤بية شاملة، فعلينا أف نستوعب 
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( ٤بَْب عاَ للَ  ةٌ ٞبَ رَ ، كالرسوؿ )ِا٢بمد/( ا٤بْبَ العَ  ب  رَ حجة على الناس أٝبعْب فيكوف الرب )

، كليكوف )ص( ُب ِٕالتكوير/ (ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمْبَ كالرسالة، القرآف الدستور ) َُٕنبياء/األ
لك الظركؼ ا١باىلية الصعبة منذران ١بميع الناس كٱبٌوفهم عاقبة ٛباديهم ُب الضبلؿ كالفساد، فهل ت

 فوؽ ىذه النعمة كاإلحساف شيء؟ 
ًإانَّ أىنٍػزىٍلنىاهي ( نزكؿ القرآف دفعة كاحدة )كامبلن( ُب ليلة القدر )أنزؿَ كاف النزكؿ ُب صيغة )  -ُ:فائدة

لىًة اٍلقىٍدرً  ( النزكؿ التدرٯبي ٕبسب حركة الواقع، كقد نٌزؿ نزَّؿ، أمَّا إذا كاف ُب صيغة )ُالقدر/( ُب لىيػٍ
ذكر اإلنذار كٓب يذكر التبشّب مع أف الرسوؿ مرسل ّٔما، ألف السورة  -ِالقرآف على الشكلْب، 

بصدد بياف حاؿ ا٤بعاندين ا٤بٌتخذين  كلدان، كالطاعنْب ُب كتبو كرسلو كاليـو اآلخر، فتناسب 
افَّةن(  عن النيب )ص(اإلنذار.  معهم لىًق كى ٍلنىاؾى ًإالَّ  ، كقولو )ُٖٖ/ٔركح البياف)أيرًسٍلتي لًلخى كىمىا أىٍرسى

افَّةن لًلنَّاًس بىًشّبنا كىنىًذيرنا  . ِٖسبأ/ (كى
 ﴾كِِ خُُِْْٔيِ ًَوََِنَ ًََُّ َِْ٘ءٍ كَوًََََّهُ ظَوًًُِّْخ خٍَُُِّ َُوُ ُِْٓيُ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضِ ًََُْْ َّعَّىٍِْ ًًًََُخ ًََُْْ ٌَُّْٖ َُوُ َُِّ٘يٌ﴿ - ٕ

الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّماَواِت ) -ُكصف هللا نفسو الزكية أبربع صفات ٩بيزة ذات رفعة ككربايء. 
: كمالك، كلو السلطاف القاىر عليهما كلو القدرة التامة فيهما، ككل ا٤بخلوقات ملك( َواأْلَْرضِ 

 ُب كل شيء. مفتقرة إليو
ا النَّاسي أىنٍػتيمي اٍلفيقىرىاءي ًإٔبى اللًَّ كىاللَّي ىيوى اٍلغىًِبُّ ا٢بٍىًميدي كقولو ) ( َوٗتَْ يَػتَِّخْذ َوَلًدا) -ِ، ُٓفاطر/( ايى أىيػُّهى

سيح ( كعزير كا٤باٍلمىًسيحي اٍبني اللًَّ كزعم النصارل ) (عيزىيٍػره اٍبني اللًَّ كليس لو كلد كما زعم اليهود )
( َوٗتَْ َيُكْن َلُو َشرِيٌك ٓت اْلُمْلكِ ) -٩ّبلوكاف ، كا٤بملوؾ ال يكوف شريكان للمالك كال كلدان لو، 

كليس معو إلو كليس لو شريك ُب سلطانو ألنو مالك غّب ٩بلوؾ، كىو الغِب بذاتو كا٤بغِب لغّبه، 
َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّرَُه ) -ْ، ّالزمر/( ا٣بٍىاًلصي  أىالى للًًَّ الدًٌيني فأفردكا لو العبادة كأخلصوا الدين  )

( أكجد كل شيء أبسبابو كمقاديره ا٤بقدرة كبقدرتو ا٤بدبرة، مع اإلتقاف كاإلحكاـ ٤با يصلح تَػْقِديًرا
تقاف الصنعة، كٚبصيص كل ٨بلوؽ ما يليق بو ٗبقداره إ: عبارة عن والتقديرلو ُب دنياه كآخرتو، 

كشكلو كصنعتو كطريقة عيشو، كزمانو كمكانو كمصلحتو كأجلو كغّبىا، فخلقو كقدرتو كحجمو 
منٌظم، كدبٌره تدبّبان كأعطاه القدر الذم يناسبو ليتبلءـ مع كجوده كمع ٝبيع أجزاء الوجود ا٤برتبطة 

: ومعُب التقديربو كال يشذ عنو، كمنحو ا٣بصائص الضركرية البلزمة لدٲبومة كجوده كبقاء حياتو، 
ارو دار ا٤بنٌظم كالتخطيط ٥بدؼ ساـ معْب كقولو )ا٤بق هي ٗبًٍقدى ، عن اإلماـ ٖالرعد/( كىكيلُّ شىٍيءو ًعٍندى
ًتًو فػىلىٍم لي )ع(: كهللا سبحانو )ع قىدَّرى مىا خىلىقى فىأىٍحكىمى تػىٍقًديرىهي، كىدىبػَّرىهي فىأىٍلطىفى تىٍدًبّبىهي، كىكىجَّهىوي ًلوًٍجهى

اًء ًإٔب غىايىًتوً لىًتًو، كىٓبٍى يػىٍقصيٍر ديكفى االً يػىتػىعىدَّ حيديكدى مىٍنزً  رنا ، )ٖٗهنج الببلغةخطبة/ (ٍنًتهى كىكىافى أىٍمري اللًَّ قىدى
، التقدير كا٤بقدار داللة على التدبّب كالتنظيم، ُب ٨بلوقات هللا العجيبة الظاىرة ّٖاألحزاب/(مىٍقديكرنا
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ير يدٌؿ على ا٤بقٌدر، ككل تدبّب يدؿ على ا٤بدبٌر، كا٣بفية، عرفها اإلنساف أك ٓب يعرفها، فكل تقد
 ككل تنظيم يدؿ على ا٤بنٌظم. 

د لْؼًد ًََُد ٌٌََُِِّْٕٔ ٌَْٓظًد ًََُد لََْدشً ًًَََُخظَّىًٍَُخ ِْٖٓ يًُِٗوِ آَُِيَصً َُد َّىُِْوٌَُٕ َْْ٘حًد ًَىُْْ ُّىَِْوٌَُٕ ًََُد ٌٌََُِِّْٕٔ ُِإَْٗلُِٕيِْْ ظًَُّخ ًََُد َٗ﴿ - ٖ
 ﴾ًٌَُُٗٙخ

أكؿ دليل على سفو ا٤بشركْب كنقص عقو٥بم، مع كماؿ قدرتو سبحانو ىذه كٝباؿ ملكو ىذا، أف 
اٚبذكا آ٥بة كأرابابن غّب هللا تعأب من األكاثف كاألصناـ ا٢بجرية كالبشرية يعبدكهنا من دكف هللا تعأب، 

م ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعان! كبلغ من كاكتسبوا القناعات الفكرية ا٤بتكٌلسة ا١باىلية ا٤بتخٌلفة، كأهن
ً ا َوُىْم ٱُبَْلُقوفَ عجزىا أهنا ال تقدر على فعل شيء، كخلق شيء كىم ٨بلوقوف ) ( اَل ٱَبُْلُقوَف َشيػْ

( ال يستطيعوف دفع ضر عنهم َواَل ٲَبِْلُكوَف أِلَنْػُفِسِهْم َضرًّا َواَل نَػْفًعافكيف يكونوف آ٥بو مع هللا؟ )
( ال ٛبلك أف ٛبيت َواَل ٲَبِْلُكوَف َمْوَتً ( )َواَل ٲَبِْلُكوَف َمْوًَت َواَل َحَياًة َواَل ُنُشورًا) كال جلب نفع ٥بم

( كال أف ٙبيي أحدان أك هتب ا٢بياة ألحد أك تسلبها عنو، َواَل َحَياةً أحد كال أف تدفع ا٤بوت عنو، )
 (.َواَل ُنُشورًا)

و، فيجازكه على أعمالو، ٰبكم العقل ببطبلف إ٥بيتها كال أف تبعث أحدان من األموات حيان بعد موت
كفسادىا، كفساد عقل من اٚبذىا آ٥بة كشركاء للخالق. سئل رسوؿ هللا )ص( أم الذنب أكرب؟ 

(  عىل٘بٍ قاؿ )أٍف  ادىان كىىوى خىلىقىكى : فائدة(! كّل ما َشَغَلَك عن هللا فهو َصَنُمكَ ) وٓت ا٢بديثً أٍندى
ة العبادة من دكف هللا، كعبادة ا٢بكاـ كالظا٤بْب كاألثرايء كغّبىم فاهنم ليسوا تشّب اآلية إٔب خطور 

قادرين على إحياء القلوب ابالطمئناف، قد يعطوهنم األماف كاألمن كلكن يعجزكف عن إعطائهم 
ًئنُّ اٍلقيليوبي االطمئناف، ألف اطمئناف القلوب ٰبصل بذكر هللا كقولو ) ، ِٖالرعد/( أىالى ًبذًٍكًر اللًَّ تىٍطمى
: )ا٥بويل إلوه مىٍعبيوده(، فإف ٓت غرر ا٢بكمفليحذر العاقل من اٚباذ أىل األان كا٥بول كالٌلغو أتباعان 

ا٤بوت األكرب ىو االتباع األعمى لآلخرين، على ا١بهل كا٣بوؼ كالعرؼ الفاسد، فمن اتبع ا٥بول 
ٌز كىجٌل هللا ع ًمٍن كتابً  ؼى ًدينوي مىٍن عىرى ، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )فقد ىول كسقط كلو بعد حْب

( كىخىرىجى منو ٔبهل!(  ،يػىزيكؿى  أىفٍ  قػىٍبلى  ا١ٍبًبىاؿي  زىالىتً  كىمٍن دىخىلى ُب أٍمرو ًٔبىٍهلو )تىصٌرؼى ٔبهلو
ٍذاى الدًٌ ، كعنو )ع( )َُّ/ِالبحار ا أيدخىلوهي فيوً   جياؿي نوي الرًٌ و مجاؿ أخىرىجينى ابلرًٌ مىٍن دىخلى ُبى ىى ، كىمى

لكً  لى فيوً ٍن دىخكىمى   . َُٓ/ِالبحار (يزيكىؿى  قػىبىلى أفٍ  بىاؿي نىة زىالىت ا١بتاب كىالسُّ ابى
 ﴾ ًًَُِخًَهَدٍَ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ بِْٕ ىٍََخ بَُِّد بِكْيٌ خكْعََُخهُ ًَؤَػَدَٗوُ ػََِْْوِ هٌٌَّْ آَوًََُُٕ كَوًَْ ـَدءًُخ ًَُِْٔد ًَ﴿ - ٗ

: كقاؿ  ا٤بعُب: كل مصركؼ عن ا٢بق، واإلفككأٌلفو من تلقاء نفسو، : كذب اختلقو ِإْفٌك افْػتَػَراهُ 
كفار قريش ما ىذا القرآف إاٌل كذب اختلقو افتعلو كألفو دمحم من تلقاء نفسو كافَباه على هللا 

( كساعده على ىذا االختبلؽ قـو آخركف من أىل الكتاب، ٩با موجود َوَأَعانَُو َعَلْيِو قَػْوـٌ َآَخُروفَ )
( فقد كضعوا األشياء ُب غّب مواضعها ككذبوا على رّٔم، فَػَقْد َجاُءوا ظُْلًما َوُزورًام )ُب كتبه
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ابطبلن، حيث جعلوا ك ككذابن  ُزورًاكالبهتاف  كا ابلظلمؤ فجمعوا بْب الظلم كالزكر، فما أجهلهم!جا

يع فصحاء عجز بفصاحتو ٝب ،كبلمان عربيان بليغان دقيقان   (غّب العريب)العريب يتلقن من العجمي 
فكاف كبلمهم ببل دليل، فيو ٧بض كذب كزكر، ألنو لو كاف كبلمهم حقان الستطاعوا ىم أف  العرب

أيتوا ٗبثل ىذا القرآف الببلغي ا٤بعجز أك بسورة قصّبة كاحدة، ابالستعانة بكبار علماء أىل 
هّب ابلباطل الكتاب، لقد ضاقت قول الشر ٗبحمد كالقرآف، كٓب ٘بٍد سبلحان إاٌل التزكير كالتش

 ليدحضوا بو ا٢بق.
( ألف الكفار منعوا ىداية الناس كىذه ظلم، كاهٌتموا الرسوؿ زور( مع )ظلمترافقت ) -ُ: فائدة

)ص( ابلتزكير كىذا كذب، كمن أعظم الذنوب إاثرة الفًب كالغوغائية ٤بنع ىداية الناس. ُب غرر 
: ىو الزكر كالبهتاف فكاإلفك كاإلفَباء: الفرؽ بْب اإل -ِا٢بكم )من أفىحش الظٌلم، ظلم الًكراـ( 

: افتعاؿ األكاذيب من قوؿ نفسو كنسبتها إٔب الغّب، كعرضو بطريقة فَباءواإلكىو أسوء الكذب، 
ًإ٭بَّىا يػىٍفَبىًم اٍلكىًذبى الًَّذينى : قد يكوف على كجو التقليد للغّب فيو قاؿ تعأب )والكذبفنٌية خادعة، 

تً  ت ، عن النيب )ص( )كى َُٓالنحل/( اللًَّ  الى يػيٍؤًمنيوفى آبًىايى ٌدثى  ًخيىانىةربي ًديثان  أىخىاؾى أٌف ٙبي ىيوى لىكى  حى
 . ٔٗٓ/ّالَبغيب كالَبىيب( كىاًذبه كىأنتى بًو   ؽه ميصىدًٌ 

 ﴾ًَهَدٌُُخ ؤََٔدؼِريُ خُْإًََُِّنيَ خًْعَعَسَيَد كَيَِِ ظََُِْٔ ػََِْْوِ زٌَُُْشً ًَؤَصًِِْد﴿ - ٘
: كتبت لو تدرٯبيان ابستدعاء منو، (اْكتَػتَػبَػَهاخرافات األقدمْب سطٌركىا ُب كتبهم )(: اِطّبُ َأسَ  َوقَاُلوا)

: كقالوا بعد العجز ا٤بعُبألنو كاف أمٌيان ال يقرأ كال يكتب، كىذا دليل على أمية الرسوؿ )ص(، 
طٌركىا ُب كتبهم كالعناد كا٤بكابرة كالتضليل، إ٭با القرآف خرافات األقدمْب من اليهود كالكٌهاف س

( استنسخها بنفسو أك أمر دمحم أف تيكتب لو، ُب ا٤بفردات )االكتتاب( متعارؼ ُب اْكتَػتَػبَػَها)
( َوَأِصيبًل  ُبْكَرةً ( فهي تلقى كتقرأ عليو خفية ليحفظها )َفِهَي ُٛبَْلى َعَلْيِو ُبْكَرًة َوَأِصيبًل االختبلؽ )

( َوَأِصيبًل ان ُب أك النهار قبل خركج الناس من مناز٥بم )( صباحُبْكَرةً صباحان كمساءن، أم ابستمرار )
آخر النهار بعد دخو٥بم ُب مناز٥بم، كىو يعيها فيقرأ على الناس ما كعاه كحفظو، كيسميو كحيان 
٠باكاين من عند هللا! كىم يعرفوف أف دمحمان ىو الصادؽ األمْب قبل البعثة كبعدىا على حد سواء، 

كيقفوف ضد ا٥بداية خوفان من ىذا ا٤بارد اإلسبلمي ا١بديد ا٤بؤثر الذم  فهم يكذبوف على ا٤بؤمنْب
: ا٤بتمرد على النظاـ الكافر ا٢باكم ا٤بتجاكز ا٢بد ُب ومعُب ا٤بارديريد أف يغٌّب كجو األرض! 

ا أىنٍػفيسيهيمٍ الفساد، كحرصان على مكاسبهم كمصا٢بهم ادكدة كقولو ) قىنػىتػٍهى ظيٍلمنا  كىجىحىديكا ًّٔىا كىاٍستػىيػٍ
 اٍلفىزىعً ًمٌن  يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً منىوي هللاي تػىٍعأب آ ًبٍدعىةصىاًحبى  أىىىافى ، ُب ا٢بديث )مىٍن ُْالنمل/( كىعيليوِّا

 . ُُٗ/ٔركح البياف (ٍكربىً األ
 ﴾ ََلًِْٔدهَُْ ؤَََُّْٗوُ خٍَُُِّ َّؼَُِْْ خَُُِّّٕ كِِ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضِ بَِّٗوُ ًَدَٕ ؿَلًٌَُخ ﴿ - ٙ

( أم أنزؿ القرآف الكرٙب ىو هللا العليم القدير أَنْػَزَلوُ ىذا رٌد عليهم ُب تلك ا٤بزاعم، أم قل ٥بم ايدمحم )
رَّ الذم ) ( يعلم الغيب، كيعلم األسرار ككل ا٣بفااي، كال ٱبفى عليو شيء ُب السماكات يَػْعَلُم السِّ
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فيةن ال تصل إٔب كنهها عقولكم ُب علـو كمعارؼ كاألرض، كقد جعل هللا ُب القرآف الكرٙب أسراران خ
متنوعة كاتريخ األمم السابقة كالقوانْب ا٤بتعددة، كاالحتياجات البشرية تدعو إٔب ٙبكيم العقل 
كٙبريك الفكر، كالبحث العلمي كحٌب أسرار عآب الطبيعة كاألخبار ا٤بستقبلية ككل ذلك يدؿ أف 

علومو كصياغة ببلغتو كتعبّبه الفريد الدقيق، كأنتم أىل القرآف ليس من مقدكر البشر على تثبيت 
الفصاحة كالببلغة! ، كقد أنزلو إليكم كدعاكم لئلٲباف كااللتزاـ بو، فهو يهدم البشرية إٔب صراط 

( كلكن ابب التوبة مع ذلك مفتوح، إنو تعأب كاف غفوران ِإنَُّو َكاَف َغُفورًا رَِحيًماهللا ا٤بستقيم، )
يزاؿ، ٓب ييعٌجٍل لكم العقوبة بل أمهلكم رٞبة بكم، ألنو كاسع ا٤بغفرة رحيم ابلعباد،  للتائبْب كما

ىذه دعوة كرٲبة من رٞبة هللا الواسعة إٔب من أعرض عن هللا ككتبو كرسلو أف يقلع عن غٌيو كضبللو 
 كيعود إٔب هللا اتئبان صادقان مؤمنان. 

 ﴾خُؽَّؼَدَّ ًََِِّْٔٙ كِِ خُْإٌََْٔخمِ ٌََُُْد ؤٍَُِّْٗ بَُِْْوِ ََِٓيٌ كٌٌَََُْٕ َٓؼَوُ ًٍَُِّٗخ ًَهَدٌُُخ َٓدٍِ ىٍََخ خٌٍَُُُِّٔ َّإًَُُْ﴿ - ٚ
ـَ كقالوا مستهزئْب كمتعجبْب: )     (َوٲَبِْشي ٓت اأْلَْسَواؽِ كما أنكل )  (َماِؿ َىَذا الرَُّسوِؿ َيَُْكُل الطََّعا

هاـ للتعجب! إنو ليس ٗبىلىك كال مىًلك ألف لطلب ا٤بعاش كشراء ا٢باجات كما ٭بشي؟، كاالستف
َلْواَل أُْنِزَؿ ِإلَْيِو َمَلٌك ا٤ببلئكة ال أتكل، كا٤بلوؾ ال تنزؿ ُب األسواؽ، فمن أين لو الفضل علينا؟ )

: ىبل بعث هللا معو ملكان ليكوف لو شاىدان على صدؽ ما يدعيو، كينذر َلْواَل ( فَػَيُكوَف َمَعُو َنِذيًرا
يريدكف من رسوؿ هللا أف يتعأب على ا٣بلق كا١ببابرة  -ُ: فائدةيرافقو كييعينو!  الناس معو أك

كالطغاة! كىل بيعث الرسوؿ إاٌل ٥بداية الناس، ككيف يقـو القائد كا٤برشد ٥بداية الناس كتعليمهم 
كإزالة شبهاهتم كىو ليس منهم، ُب معزؿ عنهم، كال يشعر مشاعرىم؟ فإف الريسل بشر ٓب ٲبتازكا 

مور حسٌية كفوارؽ جسدية، كإ٭ٌبا ٲبتازكف بصفات ركحية صافية، كبعلـو كثّبة ىادية كآبداب أب
 ويكوُف ُخُلُقُهمُ عالية، كبنفوس طاىرة أم ٲبتلكوف صفات متكاملة، ليكونوا قدكة صا٢بة لغّبىم )

ٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه لىكيٍم ًفيهً ( فيألفوف الناس كالناس أتلفهم، كخّب الناس من أيلف كيؤلف كقولو )الُقرآف
( قيٍل ًإ٭بَّىا أىانى بىشىره ًمثٍػليكيٍم ييوحىى ًإٕبىَّ أى٭بَّىا ًإ٥بىيكيٍم ًإلىوه كىاًحده ، كقولو )ٔا٤بمتحنة/( ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اللَّى 

ا تىس ،ٔفصلت/ ا ألىف كىتبى هللا لىوي بػىهى   حةيبعن النيب )ص( )الٌسوؽي داري سيهوو كغفلة، فىمىٍن سىٌبحى ًفيهى
 . َِراجع الفرقاف/، َّّٗكنز العماؿ خربنىة( ألىف حىسى 

 ﴾ د َْٕٓمًٌَُخؤًَْ ُِّْوََ بَُِْْوِ ًَنٌّْ ؤًَْ ظٌٌَُُٕ َُوُ ـَنَّصٌ َّإًَُُْ ِٓنْيَد ًَهَدٍَ خُظَّدٌَُُِٕٔ بِْٕ ظَعَّسِؼٌَُٕ بَُِّد ََـًُِ﴿ - ٛ
ٰبتاج إٔب ا٤بشي ُب األسواؽ لطلب ا٤بعاش أك ايتيو كنز أم ماؿ كثّب من السماء ينفق منو حٌب ال 

َها) من خّباهتا كما يعيش األغنياء،  يعيش( بستاف َجنَّةٌ ( أك يكوف لو )َأْو َتُكوُف َلُو َجنٌَّة َيَُْكُل ِمنػْ
ؿ ( كقاَوقَاَؿ الظَّاِلُموَف ِإْف تَػتَِّبُعوَف ِإالَّ رَُجبًل َمْسُحورًانو نيب! )أكدمحم )ص( فاقد لكل ذلك كيٌدعي 

الظا٤بوف ا٤بعاندكف للمؤمنْب إف تتبعوف إاٌل إنساانن سيًحرى فغيًلبى على عقلو كأمره، فهو ال يعي ما 
يقوؿ كال يصلح للنبوة ٕباؿ! إهنم يفهموف ا٢بياة على أهنا ماؿ كجاه كمتع كشهوات، فكيف 

جعل هللا يؤمنوف برسالة تقوؿ: الناس سواسية كأسناف ا٤بشط ُب ٝبيع ا٢بقوؽ كالواجبات؟ لقد 
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الرسوؿ )ص( أسوة حسنة ليصوغ رجاالن مؤمنْب ينهضوف أبعباء الرسالة. لقد كاف رسوؿ هللا )ص( 

 مكفي ا٢باجة ال يعا٘ب من ٮبـو العيش، كمن ٍب تفرٌغ لتبليغ الرسالة كٙبٌمل تكاليفها. 
 ﴾َٔسًِِْدخْٗظُُْ ًَْْقَ ظََُزٌُخ َُيَ خُْإَْٓؽَدٍَ كَعٌَُِّخ كََِد َّْٕعَؽِْؼٌَُٕ  ﴿ - ٜ

( األقاكيل ا٤بتناقضة العجيبة ا١بارية اأْلَْمثَاؿَ أنظر كتعٌجب كيف قالوا ُب حقك اي دمحم تلك )
لغرابتها ٦برل األمثاؿ، أبنك شاعر ك٦بنوف كمسحور، إذ ٲبثلونو برجل سيحر عقلو! ككيف اخَبعوا 

فوا عن كل سبيل ( بذلك عن كل سبيل للهدل، كا٫بر َفَضل واتلك الصفات كاألحواؿ الشاذة )
( فبل ٯبدكف طريقان إٔب ا٢بق بعد أف ضلوا َفبَل َيْسَتِطيُعوَف َسِبيبًل للحق، كبقوا متحٌّبين ُب ضبل٥بم )

ؿي فىأىٗبَّ تيٍصرىفيوفى عنو بتكذيبك كإنكار رسالتك، كقولو ) اذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى فلم  ِّيونس/( فىمى
٢بجة كالدليل، ألهنم ضلوا ضبلالن بعيدان فبل يستطيعوف ا٣ببلص من يستطيعوا إبطاؿ نبوتك كرٌدؾ اب

ىذا الضبلؿ العميق. ٍب إٌف هللا تعأب لو أراد العطى نبيو خّبان ٩با اقَبحوا كأفضل ٩با يتصٌوركف 
 فقاؿ: 

 ﴾ عِيَد خُْإَْٗيَدَُ ًََّفْؼََْ َُيَ هُصًٌَُخظَسَدََىَ خٍَُُِّ بِْٕ َ٘دءَ ـَؼَََ َُيَ وًَُْْخ ِْٖٓ ٌَُِيَ ـَنَّدضٍ ظَفُُِْ ِْٖٓ ظَمْ ﴿ - ٓٔ
من الربكة كدكاـ ا٣بّب الكثّب، أم تبارؾ ربك، ككثرت خّباتو كتعاظمت بركاتو ا١بليلة، كإنو : تَػَباَرؾَ 

( لو أراد فجعل لك خّبان من ذلك الذم ِإْف َشاءَ ليس ابلذم ٲبسك عنك ىذا ا٤بتاع الدينوم )
( بساتْب كحدائق َجنَّاتٍ ( لو شاء ألعطاؾ )ٍت َ٘بِْري ِمْن َٙبِْتَها اأْلَنْػَهارُ َجنَّاذكركه من نعيم الدنيا )

( كٯبعل لك قصوران عظيمة مع َوٯَبَْعْل َلَك ُقُصورًاتسّب فيها األهنار ال جنة كاحدة كما قالوا )
العلم ا٢بدائق ا٤بثمرة أيخذ ٝبا٥با ابألبصار، كلكن العظمة ال تقاس بكثرة ا٤باؿ، بل ابالٲباف ك 

سبب ( ًقيمىةي كيلًٌ اٍمرًلء مىا ٰبيًٍسنيوي ) ٔٛٓت هنج الببلغة حكمكا٣بيلقي كاألعماؿ الصا٢بة النافعة. 
: قيل للنيب )ص( )إٍف شئت أعطيناؾ خزائن األرض كمفاتيحها ما ٓب يعط نيب قبلك كال النزوؿ

اآلخرة، قاؿ  يعطاه أحد بعدؾ، كال ينقصك شيء ٩با لك عند هللا، كإف شئت ٝبعتها لك ُب
اٝبعها ٕب ُب اآلخرة، فأنزؿ هللا اآلية(. لو كاف النيب )ص( غنيان لقصده قومان طمعان ُب الدنيا، 
فاختار هللاي لو الفقر حٌب يقصده الناس طلبان للهداية كحسن العاقبة كبدكافع صادقة ك٨بلصة، كهللا 

ى ىواف الدنيا على هللا، ُب ا٢بديث اختار لو الفقر نظران لقلوب الفقراء كمواساهتم، كىذا دليل عل
نٍػيىا)لىوي كىانت  ا   بػىعيوضىةتىزًفى ًعٍندى هللًا جىنىاح  الدُّ اًفري مىا سىقىى مىنػٍهى  . ٕٗصٕٕٕبار االنواران شربة مىاء!(كى

 ﴾ زََْ ًٍََّزٌُخ زِدَُّٕدػَصِ ًَؤَػْعًََْٗد َُِْٖٔ ًٍََّذَ زِدَُّٕدػَصِ َٔؼِريًخ﴿ - ٔٔ
تصديقهم للنبيب )ص( كرسالتو، أهنم ما كذبوؾ كردكا نبٌوتك ألنك أتكل  بٌْب السبب ُب عدـ

الطعاـ كٛبشي ُب األسواؽ، فما ىذا القوؿ منهم إالٌ تربيرات كاىية، بل السبب ا٢بقيقي ُب إنكارىم 
 َوَأْعَتْدَنَ ( ابلبعث كا١بزاء كالقيامة كالعآب اآلخر )اِبلسَّاَعةِ نبوتك كطعنهم فيك ىو عدـ إٲباهنم )

( انران شديدة تيسعَّر عليهم َسِعّبًاكذب ابلبعث )كىيأان ٤بن   :َوَأْعَتْدَنَ ( ِلَمْن َكذََّب اِبلسَّاَعِة َسِعّبًا
أنكركا البعث كا٢بساب كسوؼ يكوف ٥بم ُب الساعة كالقيامة الٍب -ُ: فائدةمتأجج ٥بيبها. 
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من أجزاء الزمن كيعرب ّٔا : جزء الساعة -ِانكركىا حساب عسّب يساكم ىذا النكراف كالعناد، 
( كىىيوى أىٍسرىعي ا٢بٍىاًسًبْبى القرآف عن القيامة، ليقـو الناس لرب العا٤بْب، تشبيهان لسرعة ا٢بساب )

 -ّ، ّٓحقاؼ/األ( َكأَنػَُّهْم يَػْوـَ يَػَرْوَف َما يُوَعُدوَف َٗتْ يَػْلبَػُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمْن نَػَهارٍ كقولو: ) ِٔنعاـ/األ
كبّب أف يكوف التعامل مع القضااي البالغة األٮبية أبساليب اٌلبلمباالة، أك التعامل اب٥بزؿ من ا٣بطأ ال

ٓت ُب مواقع ا١بدية ألهنم ال ٰبسبوف حساب النتائج على مستول ا٤بصّب النهائي ما بعد ا٤بوت، 
ـه فىًإذىٍا يى لنٍَّاسي نً )ا وعن النيب )ص(( كىفىى اًبٍلمىٍوًت كىٍاًعظىان كى ) ا٢بديث ، ُِّ/ِركح البياف!( نٍػتػىبػىهيوياٍ اً مىاتػيويٍا ا

: إف هللا تعأب قادر على كل ا٤بمكنات، كىو الذم يقوؿ للشيء كن إثبات يـو القيامة -ْ
فيكوف، فيقدر على إعادة ٝبيع األجزاء البالية ا٤بشتتة كٝبع جزئيأهتا ا٤بفتتة، كإعادة تكوينها، 

كإف كانت غّب متميزة ُب علم اإلنساف كا٤باء ُب اللَب،  كرجوع ا٢بياة إليها ألهنا متميزة ُب علمو،
فإهنما كإف امتزجا لكن أحدٮبا متميز عن اآلخر ُب علم هللا، كإف كاف عقل اإلنساف قاصران عن 

 ادراكو!. 
 ﴾ بٌَِخ ََؤَظْيُْْ ِْٖٓ ٌََٓدٍٕ زَؼًٍِْ َِٔٔؼٌُخ َُيَد ظَـَُّْظًد ًََِكِريًخ﴿ - ٕٔ

وىذه الرؤية من جهنم ىي الرؤية ركوف من مسافة بعيدة قادمْب إليها، إذا رأت جهنم ىؤالء ا٤بش
كالصورة البارزة ١بهنم من بيعد لتهويل أمرىا، ككأف جهنم كسعّبىا كائنان حيان يسمع  ،مةة اجملسّ ا٢بيّ 

ُعوا ٥َبَا تَػَغي ظًا َوزَِفّبًاكيرل كييشٌخص األشياء بدقة متناىية! ) غلياف : ا٥بيجاف كالِيّ تَػغَ ال( ٠بَِ
: مد النػىفىس كترديده كىو صوت جهنم عند شدة غيظها كغضبها، اآلية تشبيو زَِفّبًاوَ الرىيباف، 

حاؿ النار ابلنسبة إليهم أم ٠بعوا صوت ٥بيبها كغلياهنا ا٤بخيفاف، كأنو زفّب اإلنساف ا٤بغتاظ جدان 
ظر ا٢بيواف ا٤بفَبس أك كالغضباف إذا غبل صدره من الغيظ، كأف جهنم تنظر إٔب آّرمْب كما ين

انىٍت ًمٍرصىادنا ا١بائع لفريستو، كناية عن سوء العذاب كشدتو! كقولو ) نَّمى كى ( لًلطَّاًغْبى مىآىابن  ،ًإفَّ جىهى
 . ِِ-ُِ/أالنب

 ﴾ ًَبٌَِخ ؤُُْوٌُخ ِٓنْيَد ٌََٓدًٗد ظَِّْوًد ُٓوََُِّٗنيَ يَػٌَْخ ىُنَدُِيَ ؼُسًٌَُخ﴿ - ٖٔ
( مصفَّدين ُمَقرَِّنْبَ مكاف ضٌيق خانق مع تزاحم السٌكاف ضاقت أنفاسهم )كإذا ألقيوا ُب جهنم ُب 

مقٌيدين قد قرنت أيديهم إٔب أعناقهم ابلسبلسل، كفيو إشارة إٔب ما يؤاخذ بو الظا٤بوف من إذالؿ 
كىواف، كأهنم إذ يساقوف على جهنم، فإ٭با ٰبزموف كحـز ا٢بطب، كيقرف بعضهم إٔب بعض، كما 

: ا٥ببلؾ، دعوا ُب ذلك ا٤بكاف على أنفسهم الثبور( َدَعْوا ُىَناِلَك ثُػُبورًاا٢بيواف!، ) يقرف القطيع من
ابلويل كا٥ببلؾ، كيكونوف ُب حالة مأساكية تفوؽ الوصف!، اندكه نداء ا٤بتمنْب للهبلؾ ليسلموا ٩با 

اٍصلىٍوىىا ( كقولو )٤بٍوتً مىا يٍػتىمىٍُب ا٣بىبلص ًمنو ابى  : )أشىدَّ ًمٍن ا٤بٍوتً ٓت غرر ا٢بكمىو أشدَّ منو، 
تيٍم تػىٍعمىليوفى  )إنػَّهيٍم  عن النيب )ص(، ُٔالطور/( فىاٍصربيكا أىٍك الى تىٍصربيكا سىوىاءه عىلىٍيكيٍم ًإ٭بَّىا ٘بيٍزىٍكفى مىا كينػٍ

ا ييٍستىكىرهي الوتىد ُبى ا٢بىاًئًط( أم يدخل البسمار ُب ا٢بائط ابلضر  ب ييٍستىٍكرىيٍوفى ُبى الٌناًر كىمى
ًٍت كىتػىقيوؿي ىىٍل كالضغط، كىذا الضيق ال يدؿ أف جهنم صغّبة، كقولو ) ًل اٍمتىؤلى نَّمى ىى يػىٍوـى نػىقيوؿي ١ًبىهى
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، فهي مكاف كاسع، كلكن أكلئك ٰبصركف مكاانن ضٌيقان ُب ىذا ا٤بكاف الواسع َّؽ/( ًمٍن مىزًيدو 

 كىم مكرىوف!. 
 ﴾ خ ًَخيْػٌُخ ؼُسًٌَُخ ًَؽِريًخَُد ظًَْػٌُخ خٌََُّْْْ ؼُسًٌَُخ ًَخلًًِ﴿ - ٗٔ

( أنواعان كثّب من َواْدُعوا ثُػُبورًا َكِثّبًافيقاؿ ٥بم بتهكم ساخر مرير: ال تدعوا اليـو ىبلكان كاحدان بل )
الويبلت كا٥بلكات على أنفسكم، لكثرة أنواع عذابكم كأشكالو كدكامو، فلكل نوع كقت من 

قناط ٥بم من ٚبفيف العذاب إى قدر ا١بناايت. كفيو العذاب لو طريقة من ا٥ببلؾ، كالعقوابت عل
ألنو أبدم، كعدـ استجابة الدعاء منهم. كُب كل نوع ٲبوتوف كيهلكوف ٍب يعودكف كٰبيوف مرة 
أخرل! كمن ىذا ا٤بوقف الرىيب ا٤بملوء ابلكرب كالرعب، يعرض القرآف الصورة ا٤بقابلة ٥بؤالء ما 

تػَّقىى هللاى كىقىٍاهي، كىمىٍن شىكىرى هللا جىزىاٍهي، كىمىٍن تػىوىكَّلى عىلىى اً مىٍن فى اهتم )أعٌد للمتقْب، الذين اتقوا هللا ُب حي
ٍاهي   )من رٞبتو((.  هللًا كىفىٍاهي ، كىمىٍن نىًسيى هللاى نىسى

 ﴾ صِريًخهَُْ ؤٌََُِيَ وٌَُْْ ؤَّْ ـَنَّصُ خُْىًُِِْ خَُّعِِ ًُػًَِ خُُْٔعَّوٌَُٕ ًَدَٗطْ َُيُْْ ـََّخءً ًََٓ﴿ - ٘ٔ
قل ٥بم ايدمحم كعلى سبيل التقريع كالتهٌكم الساخر، أذلك عذاب الٌسعّب خّب أـ جنة ا٣بلود الٍب 

: ىذا قلناكال كجو للمقارنة،  فإف قيل كيف يقاؿ العذاب خّب أـ جنة ا٣بلد؟كعدىا هللا ا٤بٌتقْب؟ 
لنعيم للمؤمنْب جزاءن على ٰبسن ُب معرض التقريع كالسخرية من جهة، كالتنبيو على ا٣بلود ُب جنة ا

( كانت ا١بنة ٥بم ثواابن كمرجعان يرجعوف إليو، جزاء أعما٥بم َكاَنْت ٥َبُْم َجَزاًء َوَمِصّبًااستقامتهم )
الصا٢بة ُب الدنيا، كثواابن ٥بم على التزامهم ابلتقول، كمرجعان ٥بم ينتقلوف إليو إٔب نعيم اآلخرة. 

: ٤باذا فقد ىؤالء ا٤بكٌذبوف التميز بْب إذف ح ال شك فيو،: سؤاؿ اآلية بديهي كجوابو كاضفائدة
: إنو )حيٌب الٌدنيا رىأسي كيل خىًطيئىةو( حٌب الدنيا يعمي كيصم كيذؿ ا١بوابا٢بق كالباطل؟ 

 الرقاب!. 
 ﴾ َُيُْْ كِْيَد َٓد ََّٙدءًَُٕ وَدًَُِِّٖ ًَدَٕ ػَََِ ََزِّيَ ًَػًًْخ َْٕٓحًٌُُد﴿ - ٙٔ

شاؤكف من أنواع ا٤بطالب ببل حدكد كال قيود، كأنواع من ا٤بتع كالٌلذائذ الدائمة ٥بم ُب ا١بنة ما ي
كالكافية كالوافية، فلم ترىىا العيوف كال ٙبصيها الظنوف كال ٠بعت عنها اآلذاف كال خطر شكلها 

َك َكاَف َعَلى رَبِّ ( ماكثْب ُب نعيمها أبدان ببل زكاؿ كال انقضاء )َخاِلِدينَ كطعمها على القلوب )
ف ( كاف ذلك ا١بزاء ا٤بميز النموذجي كعدان على هللا سبحانو، حقان كاجبان كقوعو أبَوْعًدا َمْسُ واًل 

يسأؿ كيطلب إليو إ٪بازه ببل امتناف )أك( كاف كعده كعدان كاجبان أكجبو على نفسو ال٪بازه فضبلن 
، يسألو ُٖل/ا٤بزمٌ ( كىافى كىٍعديهي مىٍفعيوالن ، )ْٓنعاـ/األ( كىتىبى رىبُّكيٍم عىلىى نػىٍفًسًو الرٍَّٞبىةى منو ككرمان كقولو )

كىًفيهىا مىا تىٍشتىًهيًو اأٍلىنٍػفيسي كىتػىلىذُّ ا٤بتقوف ذلك بلساف حا٥بم أك بلساف مقا٥بم كُب أدعيتهم، كقولو )
اًلديكفى  ي كىأىنٍػتيٍم ًفيهىا خى ا ٗبىا كي  ،اأٍلىٍعْبي تيٍم تػىٍعمىليوفى كىتًٍلكى ا١بٍىنَّةي الًٍَّب أيكرًثٍػتيميوىى ا فىاًكهىةه كىًثّبىةه  ،نػٍ لىكيٍم ًفيهى

ًلًمٍثًل ، لكوف ىذه النتيجة ا٤بميزة ٩با يتنافس فيها ا٤بتنافسوف، كقولو )ّٕ-ُٕالزخرؼ/( ًمنػٍهىا أتىٍكيليوفى 
ًل اٍلعىاًمليوفى  ا فػىٍليػىٍعمى  أللباب؟ أكٕب ا ، فأم الدارين ا٤بذكورتْب خّب كأكٔب ابإليثار ائُالصافات/( ىىذى
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 ﴾ ٌخ خَُّٕسًٌَََََِّّْْ َّمُُُْٙىُْْ ًََٓد َّؼْسًًَُُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ كََْوٌٍُُ ؤَؤَْٗعُْْ ؤَظَِِْْعُْْ ػِسَديُِ ىَاَُُدءِ ؤَّْ ىُْْ ظَُِّ﴿ - ٚٔ
 –يـو القيامة  –إنو مشهد من مشاىد يـو القيامة، كاذكر ذلك اليـو الرىيب ا٢باسم كاألكيد    

 َوَما يَػْعُبُدوفَ كاالستعداد لو حْب ٯبمع هللا الكفار كاالصناـ ككل من عبد من دكف هللا )للحذر منو 
كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم اًبللًَّ ًإالَّ كىىيٍم ( بشكل عاـ للعقبلء كغّب العقبلء! كقولو )َوَما( )اَّللَِّ  ِمْن ُدوفِ 
على مسمع كمرأل من الفريق العابد ا٤بشرؾ ، ٍب يسأؿ سبحانو الفريق ا٤بعبود َُٔيوسف/(ميٍشرًكيوفى 

( تقريعان لعبدهتم: أأنتم اَّللَِّ  ِمْن ُدوفِ ( فيقوؿ هللا تعأب للمعبودين )فَػيَػُقوُؿ أَأَنْػُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َىُؤاَلءِ )
ـْ ُىْم َضل وا السَِّبيلَ دعوًب ىؤالء إٔب عبادتكم؟ ) ـٍ ىم ضٌيعوا طريق ا٢بق كالٌرشاد كسَأ لكوا سبيل ( أ

على لطف هللا كيف يدعو  نظراي  -ُ: فائدةا٥ببلؾ إبرادهتم كٔبهلهم، فعبدككم من تلقاء أنفسهم؟ 
( الذين أشركوا يب ككذبوا رسلي، ِعَباِدي َىُؤاَلءِ ىؤالء الضالْب إليو ككيف يضيفهم إٔب ذاتو الكرٲبة )

زؿ ٕباؿ ا٤بسؤكؿ ٤بان ُب األكالغرض من ىذا السؤاؿ كهللا تعأب كاف عا -ِكىم ال يستجيبوف!، 
خطورة مرافقة  -ّلزامهم ا٢بجة الٍب الزمتهم بلساف األنبياء كالرسل، إعنو، فائدتو تقريع ا٤بشركْب ك 

تٍكسبي األشرار  ةي بى حٍ صي )ٓت غرر ا٢بكم ، ِٗالفرقاف/( لىقىٍد أىضىلًَِّب عىًن الذًٌٍكرً صديق السوء كقولو )
 ( نػىٍتنان ت لى ٞبىى ت ابلنًب يح إذا مرٌ كالرٌ   ،رَّ الشٌ 
ْْ لَعََّ ٌَُٕٗخ خًٍَُُِّْ ًًََدٌُٗخ هَدٌُُخ ُٔسْمَدَٗيَ َٓد ًَدَٕ َّنْسَـِِ َُنَد ؤَْٕ َٗعَّىٍَِ ِْٖٓ يًُِٗيَ ِْٖٓ ؤًََُِْْدءَ ًٌََُِْٖ َٓعَّؼْعَيُْْ ًَآَزَدءَىُ﴿ - ٛٔ

 ﴾ هًٌَْٓد زًٌَُخ
( تعجبان ٩با قيل ٥بم: تنٌزىت اي هللا عن الشرؾ َنكَ ُسْبَحامع تنوعهم ) (اَّللَِّ  ِمْن ُدوفِ قاؿ ا٤بعبودكف )

َبِغي لََنا َأْف نَػتَِّخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن َأْولَِياءَ كاألنداد ) َبِغي( )َما َكاَف يَػنػْ ( ما ٰبق لنا كال يصح َما َكاَف يَػنػْ
رىيب  كا ابلتسبيح ألف ا٤بقاـؤ ألحد من ا٣بلق أف يعبد غّبؾ اي هللا كال أف يشرؾ معك سواؾ، كبد

( كلكن سبب ا٫براؼ َوَلِكْن َمتػَّْعتَػُهْم َوَآاَبَءُىْم َحٌبَّ َنُسوا الذِّْكرَ ظهار أدب العبودية )إيستوجب 
رو مىا يىشىاءي أكلئك سعة أرزاقهم كقولو ) ( كىلىٍو بىسىطى اللَّي الٌرًٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبػىغىٍوا ُب اأٍلىٍرًض كىلىًكٍن يػينػىٌزًؿي ًبقىدى

ككانوا يعيشوف الثراء جيبلن بعد جيل، حٌب طاؿ عليهم الرخاء كالنعيم، فبغوا ُب األرض ، ِٕالشورل/
( كتركوا القرآف كا٢براـ َحٌبَّ َنُسوا الذِّْكرَ ك٘برٌبكا كفسدكا كاعتدكا على الناس ٤بدة طويلة من الزمن )

 كا٢ببلؿ فغرقوا ُب مستنقع الفساد كال يستطيعوف أف ٱبرجوا منو! 
أكثرت عليهم كعلى آابئهم النعمة، بطوؿ العمر كاألكالد كأمهلتهم المتحاهنم ابلرخاء  : كلكنا٤بعُب

كالرفاىية، كىو أشٌد من امتحاف الفقر كا٢باجة!، ككاف ٯبب عليهم شكرىا كاإلٲباف ٗبا جاءت بو 
ؾ (، فكاف ذلك النعيم سببان لئلعراض عن ذكر َحٌبَّ َنُسوا الذِّْكرَ الرسل كاالستغفار كالتوبة )

ككتابك، كشكرؾ، كىكذا أىل السوء كالسيئات تبطرىم النعمة كيفسدىم اإلحساف كٓب تنزؿ ّٔم 
نقمة هللا كاطمأنوا إٔب ضبل٥بم كألفوا فسادىم، كٓب يعلموا أهنم مستدرجوف إٔب أسفل السافلْب 

تًنىا سىنىٍستىٍدرًجيهيٍم ًمٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىميوفى ) ( قومان وََكانُوا قَػْوًما بُورًا، )ُِٖاألعراؼ/ (كىالًَّذينى كىذَّبيوا آبًىايى



 

     279                       عشر الثامن/ ا١بزء ٚٚ/ عدد آايهتا  مكية/  ٕ٘ الفرقاف/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ 
ىالكْب من كثرة الفساد كاهنماكهم ُب الشهوات اٌرمة، كما لنا عليهم من قدرة لنمنعهم، كلكن 

( يوحي كذلك ٖبواء نفوسهم كقسوة قلؤّم كغلظة طباعهم كفساد حياهتم، فهم قَػْوًما بُورًااللفظ )
 رض البور ال حياة فيها كال زرع كال ٜبار.كإف كانوا أحياءن كاأل يعيشوف كلكنهم ُب حكم ا٥بالكْب،

: تبنوف ما ال تسكنوف، ك٘بمعوف ما ال أتكلوف، كأتملوف ما ال مالكم ال تستحوف -ُ: فائدة
( ىبلكاً صبح ٝبعهم بوران )أمشيدان، كٝبعوا عديدان، كأملوا بعيدان، ف اتدركوف، إٌف من كاف قبلكم بنو 

بىٍل كقولو )  (ظى ًبغىٍّبًهً كيعً كىالسًَّعٍيدي مىٍن ) ٙٛٓت هنج الببلغة خطبةكمساكنهم قبوران!، كآما٥بم غركران، 
ءىىيٍم حىٌبَّ طىاؿى عىلىٍيًهمي اٍلعيميري  ًء كىآىابى ٍنسىاًف أىٍعرىضى كقولو ) ،ْْاألنبياء/( مىتػٍَّعنىا ىىؤيالى كىًإذىا أىنٍػعىٍمنىا عىلىى اإٍلً

أنىىل ًٔبىانًًبوً  : كم من لٌذة منعت لٌذات، ككم من أكلة منعت أكبلت، كما قيل -ِ، ُٓفصلت/( كى
 ككم من نعمة عليها تبعات مهلكات. 

 ﴾سِريًخكَوًَْ ًٍََّزًٌُُْْ زَِٔد ظَوٌٌَُُُٕ كََٔد ظَْٕعَؽِْؼٌَُٕ صَُْكًد ًََُد َٗصًُْخ ًََْٖٓ َّظِِْْْ ِٓنٌُْْْ ٍُِٗهْوُ ػٍََخزًد ًَ ﴿ - ٜٔ
َفَما أيها الكافركف، من زعمتم أهنم أضلوكم كدعوكم إٔب عبادهتم كطاعتهم )فقد كٌذبكم ا٤بعبودكف 

( َواَل َنْصًرا( دفعان للعذاب عنكم )َصْرفًا( فما تستطيعوف أيها الكفار )َتْسَتِطيُعوَف َصْرفًا َواَل َنْصًرا
( نفسو كغّبه مْ َوَمْن َيْظِلْم ِمْنكُ ألنفسكم كال ٘بدكف من ينصركم كيعينكم كيدفع عنكم عقاب هللا )

كيظلم ربو فيشرؾ اب كيتجاكز حدكده ابرتكاب ا٤بعاصي، فا٢بكم اإل٥بي جار ُب الظلمة كسنة هللا 
( جاءت ابلفعل ا٤بضارع َوَمْن َيْظِلمْ مستمرة ّٔم ألهنم كانوا على الدكاـ يظلموف، لذلك أف )

يتحسس بو بكل مشاعره، كما يستذكؽ ( فيستذكقو ك نُِذْقُو َعَذااًب َكِبّبًاا٤بستمر، فيناؿ عقوبتو )
كل كيستشعر بو! كدائمان القرآف الكرٙب كالكتب السماكية ٙبذر كثّبان من الظلم اإلنساف طعم األ

ا١بماعي، كالظلم النفسي )ا٤بعنوم(  ـأبٝبعو، ألف لو تبعات مهلكات، سواء أكاف الظلم الفردم أ
كالكبّب، كالظلم العاجل كاآلجل، كالظلم ُب  أك ا١بسدم، كالظلم القليل كالكثّب، كالظلم الصغّب
( مىمً االي  يػىٍهًلكي كى  النًٌعىمى  ييٍسلبي كى  ـدى القى  يىزؿ الظٍُّلمي الدنيا ظلمات ُب اآلخرة، عن اإلماـ علي )ع( )

كالظلم أـ الرذائل، كٱبٌرب القلوب، كمن أكرب الذنوب، كذلك ألف هللا علم أف فتنة ىذه األمة 
ظلم فقد كيرًىىٍت أاٌيمو، كتنٌغص عيشو، كاضطربت نفسو، كقسى قلبو تكوف ُب الظلم!! كمن 

كىاللَّي الى كٚبٌلف ٦بتمعو، كاستضعفت قوتو كخسر مستقبلو، كأف هللا ال يرحم من يظلم الناس كقولو )
 يػىنػٍفىعي الًَّذينى ظىلىميوا الى ، )ُٖىود/( أىالى لىٍعنىةي اللًَّ عىلىى الظَّاًلًمْبى ، )ُٗالتوبة/( يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمْبى 

/( مىٍعًذرىتػيهيمٍ  ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه ، كجاء الظلم قرين الشرؾ بقولو )ٕٓالرـك ، كىكذا ُّلقماف/( ًإفَّ الشًٌ
 تربية القرآف الكرٙب ُب ٙبريك ا٤بشاعر، كأتثّب القلوب، كإحياء النفوس.  

ًَٕ  بَُِّد بَِّٗيُْْ ََُْإًٌَُُِْٕ خُؽَّؼَدَّ ًٌَََُّْٕٔٙ كِِ خُْإٌََْٔخمِ ًَـَؼَِْنَد زَؼْعٌَُْْ ُِسَؼْطٍ كِعْنَصً ؤَظَصْسًََُُِٓد ؤَََِْْٔنَد هَسَِْيَ َِٖٓ خَُُُِِْْٔٔنيَ﴿ - ٕٓ
 ﴾ًًََدَٕ ََزُّيَ زَصِريًخ

َلكَ ) ـَ َوٲبَْ ( إاٌل رجاالن )ِمَن اْلُمْرَسِلْبَ ( اي دمحم )َوَما َأْرَسْلَنا قَػبػْ ( ُشوَف ٓت اأْلَْسَواؽِ لََيْأُكُلوَف الطََّعا
 للتكسب كالتجارة كسائر الناس من غّب أف تتميز حياهتم، فتلك ىي سنية هللا ُب  ا٤برسلْب من 
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َماِؿ َىَذا الرَُّسوِؿ َيَُْكُل قبلك فىًلمى ينكركف ذلك عليك؟ كأيٌة غرابة ُب ذلك؟ كىو جواب قو٥بم )
ـَ   تبليغ الرسالة للناس كإلقاء ا٢بجة عليهم كيكوف ، كمسؤكلية الرسوؿ األكٔبٕالفرقاف/( ؟الطََّعا

األمْب العاـ على الرسالة، قادران على الصرب ُب أدائها الكامل، كأية عبلقة ٥بذه ا٤بهمة كا٤بسؤكلية 
َنةً أبكل الطعاـ كا٤بشي ُب األسواؽ؟ ) ( كىو خطاب عاـ َأَتْصَِبُوفَ ( )َوَجَعْلَنا بَػْعَضُكْم لِبَػْعٍض ِفتػْ

َنةً : كجعلنا بعض الناس )١بميع الناس ( ببلءن كاختباران كامتحاانن ك٧بنة لبعض ٲبتحنوف ّٔم، فالٌرسل ِفتػْ
فتنة لسائر الناس ٲبتحنوف ّٔم، فيتميز ّٔم أىل الشك من أىل اإلٲباف، ابتلى هللا الغِب ابلفقّب، 

.. إْب، لي كالقوم خترب صربكم ابلضعيف، كالعآب اب١باىل، كالصحيح اب٤بريض، كا٢باكم ابكـو
كإٲبانكم أتشكركف أـ تكفركف، كيقوؿ األعمى لو شاء هللا ١بعلِب بصّبان مثل فبلف، كيقوؿ الفقّب 

( كاف ربك عا٤بان ابلصواب فيضع كل وََكاَف رَب َك َبِصّبًالو شاء هللا ١بعلِب غنيان مثل فبلف كىكذا )
، لئلنساف ا٤بناسب، ُب ظركفو أمر ُب موضعو ا٤بناسب، كُب كقتو ا٤بناسب، كُب مكانو ا٤بناسب

تىًليى اللَّي مىا ا٤بناسبة، كىكذا يبتلى ا٤بؤمن الصاّب ٗبرأة السوء أك كلد عاؽ أك جار مضر كقولو ) كىلًيػىبػٍ
صى مىا ُب قػيليوًبكيمٍ    ُْٓآؿ عمراف/( ُب صيديكرًكيٍم كىلًييمىحًٌ

ٍارًًه ًمًكٍاًرـه كىُبٍ الٍ  ،ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه ًمنى هللاً قيل:  -ُ: فائدة ًٍة راحات، كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت  ،مىكى كىُبٍ اٍلميعىٍاانى
ٍاايىٍت اياٍلبىبلُب كى  ،ًىبىٍاةه  ا ًبدى إالٌ بىًلية  نمىا م( )ع) العسكرما٢بسن  اإلماـ عن!، اٍلكىرىٍامىٍاتي  هًنىٍاايىٍهتي

ا نػىعىمةه ٙبيً  َنةً وَ عن النيب )ص( ) ،ّْٕ/ٖٕالبحار (يط ّٔىاكى ًفيهى ( َتْصَِبُوفَ أ َجَعْلَنا بَػْعَضُكْم لِبَػْعٍض ِفتػْ
كيلىكيٍم الى غًِبٌ فٍيكيٍم،   فػيقىرىاءي شىاءى هللا ١بىعىلىكيٍم  فيكيٍم، كىلو فىًقّب كيلىكيٍم ال  اىٍغًنيىاءي )لو شىاءى هللا ١بىعىلىكيٍم 

من كاف نظره )ك؟ فقاؿ لق مثلي ٣بحد من اأىل  قيل لعيسى )ع(( بػىٍعضو بً بػىٍعضىكيٍم كلكٌن اىبىتًلى 
(: اف هللا فلسفة الفتنة) -ِ، ُٖٗ/ ٔفكرة، ككبلمو ذكران، فهو مثلي!( ركح البيافكصمتو  ،ربةن عً 

سبحانو ٱبترب عباده كىو أعلم ّٔم من أنفسهم، كلكن لتظهر األفعاؿ الٍب يستحق ّٔا الثواب 
 .ُُُىود/( كى أىٍعمىا٥بىيمٍ كىًإفَّ كيبلِّ لىمَّا لىيػيوىفًٌيػىنػَّهيٍم رىبُّ كالعقاب كقولو )

 ا١بزء التاسع عشر من القرآف الكرمي
 ﴾كِِ ؤَْٗلُِٕيِْْ ًَػَعٌَْخ ػُعًٌُّخ ًَسِريًخ ًَهَدٍَ خٍََُِّّٖ َُد َُّْـٌَُٕ ُِوَدءََٗد ٌََُُْد ؤٍَُِّْٗ ػََِْْنَد خََُِْٔدجٌَِصُ ؤًَْ ٍََُٗ ََزَّنَد َُوًَِ خْٔعٌَْسًَُُخ﴿ - ٕٔ
ما لكم ال  ُّنوح/( مىا لىكيٍم الى تػىٍرجيوفى للًًَّ كىقىارناال ٱبافوف، ال يؤمنوف، ال يتوقعوف ) :اَل يَػْرُجوفَ    

: كقاؿ الذين ال ٱبشوف كال يتوقعوف لقاء هللا ابآلخرة بعد ا٤بوت للجزاء ا٤بعُبهتابوف مقامو، 
القيامة، كال  كا٢بساب، كال ٰبسبوف حسابو كال ٱبافوف عقابو، لتكذيبهم اب٢بشر كالنشر كبيـو

يقيموف حياهتم كتصرفاهتم كمعامبلهتم على أساسو، كال تستشعر قلؤّم كقار هللا كىيبتو، كيطعنوف 
َنا اْلَمبَلِئَكةُ ُب صدؽ الرسوؿ كرسالتو، ) : ىبل نزلت ا٤ببلئكة فكانوا رسبلن إلينا َلْواَل ( َلْواَل أُْنِزَؿ َعَليػْ

( عياانن فيخربان أنك رسولو فيأمران بتصديقو نَػَرى رَبػََّنا َأوْ ٱبربكننا مباشرة بصدؽ دمحم برسالتو )
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َلَقِد كاتٌباعو، كىذا كلو على سبيل التعنت كإاٌل فما جاءىم بو من ا٤بعجزات كاؼو لئلٲباف )

( أقسم أم كهللا لقد طلبوا الكرب ألنفسهم بغّب حق، كطغوا طغياانن عظيمان، اْسَتْكبَػُروا ٓت أَنْػُفِسِهمْ 
على أنفسهم أف الكفر مغركس ُب أعماقهم، فمن ٨بٌلفات ىذا االستكبار ىو ىذا العتو  كقد أثبتوا

: التمرد ك٘باكز ا٢بد ُب والعتو: الغلو كالعناد كاإلصرار على العصياف، العتو( َوَعتَػْوا ُعتُػوًّا َكِبّبًا)
كبار بطلب الظلم كالطغياف، حٌب عتو كطغوا كبغوا كبلغوا أقصى العتو كالطغياف، كغاية االست

الى تيٍدرًكيوي اأٍلىٍبصىاري كىىيوى إرساؿ ا٤ببلئكة أك رؤية هللا عياانن ُب الدنيا، كيكلمهم هللا مشافهة، كقولو )
، مع رؤيتهم الكثّب من ا٤بعاجز ا٤بختلفة على يد رسوؿ هللا )ص(، إٌف َُّنعاـ/األ( ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىارى 

توقفة على طلب رؤية هللا كطلباهتم األخرل، لقد تضٌخم إٲباهنم ابلرسالة لو دالئل ثبوتية غّب م
شعورىم ابالعجاب أبنفسهم، حٌب شغلهم عن تقدير القيم ا٢بقيقية ككزهنا كزانن صحيحان، لقد  

ًإٍف ُب كربت أنفسهم ُب أعينهم كتضٌخمت فّبيدكف أف يظهر ٥بم هللا تعأب عياانن ليؤمنوا!! كقولو )
، ىذا الكرب ا٤بتزايد أغرل القـو أبف يلبسوا ثوب ا١ببابرة ٔٓغافر/( ا ىيٍم بًبىاًلًغيوً صيديكرًًىٍم ًإالَّ ًكبػٍره مى 

ًينى العتاة ا٤بتكربين، كقولو ) ا فػىلىًبٍئسى مىثٍػوىل اٍلميتىكىربًٌ اًلًدينى ًفيهى  . ِٗالنحل/( فىاٍدخيليوا أىبٍػوىابى جىهىنَّمى خى
 ﴾ ٍ ٌََّْٓحٍٍِ ُُِِْٔفُِِْٓنيَ ًََّوٌٌَُُُٕ لِفًُْخ َٓمْفًٌَُخٌََّّْ ًَََُّْٕ خََُِْٔدجٌَِصَ َُد زَُُْٙ﴿ - ٕٕ

ىؤالء ا٤بشركوف ا٤بعاندكف كانوا يطلبوف رؤية ا٤ببلئكة، سوؼ يركهنم عند ا٤بوت لقبض أركاحهم، 
كُب عآب الربزخ، كُب يـو القيامة، فذلك يـو شـؤ على آّرمْب الذين ارتكبوا كبائر الذنوب، كقولو 

ًلكى يػى ) اًفرًينى غىيػٍري يىًسّبو  ،ٍومىًئذو يػىٍوـه عىًسّبه فىذى ، ال يـو استبشار ك٥بم ا٣بيبة َُ-ٗا٤بدثر/( عىلىى اٍلكى
( َويَػُقوُلوَف ِحْجًرا ٧َبُْجورًاكا٣بسراف، كآّـر انفصل عن إنسانيتو كما تنفصل الثمرة عن الشجرة! )

إليهم ابلعذاب، حرامان ٧بٌرمان يعِب منعان : يقولوف للمبلئكة كىم متوجهوف ٗبعُب: ِحْجًرا ٧َبُْجورًا
٩بنوعان ظنان منهم أف ذلك ينفعهم، فهي كلمة مصطلح أك عرؼ اجتماعي تقو٥با العرب سابقان حْب 
لقاء عدك موتور أك ىجـو انزلة خطّبة، يقصدكف ّٔا االستغاثة كالنجاة من ذلك ا٤بكركه الذم 

كٰبجره حجران، فيكوف ا٢بجر ىو ا٤بنع. أم: إف  يهددىم، أم نسأؿ هللا أف ٲبنع ذلك عنا منعان 
كاف ىذا من أقواؿ مبلئكة العذاب للمجرمْب، أم ٰبـر اليـو عليكم البشرل ابلغفراف كا١بنة، 

َويَػُقوُلوَف ِحْجًرا كأمامكم العذاب األليم، كقد يكوف من أقواؿ آّرمْب إذا رأكا مبلئكة العذاب )
يكم تعذيبنا كالتنكيل بنا، ظنان منهم أف ذلك ٰبميهم كينفعهم! كما  ( استعاذة منهم، ٰبـر عل٧َبُْجورًا

)كمن ال  عن اإلماـ علي )ع(كانوا يقولوهنا ُب الدنيا عند لقاء عدكان أك ٫بوه ٩با كانوا ٱبافونو، 
كاٍلًذٍم الى ، ِّٗ/ٕٕحارالب (الًَّذٍم ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي كى ، تىضيرُّهي الضَّبللىةي يستقيم بو ا٥بيدل 
تىًهيٍ  أي الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىبٍ  ،يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ  ! كىكذا ا١باىل يعمل بنفسو كما يعمل العدك بعدكه. دى

 ﴾ ًَهًَِْٓنَد بََُِ َٓد ػٌَُِِٔخ ِْٖٓ ػٍَََٔ كَفَؼَِْنَدهُ ىَسَدءً َٓنْؽًٌَُخ﴿ - ٖٕ
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ة ا٤بعُب، ك٥با دالالت كاسعة، اآلية تسٌلط الضوء اآلية ٥با ببلغة خاصة، فهي دقيقة ا٤ببُب عميق
ٌسم ىذه ا٢بالة ا٢بسٌية لكل أعماؿ آّرمْب، كإهنا  على الطريقة الَببوية النموذجية ُب القرآف، إنو ٯبي
تيعدـ إعدامان اتمان ُب ٢بظة خاطفة!! كا٣بياؿ البعيد يصٌور ا٤بشهد ا٤بثّب ُب حركة القدـك آٌّسمة، 

عماؿ الكثّبة ا٤بتخيلة بعملية تثّب ا٤بشاعر كٙبٌرؾ الضمائر كتؤثر فيهما، فتكوف إلعداـ قيمة األ
األعماؿ النافعة الصا٢بة ُب تذرية ُب ا٥بواء كا٥بباء ا٤بنثور، ال كزف ٥با كال قيمة عند هللا تعأب! ألهنا 

تعمل لصد أعماؿ كأف كانت صا٢بة للناس مؤقتان كلكنها غّب صا٢بة عند هللا، ألهنا بعيدة عنو ك 
الناس عن منهج هللا تعأب، أك أهنا أعماؿ ال يراد منها رضا هللا، كبيعد األعماؿ مهما كاف نوعها 

: ا٤بعُبىو البعد عن قيمتها ا٤بعنوية عند هللا، ألف هللا تعأب ىو الذم يعطيها القيمة كالوزف 
( إٔب كل عمل عملوه من َعَملٍ  ِإَ٘ت َما َعِمُلوا ِمنْ : قصدان كعمدان بشكل جدم كقاطع )َوَقِدْمَنا

أعماؿ الكفار كا٤بشركْب كا٤بنافقْب كما شأّهم ُب الدنيا بقصد كإرادة، كاف كاف خّبان ُب الظاىر  
كصلة رحم كإعانة ملهوؼ كإطعاـ مساكْب.. إْب كيظنوف أهنا تقرّٔم إٔب الناس كتنفعهم عند هللا 

ُثورًا)  كما ٛبحى كتذرل ذرات الغبار ُب ا٥بواء!   ( فمحوانه ٧بوان َفَجَعْلَناُه َىَباًء َمنػْ
: دقائق الَباب الناعمة كا٣بفيفة، كذرات الغبار ا٤بتطايرة ُب ا٥بواء ٣بفتها، ال تيرل إاٌل من ا٥بباء

 : متفٌرؽ منتشر.منثورخبلؿ دخوؿ الضوء الشمس ُب مكاف فيئ، 
ثور ا٤بتطاير ُب ا١بو الذم ال قيمة : فأحبطناه كسوينا عملو ابطبلن ال قيمة لو مثل الغبار ا٤بنفجعلناه

لو، ىو ذلك العمل الصاّب ُب الظاىر، كلكنو ليس لو أساس صاّب كال دكافع صا٢بة، كال يستند 
على إٲباف كلعدـ قصدىم كجو هللا فيو، أك لعدـ كقوعو على الوجو الذم يريده هللا تعأب، أك 

شيطاف كالرايء كحٌب، األان كالظهور كالغركر، التٌباعو ٗبعصية كبّبة أحبطتو ك٧بتو، أك كاف دافعو لل
فجعلناه ىباءن متفرقان ال قيمة لو، كال ينفع شيء ُب ىذا ا٤بوقف ا٢برج ا٢باسم، كشٌبو أعما٥بم ابطة 
ابلغبار ُب ا٢بقارة، ٍب اب٤بنثور عنو ُب االنتشار كالضياع، كال يقيم هللا ٥با يـو القيامة كزانن،كقولو 

، األعماؿ الٍب يقبلها هللا ما كانت َُٓالكهف/( ا٥ُبُْم َفبَل نُِقيُم ٥َبُْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزَنً َفَحِبَطْت َأْعمَ )
، فيكوف ِٕا٤بائدة/( ًإ٭بَّىا يػىتػىقىبَّلي اللَّي ًمنى اٍلميتًَّقْبى خالصة لوجهو الكرٙب للقرىب منو كنيل رضاه كقولو )

ا٢بيواف قد خبث ٢بمو كٓب يطهر ابلذبح ا٢ببلؿ ألنو ٓب  ىذا العمل الضاؿ أشبو اب٤بيتة ا١بديدة من
ًر اٍسمي اللًَّ عىلىٍيًو كىًإنَّوي لىًفٍسقه يذكر اسم هللا عليو، كقولو ) ، أك مثلهم  ُُِنعاـ/األ( كىالى أتىٍكيليوا ٩بَّا ٓبٍى ييٍذكى

رى  !  كمثل قـو خالفوا سلطاهنم فقصد إٔب ما بْب أيديهم من نعيم فأفسده كجعلو شىذى  مىذىرى
عمل اإلنساف مٌتصل ّٔذا الكوف فَبتبط السنن الكونية بعبلقة مقدرة مع السنن  -ُ: فائدة

اإلنسانية، كبنظاـ الطاعة  تعأب الذم ٯبعل العمل الصاّب لو كزف كلو قيمة كعليو مكافأة، ال 
، كاإلٲباف ىو الذم خبط عشواء كال نزكة طارئة كال حركة مبتورة، ال مقصد ٥با كال غاية يرضاىا هللا
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يصل اإلنساف بربو فيجعل لعملو الصغّب قيمة ككزانن، كٯبعل لو مكانة مرموقة ُب حساب كنظاـ 
ىذا الكوف ا٤بنٌظم! كىكذا يصٌور التعبّب القرآ٘ب تلك الصورة ا٢بسٌية ا٤بتخيلة. كمثل ىذه اآلية ُب 

( كىالًَّذينى كىفىريكا أىٍعمىا٥بييٍم كىسىرىابو ، )ُٖإبراىيم/( ٍم كىرىمىادو مىثىلي الًَّذينى كىفىريكا ًبرىًًٌٍّٔم أىٍعمىا٥بيي القرآف )
قيٍل كيلّّ يػىٍعمىلي عىلىى فيكوف دافع اإلنساف كنيتو ٮبا ركح العمل كأساسو، كقولو )  -ِ، ّٗالنور/

هي ًمٍن نًٍعمىةو ٘بيٍزىل كىمىا أًلى كقولو )، ْٖسراء/اإل( شىاًكلىًتًو فػىرىبُّكيٍم أىٍعلىمي ٗبىٍن ىيوى أىٍىدىل سىًبيبلن  ًإالَّ  ،حىدو ًعٍندى
( كفيو اٍلعىمىلً  أىسىاسي  النًٌيَّةي )ٓت غرر ا٢بكم ، ُِ-ُٗالليل/( كىلىسىٍوؼى يػىٍرضىى ،ابًٍتغىاءى كىٍجًو رىبًًٌو اأٍلىٍعلىى 

مىٍعهيٍم  بقىٍوـ يػىٍوـى اٍلًقيىامةً جٍاًء : )لًيعن النيب )ص( )٨بتصر(( اٍلعىًطيَّةتكيوفي ًمن هللًا  النًٌيَّةً أيضان )عىلىى قىٍدًر 
انيوا   حىسىنىاته  بىاءن، إنٌػهيٍم كى انيوا إذىا عىرضى عىًليهم  ييصىلُّوفى كىًثّبىةه، جىعلى هللاي أعىمىا٥بيٍم ىى كىيىصيوميوفى كًلكٍن كى

لًو،  اٍلميٍؤًمن نًٌيَّة) وعنو )ص(عىًليو فأٍدحىٌض هللاي تػىعىأبى أعىمىا٥بيٍم(!!  كىثػىبيواشىٍيءه ًمٍن ا٢بىرىاـً  ًخيػٍره ًمٍن عىمى
ًلًو( اٍلفىاًجر نًٌيَّةكى   . ُِٕٕكنز العماؿ خرب  شىٌر ًمٍن عىمى

 ﴾ؤَصْمَدذُ خُْفَنَّصِ ٌََّْٓحٍٍِ وٌَُْْ ُْٕٓعَوًَُّخ ًَؤَلَُْٕٖ َٓوًِِْد﴿ - ٕٗ
راف، شرح كصف ٤با بٌْب هللا تعأب حاؿ الكفار كأعما٥بم ىباء منثور، كأهنم ُب خذالف كخيبة كخس

أىل ا١بنة كأهنم ُب غاية السركر ُب ذلك اليـو الرىيب!، ليتم التقابل ُب ا٤بشهد ا٤بثّب من مشاىد 
القيامة الواقعي، ألف طاعتهم  تعأب ُب ٝبيع األحواؿ، جعلتهم سعداء ُب ٝبيع األشكاؿ على 

لقيامة حياهتم ال تقاس أبية حياة ( ُب الربزخ أك ُب يـو ايَػْوَمِ ذٍ : أصحاب ا١بنة )ا٤بعُبمن سواىم 
ٌر ُمْستَػَقرًّا(، )الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىةً ) ( كخّب منزالن كمأكل فيو األمن كاالطمئناف كاالستقرار َخيػْ
( كأحسن مقران كمكاانن أمينان للتمتع الزكجي، ككقت للراحة كاالسَبخاء كالنـو ُب َوَأْحَسُن َمِقيبًل )

فىبلى وف ُب اآلخرة ُب النعيم ا٤بقيم كا٤بقر األمْب كُب حصن حصْب منيع، كقولو )القيلولة، فا٤بؤمن
انيوا يػىٍعمىليوفى  ٓت هنج الببلغة ، ُٕالسجدة/( تػىٍعلىمي نػىٍفسه مىا أيٍخًفيى ٥بىيٍم ًمٍن قػيرًَّة أىٍعْبيو جىزىاءن ٗبىا كى

ا ًإالَّ ًإنَّوي لىٍيسى اًلنٍػفيًسكيٍم ٜبىىنه ًإالَّ ا١بٍىنَّةى ) ٙ٘ٗحكم ( كأحسن من َوَأْحَسُن َمِقيبًل (، )ًّٔىا ، فىبلى تىًبيعيوىى
سكن الكفرة ا٤بَبفْب ُب دار الدنيا، كاالستقرار ىنا يقابل خٌفة ا٥بباء ا٤بنثور، كاالطمئناف يقابل 

رٌ الفزع كالذىوؿ! ىو ٩با يضاعف ُب حسرة الكافرين. ككلمة ) ( جاءت ىنا ليست للمفاضلة َخيػْ
 لبياف حاؿ أىل ا١بنة، كال كجو للمقارنة بْب أىل ا١بنة كأىل النار.  كإ٭با بيانية

  ﴾ ًٌَََّّْ ظََٙوَّنُ خََُّٕٔدءُ زِدُْـََٔدِّ ًٍََُِّّٗ خََُِْٔدجٌَِصُ ظَنًِِّّْد﴿ - ٕ٘
: تتشقق من االنشقاؽ ٗبعُب االنفطار، كىذا كناية عن َتَشقَّقُ  ،ىو مشهد من مشاىد يـو القيامة

ـِ العآب اآلخر عآب الغيب، االنتقاؿ إٔب  : ىو ما يشبو الٌسحاب كالضباب الذم يسَب ضوء اِبْلَغَما
ًئكىةي الشمس كقولو ) اـً كىاٍلمىبلى ٍتًيػىهيمي اللَّي ُب ظيلىلو ًمنى اٍلغىمى ٍل يػىٍنظيريكفى ًإالَّ أىٍف أيى ـِ ) َُِالبقرة/( ىى ( اِبْلَغَما

الشمس يقاؿ لو )الغماـ( ككذلك ا٥بم كا٢بزف  من الغم ٗبعُب سَب الشيء، فالغيم الذم يغٌطي
: كاذكر ُب يـو القيامة ا٢باسم ا٤بعُب كالقلق الذم يغٌطي القلب يسمونو )الغم( ك)الغماـ(،
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الرىيب، يـو تتشقق السماء كتنفطر عن ظلل من الغماـ الذم ييسٌود ا١بو كيظلمو، كيغم القلوب 
ا١بهل كيظهر عآب الغيب كتنكشف ا٢بقائق  كيزلزؿ النفوس لكثرتو كشدة ظلمتو، فيزكؿ حجاب

( كنزلت ا٤ببلئكة تنزيبلن رىيبان من عند هللا، فأحاطت اب٣ببلئق ُب َونُػزَِّؿ اْلَمبَلِئَكُة تَػْنزِيبًل ببل اشتباه )
اشر، كمعها صحائف أعماؿ العباد الصا٢بْب كالطا٢بْب، كتكوف شاىدة عليهم لدل فصل 

نىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً فىاللَّي ٰبىٍ القضاء، كقولو ) َويَػْوـَ َتَشقَُّق السََّماُء ) -ُ: فائدة. ُُْالنساء/( كيمي بػىيػٍ
ـِ  ( يـو تتفجر أنظمة الكوف، كتتغّب كل منظومتنا الشمسية الضخمة، كٱبتل ما فيها من اِبْلَغَما

متفرؽ ال كزف لو أنظمة دقيقة كربل، كتتحٌوؿ أشبو ابلغماـ كالٌسحاب الكثيف كتصّب ىباءن منثوران 
اءي انٍػفىطىرىتٍ ) ُالتكوير/( ًإذىا الشٍَّمسي كيوًٌرىتٍ كال قيمة ُب ا١بو، كقولو )  . ُاالنفطار/( ًإذىا السَّمى

 ﴾ خُُِْْٔيُ ٌََّْٓحٍٍِ خُْمَنُّ َُُِِّلَِْٖٔ ًًََدَٕ ًٌَّْٓد ػَََِ خٌَُْدكَُِِّٖ ػَِٕريًخ﴿ - ٕٙ
( الذم ٚبضع لو ا٤بلوؾ، كتذؿ لو ِللرَّْٞبَنِ ( الثابت )ا٢ْبَق  القيامة ) ( ُب يـويَػْوَمِ ذٍ ا٤بطلق ) (اْلُمْلكُ )

ًن اٍلميٍلكي اٍليػىٍوـى للًًَّ اٍلوىاًحًد اٍلقىهَّارً ا١ببابرة، كتتعلق بو القلوب، ال مالك يومئذ سواه، كقولو ) ( ًلمى
نىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيى ، كهللا ا٢باكم كحده )ُٔغافر/ وََكاَف يَػْوًما َعَلى ) ُُْالنساء/( امىةً فىاللَّي ٰبىٍكيمي بػىيػٍ

( ككاف ذلك اليـو ا٢باسم صعبان شديدان أبىوالو على الكفار، سهبلن ميٌسران ىنيئان َعِسّبًا اْلَكاِفرِينَ 
ًليمو ، يػىٍوـى الى يػىنػٍفىعي مىاؿه كىالى بػىنيوفى على ا٤بؤمنْب، كقولو ) ، ٖٗ-ٖٖ/الشعراء( ًإالَّ مىٍن أىتىى اللَّى ًبقىٍلبو سى

 صَّبلىةعىلىيًو ًمٍن  أىخىفَّ  يىكيوفي حىٌٌب  اٍلميٍؤًمنً عىلى  يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً  يػيهىوًٌفي إنٌوي كعمل مستقيم، ُب ا٢بديث )
تيوبىةو  نٍػيىاصَّبلىىىا ُبى  مىكى ك٩با يراتح لو القلب، كينشرح لو  -ُ: فائدة، َِّصٔركح البياف ج( الدُّ

( دكف ا٠بائو األخرل، ذك الرٞبة الكثّبة ِللرَّْٞبَنِ ٠بو )لقيامة الالصدر، أنو أضاؼ ا٤بلك ُب يـو ا
على ٝبيع خلقو مؤمنهم ككافرىم، كىي الرٞبة العامة من حيث ا٣بلق كالرزؽ كالٌصحة ُب الدنيا، 

( كىتىبى رىبُّكيٍم عىلىى نػىٍفًسًو الرٍَّٞبىةى الذم كسعت رٞبتو كل شيء، كسبقت رٞبتو غضبو كقولو )
نػىبًٌٍئ ًعبىاًدم أىٌ٘بً أىانى اٍلغىفيوري كال ٱبرج من رٞبتو إاٌل من حٌقت عليو كلمة العذاب كقولو ) ،ْٓنعاـ/األ

 هللاي  مىنػىعىوي  النَّاسى  يػىٍرحىمي )مىٍن الى  ٓت غرر ا٢بكم، َٓ-ْٗا٢بجر/( كىأىفَّ عىذىايب ىيوى اٍلعىذىابي اأٍلىلًيمي  ،الرًَّحيمي 
 (. وي رىٍٞبىتى 
 ﴾طُّ خُظَّدُُِْ ػَََِ ًََّّْوِ َّوٌٍُُ َّد َُْْعَنِِ خظَّىٍَْضُ َٓغَ خٌٍَُُُِّٔ َٔسًِِْدًٌَََّّْ َّؼَ﴿ - ٕٚ
( فيندـ كأيسف كيتحٌسر الظآب، كىو جنس الظآب، كأم َعَلى َيَدْيوِ  َويَػْوـَ يَػَعض  الظَّاٗتُِ كاذكر )   

ًدًمْبى فػىتيٍصًبحيوا ظآب لنفسو فهو ظآب لغّبه، يندـ يـو القيامة كقولو )  ٔا٢بجرات/( عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم انى
، ، ٤با فٌرط ُب حق هللا ّٗمرٙب/( كىأىٍنًذٍرىيٍم يػىٍوـى ا٢بٍىٍسرىةً ك٠بيت القيامة يـو ا٢بسرة كالندامة كقولو )

تعأب كاعتدل على حقوؽ الناس، كا٫برؼ عن طريق ا٢بق كالعدؿ، كما فاتو من ا٣بّب، كعضَّ 
كتشبيو عن شدة الندـ كا٢بسرة الكربل، ُب كقت ال ينفعو الندـ  اليدين يعض األصابع كناية
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َتِِب اٚبََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبيبًل ) ( يقوؿ الظآب ايليتِب اتبعت الرسوؿ دمحم )ص( كسنتو يَػُقوُؿ اَي لَيػْ

: ةفائدكسّبتو، فاٌٚبذت معو طريقان مناسبان إٔب ا٥بداية كالصبلح كالوعي كالعلم كالعمل كالنجاة، 
( فبل تكفيو يد كاحدة يعضُّ عليها، إ٭با ىو يداكؿ بْب ىذه َعَلى َيَدْيوِ  َويَػْوـَ يَػَعض  الظَّاٗتُِ ) -ُ

كتلك، أك ٯبمع بينهما، كىي حالة نفسية متحركة ٦بٌسمة تكشف عن حالة قلقة متأزمة الذعة 
نيو  اللَّهيمَّ ًإٌ٘بً أىعيوذي بكى ًمنى قاتلة ببطء! عن النيب )ص( ) امىةى اٍلًٍبى  بً الذُّ ( كعنو )ص( )شٌر تيوًرثي النَّدى

ٍرء ٰبىٍشري ، كعنو )ص( )ُُٓ/ٕٕالبحاردامة، ندامة يـو القيامة( النٌ  ًلٍيلو )صديقو(  دًٌينً عىلىى  اٍلمى خى
(؟، سىوي نػىفٍ  ٍظلىميمىٍن  غىٍّبًهً ُبى  يػىٍعًدؿٍ )كىٍيفى  ٓت غرر ا٢بكم،  ٖصُٗا٤براغي( اٌللٱبى  كيٍم مىنٍ دى أحى  فػىٍليػىٍنظيرٍ 

 ال يتسع القلب الواحد بتْب، ٧ببة الرسوؿ ك٧ببة الضالْب ا٤بفسدين.  -ِ
 ﴾َّد ًََِّْعََ َُْْعَنِِ َُْْ ؤَظَّىٍِْ كَُِدًٗد وًَِِِْد﴿ - ٕٛ
: كلمة جزع اَي َويْػَلٌَب اآلية عامة كداللتها كاسعة ُب الًعشىرًة السلبية، كأصدقاء السوء ك٨باطرىم.    

: كل من أضل عباد هللا عن ا٢بق إٔب الباطل من شياطْب ا١بن أك ُفبَلَنً ٥ببلؾ كٙبٌسر كتعِب ا
: صاحبان ٞبيمان كصديقان قريبان ٧بببان، ىو من أضلو عن سبيل هللا كنقلو من ا٢بق إٔب َخِليبًل اإلنس، 
( ُفبَلَنً ء )( ايىبلكي كحسرٌب، ايليتِب ٓب أصاحب فبلانن الضاؿ السىيٌ اَي َويْػَلٌَب : عاـ )ا٤بعُبالباطل، 

ّٔذا التجهيل كالتنكّب ليشمل كل صاحب سوء يصد عن سبيل الرسوؿ، كيضل عن ذكر هللا، كٓب 
( صديقان ٕب كمقرابن إٔب نفسي، أسائلو كأحاكره كأشاكره كأ٠بع منو، كلها ٛبنيات فات َخِليبًل أجعلو )

الٍب تتخلل مشاعر  من ا٣بلة، :و٠بي ا٣بليلأكاهنا، فا٤بوقف موقف ٧باسبة ال موقف تكليف، 
، (شكا٥با تقعأيور على فإف شبيو الشيء منجذب إليو، والطّ النفس كتدخل فيها ببل استئذاف! )

فكل قرين اب٤بقارف يقتدم، كلكِب لسوء حظي  -قاؿ الشاعر: عن ا٤برء ال تسأؿ كابصر قرينو 
قيٍل ىىٍل قولو )عاديت أنصح الناس يب ككاليت أعدل عدك ٕب، فقاد٘ب إٔب ا٣بذالف كا٣بسراف! ك

نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صينػٍعنا ، نػينػىبًٌئيكيٍم اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن  ٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ ( الًَّذينى ضىلَّ سى
ُبى  كىزىادى ابً ريٍؤيىًتوي،  ركيمٍ ذىكٌ ، سيئل النيب )ص( أم جلسائنا خّب؟ قاؿ )مىٍن َُْ-َُّالكهف/

آلًخرىًة عىمىلوي( كقولو ) كيمٍ ًعٍلمً  ءي يػىٍومىًئذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو عىديكّّ ًإالَّ اٍلميتًَّقْبى مىٍنًطقيوي، كىذىكىرىكيٍم ابى ( اأٍلىًخبلَّ
ْعُش َوَمْن يػَ ، كقولو )َِِاألعراؼ/( كىًإٍخوىانػيهيٍم ٲبىيدُّكنػىهيٍم ُب اٍلغىيًٌ ٍبيَّ الى يػيٍقًصريكفى ، كقولو )ٕٔالزخرؼ/

ةً )كينَّ  ٓت غرر ا٢بكم، ّٔالزخرؼ/( َعْن ِذْكِر الرَّْٞبَِن نُػَقيِّْض َلُو َشْيطَاًَن فَػُهَو َلُو َقرِينٌ   سى نآ اًبٍلوىٍحدى
ء  ًلٍيلوً  دًٌينً عىلىى  اٍلمىٍرءي  ري شى ٰبيٍ عن النيب )ص( ) (السُّوءً منكى بقيرانى ( ٌللاٍ كيٍم مىٍن ٱبى دى أحى  فػىٍليػىٍنظيرٍ  خى

فػىٍتنظيٍر  بوي ضغٍ : ًحٍْب تػى ًخصىاؿً ة ثىبلىثى حىٌبَّ ٚبىٍتىربهي بػى  صىًديقان  الرَّجيلي كعنو )ص( )الى تيسمي  ٖصُٗا٤براغي
طً رً ٱبيٍ  غىضىبوي  تفسّب ( الدًٌٍرىىمً كى لدًٌينىاًر كىحىٌبَّ ٚبىٍتىربهي ابى  ،وي مىعى  تيسىاًفرٍ ل؟ كىًحٍْب جىوي ًمٍن حىٌق إٔب ابى

 . ِِٔ/ٔالنور
 ﴾ظََِّنِِ ػَِٖ خًٍُُِِّْ زَؼًَْ بٌِْ ـَدءَِِٗ ًًََدَٕ خَُّْْٙؽَدُٕ ُِِْةَِْٕٗدِٕ وًًٍَُُدَُوًَْ ؤَ ﴿ - ٜٕ
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 .)صديقي الضاؿ الفاسد( كصرفِب لىقىٍد أىضىلًَِّب 
( عن ا٥بدل كالقرآف كاالستقامة كاإلٲباف، كالقرآف ىو ذكر ُب ذاتو كمذٌكر لغّبه، كىو َعِن الذِّْكرِ )

( بَػْعَد ِإْذ َجاَءِن ، )ُص/( كىاٍلقيٍرآىًف ًذم الذًٌٍكرً  كاليـو اآلخر كقولو )مصدر الذكر الذم يذٌكر اب
ْنَساِف بعد أف اىتديت كآمنت، لقد كاف شيطاانن يضل أك كاف عوانن للشيطاف ) وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلئْلِ

للعْب، أم يشجعو ( كثّب ا٣بذالف، الشيطاف ىو ا٣بليل ا٤بضل الفاسد أك إبليس اَخُذواًل ( )َخُذواًل 
على التمٌرد العصياف، كٱبذلو عند ا١بٌد كا٢باجة، ٍب يَبكو ُب مواقف الشدة كالكرب كحده فبل 
ينقذه كال ينصره )أك( يزين لو الباطل كييقٌبح لو ا٢بق كيعٌده األما٘ب، ٍب يتخلى عنو كيتربأ منو! كقولو 

َعِن : )ا٤بعُب العاـ، ِٓالعنكبوت/( كىيػىٍلعىني بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا ٍبيَّ يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيري بػىٍعضيكيٍم بًبػىٍعضو )
( من العلم كا٤بعرفة ِإْذ َجاَءِن ( يعم معُب الذكر كيشمل كل ما فيو خّب كصبلح كاستقامة )الذِّْكرِ 

عن طريق التبليغ اإلسبلمي، أم أرشد٘ب أىل العلم بدين هللا إٔب طريق النجاة، فأعرضت كاتٌبعت 
كالطغاة كالعصاة ك)شىبيوي الشَّيء مينجىًذبه إليو(!! كتنطبق ىذه اآلية على من اتبع كأيد الغواة 

ا٣بونة، كأصحاب ا٤براكز ا٢بساسة من ا٤بنافقْب طمعان ُب الفتات، كتلبية للشهوات، فاإلنساف على 
٥َبُْم َما بَػْْبَ أَْيِديِهْم  َوقَػيَّْضَنا ٥َبُْم قُػَرََنَء فَػَزيػَُّنوادين من يصاحب، كعلى ىول من يعاشر، كقولو )

إٌف األركاح جنود ٦بندة، فما تكافأ منها ائتلف، كما تنافر منها اختلف!  ِٓفصلت/( َوَما َخْلَفُهمْ 
تدؿ اآلية على أف كثّبان ٩بن استمعوا إٔب القرآف كحفظوه كاحسنوا تبلكتو كاقتنعوا بو،  -ُ: فائدة

نس كاتباع الشهوات اٌرمة قد غرركا ّٔم كخدعوىم فيما بينهم كبْب أنفسهم، كلكن شياطْب اإل
لىتًٌ  اٍلقيٍرآفي لًٍيسى ( عن النيب )ص( )فىا١بٍىٍوري عىلىٍيًو أىٍضيىق مىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ا٢بٍىقُّ كصرفوىم عن ا٢بق )  بليكىةً ابى

لىرً  كىالى الًعٍلمي  ٥بى  اٍلقيٍرآفى كىاية، كىٍلكىٍن ابى لىدًٌ  دايةً ابى  . ِِْٔكنز العماؿ خرب  (يةً رىاً كىالًعٍلمى ابى
 ﴾ًَهَدٍَ خٌٍَُُُُّٔ َّد ََذِّ بَِّٕ هٌَِِْٓ خظَّىًٍَُخ ىٍََخ خُْوُُْإََٓ َٓيْفًٌَُخ﴿ - ٖٓ
: من ا٥بجر كالَبؾ َمْهُجورًااآلية ظاىرىا أنيق رقيق جذاب، كابطنها عميق دقيق منساب،    

ٲباف بو، كعدـ العناية بتبلكتو كتدبره كاإلعراض كاإلٮباؿ العاـ عن قصد أك بدكف قصد! أك عدـ اإل
( دمحم )ص( مناداين لربو كشاكيان لو ُب الدنيا، كيـو القيامة َوقَاَؿ الرَُّسوؿُ : )ا٤بعُب كدراستو كالعمل بو

بتضرٌع إعراض قومو عما جاء بو من ا٥بداية، كمتأٌسفان على ذلك منهم، كلكن ٓب يلعنهم، كىكذا 
إٔب مىٍن يػىٍقدىر عىلىى  شىٍكوىاؾى جىٍعلى ا) ٓت غرر ا٢بكمن بيده قضاؤىا، ا٤بؤمن ال يشكو حاجتو إاٌل ٤ب

( من ا٢بنو ا٤بمزكج اب٢بسرة قَػْوِمي( الذم أرسلتِب ٥بدايتهم، كُب كلمة )اَي َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي( )نىاؾى غً 
 كاألٓب كا٢برص على الناس ٥بدايتهم كإنقاذىم من معاانة ا١باىلية ا٤بريرة.

( أم مَبككان سواء آمنوا أـ ٓب يؤمنوا! قد أعرضوا عنو كىجركه كتركوه اٚبََُّذوا َىَذا اْلُقْرَآَف َمْهُجورًا)
كراء ظهورىم ال يسمعونو كال يتدبركف آايتو، كال يعتنوف بو كبدراستو كالعمل بو، بقصد أـ بدكف 
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َهاًجاكقولو )  فقد ىجره! ةحيا إنك  -ُ: فائدة، ْٖا٤بائدة/( ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ
لتستشعر ُب تلك الكلمات حرارة الرسوؿ )ص( ك٥بفتو كىو يدعو ربو شاكيان حالة الناس ُب 

 -ِا١بهالة كمن حّبة الضبللة، ىجراف القرآف، أم ىجراف منقذىم كمصدر ٪باهتم من ظلمات
( كلمة جامعة مانعة، دقيقة ا٤ببُب عميقة ا٤بعُب كاسعة ا٤بغزل، ٤بوقف الناس من القرآف َمْهُجورًا)

الكرٙب كىو أهنم اٌٚبذكه كما يتخذكف األماكن ا٤بهجورة، ما الفرؽ بْب من ال يؤمن ابلقرآف كيهجره، 
عن اإلماـ الرضا )ع( إٌف الناس  -ّكأبٮبيتو؟!  كمن يهجره جهبلن بو، كمن يهجره كىو عآب بو

تفسّب أمركا بقراءة القرآف ُب الصبلة )لئبل يكوف القرآف مهجوران مضٌيعان، كليكوف ٧بفوظان( 
( على ا٥بجر ا١بزئي كالكلي، كا٥بجر الدائم كا٤بؤٌقت، كا٥بجر ىجر، كتشتمل كلمة )ِِٕ/ٔالنور

كا٤بعنوم، كا٥بجر ابلقوؿ كالفعل، كا٥بجر بشكلو النظرم كالعملي، كا٥بجر ا٤بادم كالنفسي 
كمضمونو، كا٥بجر ٢ببللو كحرامو، كا٥بجر ٤بنهجو أبكامره كنواىيو، كا٥بجر لقدسيتو ا٢بركية كألٮبيتو 

، كا٥بجر بعدـ معرفة ِٕالتكوير/( ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمْبَ الَببوية، كا٥بجر لرسالتو العا٤بية كقولو )
البالغة األٮبية، ليدركوا ا٢بق من خبللو كٯبدكا ا٥بدل ُب منهجو، ىجركه فلم ٯبعلوه فرقاانن بْب قيمتو 

الصحيح كا٣بطأ، كبْب ا٢بق كالباطل، ىجركه فلم ٯبعلوه دستور حياهتم، كٓب يقبلوا منو أف يهديهم 
، كال يزاؿ ا٥بجر مستمران إٔب يومنا ا٢باضر، أهنم ىجركا االستشفاء ابلقرآف، ىجركا  للٍب ىي أقـو
 رمز ا٢بياة ككسيلة النجاة، كالذم ال ينفعو القرآف فتضره القوانْب الوضعية العلمانية.

 قاؿ تعأب  -ْ
( كٓب يقل )كاف عندىم مهجوران( االٌٚباذ أيٌب ٗبعُب أهنم يَبكوف القرآف اٚبََُّذوا َىَذا اْلُقْرَآَف َمْهُجورًا)

ف ا١بهل كا١بهل ا٤برٌكب ُب ىجره أم ا١بهل الذم ظاىره جانبان عن قصد كعلم كمعرفة، كيتعٌمدك 
ٌدعاء العلم!، كفيو إشارة تلويح أبف حق ا٤بؤمن أف يكوف كثّب التعاىد للقرآف كاالعتناء االعلم أك 

ان كىٓبى مٍصحىفكىعىٌلق  ،القيرآفى كالتعلق بو، تبلكة كحفظان كتدبران كعلمان كتعليمان، ُب ا٢بديث )مىٍن تىعٌلمى 
ا بٍ عى  ،اٍلعىالىًمْبى  رىبٌ ايًٍ  يػىقيوؿي  ان بوً ميتػىعىلًٌقً  يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً جىاءى  ،ر ًفٍيو، كٓبى يػىٍنظي اىدهتػىعى ي ٘ب اٚبَّىذى دىؾى ىىذى

نىو ضً أق ،مىٍهجيوران  أ َِٕ/ٔركح البياف(! بًٍيًِب كىبًيػٍ ا يىصدى أ كمى ، كعن النيب )ص( )إٌف ىذه القىليٍوبى لتىصدى
( قيل كما  ةه ثىبلىث، كعنو )ص( )ِّٔتنبيو ا٣بواطر صكىذىكىر هللا(  القيرآفجبلؤىا قاؿ )تىبليٍكة ا٢بىًديدى

(  القيرآفى ف إٔب هللًا عز كجل: يىٍشكيو  ٍهجيورى
ى
، العىاىٓب ا٤ب ٍهجيورى

ى
، اٍلمىسٌجدى ا٤ب ٍهجيورى

ى
، ّٖٓ/ّٖالبحارا٤ب

 ! الٍب طرحت ُب صراع ا٢بضارات أحد أتثّباهتا ىجر القرآف ا٢برب الناعمة
ٗبعُب ا٢برب الفكرية كالصراعات العقائدية كاإلعبلمية بْب ا٣بّب كالشر، كا٥بدل  وا٢برب الناعمة

هللاً ) ِٕكالضبلؿ.. كىكذا، ُب هنج الببلغة خطبة مىا غيزًمى  كىقػيٍلتي لىكيمي: اٍغزيكىيٍم قػىٍبلى أىٍف يػىٍغزيككيٍم، فػىوى
شكالو كألوانو منو الغزك الثقاُب أكخطورة ىذا الغزك ٗبختلف ( ًإالَّ ذىلُّوا قػىٍوـه قىطُّ ُب عيٍقًر دىارًًىمٍ 
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كمن ا٥بجر أف يكوف القرآف على سطح حياة ا٤بسلمْب كليس ُب مضموهنا، فيكوف  -ٓا٣بطّب! 
القرآف عندىم مصدر بركة الفتتاح منزؿ جديد، أك ٢بفظ مسافر كشفاء مريض أك تبلكة القرآف من 

 م أحكاـ ككفى!. أجل الثواب، أك تبلكة أنغاـ كتعلي
 ﴾ ًًٍَََُِيَ ـَؼَِْنَد ٌَُُِِّ َٗسٍِِّ ػًًًَُّخ َِٖٓ خُُْٔفُِِْٓنيَ ًًََلََ زَُِزِّيَ ىَديًِّد ًََٗصِريًخ﴿ - ٖٔ

ظاىر اآلية تقوؿ كما جعلنا لك عٌدكان من ٦برمي قومك، كذلك جعلنا لكل نيب عٌدكان من آّرمْب، 
ىيٍم نىٍصريانى كقولو )فهذه سنتنا ُب األنبياء كأ٩بهم من قبل،   ( فىصىبػىريكا عىلىى مىا كيذًٌبيوا كىأيكذيكا حىٌبَّ أىاتى

اًفريكفى ، كقولو )ّْاالنعاـ/ ينهى هللا  ،ٖٓغافر/( سينَّةى اللًَّ الًٍَّب قىٍد خىلىٍت ُب ًعبىاًدًه كىخىًسرى ىينىاًلكى اٍلكى
كمواالهتم، كلكن يبقى ا٢بق ضد  تعأب عن عداكة األنبياء كاألتقياء كاألكلياء، كأيمر بطاعتهم

الباطل، كا٣بّب ضد الشر، كالصدؽ ضد الكذب، كالطهارة ضد النجاسة، كيبقى آّرموف ضد 
ًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلًٌ نىيبٌو عىديكِّا الصا٢بوف، أحدٮبا يعمل ضد اآلخر، كىكذا كاقع ا٢باؿ، كقولو ) كىكىذى

ٍنًس كىا١بًٍنًٌ ييوًحي بػىعٍ  َجَعْلَنا ) ومعُبُُِنعاـ/األ( ضيهيٍم ًإٔبى بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريكرناشىيىاًطْبى اإٍلً
( أم إٌف هللا جازل أعداء األنبياء على معاصيهم اب٣بتم على قلؤّم،  ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدوًّا ِمَن اْلُمْجرِِمْبَ 

تىمى اللَّي عىلىى قػيليؤًًٍّم كىعىلىى ٠بىًٍعًهٍم كىعىلىى أىبٍ كقولو ) فعاندكا ا٢بق كأبغضوا ، ٕالبقرة/( صىارًًىٍم ًغشىاكىةه خى
الداعي إليو، ا٤بتمثل بكل نيب كبكل رسإب مبٌلغ، فبل يهولٌنك أمر عنادىم كعداكهتم، كال ٚبافٌنهم 

( فحسبك وََكَفى ِبَربَِّك َىاِداًي َوَنِصّبًاعلى عرقلة ىداية ا٤بؤمنْب ُب بث الشكوؾ كاإلرىاب فيهم )
( ينصرؾ أنت َنِصّبًا( يهدم من استحق ا٥بداية من الناس، ككفى بو )َىاِدايً تعأب )ربك، كفى بو 

 كدينك كالذين آمنوا ُب كقتو ا٤بناسب. 
 : فائدة

بركز آّرمْب ُب طريق األنبياء أمر طبيعي، ألف دعوة األنبياء ا٢بٌقة أ٭با تكوف ٤بعا١بة الفساد ُب  -ُ
لنظم، ككراء ىذا الفساد يكمن آّرموف الذين ينشئوف البشرية، فساد ُب القلوب، كفساد ُب ا

الفساد من انحية، كيستغلونو لصا٢بهم من انحية أخرل، كأف مشاريعهم ال تتفق إاٌل مع الفساد، 
كشهواهتم ال ٙبقق لذاهتم القصّبة إاٌل ُب أجواء فاسدة، فطبيعي أف ٰباربوا األنبياء دفاعان عن 

الٍب ينشئها األنبياء، فإف بعض ا٢بشرات ٚبتنق برائحة كء صا٢بة  هنا ال تعيش ُب أجواإكجودىم، ف
( كمن الطبيعي أف وََكَفى ِبَربَِّك َىاِداًي َوَنِصّبًااألزىار العبقة، كال تستطيع ا٢بياة إاٌل ُب الفساد! )

لىوي تنتصر دعوة ا٢بق ُب النهاية كقولو ) ليغى اٍلًكتىابي أىجى نىا كى ، كقولو )ِّٓالبقرة/( حىٌبَّ يػىبػٍ كىافى حىقِّا عىلىيػٍ
/( نىٍصري اٍلميٍؤًمًنْبى  ، ألهنا تسّب مع خط ا٢بياة كاالعتداؿ كالتوازف، كتتجو إٔب األفق الكرٙب ْٕالرـك

عن اإلماـ علي ، َُٔآؿ عمراف/ (ًإٍف يػىٍنصيرٍكيمي اللَّي فىبلى غىاًلبى لىكيمٍ الذم تتصل فيو اب تعأب، كقولو )
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رز٘ب كى  ٕبى  فا)مىٍن أىى  )ع( نىةن كقولو )  ُٔصَٕالبحار(  ةً رباحى مي ابلٍ لًيان ابى كىجىعىٍلنىا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو ًفتػٍ

 .  َِالفرقاف/( أىتىٍصربيكفى 
 ﴾هُ ظَُْظًِِْدِْنَدًَهَدٍَ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ٌََُُْد ٍَُِّّٗ ػََِْْوِ خُْوُُْإَُٓ ـَُِْٔصً ًَخلًَِشً ًٍََُِيَ ُِنُؽَسِّطَ زِوِ كُاَخيَىَ ًَََظَّ﴿ - ٕٖ

( فهبل أنزؿ على دمحم َلْواَل ( من شبهاهتم، لو كاف ىذا القرآف من عند هللا )َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا)
( دفعة كاحدة كما نزلت التوراة كاال٪بيل كالزبور؟ كقالوا اذ لو كاف القرآف كتاابن ٠باكاين ١بمعت ُٝبَْلةً )

و كفرائضو ٦بموعة كٓب يكن مفٌرقان كمشٌتتان، كٯبيب أجزاؤه كأصبحت أصولو كفركعو معلومة، كسنن
نىا ٝبىٍعىوي كىقػيٍرآىنىوي القرآف على ذلك، أف ٝبع  القرآف يتواله هللا تعأب كقولو ) ، كرٌد ُٕالقيامة/( ًإفَّ عىلىيػٍ

للحوادث ( كذلك أنزلناه مفرقان ابلتدريج تبعان َكَذِلَك لِنُػثَػبَِّت ِبِو فُػَؤاَدؾَ هللا تعأب على شبهتهم )
( كلنقوم بو قلبك على ٙبملو كلنرٌسخو لِنُػثَػبَِّت ِبِو فُػَؤاَدؾَ كالوقائع ليكوف أكضح بياانن كأبلغ أثران، )

حكامو فتزداد بصّبة كيسهل العمل بو، كيقاؿ أُب ذىنك كيتيٌسر لك حفظو كفهم معناه كضبط 
ة عشرة سنة، كما تدؿ على ذلك يضان ُب ٜبانيأأيضان إف ىذه الكتب السماكية الثبلثة نزلت متفٌرقة 

: التفريق الرشيق ا٥بادئ ا٥بادؼ للتأمل كالتدبر، كإظهار الَبتيل( َورَتػَّْلَناُه تَػْرتِيبًل نصوص التوراة، )
تًًو كىلًيػىتىذىكَّرى أيكليو اأٍلىٍلبى ا٤بعُب كإدراؾ ا٤بغزل كقولو ) بػَّريكا آىايى ، ِٗص/ (ابً ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي ًإلىٍيكى ميبىارىؾه لًيىدَّ

كقرأانه كبٌيناه عليك ابلتتابع كالتوإب شيئان بعد شيء بنظاـ دقيق، كعلى ٛبٌهل مرتٌبة مرتٌلة ٩بنهجو ببل 
تسرٌع، كمن خبلؿ حركة الواقع، ٕبيث ال تنقطع الركابط بينها. كىذا يدؿ أف القرآف، يدرؾ من 

ا أيذيفه خبلؿ حركة الواقع كالذم ال يعي كاقعو ال يعي القرآف كقولو ) لًنىٍجعىلىهىا لىكيٍم تىٍذًكرىةن كىتىًعيػىهى
 .ُِا٢باقة/( كىاًعيىةه 
( الَبتيل ُب الكبلـ ٗبعُب أف أيٌب بعضو على إثر بعض ابلتسلسل َورَتػَّْلَناُه تَػْرتِيبًل ) -ُ: فائدة

ا٤بشاعر ا٥بادئ كابلتأٌ٘ب ا٤بفيد، مع أنغاـ مٌتسقة كأحكاـ متناغمة، مع ا٤بعا٘ب الٍب تؤثر على حركة 
وىذا يدؿ  -ِكاألحاسيس، كفق حكمة هللا كعلمو ٕباجات تلك القلوب كاستعدادىا للتلٌقي، 

كبرسولو ا١بليل دمحم )ص( حيث جعل إنزاؿ كتابو جاراين  على اعتناء هللا بكتابو القرآف الكرمي
لىى النَّاًس عىلىى ميٍكثو كىنػىزٍَّلنىاهي كىقػيٍرآىانن فػىرىقٍػنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عى على أحواؿ الرسوؿ كمصا٢بو الدينية كقولو )

لو نزؿ القرآف دفعة كاحدة على الناس لنزلت الشرائع ٕببل٥با كحرامها  -ّ، َُٔاالسراء/( تػىٍنزًيبلن 
نزلت ل، ك ٖٕا٢بج/( كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ُب الدًٌيًن ًمٍن حىرىجو دفعة كاحدة عليهم كُب ذلك حرج )

( )كإنزاؿ( أُنزؿ( بدؿ )أينزؿ(، معُب )نُػزِّؿَ قو٥بم ) -ْقاهتا.. كىكذا، األحداث كالغزكات ُب غّب أك 
َلةِ  ٓت  أَنْػَزْلَناهُ  ِإَنَّ نزكؿ دفعة كاحدة كما أنزلنا ُب ليلة القدر على قلب النيب )ص( ) ( اْلَقْدرِ  لَيػْ

( ِّ) سب حركة الواقع، ُب ٫بوٕب ،،ٍب )نػيٌزًؿ( بعد ذلك ٪بومان كدفعات مفرقة ابلتدريجُالقدر/
سنة، ألف )نػيزَّؿ( يفيد تقطيع الفعل، ككقوع النزكؿ كالتنزيل حاالن بعد حاؿ، فيكوف )تنزيل( القرآف 
ابلتدريج حٌب يتأٌىل قلبو )ص( ٖبيليق القرآف، كيتغذل ٕبقائقو كعلومو، كىذه الفوائد ا٭با تكتمل 
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استفادت منو الزركع مثلما لو نزؿ  إبنزالو مفٌرقان، أال ترل أف ا٤باء لو نزؿ من السماء ٝبلة كاحدة ٤با
 أىنزىٍلنىاهي  )كىاًب٢بٍىقًٌ : نزكؿ القرآف على حالتْب )نػيٌزًؿ كأينزؿ( أم )نزكؿ كتنزيل(كقولو وإذفميفٌرقان، 
( كىاًب٢بٍىقًٌ  َ  الذِّْكرَ  ِإَلْيكَ  َوأَنَزْلَناكقولو) َُٓاإلسراء/  نػىزىؿى ، عن ْْلنحل/ا( ِإلَْيِهمْ  نُػزِّؿَ  َما ِللنَّاسِ  لِتُػبَػْبِّ

، عن اإلماـ الصادؽ )ع( الَبتيل أف تتمكث َُٗ/ِٗالبحارالنيب )زيٌنوا القرآف أبصواتكم( 
ٌسن بو صوتك، إذا مررت آبية فيها ذكر النار فتعوذ ابلٌل من النار، كإذا مررت آبية  )تتمهل( كٙبي

 .ِِِ/ُُثل ّب األمفس، ت)رتل(٦بمع البحرين مادة فيها ذكر ا١بنة فاسأؿ الٌل ا١بنة( 
  ﴾ ًََُد َّإْظٌَُٗيَ زَِٔؽٍََ بَُِّد ـِحْنَدىَ زِدُْمَنِّ ًَؤَلََْٕٖ ظَلِْٕريًخ ﴿ -ٖٖ
( ألعداء هللا كأعدائو )ص( الذين يعَبضوف َيَُْتوَنكَ  )ا٣بطاب مد )ص( كضمّب ا١بماعة ُب    

 ؿ أك مثل يضربونو ُبستشكااك أسؤاؿ بم ( أٗبََثلٍ )ىؤالء الكفار  ككال أيتي ٗبعُب على القرآف
ك اك ُب أك طرح شبهة للقدح في ،عن سبيل هللا اك يصدٌ إبطاؿ أمرؾ، أك كصف يصفونك بسوء ل

َناَؾ اِب٢ْبَقِّ  ( القرآف أتيناؾ اي دمحم اب١بواب الدافع الواضح اب٢بق، كاب٢بجة الساطعة  الإ )ِإالَّ ِج ػْ
 (َوَأْحَسَن تَػْفِسّبًا)ك يقطع ا١بداؿ القاطعة ابلعدؿ لندفع بو ابطلهم، كالربىاف يلجم اللساف 

كاف القرآف من عبلمات نبوتو   -ُ: فائدةكأحسن بياانن  كتفصيبلن الذم يفحمهم ك يلجمهم. 
)ص(، الهنم ال ييسألوف عن شيء إاٌل جاءىم أبحسن جواب، ككاف ذلك تثبيتان لفؤاده )ص( 

ـَ َوِىَي َرِميٌم ، قَاَؿ َمن ٰبُْ  َوَضَرَب لََنا َمَثبًل َوَنِسَي َخْلَقوُ كأفئدهتم، كقولو ) ُقْل ُٰبِْييَها ِيي اْلِعظَا
( زَاِىقٌ  ُىوَ  فَِإَذا فَػَيْدَمُغوُ  اْلَباِطلِ  َعَلى اِب٢ْبَقِّ  نَػْقِذؼُ  َبلْ ) َٖ-ٕٗيس/( الَِّذي أَنَشَأَىا َأوََّؿ َمرَّةٍ 

س ٦برد االنتصار ُب ا١بدؿ، ( كا٢بق ىو الغاية الٍب يريد القرآف تقريرىا، كلياب٢بق) -ِ. ُٖنبياء/األ
كال الغلب ُب ااٌجة، إ٭با ىو نصرة ا٢بق القوم بنفسو كا٤بقٌوم لغّبه، ا٢بق الواضح الذم ال يتلبس 
بو الباطل، ا٢بق الثابت ُب ذاتو كا٤بثٌبت لغّبه، النو الثابت الذم ال يزكؿ كال يتغٌّب كال يتبٌدؿ كال 

زٌأ كال يتعدد فهو كحدة كاحدة موٌحدة مٌتحدة كقولو يتحٌوؿ، كا٢بياة قامت على ا٢بق، كا٢بق  ال ٯبي
 .ِّيونس/( ُتْصَرُفوَف  فََأّنََّٰ  الضَّبَلؿُ  ِإالَّ  ا٢ْبَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذا)

 ﴾ َٔسًِِْد ًَؤَظََُّ ٌََّٓدًٗد ٌَُّ٘ ؤًََُُٰحِيَ ـَيَنََّْ بَََُِٰ ًُـٌُىِيِْْ ػََََِٰ ُّمًََُُْٕٙ خٍََُِّّٖ ﴿ -ٖٗ
 قُػُلوِّبِم ٓت )ص( كيثّبكف الشكوؾ ىم مرضى القلوب كقولو ُب )ين ٯبادلوف النيب ىؤالء الذ   

يسحبوف إ٘ت النار ( )ُوُجوِىِهمْ  َعَلىَٰ  ُٰبَْشُروفَ . ىؤالء ) َُالبقرة/( َمَرًضا اَّللَُّ  فَػَزاَدُىمُ  مََّرضٌ 
 مََّكاَنً  َشر   كَ ُأولََٰ ِ ( أم تسحبهم مبلئكة العذاب على كجوىهم بذلة كىواف إٔب جهنم! )مقلوبْب
( ىم شرّّ منزالن كمصّبان، كأخطأ دينان، كأضٌل معتقدان، كىم شٌر الناس موقعان اجتماعيان، َسِبيبًل  َوَأَضل  

كأضلهم طريقان ُب الدنيا، كحشرىم على كجوىم ىو تنكيل ك إىانة ّٔم ك امتهاف كذلة ٥بم، حيث 
إنو مشهد تكربين على الناس كمتعالْب على ا٢بق، يعاملوف معاملة ا٢بيواانت ا٤بيتة، ألهنم كانوا مس

ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة  ، ىمءيذؿ كَباي  ُذوُقوا ُوُجوِىِهمْ  َعَلىَٰ  النَّارِ  ٓت  ُيْسَحُبوفَ  يَػْوـَ كقولو )كىاٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى
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صنفان مشاة،  ٰبشر الناس يـو القيامة ثبلثة أصناؼ:عن النيب )ص( )، ْٖالقمر/( رَ َسقَ  َمسَّ 
نفان ركباانن، كصنفان على كجوىهم قيل اي رسوؿ هللا كيف ٲبشوف على كجههم؟ قاؿ إٌف الذم كص

: قاؿ سبب النزوؿ :فائدة ُْصُٗا٤براغي قدامهم قادر أف ٲبشيهم على كجوىهم(!أأمشاىم على 
 ا٤بشركوف للنيب )ص( كا٤بؤمنْب : أنتم شرُّ خلًق هللا، فنزلت اآلية.

 ﴾ ًًَُِِّخ ىَدًََُٕ ؤَوَدهُ َٓؼَوُ ًَـَؼَِْنَد خٌُِْعَدذَ ٌََُٔٓ آظَْْنَد ًََُوًَْ﴿ -ٖ٘

أمثلة قرآنية ٨بتصرة سريعة، ترسم مصائر ا٤بكٌذبْب، كتسلية للنيب )ص(  ككشف عن سنة هللا الٍب 
ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى مٌرت على ا٤باضْب ليٌتعظ ّٔا الباقوف،  ٍاًضٍْبى كى ! كهللا لقد كالًَّذٍم الى يػىتًَّعظي اًبٍلمى

: معينان، أم كأعنَّاه أبخيو ىاركف وزيراً ( َوزِيًرا َىاُروفَ  َأَخاهُ  َمَعوُ  َوَجَعْلَناأعطينا موسى التوراة )
: من يريجع إليو لبلستعانة برأيو والوزير فجعلناه كزيران لو، كمعينان يشاكره كيناصره، ُب دعوتو،

 السديد، كبعملو الرشيد. 
 ﴾ ظًَِْٓريًخ كًََََُّْٓٗدىُْْ زِأَّدظِنَد ًٍََّزٌُخ خٍََُِّّٖ خُْوٌَِّْ بََُِ ىَسَدخٌْ كَوُِْنَد﴿ -ٖٙ

ا٤بعاند، كقومو الكافرين ابآلايت الباىرات ُب اآلفاؽ، كا٤بعجزات فقلنا إذىبا أب فرعوف الطاغية 
( فأىلكناىم َتْدِمّبًا َفَدمَّْرََنُىمْ الساطعات ُب األنفس، ٗبا فيها من الداللة على قدرة هللا كتوحيده )

َّاإىبلكان ككانوا ًعربة ٤بن يعترب، ٤با أصٌركا على الكفر )  ِٓنوح/( ََنرًا فَُأْدِخُلوا ُأْغرُِقوا َخِطيَ اهِتِمْ  ٩بِّ
هللًا  كىمىٍن كىافى لىوي ًمٍن نػىٍفًسًو كىاًعظه كىافى عىلىٍيًو ًمنى ) ٜٛٓت هنج الببلغة حكم كيعىظى ًبغىٍّبًًه(السًَّعٍيدي مىٍن )

 (. حىاًفظه 
 ﴾ؤًَُِْٔد  ػٍََخزًد ُِِظَّدُِِٔنيَ ، ًَؤَػْعًََْٗد آَّصً ُِِنَّدِْ ًَـَؼَِْنَدىُْْ ؤَؿَُْهْنَدىُْْ خََُُُُّٔ ًٍََّزٌُخ ََُّّٔد ٌُٗقٍ ًَهٌََّْ﴿ -ٖٚ

ن يعترب، الحظ ( ًعربة ٤بآيَةً  ِللنَّاسِ  َوَجَعْلَناُىمْ كأغرقنا قـو نوح ابلطوفاف ٤با كٌذبوا رسو٥بيم نوحان )
بُواقولو ) ( جاءت بصيغة ا١بمع مع أهنم كذبوا نوحان كحده، ألف تكذيبو تكذيب ١بميع الر ُسلَ  َكذَّ

الرسل كاألنبياء، التفاقهم على نصرة ا٥بدؼ ا٤بشَبؾ النبيل كىو اإلسبلـ كالتوحيد، كإف تعددت 
( ألف تكذيبهم ظلم َأِليًما َعَذاابً  لظَّاِلِمْبَ لِ  َوَأْعَتْدَنَ  األساليب كالوسائل كاألماكن كالزماف بينهم. )

 رىبًٌوً  ًذٍكرً  عىن يػيٍعًرضٍ  كىمىنألنفسهم، كالعذاب األليم حاضر ينتظرىم ال ٰبتاج إٔب إعداد، كقولو )
اابن  يىٍسليٍكوي  ا عىذى من كٌذب رسوالن كاحدان فقد كٌذب  -ُ فائدةُب الدنيا كاآلخرة:  ُٕا١بن/( صىعىدن

ال فرؽ بْب رسوؿ كآخر، ككلمتهم كاحدة، كلو أف هللا بعث األنبياء ٝبيعان )ع(  ٝبيع الرسل، إذ
 على كثرهتم ُب مكاف كاحد، كزماف كاحد كيعملوف سواين، ٤با اختلفوا!

 ﴾ًَؽِريًخ ٌََُِٰيَ زََْْٖ ًَهًًُُُٗد خَُُِّّْ ًَؤَصْمَدذَ ًَؼٌَُٔيَ ًَػَديًخ﴿ -ٖٛ
كف األصناـ، قتلوا نبٌيهم فهلكوا، كىم بقية ٜبود قـو صاّب، كُب : البئر غّب ا٤ببنية. إهنم يعبدسِ الرَّ 

ذكرىم مع عاد كٜبود ما يصبغهم ّٔذا الصبغ ا٣بسيس الذم اصطبغ بو ىؤالء كىؤالء من الضبلؿ 
ِلكَ  بَػْْبَ  َوقُػُروَنً ك العناد ) : ٝبع قرف كتعِب ُب األصل أمة من الناس تعيش معان ُب وقروَنً (  َكِثّبًا ذََٰ
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( كأ٩بان  قروَنً ( على األعواـ من أربعْب إٔب مئة سنة، أم )قرفاحدة كزمن كاحد، كتيطلق )ظركؼ ك 
: كدمٍران عادان كٜبودان كأصحاب البئر ا٤بعُبكثّبة ال يعلمهم إاٌل هللا، أىلكناىم ٤با كٌذبوا رسلنا، 

الشنيع بنبيهم!  نبيَّهم ُب بئر عميقة حٌب مات! فػىنيسبوا إٔب فعلهم االذين عبدكا األصناـ، كألقو 
كحْب دسٌوه ُب البئر، بدأ ٯبىفَّ ماؤىا كعطشوا كيبست أشجارىم فعاشوا ا١بوع كالعطش، كعانوا 

ٓت هنج الببلغة  الوحشة كالفرقة كاالختبلؼ، كأ٩بان كثّبةو متخللة بْب ىؤالء الذين ذكرانىم.
رسىلْب، كأحيوا سنن ، )أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيْب، كأطفأكا سنن ا٤بٕٛٔخطبة

ا١بٌبارين؟!( أما األنبياء فهم مشركع توعية كمصادر تضحية ُب سبيل هللا، كهللا يتواٌلىم فيأخذ 
 أركاحهم إليو.

 ﴾ظَعْسِريًخ ظَسََُّْٗد ، ًًًَُِّد خُْإَْٓؽَدٍَ َُوُ ظََُزْنَد ًًًَُِّد﴿-ٜٖ
( أم أجبنا على أسئلتهم كإشكاالهتم، ككٌضحنا اؿَ اأْلَْمثَ  َلوُ  َضَربْػَناككبلن من ىؤالء األقواـ ا٤بعاندة )

٥بم أدلتنا كحجيجنا إعذاران كإنذاران، مثل ما أجبنا على أسئلة كإشكاالت قومك، كبٌينا ٥بم حقائق 
الدين، ككرران عليهم قصص ا٤باضْب، ككشفنا ٥بم ًعبػىرىىم فلم يعتربكا، كأصٌركا على تكذيبهم للرسل 

: ككيبلن من ىؤالء ا٤بكذبْب ا٤بعُب: التفتيت كالتكسّب كاإلىبلؾ كالٌدمار. التتبّب( ّبًاتَػْتبِ  تَػبػَّْرَنَ  وَُكبلًّ )
بعد قياـ ا٢بجة البالغة ، ْآؿ عمراف/( انًتقىاـو  ذيك عىزًيزه  كىاللَّي ا٤بعاندين أىلكناىم إىبلكان انتقاميان )

ٍن كاف قبلهم، ألهنم عموا ك  صٌموا فحٌقت عليهم كلمة عليهم ابألدلة كالنصائح كضرب األمثاؿ ٗبى
: كىل تعليل سبب ىبلؾ ا٤بكذبْب :فائدةالعذاب ا٤بدٌمر تدمّبان ىائبلن عجيبان، كىذه سينة األكلْب. 

ينِ  ٓت  ِإْكَراهَ  اَل الدين ٯبرب اإلنساف على اعتناقو، كهللا يقوؿ ) (؟ تَػبَػْبََّ الر ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  َقدْ  الدِّ
 ؟ ِٔٓالبقرة/

َ  َقدغّب ٦برب على التصديق ابلدين السماكم، ُب حالة ) : اإلنسافا١بواب ( اْلَغيِّ  ِمنَ  الر ْشدُ  تػَّبَػْبَّ
 ٓت  ِإْكَراهَ  اَل كتوٌضح ا٢بق من الباطل، كألقيت ا٢بجة الرسالية على الناس ببل شبهات، عندئذ )

ينِ  تبْب الرشد من ( ألف الدين عقيدة مبنية على حرية االختيار كاالعتقاد، كلكن ُب حالة ٓب يالدِّ
 َلْواَل الغي، كٓب يتوٌضح ا٥بدل من الضبلؿ، كٓب تلقى ا٢بجة الكافية على الناس، عندئذ يقوؿ الناس )

َنا َأْرَسْلتَ  ، فا٤بشكلة تكمن كراء ْٕالقصص/(اْلُمْؤِمِنْبَ  ِمنَ  َوَنُكوفَ  آاَيِتكَ  فَػنَػتَِّبعَ  َرُسواًل  ِإلَيػْ
 (الضَّبَلؿُ  ِإالَّ  ا٢ْبَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذاٌذب اب٢بق كقولو )التكذيب، إذ إٌف ا٤بكٌذب ابلدين ىو ا٤بك

، كالذم يكٌذب اب٢بق يبتعد عنو، كيقَبب بنفس ا٤بقدار أب حضّبة الباطل، فقلب ِّيونس/
، يٌتقي هللا ْاالحزاب/(َجْوِفوِ  ٓت  قَػْلبَػْْبِ  ِمنْ  ِلَرُجلٍ  اَّللَُّ  َجَعلَ  َمااإلنساف ال يتحٌمل كالءيًن كقولو )

طيعو ُب قلب، كييرضي قول الشر كيتعاكف مع أعداء هللا ُب قلب آخر!، كىذا شأف ا٤بنافق كي
كالفاسق، ٗبعُب الذم ال ينصر ا٢بق فهو مع الباطل بنفس ا٤بقدار الذم ابتعد عن ا٢بق، كإذا 
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لتو،  اقَبب من الباطل فسوؼ ٲبتلئ ابلذنوب كيسرؼ ُب الفساد، كيعمى عن اتباع ا٢بق كيكره ٞبى

َوُ  اٚبََّذَ  َمنِ  َأرَأَْيتَ ف إ٥بو ىواه، كا٥بول إلو ييعبد من دكف هللا )كيكو  ٓت غرر ، ّْالفرقاف/(َىَواهُ  ِإ٥بََٰ
فقد ىول كسقط كلو بعد حْب. تبع ا٥بول اكمن ( ل؟ا٥بوي  وي بى غلً يى  نٍ ا٥بدل مى  عي طيتسكيف ي) ا٢بكم

( ) ٍاًضٍْبى  الى يػىتَّ  مىنٍ كى )أخسري الناس مىٍن كىعىظى هللاي بًًو الٌناسى ٍافى ًعظي اًبٍلمى  (.لًٍلبىٍاًقٍْبى  ًعبػٍرىةن  كى
 ﴾ًٌَُُٗٙخ َُّْـٌَُٕ َُد ًَدٌُٗخ ، زََْ ًَََُّْٗيَد ٌٌٌَُُّٗخ ، ؤَكََِْْ خٌَُّْٕءِ َٓؽََُ ؤُْٓؽَُِضْ خَُّعِِ خُْوََُّْصِ ػَََِ ؤَظٌَْخ ًََُوًَْ﴿-ٓٗ
الٍب كاف أىلها يعملوف  ،قـو لوط ٔب الشاـ بقرلإاة قريش مراران ُب ٘بارهتم عتقد مرت لك    

 ا٣ببائث كىو الشذكذ ا١بنسي )اللواط( 
( الٍب أمطرت عليهم السَّْوءِ  َمَطرَ  أُْمِطَرتْ  الٍَِّب كحٌذرىم لوط نبيهم فما نفعت ّٔم ا٤بواعظ، )

اب٢بجارة االنتقامية من السماء، حجارة من سٌجيل فأىلكتهم ٝبيعان، كالسٌجيل ىو طْب ثقيل 
 َساِفَلَها َعالِيَػَها َفَجَعْلَنا ا٢بجم، يكوف مثل الرصاصة ا٣بارقة ا٢بارقة القاتلة كقولو )الوزف صغّب

يٍل( مِّن ِحَجارَةً  َعَلْيِهمْ  َوَأْمَطْرَنَ  ( أفلم يركا ما نىزؿ بتلك القرية يَػَرْونَػَها َيُكونُوا َأفَػَلمْ ) ْٕا٢بجر/ِسجِّ
ظوا مع أهنم رأكىا، كبٌْب السبب ُب عدـ التذٌكر ٓب من عذاب هللا بتكذيب أىلها نبيهم لوط فلم يٌتع

يكن سببو عدـ الرؤية، بل منشؤه إنكار البعث كالنشور، كاالستفهاـ إنكارم ييراد بو التوبيخ ألهنم 
ال يرجوف لقاء هللا، كالذم سببو قسوة القلوب من كثرة الذنوب، إهنم يعٌدكف ا٤بوت هناية ىذه 

يكوف اإلٲباف اب٤بعاد ضركرة عقائدية، ألنو ٱبلق توازف ُب الفكر ا٢بياة كال حياة بعدىا، لذلك 
كالسلوؾ، فيعطي للحياة حٌقها ك للموت حٌقو، كللجسد حٌقو كللركح حٌقها، كاألمل حٌقو كللعمل 

ان حٌقو، كللدنيا حٌقها كلآلخرة حٌقها، عن اإلماـ علي )ع( ) أىنَّكى تىًعٍيشي أىبىدى نٍػيىٍاؾى كى ٍل ًلدي  ،ًإٍعمى
ان اً كى  ( بسبب ُنُشورًا يَػْرُجوفَ  اَل  َكانُوا َبلْ ، )ُْٔتنبيو ا٣بواطر ص( ٍعمىٍل آلًخرىًتكى كىأىنَّكى ٛبىيويتي غىدى

( ال ُنُشورًا يَػْرُجوفَ اَل قسوة تلك القلوب، كا٣بتم عليها كانغماسها ابلذنوب! ككيف يٌتعظوف كىم )
ساب كا١بزاء بعد ا٤بوت؟ )ما أكثرى الًعربى يٌَبقبوف، كال يصٌدقوف، كال يؤمنوف ابلبعث كالنشور كا٢ب

و إاّل اإلٲباف اب وا٢بياة لغُز مبهم ال ٰبلّ من كاف عربة للناًس،  الناسً  كأقلَّ ا٤بعتربينى( كأخسري 
: ذىكر القرآف كلمة فائدة، فأف ىذا اإلٲباف يكشف عن فلسفة ا٢بياة كقيمة الوجود. واليـو اآلخر

، فيو العذاب كا٥ببلؾ!، كٓب يىذكر القرآف ا٤بطر ىو ا٤باء النازؿ من مطر ٗبعناه السليب االنتقامي
 السماء! 

 ﴾ٌََُٔالً خَُِّوُ زَؼَػَ خٍَُُِّ ؤَىٍَََٰخ ىًًُُّخ بَُِّد َّعَّىًٍَُِٗيَ بِٕ ََؤًَْىَ ًَبٌَِخ﴿ -ٔٗ
َذاكإذا رآؾ ا٤بشركوف اي٧بمدي ما يتخذكنك إاٌل موضع ىزء كسخرية ) ( َرُسوالً  َّللَُّ ا بَػَعثَ  الَِّذي َأىََٰ

قائلْب ابستهزاء كاستغراب، كاالستفهاـ استنكارم: أىذا الذم بعثو هللا إلينا رسوالن؟ كىم يستخٌفوف 
بسيد الكونيْب! ك٤باذا؟ النو ساكل بْب األسود كاألبيض، كاثر على ا١بهل كا١باىلية، قاؿ تعأب 

: إٌف أىل اإلٲباف ابلعآب ا٢بٌسي كالعآب ا٤بادم فائدة. ُّا٢بجرات/( أَتْػَقاُكمْ  اَّللَِّ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ )
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فقط، ال يركف النبوة كالرسوؿ كالرسالة اب٢بواس الظاىرة، أك آبلة تكشف ذلك ألهنا تيدىرؾ ببصّبة 
 اِبْلَغْيبِ  رَبػَُّهم ٱَبَْشْوفَ  الَِّذينَ القلوب كتدبٌر العقوؿ، كحقائق اإلٲباف ا٤بنبثقة من نور هللا، كقولو )

. كىم يفقدكف ىذه النعمة كٓب يستذكقوا ىذا ا٢بس، كٓب ْٗاالنبياء/(ُمْشِفُقوفَ  السَّاَعةِ  مِّنَ  ُىموَ 
يعرفوا ىذا اإلٲباف، فًلٌما ٠بعوا منو من كبلـ النبوة ما ٓب يفهموه كيهتدكا بو ما اٌٚبذكه إاٌل ىزكان! 

ربل ابستصغار كال مباالة كىكذا ا١بهل كالكرب كالعناد ٘بعل اإلنساف يتعامل مع ا٢بقائق الك
 كاستهزاء، كاألطفاؿ الذين يتعاملوف مع ا١بوىرة على أهنا حصى، لعدـ معرفتهم قيمتها!

 ﴾َٔسِْالً ؤَظََُّ َْٖٓ خُْؼٍََخذَ ًَََُّْٕ لِنيَ َّؼٌََُِْٕٔ ، ًٌََْٔفَ ػََِْْيَد صَسََُْٗد ؤَٕ ٌََُُْد آُِيَعِنَد ػَْٖ َُُْعُِِّنَد ًَديَ بِٕ﴿ -ٕٗ
من كبلـ ا٤بشركْب الصنميْب الذين سخركا من الرسوؿ )ص( لقد كاد أم أراد كقارب دمحم ىذا 

سلوبو الفٌِب، كٖبيليقو العظيم، كٕبجتو ا٤بقنعة، الٍب تدخل إٔب مشاعرىم كٙبرؾ عواطفهم )ص(، )أب
نا كعاداتنا ( أم ليصرفنا عن عبادة آ٥بتنا، كيشككنا ُب اصنامنا كيقلب قناعتلَُيِضل َناببل استئذاف( )

َها َصبَػْرَنَ  َأف َلْواَل ) ( كٛبٌسكنا ّٔا، كىذا اعَباؼ من حيث ال يشعركف، أبف دمحمان لو أتثّب كبّب َعَليػْ
ذ، حٌب كادكا يَبكوف اعلى قناعتهم مع عنادىم، فزلزؿ قلؤّم كىم ُب دىشة من خيليقو العظيم األخٌ 

م كآ٥بتهم الصنمية ا٢بجرية، كالصرب ال يكوف صنامهم لوال أف قاكموا أتثرىم بو، كصربكا على عاداهتأ
إاٌل على ا٤بقاكمة ا٤بؤثرة العنيفة الٍب ٥با جاذبية شديدة، كىم  يسٌموف ا٥بداية ضبلالن لسوء تقديرىم 
للحقائق، كتقوٲبهم للقيم، فاختٌلت عندىم ا٤بوازين الصحيحة!، فردَّ هللا عليهم ٔبواب لو داللة 

سوؼ يعلموف ُب اآلخرة عند ( َسِبيبلً  َأَضل   َمنْ  اْلَعَذابَ  يَػَرْوفَ  ِحْبَ  يَػْعَلُموفَ  َوَسْوؼَ بعيدة )
مشاىدة العذاب كالفزع األكرب، من أخطأ طريقان كأضٌل دينان، أىم أـ دين دمحم)ص(؟ كستعلموف 

من عجائب سّبة الرسوؿ دمحم )ص( كىخيليقيوي العظيم،  -ُ: فائدةأنكم ا٣باسركف بعد فوات األكاف. 
سلوبو ا٤بؤثر النموذجي ا٤بميز، كىنا قناع الغبلظ الشداد، أجبلؼ ا١باىلية كقساهتم، أبإستطاع اقد 

يكمن السٌر لعظمة دمحم )ص( حٌب قاؿ عنو خبّب من علماء الغرب: لو تسٌلم دمحم زماـ ا٢بكم 
ف ا٤بطلق اليـو ُب العآب كلو، ٢بلَّ مشكبلتو ابلكامل، كحقق للعآب السبلـ كالرخاء كاألما

( عربكا عن ىداية الرسوؿ )ص( ٥بم ابلضبلؿ، لسوء تقديرىم لَُيِضل َنا َكادَ  ِإف) -ِا٤بنشود،
للحقائق كتقوٲبهم للقيم، كاختبلؿ عندىم ا٤بوازين كا٤بعايّب. كىكذا منطق ا١بهبلء كىم ٰبسبوف أهنم 

ًٍيتي األىٍحيىاًء، كى٨بيىلًٌدي ال) ٓت غرر ا٢بكمٰبسنوف صنعان،   ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفبَل ( كقولو )شَّقىاءً ا١بىٍهلي ٩بي
 .ّٓاألنعاـ/ (ا١ْبَاِىِلْبَ 

 ﴾ًًًََِْ ػََِْْوِ ظٌٌَُُٕ ؤَكَإَٗطَ ىٌََخهُ بََُِٰيَوُ خظَّىٍََ َِٖٓ ؤَََؤَّْطَ﴿ -ٖٗ
نقيادان أعمى؟ فأطاعو كبُب عليو اأرأيت اي دمحم من جعل ىواه إ٥بان لو كقائدان كموٌجهان، كانقاد لو 

 َعَلْيوِ  َتُكوفُ  َأفَأَنتَ مد عليو، كاكتفى بو كأعرض عن استماع ا٢بجج القرآنية الباىرة )قناعتو كاعت
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(؟ فلست متوليان أمره كمسؤكالن عنو كال حافظان ٙبفظو كٛبنعو من اتٌباع ىواه، كال أف تزجره من وَِكيلً 

َاالضبلؿ كالفساد، كعبادة ما يهواه كيتٌمناه؟ ليس األمر لك كقولو )  َعَلْيِهم لَّْستَ  ، ُمذَكِّرٌ  نتَ أَ  ِإ٭بَّ
كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ) ٓت غرر ا٢بكم ْٓؽ/(ٔبَبَّارٍ  َعَلْيِهم أَنتَ  َوَما) ، كقولوِِ-ُِ/شيةاالغ( ٗبَُصْيِطرٍ 

ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىلٍ  . فدعو كشأنو ال يضٌرؾ ُِٖآؿ عمراف/( َشْيءٌ  اأْلَْمرِ  ِمنَ  َلكَ  لَْيسَ ؟(كقولو )ا٥ٍبيدى
ًبيفى  سيبيًل ا٥بيدلمىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو  -ُ:فائدةبللو،. ض ! ألف لٌذاتو قصّبة عىلىٍيًو أىٍضيىقٍ ا٥بول لي سى

 كتبعاتو طويلة ، كظاىر ا٥بول يٌسر كيٌغر كٲبٌر كابطنو يضٌر،
( أال تعجب، أال تعلم ابستغراب من حاؿ ىؤالء، كتنظر إٔب حقيقتهم نظرة علمية فيها َأرََأْيتَ  )-ِ
دبٌر كالتفٌكر، كاالستفهاـ يراد بو التقرير كاإلغراء ابندفاع برؤية ىذا األمر العجيب ا٤بنكر، الذم الت

يتلبس بو ذلك اإلنساف ا٤بخدكع الضاؿ الضائع، الذم اٌٚبذ كاعتمد إ٥بو ىواه، يعبده من دكف هللا، 
،. ّٖا٤بدثر/(َرِىيَنةٌ  َكَسَبتْ  اٗبَِ  نَػْفسٍ  ُكل  كيعطيو كالءه ككفاءه كاتٌباعو كيسلم إليو إرادتو، كقولو )

: ما ٲبيل إليو الطبع كالعادة كترغبو النفس األٌمارة ابلسوء كهتواه الٌشهوة كالٌلذة ا٥بوى( َىَواه) -ّ
اٌرمة، ٗبجرد االشتهاء من غّب سند منقوؿ كدليل معقوؿ، ك٠بيٌيى ا٥بول ألنو يهوم بصاحبو، ُب 

)ال دين مع  وٓت غرر ا٢بكم، ُٕٗ/ِركح البياف( ضي عىلىى هللًا ًمنى ا٥ٍبىوىلمىٍا عيًبدى ًإلىوه أىبٍػغى ا٢بديث )
 ىول، كال عقل مع ىول(

 ( ببلغة اآلية) -ْ
النفس من كل  لتٍ فحْب تن ،سلوب دقيق ٗبعُب عميقة اإلنسانية أبيٌ كىو ٰبلل النفس ،تعبّب عجيب

كشهوهتا، كتتعٌبد ذاهتا كلٌذاهتا فبل ٚبضع ا٤بوازين ا٤بعلومة، كا٤بعاير الدقيقة الثابتة، كٚبضع ٥بواىا 
٤بيزاف، كال تقتنع ٗبنطق ٱبالف ىواىا الطاغي، كالذم جعلت منو إ٥بان ييعبد كييطاع، إنو ا٥ببوط ٥بذه 
النفسية ٤بستول حقّب كمرير، ٕبيث أتنف من كل شيء جليل كٝبيل ٱبالف ىواىا كقناعتها!!  

( َحَسَراتٍ  َعَلْيِهمْ  نَػْفُسكَ  َتْذَىبْ  َفبَل .)ُْٔنعاـ/األ َعَلْيها( ِإالَّ  نَػْفسٍ  ُكل   َتْكِسبُ  َواَل كقولو )
. كهللا سبحانو ٱباطب عبده ُب رفق كحب كمودة ُب أمر ىذا النموذج من الناس، الذم ال ٖفاطر/

 ِكيلً وَ  َعَلْيوِ  َتُكوفُ  َأفَأَنتَ ) ينتفع اب٤بنطق العلمي كال يقبل ا٢بقيقة، كغّب قابل للهداية كاالستقامة
 َواتػََّبعَ  ِذْكِرَنَ  َعن قَػْلَبوُ  َأْغَفْلَنا َمنْ  ُتِطعْ  َواَل (؟! فيكوف ا٥بول مصدر الغفلة، كقولو )

كل مىٍن يتخٌلى عن ىدل هللا كيعرض عن منهجو، فسوؼ يكوف ىواه ىو -ٓ. ِٖالكهف/(َىَواهُ 
من ملٌذات  البديل، فيما ٰبٌب كيهول كيرغب، من ٕبث عن موقع كجاه كحيسن حاؿ كغّب ذلك

ـي هللًا الدنيا، ببل مراعاة للحبلؿ كا٢براـ، عن اإلماـ الصادؽ )ع( ) ، فبل تسكن قػىٍلبي اٍلميٍؤًمًن حىرى
البد لو أف يتبع ا٥بدل كيبتعد عن عبادة ا٥بول، أٌما مىٍن اقَبب  ،ِٓصَٕالبحار(حـر هللا غّب هللا

 َكافَ  َأَفَمنمقدار اتباع ا٥بول كقولو ) من عبادة ا٥بول، ابتعد عن ىدل هللا كعبادتو سبحانو بنفس
إفَّ ا١بٍىنَّةى ، عن النيب )ص( )ُْدمحم/( َأْىَواَءُىم َواتػَّبَػُعوا َعَمِلوِ  ُسوءُ  َلوُ  زُيِّنَ  َكَمن رَّبِّوِ  مِّن بَػيَِّنةٍ  َعَلىَٰ 
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ارًهً  أشجع الناس ًمٍن غلبى كعنو )ع( ) ،ُٔصَُشرح النهج (كىالنَّارى حيفٍَّت اًبلشَّهىوىاتً  ،حيفٍَّت اًبٍلمىكى
كيمٍ ) ٓت غرر ا٢بكمىواه(   ٕٔٔٓت هنج الببلغة حكمكٛبٌكن ا٥بول منكم، فإٌف أٌكلو فتنة كآخره ٧بنة(  ًإايَّ

ٍم ًمٍن عىٍقلو أىًسٍّب ٙبىٍتى ىىوىلن أىًمٍّب ) )رأسي العقل ٦باىدةي ا٥بول، فهو ا١بهاد  ٓت غرر ا٢بكم!( كى
ىول شيئان ركبو، ككلما اشتهى شيئان أاته، ال ٰبجزه عن ذلك األكرب(، عن قتادة ُب اآلية )كٌلما 

مىٍن ٓبٍى يػيهىذًٌٍب نػىٍفسىوي ٓبٍى ( كفيو أيضان )من ٗت ُيسس نفسو أضاعها) ٓت غرر ا٢بكم كرع كال تقول(
تىًفٍع اًبٍلعىٍقلً  عىرىؼى  أن ٍمرً اً  رىًحمى هللاي فضحو سوء العادة( كفيو أيضان )مىٍن ٓبٍى يػيهىذًٌٍب نػىٍفسىوي ( كفيو أيضان )يػىنػٍ

كل من تغٌلب ىواه على دينو، فقد اٌٚبذ إ٥بو ىواه، كصار   وا٣ببلصة:(، طىٍورىهي  يػىتػىعىدَّ  قىٍدرىهي كىٓبى 
 .ّٖالنساء/(َقرِيًنا َفَساءَ  َقرِيًنا َلوُ  الشَّْيطَافُ  َيُكنِ  َوَمنالشيطاف قائده كقرينو كمناه، كقولو )

 ﴾َٔسًِِْد ؤَظََُّ ىُْْ ، زََْ ًَدُْإَْٗؼَدِّ بَُِّد ىُْْ ، بِْٕ َّؼْوٌَُِِٕ ؤًَْ ََّْٕٔؼٌَُٕ ىُْْؤًَْؽََُ ؤََّٕ ظَمَْٕرُ ؤَّْ﴿ -ٗٗ

ـْ َٙبَْسبُ )    ( مستعدكف لسماع ا٢بق َيْسَمُعوفَ ن أف أكثر ىؤالء ا٤بشركْب كا٤بعاندين )يظ( أَأ
ركف ( يتدبٌ يَػْعِقُلوفَ ٙبسب أهنم ) ـفَبجو ىدايتهم كتبالغ ُب دعوهتم؟ أ ،كيتفهمونو ال تٌباعو

فتعُب بشأهنم كتطمع ُب  ،ة هللايالدالة على كحدان ،الرباىْبركف ما تورده عليهم من ا٢بجج ك فكٌ كيت
لبهائم ُب أهنا ال تعقل كال ا( ما ىم إال مثل ِإْف ُىْم ِإالَّ َكاأْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضل  َسِبيبًل اهنم؟ )ٲبإ

 ،اإلنساف دلصوات مبهمة لأف ٥با ك٠بيت ّٔائم أل ،عرؼ ا٤بعُبتتفكر كال تسمع إال اللفظ كال ت
َبْل ُىْم َأَضل  فهم كذلك مثل البهائم ) ،كصوت رسالة النيب )ص( مبهم لديها فبل تفهم ما يقوؿ

ر ز ابلعقل ا٤بفكٌ ألهنا ٓب ٘بهٌ  ،ةحالسار البهائم نعاـ ك من األ ،الن ام أبشع حاالن كأسو أبل ىم  ،َسِبيبًل(!
ف البهائم هتتدم ٤براعيها كأل ،كثّبان   اكأضلو  الو هزكف بو كمع ذلك ال يستفيدكف منو فضٌ ىؤالء ٦بك 

سن إليها كال تفعل ما يضرىا ىؤالء ال ينقادكف لرّٔم كال يعرفوف ، ك كتنقاد ألرابّٔا كتعرؼ من ٰبي
 عرفوف إالٌ ىم ال ي، ك منو نوا من معرفة القرآف فلم ينتفعواكإذا ٛبكٌ  ،إحسانو إليهم بل كيكفركف بو

ِإفَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد اَّللَِّ الص م  اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل كقولو )،يبىالَب ك منطق الَبغيب ك أمنطق القوة 
٠َْبََعُهْم َوَلْو َأ٠ْبََعُهْم لَتَػَولَّوا وَُّىم م ْعِرُضوفَ  ،يَػْعِقُلوَف  ًرا ألَّ ُ ِفيِهْم َخيػْ  . ِّ-ِِاألنفاؿ/(َوَلْو َعِلَم اَّللَّ

خّبة فيدحرجهم من ٍب ٱبطو ا٣بطوة األ ،اىم هللا سبحانو ابلبهائم الٍب ال تعقلسوٌ  -ُ:فائدة
حط من أرد من خصائصو يكوف نساف حْب يتجٌ ف اإلإف حط!أسفل ك أمكانة األنعاـ أب درؾ 

بينما يهمل  ،ائفها بغريزهتا بشكل كاملظٔب ك إف البهيمة تسبح هللا تعأب كهتتدم أل ،البهيمة
والسبب كال ينتفع ّٔا كما تنتفع البهيمة!! ٭بوذجية كدعو هللا من خصائص أنساف الضاؿ ما إلا

كٓب يعرؼ إساءة ، سبيبلن  يفتها فصار أضلٌ ظعن ك  ر عنده قد عطّلهاجهزة االستقباؿ والتفكّ أ فأل
َن َلُو )َأَفَمن زُيِّ الشيطاف كم ىي خطورهتا عليو؟ كىو الذم زين لو سوء عملو فرآه حسنان كقولو 

( ذكر أكثرىم كال يعمم، ألف قلة منهم كانت ٘بنح ْكثَػَرُىمْ أ) -ِ، ٖفاطر/ُسوُء َعَمِلِو فَػَرآُه َحَسًنا(
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إٔب ا٥بدل، ركم )ركب هللا ُب أ٤ببلئكة عقل ببل شهوة، كركب ُب البهائم شهوة ببل عقل مفٌكر، 

 ُأولََِٰ كَ هو أضل سبيبلن من البهائم )كٝبع ُب البشر كليهما لبلبتبلء كاالختبار، فإف غلبتو الشهوة ف
 ُأولََِٰ كَ أفضل من ا٤ببلئكة الكراـ ) العقل فهو وكإف غلب، ُِٗ/ٔركح البياف،ٔالبينة/(اْلََبِيَّةِ  َشر   ُىمْ 
رُ  ُىمْ  اآلية بياف ٥بذا ا٥بول الذم ييعمي كيصم، الذم استؤب على القـو ُب  -ّ، ٕالبينة/(اْلََبِيَّةِ  َخيػْ

َوُ  اٚبََّذَ  َمنِ  ْيتَ َأرَأَ قولو ) ، كاستبد بعقو٥بم كتفكّبىم كجعلهم أضل من األنعاـ، ّْالفرقاف/(َىَواهُ  ِإ٥بََٰ
)العقلي كالٌشهوةي ًضٌداف، ميؤيٌدي العقل العلم، كميزىٌين ٓت غرر ا٢بكم كىم ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعان!! 

 انبو(الٌشهوة ا٥بول، كالٌنفس متنازعة بينهما، فأيٌهما قهر كانت ُب ج
 ﴾َِّٕريًخ هَسْعًد بَُِْْنَد هَسَعْنَدهُ ؼَُّْ ، يًَُِِْد ػََِْْوِ خََُّْٙٔٓ ـَؼَِْنَد ؼَُّْ َٔدًِنًد َُفَؼََِوُ َ٘دءَ ًٌََُْ خُظََِّّ ًََّٓ ًَْْقَ ََزِّيَ بَََُِٰ ظََُ ؤََُْْ﴿-ٙٗ-٘ٗ

( بسط تعأب الظل الٌلطيف كمٌده الظِّلَّ  َمدَّ ( إٔب بديع صنع هللا كيف )رَبِّكَ  ِإَ٘تَٰ ( أٓب تنظر  )تَػرَ  َأٗتَْ )
كنشره كقت النهار برفق كنظاـ حٌب يسَبيح اإلنساف بظل األشياء على إطبلقها من حرارة 

: ا٤بساحة الٍب ال تشرؽ عليها الشمس، كلوال الظل ألحرقت أشعة الشمس معُب الظلالشمس؟ 
( لو َساِكًنا ١َبََعَلوُ  َشاءَ  َوَلوْ ا ا٤بوضوع )اإلنساف ككٌدرت حياتو، كاالستفهاـ لؤلمر كإلفات النظر ٥بذ

( اثبتان ُب مكاف كاحد ال يتحٌرؾ عندما ٯبعل األرض ساكنة، َساِكًناأراد سبحانو ١بعل الظل )
كلكنو بقدرتو ينقلو من مكاف إٔب مكاف، مع حركة األرض كحركة الشمس، فيتغٌّب حجم الظل، 

: عبلمة، لوال َدليبلً ( َدِليبًل  َعَلْيوِ  الشَّْمسَ  َجَعْلَنا ّتَّ ككل حركة ٥با ٧بٌرؾ ككل نظاـ لو منٌظم )
الشمس ٓب يكن لؤلرض ظل، فوجود الشمس يدؿ على كجود الظل، كتيعرؼ قيمة األشياء 
أبضدادىا، كلوال الظبلـ ما عيرؼ النور، كىناؾ ىدل كضبلؿ، فلوال ا٥بدل ما عرؼ الناس خطورة 

 ناس أٮبية ا٥بداية، كىكذا.الضبلؿ، كلوال الضبلؿي ما عرؼ ال
: كأسند ىذه الظاىرة إليو سبحانو، ألنو خالق األرض كالكوف كا٤بنظومة الشمسية، كالقصد فائدة

التذكّب بنعمة الظل ُب األجواء الشمسية، يَبتب على ذلك اختبلؼ الليل كالنهار، كاختبلؼ 
هللا ككمالو كرٞبتو بعباده كأنو الفصوؿ األربعة، كحصوؿ مصاّب الناس، كىذا من الدالئل على قدرة 

َنا قَػَبْضَناهُ  ّتَّ ) -ْٔكحده ا٤بستحق للعبادة، ( ٍب أنزلنا ىذا الظل ك٧بوانه ابلتدريج َيِسّبًا قَػْبًضا ِإَليػْ
ا٤بنٌظم شيئان فشيئٌا كقليبلن قليبلن، ال دفعة كاحدة ٕبسب حركة األرض كالشمس، لئبل ٚبتل ا٤بصاّب 

 .ِالفرقاف/(تَػْقِديًرا  فَػَقدَّرَهُ  ْيءٍ شَ  ُكلَّ  َوَخَلقَ العامة )
 ﴾ ًٌَُُٗٙ خُنَّيَدََ ًَـَؼَََ ُٔسَدظًد ًَخُنٌََّّْ ُِسَدًٔد خَََُِّْْ ٌَُُُْ ـَؼَََ خٍَُُِّ ًَىٌَُ﴿-ٚٗ

كىو سبحانو من رٞبتو بكم، أف جعل لكم من ابب التشبيو، الليل كاللباس يسَبكم بظبلمو كما 
 لَِباسٌ  َوَأنُتمْ  لَُّكمْ  لَِباسٌ  ُىنَّ لزكج لباسان لزكجتو كقولو )يسَبكم اللباس بزينتو، كجعل ا

ِلكَ  التػَّْقَوىَٰ  َولَِباسُ ، كجعل التقول لباسان ُب قولو )ُٕٖالبقرة/(٥بَُّنَّ  رٌ  ذََٰ ، على سبيل ِٔعراؼ/األ( َخيػْ
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اعكم عن أعمالكم بدانكم ابنقط( راحة ألُسَباَتً ( كجعل النـو )ُسَباَتً  َوالنػَّْوـَ التمثيل كالتشبيو. )
( كقتان النتشار الناس لطلب الرزؽ، أك بعثان من النـو فيكوف ُنُشورً  النػََّهارَ  َوَجَعلَ كتوقف حواسك )

: ٗبعُب التفٌرؽ البتغاء ا٤بعاش، كما يبعث ا٤بوتى من القبور النشور ىناالنـو ٗبنزلة ا٤بوت ا٤بٌؤقت، 
ٍا تػىنىٍاميويفى ) وعن النيب )ص(ٛبوت فتينشر،  : اي بيِب كما تناـ فتوقظ كذلكقاؿ لقمافللحساب.  كىمى

ٍا تىٍستػىٍيًقظيويفى تػيبػٍعىثػيويفى  ،ٛبىيويتػيويفى  إذا أصبح قاؿ )ا٢بمد  )ص( وعن النيب، َِٔ/ُٓتفسّب القرطيب( كىكىمى
 َمْوهِتَا ِحْبَ  اأْلَنُفسَ  يَػتَػَوْتَّ  اَّللَُّ ، كقولو )ِّْ/ُُاألمثل الذم أحياان بعد ما أماتنا كإليو النشور( 

ٍارى يػىٍعمىبلىًف ًفٍيكى فى ) ٓت غرر ا٢بكم، ِْالزمر/( َمَناِمَها ٓت  َٛبُتْ  ٗتَْ  َوالٍَِّب  اٍ اً ًإفَّ اللٍَّيلى كىالنػَّهى ٍل ًفٍيًهمى  ،ٍعمى
اٍ  ٍاًف ًمٍنكى فىخيٍذ ًمنػٍهيمى أيىٍخيذى ( فبادر ابستثمار شبابك قبل ىرمك، كصحتك قبل سقمك، كغناؾ كى

 قبل ضعفك، كفراغك قبل شغلك، كحياتك قبل موتك. قبل فقرؾ، كقوتك
 ﴾ؼَيًٌَُخ َٓدءً خََُّٕٔدءِ َِٖٓ ََلَْٔعِوِ ، ًَؤََُّْٗنَد ًََُّْ زََْْٖ زًُُْٙخ خَُُِّّدقَ ؤَََََْٔ خٍَُُِّ ًَىٌَُ ﴿-ٛٗ

 َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوأَنَزْلَنابنزكؿ الغيث ) مبشرات إبقباؿ رٞبتو( ُبْشًرا الرِّاَيحَ  َأْرَسلَ وىو سبحانو )
( صيغة مبالغة ُب طاىر، أم ماء ابلغ َطُهورًا( أنزلنا من السحاب الذم ساقتو الرايح ماءن )َطُهورًا

رِينَ  ٰبُِب   َواَّللَُّ الطهارة كقولو ) طاىرة نقية كما أراد  فا سبحانو اراد ا٢بياة، َُٖالتوبة/(اْلُمطَّهِّ
 َأَفبَل  َحيٍّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَناسو مطٌهر لغّبه )سليمة كنقية، فا٤باء طاىر ُب نف القلوب
رسل ا٤باء الطاىر من السماء من مكاف أمن رٞبتو سبحانو أنو ك  -ُ:فائدة. َّنبياء/األ(يُػْؤِمُنوفَ 

ـى كاستمر ُب مكاف كاحد ٥بلك أىلو غرقان  ،إٔب مكاف  اكلو انقطع عنهم كليان ٤باتو  ،ألنو لو دا
 (حايّ الرِ )أيٌب معُب  -ِ ،يشكر هللا عليهاالنعمة ك ر ىذه ا٢بكمة ك على كل عاقل أف يتدبٌ ك  ،عطشان 

، بينما أيٌب الريح مع النقمة كقولو ِِا٢بجر/(َلَواِقحَ  الرِّاَيحَ  َوَأْرَسْلَناُب القرآف مع الرٞبة كقولو )
ٗبعُب الغيث، بينما أيٌب ا٤بطر  ، كأيٌب إنزؿ ا٤باء الطهور من السماءُْالذارايت/( اْلَعِقيمَ  الّرِيحَ )

عن النيب )ص(  -ّ، ٖٓالنمل/( اْلُمنَذرِينَ  َمَطرُ  َفَساءَ  ، مََّطًرا َعَلْيِهم َوَأْمَطْرَنَ بعنواف العذاب )
ا األىٍرضي  ٕبى  جيًعلىتٍ ) ـٍ على الى صىبلىةى ًإالَّ ًبطىهيويرو ( كعنو)ص()كىطىهيورنا مىٍسًجدن ( كعنو )ص( )دي

 .ِِْ/ٔركح البيافٌسع عىلىيكى الرزؽ( الٌطهارًة، يػيوى 
 ﴾ًَؽِريًخ ًَؤََٗدَِِّٔ ؤَْٗؼَدًٓد وََِوْنَد َِّٓٔد ًَُْٕٗوَِْوُ َّْْٓعًد زًََِْشً زِوِ نُمَُِِِّْْ﴿-ٜٗ

) ّٔذا ا٤باء من السماء أرضان ميتة ال زرع فيها كال نبات، لبياف أف ا٤باء ىو أصل ا٢بياة  )لًٌنيٍحًييى
: أانسان كثّبة، كليشرب منو أنواع وأَنسي( َكِثّبًا َوَأََنِسيَّ  أَنْػَعاًما َخَلْقَنا ٩بَّا َوُنْسِقَيوُ كمبعثها )

ا٢بيواانت كالكائنات كاإلنساف ألف ا٤باء حياة كل حي، كالناس ٧بتاجوف إليو غاية ا٢باجة لشرّٔم 
رم ُب الكوف كزرعهم كسقي مواشيهم، كُب تقدٙب األنعاـ على الناس إشارة إٔب أف رٞبة هللا تس

كالكائنات ٝبيعان، كقٌدـ األضعف على الضعيف لبلىتماـ بو، كىذا ٯبعلنا نزداد عناية بضعاؼ 
( كٓب يقل َخَلْقَنا ٩بَّا: قاؿ )فائدةآّتمع، ىم أكٔب ابلرعاية ُب نظاـ التكافل االجتماعي العاـ!، 
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 تعأب كزهنا كتقديرىا، فقد كفل هللا ( لغّب العاقل لبياف أف األنعاـ ٥با عند هللاامَ )٩بن خلقنا( قدـ )

سبحانو حاجتها، كقدـ مطلؤّا على مطلوب اإلنساف، شأف األب يرعى صغاره كينظر إٔب حاجة 
 الصغّب قبل الكبّب.

 ﴾ًُلًٌَُخ بَُِّد خُنَّدِْ ؤًَْؽَُُ كَإَزَََٰ ًًٍَََُُُِّّْخ زَْْنَيُْْ صََُّكْنَدهُ ًََُوًَْ﴿  -ٓ٘
، إٔب استعراض ا٤بشاىد ينتقل السياؽ القرآ٘ب من استعراض ا٤بشاىد الكونية( اهُ َصرَّفْػنَ  َوَلَقدْ )

 ،الطاىر بذاتو كا٤بطهر لغّبة، ايي للنفوس ،ٔب استعراض فاعلية القرآف الكرٙبإ التدكينية ا٤بمٌيزة،
 كال ،اء اي لؤلجساـ٤بشركف اببالنازؿ من السماء لتطهّب القلوب كتزكية األركاح، ككيف يست

 ،ٔب القرآف كىو األقولإٯبوز أف يعود ( َصرَّفْػَناهُ ) ضمّب ؟ايي لؤلركاحالعظيم يستبشركف ابلقرآف 
َذا ٓت  َصرَّفْػَنا َوَلَقدْ ) ٗبعُب قولو تعأب كررانه،( َصرَّفْػَناهُ ) فيكوف معُب  َيزِيُدُىمْ  َوَما لَِيذَّكَُّروا اْلُقْرآفِ  ىََٰ

ألبعد ُب ا٤بعُب، قرب ُب ا٤ببُب كاا٤باء( كىو األوز أف يعود إٔب الغيث )، ك ٯبُْسراء/إلا(نُػُفورًا ِإالَّ 
( عائد على القرآف، َصرَّفْػَناهُ ( قٌسمنا ا٤باء بْب البلداف، كاألرجح أف ضمّب )َصرَّفْػَناهُ فيكوف معُب )

ىم ابلقرآف ، فكاف الرسوؿ دمحم )ص( ٯباىدِٓالفرقاف/( َوَجاِىْدُىْم ِبِو ِجَهاًدا َكِبّبًاألف قولو )
( أم ليتذٌكركا ما أكدعناه ُب فطرهتم لَِيذَّكَُّرواالعظيم جهادان كبّبان كحجة قاطعة، كال ٯباىدىم اب٤باء )

من ا٤بعارؼ، كالعقائد األكلية الصحيحة الٍب يتذكرىا يهتدم اإلنساف إٔب معرفة ا٢بق كٛبييزه عن 
ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌؾ هموا حقائق القرآف، كقولو )( ليتفٌكركا كيتدبٌركا كيتفلَِيذَّكَُّرواالباطل، أك )

بػَُّروا َآاَيتِِو َولِيَػَتذَكََّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ   .ِٗص/( لَِيدَّ
 ( من اإلابء ك شدة االمتناع. فََأَبَٰ ( )ُكُفورًا ِإالَّ  النَّاسِ  َأْكثَػرُ  َأَبَٰ ف)
ف النعمة كقلة ا٤بباالة بشأهنا، كعدـ شكر منعمها كا١بحود ( إال كفوران، أم كفراالنَّاسِ  َأْكثَػرُ )

بوحدانية هللا كشريعتو، لفساد أخبلقهم كطبائعهم كقسوة قلؤّم، كىذه من صفات الٌلؤماء، إذا 
أخذكا فوؽ مقدارىم تنٌكرت أحوا٥بم! كمن طبيعة الٌلـؤ يكٌوف قسوة القلوب، كما قست القلوب إال 

عتمد عليو، كأيضان أنعم هللا سبحانو على عباده اثقة بو فإنو ٱبذؿ من لكثرة الذنوب، كاللئيم ال 
، من نعمة العقل ّْبراىيم/إ (ُٙبُْصوَىا اَل  اَّللَِّ  نِْعَمتَ  تَػُعد وا َوِإفبكل نعمة ظاىرة كابطنة كقولو )

فط نزؿ ا٤باء من السماء إٔب ينابيع الناا٤بفٌكر إٔب إنزاؿ الكتب السماكية كإرساؿ الرسل، كمن 
كالغاز كا٤بعادف الٍب تتفجر من األرض كغّبىا ما ال ٰبصى، كمع ذلك كفركا اب كنفركا من ا٢بق 

(  فَا١ْبَْوُر َعَلْيِو َأْضَيقُ  ق  َمْن َضاَؽ َعَلْيِو َا٢بْ ) ِّيونس/(ُتْصَرُفوفَ  الضَّبَلُؿ فََأّنََّٰ  ِإالَّ  ا٢ْبَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذا)
َذا ٓت  َصرَّفْػَنا َوَلَقدْ كقولو ) قاؿ غاندم زعيم ا٥بند  ،ْٓالكهف/(َمَثلٍ  ُكلِّ  ِمن ِللنَّاسِ  اْلُقْرآفِ  ىََٰ

)طريق ا٢بق ٌضيق مثلما ىو مستقيم، كالسّب عليو يستدعي االحتفاظ ابلتوازف كالسّب على حد 
السيف، فأقل سهوة تردم ابإلنساف إٔب ا٢بضيض، كال يستطيع اإلنساف أف يدرؾ ا٢بق إاٌل 

وتصريف ( أم كررانه على كجوه شٌب، كضربنا أمثالو، َصرَّفْػَناهُ : )فائدة ال ينقطع(.ابلكفاح الذم 
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، ُب صور كأساليب القرآف : ٗبعُب تنويع حججو كعرض حقائقو كمقرراتو الٍب هتدم للٍب ىي أقـو
مؤثرة متعددة بْب االٯباز كالتفصيل، كالتصريح كالتلميح، كالدالالت كاإلشارات، كخاطبنا بو 

م كمداركهم كأذىاهنم، كدخلنا عليهم بو من كل ابب من أبواب التأثّب بنفوسهم، كبكل مشاعرى
( لعتربكا كيتدبٌركا، فما ٰبتاج األمر أكثر من التذكر، لَِيذَّكَُّرواكسيلة ٙبٌرؾ مشاعرىم كضمائرىم، )

 (.اٍلًعٍصمىةى  ري ثمً اإًلٍعًتبىٍاري يي ) ٓت غرر ا٢بكم ِا٢بشر/(اأْلَْبَصارِ  ُأوٙت  ايَ  فَاْعَتَِبُوا)
 ﴾ًٍَُِّّٗخ هََُّْصٍ ًَُِّ كِِ َُسَؼَؽْنَد ِ٘حْنَد ًٌََُْ﴿ -ٔ٘
كقولو  ْٕيونس/(رَُّسوؿٌ  أُمَّةٍ  َوِلُكلِّ كاف عدد الرسل قبل دمحم )ص( مساكاين لعدد األمم كقولو )    
، ٍب ختم سبحانو ِْفاطر/(َنِذيرٌ  ِفيَها َخبَل  ِإالَّ  ُأمَّةٍ  مِّنْ  َوِإفكقولو ) ٕالرعد/(َىادٍ  قَػْوـٍ  َوِلُكلِّ )

ٗبحمد )ص( ٝبيع الرسل، حيث أرسلو بشريعة إسبلمية  متكاملة جامعة مانعة ٭بوذجية، سهلة 
٠بحة تسع اإلنسانية ٝبعاء، ُب ٝبيع أ٫باء العآب، ُب ٝبيع أ٩بها كأجيا٥با أعراقها كأماكنها كأزماهنا، 

ن اإلسبلمي العا٤بي القٌيم األخّب ا٣باًب لئلنسانية  ألهنا تنسجم مع فطرهتم، فدين دمحم )ص( ىو الديٌ 
كلها، الدين الكامل بذاتو كا٤بكمل لغّبه، كمن أجل ىذا أخذ هللا عهدان على كل نيب أف يبشر بو 

ُتُكم َلَما النَِّبيِّْبَ  ِميثَاؽَ  اَّللَُّ  َأَخذَ  َوِإذْ كبصفاتو ا٤بميزة كٲبهد لو النفوس )  ّتَّ  َوِحْكَمةٍ  ِكَتابٍ  مِّن آتَػيػْ
، كّٔذا التكرٙب كالتعظيم من ُٖؿ عمراف/آ(َولََتنُصُرنَّوُ  ِبوِ  لَتُػْؤِمُننَّ  َمَعُكمْ  لَِّما م َصدِّؽٌ  َرُسوؿٌ  َجاءَُكمْ 

هللا سبحانو، كاف مد )ص( ا٤بنزلة العليا على ٝبيع ا٣بلق كاألنبياء كالرسل )ع( ألف عليو 
!، كقد ذكر هللا سبحانو رسولو األعظم )ص( ّٔذه مسؤكلية ضخمة شاقة كىو يواجو البشرية كلها!

 النعمة ا٤بمزكجة اب٤بعاانة حيث قاؿ لو.
َنا َوَلوْ ا٤بعُب: ) َنا َوَلوْ ( )نَِّذيًرا قَػْريَةٍ  ُكلِّ  ٓت  لَبَػَعثْػَنا ِش ػْ ( نعم شئنا كأردان ككانت من سنتنا الثابتة، ِش ػْ

ما كانوا ُب أ٫باء العآب، كرسوالن يبلغهم رساالتنا أف بعثنا ُب كل قرية كأمة ك٦بتمع نذيران ينذرىم، أين
كيعٌلمهم حجتنا، فتتوزٌع ا٤بشٌقة كٚبف عليك مسؤكلية التبليغ كأعباء الرسالة كأداء األمانة كقولو 

رِينَ  ر ُسبًل ) نعم أككلنا  ،ُٓٔالنساء/(الر ُسلِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اَّللَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  لَِ بلَّ  َوُمنِذرِينَ  م َبشِّ
إنذار كٚبويف القرل كاألمم كلها لكل رسوؿ، كلكن خصصناؾ اي دمحم ابلبعثة كالرسالة إٔب ٝبيع 

 ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ  َوَما)كقولو  ِٖسبأ/(َوَنِذيًرا َبِشّبًا لِّلنَّاسِ  َكافَّةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ  َماكى أىل األرض كقولو )
إليك كحدؾ تعظيمان لشأنك كرفعة ٤بقامك، ألف العظمة على مقدار  َُٕاء/األنبي(لِّْلَعاَلِمْبَ  َرْٞبَةً 

ًر اليمهٌمًة، كيكوف التشريف على قدر التكليف، ك  صطنعو االتكليف كثقلو، كتكوف ا٥ًبٌمةي عىلىى قىدى
 ْكمِ ٢بُِ  َواْصَِبْ لقاء الرسالة اإلسبلمية القٌيمة على الناس، كقولو )كأعٌده هللا ٥بذه ا٤بسؤكلية الكربل ال

كألف ما ُب سينتك كسّبتك كقرآنك ييغِب عن إرساؿ الرسل، فقابل  ،ْٖالطور/(ِبَِْعُيِنَنا فَِإنَّكَ  رَبِّكَ 
ىذا اإلجبلؿ كالتكرٙب ابلثبات ُب تبليغ الدعوة كإظهار ا٢بق، إٔب أقصى مكاف ٲبكن الوصوؿ إليو، 
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ولو )أسلم تسلم! فإف ٓب تسلم فعليك إٍب لذلك أرسل دمحم )ص( ريسيلو إٔب ا٤بلوؾ كاألمراء ُب العآب بق

َا تَػَولَّْوا فَِإفقوًمك!( كقولو ) كلستى مسؤكالن إذا أعرضوا عن  ،ِٖالنحل/(اْلُمِبْبُ  اْلَببَلغُ  َعَلْيكَ  فَِإ٭بَّ
َاالرسالة، كقولو )    .ِِ-ُِالغاشية/( ٗبَُصْيِطرٍ  َعَلْيِهم لَّْستَ  ، ُمذَكِّرٌ  أَنتَ  ِإ٭بَّ

 ﴾ًَسِريًخ ـِيَديًخ زِوِ ًَـَدىًِْىُْ خٌَُْدكَُِِّٖ غِظُؽِ كََِد﴿ -ٕ٘
 ُتْدِىنُ  َلوْ  َود وا( فيما يدعونك إليو من ا٤بداىنة كاالستجابة ألىوائهم كقولو )اْلَكاِفرِينَ  ُتِطعِ  َفبَل )

رد على ( أم ابلقرآف الكرٙب إلزاحة ابطلهم، اب١بهاد العلمي كالِبوِ  َوَجاِىْدُىم) ٗالقلم/( فَػُيْدِىُنوفَ 
( ثقافيان شامبلن ابلغان هنايتو، ُب إلقاء ا٢بجة الواضحة عليهم، جهادان ال َكِبّبًا ِجَهاًداالشبهات )

يصاحبو فتور لبياف حقائق القرآف ٥بم، فهو سبلحك كحجتك القاطعة، كال تدٍع  فرصةن مناسبة إالٌ 
أذاىم عن إعبلنو كُب ذلك  كتبلغ القرآف كتتلوه على مسامعهم أحبوا ذلك أـ كرىوا، كال يصٌدنك

، كُب ُِْ/ِالكاشفا١بهاد األكرب، كعنو )ص( )أفضلي ا١بهاد كلمةي عدؿ عند سلطاف جائر( 
، كإفَّ ُب ىذا القرآف من ْٗا٢بجر/( فَاْصدَْع ٗبَا تُػْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكْبَ ٦بتمع جاىل كقولو )

م ىزٌان، لقد كافى قادة قريش يقولوف القوة كالتأثّب العميق، كا١باذبية الٍب ال ت ، فهو يهزُّ قلوىّٔى قاـك
ككانت  ِٔفصلت/( تَػْغِلُبوفَ  َلَعلَُّكمْ  ِفيوِ  َواْلَغْوا اْلُقْرآفِ  ٥ِبَََٰذا َتْسَمُعوا )الللجماىّب ٧بذرين من أتثّبه 

 ق بو. ىذه اآلية تدؿ على الذعر الذم تضطرب بو نفوسهم من أتثّب ىذا القرآف على الناس كالتعلٌ 
 ﴾َّٓمْفًٌَُخ ًَلِفًُْخ زََُِْوًد زَْْنَئَُد ًَـَؼَََ ؤُـَدؾٌ ِِْٓكٌ ًَىٍَََٰخ كَُُخضٌ ػٍَْذٌ ىٍَََٰخ خُْسَمَُِّْْٖ ََُٓؾَ خٍَُُِّ ًَىٌَُ﴿ -ٖ٘
( أم خلطهما كٝبع بينهما، كٮبا متجاكراف متبلصقاف اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ : خلط، كىو هللا الذم )مرج

( شديد العذكبة كا٢بلوة كالطيبة، سائغ شرابو تقبلو النفس، فُػَراتٌ  َعْذبٌ اف! )ٕبيث ال يتمازج
َذايركم العطشاف ) نَػُهَما َوَجَعلَ ( كىذا ملح شديد ا٤بلوحة )ُأَجاجٌ  ِمْلحٌ  َوىََٰ  َوِحْجًرا بَػْرزًَخا بَػيػْ

من قدرتو سبحانو!،  : فاصبلن قواين ٧بكمان كاضحان بْب ا٤باءين، كجعل بينهما حاجزابرزخاً ( ٧بَُّْجورًا
 َوِحْجًراٲبنعهما التمازج، كال يغلب أحدٮبا اآلخر، ما أعجبها من ظاىرة مكشوفة كحالة معركفة )

، أم يكوف ىذا ا٢بجر ىو ا٢باجز وا٤بعُب ىنا على التشبيو( سَبان ٩بنوعان، كحاجزان حصينان ٧بَُّْجورًا
حدٮبا إٔب اآلخر، كعدـ االمتزاج بو ٤بدة غّب ا٤برئي مانعان من تبلقيهما، كمنعان من كصوؿ أثر أ

طويلة، بسبب اختبلؼ درجة الكثافة، فتدفع مياه األهنار العذبة مياه البحار ا٤با٢ٍبة إٔب الوراء، 
كتشكٌٍل بذلك ٕبران عذابن داخل البحر ا٤باّب )ا٤بلح( كىذه الظاىرة مع حركة ا٤بد كا١بزر تساعد على 

أف هللا سبحانو جعل ا٤باء ا٤بًاٍّب )ا٤بلح( أرض منخفضة يركد  -ُ:فائدةسقي مناطق زراعية كاسعة. 
فيها ا٤باء، كجعل ٦بارم ا٤باء العذب كاألهنار كالعيوف كا١بداكؿ ُب أرض مرتفعة عن سطح البحر، 
ٕبيث يصب ا٤باء العذب ُب ا٤باء ا٤بًاٍّب )ا٤بلح( فيبقى العذب على عذكبتو كا٤بًاٍّب )ا٤بلح( على 

 ملوحتو. 
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: فصار ا٤باء ا٢بلو ُب أرض منخفضة كا٤باء ا٤بًاٍّب )ا٤بلح( ُب أرض مرتفعة، عكَس األمرُ ولو ان
كصٌب ا٤باّب ُب العذب، ألفسدى ا٤باّب العذبى كصار ا٤باء كلو ميرٌان، ككقع الناس ُب ضائقة! كليس 

( تَػْقِديًرا فَػَقدَّرَهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َخَلقَ ىذا من ابب الصدفة بل ىو بتدبّب كتقدير فسبحاف الذم )
 .ِالفرقاف/

نَػُهَما بَػْرزٌَخ اَل يَػْبِغَيافِ  ،َج اْلَبْحَرْيِن يَػْلَتِقَياِف َمرَ كقولو ) فكما ال ٱبتلط  -ِ، َِ-ُٗالرٞبن/( بَػيػْ
ا٤باء العذب اب٤باء ا٤باّب )ا٤بلح( كذلك ال ٲبكن أف ٱبتلط ا٢بق ابلباطل، كا٥بدل ابلضبلؿ، كالصح 

ابألشرار، كىكذا، كإف ىذه السينن الكونية تلتقي مع السنن اإلنسانية اب٣بطأ، كال ٱبتلط االخيار 
بعبلقة منٌظمة، حيث يوجد أخيار كأشرار ُب ظركؼ كبيئة كاحدة، حيث ٲبوج بعضهم ُب بعض، 
كحيث تتشابو صورىم تشابو ا٤باء كا٤باء، كمع ىذا فإف بْب األخيار كاألشرار برزخ كحاجز كىو 

ينُ ا) /ال( اْلَقيِّمُ  لدِّ َا اْىَتَدىَٰ  َمنِ ، ٲبنع االختبلط بينهما كقولو )َّرـك  َضلَّ  لِنَػْفِسِو َوَمن يَػْهَتِدي فَِإ٭بَّ
َا َها َيِضل   فَِإ٭بَّ إٌف اآلية من االعجاز العلمي للقرآف الكرٙب،  َُٖيونس/( ِبوَِكيلٍ  َعَلْيُكم َأَنَ  َوَما َعَليػْ

ختلط أمر الدين أبمر ا( َمَرجَ بياف، كإذا )تكشف عنو ُب ركعة التصوير كدقة التمثيل، كٝباؿ ال
، عن َُٓا٤بائدة/( اْىَتَديْػُتمْ  ِإَذا َضلَّ  مَّن َيُضر ُكم أَنُفَسُكْم اَل  َعَلْيُكمْ الدنيا كاضطربتى ا٤بقاييس فػ )

النيب )ص( )٨بتصر( )إذا رأيت الناس مرجت )خلطت( عهودىم، كخٌفت أمانتهم، فالـز بيتك 
ذ ٗبا تعرؼ كدٍع ما تنكر، كعليك ٖباصة أمر نفسك، كدع عنك أمر كاملك عليك لسانك، كخ

 العامة(!
 ﴾هًًَُِّخ ََزُّيَ ًًََدَٕ ًَصِيًُْخ ََٕٗسًد كَفَؼََِوُ زًََُٙخ خَُْٔدءِ َِٖٓ وََِنَ خٍَُُِّ ًَىٌَُ﴿ -ٗ٘

قة ا٤بنظمة تذكر اآلايت السابقات نظاـ السينن الكونية، كتنتقل إٔب نظاـ السينن البشرية لوجود العبل
بينهما، فتلفت النظر عندما بدأت اآلايت تنتقل من ماء السماء كماء البحر كماء النهر إٔب ماء 

، ىذا ا٤باء ا٤بهْب ٰبمل عناصر الوراثة َِا٤برسبلت/( َأٗتَْ ٬َبُْلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهْبٍ النطفة ا٤بهينة )
ماء النطفة إنساانن ٧بَبمان ُب أحسن  : كىو هللا تعأب الذم خلق منا٤بعُبللجنس البشرم كلو، 

 َفَجَعَلوُ تقوٙب، كأعقد تركيب، كأتقن صنع، ككرٌمو أحسن تكرٙب، كفضلو على كثّب من ا٤بخلوقات )
: أىل بيت ا٤برأة ابلنسبة لزكجها، كيقاؿ أصهر إٔب فبلف أم تزكج ابنتو أك الصهر( َوِصْهًرا َنَسًبا

( ذكم نسب أم: ذكور يينسب إليهم، ألف النسبَّ َسًبانَ أختو، قٌسمهم من نطفة كاحدة قسمْب: )
( كإانث ييصاىىري ّٔن )قرابة اب٤بصاىرة( فبالنسب يتعارفوف كيتواصلوف، كاب٤بصاىرة َوِصْهًراإٔب اآلابء )

( مبالغا ُب القدرة َقِديًرا رَب كَ  وََكافَ )كالزكاج( تكوف ابة كا٤بودة كالرٞبة، كاجتماع الغريب ابلقريب )
تتعدد أشكا٥بما كتتنوٌع صفاهتما  ،نثىألى كل شيء، حيث خلق من النطفة الواحدة ذكران ك ع

كٚبتلف أدكارٮبا كتٌتحد أىدافهما، فيكوانف ُب تعدد أدكار ككحدة ىدؼ مشَبؾ، كىذا يدلك 
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 -ُ:فائدة، ِٔا٢بج/( لُ ِبَِفَّ اَّللََّ ُىَو ا٢ْبَق  َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمن ُدونِِو ُىَو اْلَباطِ على قولو تعأب )

ـى عبلقة النسب على عبلقة ا٤بصاىرة، ألكلوية قرابة النسب على عبلقة َوِصْهًرا َنَسًبا) ( كقٌد
ا٤بصاىرة، كأف هللا تعأب أمًبَّ ابلنسب كالصهر على عباده، كرفع قدرٮبا كعٌلق األحكاـ ُب ا٢بل 

 كا٢برمة عليهما.
 ﴾ََيِريًخ ََزِّوِ ػََََِٰ خٌَُْدكُُِ َّعُُُّىُْْ ًًََدَٕ ًََُد َّنلَؼُيُْْ َُد دَٓ خَُِّوِ يًُِٕ ِٖٓ ًََّؼْسًًَُُٕ﴿ -٘٘
كرغم تلك القدرة اإل٥بية القادرة القاىرة فوؽ عباده، فمن ا٤بستغرب أف يبقى ىؤالء على     

كفرىم!، يعبدكف األصناـ الٍب ال تنفع كال تضر، بل تضر كال تنفع، ألهنا ٝبادات ال ٙبس كال 
ر كال تعقل، تٌضرىم ألهنا ٘بعل اإلنساف ُب كىم، كٚبدعو كتبعده عن معرفة ا٢بقيقة، كتضلو تيبص

 .ضبلالن بعيدان 
َأَفَمن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو فَػَرآُه كقولو ) ّالزمر/(ىَ َما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقّرِبُوََن ِإَ٘ت اَّللَِّ زُْلفكقولو )

٥بم عند هللا كتقرّٔم منو سبحانو، كىكذا ٱبدع اإلنساف نفسو فاألصناـ تشفع  ٖفاطر/(َحَسًنا
: نصّبان كمعينان على رسولو ابلعداكة، من سوء إالدراؾ كا١بهل هّباً ظ( َظِهّبًا رَبِّوِ  َعَلىَٰ  اْلَكاِفرُ  وََكافَ )

ة كا٢بماقة، أم ييعْب حزب الشيطاف على حزب الرٞبن، كيريد التعبّب القرآ٘ب أف ييفٌضح ىذه ا١برٲب
كييبٌشعها، فيصٌور الكافر عبئان كثقبلن على منهج هللا، كحرابن على ربو كمواله، حْب ٰبارب رسوؿ 
هللا!! ككاف الكافر معينان كمتابعان كمناصران للشيطاف على معصية الرٞبن كضبلؿ اإلنساف، ألف عبادة 

اكنة للشيطاف كنصرة الشيطاف كطاعتو من دكف هللا أبية نوع من أنواع العبادة ا٤بنحرفة، فهي مع
ِإنػَُّهُم اٚبََُّذوا الشََّياِطَْب َأْولَِياَء ِمن ُدوِف اَّللَِّ لوساكسو ليصٌد الناس عن منهج ربو الكرٙب، كقولو )

، ككل من ِٓدمحم/( الشَّْيطَاُف َسوََّؿ ٥َبُْم َوَأْمَلىَٰ ٥َبُمْ كقولو ) َّعراؼ/األ( َوَٰبَْسُبوَف أَنػَُّهم م ْهَتُدوفَ 
باطل، كساعد الظآب، كنصر الفاسق، فقد أعاف على هللا كنصب لو العداء، كخذؿ ا٢بق أعاف ال

كالذين آمنوا بنفس مقدار ذلك العوف، كأف كاف يتظاىر ابإلٲباف كالقداسة كا١باه كالوقار!، كقولو 
َها) نػْ  مىنٍ النيب )ص( ) :نصيب، عنكفل ،ٖٓالنساء/( َوَمن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّ ًة َيُكن لَُّو ِكْفٌل مِّ

: كأيٌب معُب فائدة ،ّّْ/ٕٓالبحار (!أىٍرًضوً  ُب  هللاي  يػيٍعصىى أىفٍ  أىحىبَّ  فػىقىدٍ  اًبٍلبػىقىاًء، ًلظىآبًو  دىعىى
: ككاف الكافر على ربو ىٌينان ذليبلن، ال قدر لو كال كزف لو عنده سبحانو  ا٤بعُب: ىٌينان ذليبلن، هّباً ظ

  .َُٓالكهف/( ْم َفبَل نُِقيُم ٥َبُْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزَنً َفَحِبَطْت َأْعَما٥بُُ كقولو )
 ﴾ًََٓد ؤَََِْْٔنَدىَ بَُِّد ُٓسًَُِّٙخ ًًٍََُِّٗخ﴿ -ٙ٘

ًرا) ( ك٧بٌذران ابلعقوبة َوَنِذيًرا( ٔبنات النعيم ٤بن آمن كعمل صا٢بان ٍب اىتدل )َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ ُمَبشِّ
حيم، أما النتائج فلست مسؤكالن عنها، كٓب يكن بعد مأموران بقتاؿ ٤بن كفر كاعتدل بعذاب ا١ب

، فبل ُِٖآؿ عمراف/(لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيءٌ ا٤بشركْب، كليس لك كراء ذلك من مسؤكلية كقولو )
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َا َأنتَ  عليك إف كانوا معاندين لرّٔم فما ٲبكركف إالٌ أبنفسهم كما يشعركف. كقولو )  ُمذَكِّرٌ  َفذَكِّْر ِإ٭بَّ
كما أرسلناؾ ككيبلن عليهم، كال حافظان ٥بم، كال مسيطران ، ِِ-ُِ/الغاشية( لَّْسَت َعَلْيِهم ٗبَُصْيِطرٍ ، 

رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِ بلَّ َيُكوَف ِللنَّاِس َعَلى على عقو٥بم، أٌما كاجبك الببلغ الواضح كقولو ) ر ُسبًل م َبشِّ
، كىكذا مسؤكلية كل مؤمن أف يبٌلغ الٌرسالة الٌسماكية ٕبسب ُٓٔالنساء/(لِ اَّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر سُ 

سن، كقولو )  .ِْالصافات/( ِإنػَُّهم مَّْسُ وُلوفَ َوِقُفوُىْم قدره كمقدار ما ٰبي
 ﴾هَُْ َٓد ؤَْٔإٌَُُُْْ ػََِْْوِ ِْٖٓ ؤَـٍُْ بَُِّد َٖٓ َ٘دءَ ؤَٕ َّعَّىٍَِ بَََُِٰ ََزِّوِ َٔسِْالً﴿ -ٚ٘

ِمْن م اي دمحم ال أسألكم على تبليغ الرسالة، كراء دعوٌب لكم إٔب هللا ابلقرآف كا٢بق كا٥بدل )قل ٥ب
( مادم من ماؿ كمتاع، أـ أجر معنوم من جاه كسلطاف أطمع فيو لنفسي، أك ٤بصلحٍب َأْجرٍ 

 نٌتبعو حٌب ا٣باصة، حٌب تٌتهمو٘ب ابستدرار النفع بو، كتقولوف إ٭ٌبا يدعوان ليأخذى أموالنا كمن ٍب ال
( االستثناء منقطع ُب معُب ِإالَّ َمن َشاَء َأف يَػتَِّخَذ ِإَ٘تَٰ رَبِِّو َسِبيبلً ال يكوفى لو ُب أموالنا مطمعي، )
( طريقان ىو استقامة َسِبيبلً ()َأف يَػتَِّخَذ ِإَ٘تَٰ رَبِّوِ ( إبرادتو )ِإالَّ َمن َشاءَ مٌتصل، ىذا كحده ىو أجره، )

منْب ابلتقٌرب إليو سبحانو، ابإلٲباف الصادؽ كالعمل الصاّب للفرد كآّتمع، ا٤بطيعْب، كإٲباف ا٤بؤ 
الذم ينتهي بكم إٔب النجاة كالفبلح، فذلك أجرم كىذا قصدم، كبذلك سعادٌب، كمن ضلَّ فهو 

 . ِّورل/الش( ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ٓت اْلُقْرَب مسؤكؿ عن نفسو، كقولو )
كىي مودة أىل بيت النيب )ص( كعٌلق اٚباذ السبيل على مشيئتهم للداللة على حريتهم الكاملة ُب 

 اختيار طريقهم، كىم مسؤكلوف عن ىذا االختيار ك٧باسبْب عليو.
ٯبوز أخذ أجور )غّب ٧بددة، كغّب مشركطة( على التبليغ اإلسبلمي ا٥بادؼ، ٗبختلف  -ُ:فائدة

واء أكاف ابلتدريس أك موٌجو ا٢بجاج أك بتعليم القرآف كالفقو كغّبىا، على أنو موارده كأنواعو، س
اتَِّبُعوا َمن ىدية كتكرٙب كتقدير على عمل اختصاص مفيد للمجتمع، كليس مقابل التبليغ كقولو )

نٍػيىا بً )مىٍن طىلىبى ا عن النيب )ص(،  ُِيس/( الَّ َيْسأَُلُكْم َأْجًرا َوُىم م ْهَتُدوفَ  عىمىًل اآلًخرىًة فػىلىٍيسى لىوي لدُّ
فإف ما من نيب دعا إٔب هللا إاٌل قاؿ إف أجرم إالٌ ، َِٕٔٗكنز العماؿ خرب (ُب اآلًخرىًة ًمٍن نىًصيبو 

( فكل إنساف مؤمن يسعى إٔب الطريُق إ٘ت هللِا ِبَعَدِد أنْػُفِس الَبَشِر!عن النيب )ص( ) -ِعلى هللا، 
كامكانيتو، كىذه ٜبرة جهود كجهاد رسوؿ هللا )ص( مؤثرة  العمل ٗبنهج هللا كل ٕبسب قدرتو

 كاضحة ُب أم زماف كمكاف كاف.
 ﴾ًًََلَََٰ زِوِ زٌٍُُِٗذِ ػِسَديِهِ وَسِريًخ ًَظًٌََََّْ ػَََِ خُْمَِِّ خٍَُُِّ َُد ٌَُّٔضُ ًََٔسِّكْ زِمًَِْٔهِ﴿ -ٛ٘
يبلن ُب ٝبيع أمورؾ، فهو ربُّ كلَّ  شيء : اعتمد على هللا ا٢بي القيـو القائم الدائم، كاٌٚبذه ككتوكل

ِلَك ِمْن َعْزـِ َواْصَِبْ َعَلىَٰ َما َأَصاَبَك كمليكو كاجعلو ملجأؾ كذخرؾ كفٌوض إليو أمرؾ كقولو ) ِإفَّ ذََٰ
: أف يعلم العبد أبف الكائنات كا٤بكٌوانت كا٢باداثت كلها صادرة أصل التوكل، ُٕلقماف/( اأْلُُمورِ 
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َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأف َيَشاَء اَّللَُّ َرب  أحد على االٯباد كا٣بلق غّبه كقولو )من هللا، كال يقدر 

 َوأُفَػوُِّض َأْمِري ِإَ٘ت اَّللَِّ ، فيفٌوض أمره إٔب هللا ُب كل شؤكف ا٢بياة، كقولو ) ِٗالتكوير/(  اْلَعاَلِمْبَ 
ًقيقىةي ُب : )ٓت غرر ا٢بكم، ْْغافر/(ِإفَّ اَّللََّ َبِصٌّب اِبْلِعَبادِ  أىٍصلي قػيوَّةي اٍلقىٍلًب (، )اإًلٲبىافً   التػَّوىكًُّل حى

: ًاعتمٍد ُب ٝبيع أمورؾ على هللا الواحد ا٤بعُب( التػَّوىكُّل(، )كىعىلىى قىدًر اإًلٲبٌاًف يىكىوفى التٌػوىكُّلي عىلىى هللاً 
ميت ألنو صائر إٔب  األحد الدائم الباقي ا٢بي الذم ال ٲبوت أبدان، كغّبه فا٘ب ك كل ما عدا هللا

ٍاهي  ،جىزىاٍهي  هللا كىمىٍن شىكىرى  ،كىمىٍن تػىوىكَّلى عىلىى هللًا كىفىٍاهي  ،كىقىٍاهي  هللاى  تػَّقىىاً  مىنٍ ا٤بوت )فى   (كىمىٍن نىًسيى هللاى نىسى
فإف هللا بقدر ما تكوف معو يكوف معك، فإنو  كافيك كانصرؾ، فإف أمهلهم  ،ًمٍن رىٍٞبىًتوً 

فليس ذلك عن عجز أك جهل بذنؤّم، كإف أخذىم بذنؤّم فبحكمة اقتضتو كاستدرجهم بنعمو 
 .كابستحقاؽ منهم

عليو  عّماال ٯبوزُ ( أم نٌزىو ابلثناء عليو كعظمو أبكصاؼ الكماؿ، أٞبده منٌزىان لو َوَسبِّْح ٕبَْمِدهِ )
كىرمىو ُب عظيم ُب صفاتو من ا١بهل كالنقص كالعجز ..إْب، فقل: ا٢بمد  ٞبدان يكافئ نًعىمىو ك 

ا٤بنزلة كعلو ا٤برتبة، كىنا أقرف التوكل ابلعبادة ا٣باصة لوجو هللا، على قدر العبادة يكوف التوٌكل  
يُن ا٣ْبَاِلصُ كقولو ) كأيٌب الٌتسبيح اترة للثناء على هللا كمدحتو، كاترة أيٌب ، ّالزمر/(َأاَل َّلِلَِّ الدِّ

( ا٣ببّب ابلشيء العليم بظاىره كابطنو ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبّبًا وََكَفىَٰ ِبوِ الٌتسبيح للتعجب كالتعظيم!، )
كبكل ما يتصل بو، حسبك هللا فإنو مطٌلع على أعماؿ عباده كلهم، كال ٱبفى عليو شيء منها، 
فهو خبّب أبحوا٥بم قادر على ٦بازاهتم، فبل ٰبتاج إٔب من يعينو ُب عملو أك ُب حكمو كقولو 

 ، كال يضرؾ من أعرض كاستكرب فإف هللا لو اب٤برصاد. ٗٓالفرقاف/(ْؿ ِبِو َخِبّبًاالرَّْٞبََُٰن فَاْسأَ )
 ُب  شىٍيءه  عىلىيوً  ٱبىٍفىى اي هللاى الٌذم الى ()َُٓب دعاء اإلماـ زين العابدين )ع( الدعاء ) -ُ: فائدة

لى  أىٍنتى  مىا إ٥ًبي ايى  عىلىٍيكى  ٱبىٍفى كىكىٍيفى  ،السَّمىاءً  ُب  كىال األىٍرضً   أىٍنتى  مىا ٙبيًٍصي الى  كىكىٍيفى  ،ٍقتىوي خى
بًٌريهي  أىٍنتى  مىا عىٍنكى  يىًغيبي  كىٍيفى  أىكٍ  ،صىنػىٍعتىوي  َوَما ٱَبَْفىَٰ َعَلى ، كقولو )َُِالصحيفة السجادية ص( تيدى

، ككيف ٱبفى عليك شيء مٌنا كأنت أقرب ّٖبراىيم/( إاَّللَِّ ِمن َشْيٍء ٓت اأْلَْرِض َواَل ٓت السََّماءِ 
التوكل على هللا ال يعِب التواكل كالكسل كعدـ العمل، كترؾ ما ىو  -ِإلينا من حبل الوريد؟! ، 

)ًلكيًل شىيءو  ا٢بكم ٓت غرر كاجب السعي، كٯبب اٌٚباذ األسباب كسائط أيمران ابتباعها ابعتبار
( كبقدر  ا َسْعيَػَها َوُىَو ُمْؤِمٌن َوَسَعىَٰ ٥بََ ٚباذ األسباب اٌلبلزمة يكوف التوٌكل الصحيح، كقولو )اسىبىبه

، ك إ٭با إعمل بقدر الوسع، كاستًعٍن اب ُب كل أمر، ُٗسراء/اإل( فَُأولََِٰ َك َكاَف َسْعيُػُهم مَّْشُكورًا
 فكلما يقَبف السعي ابلوعي كذلك يقَبف التوٌكل ابلتسبيح كا٢بمد العمليْب.

رو  ُب )إذا كنتى  ِٗ هنج الببلغة حكم( ككل ما عدا هللا ميت، ُبَوتَػوَكَّْل َعَلى ا٢ْبَيِّ  )-ّ  ًإٍدابى
اٍ  ًإقٍػبىاؿو  ُب  كىاٍلمىٍوتي  ( كالتوكل كاالعتماد على إنساف تفارقو ا٢بياة يومان ما، ىو اٍلميٍلتػىقىى أٍسرىعى  فىمى

ارتكاف إٔب ركن ينهار كإٔب قدرة تتبدد ُب يـو ما، إ٭با التوكل كااللتجاء إٔب ا٢بي الدائم الذم ال 



 

 عشر التاسع/ ا١بزء ٚٚ/ عدد آايهتا  مكية/  ٕ٘ الفرقاف/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ         315
 

َوَمن يَػتَػوَكَّْل انت منو بداية ا٣بلق كإليو تعود النهاية، فهو أحق ابالعتماد عليو كقولو )يزكؿ، فك
، لذلك الذم يعرؼ كيف ينتهي ليكوف فائزان، يعرؼ كيف يبدأ ّالطبلؽ/(َعَلى اَّللَِّ فَػُهَو َحْسُبوُ 

 ليكوف موٌفقان. 
ُ كَدْٔإٍَْ زِوِ وَسِريً َٔد كِِ ِٔعَّصِ ؤََّّدٍّ ؼَُّْ خْٔعٌٍَََٰ ػَََِ خُْؼَُِْٖخٍَُُِّ وََِنَ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضَ ًََٓد زَْْنَيُ﴿ -ٜ٘  ﴾ خخَُُّلََْٰٖٔ

الذم خلق السماكات كاألرض كما بينهما من العدـ، ُب ستة مراحل زمنية من مراحل التكوين، 
ء األشياء على كىذه األايـ كناية عن الدفعات كاألطوار، حيث ال زماف كال أايـ قبل الكوف، كإنشا

وىذا ما يتفق مع العلم الَبتيب كالتنظيم ا٤بقٌدر كا٤بدبٌر للداللة على أف الفاعل عليم حكيم، 
ٍب استؤب على ( َعَلى اْلَعْرشِ  ّتَّ اْستَػَوىَٰ : إٌف الكوف ٓب يتم دفعة كاحدة )ا٢بديث الذي يقوؿ

كالسلطاف كا٤بلك العظيم كالتدبّب فيو، ( على مركز القوة َعَلى اْلَعْرشِ ا٤بلك، االستيبلء كالسيطرة )
، ليس هللا تعأب ٗٓاألنعاـ/( َوَما َتْسُقُط ِمن َورََقٍة ِإالَّ يَػْعَلُمَهافبل ٚبرج ذرة عن سلطاف هللا كقولو )

جسمان كي ٯبلس على العرش ا٤بادم اسوس كا٤بلموس، كإال افتقر إٔب حيز كمكاف، كىو الغِب 
أتكيل الظاىر ٗبعُب استؤب كٛبٌكن على ا٤بلك على مقتضى حكمتو  عن ٝبيع ما خلق، كعليو ٯبب
( صاحب ا٤بلك الرَّْٞبََٰنُ ) ِالفرقاف/(  َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّرَُه تَػْقِديًراكقدره كتدبره أحسن تدبّب )

كالسلطاف الذم أقاـ الوجود على الرٞبة، كابلرٞبة ملك ا٤بوجودات كدبر شؤكهنا كقٌدر مقامها، 
ِلَك َخَلَقُهمْ  ِإالَّ َمن رَِّحَم رَب كَ ابلرٞبة خلق اإلنساف ا٤بكٌرـ )ك  ، كابلرٞبة يستند النظاـ ُُٗىود/(َوِلذََٰ

َكَتَب َعَلىَٰ ، كابلرٞبة تقاـ حقيقة القيامة كا٢بساب )ِ-ُالرٞبن/( اْلُقْرآفَ  َعلَّمَ  ، الرَّْٞبََٰنُ التشريعي )
فإف أردت شيئان فاسألو، فإنو مطٌلع ابلكامل على  )اْسَأْؿ ِبِو َخِبّبً فَا، )ُِنعاـ/األ( نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ 

)فإذا سألت فسأؿ هللا(، )أك( الرٞبن فاسأؿ  ُْفاطر/( َواَل يُػنَػبُِّ َك ِمْثُل َخِبّبٍ حاجة ا٤بخلوقات )
بو عا٤بان خبّبان ابلعرفاف ٱبربؾ عنو سبحانو ٗبا يعرؼ، أم يرجع اإلنساف أبم سؤاؿ إٔب أصحاب 

: ٤باذا خلق سؤاؿ :فائدة، ٕنبياء/األ(فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإف ُكنُتْم اَل تَػْعَلُموفَ الختصاص كقولو )ا
ً ا َأف يَػُقوَؿ َلُو ُكن فَػَيُكوفُ اهللا السماكات كاألرضى ُب ستة أايـ، كىو القائل ) َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيػْ ( ٭بَّ

ٌٚباذ اغان لعباده أف الدنيا قامت على التدرٌج ُب األمور، فينبغي : ليعطي درسان بليوا١بواب؟ ِٖيس/
األسباب البلزمة إل٪باز األشياء ا٤بطلوبة، مع الزمن الكاُب كالصرب عليها، فإف ا٤بسألة تتعلق ٕباجة 
ا٤بخلوؽ إٔب الوقت ُب كجود األشياء ال إٔب حاجة ا٣بالق إٔب الوقت! ليعرؼ اإلنساف أٮبية الوقت 

ًلنىٍا  قيل زمن كأنو رأس مالو كعمره الوحيد ُب ىذا الوجود،كقيمة ال ؿى سىاعىٍاًت عىمى )مىٍا نػىٍفعىليوي ًخبلى
دًٌدي مىا نىكيويٍف(!. ـي ًبًو ُبٍ أىكقىٍاًت فىرٍاًغنىٍا ٰبي دًٌدي مىٍا لىديٍػنىٍا، كىمىٍا نػىقيوي  ٰبي

 ﴾ُٗلًٌَُخ ًََِخيَىُْْ ظَإَُُُْٓٗد َُِٔد ؤََْٕٗفًُُ خَُُّلََُْٰٖٔ دًََٓ هَدٌُُخ َُُِِّلََِْٰٖٔ خْٔفًًُُخ َُيُُْ هََِْ ًَبٌَِخ﴿ -ٓٙ



 

     317                       عشر التاسع/ ا١بزء ٚٚ/ عدد آايهتا  مكية/  ٕ٘ الفرقاف/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ 
 اْسُجُدوا ٥َبُمُ  ِقيلَ : )ا٤بعُبكإذا قيل ٥بؤالء الذين يعبدكف من دكف هللا ما ال ينفعهم كال يضرىم 

جعلوا خضوعكم كتعظيمكم للرٞبن خالصان دكف اآل٥بة، فهو الذم أنعم عليكم بسائر ا( ِللرَّْٞبََٰنِ 
َوَما (؟ ٫بن ال نعرؼ الرٞبن فنسجد لو كقوؿ فرعوف )الرَّْٞبََٰنُ  َوَما قَاُلوام كدفع عنكم النقم )النع

، كانوا يقولوف ينهاان عن اٚباذ آ٥بة مع هللا، كىو يدعو معو إ٥بان آخر ِّالشعراء/( َرب  اْلَعاَلِمْبَ 
َأايًّ مَّا َتْدُعوا فَػَلُو اأْل٠َْبَاُء  ُعوا الرَّْٞبََٰنَ ُقِل اْدُعوا اَّللََّ َأِو ادْ يقوؿ )اي رٞبن( كٯبيبهم قولو تعأب )

( أنسجدي للذم أتمران أَتُْمُرَنَ  ِلَما أََنْسُجدُ فأ٠باؤه تعأب كثّبة لكثرة أكصافو ) َُُسراء/اإل( ا٢ْبُْسَُبَٰ 
لدين، كنفوران بيعدان عن ا (نُػُفورًا) كزادىم ىذا القوؿ( نُػُفورًا زَاَدُىمْ ابلسجود لو من غّب أف نعرفو؟ )

مَّا َلُكْم اَل تَػْرُجوَف َّلِلَِّ كانزعاجان منو، كزايدة كفر كفساد كإصرار على االستكبار كالضبلؿ! كقولو )
 .ُّنوح/(َوقَارًا
( أم صلوا، كعرٌب عن الصبلة ابلسجود ألنو من أعظم أركاف الصبلة، كىو اْسُجُدوا) -ُ: فائدة

، فبل ٰبق ُٗالعلق/( َواْسُجْد َواقْػََبِبت اب كقولو )منتهى العبادة من بِب آدـ، كأقرب الصبل
السجود لغّب هللا على كجو التعظيم، أما سجود إخوة يوسف ليوسف من ابب التحية كالتوقّب ٤بقاـ 
يوسف النيب )ع( كىو عرؼ اجتماعي ُب ذلك الزماف ككاال٫بناء الذم كاف عند بعض ا٤بلل 

من إشكاؿ، ىي اال٫بناء لبعض القيادات الركحية أك  لبلحَباـ، كمن الصفات الٍب ال ٚبلو
: ال حٌب قيلالسياسية، كتقبيل األايدم فإهنا صفة تبعث على ا٤بذلة كالَببية االجتماعية ا٣باطئة 

(! آايت القرآف الكرٙب نُػُفورًا َوزَاَدُىمْ ٤باذا ) -ِتػيٌقبلىنَّ يدان فقد قيلى عنها، أهنا الٌسجدة الصغرل!! 
ُب القلوب السليمة، أما القلوبي القاسية كا٤بعاندة فبل ينتفعوف منها بل تزيدىم نفوران،   تؤثر إٯبابيان 

كقطرات ا٤بطر الباعثة على ا٢بياة كاألمل، تٌنمي الورد كا٣بضرة ُب البستاف، كيظهر الشوؾ ُب 
 زاد الكٌفار نفوران. األرض السبخة!، ك٫بن نقوؿ ربنا زدان لك خضوعان، ما

 ﴾ُّٓنِريًخ ًَهًََُٔخ َُِٔخـًد كِْيَد ًَـَؼَََ زًُُُـًد خََُّٕٔدءِ كِِ ـَؼَََ خٍَُُِّ ظَسَدََىَ﴿ -ٔٙ
: مدارات الكواكب كمناز٥با. الَبوج: تعظيم هللا، ككثرت آالؤه ك نعمو، ككثر خّبه كبركتو، تَػَباَرؾَ 
ؿ تلك الكواكب العظيمة ( مواقع كمناز ُروًجاب السََّماءِ  ٓت  َجَعلَ : ٛبٌجيد كتعظٌيم هللا الذم )ا٤بعُب

( م ِنّبًا َوَقَمًرا( كىي الشمس ا٤بتوٌىجة ُب النهار كنورىا ذاٌب تضيء العآب )ِسَراًجاا٤بنّبة كجعل فيها )
( جعل هللا بُػُروًجا السََّماءِ  ٓت  َجَعلَ : )فائدةكالقمر ا٤بضيء ابلليل، كنوره مكتسب من الشمس، 

الثور كا١بوزاء كالسرطاف كاألسد كالسنبلة، كا٤بيزاف كالعقرب الربكج ُب السماء الدنيا، كىي ا٢بمل ك 
جعل أيضًا ٓت ٠باء نفسك ثنا عشر برجان ظنية الٌداللة، اكالقوس كا١بدم كالدلو كا٢بوت، كىي 

كسراج ركحك كقمر قلبك منّبان أبنوار الركحانية ا٣باصة، فعليك ابالجتهاد ُب  ،بروج حواّسك
ٓت  الظلمات النفسانية، لتستعد ألنوار التجٌليات كعآب الكشف.تنوير ركحك، كٚبليص قلبك من 

ٍاتً ) غرر ا٢بكم ٍاىىدى : كىي برج وٓت القلب بروج( ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي التػٍَّهًذٍيًب كىاٍلميجى
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ف، كبرج التوكل، كبرج اإلٲباف، كبرج ا٤بعرفة، كبرج العقل، كبرج اليقْب، كبرج اإلسبلـ، كبرج اإلحسا
ثنا عشر برجان ّٔا دكاـ صبلح اا٣بوؼ، كبرج الرجاء، كبرج ابة، كبرج الشوؽ، كبرج الولو، فهذه 

 ،وبروج ا٤بنازؿ وا٤بقامات الَببوية عالية ا٤بضامْب ،وقيل: تشّب اآلية إ٘ت ٠باء القلوبالقلب. 
ء، كالتوكل الصرب كالشكر كاليقْب : منزلة التوبة كالزىد كا٣بوؼ كالرجاعشر منزالً  وىي اثنا

كاإلخبلص، كالتسليم كالتفويض كالرضا، كىي منازؿ سٌيارات األحواؿ، فيها مشس التجٌلي، كقمر 
تفسّب ركح ا٤بشاىدة، كزىرة الشوؽ، كمشَبم ابة، كعطارد الكشوؼ، كمرٌيخ الفناء، كزيحل البقاء! 

 .ِّٖ-ِّٕص  ٔالبياف ج
 ﴾خَََُِّْْ ًَخُنَّيَدََ وِِْلَصً َُِّْٖٔ ؤَََخيَ ؤَٕ ًٍََََُّّّ ؤًَْ ؤَََخيَ ًٌٌَُُ٘خ ًَىٌَُ خٍَُُِّ ـَؼَََ﴿ -ٕٙ

( ٱبلف كل منهما اآلخر كيقـو مقامو، كيتعاقباف كيتناكابف ضمن نظاـ ميقٌدر كمدبٌر، ِخْلَفةً )
، فمن كبينهما تعدد أدكار ككحدة ىدؼ!، فيأٌب النهار بضيائو ٍب يعقبو الليل بظبلمو كابلعكس

فاتو شيء من الليل أدركو ُب النهار، كمن فاتو شيء من النهار أدركو ابلليل، كلو جعل أحدٮبا 
دائمان لفاتت فوائد اآلخر، ك٢بصل اختبلؿ ُب النظاـ العاـ للكائنات، كلتعٌذرت ا٢بياة على األرض 

ض كآالء هللا كنعمائو كيتفٌكر ُب بدائع ( ٤بن أراد أف يتذٌكر كيتفٌكر أبداء الفرائلَِّمْن َأرَاَد َأف َيذَّكَّرَ )
صنعو الدالة على كجوده، كتوحيد هللا سبحانو كا٤بذٌكرة بعبادتو، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )تػىفىكيري 

يػٍره ًمٍن ًعبىادىًة سىنىةو ) َا يَػَتذَكَُّر ُأوُلو سىاعىةو خى َأْو َأرَاَد ، )ِّٕ/ُٕالبحار( ُٗالرعد/ ( اأْلَْلَبابِ  اِإ٭بَّ
على تدبّبه كتقديره اباللتزاـ على  وشكر هللاعلى نعمو بقولو كفعلو،  شكر هللا( أك أراد اُشُكورً 

منهجو كطاعتو كأداء ا٤بستحبات، كىذا حث على الشكر العلمي قبل الشكر اللفظي كقولو 
: شكر ابلقلب كىو تصٌور النعمة، الشكر على ثبلثة أوجو، ُّسبأ/( اْعَمُلوا آَؿ َداُووَد ُشْكًرا)

كشكر ابللساف كىو الثناء على النعمة، كشكر بسائر ا١بوارح كىو مكافأة النعمة بقدر استحقاقها. 
( َواْخِتبَلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهارِ : يعرض القرآف ظاىرٌب الليل كالنهار بتعابّب ٨بتلفة، كقولو )فائدة
ُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ) ِٕآؿ عمراف/(  اللَّْيلِ ُتوِلُج اللَّْيَل ٓت النػََّهاِر َوُتوِلُج النػََّهاَر ٓت ) ُْٔالبقرة/ َوآيٌَة ٥بَّ

-ُٕالتكوير/(تَػنَػفَّسَ  ِإَذا َوالص ْبحِ  ، َعْسَعسَ  ِإَذا َواللَّْيلِ ) ّٕيس/(ِمْنُو النػََّهاَر فَِإَذا ُىم م ْظِلُموفَ 
ٍارى يػىٍعمىبلىًف ًفٍيكى فى ) ٓت غرر ا٢بكم، ُٖ اٍ  ٍعمىلٍ اً ًإفَّ اللٍَّيلى كىالنػَّهى اٍ  ،ًفٍيًهمى ٍاًف ًمٍنكى فىخيٍذ ًمنػٍهيمى أيىٍخيذى ( كى

  .فهذا التعاقب بْب الليل والنهار فيو داللة على تعاقب أحواؿ الناس من حاؿ إ٘ت حاؿ
كال يبقى أم شيء على ما ىو عليو، فكما يتداخل الليل كالنهار كذلك تتداخل األشياء ُب 

لشتاء، كىكذا يتداخل النور ابلظبلـ، كالشدة ابلرخاء، ا٢بياة، فيتداخل الصيف اب٣بريف كالربيع اب
كالعزة ابلذلة، كالضعف ابلقوة، كالصحة اب٤برض، كالركح اب١بسد، كالدنيا ابآلخرة، كاألمل ابلعمل،  
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 َمعَ  ِإفَّ  ، ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  فَِإفَّ نثى! كا٢بزف ابلفرح، كالعسر ابليسر كقولو )كما يتداخل الذكر ابأل

  ٔ-ٓالشرح/(ُيْسًرا رِ اْلُعسْ 
ـُ نَُداِو٥ُبَا بَػْْبَ النَّاسِ ) ىو عليو فبل يبقى  ، فبل يبقى شيء اثبت على ماَُْآؿ عمراف/(َوتِْلَك اأْلَايَّ

الليل دائمان كال النهار دائمان، كال العسر دائمان كال ا٣بّب دائمان، كال الصحة دائمة كال ا٤برض دائمان،  
ري النًٌعىًم ) ٓت غرر ا٢بكمحٌب تعرؼ قيمة األشياء أبضدادىا! كأ٭با يتخللها ما يتضادىا  ًإ٭بَّىٍا يػيٍعرىؼي ٍقدى

اٍ  ٍاًة ًضدًٌىى ( من ىذا التداخل بْب السينن الكونية كالسينن البشرية نتعٌرؼ على كجود العبلقة ٗبيقىٍاسى
( ْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ٕبَْمِدهِ ِإف مِّن شَ ا٤بنٌظمة بينهما، فإذا كانت السينن الكونية ٦بربة على طاعة هللا )

ـى ، فعلى البشرية العاقلة أف تعلم أٮبية طاعة هللا عبادتو اختياراين، ُب غرر ا٢بكم )ْْاالسراء/ مىٍن قىٍا
 !!.كىمىٍن قىصَّرى عىٍن أيصيويًؿ اٍلعيبػيٍوًديًَّة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًؽً  (ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً 

 ﴾ًَػِسَديُ خَُُّلََِْٰٖٔ خٍََُِّّٖ ٌََُّْٕٔٙ ػَََِ خُْإََْضِ ىًٌَْٗد ًَبٌَِخ وَدؼَسَيُُْ خُْفَدىٌَُِِٕ هَدٌُُخ ََِٔدًٓد﴿ -ٖٙ
ىذه الصفة األكٔب من صفات عباد الرٞبن، أرفع ا٣بلق عند هللا، كأكرمهم على هللا، إهنم أكرموا 

عًصيةً ريمىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي مىٍن كى )أنفسهم فأكرمهم هللا، ُب غرر ا٢بكم 
ى
٤ب : الرفق ا٥بوف(. ٓبٍى يىهنىها ابى

. ُٗلقماف/(َواْقِصْد ٓت َمْشِيكَ كاللْب كتواضع ككقار، ببل تكٌلف كال استكبار كال تصٌنع كقولو )
تعرض ىذه اآلية كاآلايت الٍب بعدىا، الصفات الكرٲبة النموذجية ا٤بميزة )كىي االثنتا عشرة صفة( 

تصف ّٔا أكلئك الذين استحقوا أف يضافوا إٔب ٧بل القرب من هللا جٌل ُب عبله، كأف ٰبسبوا الٍب ي
( َوِعَباُد الرَّْٞبََٰنِ ) ا٤بعُب ٓٓالقمر/( ٓت َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعنَد َمِليٍك م ْقَتِدرٍ ُب عباده ا٤بخًلصْب كقولو )

هم هللا جديركف ابالنتساب إليو، ىم إضافة العباد للرٞبن لتشريفهم كتكرٲبهم، أم العباد الذين ٰبب
( ُب سكينة ككقار كتواضع، كاالنفتاح على اآلخر، أم يعاشركف الناس ٲَبُْشوَف َعَلى اأْلَْرِض َىْوَنً )

عن النيب )ص( متواضعْب، أيلفوف الناس كالناس أتلفهم، كخّب الناس مىٍن أيلفو الناس كالناس أتلفو، 
يػٍرى )ا٤بؤمن أيلف كيؤلف،  ٍلىفي كىال يػيٍؤلىفي  كىالى خى كيند٦بوف مع  ،ٕٗٔكتز العماؿ خرب  (ًفٍيمىٍن الى أيى

آّتمع بكـر الطبع كٝباؿ ا٣بيليق، كالسبلـ على اآلخرين، ألف ا٤بشيى يدؿ على النفسية كتعبّب 
 ِإنََّك َلن َواَل َٛبِْش ٓت اأْلَْرِض َمَرًحاالشخصية، ٖببلؼ ا٤بشي الذم فيو الكرب كا٣بيبلء كقولو )

ُلَغ ا١ْبَِباَؿ ُطوالً  ( كىذه َوِإَذا َخاطَبَػُهُم ا١ْبَاِىُلوَف قَاُلوا َسبَلًما) ّٕسراء/اإل(َٚبِْرَؽ اأْلَْرَض َوَلن تَػبػْ
: أم سبلـ توديع كمتاركة كانصراؼ، ال سبلـى قالوا سبلماً : السفهىاء، ا١باىلوفالصفة الثانية، 

كيسلموف فيو من اإلٍب كخاليان من اللغو، كىذا مدح  ٙبية، قالوا قوال حكيمان سديدان ينفع ا١باىلْب،
٥بم ابلصرب. أم كيعاشركف الناس متواضعْب متميزين ٖبيليقهم، من دكف تصٌنع كال تكٌلف كال أئٌّة، 
كال يريدكف علوان ُب األرض كال فسادان، كإذا خاطبهم السفهاء ٗبا يكرىوف بغلضة كجفاء أك بقوؿ 

ماف كسبلمة كاطمئناف ببل أية ندامة كال مبلمة، فبل ٯبهلوف على خبيث، أعرضوا عنهم بسبلـ كأ
 أحد كإف جيًهلى عليهم، حىليموا كقالوا قوالن بليغان مفيدان.
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اَي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا ( يتعظ بو ا١باىلوف كىم يثابوف عليو كيسلموف من اإلٍب كقولو )َسبَلًما)
َتِغي ا١ْبَاِىِلْبَ ، كقولو )َٕحزاب/األ( يًدااَّللََّ َوُقوُلوا قَػْواًل َسدِ  ـٌ َعَلْيُكْم اَل نَػبػْ ،  ٓٓالقصص/(َسبَل

كىذا التواضع كالوقار ُب القوؿ كالسلوؾ ليس عن ضعف كذلة، كأ٭با ىو عن قوة نفس كتسامي ُب 
ا ا٣بيلق ككـر ُب الطبيعة، كعدـ ا٥ببوط إٔب مستول ا١بهبلء، كترٌفع عن النقائص، كاإلانء ينضح ٗب

فيو، ككلُّ ينفق ٩ٌبا عنده، فهم ال يرٌدكف ا٣بطأ اب٣بطأ كال يقابلوف ا١بهل اب١بهل، حٌب ال يكونوا 
اُء مثلهم، كيسددكف الناس أبقوا٥بم كأفعا٥بم كيصفحوف عنهم، فهم رٞباء فيما بينهم كقولو ) َأِشدَّ

نَػُهمْ  فَاْصَفِح يء ُب كل مكاف كقولو )، مثلهم كا٤بصباح يضِٗلفتح/ا( َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَٞبَاُء بَػيػْ
 . ٖٓا٢بجر/( الصَّْفَح ا١ْبَِميلَ 

بػىلىٍت َىْوَنً ) -ُ:فائدة ( اإلنساف ا٤بخلوؽ الوحيد الذم يتكرٌب كيتبخَب، أما سائر ا٤بخلوقات فجى
)إٍف ٓب تكٍن حليمان  عن اإلماـ الصادؽ )ع(على طبيعة معينة ال تتعداىا كىي البحث عن الرزؽ، 

: شتم سفيو حكيمان فأعرض عنو، كحْب قيل لو ٓبى ال تبإب؟ قاؿ: ال روي، ُُِ/ِاُبالكفتحٌلٍم( 
أتوقع من الغراب تغريد الببلبل، كىكذا خيليق ا٤بؤمن إذا ٠بع كلمة السوء ٘باىلها، حٌب كأنو ٓب 

آؿ  (َذاِت الص ُدورِ ُقْل ُموُتوا ِبَغْيِظُكْم ِإفَّ اَّللََّ َعِليٌم بِ يسمعها أك كأف ا٤بقصود ّٔا غّبه، كقولو )
( قوالن سا٤بان من العيوب كالنقائص، قوالن دقيقان فيو السبلمة قَاُلوا َسبَلًما) -ِ، ُُٗعمراف/

كاالستقامة كالكرامة يسلموف فيو من األذل، كال ينجٌركف إٔب اإلٍب كالسوء كا٤بشاكل جران، كىذه 
 ؿ:صفتهم ا٤بميزة إذا خالطوا الناس ُب النهار، كُب الليل قا

   ﴾ًَخٍََُِّّٖ َّسِْعٌَُٕ َُُِزِّيِْْ ُٔفًًَّخ ًَهَِْدًٓد﴿ -ٗٙ
كىذه الصفة الثالثة من صفات عباد الرٞبن، أف قلؤّم ال ٚبلو من ذكر هللا تعأب، كأما صفتهم    

( لوجو هللا ُب طاعتو، كىم يقيموف صبلة الليل كيتضٌرعوف إٔب هللا ابلدعاء يَِبيُتوفَ ابلليل أهنم )
كة القرآف، كاالستغفار كبطلب العلم كالتعليم كالعمل بو كنشره، كهتذيب النفس كتزكيتها، كبتبل

كخص العبادة )ابلبيتوتة( ألٌف العبادة ابلليل أبعد عن الرايء، كتعمل على تربية للنفس كنقاء للركح 
يستذكقوف  كتصفية للمشاعر كسبلمة للقلب، كىم مشغولوف عن النـو ا٤بريح ابلعبادة الٌلذيذة! كىم

)الذكر  ٓت غرر ا٢بكم عبادة الليل كالناس نياـ، فيعيشوف لذة ا٤بعٌية مع مقاـ ابوب الرحيم الكرٙب،
نَ  َقِليبًل  َكانُوالٌذة اٌبْب، كالذكر ٦بالسة اٍبيوب(، كقولو )  ُىمْ  َواِبأْلَْسَحارِ  ، يَػْهَجُعوفَ  َما اللَّْيلِ  مِّ

: فهم يوازنوف بْب مطالب الناس كمطالب هللا، كمطالب الركح فائدة، ُٖ-ُٕالذارايت/(َيْستَػْغِفُروفَ 
كا١بسد، كاألمل كالعمل، كيوازنوف بْب العبادات كا٤بعامبلت، كبْب األقواؿ كاألفعاؿ، كبْب الدين 
كاألخبلؽ، كبْب الركح كا١بسد، كبْب الدنيا كاآلخرة، عن النيب )ص( )ا٤بؤمن ييعُب أبمر دنياه كأمر 

نْػَيا َواآْلِخَرةِ قولو )آخرتو( ك نْػَيا َفِعنَد اَّللَِّ ثَػَواُب الد  ، كتقدٙب ُّْالنساء/(مَّن َكاَف يُرِيُد ثَػَواَب الد 
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السجود على القياـ سبب أٮبيتو كالقرىب بو إٔب هللا، عن اإلماـ الرضا )ع( )أقرب ما يكوف العبد 

 .ُِٔ/ٖٓالبحار ُٗعلق/ال(َواْسُجْد َواقْػََبِبمن هللا عز كجل كىو ساجد( كقولو )
 ﴾ ؿََُخًٓد ًَدَٕ ػٍََخزَيَد بَِّٕ ـَيَنََّْ ػٍََخذَ ػَنَّد خصُِْفْ ََزَّنَد َّوٌٌَُُُٕ ًَخٍََُِّّٖ﴿ -٘ٙ

كىذه الصفة الرابعة ٩بن صفات عباد الرٞبن، كىم مع كل تلك الصفات النموذجية يدعوف رّٔم: 
 ِإفَّ عصمة كا٢بصانة من أسبابو، كا٤بغفرة ما كقع منا، )ابل (َجَهنَّمَ  َعَذابَ ( ادفع عنا )اْصِرؼْ ربنا )

: شرٌان الزمان كخسراانن غراماً ( إٌف عذأّا للمعاندين ال مفر منو كال ٙبٌوؿ عنو. َغَراًما َكافَ  َعَذابَػَها
: ما يواجو اإلنساف من شدة أك مصيبة والغراـدائمان ال يزكؿ عن أىلو، كىذا ما ٯبعلو ٨بيفان، 

مو مع ا٥بم كالغم كال يفارقو، كىذا كناية عن ٚبويفهم من عذابو سبحانو مع ما ىم عليو فيلزمو كيرغ
 َرّبِِّمْ  َعَذابَ  ِإفَّ  ، م ْشِفُقوفَ  َرّبِِّم َعَذابِ  مِّنْ  ُىم َوالَِّذينَ من إخبلص لو كجهاد ُب سبيلو كقولو )

رُ  كخوؼ من أبسو كعقابو،  ، فهم مع طمع كرجاء ُب رٞبتو كخشيةِٖ-ِٕا٤بعارج/(َمْأُموفٍ  َغيػْ
ْحَذُر كىكذا ا٤بؤمن يعيش حالة توازف كاعتداؿ ُب كل شيء، كال سيما بْب ا٣بوؼ كالرجاء كقولو )

ٍاًؿ ) ٓت غرر ا٢بكم، ٗالزمر/( اآْلِخَرَة َويَػْرُجو َرْٞبََة رَبِّوِ  يػٍري األىٍعمى ٍاًء كىا٣بٍىٍوؼً اً خى ٍاؿي الرَّجى ( كقولو ٍعًتدى
هنم يعرفوف ال ينجو أك  َٔا٤بؤمنوف/( وَف َما آَتوا وَّقُػُلوبُػُهْم َوِجَلٌة أَنػَُّهْم ِإَ٘تَٰ َرّبِِّْم رَاِجُعوفَ َوالَِّذيَن يُػْؤتُ )

( إهنم ما رأكا جهنم كلكنهم آمنوا بوجودىا، كٛبثٌلوا َجَهنَّمَ  َعَذابَ : )فائدةعمل من دكف رٞبة. 
الكرٙب، فهذا ا٣بوؼ النبيل إ٭با ىو ٜبرة  صورهتا ٩با جاءىم ُب القرآف الكرٙب كعلى لساف رسوؿ هللا

 اإلٲباف العميق كٜبرة التصديق الدقيق.
 ﴾َِّٗيَد َٔدءَضْ ُْٕٓعَوًَُّخ ًَُٓوَدًٓدإ﴿ -ٙٙ

كا٤بنزؿ الذم ال يتحٌوؿ عذابو عن صاحبو، إٌف أىلىو أخسير  بئس ا٤بقاـ، ك ا٤بستقرك  إهنا بئس ا٤بكاف
فَاتػَُّقوا النَّاَر الٍَِّب ٤بقاـ ىو عذأّا الدائم كال زكاؿ كقولو )خلق هللا، ألف االستقرار ىو النار، كأف ا

، كىل أسوأ من جهنم مكاانن يستقر فيو اإلنساف كيقيم  ِْالبقرة/(َوُقوُدَىا النَّاُس َوا٢بَِْجارَةُ 
اٍ ) ٓت غرر ا٢بكم كا٢بجارة!  (.  لىٍن يػىٍنجيوى ًمنى النٍَّاًر إىالَّ التٍَّارًؾي عىمىلىهى

 ﴾هٌََخًٓد ٌََُِٰيَ زََْْٖ ًًََدَٕ َّوْعًُُُخ ًََُْْ ُُِّْٕكٌُخ َُْْ ؤَٗلَوٌُخ بٌَِخ ًٍَََُِّّٖخ﴿ -ٚٙ
: التبذير ك٦باكزة ا٢بد ُب النفقة ابلنظر اإلسراؼكىذه الصفة ا٣بامسة من أكصاؼ عباد الرٞبن. 

رين ُب إنفاقهم ٝبيعو : ليسوا مبذا٤بعُب: التضييق كالبخل، التقتّبلنظرائو ُب ا٤باؿ، كاب٤بقابل مفهـو 
ُب ٨بتلف آّاالت ُب الضركرايت كالكمالٌيات، كال مقٌصرين كمضٌيقْب ٕبيث يصبحوف ٖببلء 

ِلكَ  بَػْْبَ  وََكافَ ) ( كسطان كاعتداالن، فبل ىو مسرؼ كال ىو قَػَواًما( ككاف إنفاقهم متوازانن )قَػَواًما ذََٰ
َدَؾ َمْغُلوَلًة ِإَ٘تَٰ ُعُنِقَك َواَل تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َواَل َ٘بَْعْل يَ ٖبيل، كخّب األمور أكساطها كقولو )

، كمىٍن منع ِٗسراء/اإل(فَػتَػْقُعَد َمُلوًما ٧بَُّْسورًا ، عن النيب )ص( )مىٍن أعطى ُب غّب حق فقد أسرؼى
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فراط فيو كال تفريط، ال إ،  ىذا ىو اإلسبلـ نظاـ معتدؿ ال ُّصْنور الثقلْبمن حق فقد قَب( 
اء ملكية كال ملكية طاغية، ال ابلقيم الركحية كحدىا، كال ابلقيم ا٤بادية كحدىا ٰبيا اإلنساف، إلغ

يػٍريكيمٍ بل ّٔما معان! ُب ا٢بديث )ليس  من عمل لدنياه دكف آخرتو، كال من عمل آلخرتو كترؾ  خى
َعَلى اْلُموِسِع وؿ )كل ينفق بقدره كق ،لنفقة سواء أكاف غنيان أـ فقّبان دنياه( االعتداؿ كالتوازف ُب ا

رِينَ  ِإفَّ  ، تَػْبِذيًرا تُػَبذِّرْ  َواَل ، كقولو )ِّٔالبقرة/ (َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقَِبِ َقَدرُُه َمَتاًعا اِبْلَمْعُروؼِ   اْلُمَبذِّ
كيٍن )ع( )، عن اإلماـ علي ِٕ-ِٔسراء/اإل (َكُفورًا ِلَربِّوِ  الشَّْيطَافُ  وََكافَ  الشََّياِطْبِ  ِإْخَوافَ  َكانُوا

ران  ان كىالى تىكيٍن ميبىذًٌ ان  ،٠بىٍحى  .َُٓ/ُٖشرح النهج( كىكيٍن ميقىدًٌران كىالى تىكيٍن ميقىَبًٌ
 ﴾دلْؼََْ ٌََُِٰيَ َِّْنَ ؤَؼَدًًََٖٓٓ َّ َُد ًٌَََُّّْٕٗخٍََُِّّٖ َُد ًَّْػٌَُٕ َٓغَ خَُِّوِ بََُِٰيًد آوََُ ًََُد َّوْعٌَُُِٕ خُنَّلَْٓ خَُّعِِ لَََُّّ خَُِّوُ بَُِّد زِدُْمَنِّ ًَ﴿ -ٛٙ
 .كىذه الصفة السادسة من صفات عباد الرٞبن   

كالذين ال ٯبعلوف مع هللا ندان ُب العبادة، كال شركان ُب الطاعة، فبل طاعة لىمخلوؽ ُب معصية 
ن ال ا٣بالق، كمىٍن عمل رايء أك أطاع ٨بلوقان ُب معصية ا٣بالق فهو كمن دعا مع هللا إ٥بان آخر، كالذي

الى ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(يدعوف لطلب حاجاهتم مع هللا إ٥بان آخر، ألف عقيدهتم التوحيد ا٣بالص، 
يى ًلغىٍّبً هللاً 

ان حىٌبَّ ييصىلًٌ  ِٕ البحار (أىٍك يىٍدعيوي ًلغىٍّبً هللًا عىزَّ كىجىلَّ  ،أىٍك يىٍذبىحى ًلغىٍّبً هللاً  ،يىكيويفي اٍلعىٍبدي ميٍشرًكى
ُ ِإالَّ اِب٢ْبَقِّ َواَل يػَ ) ٔٗص ـَ اَّللَّ ، وىذه الصفة السابعة من صفاهتم الشريفة( ْقتُػُلوَف النػَّْفَس الٍَِّب َحرَّ

( أٍف تسعى ُب األرض فسادان أك تز٘ب عن إحصاف أك ترتد عن فطرة كإٲباف أك قتل اِب٢ْبَقِّ كقتلها )
، إهنم ٰبصنوف منة من عباد الرٞبنوىذه الصفة الثا( يَػْزنُوفَ  َواَلَ نفسان بغّب حق )القتل قصاصان( )

تياهنا من فرجها إفركجهم كيتعففوف فبل يقربوف الزٗب كال أيتوف الفاحشة، كالزان ىو الفجور اب٤برأة ك 
ببل ضوابط شرعية، ألف الزان فاحشة كجرٲبة، كمن أكرب الكبائر كا٤بآٍب، كلذا ساكل سبحانو بْب 

بائر ا٤بنكرات ا٤بوبقات ا٤بهلكات الٍب تضر ابلفرد الزان كالشرؾ كقتل النفس اٌرمة، تلك الك
 كآّتمع ُب الدنيا أبضرار جسيمة. 

ِلَك يَػْلَق َأاَثمً ) ( اإلٍب كا٤براد بو جزاؤه، أم يلق جزاء إٜبو، كمن يقَبؼ تلك ا٤بوبقات اَوَمن يَػْفَعْل ذََٰ
الذنب، فيجتمع عليو العذاب  العظيمة من الشرؾ كالقتل كالزٗب، ٯبٍد ُب اآلخرة العقوبةى ا٤بناسبةى مع

 .ا١بسمي كالعذاب النفسي
ىذه الصفات ا٤بذمومة الكريهة ا٤ببتذلة مفرؽي طريقْب، بْب ا٢بياة البلئقة ابإلنساف  -ُ: فائدة

( كا٢بياة الرخيصة ا٥بابطة إٔب مستول ا٢بيواف، بل إنو من عباد الرٞبن ا٤بكرمْبالكرٙب على هللا )
ٯبيز هللا تعأب قتل  -ِب النار، كىو عذاب منكر شديد كمديد، سينزؿ منازؿ آّرمْب أصحا

( كلكنو ال ٯبيز الزان كالشرؾ ألم سبب كٙبت أم ِإالَّ اِب٢ْبَقِّ بعض الناس ُب مواضع ٧بددة )
ًا آَخرَ ) -ّ(، َواَل يَػْزنُوفَ ظركؼ ) ( أانر التوحيد آفاؽ قلؤّم كاستذكقوا حٌب اَل َيْدُعوَف َمَع اَّللَِّ ِإ٥بََٰ
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هللا كقربو كجذبو، فانقشعت جذكر الشرؾ من أفكارىم كأركاحهم ، فعاشوا الَببية القرآنية 

( النفس َواَل يَػْقتُػُلوَف النػَّْفسَ  )-ْٯبابيات(، النموذجية )الٌتخلية من السلبٌيات، ٍب التحلية ابإل
ٌب فتبيح إراقة الدـ اإلنسانية ٝبيعها ٧بَبمة مكٌرمة، إاٌل إذا ٙبققت أسباب ترفع ىذا االحَباـ الذا

َواَل تَػْقتُػُلوا ( ُب القرآف الكرٙب ُب قولو )الزّن بْب قتلْب( جاء )َواَل يَػْزنُوفَ ) -ٓاب٢بق الواضح، 
ـَ اَّللَُّ ِإالَّ ( كقولو )َواَل تَػْقَربُوا الزَِّنَ ( كقولو )َأْواَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْمبَلؽٍ  َواَل تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الٍَِّب َحرَّ

! كُب الزان لذة قصّبة، تتبعها معاانة طويلة، كمشاكل  وٓت ذلك دالالت، ّّ-ُّاالسراء/( ٢ْبَقِّ ابِ 
عن اإلماـ الصادؽ كثّبة! كما يز٘ب الزا٘ب كىو مؤمن، كال ىو غيور، كال ىو أمْب، كال ىو مطمئن! 

ٍاًء النٍَّاًس تػىعيفُّ ًنسىٍاؤيكيمٍ )عي )ع(   عا٘ب الزا٘ب من مرض الكآبة!.، كيَِٕ/ُٕالبحار (فُّوياٍ عىٍن ًنسى
 َِّْٔحَدظِيِْْ خَُِّوُ ُّسًٍَُِّ كَإًََُُٰحِيَ صَدُِمًد ػًََِٔد ًَػَََِٔ ًَآََٖٓ ظَدذَ َٖٓ بَُِّد ، ُٓيَدًٗد كِْوِ ًََّىًُِْْ خُْوَِْدَٓصِ ٌََّّْ خُْؼٍََخذُ َُوُ ُّعَدػَقْ﴿ -ٓٚ-ٜٙ

 ﴾ََّلًِْٔد ؿَلًٌَُخ خَُِّوُ ًًََدَٕ لََٕنَدضٍ
كمىٍن يفعل ىذه األفعاؿ الفاجرة السالفة الذكر، يلٌق ُب اآلخرة جزاء إٜبو كذنبو ك)العقوبة على    

( مضاعفة العذاب عليو كٯبعلو ربُّو خالدان ُب النار مع ا٤بهانة اْلَعَذابُ  َلوُ  ُيَضاَعفْ قدر ا١بناية( )
ككأهنا جرٲبة كبّبة كاحدة، ( أشرؾ وقتل وزَنكاالحتقار، كساكىٍت اآلية ا٣بلود ُب جهنم بْب: من )

( إاٌل من اتب ُب َصا٢ِبًا َعَمبًل  َوَعِملَ  َوآَمنَ  ََتبَ  َمن ِإالَّ ) -َٕيؤاخذ ّٔا بعذاب خالد كاحد! 
 اَّللَُّ  يُػَبدِّؿُ  فَُأولََِٰ كَ الدنيا التوبة النصوح كأحسن عملو، فاإلٲباف ببل عمل كالشجر ببل ٜبر، )

يقلب، أم ٲبحو هللا سوابق معاصيهم ابلتوبة الصادقة، كيعفو عن : يبّدؿ( َحَسَناتٍ  َسيَِّ اهِتِمْ 
 ا٢بٍىسىنىةى  السَّيًٌئىةى  أىٍتًبعً عقأّم، كيثبت ٥بم لواحق طاعتهم كيتفٌضل عليهم ابلتوبة، عن النيب )ص( )

ا اًلقً  ،ٛبىٍحيهى ( ككاف هللا كاسع ا٤بغفرة  رَِّحيًما َغُفورًا اَّللَُّ  وََكافَ ) َْ/ُٗا٤براغي( حىسىنو  ًٖبيليقو  النَّاسى  كىخى
َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسوًءا ٔبََهاَلٍة ّتَّ ََتَب ِمن بَػْعِدِه َوَأْصَلَح فَأَنَُّو كثّب الرٞبة اب٤بؤمنْب التائبْب كقولو )

ـه اًبٍلقىٍلبً ) ٓت غرر ا٢بكم ْٓاألنعاـ/(َغُفوٌر رَِّحيمٌ   ،تػىٍرؾه ا١بٍىوىٍارًحً كى  ،ٍسًتٍغفىٍاره اًبللًٌسىٍافً اً كى  ،التػٍَّوبىةي نىدى
ٍاري أىٍف الى يػىعيويدى   ( َحَسَناتٍ  َسيَِّ اهِتِمْ  اَّللَُّ  يُػَبدِّؿُ ) -ُ: فائدة( كىًإٍضمى

يبدؿ هللا نفوسهم كقد تطٌهرت ابلتوبة النصوح، فيجعلها سعيدة خالية من معاانة شقاء اآلاثـ، 
٢بسنات ما يعادؿ ذنوبو، ابألمراض النفسية، فتتبدؿ سيئاهتم حسنات، أم يعطيهم من جزاء ا

ٕبيث ٛبحو حسناتي التوبًة سيئاًت الذنوب! فمٍن اتبى من الذنب بصدؽ كمن ال ذنب لو، ٍب 
يثيبو هللا على توبتو، كيثبتو عليها! )أك( تتبدؿ أفعا٥بم الٍب كانت مستعدة لعمل السيئات، تتبدؿ 

ِلَك ِذْكَرىَٰ لِلذَّاِكرِينَ   السَّيَِّ اتِ ِإفَّ ا٢بََْسَناِت يُْذِىنْبَ حسنات بعد التوبة النصوح، ككقولو )  )ذََٰ
كما أف ا٢بسناًت ٛبحو السيئاًت، كذلك أف من السيئات الكبّبة ٛبحو ا٢بسنات    -ُ ُُْىود/

 ٲبىيوتي  ًمنٍ ، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )ِا٢بجرات/( َأف َٙبَْبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنُتْم اَل َتْشُعُروفَ كقولو )
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ٓت غرر ، كال ٯبِب اإلنساف إال ما كسبت يداه، ّْٓ/ّٕالبحار يعيش ابألعمار(! ٩بَّنٍ  ثػىري اىكٍ  اًبلذُّنيوبً 
كا٤برء حيث يضع نفسو(!، )أك( ألهنم بٌدلوا السلوؾ ا٤بنحرؼ ابلسلوؾ ا٤بستقيم، فيمحو هللا )ا٢بكم 

َمْل ُسوًءا َأْو َوَمن يَػعْ عنهم أثر السيئة السابقة السلبية، كيعطيهم بعملهم الصاّب ا٢بسنة كقولو )
حيو  ٍسًتٍغفىٍاري اال) ٓت غرر ا٢بكم َُُالنساء/(َيْظِلْم نَػْفَسُو ّتَّ َيْستَػْغِفِر اَّللََّ ٯبَِِد اَّللََّ َغُفورًا رَِّحيًما ٲبى

( فإف السيئات ال تتحوؿ إٔب حسنات، كال ا٢بسنات تتحوؿ إٔب سيئات.  األكيزاىرى
 ﴾َّٗوُ َّعٌُذُ بََُِ خَُِّوِ َٓعَدزًدًََٖٓ ظَدذَ ًَػَََِٔ صَدُِمًد كَةِ﴿ -ٔٚ
، كأصلح سّبتو ابستمرار، فيما بينو كبْب نفسو، كبينو كمىٍن اتبى عن ا٤بعاصي بَبكها كالندـ عليها   

( يرجع إٔب هللا يَػُتوبُ كبْب هللا، كبينو كبْب الناس، كعمل صا٢بان كل إنساف بقدره كمقداره فإنو )
الشكل كا٤بضموف، دافعان للعقاب جالبان للثواب، كأف هللا يتقبل  بذلك مرجعان صادقان مرضيان، ُب

توبتو كيكوف مرضيان عنده، كأكؿ مراتب التوبة الندـ على الذنب، كاالستغفار منو، كأعاد هللا 
رِينَ سبحانو آية التوبة للتنبيو كاإلشارة إٔب ) ،  ِِِبقرة/ال( ِإفَّ اَّللََّ ٰبُِب  التػَّوَّاِبَْب َوٰبُِب  اْلُمَتَطهِّ

يَػُتوُب ِإَ٘ت اَّللَِّ ) -ُ: فائدةشريطة أف ال يرجع إٔب ا٤بعصية بعد أف رجع إٔب خالقو الغفور الرحيم. 
( توكيد التوبة التامة ا٣بالصة إهنم بعد التوبة كالعمل الصاّب، قد كيلدكا ميبلدان جديدان َمَتاابً ) (َمَتاابً 

ندفاع كعمل سيء ٯبب ملء فراغو بعمل صاّب ذىب بو كل ما كاف عليهم من ذنوب، فا٤بعصية ا
قبلع، مضاد، كندـ كاستغفار، كإاٌل حٌنت النفس إٔب ا٣بطيئة، بتأثّب الفراغ الذم ٙبٌسو بعد اإل

َواَل كىذًه لىمحة ُب منهج الَببية القرآنية العجيبة الٍب تغور ُب أعماؽ النفس اإلنسانية كقولو )
( تعميم بعد التخصيص، ألنو متعٌلق التوبة ُب اآلية األكٔب َمَتاابً كأيضان ) ُْفاطر/( يُػنَػبُِّ َك ِمْثُل َخِبّبٍ 

يًعا أَيػ هَ ابلشرؾ كالقتل كالزٗب فقط، كالتوبة ىنا ٗبطلق ا٤بعاصي كقولو ) اْلُمْؤِمُنوَف  اَوُتوبُوا ِإَ٘ت اَّللَِّ ٝبَِ
 .ُّالنور/( َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ 

 ﴾خًََُُّّ ًَبٌَِخ ًَُُّٓخ زِدَُِّـٌِْ ًَُُّٓخ ًَُِخًٓد ًَخٍََُِّّٖ َُد َّْٙيًًََُٕ﴿ -ٕٚ
: كالذين ال يشهدكف الشهادة الباطلة ا٤بعُبكىذا ىو الوصف التاسع من أكصاؼ عباد الرٞبن.    

( شهادة الكذب، كأصلها ٛبويو الباطل ٗبا يوىم أنو حق، الشهادة شهادة الزورا٣بادعة الكاذبة )
اس، إهنم ال يتعمدكف الكىًذبى ُب أقوا٥بم، بل ال ينطقوف ٗبا ٯبهلوف، كال الٍب فيها تضييع ٢بقوؽ الن

يساعدكف أىل الباطل على ابطلهم، كال ٰبضركف ٦بالس الباطل، مثل أفبلـ خليعة كشنيعة كغيبة 
وصف وىذا ال( َوِإَذا َمر وا اِبللَّْغِو َمر وا ِكَراًماكغناء كطرب كفحش كغّبه، كال يعينوف أحدان عليها، )

( كل ما ال خّب فيو، كينبغي أف اللغو: كل فعل أك قوؿ ليس فيو ىدؼ عقبلئي أك )لغوالّ ، العاشر
: مكرمْب أنفسهم، ِكَراًمايلغى من الفكر، كال ييعتمد ُب ا٤بمارسة، كىذا يشمل ٝبيع ا٤بعاصي، 

ف الوقت ُب متسامْب عن ا٥ببوط إليو كا٣بوض فيو، أم إذا مركا أبىل اللغو كىم يلغوف، كيضٌيعو 
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ابللغو كأىلًو كٌرموا  ا( كإذا مرك َمر وا ِكَراًماتوافو األمور، كال يشَبكوف ُب كبلـ أك ٦بلس ال خّب فيو )

أ٠باعهم كأنفسهم عنو كما نزىوا ألسنتهم عن التفوه بو، كعدـ االختبلط ّٔم ك٦بالستهم، فَبتفع 
 ١بٌيف ذات الركائح الكريهة! أنفسهم كتتسامى عن ىذا ا٤بستول، كالنحلة تسرع إذا مرت اب

تَ كقولو ) ـٌ َعَلْيُكْم اَل نَػبػْ ُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُو َوقَاُلوا لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسبَل ِغي َوِإَذا ٠بَِ
فوعي ا٤بؤمنْب أكرب من االنشغاؿ ابللغو كا٥بذر، كليس لديهم من الفراغ  ٓٓالقصص/( ا١ْبَاِىِلْبَ 

كالبطالة ما يضيعونو ابللغو الفارغ، فهم ال يعملوف مع أىل ا٤بعاصي، كال يساعدكف أىل الباطل 
على ابطلهم، كيكرموف أنفسهم ابحَباـ الوقت كحسن استثماره، كيعتنوف ابلقضااي الكبّبة كال 

ؿى قيل (مٌ ٍشتػىغىلى اًبٍلميًهم ضىيَّعى األىىى اً مىٍن ) ٓت غرر ا٢بكميهبطوف إٔب الصغائر كالتوافو،  : )مىٍا نػىٍفعىليوي ًخبلى
دًٌدي مىٍا نىكيويٍف(!  ـي ًبًو ُبٍ أكقٍاًت فػىٍراًغنٍا ٰبي ينىٍا، كىمىٍا نػىقيوي لًنٍا ٰبيىدًٌدي مىٍا لىدى ًمٍن ) عن النيب )ص(سىٍاعىٍاًت عىمى

ٍرًء تػىرٍكيوي الكىبلىـي ًفٍيمىا الى يػىٍعًنٍيوً  ٗبىىا الى ًيعنىًيًو  ٍشتػىغىلى اً مىٍن ) رر ا٢بكمٓت غ، ُّٔ/ِالبحار(حيٍسًن ًإٍسبلـً اٍلمى
فىاتىوي مىا ًيعنىًيًو( أما اللهو فهو ضد ا١بد مع الفراغ كا٥بزؿ، كمىٍن كثر ٥بوه صغر عقلو، كقلَّ فكره 

فإهنا اٍلغىٍفلىةى )احذركا ٓت غرر ا٢بكم كضاع عمره، كمىٍن ٥بى لغى كسها كغفل عما ليس ٗبغفوؿ عنو 
ٍاًد ا٢بًٍ  (، ككل كبلـ ليس فيو نفع فهو يضر، كيكوف صاحبوي الغيان، ُب غرر ا٢بكم )ريبَّ  سٌ ًمٍن فىسى

 كبلـ كا٢بساـ( أم كبلـٌ )جراٌح(
 ﴾ًَخٍََُِّّٖ بٌَِخ ًًٌُُُِّخ زِأَّدضِ ََزِّيِْْ َُْْ َّىًُُِّخ ػََِْْيَد صًُّٔد ًَػَُْْٔدًٗد﴿ -ٖٚ

َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ِِباَيِت ) ا٤بعُب:رٞبن كىذه الصفة ا٢باديةى عشرة من صفات النخبة من عباد ال
( كالذين إذا كيعظوا آبايت القرآف، كخيوفوا ّٔا أك ٠بعوا سيٌنة النيب )ص( الصحيحة، أك حكمة َرّبِِّمْ 

َها ُصمًّا َوُعْمَياَنً كتشاؼ حديث كغّبىا )ا بليغة أك ٕبث  علمي معاصر أك  ( ٓب ٗتَْ ٱبَِر وا َعَليػْ
غافلوا عنها، كٓب يكٌبوا عليها متجاىلْب منافعها، غّب منتفعْب ّٔا كالصم كالعيمياف، بل ييعرضوا كيت

كٓب يقعوا عليها  ا(ٗتَْ ٱبَِر و نظركا فيها كتفكركا ُب مقتضاىا ك٠بعوىا آبذاف كاعية كعقوؿ منفتحة )
ْب عن الرأم مهملْب ٥با كال مبالْب ّٔا  كال منكبْب على عاداهتم متعصبْب تعصبان أعمى، منغلق

 اآلخر، رافضْب مبدأ ا٢بوار كالبحث ٫بو األحسن كالصم كالعمياف. 
َهاكقولو ) بل فهموىا ككعوىا كأتثٌركا  ِْالفرقاف/( ِإف َكاَد لَُيِضل َنا َعْن آ٥ِبَِتَنا َلْواَل َأف َصبَػْرََن َعَليػْ

انوا على بصّبة كعلم، من منها، كأخذكا ّٔا عن بصّبة كعلم، فآمنوا ٕبكمتها كاتٌعضوا ٗبواعظها كك
م .كقولو ) رْ )كقولو  ِنفاؿ/األ(َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آاَيتُُو زَاَدتْػُهْم ِإٲبَاَنً أمرىم، كبٌينة من رًٌّٔ  ِعَبادِ  فَػَبشِّ

م كال )فآايت هللا ال تيسمع الص -ُ، فائدة:ُٖ-ُٕالزمر/(َأْحَسَنوُ  فَػيَػتَِّبُعوفَ  اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  الَِّذينَ 
هتدم العمي، كإ٭با هتدم من نظر إليها بعقلو، كأعطاىا قلبو كمشاعره فيجِب من ٜبارىا، كىذا 

ًر العلم ( ) َوَما يَػْعِقُلَها ِإالَّ َوتِْلَك اأْلَْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها ِللنَّاِس حث على طلب العلم )العبادة على قىدى
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اٍ  فىًحيثي ( ىدفوةي ضىاٍلَّةي اٍلميٍؤًمًن )ا٢بًٍٍكمى عن النيب )ص( ) ،ّْالعنكبوت/(اْلَعاِلُموفَ  ىى ٍا أىخىذى ىى  كىجىدى
ٌق بػىهىا( كأىلها  ( من صفات عباد الرٞبن أهنم ِإَذا ذُكُِّروا ِِباَيِت َرّبِِّمْ ) -ِ، ٗٗ/ِالبحارفػىهيوي أحى

وهنا عتبار إذا كعظوا، مفتوحو القلوب آلايت هللا كمواعظو يتلقٌ سريعوا التذٌكر إذا ذٌكركا قريبو اال
 عتبار، كيتعٌلموف منها كيعٌلموهنا.ابلفهم كاال

 ﴾َٓدًٓدًَخٍََُِّّٖ َّوٌٌَُُُٕ ََزَّنَد ىَرْ َُنَد ِْٖٓ ؤًََِْخـِنَد ًٌَََُِّّّدظِنَد هَُُّشَ ؤَػٍُْْٖ ًَخـْؼَِْنَد ُُِِْٔعَّوِنيَ بِ﴿ -ٗٚ
كالسركر، ألف  :كناية عن الفرحقرة أعْب، ىذه الصفة الثانية عشرة من صفات عباد الرٞبن

العْب تستقر عنده ُب إشباع نظرىا بتحقيق طموحها، كذلك ال يكوف إاٌل عن ىدكء النفس، 
: ا٤بعُبكاطمئناف القلب كراحة الضمّب، ٩با ٯبعل العْب تنظر إٔب ا٢بياة نظرةن كاقعيةن صحيحةن، 

ماؿ الدينية كالدنيوية، كالذين يقولوف ربٌنا اجعلي لنا ُب األزكاج كالذرية مٌسرة كفرحان بتحقيق اآل
ابلتمسك بطاعتك كاالستقامة على دينك كالعمل ٗبرضاتك، ما تسرُّ بو نفوسنا كتراتح ضمائران 

َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقَْب كتنشرح بو صدكران، أبف نراىم موٌفقْب ُب دنياىم مطيعْب لك ٦بتنبْب معاصيك )
قوف ُب الدين، كا٣بّب كاإلحساف كعلو ا٥بمة كطلب العلم  ( قدكة يقتدم ّٔا ا٤بتٌ ِإَماًما( اجعلنا )ِإَماًما

كالتعليم كالعمل الصاّب، كإقامة شعائر الدين، كىكذا يتمُب ا٤بؤمن من صميم قلبو أف يسّب ٝبيع 
عن ابن  ،َٗاألنعاـ/(فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدهْ  ُأولََِٰ َك الَِّذيَن َىَدى اَّللَُّ الناس على هنجو ا٤بستقيم كقولو )

ُهْم أَِئمًَّة يَػْهُدوَف ِبَِْمِرََن َلمَّا َصبَػُرواجعلنا أئمة ا٥بدل كقولو )ا) عباس ، عن ِْالسجدة/(َوَجَعْلَنا ِمنػْ
ٍا كىأىٍجري مىٍن عىًملى ًّٔىٍا ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىةً النيب)ص( ) ، ّٕٕ/٦ّبمع البياف (مىٍن سىنَّ سينَّةن حىسىنىةن فػىلىوي أىٍجريىى

على أف طلب الرايسة )القيادة( ُب الدين كالدنيا مستحب، بشرط أف يقيم حٌقان  :ٓت اآلية إشارة
ىيةي ال تػيوىلويهي(  كيزيح ابطبلن، كتطلب الرايسة لغّبىا ألمور أىم منها، كال تطلب لذاهتا )مىٍن طىلىبى الوىالى

ٍافى  الًَّذم يىكينً  ٓبىٍ ) عن اإلماـ علي )ع((، َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقَْب ِإَماًماكُب قراءاهتم )ع( )  ُب  مينىٍافىسىةن  ًمنَّاٍ  كى
ـً  فيضيوؿً  ًمنٍ  ءو  شىيٍ  ًإٍلًتمىٍاسى  كىال سيٍلطىٍافو   ُب  اإًلٍصبلىحى  كىنيٍظًهرى  ًديًنكى  ًمنٍ  اٍلمىعىٍآبى  دَّ لًنػىري  كىلىًكنٍ  ،ا٢ٍبيطىٍا
ـي  ًعبىٍاًدؾى  ًمنٍ  اٍلمىٍظليوميويفى  فػىيىٍأمىنى  ،ًببلىًدؾى   ٓت غرر ا٢بكم ُِٔ/ٖشرح النهج( حيديكيًدؾى  ًمنٍ  عىطَّلىةي اٍلمي  كىتػيقىٍا

ًة فػىقىٍد شىٌرؼى نػىٍفسىوي( كتو العيوف ابلوقار كا٥بيبة، كلغة العيوف يعرفها أىل البصّبة.  ٢بكىمى جى ابى  )مىٍن ٥بًى
 :فائدة

عليهم، من علو مرتبتهم أف دعاءىم لذرايهتم ُب صبلحهم فإنو دعاء ألنفسهم، ألف نفعو يعود  -ُ
بل دعاؤىم يعود إٔب النفع العاـ، كصبلح الكثّب ٩بن ( َىْب لََناك٥بذا جعلوا ذلك ىبةن ٥بم، فقالوا )

( إهنا درجة عالية سامية، يطلبوف من هللا كيدعونو ليساعدىم ِلْلُمتَِّقَْب ِإَماًما) -ِيتعلق ّٔم، 
٥بم كعلومهم كييفتخر أبفعا٥بم، كىي للوصوؿ إليها، كىي درجة اإلمامة ُب الدًٌين ٕبيث ييطمئن ألقوا

ِلَك ِمْن َعْزـِ اأْلُُمورِ درجة ال تتم إالٌ ابلصرب كالتقول كاليقْب كقولو ) آؿ ( َوِإف َتْصَِبُوا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ ذََٰ
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ه أىليو ُب طاعة هللا يسرُّ ّٔم قلبو كتقرُّ ّٔم عينو، ٩با يتوقع  -ّ، ُٖٔعمراف/ فا٤بؤمن إذا ساعدى

ال يبْب القرآف الكرٙب ُب ىذه  -ْ، ُِالطور/(َأ٢ْبَْقَنا ِّبِْم ُذرِّيػَّتَػُهمْ ُب ا١بنة، كقولو ) ٢بوقهم بو
اآلايت ٝبيع صفات عباد الرٞبن النموذجية، كأ٭با يصف ٬ببتهم أهنم يتحٌلوف بصفات الكماؿ 

ل بيت كا١بماؿ كا١ببلؿ، كمن أٮبها الصفات ا٤بذكورة أعبله، كمن مصاديق ىذه اآلايت أئمة أى
 )اإلمامة نظاـ األمة(. ٓت غرر ا٢بكمالنيب)ص( 

 ﴾ؤًََُُٰحِيَ ُّفًََّْْٕ خُْـُُْكَصَ زَِٔد صَسًَُُخ ًََُِّوٌََّْٕ كِْيَد ظَمَِّْصً ًَََِٔدًٓد﴿ -٘ٚ
قولو ك ُٗٔآؿ عمراف/( ِعنَد َرّبِِّْم يُػْرزَُقوفَ : استعارة ببلغية من مقاـ العنديٌة كالقرب كقولو )الغرفة

: كناية تشبيهية عن منزلة رفيعة سامية، والغرفة، ٓٓالقمر/(ْقَعِد ِصْدٍؽ ِعنَد َمِليٍك م ْقَتِدرٍ ٓت مَ )
(  َوُىْم ٓت اْلُغُرفَاِت آِمُنوفَ كأعلى مكاف ُب ا١بنة، كليست غرفة كاحدة، كإ٭با ىي غرفات، كقولو )

الرفيعة الٍب فيها الغرفة، كفيها  ، كإ٭با أفردت ىنا ألف ا٤براد ّٔا ا٤بنزلة، أم ٯبزكف ا٤بنزلةّٕسبأ/
ٌبآة كا٤بفاجآة، ألهنا ٝبيعها ُب درجة كاحدة.  أول ك إشارة إ٘ت عباد : ا٤بعُبالغرفات كآّازات كا٤بخى

الذين ذيكرت أكصافهم النموذجية سابقان أكلئك ا٤بكٌرموف من عباد الرٞبن الذين أضافهم هللا  الرٞبن
وذجية، من االستقامة كاألخبلؽ كحسن السّبة، فلهم أيضان إٔب نفسو، ا٤بتصفوف بصفات ٩بيزة ٭ب

( للصرب ىنا لو مدلوؿ كاسع، أم ٗبَا َصبَػُروامنازؿ ٩بيزة كدرجات ٭بوذجية سامية عالية ا٤بضامْب )
بصربىم على فعل الطاعات، كاجتنأّم أنواع ا٤بنكرات، كسيطركا على أىوائهم، كأنو لوال الصربي 

عزائمهم كاختٌل توازهنم، فالصرب ىو الصمود كالثبات أماـ الشدائد، كىو زاد  كا٢بلم كالثبات ال٫بٌلت
َويُػَلقَّْوَف ِفيَها ٙبَِيًَّة ) ْٖالطور/(َواْصَِبْ ٢ِبُْكِم رَبَِّك فَِإنََّك ِبَِْعُيِنَناا٤بؤمن كالقوة الٍب تزيد عبلقتو اب )

 كمن هللا، ٙبية ٩بيزة رحيمة كرٲبة.( كيلٌقوف فيها من ا٤ببلئكة، كمن بعضهم بعضان َوَسبَلًما
ـٌ قَػْواًل مِّن رَّبٍّ رَِّحيمٍ كقولو ) إف الذين ينزلوف ّٔذه الغرفة ا٤بٌكرمة، كىم موضع  ،ٖٓيس/( َسبَل

احتفاء كاحَباـ كتكرٙب، كيبتدركف فيها ابلٌتحية كاإلكراـ كالسبلـ ا١بميل كفق الوصف، كُب ذلك 
ٌياؾى  ا٢بياة، حياة طيبة دائمة ألنو أصل  هللا أم جعل لك مضاعفة أينس كانشراح ٥بم، أٍف يقاؿى حى

ال طمئناف، كالسبلمة الدائمة ُب ا١بنة )التحية من ا٢بياة، كالسبلـ من السبلمة كاألمن كاألماف كاال
ـٌ  ، اَببٍ  ُكلِّ  مِّن َعَلْيِهم َيْدُخُلوفَ  َواْلَمبَلِئَكةُ (، كقولو )َعْيَش ِإالَّ َعْيُش اآلِخَرةِ   ٗبَا َعَلْيُكم َسبَل

 .ِْ-ِّالرعد/( الدَّارِ  ُعْقىَب  فَِنْعمَ  َصبَػْرُتُْ 
ُب ا٢بديث )إٌف ُب ا١بنة لىغرفان مبنية ُب ا٥بواء، ال عبلقة من فوقها كال عمادى من ٙبتها،  -ُ:فائدة

ف عليو، الصابرك  ِٓٓ/ٔركح البياف ال أيتيها أىلها إاٌل شبو )أشباه( الطّب، ال ينا٥بيا إاٌل أىلي الببلء(
: مىٍن أراد أف يعرؼ ٧ببة هللا لو ك٧ببتو  تعأب، قيل -ِأم كثرة معاانهتم ال تغّب من استقامتهم ، 

مىٍن أىرىٍادى أىٍف يػىٍعًرؼى كىٍيفى مىٍنزًلىتىوي ًعٍندى هللًا فلينظر إٔب حالو الذم ىو عليو، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )
هي، فىًإفَّ هللاى يػيٍنزًؿي اٍلعىٍبدى ًمٍثلى مىٍا يػيٍنزًؿي اٍلعىٍبدي هللاى ًمٍن نػىٍفًسوً فػىٍليػىٍعًرٍؼ كىٍيفى مىٍنزًلىةي هللًا عً  ، ُٔٓ/ُٕالبحار(ٍندى



 

 عشر التاسع/ ا١بزء ٚٚ/ عدد آايهتا  مكية/  ٕ٘ الفرقاف/ ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ         308
 

ٓت هنج : ترؾ الشكول من أٓب البلول لغّب هللا، فأف الشكول لغّب هللا مذلة، الصَب( ٗبَا َصبَػُروا )-ّ
اٍ  مىنٍ ) ٕٚٗالببلغة حكم أىنَّوي  نو ميٍؤمً  ًإٔبى  ا٢بٍىٍاجىةى  شىكى ا فىكى ٍاىى ٍاىىا كىمىنٍ  ،هللاً  ًإٔبى  شىكى ٍاًفرو فىكىأى٭بَّىاٍ  إٔبى  شىكى  كى

اٍ   .(هللاى  شىكى
 ﴾ ًَُٓوَدًٓد ُْٕٓعَوًَُّخ كِْيَد لَُٕنَطْ وَدًَُِِّٖ﴿ -ٙٚ

مقيمْب ُب ذلك النعيم ال ٲبوتوف كال ٱبرجوف من ا١بنة، ألهنا دار ا٣بلود كالبقاء، كما أحسنىها مقران 
َذا فَػْليَػْعَمِل اْلَعاِمُلوفَ بها منزالن ٤بن اتٌقى هللا كقولو )طيأك  ِلَك ) ُٔالصافات/(ِلِمْثِل ىََٰ َوٓت ذََٰ

( َساَءْت ُمْستَػَقرًّا َوُمَقاًما( مقابل )َوُمَقاًما ُمْستَػَقرًّا َحُسَنتْ ) ِٔا٤بطففْب/( فَػْليَػتَػَناَفِس اْلُمتَػَناِفُسوفَ 
صة البشرية الصافية السامية، الٍب تستحق أف تكٌرـ كتكوف خليفة ك٤با صٌور عباد الرٞبن، تلك ا٣ببل

هللا على أرضو،  ٱبتم السورة ّٔواف البشرية على هللا، لوال الذين يتطٌلعوف إٔب رٞبة السماء، فأما 
 ا٤بكذبوف فهم الشاذكف فيليقي ّٔم العذابي كيلزمهم الشقاءي .

 ﴾دكَوًَْ ًٍََّزْعُْْ كٌََْٕفَ ٌٌَُُّٕ َُِّخًٓ يُػَدئًُُْْ هَُْ َٓد َّؼْسَإُ زٌُِْْ ََزِِّ ٌََُُْد﴿ -ٚٚ
: ييقاؿ ما يعبأ بو أم ال تعتِب بو، أم ما يصنع بكم، ما يبإب بكم كال يقيم لكم  ما يعبأ بكم

( لوال إٲبانكم وال ُدَعاؤُُكمْ لكزانن، كال قيمة كال منزلة كال كرامة لكم عند هللا تعأب، كال يعَبؼ بكم )
كم كتضرعكم ، فإف شرؼ اإلنساف بطاعة ربو، ككرامتو ابلعلم ؤ كم كاستقامتكم كدعاكعبادت

كا٤بعرفة كالعبادة كالعمل الصاّب، كإال فهو كسائر ا٢بيواانت سواء، فالذم ال يعبأ بنفسو كيعُب ّٔا، 
وديكم كعدميكم : قل اي ٧بمدي للناس كافة، ما يبإب هللا بكم، فوجا٤بعُبال يعبأ بو هللا كال يعُب بو!. 

( لوال تضرعكم إٔب هللا كاستغاثتكم بو، ُب ٝبيع األحواؿ ُب الشدة وال ُدَعاؤُُكمْ لعنده سواء )
رً  كعىلىى( لوال عباداتكم  تعأب )وال ُدَعاؤُُكمْ لكالرخاء، كإذا مسكم الضر أك أصابكم السوء )  قىدى

نَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوفِ  َوَما َخَلْقتُ ( كقولو )اٍلًعبىٍادىةي  تىكيويفي  اٍلعىٍلمً  مىٍن ) ٓت غرر ا٢بكم، ٔٓالذارايت/(ا١بِْنَّ َواإْلِ
ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً  بْػُتْم ( كمن قصر عن أصوؿ العبودية أعيد إٔب الرٌؽ!، )قىٍا فَػَقْد َكذَّ

قد كذبتم أيها الكافركف ابلرسوؿ كالرسالة، : مبلزمان كالزمان ٰبيق بكم، فلزاماً ( اَفَسْوَؼ َيُكوُف ِلَزامً 
كأعرضتم عن ا٥بدل كاتبعتم ا٥بول، فأعرضتم عما يسعدكم كاتبعتم ما يهوم بكم إٔب السوء كقولو 

ْن َحْيُث اَل يَػْعَلُموفَ ) فسوؼ يكوف تكذيبكم يؤدم بكم إٔب العذاب  ،ْْالقلم/(َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ
، ُِّالنساء/(َمن يَػْعَمْل ُسوًءا ٯُبَْز ِبوِ م الكفر ُب الدنيا، كقولو )مبلزمان لكم ُب اآلخرة، كما الزمك

ربح عليك، إ٭با خلقتك لَببح علٌي، فاٌٚبذ٘ب بدالن بن آدـ كعزٌب ما خلقتك ألا جاء ُب التوراة : )اي
 من كل شيء، فأان خّب لك من كل شيء(. 

عبدكا هللا تعأب ابختياركم، كمىٍن ال يعبد : أنكم ما خيلقتم إاٌل لتاي أيها الناس( ا٣ببلصة) -ُ:فائدة
هللا فإنو يعبد الشيطاف عدكى اإلنساف، عندئذ يكوف عبئان ثقيبلن على نظاـ ا٣بلق، ألف كل 
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ا٤بخلوقات تطيع هللا كالعاصي ىو الشارد على ىذا النظاـ، فيكوف طعمان للشيطاف كما أٌف الشاردى 

( كٓب يقل )ال يعبأ( للمبالغة ُب النفي، أم أٌف النفي ْعَبأُ َما يػَ ) -ِمن قطيع ا٤برعى طعمان للذئب!، 
لوال ىذه ا٢بكمة كاقع ُب كل زماف، أم  أف خلق هللا الناس إ٭با كاف ٢بكمة بليغة أرادىا هللا، كأنو 

٤با اٌ٘بهت إرادة هللا سبحانو إٔب خلقهم، كىذه ا٢بكمة ىي أف يعبدكه كتتجلى فيهم آايت قدرتو 
ذا ا٥بدؼ الكبّب عبأ هللا سبحانو كتعأب ّٔم، ككٌرمهم كرٞبهم كجعلهم كعلمو، كمن أجل ى

يعَبفوف بوجوده، فكيف تتحقق : كثّب من الناس ال يعبدكف هللا كال سؤاؿ -ّخلفاءه ُب أرضو، 
: إفَّ الذين آمنوا كاستقاموا على منهج هللا ا١بوابحكمة هللا من خلق الناس كىم ال يعبدكنو؟ 

نهم حجة هللا على اإلنسانية، كمن أجلهم كانت رٞبة هللا ابلناس ٝبيعان، كأهنم كلو كانوا قلة كلك
( كقولو اٍلمىقىٍاؿً  ًلسىٍافب أكى بًلسىٍاف ا٢بٍىٍاًؿ منقادكف  طوعان أك كرىان، يىعرفوف أك ال يىعرفوف، انقياد )

 . ْْسراء/اإل(مْ يحهُ بِّ سَ تَ  َوِإف مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ٕبَْمِدِه َولََِٰكن الَّ تَػْفَقُهوفَ )
 َُيونس/(  َأِف ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ ) َنَوآِخُر َدْعَوا

 . ٜٕاألنفاؿ/( اَي أَيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْف تَػتػَُّقوا اَّللََّ ٯَبَْعْل َلُكْم فُػْرقَاَنً : )نقوؿ ا٣بتاـ وٓت
لسورة الفرقاف بقدري ال بقدرىا، ٔبهد متواصل فا ( سَّرَوْعُي اْلُقْرآِف اْلُميَ ) هللا بعوف َُتَّ 

ا٢بمد وا٤ِبّنة، واب٢بمد تتم الصا٢بات وتزداد الَبكات وتدفع النقمات، بتاريخ 
ٓت  ،مع تصحيحها عدة مرات وتدقيقها ػىٜٖٗٔ/رجب/ٖٕـ، ا٤بوافق ٕٛٔٓ/ٚ/ٕ٘

لقرآنية الكرٲبة إنو ٠بيع العراؽ، الكاظمية، داعْب هللا مساعدتنا على تكملة بقية السور ا
 ٦بيب الدعاء.

 بقلم الباحث: مكي قاسم البغدادي
 
 
 

 من مقاصد السورة:
مكية، عا١بت أصوؿ الدين، كتعُب ٔبانب العقيدة كاإلٲباف، كبقية السور ا٤بكية، عرضت أٮبية 

ن بعثهم هللا القرآف ٥بداية الناس، كبلسمان شافيان ألمراض البشرية، كمسؤكلية الرسل الكراـ الذي
٥بداية الناس، كذكرت عدة قصص منها قصة موسى كليم هللا )ع( كقصة إبراىيم )ع(، كنوح 
كىود كصاّب كلوط كشعيب )ع( كٙبٌدثت عن ا٤بتقْب كالغاكين كمصّبٮبا يـو الدين، كختمت 

أف القرآف  السورة ابلرٌد على افَباء ا٤بشركْب ُب زعمهم أف القرآف من تنزؿ الشياطْب، ليتناسق البدء
سورة مصدر ىداية كٞباية من كساكس الشياطْب، كيتناسق مع ا٣بتاـ ُب تناسق كالتئاـ!، ك٠بيت )

( يقوؿ هللا تعأب ُب هناية كل قصة من َوالش َعَراُء يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووفَ ( ألف فيها ذكران )الشعراء

 ترتيبها
26 

 ياتهاآ
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ِلَك آَليَةً قصص األنبياء قولو ) ( كتكررت ىذه اآلية ٜباف بََّك ٥َبَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ َوِإفَّ رَ ،  ِإفَّ ٓت ذََٰ
كتشجيعان لو كلكل  مرات حٌب تكشف سينة هللا الثابتة مع األنبياء ا٤باضْب، لتكوف مواساةن للنيب

(: عن اإلماـ فضلها، ا١بزء التاسع عشر )ِِٕ(، عدد آايهتا ِٔا٤ببلغْب للرسالة، رقمها )
ليلة ا١بمعة كاف من أكلياء هللا، كُب جواره ككنفو كأسكنو هللا ُب جنة الصادؽ )ع( )مىٍن قرأىا ُب 

عدف، مع النبيْب كا٤برسلْب كالوصيْب الراشدين، كٓب يصٍبو ُب الدنيا بؤس أبدان، كأعطى ُب اآلخرة 
 . ّّٗص٦ٕبمع البياف من األجر ا١بنة حٌب يرضى كفوؽ رضاه( 

 على منهج هللا من شركطو. مبلحظة: ىذا الفضل بشرطو كشركطو، كاالستقامة

 
 ﴾ؼْٕ﴿-ٔ

قد بٌينا معا٘ب ا٢بركؼ ا٤بقطٌعة ُب أكؿ سورة البقرة. خبلصتو إٌف القرآف مرٌكب من أمثاؿ ىذه 
ا٢بركؼ ا٥بجائية، كلكنو عإب الببلغة، كحجة على الناس أٝبعْب، كال ٲبكن االتياف ٗبثلو كتقرأ 

 طا، سْب، ميم.
 ﴾ُُْٔسِنيِظِِْيَ آَّدضُ خٌُِْعَدذِ خ﴿ -ٕ

ر ُب معانيو، كالدقيق ُب مبانيو، كالعميق ُب دالالتو، كأنو كبلـ هللا ىذه آايت القرآف الواضح ا٤بيسٌ 
، الذم يفصل بْب ا٢بق كالباطل، الظاىر إعجازيه ٤بن تدبٌره كأتملو، كىو  كيهدم للٍب ىي أقـو

، كيعرٌب عن عظمة القرآف ( اسم إشارة للبعيدتِْلكَ حجة على ا٤بسلمْب خاصة، كذكر للعا٤بْب. )
 كإف كاف قريبان ألٮبيتو كارتفاع مرتبتو، كضخامة دكره ككظيفتو للناس كافة.

 ﴾ َُؼََِّيَ زَدوِغٌ َّٗلَْٕيَ ؤََُّد ٌٌٌَُُّٗخ ُٓآِْنِنيَ ﴿ -ٖ
: مهلك نفسك حزانن كأ٤بان ألجلهم، أم لعلك اي دمحم مهلك نفسك لعدـ إٲباف ابخع نفسك

يصٌور مدل ما كاف رسوؿ هللا )ص( يعانيو من ا٤بكٌذبْب، كفيو تسلية للنيب ىؤالء الكفار كىذا 
اشفق على نفسك كال هتتم  -ُ:فائدة)ص( حٌب ال ٰبزف كال يتأثر على عنادىم كعدـ إٲباهنم. 

حزانن ٗبن ال يعتِب بنفسو، فمن الظلم أف يطلب اإلنساف لغّبه السبلمة كلنفسو العذاب، كقولو 
َوَما ، لقد بلغت كألقيت ا٢بجة الكافية، كقولو )ٖفاطر/( ْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراتٍ َفبَل َتْذَىْب نػَ )

ُكل  ، أما نتائج التبليغ فلست مسؤكالن عنها كقولو )ْٓالنور/( َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَببَلُغ اْلُمِبْبُ 
 . ُِالطور/( اْمِرٍئ ٗبَا َكَسَب َرِىْبٌ 

 ﴾ػََِْْيِْ َِّٖٓ خََُّٕٔدءِ آَّصً كَظََِّطْ ؤَػْنَدهُيُْْ َُيَد وَدظِؼِنيَبِٕ ََّٗٙإْ ُٗنٍَِّّْ  ﴿ -ٗ
َن السََّماِء آيَةً ىٌوف عليك، ) ( داللة كمعجزة خارقة مذىلة أتخذ بقلؤّم، ِإف نََّشْأ نُػنَػزِّْؿ َعَلْيِهم مِّ

ارقة بصورة حٌسية كتضطرىم إٔب اإلٲباف قسران كقهران كجربان لفعلنا، اآلية تصٌور خضوعهم ٥بذه ا٣ب
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مؤثرة، فتبقى أعناقهم ملوية ٧بنية مشدكدة لكأف ىذه ىيئة قائمة ال تفارقهم! كىذه كناية عن 
الذلة كا٣بضوع، ٤با يقع على اإلنساف من شدائد كأىواؿ تثقل الرأس، كيضعف العنق عن ٞبلها، 

( َأْعَناقُػُهمْ خضوع أصحأّا فأصبحت )عتاؽ، ( ا٤براد اب٣بضوع اإلَفظَلَّْت َأْعَناقُػُهْم ٥َبَا َخاِضِعْبَ )
كلكن ال نفعل، ألان  ُٔنعاـ/األ( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ منقادة خاضعة لئلٲباف ابلقهر، كقولو )

جباراين، كلو فعل لسقط الببلء كا١بزاء، كا٢بساب كالثواب انريد أف يكوف اإلٲباف إختياراين ال 
أف تكوف العقيدة منطلقةن من قناعة علمية اتمة، كمن الضبلؿ  كالعقاب، كا١بنة كالنار، كالبد

ينِ االتباع األعمى للضالْب، كلو كانوا أصحاب كجاىة ابسم الدين. كقولو ) َقد  اَل ِإْكَراَه ٓت الدِّ
َمَن َمن ٓت َوَلْو َشاَء رَب َك آَل ، كال قيمة لئلٲباف ابإلكراه كقولو )ِٔٓالبقرة/(تػَّبَػْبََّ الر ْشُد ِمَن اْلَغيِّ 
يًعا  ، لقد جعل القرآف مناىجى ٗٗيونس/( َأفَأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحٌبََّٰ َيُكونُوا ُمْؤِمِنْبَ اأْلَْرِض ُكل ُهْم ٝبَِ

حياة كاملة، كمعجزان ُب ٝبيع النواحي، كالذم ال ينفعو القرآف يضره الشيطاف، كالذم ال ينفعو 
 اليقْب يضره الشك !.

 ﴾ْيِْ ِّٖٓ ًٌٍُِْ َِّٖٓ خَُُّلََِْٰٖٔ ُٓمًَْغٍ بَُِّد ًَدٌُٗخ ػَنْوُ ُٓؼُِْظِنيًَََٓد َّإْظِ﴿ -٘
( جديد تنزيلو، أك ٦بدد أتكيلو، أك موعظة قرآنية مؤثرة ٧ُبَْدثٍ كما أيٌب الناس من ذكر ُب القرآف )

َكانُوا ِإالَّ  حديثة ُب نفوسهم، أك اكتشاؼ أعجاز علمي قرآ٘ب معاصر، من الرٞبن لتذٌكرىم بو )
( ٧ُبَْدثٍ ( إال تولوا عنو كأعرضوا مدبرين عن استماعو مستكربين، كالقرآف ذكر )َعْنُو ُمْعِرِضْبَ 

( ابلنسبة لبعضها ٧ُبَْدثٍ جديد ابلنسبة للتوراة كاال٪بيل، كالٌسور كاآلايت القرآنية ذكر جديد )
كمنافع، كىي من آاثر  بعضان، فكل منها ذك ٧بتول جديد، أم ال أيتيهم من هللا بشيء فيو عرب

رٞبة هللا بعباده، إال كجأّوه ابإلعراض كاالستهزاء، من دكف تدبٌر كال أتمل ٗبا فيو من ا٢بكم 
كا٤بواعظ، كالسبب يرجع إٔب أهنم طاؿ عليهم األمد ُب أيلفة الضبلؿ، فأصبح الضبلؿي كلَّ 

شيء النافع ا٤بعاصر حياهتم، فعميت قلؤّم عن التفكّب الصحيح، فأصبحوا ال يليق ّٔم ال
َواَل َيُكونُوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبُل َفطَاَؿ َعَلْيِهُم اأْلََمُد ( ا٢بديث البليغ. كقولو )ادث)

آية كاحدة تفتح القلوب ا٤بستعدة لئلٲباف، بينما مئات  -ُ:فائدة، ُٔا٢بديد/( فَػَقَسْت قُػُلوبُػُهمْ 
َوَلْو َجاَءتْػُهْم  ،  ِإفَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُت رَبَِّك اَل يُػْؤِمُنوفَ ريضة )اآلايت ال تغّب القلوب ا٤ب

َن الرَّْٞبََٰنِ ) -ِ، ٕٗ-ٔٗيونس/( ُكل  آيٍَة َحٌبََّٰ يَػَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ  ( اسم الرٞبن ىنا لئلشارة مِّ
كاليـو اآلخر، فيكوف إعراضهم عنو مستقبحان  إٔب عظيم رٞبتو بتنزيل ىذا الذكر ا٤بهم ا٤بذكٌر اب

كىم يعرضوف عن الرٞبة الٍب تتنزؿ عليهم كيرفضوهنا، كٰبرموف أنفسهم منها، كىم أحوج ٩با 
 يكونوف إليها، كالذين ال تنفعهم الرٞبة فستنفعهم النقمة!.

 ﴾ٌَٕكَوًَْ ًٍََّزٌُخ كَََْٕإْظِْيِْْ ؤَٗسَدءُ َٓد ًَدٌُٗخ زِوِ َّْٕعَيِّْجُ﴿ -ٙ
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فقد بلغوا النهاية ُب اإلعراض كالتكذيب، حْب أعرضوا عن آايت هللا ُب القرآف كاألنفس 
( عاقبة ما كذبوا كاستهزأكا بو، إذا أَنَباءُ كاآلفاؽ، كجٌرىم التكذيب إٔب االستهزاء، فسوؼ أيتيهم )

نَػَبَأُه بَػْعَد  َولَتَػْعَلُمنَّ مٌسهم العذاب ُب الدنيا قبل اآلخرة ُب كقت ال ينفع الندـ كقولو )
: يطلق على أمر خطّب لو كقع عظيم. كىم ٓب يتلقوا أخباران إ٭با سيذكقوف والنبأ، ٖٖص/(ِحْبٍ 

ٍافى ًعبػٍرىةن كىأىٍخسىري النٍَّاًس العذاب ذاتو كيصبحوف ىم أخباران فيو، يتناقلي الناسي ما حٌل ّٔم، ) مىٍن كى
ّٔم  أ(، فكلما كانوا يستهزئوف، فاآلف ييستهز ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى  صىٍارى ٍْبى الى يػىتًَّعظي اًبٍلمىٍاضً  الًَّذمٍ  ،لًلنٍَّاسً 

، إهنم ِِٕالشعراء/( َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوفَ مع التهديد الشديد كقولو )
ا٥بداية للقلب ا٤بنفتح، يغفلوف عن آايت هللا الكثّبة الباىرة فيما حو٥بم، كفيها الكفاية كالدراية ك 

 كالعقل ا٤بتفٌكر.
 ﴾ؤًَََُْْ ًََُّْخ بََُِ خُْإََْضِ ًَْْ ؤَٗسَعْنَد كِْيَد ِٖٓ ًَُِّ ًَِْؾٍ ًٍَُِّْ﴿ -ٚ

، كمعجزة إخراج النبات ا٢بي من تراب ا٤بنافعك  كثّب الفوائدجاء كرمو ألنو  : كرمي ،: صنفزوج   
ر الناظرين كتوقض الغافلْب، ٩با يدؿ على ابىر األرض، أبصناؼ ٨بتلفة األشكاؿ كاأللواف تبه

ـْ ٫َبُْن الزَّارُِعوفَ القدرة كعظيم السلطاف، كقولو ) ، كجعلو زكجان ذكران ْٔالواقعة/(أَأَنُتْم تَػْزَرُعونَُو َأ
( َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْْبِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ ( كقولو )قانوف الزوجية العاـنثى ضمن )أك 

، كىذين الزكجْب إما منفصلْب كما ُب بعض فصائل النبااتت، كإما ٦بتمعْب كما ىو ْٗالذارايت/
الغالب ُب عآب النبات، حيث ٘بتمع أعضاء التذكّب كأعضاء  التأنيث ُب عود كاحد، ىذه 

أكثر  إٔب( كاألمر ال ٰبتاج َأَوٗتَْ يَػَرْوا) -ُ:فائدةا٤بعجزة تتكرر ُب األرض حو٥بم ُب كل ٢بظة، 
اكثر من الرؤية؟ كا٤بنهج القرآ٘ب ُب الَببية يربط بْب القلب كمشاىد ىذا الكوف، كينٌبو القلب 

الى تػىٍغفيٍل فػىلىٍستى ٗبىٍغفيوؿو الغافل إٔب بدائع صنع هللا ا٤ببثوثة حوؿ اإلنساف ُب كل مكاف، )
ة ابلفوائد كا٤بنافع صادرة من (كرٙب كل صنف ٗبا فيو من حياة مكٌرمة، ٩بلوءَزْوٍج َكِرميٍ ) -ِ(عىٍنكى 

هنم اعتادكا رؤية عجائب ا٤بخلوقات فألفوىا، كٓب تعد تؤثر ُب نفوسهم ما فيها من إهللا الكرٙب، 
)أفضل العبادة غلبة العادة( السيئة، كمىٍن ٓب  ٓت غرر ا٢بكمعجائب كغرائب ُب نظاـ تكوينها 

َنا)-ّيعرؼ ا٤بخلوؽ فلم يعرؼ ا٣بالق. إذا كانوا قد -ْيعم أيضان اإلنساف كا٢بيواف. ( اإلنباتأَنبَػتػْ
عموا عن ىذا الواقع اسوس الواضح، فإهنم أشٌد عمين من أف يركا شيئان من آايت هللا ككلماتو، 

 كيتجاىلوا سينن هللا تعأب الواضحة.
 ﴾ًََٓد ًَدَٕ ؤًَْؽَُُىُْ ُّٓآِْنِنيَ بَِّٕ كِِ ٌََُِٰيَ َُأَّص﴿ -ٛ

( ابىرة كحجة مبصرة، ٥با عرب جليلة تدؿ على آَليَةنواعو ا٤بادم كا٤بعنوم )إٌف ُب ذلك اإلنبات كأ
( كٓب يكن َوَما َكاَف َأْكثَػُرُىم م ْؤِمِنْبَ قدرة هللا ككحدانيتو ا٤بوجبة لئلٲباف، كالزاجرة عن الكفر )



 

     312                     عشر التاسع / ا١بزءٕٕٚ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٙالشعراء سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
لذم ا٤بتوٌقع من أكثرىم أف يؤمنوا ٗبا لديهم من طبائع رذيلة فاسدة راسخة، كفساد مستحكم، كا

يكفر ابلبديهٌيات يقع ُب أشكل ا٤بشكبلت! كاإلٲباف ٕباجة إٔب أرضية صا٢بة، كنفسية سليمة 
 كقلوب متفتحة على اإلٲباف، كعلى كل ما ينفعها، كىؤالء بعيدكف عن ذلك.

 ﴾ًَبَِّٕ ََزَّيَ َُيٌَُ خُْؼَُِّّّ خَُُّلُِْْ﴿ -ٜ
( القوم الغالب القاىر القادر على إبداع اْلَعزِيزُ َو ٥بَُ ( الذم راٌبؾ كرعاؾ أيها الرسوؿ )َوِإفَّ رَبَّكَ )

( ٖبلقو حيث يكشف ٥بم عن آايتو، كالذم الرَِّحيمُ اآلايت، كعلى االنتقاـ ٩بن طغى كبغى )
( فهو يعاقب بعزتو الرَِّحيمُ ( على )اْلَعزِيزُ أمهلهم كٓب ييعٌجل ٥بم العقوبة مع قدرتو عليهم، كقدـ )

ًر ا١ٍبًنىاٍيىةً  باكىاٍلعقى ) ِِالسجدة/(ِإَنَّ ِمَن اْلُمْجرِِمَْب ُمنَتِقُموفَ من يستحق العقاب كقولو ) ( عىلىى قىدى
كيرحم من يستحق الرٞبة، كالرٞبة مع القدرة أعظم كقعان، فهو سبحانو ال يرحم من يستحق 

، يصف اإلماـ علي ُٓٗالعقاب، كىو مع كماؿ قدرتو ذك رٞبة كاسعة، ُب هنج الببلغة خطبة 
( بعزتو يقهر الطغاة، كبرٞبتو كىال تيو٥ًبيوي رىٍٞبىةه عىٍن ًعقىابو  ،ال يىٍشغىليوي غىضىبه عىٍن رىٍٞبىةو هللا تعأب ))ع( 

ٲبهلهم ُب كقت كاحد، كيدع ٥بم الفرصة للتوبة كالتدبٌر، كبرٞبتو كلطفو أدرؾ أكلياءه جاذبٌيات 
 العناية كفيوضات ا٥بداية.

 ﴾ ؤََُد َّعَّوٌَُٕهٌََّْ كُِْػٌََْٕ  ، ٌَََُٰٓٔ ؤَِٕ خجْطِ خُْوٌََّْ خُظَّدُِِٔنيَ ًَبٌِْ َٗديٍََٰ ََزُّيَ﴿ -ٔٔ-ٓٔ
كاذكر اي ٧بمدي للمكذبْب من قومك، حْب اندل ربُّك نبيو موسى من جانب الطور األٲبن،    

نفسهم، ككل ( الظا٤بْب ألَأِف اْئِت اْلَقْوـَ الظَّاِلِمْبَ آمران لو أف يذىب إٔب فرعوف الطاغية كقومو )
كاٌف ( وقَػْوـَ ِفْرَعْوفَ  ،)-ُُمىٍن ظلم نفسو ظلم غّبه اب٤بعاصي كاالعتداء على حقوؽ اآلخرين 

أال للتوبيخ، أال ٱبافوف عقاب هللا؟ كفيو ( َأاَل يَػتػَُّقوفَ القوـى الظا٤بْب كقـو فرعوف شيء كاحد )
، فبل ٰبذركف من سوء العاقبة، تعجيب كتوبيخ من هللا من ٛباديهم ُب الظلم كافراطهم ُب العدكاف

للداللة أف قلؤّم قد خلت من   (يَػتػَُّقوفَ كال ٰبسبوف حساابن للمفاجآة كا٤بخبآة، كقد أطلق فعل )
كل أثر من التقول، ال ُب أقوا٥بم كال أفعا٥بم ال مع هللا كال مع الناس، كال ٱبافوف سوء عاقبتهم، 

٭با من كاف على إية عامة ال ٚبص فرعوف، ك حقان أمرىم لعجيب! كالقرآف يكشف عن سينة اترٱب
مرات عديدة تكررت قصة موسى )ع(  -ُ: فائدةشاكلتو من الظا٤بْب ُب كل زماف كمكاف، 

ُسنََّة اَّللَِّ ٓت بتفصيل كإٝباؿ، ك٥بذا أىداؼ سامية منها، اكتشاؼ سينن هللا ُب ا٣بلق كقولو )
، فكما عاٗب بنو إسرائيل من ّٖاألحزاب/  ) َقَدرًا مَّْقُدورًاوََكاَف َأْمُر اَّللَِّ  الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قَػْبلُ 

فرعوف ٍب انتصركا عليو بعوف هللا كاتٌباعهم ٤بوسى )ع(، كذلك سوؼ يعا٘ب ا٤بسلموف من ا٤بنافقْب 
آّرمْب، ٍب ينتصركف عليهم بعوف هللا ُب هناية ا١بولة، إذا صربكا كاتقوا كاحسنوا اتٌباعهم لئلسبلـ  

ـُ نَُداِو٥ُبَا بَػْْبَ النَّاسِ ) َُٓنبياء/األ (َأفَّ اأْلَْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدَي الصَّا٢ِبُوفَ )كقولو  آؿ (َوتِْلَك اأْلَايَّ
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-ٕٔ، راجع أسباب التكرير ُب القصص القرآ٘ب ُب هناية قصة موسى بعد آيٍب َُْعمراف/
 /الشعراء.ٖٔ
 ﴾ًََّعِْنُ صًََُِْ ًََُد َّنؽَِِنُ َُِٕدِِٗ كَإَََِْْٔ بَََُِٰ ىَدًََُٕ ، ٌِٕهَدٍَ ََذِّ بِِِّٗ ؤَوَدفُ ؤَٕ ٌٍَُِّّزُ﴿ -ٖٔ-ٕٔ

خوؼ موسى ليس من التكليف، كأ٭با قد يتسرٌع فرعوف بعقابو قبل إٛباـ مهٌمتو الرسالية فبل ٰبقق 
إذا حدث ذلك ضاؽ صدرم كتعلثم ( وَوَيِضيُق َصْدِري َواَل يَنطَِلُق ِلَساِن ) -ُّأىدافها، 

٘ب عن ٧باجتهم فبل أملك أف أبٌْب كأف أيانقش بلباقة ىذا التكذيب كأفٌنده، فكانت بلسانو لسا
حالة من ضيق الصدر، فمن ىنا خشى موسى أف تقع ىذه ا٢بالة كىو ُب  ئحبسو فإهنا تينش

أداء  الرسالة اٌتقاء للتقصّب ُب ليعينِب على تبليغ( فََأْرِسْل ِإَ٘تَٰ َىاُروفَ موقف ا٤بواجهة ا٢با٠بة )
 نفعاالن كىو أخوه الكبّب.اىدأ أالتكليف، فهاركف أفصح لساانن ك 

ُب اآلية داللة على ضركرة مقاكمة اإلحساس ابلفشل الذم يعَبم ا٤ببلغْب أماـ  -ُ:فائدة
: ٤باذا اختار هللا تعأب موسى للرسالة كُب لسانو عقدة، أليس سؤاؿ -ِالعقبات الٍب تواجههم، 
: إٌف ٤بوسى )ع( ا١بوابن أىم خصوصيات ٪باح الشخصية الرسالية؟ اللساف اللبق الطلق، م

كإف كانت ملكة  ،ُْطو/ (َواْصطَنَػْعُتَك لِنَػْفِسيملكات ٭بوذجية ال ٲبتلكها غّبه ُب زمانو كقولو )
اللساف اللبق أحدىا، كلكن ٦بموع االٯبابٌيات كنقاط قوة الشخصية عنده رفعتو كأٌىلتو ٤بقاـ النبوة 

مة، كإف كاف يفتقد أحدىا، فقد يكوف حجة الربىاف أقول كأىم من بياف اللساف، كىي كأداء ا٤به
ًر اٍلميًهمَّةً الٍب تؤثر ُب النفوس ) )لساف العاقل كراء قلبو،  ٓٗٓت هنج الببلغة حكم( ا٥بًٍمَّةي عىلىى قىدى

ُب  كقلب األٞبق كراء لسانو( كعن ا٢بسن العسكرم )ع( )قلب األٞبق ُب فمو، كفم ا٢بكيم
، كقد ذـ القرآف حالة لباقة اللساف عند ا٤بنافق، الٍب ٚبدع اإلنساف عن ّْٕ/ٖٕالبحارقلبو( 

نْػَيا َوُيْشِهُد اَّللََّ حقيقتو الٍب ٱبالف قولو فعلو كقولو ) َوِمَن النَّاِس َمن يُػْعِجُبَك قَػْولُُو ٓت ا٢ْبََياِة الد 
ـِ َعَلىَٰ َما ٓت قَػْلِبِو َوُىَو أََلد  ا٣بِْصَ  ذـ فرعوف كبلـ موسى كىلىٍكنىًتًو كلكن ٓب يذـ بيانو ك َِْالبقرة/( ا

ٌر ِمنْ كقوة برىانو، بقولو ) ـْ َأََن َخيػْ َذا الَِّذي ُىَو َمِهٌْب َواَل َيَكاُد يُِبْبُ  َأ  .ِٓرؼ/خالز (ىََٰ
 ﴾ ًََُيُْْ ػَََِِّ ٌَٗرٌ كَإَوَدفُ ؤَٕ َّوْعٌُُِِٕ ﴿ -ٗٔ
نب كما يعتقدكف، كىو أ٘ب قتلت منهم قبطيان فأخاؼ أف يقتلو٘ب كلفرعوف كقومو علٌي دعول ذ   

بو قصاصان، فتضيع مهمٍب قبل إٛباـ رسالٍب، فهو االحتياط لسبلمة الدعوة ال الداعية، كىذا ىو 
 .ّٗطو/ (َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِِب الذم يليق ٗبوسى )ع( الذم صنعو هللا على عينو كقولو )

ؤَْٕ  ، كَإْظَِْد كُِْػٌََْٕ كَوٌَُُد بَِّٗد ٌٍََُُٔ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ،  كَدٌْىَسَد زِأَّدظِنَد بَِّٗد َٓؼٌَُْ ُّْٕٓعَِٔؼٌَُٕ هَدٍَ ًََِّد ﴿-ٚٔ-ٙٔ-٘ٔ
 ﴾ؤَََِْْٔ َٓؼَنَد زَنِِ بَُِْٔخجََِْ
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( ال ٚبف من أم سوء كلن يقتلوؾ، كىو ردع عن ىذا الظن كأمر ابلثقة َكبلَّ قاؿ هللا تعأب لو )

ذىٍب إ( فَاْذَىَبا ِِباَيتَِنا تعأب، أم ثق اب كال ٚبٍف من طغياهنم، فبل يقدركف على قتلك )اب
( فأان معكما ِإَنَّ َمَعُكم م ْسَتِمُعوفَ أنت كىاركف ابلرباىْب الساطعة كا٤بعجزات الباىرة كال ٚبافا )

كناية ببلغية عن دقة الرعاية ابلعوف كالنصرة، أ٠بع اادثة، كأرل األحداث، كأرعى ا٤بوقف، كىو  
كا٢بماية كالتأييد، كقد ر٠بها سبحانو ُب صورة االستماع الذم ىو أشد درجات ا٢بضور 

( كٓب يقل )معكما( عاملهما معاملة ا١بمع تشريفان ٥بما كتعظيمان َمَعُكمقاؿ ) -ُ:فائدةكاالنتباه، 
ٍافى ) ٍافى هللاي مىعىوي مىعى مىٍن كى معو فمن عليو، كمن كاف هللا عليو فمن معو؟ كىذه   ( كمن كاف هللاهللاي كى

( إان فَْأتَِيا ِفْرَعْوَف فَػُقواَل ِإَنَّ َرُسوُؿ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ ) -ُٔكناية عن دقة الرعاية كحضور ا٤بعونة 
َأْف َأْرِسْل )-ُٕمرسبلف من عند رب العا٤بْب إليك، مربيك كخالقك لندعوؾ إٔب ا٥بداية كالدراية 

طلقهم من نظامك كاستعبادؾ كخلَّ سبيلهم فيذىبوا معنا إٔب الشاـ أك إٔب أ( َبِِب ِإْسَرائِيلَ َمَعَنا 
األرض ا٤بقٌدسة ليعبدكا رّٔم، ككانوا على دين أبيهم إسرائيل، كىو النيب يعقوب، كقد فسدىٍت 

 عقائدىم فأرسل هللا إليهم موسى لينقذىىم كيعيدىم إٔب دين التوحيد.
 ﴾ًَكَؼَِْطَ كَؼَِْعَيَ خَُّعِِ كَؼَِْطَ ًَؤَٗطَ َِٖٓ خٌَُْدكَُِِّٖ ، ْْ َُُٗزِّيَ كِْنَد ًًًَُِْخ ًََُسِؽْطَ كِْنَد ِْٖٓ ػُُُِٔىَ ِٔنِنيَهَدٍَ ؤََُ﴿-ٜٔ-ٛٔ

( ُب منزلنا َأٗتَْ نُػَربِّكَ فلما قاببل فرعوف كبلغاه الرسالة، نظر إٔب موسى كقاؿ لو كىو متعٌجب: )
ليك كٓب نقتلك ُب ٝبلة من قتلنا، فمٌب كاف ىذا األمر الذم تٌدعيو؟ طفبلن صغّبان كأحٌسنا إ

: ٜبا٘ب عشرة سنة أك قيل( كأقمت عندان من عمرؾ سنْب عديدة، َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَؾ ِسِنْبَ )
أكثر ك٫بن ٫بسن إليك كنرعاؾ؟ فهل ىذا جزاء الَببية كالرعاية الٍب لقيتها عندان كأنت كليد؟ أف 

اليـو لتخالفى ما ٫بن عليو من داينة كتدعو إٔب إلوو غّبم؟! ككاف ىذا ا٤بوقف بعد عشر أتٌب 
( فجازيتنا على تربيتنا لك أف كفرت بنعمتنا، كقتلت َوفَػَعْلَت فَػْعَلَتَك الٍَِّب فَػَعْلتَ ) -ُٗسنْب 

األمر، كمراده قتل  ( البشعة الشنيعة الفضيعة، لتهويل الواقعة كتعظيمفَػْعَلَتكَ منا نفسان؟ كالتعبّب )
( كأنت من ا١باحدين لنعمٍب كا٤بغٌطْب لفضلي َوأَنَت ِمَن اْلَكاِفرِينَ القبطي فكيف تكوف نبيان؟ )

عليك، إذ ٓب يكن فرعوف يعلم ما الكفر. كيضطرب موسى أماـ ىذا االهٌتاـ، كتوقع فرعوف أف 
ن كراء الكلمات، كلكن موسى ال يستطيع جواابن، كما ٲبكن أف يعقبها من قصاص يتهدده بو م

 موسى أطلق هللا لسانو فأجاب:
كَلَََُْضُ ِٓنٌُْْ ََُّٔد وِلْعٌُُْْ كٌََىَرَ ُِِ ََزِِّ لًٌُْٔد ًَـَؼََِنِِ َِٖٓ ،  هَدٍَ كَؼَِْعُيَد بًٌِخ ًَؤََٗد َِٖٓ خُعَّدُِّنيَ﴿ -ٕٔ-ٕٓ

 ﴾خَُُُِِْْٔٔنيَ
 كدفعٍب تؤٌدم إٔب قتلو، فهذا قتل ا٣بطأ من : ا١باىلْب أك ال علم ٕب كٓب أتوقع أبف ككزٌبالضآلْب

غّب تعٌمد، أل٘ب قصدت ّٔا الردع كالتأديب فأخطأت القصد فأم ذنب ٕب ُب ذلك؟، كُب 
( فهرٍبتي منكم فَػَفَرْرُت ِمنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكمْ )-ُِالتشريع أف حكم العمد ركن من أركاف ا١بناية، 
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فَػَوَىَب ٙت َر ِّ و من العقاب ٔبنايٍب عن خطأ. )ستحقٌ أحذران على نفسي أف تضرك٘ب ٗبا ال 
َوَجَعَلِِب ِمَن ( فأعطا٘ب هللا كأكرمِب ابلنبوة كا٢بكمة كالعلم كالتوراة، دستور حياة )ُحْكًما

 ( كاختار٘ب رسوالن إليك إٔب ىداية الناس، أم ما فرٍرتي من العدالة بل من الظلم!اْلُمْرَسِلْبَ 
تنفي رسالٍب، بل إنك كما أكرمتِب صغّبان، فأان اآلف أرٌد ا١بميل إليك  فمعرفتك السابقة ٕبإب ال

! كتعرؼ من خبللو فلسفة ا٢بياة.  كأان كبّب، فأىٌديك إٔب منهج هللا الذم يهدم للٍب ىي أقـو
: تيقاس الكرامة كالفضيلة فقاؿ موسىكذكرٌه فرعوف ابلتشريد كابلفىٍقر بعد خركجو من مصر، 

( كقد ٰبيًٍسنيوي  مىا ًاٍمرًئو  كيلًٌ  ًقيمىةي ) ٔٛٓت هنج الببلغة حكمّب ال ابلغُب كا١باه، ابلعلم كالعمل الصا
كىب هللا ٕب العلم بدينو كأكرمِب ابلرسالة إليك كإٔب قومك. كالرسالة ال أتٌب ابالكتساب، كإ٭با 

ُ َأْعَلُم َحْيُث ٯَبَْعُل ِرَسالََتوُ ) ىي ابالصطفاء كاالختيار، كقولو  .ُِْ نعاـ/األ (اَّللَّ
 ﴾هَدٍَ كُِْػٌَُْٕ ًََٓد ََذُّ خُْؼَدَُِٔنيَ،  ًَظِِْيَ ِٗؼَْٔصٌ ظَُٔنُّيَد ػَََِِّ ؤَْٕ ػَسًَّضَّ زَنِِ بَُِْٔخجََِْ﴿ -ٖٕ-ٕٕ

 (َعبَّدتَّ قد )ك  كيف ٛبٌن علٌي إبحسانك إٕبَّ   ،: جعلتهم عبيدان عّبْدتَّ  ،ٍب ٯبيبو حجة ٕبجة
ما ىو إال نقمة، فبل يفي ٩با تعده نعمة  ،خدمان أذالءجعلتهم ك  أسأت ٥بمك  استعبدت قومي

إحسانك إٔب رجل كاحد منهم ٗبا أسأت إٔب ٦بموعهم، كأىب أف تسمى تربيتو ُب بيتو نعمة 
ىم كتستحيي نساءىم، ٤با اضطٌرٍت أمي إٔب ءصرٰبة، ألنك لوال استعباديؾ بِب اسرائيل، تذٌبح أبنا

 النيل حفاظان على حياٌب، ك٤با كصلتي إليك كتربيت ُب كضعي ُب التابوت )الصندكؽ( كإلقائي ُب
بيتك، فهل ىذا ما ٛبنو علٌي؟ ٤با ٠بع فرعوف الرد ا٤بفحم ارج، عندئد عدؿ فرعوف عن ىذه 

 (قَاَؿ ِفْرَعْوُف َوَما َرب  اْلَعاَلِمْبَ )-ِّا٤بسألة، كغٌّب ٦برل ا٢بديث كراح يسألو عن صميم دعواه 
نك رسولو،؟ ىل أمن ىو ىذا الذم تزعم أنو رٌب العا٤بْب، الذم اٌدعيت قاؿ فرعوف مستكربان 

ْن ِإلٍََٰو َغّْبِيىناؾ إلو غّبم؟ )  .ّٖالقصص/(َما َعِلْمُت َلُكم مِّ
 ﴾ِٔؼٌَُٕهَدٍَ َُِْٖٔ لٌََُْوُ ؤََُد ظَْٕعَ،  بِٕ ًُنعُْ ٌُّٓهِنِنيَ هَدٍَ ََذُّ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضِ ًََٓد زَْْنَئَُد ﴿ -ٕ٘-ٕٗ

كىذا فن ا٢بوار ُب القرآف. فأجابو موسى )ع( إٌف العقل البشرم ال يدرؾ ما ىٌية هللا سبحانو 
٭با ٨بلوقاتو تدؿ عليو، كالكوف كالكائنات من صنعو كإبداعو إك  ُُالشورل/ (لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ )

دبّب ا٤بنٌظم فيو كحده ال شريك لو، ككل شيء ُب الكوف يدؿ على كجوده سبحانو، بوجود الت
ككونو تدبّبان كاحدان منٌظمان مَبابطان، الداؿ على أف لو رابن مدبٌران منظمان كاحدان، كىذه حقيقة 

( إف كاف لكم عقوؿ ِإف ُكنُتم م وِقِنْبَ بديهية، كا١بداؿ ُب البديهيات من أشكل ا٤بشكبلت، )
قَاَؿ ِلَمْن  )-ِٓعوف كيغطيو تدرؾ ا٢بق كترغب بو، ككاف ىذا ا١بواب اكم يكافئ ٘باىل فر 

( أال تعجبوف من ىذا القوؿ الغريب على سبيل االستهزاء، إنو يٌدعي أف ٥بذا َحْوَلُو َأاَل َتْسَتِمُعوفَ 
غّبم؟! ٯبعلهم يستغربوف من ىذا القوؿ لعٌلو يصرفهم عن التأثر بو، على طريقة  ان الكوف إ٥ب
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ُب القلوب كتقٌوم اإلرادة، ما حجم ىذا الغركر  ا١بٌبارين الذين ٱبشوف من كلمات ا٢بق أف تؤثر

الذم جعلو يٌدعي الربوبية من دكف هللا؟ قيل لفرعوف ما فرعنك؟ قاؿ ٓب أجد رادع يردعِب! ال 
تعجٍب أيها القارلء من غركر الطغاة، فإف الطغياف طبيعة إنسانية إذا ٓب هتٌذب اب٣بيليًق كالدًٌين  

نَساَف لََيْطغَ كقولو ) أىانى رىبُّكيمي ، فكم من كاحد يقوؿ )ٕ-ٔالعلق/ (َأف رَّآُه اْستَػْغَُبَٰ ،  ىِإفَّ اإْلِ
يقو٥با بلساف حالو قبل لساف مقالو، إذا كجد من يسمع لو كيقبل منو  ِْالنازعات/( اأٍلىٍعلىى

، لقد شعر موسى أف ا٤بوقف ْٓالزخرؼ/ (فَاْسَتَخفَّ قَػْوَمُو فََأطَاُعوهُ كيطيعو على طغيانو كقولو )
 ٕباجة إٔب طرح صفة أخرل من صفاًت رٌب العا٤بْب.

ُْْ ًَََذُّ آزَدجٌُُِْ خُْإًََُِّنيَ﴿ -ٕٚ-ٕٙ  ﴾هَدٍَ بَِّٕ ٌٌَََُُُُْٔ خٍَُُِّ ؤَََُِْٔ بٌَُُِْْْْ ََُٔفْنٌٌُٕ،  هَدٍَ ََزٌُّ
اسَبسل موسى بكبلمو كىو أشد مساسان بفرعوف كدعواه الربوبية، كقاؿ: هللا خالقكم كخالق 

كم الذين كانوا قبلكم، ىو ربكم الذم راٌبكم كعلمكم كأكرمكم، فوجودكم دليل على كجود آابئ
( فانتقل من مىٍن عىرىؼى نػىٍفسىوي فػىقىٍد عىرىؼى رىبَّوي فرعوف، ُب غرر ا٢بكم: ) هللا القادر ا٤بوجد ا٢بكيم ال

اأْلَْرِض آاَيٌت  َوٓت دليل اآلفاؽ إٔب دليل األنفس كىي األقرب كاألكضح عند التأٌمل كقولو )
، فعند ذلك غضب فرعوف كنسب ُِ-َِالذارايت/ (َأَفبَل تُػْبِصُروفَ  َوٓت أَنُفِسُكمْ ،  لِّْلُموِقِنْبَ 

 -ِٕموسى إٔب ا١بنوف، لقد كانت مقاكمة موسى لفرعوف ىىزٌة عنيفة ٢بكمو السياسي كالديِب. 
أٌف ىذا الرسوؿى لىمجنوفي ال عقل لىو، ك٠باه ( ْجُنوفٌ قَاَؿ ِإفَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ِإلَْيُكْم َلمَ )

رسوالن استهزاءن، إف فرعوف بدأ ٰبٌرض على تكذيبو، كىذه طريقة الطواغيت عندما يقبضوف على 
دعاة إٔب هللا فيٌتهموهنم ٗبا ليس فيهم، مثل أنتم ٨برٌبوف ىٌداموف عمبلء، حٌب ٲبنعوا التأثٌر ّٔم، 

ال يفتَّ ُب عضده، فيمضي ُب طريقو يصدع بكلمة ا٢بق بكل  كلكن ىذا ا٥بجـو على موسى
 قوة كاقتدار الٍب تزلزؿ الطغاة كا٤بتجرٌبين.

هَدٍَ َُحِِٖ خظَّىٍَْضَ بََُِٰيًد ؿَُُِْْ َُإَـْؼََِنَّيَ َِٖٓ ،  بِٕ ًُنعُْْ ظَؼْوٌَُِِٕ هَدٍَ ََذُّ خَُُِْْٔٙمِ ًَخَُْٔـُِْذِ ًََٓد زَْْنَئَُد ﴿ -ٜٕ-ٕٛ
 ﴾فٌُِٗنيَخَُْْٕٔ

استثمر موسى ا٤بوقف ا٤بناسب كجاء ابلدليل بعد الدليل قاؿ: ىو هللا تعأب كاضع نظامي ا٤بشرؽ 
الَّ ُتْدرُِكُو اأْلَْبَصاُر َوُىَو كا٤بغرب، كنظامهما الدقيقْب يدؿ على منظمهما ا٢بكيم القدير كقولو )

رؤ فرعوف أف يٌدعي خلقهما ماف ال ٯبىذاف ا٢بىدىاثف العظيو ،َُّاألنعاـ/( يُْدِرُؾ اأْلَْبَصارَ 
كتدبّبٮبا كتصريفهما، فهذا النظاـ الدقيق ٕباجة إٔب منٌظم حكيم قادر، إفَّ ىذا التوجيو ا٥بادم 

ىذا أبلغ ، ك تتفكركف (ِإف ُكنُتْم تَػْعِقُلوفَ يهزَّ القلوب ىزان، كيوقظ العقوؿ الغافلة كٯبعلها تتفٌكر )
قَاَؿ ِإبْػَراِىيُم فَِإفَّ اَّللََّ َيَِْت ؿ إبراىيم ُب مناظرة النمركد )ظهر الباطل، كقو  ا٢بجج الٍب تقصم

، كالطغياف ال يكره ِٖٓالبقرة/(اِبلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِؽ فَْأِت ِّبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَػُبِهَت الَِّذي َكَفرَ 
أف ينهي ا٢بوار  أحدان كما يكره الداعْب إٔب الوعي كاليقظة، ك٤با انقطع فرعوف ُب حجتو فّبيد
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معو، ابلتهديد الغليظ كابلبطش الشديد الذم يعتمد عليو الطغاة، كاف جواب موسى أماـ 
اٍئًرو ) عن النيب )ص(الطاغية فرعوف من أفضل ا١بهاد،  ًلمىةي حىقٌو ًعٍندى سيٍلطىٍافو جى ٍاًد كى ( أىٍفضىلي ا١بًٍهى

كالطغياف ال ٱبشى شيئان كما ٱبشى  ، كرجع فرعوف إٔب استعبلئو كطغيانو،ّْٖٖٓكنز العماؿ خرب
يقظة الشعوب، كصحوة القلوب ككحدة الصفوؼ، كال يكره أحدان كما يكره الداعْب إٔب الوعي 

ًا َغّْبِي أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنْبَ ) -ِٗكاليقظة كالنهضة.  عندما عجز ( قَاَؿ لَِ ِن اٚبََّْذَت ِإ٥بََٰ
ة ٩باثلة ٥با، اضطربىٍت نفسيو كخاؼ على مستقبلو السياسي ك١بأ فرعوف أف يرد ا٢بجة العلمية ٕبج

إٔب سبلح ا٤بكر ا٣ببيث كالتهديد كالوعيد، ىذا ىو الظلم )كإ٭ٌبا ٰبىٍتىاجي إٔب الظيٍلًم الضَّعيف( كما 
َواَل ٰبَِيُق كالظلم مرتعو كخيم ) ،( ُب الصحيفة السجاديةُْٖب دعاء اإلماـ السجاد )ع(، دعاء )

كاف سجن فرعوف شديدان ُب سجن انفرادم ضٌيق ال يبصر  ،ّْفاطر/(السَّيُِّئ ِإالَّ ِبَِْىِلوِ  اْلَمْكرُ 
ألفَّ ( أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنْبَ كال يسمع فيو أحد حٌب ٲبوت، فلم يقل )ألسجننك( كإ٭با قاؿ )

نها حٌب ٲبوت!، سجنو كاف أشد من القتل! من سوء حا٥بم كشدة عذأّم، فبل ٱبرجي السجْب م
تلك ىي صفة الطغاة أف تعاقب من غّب جناية، إهنا صفة ال ٙبتكم إٔب منطق العقل كا٭با إٔب 
منطق القهر كالتسٌلط، فاضطر موسى أف يَبؾ األدلة العقلية كيلجأ إٔب ا٤بعجزات كخوارؽ 

 العادات.
 ﴾وِ بِٕ ًُنطَ َِٖٓ خُصَّديِهِنيَهَدٍَ كَإْضِ زِ،  هَدٍَ ؤًٌَََُْ ـِحْعُيَ زَِِْٙءٍ ُّٓسِنيٍ ﴿ -ٖٔ-ٖٓ

: كحٌب لو جئتك بربىاف كاضح يدؿ على صدؽ رسالٍب، فهل ٘بعلِب من قاؿ موسى
ا٤بسجونْب؟ كُب ىذا إحراج لفرعوف أماـ الناس، كلو رفض اإلصغاء إٔب برىانو ا٤ببْب لدؿَّ على 

قَاَؿ  )-ُّدليل، خوفو من حجتو كىو يٌدعي أنو ٦بنوف، فوجد نفسو مضطران أف يطلب منو ال
قاؿ فرعوف كىو ُب استعبلئو ٤بوسى كىو ُب جهاده، ىات ( فَْأِت ِبِو ِإف ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقْبَ 

 دليلك ا٤ببْب الواضح إف كنت من الصادقْب ُب نبٌوتك.
 ﴾ ءُ ُِِنَّدًَََََُِِّّٖٗعَ ًََّهُ كَةٌَِخ ىَِِ زَْْعَد،  كَإَُْوَََٰ ػَصَدهُ كَةٌَِخ ىَِِ ؼُؼْسَدٌٕ ُّٓسِنيٌ﴿ -ٖٖ-ٕٖ

ىنا كشف موسى عن معجزتيو ا٤باديتْب ا٣بارقتْب، كقد أخرٮبا عندما بلغ التحٌدم من فرعوف 
٤بوسى أقصاه، كالتعبّب يدؿ على أف العصا ٙبٌولت فعبلن إٔب حية عظيمة حقيقية كالثعباف تدب 

أبطو أصبحت خرجها من ٙبت أف يده حْب أفيها ا٢بياة مع حركة خفيفة كسريعة ك٨بيفة، ك 
بيضاء تلمع فعبلن فيها شعاع يضيء األفق كيبهر األبصار!! كقد أحسَّ فرعوف بضخامة ا٤بعجزة 
كقٌوهتا فأسرع يقاكمها، كشعر اب٣بطر كأٌصر على التكذيب، كىو ٰبٌس ضعف موقفو كإرابؾ 

ض : جاءت الفاظ ثبلثة، ثعباف كجاف كحٌية، كل منها يرمز إٔب بعفائدةالوضع العاـ عليو. 
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ا٣بصائص ا٤بوجودة ُب تلك العصا، )فالثعباف( إشارة إٔب عظمتها )كا١باف( إشارة إٔب سرعتها 

 كخٌفتها )كا٢بية( إشارة إٔب حياهتا.
 ﴾ًًَُُُُُِّّٕ ؤَٕ ُّىُِْـٌَُْ ِّْٖٓ ؤََْظٌُِْ زِِٕمُِْهِ كََٔدٌَخ ظَإُْٓ ،  هَدٍَ ََُِِِْٔةِ لٌََُْوُ بَِّٕ ىٍَََٰخ ََُٕدلٌُِ ػٌَِِْْ﴿ -ٖ٘-ٖٗ

َذا ٢باشيتو الزعماء الذين ٲبؤلكف القلوب ىيبة كالعيوف ٝباالن كزينة، )( لِْلَمئَلِ قاؿ فرعوف ) ِإفَّ ىََٰ
، كييعٌمي عليهم تلك ا٤بعجزة َعِليمٌ  َلَساِحرٌ  ( فناف ابرع ُب سحره، لكي ٲبٌوه كيشوش على القـو

، كاآلف ظهرىٍت عبلمة ا٣بطوة ا٣بارقة الٍب تدىش الناظرين، أحس فرعوف أنو بدأ عصر الزلزاؿ!
ْن َأْرِضُكم ِبِسْحرِهِ  )-ّٓاألكٔب من بداية النهاية!  ( إنو يريد أٍف يكثرى أنصاريه يُرِيُد َأف ٱُبْرَِجُكم مِّ

يستبٌد برأيو  من عادة فرعوف أنو ،فبم تشّبكف( َفَماَذا أَتُْمُروفَ ٍب ينتصر عليكم كٰبكم ُب األرض )
و ُب حّبة كارتباؾ فاستعافى ٗبستشاريو! فهبط من دعول الربوبية إٔب كلكنَّ معجزةى موسى جعلت

مقاـ مشاكرة عبيده! كمٌب كاف فرعوف يطلب رأم أتباعو كىم لو يسجدكف! كعادة الطغاة عندما 
َوَمَكُروا كف إٔب الشعوب كقد كانوا يستذلوهنم )ؤ ٰبٌسوف اب٣بطر يىلينوف ُب القوؿ بعد التجرٌب، كيلج

بًٌريكيفى كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحىكي ) ُٓ-َٓالنمل/ (ْرََن َمْكًرا َوُىْم اَل َيْشُعُروفَ َمْكًرا َوَمكَ  بًٌري اٍلميدى  !(.ييدى
 ﴾ َّإْظٌُىَ زٌَُِِّ َٔمَّدٍَ ػٍَِِْْ ، هَدٌُُخ ؤََْـِوْ ًَؤَوَدهُ ًَخزْؼَػْ كِِ خًََُْٔخجِِٖ لَدَُِِّٖ٘﴿  -ٖٚ-ٖٙ
( َوابْػَعْث ٓت اْلَمَداِئِن َحاِشرِينَ حٌب تتبْب ا٢بقيقة، ): أم أٌخر أمرٮبا كأٌجلو ببل عقوبة أرجو

ٌسحرة ا٤بهرة من كل مكاف، إلقامة مباراة السحر أرسل من ٯبمع لك ال، ك : جامعْبحاشرين
 بينهم كبينو.

 ة ٕبكمةاانو يدبر ا٤ببار ، ك كاف ىذا من تسخّب هللا تعأب( وَيَُْتوَؾ ِبُكلِّ َسحَّاٍر َعِليمٍ ) -ّٕ
 براىينو على الناس ُب كاضح النهار.ك  تظهر آايت هللا، ك ليجتمع الناس ُب صعيد كاحد ،مصلحةك 

َُؼََِّنَد َٗعَّسِغُ خَُّٕمََُشَ بِٕ ًَدٌُٗخ ىُُْ   ، ًَهََِْ ُِِنَّدِْ ىََْ ؤَٗعُْ ُّٓفْعَِٔؼٌَُٕ ،  كَفُِٔغَ خَُّٕمََُشُ ُِِْٔوَدضِ ٌٍَّّْ َّٓؼٌٍُِّْ﴿ -ٓٗ-ٖٛ
 ﴾خُْـَدُِسِنيَ
 (ىقَاَؿ َمْوِعدُُكْم يَػْوـُ الّزِيَنِة َوَأف ُٰبَْشَر النَّاُس ُضحً مع الٌسحرة ُب ا٤بوعد ادد كقولو )فاجت
كقيل للناس ابدركا لبلجتماع ٤بشاىدة ىذه ( َوِقيَل ِللنَّاِس َىْل أَنُتم ٦ب َْتِمُعوفَ ) -ّٗ، ٗٓطو/

ف ابالنتصار على موسى أماـ الناس ا٤بباراة لَبكا عاقبة أمر موسى كىاركف، ككاف ذلك ثقةن فرعو 
َفِللَِّو ا٢ْبُجَُّة حٌب ال يؤمن ٗبوسى أحده منهم، بينما كاف موسى ُب ثقة كاملة أبنو ٲبثل حجة هللا )

َلَعلََّنا نَػتَِّبُع السََّحَرَة ِإف َكانُوا ُىُم  )-َْ، كحجة الكافرين ىي ا٣باسرة. ُْٗاألنعاـ/ (اْلَباِلَغةُ 
نٌتبع السحرة ُب دينهم إذا انتصركا على موسى، كغاية ىذا ا٢بشد للناس لتشجيع  حٌب (اْلَغالِِبْبَ 

 الٌسحرة كإلقاء الرعب ُب قلب موسى.
 ﴾َِٖٔ خُُْٔوََُّزِنيَهَدٍَ َٗؼَْْ ًَبٌَُِّْْٗ بًٌِخ َُّ ، كَََِّٔد ـَدءَ خَُّٕمََُشُ هَدٌُُخ ُِلُِْػٌََْٕ ؤَجَِّٖ َُنَد َُإَـًُْخ بِٕ ًُنَّد َٗمُْٖ خُْـَدُِسِنيَ﴿ -ٕٗ-ٔٗ
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قَاَؿ نَػَعْم َوِإنَُّكْم ِإًذا لَِّمَن )-ِْساكموا فرعوف على أجور فوعدىم أبكثر ٩با طلبوا كرغبوا 
ا٤بقربْب مِب كمن خاصٍب، ككاف ذلك من أعظم  جعلكم منأك أمنحكم األجر الكثّب ( اْلُمَقرَِّبْبَ 

لسلطاف كىو من أعظم ا٤بصائب عند ا٤براتب عندىم، كىكذا حاؿ أىل الدنيا ُب حٌب قرّٔم ل
ا٤بؤمنْب، كىكذا ٝباعة مأجورة يستعْب ّٔا فرعوف الطاغية، تبذؿ مهارهتا ُب مقابل األجر الذم 
تنتظره، كال عبلقة ٥با بعقيدة حقة، كال صلة ٥با بقضية ٧بقة، كال شيء سول األجر كا٤بصلحة، 

مىٍن جىعىلى  مكاف، عن اإلماـ علي )ع()كىؤالء ىم الذين يستخدمهم الطغاة دائمان ُب كل زماف ك 
ٍاًدمىان ًلًديًٍنوً  ٍاًدمان ًلميٍلًكًو طىًمعى ًفٍيًو كيلُّ ًإٍنسىٍافو اً  ،ميٍلكىوي خى ، كىمىٍن جىعىلى ًديٍػنىوي خى (! نٍػقىٍادى لىوي كيلُّ سيٍلطىٍافو

مىًِبٍ : إٌف هللا تعأب ٤با خلقى الدنيا قاؿ ٥با )رويّ  مىًك  ،ٍخًدًمٍيوً اً فى  ايىٍ دُّنٍػيىٍا مىٍن خىدى كىمىٍن خىدى
 .ّٕ/ّركح البياف(! ٍستىٍخًدًمٍيوً اً فى 

 ﴾كَإَُْوٌَْخ لِسَدَُيُْْ ًَػِصَِّْيُْْ ًَهَدٌُُخ زِؼَِّّشِ كُِْػٌََْٕ بَِّٗد َُنَمُْٖ خُْـَدُِسٌَُٕ ، هَدٍَ َُيُْ ٌَََُّٰٓٔ ؤَُْوٌُخ َٓد ؤَٗعُْ ُِّْٓوٌَُٕ﴿ -ٗٗ-ٖٗ
كالناس ٧بتشدين ُب مشهد مثّب، مَبقب فيو ا٤بفاجآة كا٤بخبآة! قاؿ ٥بم فلما كاجو موسى السَّحرة 

ألقوا من سحركم ما أنتم ملقوف، فأان ال أخشاكم كال أابٕب ٕبشدكم الكبّب كال مهاراتكم الفائقة! 
ُهْم فَأَْلَقْوا ِحَبا٥َبُْم َوِعِصيػَّ )-ْْقالو ثقةن بنصرة هللا لو، كموسى كحده كليس معو إالٌ عصاه كأخوه، 

بعظمة فرعوف ( ِعزَّةِ بِ فألقوا حباالن كعصيان قائلْب نقسم )( َوقَاُلوا ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَف ِإَنَّ لََنْحُن اْلَغالُِبوفَ 
فَػَلمَّا َأْلَقْوا ) فخٌيل للناس من سحرىم أهنا حٌيات تسعى ٨بيفة كقولو ،إننا لنحن الغالبوف ٤بوسى

فتهللت كجوه فرعوف ، ُُٔعراؼ/األ (ُبوُىْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ َسَحُروا َأْعُْبَ النَّاِس َواْستَػْرىَ 
كقومو فرحان، ّٔذا الصراع تنكشف ا٢بقائق، رأل السحرة كثرة أساليبهم ا٣بادعة، بينما رأكا موسى 
ال ٲبتلك إاٌل العصا فاستصغركا قدرىا كظنوا غلبة الكثّب على القليل، كقد جهلوا أف القليل من 

كثّبان من الباطل، كما أف قليبلن من النور ٲبحو كثّبان من الظلمة، كيتجٌلى اب٤بقابل   ا٢بق يغلب
ِإف تَنُصُروا اَّللََّ موقف موسى كىو مطمئن أف هللا معو ينصره ألنو ىو يسعى لنصرة هللا تعأب )

 .ٕدمحم/ (يَنُصرُْكْم َويُػثَػبِّْت َأْقَداَمُكمْ 
 ﴾ٌَخ ىَِِ ظَِْوَقُ َٓد َّإْكٌٌَُِٕكَإَُْوَََٰ ٌَََُٰٓٔ ػَصَدهُ كَةِ﴿ -٘ٗ

كٲبوىوف كيغّبكف ا٢بقيقة، ك٠بى تلك األحداث ا٤بثّبة ا٣بادعة إفكان للمبالغة ُب  ركف: يزكٌ َيفكوف
: تبتلع بسرعة، كاللقف أسرع حركة لؤلكل، أم فألقى موسى عصاه تلقفتصوير ا٤بشهد ا٤بثّب، 

ٔب، بتخييل ا٢بباؿ كالعصي أهنا حٌيات تسعى، فإذا ىي تبتلع ماكانوا يقلبوف صورتو كحالتو األك 
ككقعت ا٤بفاجأة ا٤بذىلة الٍب ٓب يكن يتوقعها كٌبار الٌسحرة، جاءكا أبقصى ما ٲبلك السحرة أف 
يصنعوه كىم ٝبع كثّب، كموسى كحده كليس معو إاٌل عصاه، كىذه العصا الصغّبة كالنحيفة قد 

با٥بم كحٌياهتم، كرجعت ا٢بية إٔب عصا ٙبٌولت إٔب حية ضخمة، كأكلت كميات كبّبة من ح
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، ُب ُُٖاألعراؼ/ (فَػَوَقَع ا٢ْبَق  َوَبَطَل َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ٫بيفة، كبقيت العصا كما ىي! كقولو )

موقف مثّب ينتهي عنفواف الٌسحرة ا٤بهرة، كٲبلك موسى ا٤بوقف كما ملك القلوب، كتوجهت إليو 
م كقلة العصا، ككثرة عددىم كموسى كحده، فظنوا غلبة الكثّب : رأكا كثرة ٛبويهاهتفائدةاألنظار. 

على القليل، كما علموا أف القليل من ا٢بق يبطل كثّبان من الباطل، كما أف قليبلن من النور ٲبحو  
 )كا٢بق أقول ظهّب، كأفضل نصّب(. ٓت غرر ا٢بكمكثّبان من الظلمة، 

 ﴾ََذِّ ٌَََُٰٓٔ ًَىَدًََُٕ ، دٌُُخ آَٓنَّد زَُِذِّ خُْؼَدَُِٔنيَهَ ، كَإُُْوَِِ خَُّٕمََُشُ َٔدـًَِِّٖ﴿ -ٛٗ-ٙٗ
بًٌري فلما رأل السحرة ما رأكا عرفوا أف يد هللا ابلغيب ىي الٍب كانت تدير ا٤بوقف كما قيل ) ييدى

بًٌريكيفى كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحىكي  ( كإهنا معجزة خارقة عن قدرة البشر كليست من السحر ُب شيء، اٍلميدى
ٲبلكوا أنفسهم إاٌل أف خٌركا ساجدين  سبحانو مطيعْب لو، كىكذا الربىاف يقطع ا٣بصاـ، فلم 

التعبّب ( فَأُْلِقيَ ، )ُُالتغابن/(َوَمن يُػْؤِمن اِبَّللَِّ يَػْهِد قَػْلَبوُ كٰبقق القناعات، كييرقيقي ا٤بشاعر، كقولو )
! حٌب كأهنم أًخذكا فطيرًحوا  ،قاء إشارة إٔب أهنم ٓب يتمالكوا أنفسهم من دىشة اإلعجازلابإل
( قالوا أمنا برب العا٤بْب، الذم دعا َربِّ ُموَسىَٰ َوَىاُروفَ  ، قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمْبَ ) ْٖ-ْٕ

إليو موسى أكؿ ما تكٌلم مع فرعوف، كىذا يبطل دعوة فرعوف للربوبية، كانوا منذ ٢بظة مأجورين 
ٌق حٌو٥بم ٙبويبلن جذراين سريعا! لقد كانت ىزة ضمّب كٓب يكونوا أصحاب عقيدة، كلكن ا٢ب

كصحوة فكر كانقبلب قناعات، أكضحت ٥بم الطريق فأزالت عن قلؤّم ركاـ الضبلؿ البعيد، 
كجعلتها عامرة ابإلٲباف ُب ٢بظات قصار، فإذا ىم ٯبدكف أنفسهم ملقْب سجدان بغّب إرادهتم، 

رة ا٤بأجورين مؤمنْب صادقْب ُب موقف صادؽ كتنطق ألسنتهم بكلمة اإلٲباف، كانقلب الٌسح
مؤثٌر، ٓب يفكًٌركا بردكد الفعل من فرعوف الطاغية! كىكذا يفعل ا٢بق عندما ٰبْب كقتو تراه يغلب 

َبْل كقولو ) ُٖسراء/اإل (َزُىوقًا ِإفَّ اْلَباِطَل َكافَ  َوُقْل َجاَء ا٢ْبَق  َوَزَىَق اْلَباِطلُ الباطل كٱبذلو كقولو )
 . ُٖاألنبياء/(ُؼ اِب٢ْبَقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىقٌ نَػْقذِ 

الًسحر مأخوذ من كقت السىحر، كىو ما بْب الفجر األكؿ كالفجر الثا٘ب، كحقيقتو  -ُ:فائدة
اختبلط الضوء ابلظلمة، فما ىو بليل ٤با خالطو من ضوء الصبح، كال ىو بنهار لعدـ طلوع 

ذلك الًسحر كىم بْب ا٢بقيقة كا٣بياؿ، انظر كيف أصبحوا سحرةن متعلقْب الشمس فيو، كك
اَّللَُّ ٯَبَْتيب ِإلَْيِو بفرعوف، كأمسوا مسلمْب مؤمنْب شهداء مضحْب من أجل نصرة ا٢بق، كقولو )

فر، ، كىكذا يعمل ا٢بق ُب الباطل، كاإلٲباف ُب الكُّالشورل/ (َمن َيَشاُء َويَػْهِدي ِإلَْيِو َمن يُِنيبُ 
كالصبلح ُب الفساد، بشرط أف يتحرؾ ا٢بق كأىلو بكامل عزمهم كصدقهم، عندئذ ترل 

فيو دليل إٌف التٌعمق  -ِالعجائب! كتنكشف لك األسرار كا٢بجيب، كتنٌسق مع األقدار! 
كالتخصص ُب كل علم كفن كمهنة، فيو منتهى النفع كىو من عوامل التقدـ ا٢بضارم، كالنهضة 
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لسىحرة ما تيٌقنوا أبف ما فعل موسى معجزة، ألهنم عرفوا الفرؽ بْب ا٤بعجزة االجتماعية، فإف ا
 .ِْاألنفاؿ/(َواْعَلُموا َأفَّ اَّللََّ َٰبُوُؿ بَػْْبَ اْلَمْرِء َوقَػْلِبوِ ا٣بارقة كبْب السحر ا٣بادع )

ٌَُُْٔ خُِّٕمَُْ كٌَََِْٕفَ ظَؼٌََُِْٕٔ  َُإُهَؽِّؼََّٖ ؤًٌََُِّّْْْ بَِّٗوُ ٌََُسِريًُُُْ خٍَُُِّ ػََِّ هَدٍَ آَٓنعُْْ َُوُ هَسََْ ؤَْٕ إٌََٓ ٌَُُْْ ﴿ -ٜٗ
ْ وَِِدفٍ ًََُإُصَِِّسَنٌَُّْْ ؤَـَْٔؼِنيَ  ﴾ًَؤََْـٌَُُِْ ِّٖٓ

قاؿ فرعوف للسحرة كيف تؤمنوف ٗبوسى قبل أف تستأذنو٘ب؟ كىل اإلٲباف ٕباجة إٔب إذف؟! كىل 
ب الذم كجد هللا فلم يعد ٰبفل ما يفقد بعد ىذا القناعات ٕباجة إٔب رخصة؟ إهنا كلمة القل

ِإنَُّو الوجداف كاإلٲباف، ايلركعة ىذا اإلٲباف إذ يشرؽ ُب الضمائر كيفيض بنوره على الركح! )
ْحرَ  هتامهم لتربير ذلك االنقبلب ا٣بطّب عليو، ٍب جعل اارع ُب س( َلَكِبّبُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ

: إف موسى لرئيسكم الذم تعلمتم منو السحر كتواطأًب معو ليظهر أمره، يتهددىم كيتوعدىم كقاؿ
أراد فرعوف تلبيس األمر على قومو، كىذه هتمة متناقضة مضللة كمكابرة فاشلة، ألهنم ٓب ٯبتمعوا 

( كسوؼ تعلموف عند عقايب كابؿ ما صنعتم من فَػَلَسْوَؼ تَػْعَلُموفَ ٗبوسى قبل ذلك اليـو )
ْن ِخبَلؼٍ أَلُقَ اإلٲباف بو ) ( ألقطعن يدكم اليمُب مع رجلكم اليسرل أك طَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّ
( كألصلَب كل كاحد منكم على جذع شجرة، كأتركو حٌب ا٤بوت َوأَلَُصلِّبَػنَُّكْم َأْٝبَِعْبَ ابلعكس )

ى عرشو أك ليتعظ بكم اآلخركف! إهنا ا٢بماقة الذم يرتكبها كل طاغية حينما ٰبس اب٣بطر عل
 شخصو. فأجابوه غّب خائفْب بتهديده كتنكيلو كطغيانو كأعوانو! 

( كٓب يقل )آمنتم بو( إٲباف عن داللة علمية كحجة يقينية. أم آمنتم لو آَمنُتْم َلوُ : قاؿ )فائدة
استسبلمان لو كخضوعان بسرعة من دكف إرادهتم، ٓب يشعر قلب فرعوف كٓب ٰبس تلك الٌلمسة 

 مست قلؤّم فقلبتهم من الكفر إٔب اإلٲباف!. اإلٲبانية الٍب
 ﴾بَِّٗد َٗؽَْٔغُ ؤَٕ َّـْلَُِ َُنَد ََزُّنَد وَؽَدَّدَٗد ؤَٕ ًُنَّد ؤًٍَََّ خُُْٔآِْنِنيَ ،بَِّٗد بَََُِٰ ََزِّنَد ُٓنوَِِسٌَُٕ  دٌُُخ َُد ظََُْْ هَ﴿ -ٔ٘-ٓ٘
: ال ا٤بعُب: راجعوف، منقلبوف، : ال ضرر، ألسنا على ا٢بق،  إذف ال نبإب اب٤بوت!ضّب ال   

نبإب بتهديدؾ ككعيدؾ كالقتل كاالستشهاد ُب سبيل هللا، فإهنا تضحية ابسلة لنصرة القيم 
ِإَنَّ َنْطَمُع )-ُٓكا٤ببادئ كاألخبلؽ، كٙبمل العذاب الزائل! ألننا نرجع إٔب ربنا مؤملْب غفرانو، 

رجوا أف يغفر لنا هللا ذنوبنا الٍب مضت منا قبل إٲباننا ٗبوسى فبل ( كألان نَأف يَػْغِفَر لََنا رَبػ َنا َخطَااَيَنَ 
( كألان نطمع أف يغفر لنا ربنا خطاايان، لكوننا أكؿ ا٤بؤمنْب من َأف ُكنَّا َأوََّؿ اْلُمْؤِمِنْبَ يعاقبنا ّٔا )

ُب اآلية داللة على أف لئلنساف ا٤بؤمن أف يظهر ا٢بق، كإف  -ُ: فائدةقـو فرعوف كرعاايه. 
خالف عادات آّتمع، كأف يتحٌمل ا٤بعاانة كردكد األفعاؿ، كالٱباؼ القتل ُب سبيل هللا، كقولو 

أىٍشرىؼي اٍلمىٍوًت قػىٍتلي ) عن النيب )ص(، ْدمحم/(َوالَِّذيَن قُِتُلوا ٓت َسِبيِل اَّللَِّ فَػَلن ُيِضلَّ َأْعَما٥َبُمْ )
ٍادىةً  اٍئًرو  أىٍفضىلي )إٌف  وعنو )ص(، ٖصََُالبحار (الشَّهى ًلمىةي حىقٌو ًعٍندى سيٍلطىٍافو جى ٍاًد كى كنز العماؿ ( ا١بًٍهى
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من أىم الرذائل أف يسيطر الطغاة عل األجساـ، كلكنهم إذا سيطركا بعدىا  -ِ، ّْٖٖٓخرب

على األركاح كالعقوؿ كاإلرادات، فعندئذ ال قيمة ٢بياة اإلنساف بعد ذلك! )موت ُب طاعة هللا،  
كتصبح ا٢بياة جحيم ال يطاؽ، ألف اإلنساف  َُُٖكنز العماؿ خربة هللا( خّب من حياة ُب معصي

سوؼ يلغي عقلو، كيسّب بعقوؿ اآلخرين كالقطيع، فيٌتبع اتباعان أعمى، فبل ٲبيز بْب ا٣بّب كالشر  
 كقولو:

 رُّ النَّاسً ش، عن النيب )ص( )ِنفاؿ/األ(ِإفَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد اَّللَِّ الص م  اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل يَػْعِقُلوفَ )
نٍػيىاٍ  آًخرىتىوي  ابىٍعى مىٍن  نٍػيىاٍ  آًخرىتىوي  ابىٍعى  كى مىنٍ من ذىلً  ، كىشىرُّ هي ًبدي ، كإذا تغلغل ْٔصٕٕالبحار (غىٍّبًهً  ًبدي

اإلٲباف ُب أعماؽ اإلنساف، فيسيطر على قوة اإلرادة، فيكوف اإلنساف ا٤بؤمن أقول من ا٢بديد، 
ف ا١ببل يستفل اب٤بعاكؿ، كا٤بؤمن ال يستفل دينو شيء، عن اإلماـ الصادؽ كأصلب من ا١ببل، أل

 ٍبيٍ  قيًتلى  كىلىوٍ  اٍلميٍؤًمنإٌف كى  ،تػىغىيػَّرى  النٍَّارى  دىخىلى  ًإذىاٍ  ا٢بٍىًدٍيدً  زيبرى  فَّ إ ،ا٢بٍىًدٍيدً  زيبرً  ًمنٍ  أىشىدُّ  اٍلميٍؤًمن)ع( )إٌف 
فيكوف ا٤بوت ُب حق كعزة خّب من ا٢بياة ُب ابطل  .َّْ/ٕٔالبحار (وي قػىٍلبي ٓبٍى يًتػىغىيػَّرى  قيًتلى ٍبيٍ  نيًشرى 

، ما داموا إٔب وىكذا شهداء العقيدة ال يبالوف، وقع ا٤بوت عليهم أـ وقعوا على ا٤بوتكذلة، 
رّٔم راجعوف كمن أجلو مضٌحوف كعنده مكٌرموف، فإف اإلنساف ٰبيا ٗبواقفو النموذجية أكثر ٩با 

فإذا ٓب  ،ِٕٖ/ُالشهادة!(تػيويىىبي لىكيمي ا٢بٍىيىٍاةي  ،أيٍطليبػيويٍا اٍلمىٍوتى )ـ علي )ع( ٰبيا بعمره! عن اإلما
 ،ا٢بياة ُب موتكم قاىرين) ٔ٘ٓت هنج الببلغة خطبةتكن ا٢بياة كما تريد، فليكن ا٤بوت كما تريد، 

ٍغليويبي ُب غرر ا٢بكم )(! ا٤بوت ُب حياتكم مقهورينك  ، اًب٢بٍىقًٌ  اٍلمى ( مىٍغليويبه  اًبلباًطلً  اًٍلبي اٍلغى  غىاًٍلبه
كىكذا شهداء العقيدة ال يبالوف بسيف ا١ببٌلد، بل يشتدكف صبلبة ُب صمودىم كإخبلصهم 

( كٓب يهنها مىٍن كىريمىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي قىلَّ ًشقىٍاقيوي كىًخبلىفيوي )ٓت غرر ا٢بكم كرسوخهم ُب دينهم كإٲباهنم 
٦بمع ( أيمًٍَّب لىرًجىٍاالن اإًلٲٍبىٍافي أىثٍػبىتي ُب قػيليوئًًٍّم ًمنى ا١ٍبًبىٍاًؿ الرَّكىٍاًسيٍ  ًإفَّ ًمنٍ ( عن النيب )ص( )اب٤بعصية

  ُُٓ/ُٕالبحار هللًا( عىلىى أىحىبَّ أىٍف يىكيويفى أىقٍػوىل النٍَّاًس فػىٍليػىتػىوىكَّلٍ  مىنٍ .كعنو )ص( )ُْْ/ّالبياف
 ﴾كَإَََََْٔ كُِْػٌَُْٕ كِِ خًََُْٔخجِِٖ لَدَُِِّٖ٘ ، زِؼِسَديُِ بٌَُِّْٗ ُّٓعَّسَؼٌَُٕ ًَؤًَْلَْْنَد بَََُِٰ ٌَََُٰٓٔ ؤَْٕ ؤَُِْٔ﴿ -ٖ٘-ٕ٘
( أف يسّب ليبلن إٔب جهة البحر َأْف َأْسرِ  كأكحى هللا تعأب إٔب موسى كعٌلمو خارطة الطريق )   

السويس ببِب إسرائيل، بعد تدبّب كتنظيم كحيطة كحذر، كالبحر ُب الغالب عند التقاء خليج 
 ٗبنطقة البحّبات.

( يتبعكم فرعوف كقومو صباحان لّبدككم إٔب ِإنَُّكم م تػَّبَػُعوفَ ( ألهنم آمنوا ٗبوسى )ِبِعَباِديك٠ٌباىم )
:جامعْب، حاشرين( فََأْرَسَل ِفْرَعْوُف ٓت اْلَمَداِئِن َحاِشرِينَ )-ّٓأرض مصر كيقتلوكم شٌر قتلة! 

مع لو ا١بيش من كل أرسل فرعوف ُب طلبهم حْب عرؼ ٗبسّب  ىم عن طريق ٨بابراتو، كأمر أف ٯبي
ا٤بدف بتعبئة عامة، ليفسد عليهم تدبّبىم، ليقبضوا على موسى كقومو، كىو ال يعلم أنو تدبّب 

بًٌري اأٍلىٍمرى ًمنى ٧بكم من صاحب التدبّب، من الذم يدبر األمور ُب السماكات كاألرض كقولو ) ييدى
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اًء ًإٔبى اأٍلىٍرضً  بًٌريكيفى كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحىكي ) ٓالسجد/ (السَّمى بًٌري اٍلميدى  ،أىٍنتى تيرًٍيدي كىأىانٍى أيرًٍيدي  مً دً بٍ عى ) (ييدى
هللاي يػىٍفعىلي مىٍا ييرًٍيدي   (!كى

 ﴾ًَبَِّٗد َُفَِْٔغٌ لَدًٌََُِٕ ، ًَبَِّٗيُْْ َُنَد َُـَدجِظٌَُٕ ، بَِّٕ ىََٰاَُُدءِ ٌََُُِِْٙٓصٌ هٌََُِِِْٕ﴿ -ٙ٘-ٗ٘
( ١بماعة مفككوف َلِشْرِذَمةٌ : لطائفة قليلة ذليلة متفرقة كضعيفة، أم أف بِب إسرائيل )رذمةلش

متناثركف قليلوف غّب متحٌدين، فبل خوؼ من قتا٥بم فنحن منتصركف عليهم أبدٗب جهد كأبسط 
ْم لََنا َوِإنػَّهُ )-ٓٓىتماـ أبمرىم كاالحتشاد ٥بم؟! عٌدة كأبقل مدة، كإذا كانوا ىم كذلك، ٤باذا اال

بدعوهتم إٔب هللا، كخركجهم من مصر بدكف إهنم أيتوف من األعماؿ ما يغيظوننا ( وَلَغاِئُظوفَ 
موافقة من فرعوف، كالغيظ أشٌد الغضب، كيستفزكننا بتمردىم علينا كخركجهم عن طاعتنا، 

ِإَنَّ وَ ) -ٔٓكٱبلقوف حالة ٛبرد كعصياف عامة علينا، كٰبدثوف االضطراب ُب الببلد كالعباد، 
( متيٌقضوف منتبهوف، كمن عاداتنا التيٌقظ كا٢بذر، كاستعماؿ َحاِذُروفَ ( ك٫بن قـو )١َبَِميٌع َحاِذُروفَ 

الشٌدة كالقوة ُب األمور، فبلبد من إابدهتم قبل أف يتفاقم شٌرىم، ك٫بن ٩بسكوف بزماـ األمور، 
و، ليقٌوم ّٔا جنده ُب اقتفاء كمستعٌدكف الستئصا٥بم من الوجود، كىذه معاذير اعتذر ّٔا إٔب قوم

آاثرىم، كلكن هللا تعأب يدبر األمر، كىو يريد شيء، كفرعوف يريد شيء آخر، كال يكوف إاٌل ما 
( َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأف َيَشاَء اَّللَُّ َرب  اْلَعاَلِمْبَ يريده هللا، أف ٯبعل تدمّبىم ُب تدبّبىم كقولو )

 (. ُب التدبّب حٌب يكوف ا٢بتفي  ،تذؿ األمور للمقادير) ُٔكم/، ُب هنج الببلغة حِٗالتكوير/
 ﴾ ًٍَََُِٰيَ ًَؤًَََْؼْنَدىَد زَنِِ بَُِْٔخجََِْ ، ًًَُنٌٍُِ ًََٓوَدٍّ ًٍَُِّْ ، كَإَوَُْـْنَدىُْ ِّٖٓ ـَنَّدضٍ ًَػٌٍُُْٕ﴿ -ٜ٘-ٚ٘

إخراج فرعوف كقبل أف يعرض ا٤بشهد األخّب، يعٌجل السياؽ القرآ٘ب ابلعاقبة األخّبة من 
( متاع كنعيم كبساتْب مثمرة،  َجنَّاتٍ ٩با كانوا فيو من ) -بسبب كفرىم كاستكبارىم -كحكومتو 

( كأخرجناىم من األمواؿ الٍب كنزكىا وَُكُنوٍز َوَمَقاـٍ َكِرميٍ  )-ٖٓ( كأهنار جارية. ُعُيوفٍ كانت ٥بم )
ة، ك٠بى األمواؿ كالذىب كالفضة من الذىب كالفضة، كمن ا٤بنازؿ ا٢بسنة كالقصور الفاخرة البهيٌ 

ك٫بوىم ٠باىا كنزان، ألف ماال يؤدم منو حق هللا فهو كنز، كإف كاف ظاىران على كجو األرض، كما 
 : ا٤باؿ آّموع افوظ. والكنزأدل منو حق هللا فليس بكنز، 

ِلَك َوَأْورَثْػَناَىا َبِِب ِإْسَرائِيلَ )-ٗٓ هللا سبحانو أكرث بِب  ( ظاىر السياؽ القرآ٘ب يدؿ أفَكذََٰ
إسرائيل داير فرعوف كملكو كقومو، كلكن مٌب ككيف؟ ٓب يصرٌح القرآف ُب ذلك، ال من دليل أف 
بِب إسرائيل عادكا إٔب مصر، بعد خركجهم إٔب الشاـ أك أرض ا٤بيعاد األرض ا٤بقدسة الٍب ساركا 

لنوع ما كانوا فيو من جنات  إليها، كقد يكوف إهنم كرثوا مثل ما كاف لفرعوف كملئو، فهي كراثة
( على طريقة َوَأْورَثْػَناَىاكعيوف ككنوز كمقاـ كرٙب، كٚبٌلصوا من االستعباد كالرؽ لفرعوف، كقيل )

ماؿ ا٤بٌورث للوارث، كأهنم ملكوىا من حْب خركج أرابّٔا منها، قبل أف يقبضوىا كيتسٌلموىا،  
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ا الشاـ )القصة( إٌف بِب إسرائيل حكموا كأ٭با ملكوا داير آؿ فرعوف كٓب يدخلوىا! لكنهم سكنو 

ُب اآلية داللة افَّ الظلم ال  -ُ:فائدة مصر بعد موسى، كخصوصان ُب زمن النيب سليماف )ع(.
ـُ نَُداِو٥ُبَا بَػْْبَ النَّاسِ يدـك كإف داـ دٌمر، كأف أحواؿ ا٢بياة تتغّب من حاؿ إٔب حاؿ ) ( َوتِْلَك اأْلَايَّ

)كدكاـ ا٢باؿ من اياؿ( كاإلنساف ُب  ِٗالرٞبن/( يَػْوـٍ ُىَو ٓت َشْأفٍ  ُكلَّ كقولو ) َُْآؿ عمراف/
َنةً ٝبيع األحواؿ ىو مبتلى كقولو ) ُلوُكم اِبلشَّرِّ َوا٣ْبَّْبِ ِفتػْ عن اإلماـ الصادؽ )ع(  ّٓنبياء/األ( َونَػبػْ

 .ّْٓالتوحيد ص (ما من قبض كال بسط إالٌ ك فيو مشيئة كقضاء كابتبلء)
بَِّٕ َٓؼَِِ ََزِِّ  هَدٍَ ًََِّد ، كَََِّٔد ظََُخءٍَ خُْفَْٔؼَدِٕ هَدٍَ ؤَصْمَدذُ ٌَََُٰٓٔ بَِّٗد ًًٌََََُُُْٕٔ ، كَإَظْسَؼٌُىُْ ُُِّْٓٙهِنيَ﴿ -ٕٙ-ٓٙ

 ﴾ََْٔيًِِّْٖ
قت شركؽ ، و(م ْشرِِقْبَ خرج فرعوف بنفسو كٔبيشو كرجالو ُب طلب موسى كأصحابو، فلحقوىم )

قَاَؿ َأْصَحاُب ( فلما قربوا منهم كرأل كل منهما اآلخر )ا تَػَراَءى ا١ْبَْمَعافِ فَػَلمَّ )-ُٔالشمس 
( كاف بنو إسرائيل خائفْب فزعْب سيدركنا جنود فرعوف كيلحقوف بنا، فالبحر ُموَسىَٰ ِإَنَّ َلُمْدرَُكوفَ 

 تعأب أمامنا كالعدك من كرائنا، كال طاقة لنا كال حوؿ كال قوة لنا، فجاء يقْب موسى )ع( اب
الذم سينقذىم من ىذا ا٤بأزؽ ا٣بطّب كيهديهم إٔب سواء السبيل، كموسى )ع( مطمئن أف من 

َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل َٰبَْتِسُب  ، َوَمن يَػتَِّق اَّللََّ ٯَبَْعل لَُّو ٨َبَْرًجاينصر هللا ينصره كيثبت قدمو كقولو )
( بكل َكبلَّ ( قاؿ موسى )قَاَؿ َكبلَّ  )-ِٔ، ّ-ِالطبلؽ/(ُبوُ  فَػُهَو َحسْ َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ 
ِإفَّ متنعوا عن ىذا الكبلـ ا٤بتخاذؿ، ككونوا مع هللا حٌب يكوف هللا معكم )اأتكيد، لن يدركوكم ف

ي اَّللَُّ الَِّذيَن اتػَّقَ ( أف ريب معي اب٢بفظ كالنصرة كالرعاية كالعناية )َمِعَي َر ِّ َسيَػْهِدينِ  ْوا َويُػَنجِّ
، كسيهديِب إٔب طريق النجاة كا٣ببلص بكل أتكيد كيقْب كما ُٔالزمر/(ٗبََفاَزهِتِْم اَل ٲَبَس ُهُم الس وءُ 

/( ِإفَّ َوْعَد اَّللَِّ َحق  كعد٘ب )  دعا هللاموسى ٤با انتهى إٔب البحر  إفٌ ركم: ) -ُ: فائدة. َٔالرـك
اجعل  ،كالكائن بعد كل شيء ،ل شيءكا٤بكٌوف لك ،اي من كاف قبل كل شيءبتضرع )عند ذلك 
قل اللهم ) مك الكلمات الٍب قا٥با موسى حْب انفلق البحرأال أعلٌ كعن النيب )ص(  (لنا ٨برجان 

 (.كالحوؿ كال قوة إالٌ اب ،كأنت ا٤بستعاف ،كبك ا٤بستغاث ،كإليك ا٤بشتكى ،لك ا٢بمد
ًَؤََُِْلْنَد ؼََّْ  ، ِْكَدٗلََِنَ كٌََدَٕ ًَُُّ كُِْمٍ ًَدُؽٌَّْيِ خُْؼَظِْ دىَ خُْسَمَُْ كَإًَْلَْْنَد بَََُِٰ ٌَََُٰٓٔ ؤَِٕ خظُِْذ زِّؼَصَ﴿ -ٙٙ-ٖٙ

 ﴾ؼَُّْ ؤَؿَُْهْنَد خُْأوََُِّٖ ، ًَؤَجنَْْنَد ٌَََُٰٓٔ ًََٖٓ َّٓؼَوُ ؤَـَْٔؼِنيَ ، خُْأوََُِّٖ
َفَكاَف ُكل  ِفْرٍؽ َكالطَّْوِد  فَانَفَلقَ ( بْب مصر كسيناء )اْلَبْحرَ ضرب بعصاؾ )افأكحينا إٔب موسى أف 

: كا١ببل، فانشق البحر إٔب أقساـ، كقاـ ا٤باء عن  كالطود: قسم فرؽ: فانشق، فانفلق( مِ اْلَعِظي
ٲبْب الطريق كيساره، فكاف كل قسم من طرُب البحر، كا١ببل الشامخ الثابت، كصار فيو اثنا 

كل سبط منهم طريق، حٌب ال ٱبتلفوا!   عشر طريقان ايبسان على عدد األسباط االسرائيليْب، ل
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َوَأْزَلْفَنا ّتَّ )-ْٔ، ٕٕطو/( فَاْضِرْب ٥َبُْم َطرِيًقا ٓت اْلَبْحِر يَػَبًسا الَّ َٚبَاُؼ َدرًَكا َواَل َٚبَْشىَٰ كقولو )
: ٗبعُب ىناؾ، أم كقربنا ىناؾ فرعوف كجنوده كٝباعتو، ُب ا٤بكاف ّتَّ : قرٌبنا، وأزلفنا( اآْلَخرِينَ 

ذم انشق من البحر لنغرقهم من حيث ال يشعركف، حٌب دخلوا البحر على أثر دخوؿ بِب ال
َنا ُموَسىَٰ َوَمن مََّعُو َأْٝبَِعْبَ )-ٓٔأسبابو،  أإسرائيل، كإذا أراد هللا شيئان ىيٌ  ( كا٪بينا موسى َوَأ٪َبيػْ

( ٍب أغرقنا قْػَنا اآْلَخرِينَ ّتَّ َأْغرَ )-ٔٔكا٤بؤمنْب معو ٝبيعان ٕبفظ البحر على حالو حٌب خرجوا منو، 
فرعوف كقومو ٝبيعان، فلما خرج أصحاب موسى كتكامل دخوؿ أصحاب فرعوف، أمر هللا البحر 

(، فقاؿ كأىٍخسىري النٍَّاًس مىٍن كىٍافى ًعبػٍرىةن لًلنٍَّاسً أف يطبق عليهم فغرقوا فيو، فكانوا عربة ٤بن يعترب، )
 وج على ساحل البحر حٌب نظركا إليو فصٌدقوا.فرماه ا٤ب بعض أصحاب موسى: ما غرؽ فرعوف!

( فرح فرعوف عندما رأل البحر مفلوقان، كشاىدكا ٝبيعان ا٤بعجزة الكربل، فلم فَانَفَلق) -ُ:فائدة
يتفكركا ّٔذا ا٢بدث العجيب كماذا يراد منو؟ كقاؿ ١بمعو انظركا كيف استجاب البحر لرغبٍب، 

ُ ٍب اقتحموا تلك ا٤بسالك كقولو ) كفتح ٕب الطريق إٔب ا٣بارجْب عن إراٌب؟ ُ ٲَبُْكُروَف َوٲَبُْكُر اَّللَّ َواَّللَّ
ُر اْلَماِكرِينَ خَ  ( ىل عصا موسى ىي الٍب فلقت اْضِرب بَِّعَصاَؾ اْلَبْحرَ ) -ِ، َّاألنفاؿ/( يػْ

( ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّاالبحر، كبل؟ كىل مرٙب عندما ىزت جذع النخلة اليابسة كقولو )
كجذع النخلة ال ينهز!، كا٭با أراد هللا أف يعٌلم الناس نظاـ األسباب كا٤بسببات، بقدر ما  ،ِٓمرٙب/

)لكل شيء سبب( كقولو  ٓت غر ا٢بكمييهيء اإلنساف األسباب ا٤بمكنة تتحٌرؾ ا٤بسببات البلزمة، 
َناُه ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسبَػًبا) كاألسباب بيد اإلنساف،  ،ٖٓ-ْٖالكهف/(فَأَتْػَبَع َسبَػًبا ،  َوآتَػيػْ

كا٤بسببات بيد هللا تعأب، فبمقدار ما تكوف األسباب تكوف ا٤بسببات، تكرٲبان لئلنساف حٌب 
َنا ِإَ٘تَٰ ) -ّيكوف لو دكر ُب خبلفة األرض كُب حركة السنن التارٱبية كالسنن الكونية،  فََأْوَحيػْ

 ا٤بواجهة مع فرعوف!.( ٓب يكن ألخيو ىاركف دكر ملحوظ ابرز ُب ٝبيع رحلة ُموَسى
 ﴾ًَبَِّٕ ََزَّيَ َُيٌَُ خُْؼَُِّّّ خَُُّلُِْْ ، ًََٓد ًَدَٕ ؤًَْؽَُُىُْ ُّٓآِْنِنيَ بَِّٕ كِِ ٌََُِٰيَ َُأَّصً ﴿ -ٛٙ-ٚٙ
( ٢بجة خارقة كسنة مستمرة فٌعالة ال تتوقف ُب زماف كال مكاف، مع آَليَةً إٌف ُب ذلك كلو )   

( لعربة عظيمة للمعتربين، على رعاية هللا ألكليائو كانتقامو من يَةً آَل توفر األسباب البلزمة ٥با )
َوَما َكاَف أعدائو، ٤بن تدبر كتفٌكر فيها، كالدالة على توحيد هللا كقدرتو كحكمتو كصدؽ الرسالة )

، كُب آذاهنم صممان، كعلى قلؤّم أقفاالن، كتعبّب َأْكثَػُرُىم م ْؤِمِنْبَ  ( فكأف ُب أعينهم عمىن
( إشارة إٔب أف ٝباعة من قـو فرعوف آمنوا ٗبوسى كالتحقوا أبصحابو، كمع مشاىدة ىذه ثَػُرُىمَأكْ )

ا٤بعجزات العظمى العجيبة، ٓب يؤمن أكثر الناس كالسيما األقباط، كما ٓب يؤمن بك أكثر قومك 
يق بو اي دمحم، كالذم ال يؤمن ابلبديهيات يقع ُب أشكل ا٤بشكبلت، كالذم ال يليق بو اإلٲباف يل

أف ا٤بؤمنْب أقل دليل يكفيهم، كغّب ا٤بؤمنْب لو أتتيهم أبلف دليل كدليل  وٓت ىذا داللةالكفر، 
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فىبلى تىدٍعي مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى ال يؤمنوف، كمن ضاؽ عليو اإلٲباف فالضبلؿ عليو أضيق!، كقولو )

 )ص( كالدعاة إٔب هللا )اصربكا كتظفركا( ، كفيو تسلية للنيبُِّالشعراء/( فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذًَّبْبى 
( ُب سلطانو، ا٤بنتقم من اْلَعزِيزُ ( ٥بو )َوِإفَّ رَبََّك ٥َبَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ  )-ٖٔككعيد ٤بن عصاه. 

 ( أبكليائو.الرَِّحيمُ أعدائو )
 (نظرة ٓت سبب التكرير ٓت القصص القرآِن) -

، بْب التفصيل كاإلٝباؿ لفائدة خلت عنو من ( موضعان َُِذكر هللا موسى ُب القرآف ُب )
موضع آلخر، ككلما كرر قصة جاء فيها بشيء جديد ٓب يكن موجودان ُب العرض األكؿ، 
كبتكريرىا ييكىٌمل بعضيها بعضان، كأهنا ُب ٦بموعها تعطي صورة كاضحة للحدث، كال ٲبكن ابرازىا  

ل مرة لقطة أك عده لقطات ملفتة ٓب كلها ُب سياؽ كاحد، فبلبد أف تعاد العبارة كٙبمل ُب ك
عبلميوف الذين درسوا علم النفس، فنرى التكرير يستخدمو اإلتكن ُب ا٤بشهد السابق، 

عبلانت ا٤بختلفة ُب األكقات ، ابإلوطريق التأثّب على البشر ٓت ترويج بضائع الصناعيْب
ل اإلعبلـ ا٤برئية كا٤بتنوعة، ا٤بتنوعة، كالدعاايت ا٤بتكررة، سواء أكانت ابلصورة أك الصوت أك كسائ

للتأثّب ُب مشاعر الناس، كالَبكيز أفَّ التكرير يلفت األنظار كييعٌلم الشطٌار، كيثّب االنتباه كٰبرؾ 
األذىاف كيؤثر اب٤بشاعر ببل استئذاف. كتؤكد العرب ما هتتم بو، كمن اعتُب بشيء ذكره، ككلما 

القرآف للوعد كالوعيد لزايدة العناية ّٔما، حٌب ىتماـ كثر التأكيد عليو، كىكذا تكرير عظم اال
عتناء ابلنظاـ يبقى اإلنساف بْب ا٣بوؼ كالرجاء، كىكذا تكرير األحكاـ يدؿ على ضركرة اال

راجع التفاصيل ُب التفسّب القرآ٘ب للقرآف/عبد الكرٙب اإل٥بي العاـ، كاالستقامة عليو ُب كل األحواؿ. 
 .اءمن سورة الشعر  ُّْ-ٔٗ/صَُا٣بطيب 

 ﴾ هَدٌُُخ َٗؼْسًُُ ؤَصْنَدًٓد كَنَظََُّ َُيَد ػَدًِلِنيَ ، بٌِْ هَدٍَ ُِإَزِْوِ ًَهٌَِْٓوِ َٓد ظَؼْسًًَُُٕ ، ًَخظَُْ ػََِْْيِْْ َٗسَإَ بِزَُْخىَِْْ﴿ -ٔٚ-ٜٙ
كحٌدث أمتك اي دمحم عن خرب إبراىيم ا٣بليل ا٤بهم كشأنو العظيم، إماـ ا٢بنفاء كىو ا١بد األكرب 

ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيِو  )-َٕالذم يزعموف إهنم يتبعوف داينتو ليتٌبينوا منو حقيقة ما يزعموف  لقريش،
( االستفهاـ إنكارم، َما تَػْعُبُدوفَ ( حْب قاؿ ألبيو كعشّبتو من أىل اببل )َوقَػْوِمِو َما تَػْعُبُدوفَ 

رع كال عقل، كيسأ٥بم بتعجب كىو يعرؼ ا١بواب عنو، أف ما يعبدكنو ال يستحق العبادة ُب ش
ِإْذ قَاَؿ أم شيء تعبدكف؟ ليبْب ٥بم سفاىة عقو٥بم ُب عبادة ما ال ينفع، كيقيم عليهم ا٢بجة )

قَاُلوا نَػْعُبُد َأْصَناًما فَػَنَظل   )-ُٕ( أم عمو آزار، كُب لغة العرب كالقرآف قد يسمي العم أابن، أِلَبِيوِ 
: فائدةنعبد أصنامان فنبقى مواظبْب على عبادهتا. : مواظبْب كمداكمْب، أم عاكفْب( ٥َبَا َعاِكِفْبَ 

: كاف يتظاىر اب١بهل كالتسليم أبقواؿ ا٣بصم، ٍب يلقي كاف لسقراط منهجاً خاصاً ٓت ا٢بوار -ُ
عليو سؤالن ّٔدؼ أف ييعٌرفو ٔبهلو كأخطائو، فإذا أجاب، كٌجو إليو سؤاالن آخر الزمان لنفس 

كٰبملو على اإلقرار اب١بهل!، كىكذا فعل إبراىيم )ع(  ا١بواب.. كىكذا، حٌب يوقعو ُب التناقض
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( يدؿ على عقو٥بم ا٢بجرية الٍب ال تقبل النقاش كا٢بوار، فهي مغلقة على َعاِكِفْبَ )-ِمع قومو، 
 ا٣بطأ كال تقبل الرأم كالرأم اآلخر.

ئز إذا كاف عقل : نعم جاوا١بواب: ىل ابإلمكاف أف يىًعظ الولد أابه؟ سؤاؿ( ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيوِ  )-ّ
الولد أكرب من عقل أبيو، أك يسبق علمو علـو قومو، فيكوف شخصية ٭بوذجية ٩بيزة، قدكة كقيادة 

، كسأؿ إبراىيم سؤاالن استفهاميان َُِالنحل/( ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َكاَف أُمَّةً كيكوف كحده يعادؿ أمة )
الداؿ على أصلو ككذلك آّيب، ُب اختباراين داالن على علمو، ألف السؤاؿ عنواف عقل السائل، ك 

( ُب إضافة النبأ نَػَبَأ ِإبْػَراِىيمَ ) -ْغرر ا٢بكم )من أحسن السؤاؿ عىًلمى، كمن عىًلمى أحسنى السُّؤاؿ( 
إٔب إبراىيم دكف إشراؾ قومو معو، ليكوف ُب موضع القدكة كاألسوة ا٢بسنة للمؤمنْب ُب كل زماف 

 كمكاف. 
 ﴾هَدٌُُخ زََْ ًَـًََْٗد آزَدءََٗد ًٍَََُِٰيَ َّلْؼٌََُِٕ ، ؤًَْ َّنلَؼٌٌَُُْْٗ ؤًَْ َّعًَُُُّٕ ، ٌٌَُْْٗ بٌِْ ظًَْػٌَُٕهَدٍَ ىََْ ََّْٕٔؼُ﴿ -ٗٚ-ٕٚ
 -ّٕقاؿ ٥بم إبراىيم على سبيل التوبيخ، ىل يسمعوف دعاءكم حْب تلجأكف إليهم ابلدعاء؟    
قَاُلوا َبْل ) -ْٕمنفعة أك يدفعوف عنكم مٌضرة؟ ( كىل يقدموف لكم َأْو يَنَفُعوَنُكْم َأْو َيُضر وفَ )

ِلَك يَػْفَعُلوفَ  ( كجدان آابءان يعبدكهنم ففعلنا مثلهم، كقلدانىم فهم أعلم منا، َوَجْدََن آاَبَءََن َكذََٰ
كاتٌبعناىم ابالتباع األعمى، كقلدانىم ببل تفٌكر كال تدبٌر! إنو جواب ٨بجل ساذج، كلكنَّ 

م كشفوا عن ٙبجر عقو٥بم كنفوسهم، فيحتاجوف معها إٔب ىزة قوية تنقلهم ا٤بشركْب ٓب ٱبجلوا ألهن
من التحجر إٔب التحرر كالتدبر، كرأينا ُب زمننا ا٤بعاصر أتباع األحزاب كا٤بنٌظمات بشٌب أنوعها، 
يقلدكف رؤكساءىم كيستدٌلوف أبقوا٥بم، كأيخذكهنا أخذ البديهٌيات ا٤بسٌلمات من غّب ٙبقيق 

كل قـو يبتعدكف عن هللا تعأب يٌتخذكف صنمان ييعبد، من دكف هللا، كلكٌل   -ُ: فائدةكٛبحيص!. 
عصر صنم مادم أك معنوم، فمن الناس مىٍن يٌتخذ ا٤بلوؾ صنمان ييعبد، كمنهم مىٍن يتخذى إ٥بو ىواه 

ىكذا فهو صنم ييعبد، كمنهم مىٍن يتخذي ا٤باؿى صنمان ييعبد، كمنهم مىٍن يتخذي النساءى صنمان ييعبد، ك 
ٚبتلف عبادة األصناـ من إنساف آلخر، كا٤بشكلة الرئيسة ىي االتٌباع األعمى كالسّب بعقوؿ 
اآلخرين، كمع العيرؼ العاـ مع تعطيل العقل كٙبٌجر النفس، كمن الناس من يتبع ٝباعة فيسّب 

ةن قدٲبٌة اتٌبعها بعقو٥بم كإف كانوا على ابطل، كإفَّ الباطلى ال ينقلبي حقان لكثرًة فاعليو، ككونيو عاد
عن  ،ُٔٔالبقرة/(ِإْذ تَػبَػرََّأ الَِّذيَن ات ِبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا َورََأُوا اْلَعَذابَ اآلابء كاألجداد. كقولو )

ٍاًف  ،الى تػىقيٍل أىانٍى مىعى النٍَّاسً أم  الى تىكيٍن ًإمَّعىةن اإلماـ موسى )ع( ) ٨بتصر( ) قاف( )طريًإ٭بَّىٍا ٮبيىٍا ٪بىٍدى
كقولو   ،ِّٓ/ٖٕالبحار (فىبلى يىكيٍن ٪بىٍدي الشَّرًٌ أىحىبَّ ًإلىٍيكيٍم ًمنى ٪بىًٍد ا٣بٍىٍّبً  كى٪بىٍدي شىرو،٪بىٍدي خىٍّبو 

ًإنَّوي لىٍيسى ) عن اإلماـ علي )ع( ،ِْنفاؿ/األ (لًٌيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىن بػىيًٌنىةو كىٰبىٍٓبىى مىٍن حىيَّ عىن بػىيًٌنىةو )
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ًسبىوي ضىبلىلىةه ىيدىلن  ىىلىكى ًمٍن يػىٍعذيريهي ُبٍ تػىعىمًُّد ضىبلىلىةو حىسبىهاٍ  ٥ًبىاًٍلكو   /ٓ البحار (!، كىالى تػىٍرؾي حىقٌو حى
 (!كٍ صىنىمي  وى فػىهٍ  هللاً  عىنٍ  كى لى غى شى  ام كيلَّ )ٓت ا٢بديث  ،َّٓ
 ﴾ كَةَِّٗيُْْ ػًًٌَُّ ُِِّ بَُِّد ََذَّ خُْؼَدَُِٔنيَ  ، خُْإَهًٌََُْٕٓؤَٗعُْْ ًَآزَدئًُُُْ  ، هَدٍَ ؤَكََُؤَّْعُْ َّٓد ًُنعُْْ ظَؼْسًًَُُٕ﴿ -ٚٚ-٘ٚ

أماـ تلك العقوؿ ا٤بتحجرة، ٓب ٯبد إبراىيم على حلمو كصربه إاٌل أف يهٌزىم بعنف، كيعلن عداكتو 
 لبلصناـ، كأف ٯباىر بعدائو آل٥بتهم.

 :ا٤بعُب
( َأنُتْم َوآاَبؤُُكُم اأْلَْقَدُموفَ  )-ٕٔكف هللا قاؿ إبراىيم أفرأيتم ىذه األصناـ الٍب عبدٛبوىا من د 

األكلوف؟ فإف الباطل ال ينقلب حقان بكثرة فاعليو، كإف ا٢بق ال ينقلب ابطبلن بندرة مؤيديو كقولو 
ٓت هنج الببلغة  ََُا٤بائدة/(ُقل الَّ َيْسَتِوي ا٣ْبَِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْػَرُة ا٣ْبَِبيثِ )

 فإف ىذه االصناـ( فَِإنػَُّهْم َعُدو  ٙتِّ  )-ٕٕ(، أىٍىًلوً  ًلًقلَّةً  ا٥بدل طىرًٍيقُب  تىٍستػىٍوًحشيوياٍ  الى ) ٕٔٓخطبة
خصم أصم كأعداء ٕب ال أعبدىم، فأان ال أعاديهم كأحجار كلكن أعادم عبادهتم الٍب ضلت 

لى سبيل الناس، فهي ضارة لديِب مهلكة لنفسي، فسمى األصناـ أعداء كىي ٝبادات ع
االستعارة كالتنبيو!! فإهنم عدٌك ٕب ال لكم مدارة ٤بشاعرىم، فإنو أنقع ُب النصح من التصريح 
)كرٌب تلميح أبلغ من تصريح(، أبهنا نصيحة )كالدًٌينى النصيحة( بدأ ّٔا نفسو ليكوف أدعى إٔب 

قبلنية، إٔب حالة : ألهنا تنقلهم من ا٢برية العوالسببالقبوؿ. فإف ىذه األصناـ عدكه لكل حٌر، 
ـى ًبشىرىاًٍئًط ) ٓت غرر ا٢بكماالستعباد كا١بهل كىم ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعان،  لى ا٢برية مىٍن قىٍا أيىًٌ

( ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمْبَ  !( كاستثُب إبراىيم )ع( )أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًؽً أحكاـ ا٢بيريٌة كىمىٍن قىصَّرى عىٍن  ،لًٍلًعٍتقً 
قد يكوف من آابئهم األقدمْب مىٍن عبدى ربَّ العا٤بْب، ىو الذم ينبغي أف ألنو ليس كذلك، ف

يعلمنا القرآف أف  -ُ: فائدةييعبد، كىو كليي ُب الدنيا كاآلخرة. ال أؤمن بسواه كال أخاؼ غّبه، 
كصف ، ٍب ٗالقلم/(َود وا َلْو ُتْدِىُن فَػُيْدِىُنوفَ ال ٦باملة كال مسا٧بة كمداىنة ُب الدًٌين ،كقولو )

 ( أبكصاؼ جليلة استحق ألجلها أف ييعبد فقاؿ:بَّ اْلَعاَلِمْبَ رَ )
 ﴾خٍَُُِّ وََِوَنِِ كَيٌَُ َّيًِِّْٖ﴿ -ٛٚ
الًَّذم ( كأكجد٘ب من العدـ، كٌصور٘ب فأحسن صورٌب، كقولو )الَِّذي َخَلَقِِب فا سبحانو )   

لىقىوي  ( كيهديِب كيرشد٘ب فَػُهَو يَػْهِدينِ يرٞبِب ) ، كأكرمِب كال يزاؿٕالسجدة/( أىٍحسىنى كيلَّ شىٍيءو خى
ابستمرار، ألنو جاء بصيغة ا٤بضارع، يهديِب إٔب مافيو سعادٌب ُب دنيام كآخرٌب، ىداية تكوينية 
كتشريعية، كيوجهِب إٔب ا٤بنافع الدنيوية كاألخركية، ككىبِب عقبلن مفكران أىتدم بو ُب ظلمات 

عمى أابن كجدان أك عرفان اجتماعيان جاىليان، أبل أقلد تقليدان ا١بهالة، كٱبٌلصِب من حّبة الضبللة، ف
كالذم ال يفكر فسوؼ يقوده الذين يفكركف، كيقودكنو إٔب ما ىم عليو!، كعلى قدر العلم تكوف 
، ىداية متجددة متفتحة متنوعة لكل  العبادة، كعلى قدر العبادة تكوف ا٥بداية للٍب ىي أقـو
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َوالَِّذي  و يهدم على قدر االستحقاؽ كاالستعداد اإلنسا٘ب كقولو )شوؤف ا٢بياة، فإف هللا سبحان
َر فَػَهَدىَٰ  أهنا صلة العبد بربو صلة بكل كيانو يتطٌلع إليو ُب ثقة، كيتوجو إليو ُب  ّاألعلى/( َقدَّ

( إنو فَػُهَو يَػْهِدينِ فضالو عليو )أحٌب، إٌف إبراىيم يصف هللا سبحانو كأنو يراه كٰبس كقع إنعامو ك 
 تسليم ا٤بطلق  تعأب ُب طمأنينة قلب كراحة ضمّب.ال

 .ٓٗصُٕالبحار( مىٍن صىبػىرى عىٍلى هللًا كىصىلى إليوً ) عن اإلماـ علي )ع(
 ﴾ًَبٌَِخ َُِٓظْطُ كَيٌَُ َّْٙلِنيِ،  ًَخٍَُُِّ ىٌَُ ُّؽْؼُِٔنِِ ًََّْٕوِنيِ﴿ -ٓٛ-ٜٚ

ة، فيطعمِب كيسقيِب من أنواع األطمعة كىو ال غّبه سبحانو الذم يهيئ ٕب مقٌومات حياٌب العزيز 
يييٌسر لؤلسباب ٕب ك١بميع ا٤بخلوقات كقولو )

َوَما ِمن َدابٍَّة ٓت كاألشربة، فهو ا٣بالق الرزاؽ ا٤ب
إهنا الكفالة ا٤بباشرة الراعية ا٥بادية كا٢بامية، ٰبٌس ّٔا إبراىيم ُب   ٔىود/(اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اَّللَِّ ِرْزقُػَها

ُب الصحة كا٤برض، كيتأدب أبدب النبوة الرفيع مع ربو، فبل ينسب مرضو إٔب ربو،  كل حاالتو
كىو يعلم أنو ٗبشيئة ربو ٲبرض، كٔبهلو يسقم، كبدكاء ربو يشفى كبفضلو يصح كبرٞبتو يتعاَب، 
كقٌدـ ا٥بداية على اإلطعاـ كالشراب ألٮبيتها ُب رؤية ا٢بياة، كفهم حقيقة الوجود، كقٌدـ النعم 

، إنو يذكر ربو ُب مقاـ اإلنعاـ ٗيونس/( يَػْهِديِهْم رَبػ ُهم إبِِٲبَاهِنِمْ وية على النعم ا٤بادية، كقولو )ا٤بعن
فضاؿ إذ يطعمو كيسقيو كيشفيو، كال يذكر ربو ُب مقاـ االبتبلء حْب يبتليو، عن النيب )ص( كاأل

طعاـ كشراب ا١بنة أك ىي التغذية  من، ِّٖ/ٔركح البياف)أبيتي ًعندى رىيًب ييٍطًعميًِب كىيىٍسًقيًِب( 
ا٤بعنوية النموذجية السامية، من العلـو كا٤بعارؼ كيفيض على قلبو الشريف من لذة مناجاتو 

 سبحانو، كىي غذاء القلوب كلذة النفوس كنعيم األركاح.
ن إذا أصابِب مرض فهو الذم يقدر على شفائي ٗبا خلق مو )َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو َيْشِفْبِ ) -َٖ

 ) فَػُهَو َيْشِفْبِ ( أان، كأسند الشفاء إٔب هللا )َمِرْضتُ دكاء كأطباء، كإ٭با أسند ا٤برض إٔب نفسو )
فإذا أصاب الدكاء الداء برئ إبذف  ،دىكىٍاءو  داءو رعاية لؤلدب مع هللا تعأب، عن النيب )ص( )لىكيٌل 

تفريطو ُب طعامو أم يرتكب اإلنساف أسباب ا٤برض فيمرض جسداين ك ،َِٓ/ٓالكاشفهللا( 
َوَمن يُػْعِرْض  كشرابو، كٲبرض نفسيان ابعراضو عن منهج هللا، كال يبإب ُب حرامو كحبللو كقولو )

ًا آَخَر فَػَتُكوَف ِمَن ، كقولو )ُٕا١بن/(َعن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًدا َفبَل َتْدُع َمَع اَّللَِّ ِإ٥بََٰ
ًا آَخَر فَػتَػْقُعَد َمْذُموًما ٨بَُّْذواًل قولو )ك  ُِّالشعراء/(اْلُمَعذَِّبْبَ  ، ِِسراء/إلا (الَّ َ٘بَْعْل َمَع اَّللَِّ ِإ٥بََٰ

( لعبلقة الطعاـ كالشراب ابألمراض، يُْطِعُمِِب َوَيْسِقْبِ ( عطف على )َوِإَذا َمِرْضتُ ) -ُ: فائدة
 ًفٍطنىةه مىٍع ًبٍطنىةه( عن )الى  ٓت غرر ا٢بكمفإف ا٤بعدة بيت الداء، كا٢بمية أصل كل سبلمة كشفاء ، 

عن اإلماـ علي )ع(  ،ُٖ/ّمستدرؾ الوسائلنور ا٤بعرفة من قلوبكم(  أالنيب )ص( )ال تشبعوا فيطف
وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل كقولو )  ،ُٖ/ّمستدرؾ الوسائل( راىؼثرتو ًمٍن اإلسالعىفىاؼ، كىك ٌل ًمنى )قلة األك

ٓت كج عن حد االعتداؿ، فهو يفسد النعمة كيزيل الربكة، : خر اإلسراؼ ُّاألعراؼ/( ُتْسرُِفوا
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ـه ُبٍ كيلًٌ شىٍيءو ًإالَّ ُبٍ أىفٍػعىٍاًؿ اٍلربًٌ )غرر ا٢بكم  ( كا٤بسركفوف ال يقٌدركف النعمة كال اإًلٍسرىٍاؼي مىٍذميوي

نعًم )كل الطعاـ ليحملك ال لتحملو( ُب ا٢بديث )إ
ي
ٍنتى تىٍشتىًهٍي، ٍجًلٍس ًإٔبى الطَّعىاٍـً كىأى يشكركف ا٤ب

 ( كعنو )ص( )إٌف هللا أنزؿ الداء كالدكاء، فتداككا كال تتداككا ٕبراـ(كىقيٍم ًمنى الطَّعىاٍـً كىأىٍنتى تىٍشتىًهيٍ 
 .َِٓ/ٓالكاشف

 ﴾ ًَخٍَُُِّ ُِّْٔعُنِِ ؼَُّْ ُّمِْْنيِ ﴿ -ٔٛ
 أحد يقدر على كىو الذم سييميتِب اب٢بق عند انقضاء أجلي، ٍب ٰبييِب للحساب كا١بزاء، كال

ًيتيكيٍم ٍبيَّ ٯبىٍمىعيكيٍم ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً ذلك سواه، كقولو ) ٓت غرر ا٢بكم ، ِٔا١باثية/( قيًل اللَّي ٰبيًٍييكيٍم ٍبيَّ ٲبي
شىري عىلىى مىا  عن النيب )ص(( اآلًخرىةً  عىٍدؿً  أىكَّؿي )ا٤بٍوتي  وىتي اإلنسافي عىلىى مىا عىاشى عىلىيو، كىٰبي )ٲبى

: عٌد ا٤بوت فائدة( ٙبيٍفىة اٍلميٍؤًمًن اٍلمىٍوتي أفضل )ٓت غرر ا٢بكم ، ُّٕتنبيو ا٣بواطر صمىاتى عىلىيًو( 
من ٝبلة الًنعم، ألنو لوال ا٤بوت لضاقت ا٢بياة أبىلها!، كلوال ا٤بوت فبل تفهم فلسفة ا٢بياة، 

ا٢بياة، كا٤بوت كا٢بياة  كأضافو إٔب هللا، ألف ا٤بوت مكٌمل للحياة، كىو صديق ا٢بياة، كليس ضدٌ 
ن، كا٤بوت كا٢بياة كالليل كالنهار، فكما أف الليل كالنهار صديقاف كليس يضدٌ  اصديقاف كليس

 ضٌداف، كبينهما تعدد أدكار ككحدة ىدؼ، ككذلك ا٤بوت كا٢بياة!
اءى أىجىليهىاكا٤بوت مقٌيد ابألجل ادد كقولو ) رى اللَّي نػىٍفسنا ًإذىا جى ٓت غرر ، ُُا٤بنافقوف/( كىلىٍن يػيؤىخًٌ

)األجل حصن حصْب( كالذم ٰبٌب ا٢بياة كٱباؼ ا٤بوت فإنو يعيش أنصاؼ ا٢بياة، كعلى ا٢بكم 
حياء، كذلك قد يكوف ا٤بوت الواعي عن طريق الشهادة األسطح ا٢بياة! كقٌدـ اإلماتة على 

يلة ا٣بانعة سببان أساسيان كالتضحية ُب سبيل هللا، سببان أساسيان لطلب ا٢بياة! كقد تكوف ا٢بياة الذل
ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن مؤٌداين إٔب ا٤بوت الذليل البطيء! كقولو ) ( الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىا٢بٍىيىاةى لًيػىبػٍ

يىٍاةو ) ِا٤بلك/ ٍا طىلىبي اٍلمىٍوًت، كىمى  ريبَّ حى بػىبػيهى بػىبيوي طىلىبي ا٢بٍىيىٍاةً  تو وي سى )اطلبوا  (عن اإلماـ علي )ع(!، سى
يىٍاةو ُب ) وعنو )ع(، ِٕٖ/ُموسوعة الشهادةا٤بوت توىب لكم ا٢بياة(!  يػٍره ًمٍن حى مىٍوته ُبٍ ًعزٌو خى

( ىهنا ألف بْب اإلماتة الواقعة ُب الدنيا، كبْب اإلحياء ّتَّ ( أدخل )ّتَّ ُٰبِْيْبِ . )ُِٗ/ْْالبحار(ذيؿٌو 
لوقت كفسحتو بْب اإلماتة كاإلحياء للنشور كا١بزاء، ا٢باصل ُب عآب اآلخرة تراخيان زمنيان، لسعة ا

: عآب جديد الَبزخ. ََُا٤بؤمنوف/( كىًمٍن كىرىاًئًهٍم بػىٍرزىخه ًإٔبى يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى كىو عآب )الربزخ( كقولو )
بْب الدنيا كاآلخرة، كىو عآب القرب، كفيو يتم ا٢بساب، كيتحٌوؿ القرب إما ركضة من رايض ا١بٌنة، 

 فرة من حيفًر النّباف!    أك حي 
 ﴾ًَخٍَُُِّ ؤَؼَْٔغُ ؤَٕ َّـْلَُِ ُِِ وَؽِْحَعِِ ٌََّّْ خًُِِّّٖ﴿ -ٕٛ
ينِ ( أرجو من كاسع رٞبتو أف يغفر كٲبحوى ٕب ذنيب )َأْطَمعُ كالذم )    ( يـو ا٢بساب يَػْوـَ الدِّ

النػَّْفَس أَلَمَّارٌَة اِبلس وِء ِإالَّ َما  ِإفَّ  َوَما أُبَػرُِّئ نَػْفِسيكا١بزاء، حيث ٯبازل العباد أبعما٥بم كقولو )
، إبراىيم )ع( ٱبشى أف تكوف لو خطيئة كىو غافل عنها! كفيو تعليم لؤلمة ّٓيوسف/( رَِحَم َر ِّ 
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أف يستغفركا من ذنؤّم، كيقرُّكا ٖبطاايىم كيتوبوا منها إٔب هللا، ك٠بى إبراىيم ما صدر منو من 
استعظامان لو، كىو ال يعتمد على عملو، إ٭با يرجو رٞبة ربو،  عمل )كىو خبلؼ األكٔب( خطيئة

 كىذا كحده ىو الذم يطمع فيو، حيث العفو كا٤بغفرة كالرٞبة.
ا٣بطيئة كا٤بعصية من النيب ا٤بعصـو ليست ٗبعُب ٨بالفة أمر هللا تعأب، فا٣بطيئة الصادرة  -ُ:فائدة

تأخذه بعض ضركرايت ا٢بياة كالنـو كاألكل من مثل إبراىيم ا٣بليل )ع( اشتغالو عن ذكر هللا، ف
كالشرب كالزكاج كمقتضيات ا٤بعاش ك٫بوىا، كإف كانت بنظر آخر طاعة، كا٭با ىي على قاعدة 

( األنبياء )ع( معصوموف عن ا٣بطأ كا٣بطيئة، كمن عصمتهم حسنات األبرار سي ات ا٤بقربْب)
ـى رًٌّٔم لقربو منهم.أهنم يطلبوف العفو كا٤بغفرة من هللا كىم ببل ذنب ارتكبو   ه! كىم يهابوف مقا

ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ كقولو ) ، إهنم ٱبافوف رّٔم خوؼ ىيبة كليس خوؼ ْٔالرٞبن/( َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
رىبة!، كىذا من دكاعي األدب الرفيع مع هللا عز كجل، كىذا درس لنا ٫بن بِب آدـ ا٣بطاؤكف، 

ن عذاب هللا إاٌل ٤بن خاؼ من عذابو، أقصى ما يطمع فيو أف كخّبي ا٣بطٌائْب التوابوف. كال ٪باة م
يغفر لو ربو خطيئتو يـو الدين، فهو ال يربٌئ نفسو كىو ال يعتمد على عملو، إال إنو يطمع ُب 

َوَمن يَػْغِفُر الذ نُوَب فضل ربو كرٞبتو، إنو شعور التقول كالورع كالشفافية كاألدب مع هللا كقولو )
( يـو ا٢بساب دعا بلفظ الطمع، ليعٌلم أف العبد َوالَِّذي َأْطَمعُ  )-ِ، ُّٓآؿ عمراف/(  ِإالَّ اَّللَُّ 

َٰبَْذُر اآْلِخَرَة ليس لو أف ٰبكم لنفسو ابإلٲباف، كعليو أف يكوف ا٤بؤمن بْب ا٣بوؼ كالرجاء كقولو)
 .ٗالزمر/(َويَػْرُجو َرْٞبََة رَبِّوِ 

 ﴾ دُصَّدُِمِنيَََذِّ ىَرْ ُِِ لًٌُْٔد ًَؤَُْمِوْنِِ زِ﴿ -ٖٛ
أىدَّبىًِبى ( أٝبل اآلداب، ُب ا٢بديث )ُحْكًمادعا إبراىيم ربو، كأكؿ ما طلب منو أف يؤتيو من فضلو )

ى فىأىٍحسىنى أتىًٍدٍييبى  ، فهو ال يطلب غرض من أغراض الدنيا كال حٌب صحة ِّٗ/ٓنور الثقلْب( رىيبًٌ
َربِّ َىْب ٙت شوع كخضوع أموران كىي: )بدف! إنو دعاء يتجو إٔب آفاؽ أعلى، فطلب من هللا ٖب

( أرفع كأكسع من كلمة ا٢بكمة، ألف ا٢بكمة القدرة على العلم حكم(  ا٢بكمة، كلمة )ُحْكًما
النافذ الذم ٲبيز بْب ا٢بق من الباطل، كالصحيح من ا٣بطأ، أما كلمة )حيكم( فهي ا٤بعرفة العلمية 

( أم ُحْكًمابيق كتنفيذ ىذا ا٢بق. فيكوف ا٤بعُب )ا٤بصحوبة ابالستعداد كالقدرة كا٤بلكة على تط
( ككماؿو كٝباؿو ُب العلم كالفهم كالعقل كالوعي كا٣بيليق ًبًعٍصمىةو إاٌل ًحٍكمىة )ال  ٓت غرر ا٢بكمحكمةن 

( ا٢بكم ىو إصابة النظر، كتشخيص الواقع بدقة، كالقوؿ السديد، كالرأم ُحْكًماكالعمل الصاّب )
د، ُب ا٤بعارؼ االعتقادية كالعملية، أبشكا٥با ا٤بتنوعة كتطبيقاهتا ا٤بتعددة، الرشيد، كالعمل ا٤بفي

ْر ِعَبادِ حٌب أعرؼ ّٔذه ا٢بكمة الصحيح من ا٣بطأ، فأبقى على السبيل ا٤بستقيم كقولو )  ، فَػَبشِّ
( ٕبيث أمتلك لصَّا٢بِِْبَ َوَأ٢بِْْقِِب ابِ ، )ُٖ-ُٕالزمر/( الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ 



 

     332                     عشر التاسع / ا١بزءٕٕٚ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٙالشعراء سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
صفات الصا٢بْب ابلذات كا٤بمارسات، كابلقوة كالفعل، كابلشكل كا٤بضموف، ٕبيث ال ٱبتلف 

ٌدعاء، استعٌد بذلك ٣ببلفة ا٢بق، كرايسة ا٣بلق بطريقة الشكل عن ا٤بضموف، كا٢بقيقة عن اال
رَبػََّنا َىْب لََنا ِمْن ولو )يرضاىا هللا سبحانو، فإف اكتساب ذلك يرفعِب لبللتحاؽ ابلصا٢بْب، كق

تَِنا قُػرََّة َأْعُْبٍ َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقَْب ِإَماًما ، فإف مىٍن يعلم شيئان كال يعملي بو ال ْٕالفرقاف/(َأْزَواِجَنا َوُذرِّايَّ
، كىالٍ ) ٓت غرر ا٢بكميقاؿي لو حكيم، كال لعلمو ًحكم كحكمة،  عىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىابىٍؿه

كىخيٍذ يب  ،ٍجعىٍلًِب ًمٍن صاًٍلًح مىٍن بىًقياً كى  ،لٌلهيمَّ أى٢بًٍٍقِب ًبصاًلًح ًمٍن مىضىاى ُب الدعاء ) (اٍلًعٍلًم ضىبلىؿه 
ًبٍيلى الصٍَّا٢بًًٍْبى   (.مٍ هً سً فى ى أنػى لى عى  ْبٍ ٢بً اى الصى  وً بً  ْبٍ عً ا تي ٗبى  يً سٌ فى ى نػى لى عى  ٌِبً أعى كى ،سى

 ﴾ ِ َُِٕدَٕ صًِْمٍ كِِ خُْأوًََُِِّٖخـْؼََ ُِّ﴿ -ٗٛ
( جاىان كذكران حسنان، ك٠بعة طيبة، كعمبلن صا٢بان بْب الناس، فأكوف ِصْدؽٍ  ِلَسافَ َواْجَعل ٙتِّ ) 

فيمن أيٌب بعدم  )ٓت اآْلِخرِينَ مات قـو كىم ُب الناس أحياء. ) : قدكما قيلقدكة ٤بن بعدم 
( كلدان ٕب صادقان يقـو ٓت اآْلِخرِينَ ( كابعث ٕب )َواْجَعلأم )إٔب يـو القيامة، أيذكر بو كيقتدل يب، 

بدعوٌب كيدعو الناس إٔب هللا على بصّبة إٔب مٌلٍب، كىي دين التوحيد ا٣بالص، عن النيب 
كالنرل أمة إاٌل ٧ببةن إلبراىيم، كتٌدعي أهنا على  ،ِٔ/ُتفسّب القمي( إبراىيم أىيبٍ أان دعوة )ص()

دعوة تدفعو إليها الرغبة ُب االمتداد مع الزمن، ال ابلنسب  -ُ:فائدةمحة(. ملتو )ا٢بنيفية الس
كلكن ابلعقيدة، كعرٌب عن الثناء ا٢بسن كالقبوؿ العاـ ابللساف، لكوف الٌلساف سببان ُب ظهوره، 
كبقاء الذكر ا١بميل على ألسنة العباد إٔب آخر الدىر، دليبلن على رٞبة هللا بو، كهللا تعأب إذا 

إٔبى هللًا مىٍن  ٣بٍىلقً ا فىأحىبُّ  هللاً  ًعيىٍاؿي  ٣بٍىلقي )ا عن النيب )ص(عبدان ييلقي ٧ببتو ُب نفوس ا٣بلق،  أحبٌ 
ولساف الصدؽ للمرء ٯبعلو هللا ٓت الناس ) وعن اإلماـ علي )ع( ،ُْٔ/ِالكاُب(اًؿ هللاً ًعيى  نٍػفىع

ليوي  نٍػقىطىعى اً اليميؤًمن  مىٍاتى  ًإذىاٍ ) وعن النيب )ص( ،ّْ/ّنور الثقلْب( يورثوو  خّبًا من ا٤باؿ َيكلو  ًإالَّ  عىمى
قىةو : ثىبلىثو  ًمنٍ  ٍارًيىةو  صىدى تػىفىعي  ًعٍلمو  أىكٍ  جى  .ِِصِالبحار (لىوي  يىٍدعيوي  صىاًلحو  كىلىدو  أىكٍ  ًبوً  يػينػٍ

 ﴾ دُِّنيًََخؿْلُِْ ُِإَزِِ بَِّٗوُ ًَدَٕ َِٖٓ خُعَّ ،ًَخـْؼَِْنِِ ِٖٓ ًَََؼَصِ ـَنَّصِ خُنَّؼِِْْ﴿ -ٙٛ-٘ٛ
كاجعلِب من السعداء ُب العآب اآلخر، الذين يستحٌقوف مّباث جنات ا٣بلد النموذجية ا٤بادية 

( كاالستحقاؽ للجنة ال أيٌب إاٌل ابلعمل الكفوء، ا١بامع كالى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىةً كا٤بعنوية )
يُن ا٣بَْ للشرائط، ا٣بالص  كحده، كقولو ) ( شٌبو ِمن َورَثَةِ ) -ُ:فائدة. ّالزمر/ (اِلصُ َأاَل َّلِلَِّ الدِّ

ا١بنة اب٤بّباث الذم يستحٌقو الوارث، كما يستحق الوارث من أبيو ما يستحقو شرعان، كذلك 
: قيليستورث اإلنساف الصاّب ا١بنة من ربو الرحيم، ٗبقدار ما قدـٌ ٥با من أعماؿ صا٢بة تفضبلن، 

لعطائو، كعطاؤه ٧ببوب لكونو ٧ببوابن ال لنفسو، ك٫ببو ك٫بب إٌف هللا تعأب ىو ابوب لذاتو ال 
ًإنَّوي لىٍيسى ) ٙ٘ٗلببلغة حكمآت هنج  ،ُٓٔالبقرة/( كىالًَّذينى آىمىنيوا أىشىدُّ حيبِّا للًَّ عطاءه ٢ببو، كقولو )

ٍا ًإالَّ ًّٔىاٍ  صفح عنو إ( ْر أِلَِ  ِإنَُّو َكاَف ِمَن الضَّالِّْبَ َواْغفِ ) -ٖٔ( ألىنٍػفيًسكيٍم ٜبىىنه ًإالَّ ا١بٍىنًَّة فىبلى تىًبيػٍعيويىى
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كاىًده إٔب اإلٲباف، إنو كاف ٩بن ضل عن سبيل ا٥بدل، كاف ضبللة عن جهالة ال عن عناد، كىذا 
دليل على ًبٌر الوالدين كاإلحساف إليهم، كإف كاان مشركْب إاٌل إذا أمراؾ ٗبعصية، إنو استغفر ألبيو 

 مرٙب (لَِ ن ٗتَّْ تَنَتِو أَلَْرُٝبَنَّكَ أبيو، من غليظ القوؿ كسوء ا٤بعاملة، كقولو )لقيو من  على الرغم ما
فبل ٯبوز االستغفار إٔب ا٤بشركْب كلو كانوا أكٕب قرىب، كاف أبوه كعده أف يؤمن بو فلذلك ، ْٔ/

التالية  استغفر لو، فلما تبْب لو أنو ال يفي بوعده تىربٌأ منو، إنو استخدـ معو القاعدة ا٢بركية
َوَما َكاَف اْسِتْغَفاُر ِإبْػَراِىيَم أِلَبِيِو ِإالَّ َعن )ا٤بركنة ُب الٌتعامل، كالٌصبلبة ُب ا٤ببادلء( كقولو )

ُه فَػَلمَّا تَػبَػْبََّ َلُو َأنَُّو َعُدو  َّللَِِّّ تَػبَػرََّأ ِمْنوُ  بة ا، كعرؼ إبراىيم أف القر ُُْالتوبة/ (مَّْوِعَدٍة َوَعَدَىا ِإايَّ
 ست قرابة نسب، كإ٭با ىي قرابة عقيدة كأخٌوة ُب الدين.لي

 ﴾ًََُد ظُىِِِّْٗ ٌََّّْ ُّسْؼَؽٌَُٕ﴿ -ٚٛ
( كال تفضحِب كال هتٌِب كال تعّب٘ب بذنب يـو اشر للحساب على رؤكس األشهاد، َواَل ُٚبِْزِن )

ذا يسأؿ إبراىيم على ما فرطت من ترؾ األكٔب، كالفضيحة من أشد ا٢باالت قسوة يـو القيامة، ٥ب
)ع( عدـ الفضيحة من بْب كل أىواؿ يـو القيامة الشديدة!، األنبياء ال يصيبهم ا٣بزم يـو 

لنتوٌقى خزم يـو القيامة للمحاسبة العلنية أماـ  ٭با ىذا درس لناإو القيامة لعدـ ارتكأّم الذنب، 
شعركف مدل أىواؿ يـو العباد، كأيضان ىذا ىو منطق ا٤بنٌزىْب عن العجب كالغركر، الذين يست

َواتػَُّقوا يَػْوًما تُػْرَجُعوَف اشر كيتصوركف مدل حيائهم من رّٔم كخشيتهم من ا٣بزم أمامو كقولو )
 كأف هللا تعأب كصف ذلك اليـو ا٢باسم ا٢بقيقي فقاؿ : ُِٖالبقرة/( ِفيِو ِإَ٘ت اَّللَِّ 

 ﴾ْٖ ؤَظََ خَُِّوَ زِوَِْرٍ ٍَِِْْٔبَُِّد َٓ ، ٌََّّْ َُد َّنلَغُ َٓدٌٍ ًََُد زَنٌَُٕ﴿ -ٜٛ-ٛٛ
ّٔم  لٗبلء األرض ذىبان، كال البنوف كلو افتد ليـو ال يقي ا٤برء من عذاب هللا ا٤باؿ كلو افتد

اهنا، كمتخٌلصان من حٌب الدنيا كشهواهتا، ر دٝبيعان! كلكن ينفعو أف ٯبيء خالصان من الذنوب كأ
ٓب ينفع فغّبه من  أكٔب القرابة ابلدفع كالنفع، فإذا ىذا ىو رأس ا٤باؿ، كخصَّ البنوف ابلذكر ألهنم

( نقي ِبَقْلٍب َسِليمٍ ( إاٌل من جاء ربو ُب اآلخرة )ِإالَّ َمْن َأَتى اَّللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ  )-ٖٗالقرابة أكٔب. 
تقي طاىر نظيف خاؿ من الشرؾ ا١بلي كا٣بفي، كالنفاؽ كا٢بسد كا٢بقد كالبغضاء كسائر 

، كجاء ربو أيضان كأعمالو سليمة من الرايء كحٌب الشهرة كالٌسمعة، كسليمة األخبلؽ الذميمة
أفعالو مع الناس ببل عادات سيئة كتقاليد ضارة، كخالية أعمالو من االعتداءات على حقوؽ 

نور )القلبي السىليمي ىىوي القىلبي اٌلذم سىليمى ًمٍن حىٌب الدنيا(  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(الناس، 
 وعنو )ع(، َُّ/ِالكاُبكيؤيده قوؿ النيب )ص( )حٌب الدنيا رأس كل خطيئة( ،ٖٓ/ْالثقلْب

أطهر القلوب ما سلم من  ،ٖٓ/ْنور الثقلْب)القلب السليم الذم يلقى ربو كليس فيو أحده سواه(
أراد )إذا  وفيو أيضاً )ال يىصديري عىٍن القىٍلًب السليم إال ا٤بعُب ا٤بستىقيم(، ٓت غرر ا٢بكم سد كا٢بقد، ا٢ب
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)أسلم القلوب ما طهر  عن اإلماـ ا٢بسن بن علي )ع(هللا بعبد خّبان رزقو قلبان سليمان، كخيلقان قوٲبان( 

إالٌ فليست ُب ذلك اليـو ا٢باسم من حقيقة، كمن قيمة كربل  ،َُٗ/ٖٕالبحارمن الٌشبهات( 
نبيو ت( كيويفي ا٣بٍىبلىصي اإًلٍخبلىًص يى ُب ) عن اإلماـ علي )ع(خبلص، إخبلص القلب كلو ، قيمة اإل

يُن ا٣ْبَاِلصُ )كقولو  ،َّٗا٣بواطر ص كعن النيب )ص( )قاؿ هللا تعأب  ّالزمر/ (َأاَل َّلِلَِّ الدِّ
 . َُصُمستدرؾ الوسائلاإلخبلص سٌر من أسرارم استودعتو قلب مىٍن أحببت من عبادم( 

 :فائدة
جامع لصفات الكماؿ كا١ببلؿ، كإ٭با أضاؼ ذ ( ايلىو من تعبّب ٝبيل شفاؼ نٌفاِبَقْلٍب َسِليمٍ )-ُ

الٌسبلمة إٔب القلب دكف غّبه، ألف القلب قائد ا١بوارح، كىي اتبعة للقلب، فتسلم بسبلمتو 
٫براؼ ا٤بزاج، كحافظ على سبلمة الفطرة، كٓب ا: قد سلم من والقلب السليمكتفسد بفساده، 

اسدة كسائدة. سيئل أبو القاسم ا٢بكيم يػىٍنسىٍق إٔب أعراؼ كعادات كتقاليد اجتماعية منحرفة كف
فقاؿ لو ثبلث عبلمات )أ( اف ال يؤذم أحدان )ب( أف  القلب السليمكىو أحد الصا٢بْب، عن 

ٓب يؤًذ أحدان  ال يتأذل من أحد )ج( إذا اصطنع مع أحد معركفان ٓب يتوقع منو ا٤بكافأة، فإذا ىو
ٓب يتوٌقع ا٤بكافأة كعدـ مقابلة  فاء، كإذآب يتأذ من أحد فقد جاء ابلو  فقد جاء ابلورع، كإذا

 (. اإًلٍخبلىصي ًعباىدةي ا٤بقيرٌبْب) ٓت غرر ا٢بكما٤بعركؼ اب٤بعركؼ فقد جاء ابإلخبلص. 
 ﴾ًَزَُُِِّضِ خُْفَمُِْْ ُِِْـَدًَِّٖ ، ًَؤُُِِْلَطِ خُْفَنَّصُ ُُِِْٔعَّوِنيَ﴿ -ٜٔ-ٜٓ

لكرٙب ذلك اليـو بصورة ٦بٌسمة متحركة، كىو مشهد من مشاىد يـو القيامة، يصٌور القرآف ا
ككأهنا كاقع حاضر ينظر إليو كيتفاعل معو كيتأثر بو، كىو يتعٌلق بربو بكل حاؿ، فمن ذكر هللا ُب 

: لقد ا٤بعُب:قربت ٩بن اىتدل، كبعيدت عمن غول كضل،  أزلفتالرخاء، ذكره كقت الشٌدة:، 
وا من ا١بنة، عندئذ اقَببت ا١بنة كدنت منهم ىي عمل الذين اتقوا أبكامر هللا ُب الدنيا حٌب اقَبب

أيضان، ككل آت قريب، فيزدادكف فرحان كدىشة! كىذا دليل على أنو من تقٌرب من هللا تقٌرب هللا 
تعأب منو، كمن تفاعل مع الطاعات تفاعلت الطاعات معو، كىذا يدؿ على مقامهم الكرٙب، 

 اباللتزاـ بطاعتو كاالستقامة على هنجو ُب : ىم الذين اتقوا عقاب هللاا٤بتقوفكعظم شأهنم، 
: جعلت ابرزة أم كيًشفىٍت كظهرت، برزت( َوبُػرَِّزِت ا١بَِْحيُم ِلْلَغاِوينَ  )-ُٗالشٌدة كالرخاء، 

: الضالْب عن سبيل ا٢بق كا٥بداية، أم كظهرت انر جهنم للذين أنكركىا، فّبكهنا مكشوفة غاوين
ىم ليساقوا إليها فيزدادكا ٮبان كغمان، كاستعٌدت ا١بحيم الستقباؿ  للعياف ألهنم كذبوا ّٔا، فهي تنتظر 

كل من يليق بو ا١بحيم، كقيل معُب اقَباب ا١بنة كدنٌوىا أكالن يبدأ ابنفتاح ابب للجنة ُب قرب 
عن اإلماـ الصادؽ أكالن يبدأ ابنفتاح ابب من ا١بحيم ُب قرب الكافر.  ومعُب بروز ا١بحيما٤بؤمن، 

، كىكذا الذم ال ِٕٔ/ٔالبحار( رأىٍك حيٍفرةه ًمٍن حيفىًر النًٌاٍ  ،رىٍكضىةه ًمٍن راًًيًٍض ا١بٍىنَّةً  اٍلقىبػٍري ) )ع(
حيفٍَّت النَّار كى  ،اًبٍلمىكىارًهً ا١بىٌنة  حيفَّتٍ يصٌدؽ بنعيم ا١بنة يٌضره جحيم جهنم، عن النيب )ص( )
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اطة( ابألشياء الٍب كانت مكركىة يعِب جعلت ا١بنة ٧بفوفة )٧ب ،ُٔصَُشرح النهج( اًبلشَّهىوىاتً 
 ٥بواهنا، كجعلت النار ٧باطة ابألمور الٍب كانت ٧ببوبة لشهواتنا.

 ﴾ِٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ىََْ َّنصًٌَُُُُْْٗ ؤًَْ َّنعَصًَُُِٕ ، ًَهََِْ َُيُْْ ؤََّْٖ َٓد ًُنعُْْ ظَؼْسًًَُُٕ﴿ -ٖٜ-ٕٜ
لذين عبدٛبوىم من األصناـ كاألنداد من كقيل ألىل ا١بحيم على سبيل التوبيخ: أين آ٥بتكم ا   

(؟ الٍب كنتم ِمن ُدوِف اَّللَِّ القيادات الفاسدة كالعماالت آّرمة الٍب كنتم تطيعوهنم كتدعموهنم )
َىْل ، )ّالزمر/(َما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقّرِبُوََن ِإَ٘ت اَّللَِّ زُْلَفىَٰ تقولوف ىم شفعاؤان عند هللا كقولو )

( ىل ينقذكنكم من عذاب هللا أك يستطيعوف أف يدفعوه عن أنفسهم ْم َأْو يَنَتِصُروفَ يَنُصُروَنكُ 
إ٭با  -ُ:فائدةعلى األقل؟ ال جواب ٥بم، كال ينتظر منهم جواب، إ٭با ىو سؤاؿ ّٓرد التأنيب، 

من نصر ( ألف رتبة النصر بعد رتبة االنتصار، ألف َىْل يَنُصُروَنُكمْ (بعد قولو )يَنَتِصُروفَ  أوقاؿ )
 اٍلغىاًٍلبي ) ٓت غرر ا٢بكمغّبه فبلبد ىو ُب االنتصار، كقد ينتصر من ال يقدر على نصرة غّبه . 

ٍغليويبي كى  ،مىٍغليويبه  شىرًٌ اًبل  (.غىاًٍلبه  اًب٢بٍىقًٌ  اٍلمى
 ﴾ًَـُنٌُيُ بِزَِِْْٓ ؤَـَْٔؼٌَُٕ  ،  كٌَُسٌِْسٌُخ كِْيَد ىُْْ ًَخُْـَدًًَُٕ﴿ -ٜ٘-ٜٗ

ن قو٥بم كبو على كجهو، أم ألقوا على كجوىهم مرة بعد أخرل، كتساقطهم ببل عناية : مَفُكْبِكُبوا
أم اآل٥بة على تنوٌع أشكا٥بم  -: فألقوا ا٤بعُبكال رعاية فهم من كركبة الناشيء من الكبكبة، 

ُب النار على كجوىهم )رؤكسهم( مرة بعد مرة، حٌب يستقركا ُب قاعها ىم  -كأصنافهم
ِإنَُّكْم َوَما تَػْعُبُدوَف ِمْن الضالوف، أم اآل٥بة كعبدهتا بعضهم على بعض، كقولو )( ك َواْلَغاُووفَ )

كأتخّب الغاكين ليشاىدكا سوء حا٥بم، فينقطع رجاؤىم منهم  ٖٗاألنبياء/( ُدوِف اَّللَِّ َحَصُب َجَهنَّمَ 
س كذريتو كأتباعو ( كقد كبكب معهم  جنود إبليَوُجُنوُد ِإْبِليَس َأْٝبَُعوفَ )-ٗٓقبل دخوؿ جهنم، 

أٝبعوف من ا١بن كاإلنس من األكلْب كاآلخرين، كىم كل ضاؿ كمضل، الذين أغوكىم اتباع إبليس 
كيسولوف ٥بم ما ىم عليو من ا٤بعاصي، ليجتمعوا ُب العذاب حسبما كانوا ٦بتمعْب، فيما يوجبو 

الن أبلسنتهم ٍب خالفوه (، من مصاديق اآلية عن اإلماـ الصادؽ )ع( )ىم قـو كصفوا عدَأْٝبَُعوفَ )
ا الًَّذينى آمىنيوا ٓبى تػىقيوليوفى مىا الى تػىٍفعىليوفى إٔب غّبه( كقولو ) بػيرى مىٍقتنا ًعندى اللًَّ أىف تػىقيوليوا مىا الى ،   ايى أىيػُّهى كى

 . ّ-ِالصف/ (تػىٍفعىليوفى 
ًََٓد ؤَظََِّنَد بَُِّد  ، بٌِْ ٌٌَُُِّّْٕٗ زَُِذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ ، ظََِدٍٍ ُّٓسِنيٍ ظَدَُِّوِ بِٕ ًُنَّد َُلِِ ، هَدٌُُخ ًَىُْْ كِْيَد َّىْعَصٌَُِٕٔ﴿ -ٜٜ-ٜٙ

 ﴾خُُْٔفٌَُُِْٕٓ
قاؿ الغاككف العابدكف ٤بعبوديهم أك التابعوف ٤بتبوعيهم، كاألصدقاء بعضهم لبعض، كىم ُب ا١بحيم 

ُء يَػْوَمِ ٍذ بَػْعُضُهْم لِ يتنازعوف كيتخاصموف! كقولو ) ، ٕٔالزخرؼ/(بَػْعٍض َعُدو  ِإالَّ اْلُمتَِّقْبَ اأْلَِخبلَّ
( نقسم اب لقد كنا ُب ضبلؿ كاضح، كبيعد عن ا٢بق ظاىر ََتَّللَِّ ِإف ُكنَّا َلِفي َضبَلٍؿ م ِبْبٍ ) -ٕٗ
هنا ًقمةي الببلدة إ: ٪بعلكم سواء مع هللا ُب العبادة، نسويكم( ِإْذ ُنَسوِّيُكم ِبَربِّ اْلَعاَلِمْبَ ) -ٖٗ
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ًبرىبًٌ ٫بطاط كالٌتعاسة، حْب عبدانكم كرفعناكم كسويناكم ُب عبادتنا كخضوعنا لكم )كاإل

 (هللاً )مىٍن أىطاعى رىجيبلن ُب مىٍعًصيىًة ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(( الذم يستحق العبادة لوحده، اٍلعىالىًمْبى 
هي  ( كما كاف سببي ا٫برافنا عن ا٥بدل إالٌ َوَما َأَضلََّنا ِإالَّ اْلُمْجرُِموفَ )-ٗٗ، ّٖٗ/ِالكاُب(فػىقىٍد عىبىدى

صحاب ا٤بصاّب الذين زينوا لنا الكفر كا٤بعاصي، كقولو أصدقاء ( الرؤساء كالكرباء كاألاْلُمْجرُِموفَ )
بَػْْبَ َوقَػيَّْضَنا ٥َبُْم قُػَرََنَء فَػَزيػَُّنوا ٥َبُم مَّا )كقولو  ٖفاطر/ (َأَفَمن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو فَػَرآُه َحَسًنا)

( يتخاصموف مع إحساسهم ابلندـ، ٱَبَْتِصُموفَ ) -ُ: فائدة. ِٓفصلت/ (أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ 
عن النيب  ْٓيونس/(َوَأَسر وا النََّداَمَة َلمَّا رََأُوا اْلَعَذابَ  كالندـ بعد فوات األكاف ال ينفع كقولو )

ٍامىةً )ص( ) ٍامىةي يػىٍوـً  ،شىرُّ النَّدى رَبػََّنا ِإَنَّ َأَطْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػَراَءََن كقولو )  ،ُُٓ/ٕٕالبحار (مةالقيا نىدى
: أصل ا١بـر قطع الثمرة عن معُب اإلجراـ( اْلُمْجرُِموفَ ) -ِ، ٕٔاألحزاب/(فََأَضل وََن السَِّبيبل

الشجرة ، كتوٌسع معناه لكل اكتساب مكركه، ييقاؿ ٢بم ٦برـك أم مفصوؿ اللحم عن العظم، 
اؿ اإلنساف آّـر ىو ا٤بفصوؿ عن إنسانيتو، كعن القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ ٍب ينقطع بفعلو كيق

 ةُ افَ ٨بََ  اسُ النّ  قوِ تّ يػَ  نْ اس مَ النّ  شرّ ) ٓت غرر ا٢بكما٤بشْب عن ٦بتمعو ا٢بضارم، كيتصل أبمثالو، 
، ِٓالعنكبوت/ ( َعُن بَػْعُضُكم بَػْعًضاّتَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بَػْعُضُكم بِبَػْعٍض َويَػلْ ( كقولو )هِ رّ شَ 

 (.َوَما َأَضلََّنا ِإالَّ اْلُمْجرُِموفَ كىكذا يلقي كل مقصٌر تبعات تقصّبه على غّبه )
 ﴾كٌََِْ ؤََّٕ َُنَد ًََُّشً كَنٌٌََُٕ َِٖٓ خُُْٔآِْنِنيَ ، ًََُد صًَِّنٍ لٍَِْْٔ ، كََٔد َُنَد ِٖٓ َ٘دكِؼِنيَ﴿ -ٕٓٔ-ٓٓٔ

٤ببلئكة كاألنبياء كالصا٢بْب يشفعوف للمذنبْب من ا٤بؤمنْب يقولوف: ليس لنا مىٍن عندما يركف ا
، كأفضل شفيع لزـك الصدؽ كاعتماد ا٢بق، كأف أىل اإلٲباف  يشفع كيدافع عنا من ىوؿ ىذا اليـو

يمٍ )-َُُشفعاء بعضهم لبعض،  ( كال صديق خالص الود، شفيق قريب إٔب َواَل َصِديٍق ٞبَِ
ال صداقات تنفع، فتنقذان من عذاب هللا، كمن ال ينفعو عملو ال ينفعو نسبو النفس يشفع، ك 

 َلْو َأفَّ لََنا( بعد أف يئسوا من كل شيء قالوا: )فَػَلْو َأفَّ لََنا َكرَّةً )-َُِكحسبو كجاىو كمالو 
 (نُػُهوا َعْنوُ  َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ِلَما( رجعة إٔب الدنيا، كهللا يعلم أهنم لكاذبوف كقولو )َكرَّةً 

( فنؤمن اب ك٫بسن عملنا كنطيع ربنا، حٌب نناؿ مىا انلو فَػَنُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنْبَ ، )ِٖاألنعاـ/
ا٤بؤمنوف من السعادة، فإف من حٌقت عليو الضبللة فبل يستحق ا٥بداية، ألف ا٥بداية ٙبتاج إٔب 

يمٍ ) :فائدةسبلمة قلب، كمن ال تنفعو ا٥بداية تليق بو الضبللة،  ( ىو الصديق العزيز ا٤بٌقرب إٔب ٞبَِ
 نفسك الذم يهٌمو ما أٮٌبك.

 ﴾ًَبَِّٕ ََزَّيَ َُيٌَُ خُْؼَُِّّّ خَُُّلُِْْ ، ًََٓد ًَدَٕ ؤًَْؽَُُىُْ ُّٓآِْنِنيَ بَِّٕ كِِ ٌََُِٰيَ َُأَّصً ﴿ -ٗٓٔ-ٖٓٔ
َوَما َكاَف َأْكثَػُرُىم تدبٌر كتفٌكر )( لىعربةن ألكٕب األبصار، ك٤بن آَليَةً إٌف ُب معاانة إبراىيم مع قومو )

( مع ذلك ما كاف أكثر قـو إبراىيم مؤمنْب بو، كما ٓب يؤمن بك أكثر قومك اي دمحم،  م ْؤِمِنْبَ 
َّا ٲَبُْكُروف َواَل َٙبَْزْف َعَلْيِهْم َواَل َتكُ كقولو ) َوِإفَّ رَبََّك ٥َبَُو ) -َُْ ، ُِٕالنحل/ (ٓت َضْيٍق ٩بِّ

( أبكليائو كبعباده، كلكن ما أكثر اًلعرب الرَِّحيمُ ا٤بنتقم من أعدائو، كال يعاجلهم ابلعقوبة )( اْلَعزِيزُ 
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َِ السعيد من ) ٙٛٓت هنج الببلغة خطبةكأقٌل ا٤بعتربين،  بغّبه( كمن ٓب يتعظ أبحواؿ، الناس  ُوع
 كىعىظى هللا بو الناس.

كَدظَّوٌُخ خَُِّوَ  ، بِِِّٗ ٌَُُْْ ٌٌٍََُٔ ؤَِٓنيٌ ، هَدٍَ َُيُْْ ؤَوٌُىُْْ ٌُٗقٌ ؤََُد ظَعَّوٌَُٕ بٌِْ  ، ًٍََّزَطْ هٌَُّْ ٌُٗقٍ خَُُُِِْْٔٔنيَ﴿ -ٛٓٔ-٘ٓٔ
 ﴾ًَؤَؼِْؼٌُِٕ

( كذب قـو نوح رسو٥بم نوحان ابستمرار، كالقـو ا١بماعة من الرجاؿ كالنساء معان، أك قصة نوح)
( اب١بمع، ألف من كىٌذبى رسوالن ْرَسِلْبَ اْلمُ الرجاؿ خاصة كتدخل النساء على التبعية، كإ٭با قاؿ )

كاحدان فقد كٌذب ٝبيع الرسل، ألف دعوهتم كاحدة على التوحيد، من إلو كاحد، كإف تعددت 
األدكار كاختلفت األساليب، كلكن ٯبمعهم ا٥بدؼ ا٤بشَبؾ النبيل، كالغاية ا٤بوٌحدة السامية، ىي 

( أخوىم ُب النسب ال ُب الدين، ْم َأُخوُىْم نُوحٌ ِإْذ قَاَؿ ٥بَُ ) -َُٔجعل كلمة هللا ىي العليا، 
أال ٚبافوف عقاب هللا ُب كفركم؟ أال ٚبافوف عاقبة أال للتنبيو، أم  (َأاَل تَػتػَُّقوفَ ألنو كاف منهم )

٘ب لكم رسوؿ من هللا سبحانو، انصح لكم أمْب على ما إ( ِإِّنِ َلُكْم َرُسوٌؿ َأِمْبٌ ) -َُٕأمركم؟ 
غش، كال أبٌدؿ كال أغٌّب، ال أبلغكم إاٌل ما أمر٘ب بو ال أخوف كال أكٌذب كال أ الرسالة،ٞبلتو من 

( خافوا عذاب هللا كأطيعوا أمرم، ككاف معركفان بْب فَاتػَُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعوفِ  )-َُٖريب كأراده منكم 
لفكر ( أماف من الزلل، كاستقامة ُب اوالتقوىقومو ابلصدؽ كاألمانة كسائر األنبياء)ع(، )

( ألف التقول ىي ٧بور ٝبيع َوَأِطيُعوفِ كالعمل، كقٌدـ األمر بتقول هللا على األمر بطاعتو )
الرساالت، ككرر األمر ابلتقول، ألهنا العمدة ُب ٝبيع األعماؿ كأهنا رئيس األخبلؽ، كال عوضى 

 .ُٔالتغابن/ (فَاتػَُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتمْ عنها ُب كل حاؿ كقولو )
التػٍَّقوىل) رر ا٢بكمٓت غ ينظر ا٤بسلم أف األمة ا٤بؤمنة لكل دين، كلكل عقيدة ( مىٍا أىٍصلىحى الدًٌٍيني كى

من عند هللا ىي أمتو، كإ٭با تنقسم البشرية إٔب أىل حق كأىل ابطل، كا٤بؤمن مع أىل ا٢بق أينما  
صبية كال جنس كاف، كضد أىل الباطل ُب أم زماف كمكاف، كىكذا يتوٌحد ميزاف ا٤بؤمن، فبل ع

 كال لوف كلغة ككطن.. كا٭با ىي كحدة اإلٲباف، كرضا الرٞبن.
 ﴾كَدظَّوٌُخ خَُِّوَ ًَؤَؼِْؼٌُِٕ ،بِْٕ ؤَـَُُِْ بَُِّد ػََََِٰ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ  ًََٓد ؤَْٔإٌَُُُْْ ػََِْْوِ ِْٖٓ ؤَـٍُْ ﴿ -ٓٔٔ-ٜٓٔ

، كال جزاءن ماداين فتخافوا قلة أموالكم بو ال أطلب منكم على إصبلح أموركم الدينية كالدنيوية أجران 
( ما أطلب ثوايب كأجرم إاٌل على هللا خالق كمريٌب ا٣ببلئق ِإْف َأْجِرَي ِإالَّ َعَلىَٰ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ )

ٓب يسألوا أجران، كٓب ٰبددكا رقمان من  أٝبعْب، كجعل)األجر( أصبلن، ألٌف الرُّسل ككل ا٤ببلغْب إذا
، كاف أقرب إٔب التصديق كأبعد عن التهمة، صحيح قد يقٌدموف ٥بم ىدية فبل الثمن على دعوهتم
٭با ىداية الناس، كىو أقرب إ( حٌب ال يكوفى ٜبن التبليغ ا٤باؿ، ك هَتاُدوا َٙبابُوامانعى من أخذىا )

 اتَِّبُعوا َمن الَّ للتقول، كأصدؽ ُب التأثّب، ألف من عمل  فبل يطلب األجر من غّب هللا كقولو )
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فإف من أيخذ ا٤باؿ مقابل كعظو ُب الدين، فبل يبارؾ هللا  ُِيس/ (َيْسأَُلُكْم َأْجًرا َوُىم م ْهَتُدوفَ 

فيو فيما يسمعوف، كال للواعظْب أيضان ُب ما ٥بم ككعظهم بركة!، أم يبيعوف دينهم بعرض يسّب ٍب 
ناس أحسن، ألف الكبلـ ال بركة ٥بم فيو، ككٌلما حسن مصدر مالو من حبلؿ كاف أتثّبه على ال

الذم ٱبرج من القلب يدخل ُب القلب، كإف الذم يؤثٌر ُب الناس، كماليو من حراـ، فإنو يؤثر 
 (ِإنػَُّهم مَّْسُ وُلوفَوِقُفوُىْم سلبان كمؤقٌتان، كٰباسبو هللا تعأب من أين أخذتو ككيف أنفقتو كقولو )

، ،ٍاًدمىان ًلًديٍنوً مىٍن جىعىلى ميٍلكىوي خى ) ٓت غرر ا٢بكم. ِْالصافات/  ًديٍػنىوي  جىعىلى  كىمىنٍ  ًإنٍػقىٍادى لىوي كيلُّ سيٍلطىٍافو

ٍاًدمان ًلميٍلًكًو طىم ٍيئان ًمٍن ًديًنًهٍم إًلٍصبلًح دينٍػيىاىيٍم ( كفيو ايضان )عى ًفٍيًو كيلُّ ًإٍنسىٍافو خى الى يػىتػٍريؾي النَّاسي شى
كنز العماؿ )كىيله ٤بًٍن طىلىبى الٌدنيا ابلدًٌيًن(  عن النيب )ص(( ًمٍنوي ًإاٌل فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا ىيوى أىضىرُّ 

( كىنا يكرر إليهم طلب التقول كالطاعة كاالستقامة، فَاتػَُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعوفِ ) -َُُ ،َُِٗٗخرب
بعد اطمئناهنم من انحية األجر كا١بزاء، للتأكيد على أف األمانة ُب صدؽ التبليغ كقطع الطمع 

ميزاف (تػَّقىى هللاى كىقىٍاهي اً كىمىٍن ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(دنيوم من ماؿ كجاه كبلٮبا من نتاج التقول، ال
 .ِٓٔ/َُا٢بكمة
 ﴾هَدٍَ ًََٓد ػِِِِْٔ زَِٔد ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔ ، هَدٌُُخ ؤَُٗآُِْٖ َُيَ ًَخظَّسَؼَيَ خُْإٌٌََََُُْٕ﴿ -ٕٔٔ-ٔٔٔ

ن الرذالة كا٣بسة كالدانءة كضعف نسبهم، كا٢بقيقة رفضوىم : ُب نظر الطغاة، كىي م األرذلوف
لفقرىم كجهلهم كقلة حظوظهم من الدنيا، كىم الذين أيكلوف من كد اليمْب، كال يسرقوف كال 

نكار، قالوا أتريدان أف نؤمن : االستفهاـ لئلا٤بعُبيعتدكف، كأصحاب األعماؿ البسيطة ا٤بتواضعة. 
تٌبعناؾ لصران مثلهم! الةي الناس كأراذ٥بم كفقراؤىم كجهبلؤىم؟ فلو لك كنصدقك كٓب يتبٍعك إاٌل سف

ـٌ َعَلىَٰ نُوٍح ٓت اْلَعاَلِمْبَ  أما نوح )ع( فقد بعثو هللا إٔب ا٣بلق كافة، كقولو ) ، ٕٗالصافات/ (َسبَل
 ًقيمىةي كيلًٌ ) ٔٛٓت هنج الببلغة حكمال فارؽ بْب أمّب كفقّب، أبم مقياس تقاس ااسن كا٤بساكئ؟ 

مىٍا ٰبىًٍسنىوي( كليس ما ٲبلكو، عندما يضل الناس عن منهج هللا تنقلب عندىم ا٤بقاييس  ًاٍمرًئو 
كليس العلم كاإلٲباف كالعمل الصاّب،  كا٤بفاىيم، فيكوف ا٤باؿ كاألكالد كا١باه ىو الرافع كا٣بافض، 
 أىنٍػفىعيهيمخيػٍري الٌناس )كى  ٓت غرر ا٢بكمكالفقّب عندىم ىو الرذيل كلو كاف أعلم الناس كأنفعهم، 

، كلو كاف شٌر الناس كأفسدىم.  للٌناس( كالغِب عندىم ىو ا٤بكٌرـ اَـب
لى التفرقة ( كلكن تعاليم األنبياء )ع( جاءت لتقضي عاس مىٍن يظلم الناسالنٌ  شرٌ ) ٓت غرر ا٢بكم

ـو نوح كاف أرسطو وأستاذه أفبلطوف على ملة قجتماعية ا٣باطئة، كالطبقات كاألعراؼ اال
: إٌف العمل اليدكم ال يليق ابألحرار كإ٭با ينبغي أف وقاالكمنطقهم، حيث أكدا على نظاـ الرؽ، 

كىذه النظرة األاننية بعيدة عن اإلسبلـ  ،ْٖٔصتفسّب ا٤ببْب ينصرؼ ىؤالء إٔب التأمل العقلي! 
( ا٤بؤمن اَبؼ هللا ٰببٌ  ما أكل أحد طعامان قط خّبان من عمل يده، إفٌ كنبيو الذم قاؿ )ص( )

 : فائدة
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 كعر أىل مش، ك االنفتاح على اآلخر، ك ىكذا حاؿ أىل دعوات اإلصبلح االجتماعيك  -ُ
 (َوَجاِد٥ْبُم اِبلٍَِّب ِىَي َأْحَسنُ التجديد كاإلصبلح ٫بو األحسن، كالدعوة إٔب ثقافة ا٢بوار كقولو )

كحرب التشكيك ّٔم، كيقف  ىؤالء االصبلحيوف الذين يعلن ا٢برب الناعمة عليهم، ُِٓالنحل/
ُب كجههم كاإلساءة ٥بم، ىم أصحاب ا٤بصاّب ا٣باصة، كالرايسات الدينية، كا٢بكاـ ا٤بَبفوف 

( قبل إٲباهنم، أم أجأّم قَاَؿ َوَما ِعْلِمي ٗبَا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  )-ُُِا٤بنتفعوف ٗبراكزىم كأموا٥بم ، 
مر الناس كحسأّم  على ما يعملوف، أجاب نوح ا١بواب الذم ٰبدد اختصاص الرسوؿ، كيدع أ

لقاء ا٢بجة الرسالية ، ما عليَّ سول العمل ابلظاىر كإنوح ىؤالء ا٤بَبفوف الذين عّبٌكه ابألرذلْب
على الناس، كلست مسؤكالن عن فحص القلوب كالسرائر، كقد دعوهتم فاستجابوا ٕب، عن النيب 

ا ًإالَّ  كىأىٍموىا٥بىيمٍ  ًدمىاءىىيمٍ  ًمِبًٌ  عىصىميوا هللاي، الَّ إً  ًإلىوى  الى شىهٌدكيٍا إفَّ  فىًإذىا)ص( )  عىزَّ  هللاً  عىلىى كىًحسىابػيهيمٍ  ًٕبىقًٌهى
( ال ٯبوز التجسس على حياة الناس ا٣باصة كالبحث عن عيؤّم، ُب َوَما ِعْلِمي: )فائدة( كىجىلَّ 

بيوي عىٍن ) ُٕٔهنج الببلغة خطبة   (.عييػيويًب النٍَّاسً طيويىبى ًلمىٍن شىغىلىوي عىيػٍ
 ﴾بِْٕ ؤََٗد بَُِّد ٌٍَُِّٗ ُّٓسِنيٌ،  ًََٓد ؤََٗد زِؽَدَِيِ خُُْٔآِْنِنيٌََُْ ظَْٙؼًَُُُٕ ،  بِْٕ لَِٕدزُيُْْ بَُِّد ػََََِٰ ََزِِّ ﴿ -٘ٔٔ-ٖٔٔ

َلْو لست مسؤكالن عن البحث عن أعما٥بم كبواطنهم، كإ٭با حسأّم كجزاؤىم إال على هللا )
( فإنو ا٤بطٌلع على الضمائر كما ٚبفي الصدكر، فيجازيهم ٕبسب أعما٥بم، كىو ا٤بطٌلع َتْشُعُروفَ 

بيعد ىؤالء ا٤بؤمنْب  َوَما َأََن ِبطَاِرِد اْلُمْؤِمِنْبَ  )-ُُْعلى بواطنهم، لو تعلموف ذلك  ( لست ٗبى
أقبل الضعفاء عِب كال بطاردىم عن ٦بلسي، كىل من ا٤بنطق العقلي كاإلنسا٘ب أف أعرض عمن 

 َواْصَِبْ نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَُّهم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهُو على ربو بصدؽ؟ كقولو )
َناؾَ  ُهمْ  َواَل تَػْعُد َعيػْ ، كىكذا طلب رؤساء قريش من رسوؿ هللا )ص( أف يطرد ِٖالكهف/( َعنػْ

ِإْف َأََن ِإالَّ )-ُُٓم ٦بلسهم كلكم ٦بلسكم ا٣باص ضعفاء ا٤بؤمنْب ، فما ىو الضّب؟ أف يكوف ٥ب
( ما أان إاٌل نذير كاضح لكم، ٨بوفان من عذاب هللا، أحذركم أبسو كسطوتو، فمن َنِذيٌر م ِبْبٌ 

الواجب علٌي أف أكٌضح رسالٍب ببل غموض،  -ُ: فائدةأطاعِب ٪با سواء أكاف غنيان أـ فقّبان. 
لقاء ا٢بجة إ٭با ا٤بطلوب إقناع الناس كىدايتهم، ك إيس من كاجيب كليس النتائج إاٌل على هللا، كل

الواضحة على الناس، كىذه ىي مهمة كافة الرسل كالداعْب إٔب هللا ُب كل زماف كمكاف كقولو 
رًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيلً )  . ُٔٓالنساء/ (رُّسيبلن مُّبىشًٌ

كَدكْعَكْ زَْْنِِ ًَزَْْنَيُْْ كَعْمًد  ، هَدٍَ ََذِّ بَِّٕ هٌَِِْٓ ًٍََّزٌُِٕ ، هَدٌُُخ َُحِٖ َُّْْ ظَنعَوِ َّد ٌُٗقُ َُعٌٌَََُّٖٗ َِٖٓ خَُُْْٔـٌُِٓنيَ﴿ -ٛٔٔ-ٙٔٔ
 ﴾ ًََٗفِّنِِ ًََٖٓ َّٓؼَِِ َِٖٓ خُُْٔآِْنِنيَ

تباعو، قالوا لئن ٓب أفشلت جهودىم ُب عزؿ النيب عن : ا٤بقتولْب رميان اب٢بجارة، فلما ا٤برجومْب
نَّك كآّرمْب ) أنواع  أ( من أسو والرجمتنتو اي نوح عما تدعو إٔب هللا، كمن الطعن ُب آ٥بتنا، لنرٝبى
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عجزكا عن النقاش  -ُ: فائدةالقتل إذ ٯبمع بْب األٓب ا١بسدم كالنفسي مع الذلة كا٥بواف. 

 ىي أحسن، فلجأكا إٔب التهديد كالوعيد! كىذا دأب ا٤بستكربين العلمي ا٤بوضوعي كا١بداؿ ابلٍب
ُب كل زماف كمكاف، عندما تيغلق حواس اإلنساف عن ٠باع ا٥بدل، كتيعٌطل أجهزة االستقباؿ 

تباع أعنده، ترل ىذا اإلنساف ال يطيق ٠باع ا٢بق كال يتحمل أىلو، كىذا الصنف من الناس 
، كال أحد يقتل األنبياء كاألكلياء إاٌل ىو ابن زٗب، كال أحد الصهاينة ىم الذين يقتلوف األنبياء

مىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ا٢بٍىقي فىا١بٍىٍوري عىلىٍيًو يقتل الصا٢بْب إاٌل كىو يقتل الفضيلة كيدعم الرذيلة ُب آّتمع! )
قَاَؿ لها كقولو )( عجز نوح أف يرد هتديدىم بقوة مثقَاَؿ َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي َكذَّبُوفِ  )-ُُٕ( أىٍضيىقٍ 

ًة َأْو آِوي ِإَ٘تَٰ رُْكٍن َشِديدٍ  فاستعاف ٖبالقو ليحكم بينهم، كٰبصل ، َٖىود/( َلْو َأفَّ ٙت ِبُكْم قُػوَّ
ٯبايب ّٔم، بل كينقلب أتثّبه ذلك عندما يصل النيب إٔب فقداف األمل بقومو، كينقطع أتثّبه اإل

، فيصل النيب إٔب الباب ا٤بسدكد كٙبقق بشكل سليب عليهم، حٌب يضيقوا بو ذرعان كيضيق ّٔم
اليأس منهم كانتفى دكره بينهم. ىنا توجو نوح إٔب انصره الوحيد الذم ال ملجأ سواه للمؤمنْب 

نَػُهْم فَػْتًحا )-ُُٖ َتحْ  ( )فَافْػَتْح بَػْيِِب َوبَػيػْ ( الفتح ا٢بكم الفاصل، أم فاحكم بيِب كبينهم ٗبا فَافػْ
ب فضلك على مستحقيو، ك٠بي ادؿ الفاصل، فافتح ابابن من أبو تشاء، كاقًض بيننا ٕبكمك العا
( انقذ٘ب كا٤بؤمنْب معي من مكرىم َو٪بَِِِّب َوَمن مَِّعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنْبَ بذلك لفتح ا٤بغلق من األمر، )

 . َُالقمر/(فىدىعىا رىبَّوي أىٌ٘بً مىٍغليوبه فىانتىًصرٍ ككيدىم كقولو )
َناُه َومَ ﴿ -ٕٓٔ-ٜٔٔ  ﴾ ّتَّ َأْغَرقْػَنا بَػْعُد اْلَباِقْبَ ،  ن مََّعُو ٓت اْلُفْلِك اْلَمْشُحوفِ فََأ٪َبيػْ

: السفينة ا٤بثقلة ابلناس كا٢بيواانت للداللة على كثرهتم، أم فنجيناه كمىٍن آمن الفلك ا٤بشحوف
َنا بَػْعُد ّتَّ َأْغَرقػْ ) -َُِلوءة ابلناس كا٢بيواانت من كل زكجْب اثنْب ممعو ُب السفينة الثقيلة ا٤ب

 :فائدة( ٍب أغرقنا بعد ذلك الباقْب من قومو الكافرين، الذين ٓب يركبوا سفينة النجاة معو. اْلَباِقْبَ 
ـٌ َعَلىَٰ نُوٍح ٓت اْلَعاَلِمْبَ  أرسل هللا نوحان رٞبة للعا٤بْب كقولو ) -ُ فالذين  -ِ ٕٗالصافات/( َسبَل

 معهم النقمة العا٤بية. ال تتناسب معهم الرٞبة العا٤بية، فسوؼ تتناسب 
 ﴾ًَبَِّٕ ََزَّيَ َُيٌَُ خُْؼَُِّّّ خَُُّلُِْْ ، ًََٓد ًَدَٕ ؤًَْؽَُُىُْ ُّٓآِْنِنيَ بَِّٕ كِِ ٌََُِٰيَ َُأَّصً ﴿ -ٕٕٔ-ٕٔٔ

( مع كل ما حٌذر َوَما َكاَف َأْكثَػُرُىم م ْؤِمِنْبَ ( لعربة ٤بن يعترب كيتفٌكر كيتدبٌر )آَليَةً إف ُب قصة نوح )
 (أَنَُّو َلن يُػْؤِمَن ِمن قَػْوِمَك ِإالَّ َمن َقْد آَمنَ  و نوح كانذر بو ٓب يؤمن بو إاٌل القليل كقولو )من

َوِإفَّ رَبََّك ٥َبَُو اْلَعزِيُز  )-ُِِكىكذا الذم ال ينفعو اإلٲباف يضره الطغياف كالشيطاف،  ّٔىود/
( ابلعباد حيث ال يعاجلهم الرَِّحيمُ ال ييقهر )( الغالب الذم اْلَعزِيز( إف ربك اي دمحم ٥بو )الرَِّحيمُ 

كالسًَّعٍيدي ( اٍلٌناىسى كىعىظى هللاي ًبًو  ٌناسى يػىتًَّعظي اًبلٍ  مىٍن ٓبىٍ أبكليائو كابلتائب من الناس ) والرحيمابلعقوبة، 
اًرٍب تػَّعىظى بً اً مىٍن  : فائدة. ّٓحقاؼ/األ (ُسلِ فَاْصَِبْ َكَما َصبَػَر ُأوُلو اْلَعْزـِ ِمَن الر  كقولو )  غىٍّبًهً تجى

ِلَك آَليَةً كرر ُب كل قصة )-ُ ( للداللة أف سينة هللا اقتضت أف يكوف ا٤بؤمنوف كرامان، إٌف ِإفَّ ٓت ذََٰ
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ف يكوف الٌلئاـ ُب قسوة كتنغيص أ، ك ُّا٢بجرات/ (ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللَِّ أَتْػَقاُكمْ الكراـ قليل )
( الرَِّحيمُ ( اليهتدم إليو آّرمْب )َوِإفَّ رَبََّك ٥َبَُو اْلَعزِيزُ ك ذكر بعده )ٌف اللئاـ كثّب، لذلأالعيش، ك 

: )التكرار ُب قصص القرآف( يعطينا صورة ٦بٌسمة فائدةيدخل من يشاء ُب حصن رٞبتو. 
ألحداث القصة، ك٧بددان ألىدافها، ك٧بركان لغاايهتا ككاشفان عن ظاىرىا كابطنها، كمبٌينان أف ىناؾ 

ان مستمران بْب ا٥بدل كالضبلؿ، كبْب ا٣بّب كالشر، ففي ىذا الصراع ًمٍن أصلحى نفسىو ملكهىا، صراع
 كمىٍن أٮبل نفسىو أىلكها.

َِّوَ كَدظَّوٌُخ خُ ،  بِِِّٗ ٌَُُْْ ٌٌٍََُٔ ؤَِٓنيٌ ، بٌِْ هَدٍَ َُيُْْ ؤَوٌُىُْْ ىٌُيٌ ؤََُد ظَعَّوٌَُٕ  ، ًٍََّزَطْ ػَديٌ خَُُُِِْْٔٔنيَ﴿ -ٕٙٔ-ٖٕٔ
 ﴾ًَؤَؼِْؼٌُِٕ

( كذبت قبيلة عاد رسو٥بم ىودان، كانوا يسكنوف األحقاؼ ُب جنوب جزيرة العرب ُب قصة ىود)
( اب١بمع، فمن كٌذب رسوالن كاحدان اْلُمْرَسِلْبَ حضرموت اتبعة لليمن، ك٥بم مدينة راقية، كجاء )

ِإْذ قَاَؿ ٥َبُْم َأُخوُىْم  )-ُِْفقد كذب ٝبيع ا٤برسلْب، ألهنم ٯبمعهم ىدؼ كاحد، من إلو كاحد 
كا بعد قـو نوح بعد فَبة من الطوفاف، أال ؤ ( كاف ىود أخاىم ُب النسب، كقد جاُىوٌد َأاَل تَػتػَُّقوفَ 

( ِإِّنِ َلُكْم َرُسوٌؿ َأِمْبٌ  )-ُِٓٚبافوف عذاب هللا، كٙبذركف من انتقامو بسبب عباداتكم لغّبه 
فَاتػَُّقوا اَّللََّ  )-ُِٔالة، انصح لكم ُب الدين كالدنيا ىلٌموا إٌٕب فإ٘ب أمْب على الوحي كالرس

داللة اآلايت تبْب أف مهمة كل األنبياء  -ُ: فائدة( فخافيوا عذاب هللا كأطيعوا أمرم.  َوَأِطيُعوفِ 
كاحدة، ألف أىدافهم كاحدة، كلكن بتعدد أدكار كاختبلؼ أساليب كتنوٌع ظركؼ كتعدد أجياؿ. 

ُ قاره كسكونو كىدكئو، كبعثو هللا إٔب أكالد عاد حْب بلغ األربعْب كقولو )( ك٠بيه ىودان لو ُىودٌ ) اَّللَّ
 .ُِْاألنعاـ/ (َأْعَلُم َحْيُث ٯَبَْعُل ِرَسالََتوُ 

 ﴾َّصً ظَؼْسَؽٌَُٕؤَظَسْنٌَُٕ زٌَُِِّ َِّغٍ آ ، بِْٕ ؤَـَُُِْ بَُِّد ػََََِٰ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ ًََٓد ؤَْٔإٌَُُُْْ ػََِْْوِ ِْٖٓ ؤَـٍُْ ﴿ -ٕٛٔ-ٕٚٔ
ال أطلب منكم على تبليغ الدعوة شيئأن من ا٤باؿ، إ٭با أطلب أجرم  كثوايب من هللا، كىو بياف    

، كررت اآلايت للتنبيو إٔب َُٗلتنزىو عن ا٤بطامع الدنيوية، كىكذا فعل ٝبيع األنبياء راجع اآلية 
ُنوَف ِبُكلِّ رِيٍع آيًَة  )-ُِٖأف دعوة الرسل كاحدة، كهللا ا٤برسل كاحد، كا٥بدؼ كاحد.  أَتَػبػْ

( استفهاـ إنكارم على عاداهتم منها الَبفيو كحٌب البقاء كا٢بياة، ّٓرد الٌتباىي اب٤بقدرة تَػْعبَػُثوفَ 
( كىو ا٤بوضع ا٤برتفع من الطرؽ ا٤بشهورة أك رؤكس رِيعٍ كالتظاىر ابلثراء كالبناء، أتبنوف بكل )

( آيَةً صوف اكمة، كتتفاخركف ّٔا للتباىي من غّب ضركرة )ا١بباؿ، بناءن شا٨بان كاألبراج كا٢ب
عبلمة، بناءن عاليان متميزان عن سائر األبنية إلظهار ا٤بهارة كالزينة للداللة على الغُب كالَبؼ، ّٓرد 

ظهار القوة فهو من دافع الشيطاف كالغركر كاتباع ا٥بول كحبَّ األان كااللتصاؽ إاللهو كا٤بتاع ك 
( ٥بذا أنكر عليهم نبٌيهم ذلك ضىيَّعى األىىىمٌ  ميًهمغّب الٍ ٍشتػىغىلى بً اً مىٍن ) ٓت غرر ا٢بكما، ٕبٌب الدني
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السرؼ، ألنو تضييع للزماف كللعمر كإتعاب للبدف، كاشتغاؿ ٗبا يدعوا إٔب التعٌلق ٕبٌب الدنيا، 

ة!، عن كيبخس حقو من االستعداد لآلخرة! حٌب خرجوا عن حدكد العبودية  كعبدكا ا٢بيا
حاؿ   ،ِٓٗ/ٔركح البياف( وي نٍ البدَّ مً  اٍ إاٌل مى  ةً امى قيٌ الً  وـً يى  وً بً احً ى صى لى عى  ؿه ابى ُب كى بٍ يػي  اءو نى بً  لٌ كي النيب )ص( )

( تصنعوف العبث، كىو ما كاف فوؽ ا٢باجة، كما ال فائدة فيو، كال ضركرة لو!، تَػْعبَػُثوفَ كونكم )
كرية كبناء هنضة حضارية للمجتمع، لكنكم غفلتكم كٯبب أف ينفق ا١بهد كا٤باؿ ُب األمور الضر 

 عما يراد منكم كىي: 
ٍاًد ا٢بًٍسٌ فإهنا اٍلغىٍفلىة احذركا ) ٓت غرر ا٢بكم( كرقابتو ٥بم كقربو منهم، تقوى هللا) تػىٍغفيٍل الى  (ًمٍن فىسى
الناس ما قاؿ ٥بم كمن ٍب ٠باه عبثان، كلو كاف ٥بداية ا٤بارة كمنافع عامة  ،ٗبىٍغفيوؿو عىٍنكى  سى يفىلً 
عداد الكفاءات كاالختصاصات فهو توجيو إٔب أف ينفق ا١بهد كا٤باؿ كالعلم البلـز إل( تَػْعبَػُثوفَ )

ا٤بتنوعة، فيما ىو ضركرم كحضارم لتقدـ آّتمع كهنضتو، ال ُب الَبؼ كالتفاخر اب٤بظاىر كالزينة 
مات عابثة تعلو ٕبيوانية اإلنساف كاظهار ا٤بهارة، ببل مربر كُب غّب موضعها ا٤بناسب، ألهنا عبل

على بشريتو، كتنتصر ١بسده ا٤بادم على ركحو كعقلو كفكره كفلسفة كجوده، لغلبة ىزلو على 
: )٘بمعوف ما ال أتكلوف، كتبنوف ما ال رداءد  الأعن  -ُ:فائدةجٌده، كدنياه على آخرتو، 

يبنوف فيوثٌقوف كأيملوف تسكنوف، انو قد كانت قبلكم قركف )٦بتمعات( ٯبمعوف فيوعوف، ك 
ف عادان ملكت ما بْب عدف أفيطيلوف، فأصبح أملهم غركران كٝبعهم بوران كمساكنهم قبوران، أال 

كعٌماف خيبلن كركاابن، فمىٍن يشَبم مِب مّباث عاد بدرٮبْب؟! كالذم يسرؼ ُب البناء يكشف عن 
حٌب الذات كالتعلق ٕبٌب طبيعة اإلسراؼ ُب نفسو ُب كل شؤكف ا٢بياة، كاإلسراؼ دليل على 

َوَأفَّ اْلُمْسرِِفَْب ُىْم الدنيا بعيدان عن اآلخرة، كال يتحسس ٗبمعاانة الفقراء كاتاجْب كقولو )
هي ؼ ما أبعى مسرً الي  يحى كى ) ٓت غرر ا٢بكم، ّْغافر/ (َأْصَحاُب النَّارِ   كاستدراؾً  وً سً فٍ بلح نػى صى  نٍ عى  دى

على كجو األرض ىي انطحة سحاب شيكاغو ا١بديدة، كتعرؼ إفَّ أعلى بناية اليـو  -ِ(، هً مرً أى 
( من شأف اآلايت أف تثّب آيًَة تَػْعبَػُثوفَ ) -ٗمَبان،  َٓٓابسم سّبزركبك، كتبلغ من اإلرتفاع ٫بو 

العقل، كتغٌذم الوجداف كتعلو ابلنفس كتزكيها كتطهٌرىا عن مدارج األرض إٔب معارج السماء، 
القـو ىي آايت كعبلمات الىٌية عابثة، تعلو ٕبيوانية اإلنساف  كلكن تلك اآلايت الٍب يبتدعها

 كشهواتو على عقلو كفكره كبشريتو، كتنتصر ١بسده ا٤بادم على ركحو كقٌيمو ا٤بعنوية!.
 ﴾ًَظَعَّىًٍَُِٕ َٓصَدِٗغَ َُؼٌََُِّْْ ظَىًًَُُِْٕ﴿ -ٜٕٔ

لقصور الفخمة، كالٍب لئلنساف : األمكنة ا١بيدة للصناعات ا٤بتنوعة، كا٢بصوف ا٤بنيعة كامصانع   
فيها حاجة، أف عادان كانت قد بلغت من ا٢بضارة الصناعية مبلغان يذكر، حٌب لتتخذ ا٤بصانع 
لنحت ا١بباؿ كبناء القصور كا٢بصوف الضخمة كالقبلع ا٤بنيعة، تقيكم مؤثرات ا١بو كغارات 

ر! ككأف ىذا التطاكؿ ُب األعداء، كقصوران فخمة لسكناكم لتعيشوا فيها ٨بٌلدين ما بقي الدى
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إهنم بنوا قصورًا تدـو دىراً البنياف ٢بمايتهم من ا٤بوت ا٢بق الذم البد منو لكل كائن حي! 
تيٍم ُب بػيريكجو ، ال يفي بو أطوؿ أعمار اإلنساف، كقولو )طويبلً  ا تىكيونيوا ييٍدرًكيكيمي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كينػٍ أىيٍػنىمى
ةو  عوف صناعات متينة، النتاج الغذاء كالدكاء كالكساء كسائر كىكذا يصن ٖٕالنساء/(ميشىيَّدى

نتاج األسلحة ا٤بنتوعة فهم ٤برٌفهة، أما ا٤بصانع العسكرية إلاألدكات الٍب تسٌهل ا٢بياة االجتماعية ا
، كمن العجيب أهنم ينسوف ان ىتماـ ابلغ ككأهنم خالدكف ال ٲبوتوف أبدابرعوف فيها. كيعملوف اب

 واثنياً ضاعتهم ا٤باؿ عبثان ببل فائدة، إب أوالً ذمهم ىود  -ُ: فائدةتى! ا٤بوت كىم يركف ا٤بو 
ٓت غرر ا٢بكم حكامهم البناء كا٤بصانع للداللة على طوؿ األمل، كالغفلة عن سوء ا٣باٛبة، إب
كصفهم ُب اآلية التالية ابلبطش الشديد، كقسوة  واثلثاً الغفلة فإهنا من فىساد ا٢بٌس(!  حذروا)إ

لعنف ُب التعامل. فجاءان الدين برسالتو الرابنية السمحة الضركرية ليوازف بْب ا١ببارين، كا
متطلبات الدنيا كمتطلبات اآلخرة، كبْب متطلبات الركح كا١بسد، كبْب األمل كالعمل، كبْب ا٢بياة 

ان كا٤بوت عن اإلماـ علي )ع( ) نٍػيىٍاؾى كىأىنَّكى تىًعٍيشي أىبىدى رىًتكى كىأىنَّكى ٛبىيويتي كىًإٍعمىٍل آلخً  ،ًإٍعمىٍل ًلدي
ان   .ُٖ/ُمستدرؾ الوسائل!( غىدى

 ﴾ًَبٌَِخ زَؽَْٙعُْ زَؽَْٙعُْْ ـَسَّدََِّٖ﴿ -ٖٓٔ
 (َبَطْشُتْم َجبَّارِينَ قومان ُب حرب أك عقوبة ) إذا أخذًبك  أم ،تصديتم ألمرك  عاقبتم( َوِإَذا َبَطْشُتم)

لطاف متسلطْب بسكالغلظة، العنف ك  أخذٛبوىم ٗبنتهى القسوة ،مْب متسلطْب إرىابيْبظمتعا
السوء كالبغي كالظلم كاالعتداء، ببل رٞبة كال رأفة كال تثٌبت كال أتٌكد، كببل بقصد الردع 

كا استعما٥با، ؤ كالتأديب، أم إهنم يعيشوف حالٍب اإلفراط كالتفريط، أهنم ُب نعمة كقوة كقدرة أسا
عتداؿ ُب الفكر كالعمل، خارجوف عن إهنم مسرفوف ُب جانيب الشهوة كالغضب متعٌدكف حٌد اال

طور العبودية، متجاكزكف حدكد اإلنسانية، أشبو ابلوحوش الكواسر تقتل كل ما يقع ُب يدىا،  
ُلوا نِْعَمَت اَّللَِّ ُكْفًرا َوَأَحل وا قَػْوَمُهْم َداَر اْلبَػَوارِ كقولو ) ٓت غرر  ،ِٖإبراىيم/ )َأٗتَْ تَػَر ِإَ٘ت الَِّذيَن َبدَّ

 أن ٍمرً اً رىًحمى هللاي ) (ٓبٍى يػىتػىعىدَّ طىٍورىهي  هعىرىؼى قىٍدرى  أن ( )رحم هللا امر عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسوً  أن ٍمرً اً ًحمى هللاي رى ) ا٢بكم
هي  ( كنزلت ىذه اآلية حيث كاف البطش ابليد كأقصاه ابلسيف كالرمح، عىرىؼى حىدَّهي فػىوىقىفى ًعٍندى

سلحة ا١بهنمية النوكية تدمر األرض كمنٍن عليها ُب فكيف ّٔم لو عاشوا ُب زمننا ا٢باضر حيث األ
٢بظات؟! إهنم قساة القلوب بكثرة الذنوب، كأهنم ال يكتفوف ابافظة على أمبلكهم، كأ٭با 
ابلسيطرة على الببلد كالعباد، كعلى األجساـ كاألركاح، بدافع حٌب التسٌلط، مع العنف كالظلم 

إنو حكم دكتاتورم إرىايب، فإف الظلم من أكرب الكبائر،  كاالعتداء، كخلق أجواء إرىابية عامة !
ُ اَل ٰبُِب  الظَّاِلِمْبَ كىو ظلمات يـو القيامة ) ـُ  الظٍُّلمي ) ٓت غرر ا٢بكم ،ٕٓآؿ عمراف/ (َواَّللَّ ( الرَّذىاًٍئلً  أ

(. كىيػيٍهًلكي األيمىمى النقم(  كٯبلب)الظٍُّلمي يىزًؿُّ اٍلقىدىـً كىيىٍسًلبي النًٌعىٍم ) ٓت غرر ا٢بكم كلو تبعات موبقات،
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ُ ( التٌجرب ُب صفة هللا سبحانو مدح كقولو )َجبَّارِينَ : )فائدة ، كُب ِّا٢بشر/ (اْلَعزِيُز ا١ْبَبَّاُر اْلُمَتَكَبِّ

.ّّ  صفة غّبه ذى
 ﴾ًَـَنَّدضٍ ًَػٌٍُُْٕ ، ًًَُّْ زِإَْٗؼَدٍّ ًَزَنِنيَؤََٓ ، ًَخظَّوٌُخ خٍَُُِّ ؤًًَََُّْٓ زَِٔد ظَؼٌََُِْٕٔ ، كَدظَّوٌُخ خَُِّوَ ًَؤَؼِْؼٌُِٕ﴿ -ٖٗٔ-ٖٔٔ

 ( فَاتػَُّقوا اَّللََّ )
خافوا هللا كاتركوا ىذه األفعاؿ ا٤بتطٌرفة ا٤بسيئة، كاتركوا الَبؼ كاالستكبار كالبطش بعباده كالتحكم 

دل، ُب دماء الناس كمصائرىم كببلدىم كأرزاقهم كالتبلعب بعقو٥بم، كتضليلها عن منهج ا٣بّب كا٥ب
َوَما ( كاستقيموا على منهج هللا كأطيعوا أمرم، فىأخىذى يذٌكرىم بنعمة هللا عليهم كقولو )َوَأِطيُعوفِ )

ـي الًنعىم، ّٓالنحل/ (ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ  ، كاف األجدر ّٔم أف يتذٌكركا فيشكركا )كابلٌشٍكًر تىديكي
 ما أعطاىم، كأف يعاقبهم على العبث كالبطش كالبطر كىتيدفىعي الًنقىم( كأف ٱبشوا أف يسلبهم هللا

الذميم،كالتحكم ُب دماء الشعب كببلدىم كأرزاقهم، كالتبلعب بعقو٥بم كتضليلها عن هنج ا٣بّب 
-ُِّكا٥بدل، كالناس خوفهم من الذؿ أكقعهم ُب الذؿ، كساعة ذلة ال تعادؿ الدىر كلو 

: أعطاكم، ٍب شرع يذكرىم بنعم هللا عليهم، يهب هللا كمدّ مأ( َلُموفَ َواتػَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكم ٗبَا تَػعْ )
تعأب نًعىمو الكثّبة الظاىرة ا٤بعلومة لكل الناس، ال فرؽ بْب ا٤بؤمن كالكافر، ألىٌف من حق ا٢بياة 
الرزؽ، فمن شكر النعمة شكر ا٤بنعم، كأكـر نفسو كعرؼ قدرىا كٓب يتعٌد طورىا، كمن ٓب يشكر 

عن اإلماـ علي من كرمت عليو نفسو، ٓب يهنها اب٤بعصية(، ٓت غرر ا٢بكم )كر هللا، الناس ٓب يش
مىن شىرٌهي(ا٥بادي)ع(  َأَمدَُّكم ِِبَنْػَعاـٍ ) -ُّّ ،ّٖٓٙبف العقوؿ ص)كمىٍن ىىانىت عىلىيًو نػىٍفسيوي فىبل أتى

عطاكم أنواع النعم من ( كأَوَجنَّاٍت َوُعُيوفٍ )-ُّْ( أعطاكم الثركة ا٢بيوانية كالبشرية، َوبَِنْبَ 
َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىَرًة ا٤بواشي كالبنْب كالبساتْب كاألهنار أم الثركة الزراعية كا٤بائية كقولو )

 عىلىى بًًنعىًموً  تىٍستىعًينػيوياٍ  أىالَّ  هللا كيمٍ ميػىٍلزً  مىا أىقىلُّ ) َُّّب هنج الببلغة حكم/، َِلقماف/ (َواَبِطَنةً 
 (.وً مىعىاًصي
 ﴾بِِِّٗ ؤَوَدفُ ػٌََُِْْْْ ػٍََخذَ ٌٍَّّْ ػَظٍِْْ﴿ -ٖ٘ٔ

إ٘ب أخشى عليكم إف ٓب تشكركا ا٤بنعم كٓب تقٌدركا النعم كٓب تيصٌدقوا بدين هللا، عذاب يـو    
لكبّب كيكوف ا٢بليم ( األىواؿ ىو يـو القيامة، يـو رىيب يشيب ألىوالو الصغّب كيهـر اَعِظيمٍ )

اف ىم إٔب هللا ابلَبغيب كالَبىيب رٞبة رّٔم، فذٌكٍر الناس فإف الذكرل تنفع ا٤بؤمنْب ، دعافيكم حىّبى
كحجة على الكافرين، كالقلب الذم ال يقبل ا٤بواعظ ىو القلب القاسي، كالقلب القاسي من هللا 
بعيد، كمن الناس بعيد، كمن ا١بنة بعيد، كمن النار قريب، كاف هللا ٲبهل الظآب حٌب يقوؿ الناس 

نو أٮبلو ٍب أيخذه أخذ العزيز ا٤بقتدر، كلكن ىذه النصيحة أبسلوب التذكرة كإلقاء ا٢بجة، ال إ
 تصل إٔب القلوب الغليظة ا٤بعاندة.

 ﴾هَدٌُُخ ٌََٔخءٌ ػََِْْنَد ؤًََػَظْطَ ؤَّْ َُْْ ظٌَُٖ َِّٖٓ خٌَُْخػِظِنيَ﴿ -ٖٙٔ
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فبل يصدر من الغليظ إاٌل ا١بواب  كلكنَّ ىذه العظات ال تصل إٔب تلك القلوب القاسية ا١بافية،
( الوعظ كبلـ انفع شفاؼ رقيق، يلٌْب القلب كيشرح الصدر كفيو تذكّب ابلوعد َأَوَعْظتَ الغليظ )

كالوعيد، فبل تتعب نفسك ابلدعوة فما ٫بن لك ٗبؤمنْب، كال لوعظك بسامعْب، كىو تعبّب فيو 
ا١بمود كالتحٌجر كاالنغبلؽ كالتقليد استهانة ككقاحة كاستهتار كخشونة كجفاء، كما يتبعو من 

األعمى، فإف أصحاب العقوؿ الصغّبة ا١بامدة يصعب التعامل معهم، كالذم يتعامل معهم 
يكوف أقرب للفشل منو إٔب الصواب، كلكن مسؤكلية األنبياء ككل الدعاة إٔب هللا ٯبب أف تتم من 

 . ُٓٔالنساء/ (اِس َعَلى اَّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُسلِ لَِ بلَّ َيُكوَف ِللنَّ أجل إلقاء ا٢بجة على الناس كقولو)
 ﴾ًََٓد َٗمُْٖ زُِٔؼٍََّزِنيَ،  بِْٕ ىٍَََٰخ بَُِّد وُُِنُ خُْإًََُِّنيَ﴿ -ٖٛٔ-ٖٚٔ

: ما ىذا الذم جٍئتنا بو إاٌل  ا٤بعُب: عاداهتم ا٤بألوفة، كهنجهم كطبيعتهم ا٤باضية، ُخُلق األولْب
أو لذين اٌدعوا النبوة كذابن قبلك، كٓب يكونوا أنبياء كأنت مثلهم )كذبه كخرافاتي السابقْب، ا

( كعاداهتم، جرينا عليها ِإالَّ ُخُلُق اأْلَوَِّلْبَ ( ما ىذا الذم ٫بن عليو من العادات )يكوف ا٤بعُب
كألفناىا كال ٦باؿ النتقاداهتم، كعليها ٫بيا ك٭بوت! كىكذا ا١باىل ا٤بغلق على نفسو كال ٰبب أف 

ما ينفعو، فهو ال يفكر فسوؼ يسٌّبه الذين يفٌكركف، كٯبعلونو على ما ىم عليو إٍف خّبان يسمع 
( ال بعث كال نشور كال حساب كال عذاب كما َوَما ٫َبُْن ٗبَُعذَِّبْبَ ) -ُّٖفخّب، كإٍف شران فشر 

ِذِه أََبًداَما َأُظن  َأف تَِبيَد تزعم، ال ُب الدنيا كال ُب اآلخرة على ىذا التكذيب كقولو ) َوَما ،  ىََٰ
َها ُمنَقَلًبا نػْ ًرا مِّ ٓت هنج ، ّٔ-ّٓالكهف/ (َأُظن  السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِ ن ر ِددت  ِإَ٘تَٰ َر ِّ أَلَِجَدفَّ َخيػْ

ٍّبً ًإالٌ زًٍيديهي سيٍرعىةي السَّ يى الى الصحيح، كىالسَّاٍئًًر عىلىى غىٍّبً الطَّرًًيًق   علمغىٍّبً ب)العامل ٗ٘ٔالببلغة خطبة
ان عىٍن الصَّوىٍابً   (بػيٍعدى

ًَبَِّٕ ََزَّيَ َُيٌَُ خُْؼَُِّّّ  ، ًََٓد ًَدَٕ ؤًَْؽَُُىُْ ُّٓآِْنِنيَ يَ َُأَّصً بَِّٕ كِِ ٌََُِٰ كٌٍَََّزٌُهُ كَإَىٌَِْْنَدىُْْ ﴿ -ٓٗٔ-ٜٖٔ
 ﴾خَُُّلُِْْ

، كمع الَبغيب كالَبىيب، فكذبوا رسو٥بم ىودان الذم أنذرىم بطرؽ عديدة، مع األدلة كالرباىْب
َسخََّرَىا َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍؿ فلم يبالوا، فأىلكناىم بريح صرصر عاتية! ريح شديدة الربد كقولو )

ـٍ ُحُسوًما ، فكانت العقوبة على قدر ا١بناية، فإهنم كانوا جٌبارين فسٌلط هللا ٕا٢باقة/ (َوَٜبَانَِيَة َأايَّ
ترفعو فكانت الريح االنتقامية أتٌب الرجل ا١ببار منهم، فتقتلعو ك  عليهم ما ىو أعٌب كأشٌد منهم،

لِ شرَّ موتة! ) ُب ا٥بواء ٍب تنكسو على أـ رأسو فيموت ( آَليَةً ( إف ُب إىبلكهم )َك آَليَةً ِإفَّ ٓت ذََٰ
كثر ( كما آمن أَوَما َكاَف َأْكثَػُرُىم م ْؤِمِنْبَ لعربة ككشف عن سنة اترٱبية متحركة كًعربة كعظة )

َوِإفَّ رَبََّك  )-َُْالناس مع رؤيتهم لآلايت كا٤بعجزات، كىكذا مىٍن ال ينفعيو ا٢بقي يٌضره الباطلي! 
( اب٤بؤمنْب. كىذا الرَِّحيمُ ( ُب انتقامو من أعدائو )اْلَعزِيزُ ( كإٍف ربك اي دمحم ٥بو )٥َبَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 
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د أىلك هللا تعأب قـو عاد مع شدة قوهتم ٚبويف ٥بذه األمة كيبل يسلكوا مسالكهم، كق

: عقلو يردعو، فإف ٓب يكٍن خُّب ما أعطيَّ اإلنساف: قيلكجربكهتم، أبضعف األشياء كىو الريح!! 
فحياء ٲبنعو، فإف ٓب يكن فخوؼ يقمعو، فإف ٓب يكن فماؿ يسَبه، فإف ٓب يكن فصاعقة ٙبرقو،  

حراقها حٌب تعود بيضاء، فعلى العاقل أف ها كإعليها الشوؾ فبلبدَّ من نسف كاألرض إذا استؤب
( كيعود إٔب منهجو ا٤بستقيم، ففيو األمن كا٢بذر يقيك الضررٰبذر، من عقوبة هللا كمكره )

 كاألماف كاالطمئناف.
كَدظَّوٌُخ خَُِّوَ  ،  ٌُْْ ٌٌٍََُٔ ؤَِٓنيبِِِّٗ َُ ، بٌِْ هَدٍَ َُيُْْ ؤَوٌُىُْْ صَدُِكٌ ؤََُد ظَعَّوٌَُٕ ، ًٍََّزَطْ ؼٌَُٔيُ خَُُُِِْْٔٔنيَ ﴿ -٘ٗٔ-ٔٗٔ
 ﴾َُِٔنيَبِْٕ ؤَـَُُِْ بَُِّد ػََََِٰ ََذِّ خُْؼَد ًََٓد ؤَْٔإٌَُُُْْ ػََِْْوِ ِْٖٓ ؤَـٍُْ  ، ًَؤَؼِْؼٌُِٕ

( اب١بمع ألف من كذب رسوالن اْلُمْرَسِلْبَ ( كذبت قبيلة ٜبود نبيهم صا٢بان، كجاءت )قصة صإت)
(؟ أخوىم ُب النسب ِإْذ قَاَؿ ٥َبُْم َأُخوُىْم َصاِلٌح َأاَل تَػتػَُّقوفَ )-ُِْ، فقد كذب ٝبيع ا٤برسلْب

( ِإِّنِ َلُكْم َرُسوٌؿ َأِمْبٌ )-ُّْكليس ُب الدين، أال ٚبافوف عذاب هللا كانتقامو ُب عبادتكم غّبه 
 فَاتػَُّقوا اَّللََّ ) -ُْْعليكم حفيظ على مصا٢بكم، أمْب كمؤٛبن على نقل رسالة هللا لكم، 

ِإْف َأْجِرَي ِإالَّ َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ) -ُْٓ( خافوا هللا كعقوابتو كأطيعوا أمرم َوَأِطيُعوفِ 
( تقدمت ىذه اآلايت ا٣بمس عن نوح كىود أبلفاظها، يدعوىا كل رسوؿ َلِمْبَ َعَلىَٰ َربِّ اْلَعا

، كإف تعددت الرسل كاألدكار للداللة على كحدة الرسالة ككحدة ا٤برسل، ككحدة ا٥بدؼ
كاألساليب. ٍب خاطب صاّب قومو كاعظان ٥بم، ك٧بذران من ا٤بفاجآة كا٤بخٌبآة كاذكرات، كمذٌكران 

 بنعم هللا كشكره فقاؿ:
ًَظَنْمِعٌَُٕ َِٖٓ خُْفِسَدٍِ  ، ًًََُُِعٍ ًََٗىٍَْ ؼَِْؼُيَد ىَعٌِْْ ، كِِ ـَنَّدضٍ ًَػٌٍُُْٕ ،  ؤَظُعًٌََُُْٕ كِِ َٓد ىَدىُنَد آِٓنِنيَ ﴿ -ٕ٘ٔ-ٙٗٔ

 ﴾ خٍََُِّّٖ ُّلًًَُِْٕٕ كِِ خُْإََْضِ ًََُد ُّصِِْمٌَُٕ ،  ًََُد ظُؽِْؼٌُخ ؤََُْٓ خُُُِْْٕٔكِنيَ ، كَدظَّوٌُخ خَُِّوَ ًَؤَؼِْؼٌُِٕ ، زٌُُْظًد كَدَِىِنيَ
ت توقظ القلوب الغافلة ( إهنا كلمآت َما َىاُىَناستفهاـ إنكارم، ىل تتصوركف أنكم تيَبكوف )اال

ا٤بستغرقة، ُب ىذه النعم الٍب أحاطت بكم ُب أرضكم ىذه، كأنتم مطلقو العناف ال تسألوف عما 
ٓت َجنَّاٍت  )-ُْٕ( من زكا٥با، كمن أية مؤاخذة إ٥بية، كال يبعثكم هللا للحساب؟ آِمِنْبَ تفعلوف )

َوُزُروٍع َو٬َبٍْل  )-ُْٖهنار جارايت أ( أتَبكوف تتنعموف ببل حساب، كأنتم ُب بساتْب ك َوُعُيوفٍ 
( ذك الطلع كىو أكؿ ما يطلع طَْلُعَها( أرض كاسعة فيها من أنواع الزركع كالنخيل )طَْلُعَها َىِضيمٌ 

( انضج لٌْب لطيف سهل ا٥بضم َىِضيمٌ من التمر ُب عنقود البلح )التمر( أكؿ تكٌونو كطلوعو )
، ال ٰبتاج إٔب جهد  ُب البطوف!، أك طلعها ا٤بنٌظم كا٤برتب بعضو فوؽ حٌب كأف جناىا مهضـو

ٍبيَّ لىتيٍسأىلينَّ بعض، إهنم يعيشوف بْب ىذه النعم، كال يتدبركف منشأىا كال يشكركف ا٤بنعم كقولو )
، فيقوؿ ٥بم نبيهم حافظوا على ىذه النعم ابلشكر  ك)ابلشكر تدـك ٖالتكاثر/( يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيمً 
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وٓت غرر ، َْالنمل/( كىمىٍن شىكىرى فىًإ٭بَّىا يىٍشكيري لًنػىٍفًسًو كىمىٍن كىفىرى فىًإفَّ رىيبًٌ غىًِبّّ كىًرٙبه )النعم( كقولو 
 )أقل ما ٯبب للمنعم أف ال يعصى بنعمتو(. ا٢بكم
باؿ : فرحْب بطرين، أم كتبنوف بيواتن ُب ا١بفارىْب( َوتَػْنِحُتوَف ِمَن ا١ْبَِباِؿ بُػُيوًَت فَارِِىْبَ ) -ُْٗ

خرباء ُب ٫بتها، فنٌيوف ابرعوف ُب األانقة، أشرين بطرين من غّب حاجة ماسة لسكناىا، مع كثرة 
ا٤باؿ كا١بهد كالعمر ا٤ببذكؿ فيها، كأ٭با بنوىا بطران كتفاخران، كالذم يشتغل ُب غّب ا٤بهم ييضٌيع 

، كيزيدىم كعيان، أم امت لكوا كل شيء على أف ال األىم، فأراد هللا برٞبتو أف يهديهم للٍب ىي أقـو
 ( فَاتػَُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعوفِ ) -َُٓٲبلككم شيء إالٌ هللا مالك ا٤بلك، 

فخافوا عقاب هللا كاحذركا غضبو، كأطيعوا أمرم كنصيحٍب لكم، أم ال ٲبكن أف يتم لكم، كل 
هنج الببلغة ذلك كأنتم مطلقو العناف، كال تسألوف ٌعما تفعلوف آمنوف من أية مواخذة إ٥بية، كُب 

ُتِطيُعوا َأْمَر  َواَل  )-ُُٓ،ِٖٓالتفسّب ا٤ببْب صكىكىىن(  كىفيًًبى، كىًإًف اٍفتقىرى قىًنطى  ًإٍف اٍستػىٍغُبى بىًطرى )
: اإلسراؼبتعدكا عن ىؤالء ا١بائرين البعيدين عن ا٢بق، من زعمائكم كرؤسائكم، ا )اْلُمْسرِِفْب

عية ا٤بعقولة، ككل مسرؼ يبدأ ابلضرر على نفسو ٍب اإلفراط ُب الشيء، كا٣بركج عن ا٢بدكد الطبي
َوَأفَّ اْلُمْسرِِفَْب ُىْم َأْصَحاُب على غّبه، كالذم يسرؼ ُب شيء فهو يسرؼ ُب كل شيء كقولو )

كلو عمل الناس ّٔذه اآلية كحدىا لسقطت ا٢بكومات الطاغوتية ا٤بسرفة كلها،  ّْغافر/( النَّارِ 
( الذين عاداهتم الفساد ا٤بادم كا٤بعنوم، ُب  اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحوفَ الَِّذيَن يُػْفِسُدوَف ٓت )-ُِٓ

الببلد كالعباد ببل إصبلح، أم يضركف كال ينفعوف، كإاثرة ا٢بركب كخلق الفًب كبث الٌدعاايت 
الكاذبة كعمل ا٤بؤامرات، كالسلب كالنهب كىم عادة أصحاب النفوذ كالقيادة، الذين ٛبادكا ُب 

( وََكاَف ٓت اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة َرْىٍط يُػْفِسُدوَف ٓت اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحوفَ كىم كقولو )معصية هللا، 
  .ْٖالنمل/

ىذا ا٤بستول ا٤بنحط من الناس ىم األشرار آّرموف الذين يتقيهم : من صفات ىؤالء األشرار
ونوف عوانن على ا٤بظلـو الناس ٨بافة شٌرىم، كالذين ال يرجى خّبىم كال يؤمن شرىم، كالذين يك

كانصرين للظآب، كالذين يتتبعوف عيوبى الناس كيغفلوف عن معايبهم، كالذين ال يعفوف عن الزلٌة 
كال يسَبكف العورة، كالذين يركف أنفسهم أهنم خّب الناس كىم شٌر الناس!، كالذين يثّبكف ا٢بركب 

اسيس كيتآمركف على السلب كالنهب! كالببلء كالفًب كيشيعوف الٌدعاايت الكاذبة، كينشركف ا١بو 
والظاىر من ( شىرُّ النٍَّاًس مىٍن الى يىًثقي أبًىحىدو ًلسيوًء ظىنًًٌو، كىالى يىًثقي ًبًو أىحىده ًلسيويًء ًفٍعًلوً ُب غرر ا٢بكم )

يشّب أف الغالب على قـو ىود اللٌذات ا٣بيالية، كطلب االستعبلء كيعانوف من  ىذه اآلايت
لغالب على قـو صاّب اللٌذات ا٢بٌسٌية كاألكل كالشرب كا٤بساكن، كىكذا من جنوف العظمة، كا
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تعٌلق ابلدنيا عاش االفراط كالتفريط، كمن تعٌلق ٗبنهج هللا عاش التوازف كاالستقانة كالسبلمة 

 كالكرامة ببل أية ندامة كال مبلمة.
 ﴾بَُِّد زٌََُٙ ِّٓؽُِْنَد كَإْضِ زِأَّصٍ بِٕ ًُنطَ َِٖٓ خُصَّديِهِنيَ َٓد ؤَٗطَ ، هَدٌُُخ بََِّٗٔد ؤَٗطَ َِٖٓ خَُُْٕٔمََُِّّٖ﴿ -ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ

( أم ِمَن اْلُمَسحَّرِينَ : )ا٤بعُب٤با عجزكا عن رد حجة صاّب ُب رسالتو، اعتمدكا على التكذيب، 
َا أَنتَ من ا٤بسحورين أم )  ( سيحرتى كثّبان حٌب غيًلبى على عقلك، كا٤بسيحَّر مبالغة السحر ُبِإ٭بَّ

ثْػلَُنا )-ُْٓا٤بسحور  ( ككأهنم يريدكف أف يكوف األنبياء )ككل الدعاة إٔب هللا( َما أَنَت ِإالَّ َبَشٌر مِّ
كىم من غّب جنس البشر كا٤ببلئكة، لقالوا كيف نستفيد من ؤ فوؽ البشر، كإذا افَبضنا أهنم جا
ال مزية لك علينا  ٔالتغابن/ا(؟ نَ أََبَشٌر يَػْهُدونػَ كىم بشر قالوا )ؤ ىؤالء كعا٤بهم غّب عا٤بنا، كإذا جا

ألمرؾ، ككأ٭با كل البشر سواسية ُب القدر كُب الكفاءات، كال اختبلؼ بْب العقوؿ  حٌب ٬بضع
( اهنم ال يبحثوف عن دليل مقنع كبرىاف فَْأِت ِِبيٍَة ِإف ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقْبَ كالتفكّب كالنفوس، )

 ة عن قدرة البشر تثبت دعوتك للنبوة.قاطع، كمع ىذا طالبوا منو ا٤بعجزة ا٣بارق
ًََُد ظٌََُّٕٔىَد زٌُِٕءٍ كََْإْوًٍَُُْْ ػٍََخذُ ٌٍَّّْ  ، هَدٍَ ىٍََِٰهِ َٗدهَصٌ َُّيَد ُِْ٘ذٌ ًٌََُُْْ ُِْ٘ذُ ٌٍَّّْ َّٓؼٌٍُِّْ﴿ -ٜ٘ٔ-٘٘ٔ
ًَبَِّٕ ََزَّيَ َُيٌَُ خُْؼَُِّّّ  ، ٌََُِٰيَ َُأَّصً  ًََٓد ًَدَٕ ؤًَْؽَُُىُْ ُّٓآِْنِنيَ بَِّٕ كِِ كَإَوٍََىُُْ خُْؼٍََخذُ  ، كَؼَوًَُُىَد كَإَصْسَمٌُخ َٗديِِٓنيَ ، ػَظٍِْْ

 ﴾ خَُُّلُِْْ
نثى ا١بمل( الٍب ٚبرج من داخل صخرة أىذه معجزٌب اليكم، كىي اختبار لكم، كىي الناقة )

: أهنم روي، ُّالشمس/( اَىاََنَقَة اَّللَِّ َوُسْقيَ عجازية ك٠باىا القراف )إمعينة بقدرة هللا بطريقة 
َا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يَػْوـٍ اقَبحوا عليو انقة عشراء )حامل( كتلد أمامهم كحصل مثل ما أرادكا ) ٥بَّ

: نصيب من ا٤باء تشربو، على شرط أف يكوف ا٤باء الذم يستقوف منو يومان للناقة شرب( مَّْعُلوـٍ 
 تعتًد عليهم ُب يومهم، كال ٱبتلط شرأّا، بشرأّم كما كيومان ٥بم، كال تعتدكف عليها ُب يومها، كال

( كحٌذرىم أف َواَل ٛبََس وَىا ِبُسوٍء فَػَيْأُخذَُكْم َعَذاُب يَػْوـٍ َعِظيمٍ ) -ُٔٓال يرتبط يومها بيومهم 
فَػَعَقُروَىا )-ُٕٓينالوىا بضرر على اإلطبلؽ، كإاٌل أخذىم عذاب شديد تسوء عاقبتهم فيو 

: ٫بركىا أم ذٕبوىا، كالعقر لغة ىو قطع قوائم البعّب، كقد ٠ٌبوا النحر فعقروىا( ِدِمْبَ فََأْصَبُحوا َنَ 
عقران ألف الناحر يعقر البعّب أم يقطع إحدل رجليو ليهوم إٔب األرض أكالن ٍب ينحره، كالذم 
٫برىا كذٕبها كاف من الذين يفسدكف ُب األرض كال يصلحوف، كلقد حٌذرىم منهم صاّب كأنذرىم 

ن خطرىم فلم ٱبشوا النذير، كمن ٍب كيتبت خطيئتها على ا١بميع! ككاف ا١بميع مؤاخذين ّٔذا م
االعتداء األثيم، فأصبحوا اندمْب على قتلها خوؼ العذاب العاجل، كلكن بعد فوات األكاف 

لت ( ككاف العذابي صيحةن ٟبدت ٥با أبداهنم كانشٌقت ٥با قلؤّم كزلز فََأَخَذُىُم اْلَعَذابُ  )-ُٖٓ
ِإفَّ ٓت األرض من ٙبتهم زلزاالن شديدان، كصٌبت عليهم حجارة من السماء فماتوا عن آخرىم )
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ِلَك آَليَةً  َرًة لَِّمن ٱَبَْشىَٰ ( لعظة كًعربة ٤بن عقل كتفكر كتدبر كقولو )ذََٰ ِلَك َلِعبػْ ( ِإفَّ ٓت ذََٰ
ُب  -ُ:فائدة( رَبََّك ٥َبَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ َوِإفَّ )-ُٗٓ( َوَما َكاَف َأْكثَػُرُىم م ْؤِمِنْبَ ، )ِٔالنازعات/

قىةى ٜبىيودى رىجيله كىاًحده ، ًإ٭بَّىا ٯبىٍمىعي النَّاسى الرًًٌضى كىالسٍُّخطي ) َُِهنج الببلغة خطبة   ،كىًإ٭بَّىا عىقىرى انى
اًب لىمَّا عىمُّوهي ابلرًٌضىى لذلك جاء تعبّب القرآف سند عقر الناقة إٔب ا١بميع، أ( فػىعىمَّهيمي هللاي ابٍلعىذى

( اب١بمع، مع العلم عاقرىا كاحد، إ٭با عقرىا برضاىم، فاشَبكوا معو بفعلو اإلجرامي. فَػَعَقُروَىا)
ٍاءي  (كىالسَّاًٍكتي عىٍنوي )كىالرٍَّاًضٍي ًبًو كىاٍلميًعْب عىلىًيًو اٍلعىٍاًملي اًبلظٍُّلًم )عن اإلماـ علي )ع(   (ثىبٍلثىةى شيرىكى

حىٌبَّ يػىرىكيا اٍلميٍنكىرى بػىٍْبى  ،ًإفَّ هللاى الى يػيعىذًٌبي اٍلعىامَّةى ًبعىمىًل ا٣بٍىاصَّةً عن النيب)ص( ) ،ُِّ/ٕٓالبحار
( اٍلعىامَّةى كى  فػىعىليوا ذىًلكى عىذَّبى هللاي ا٣بٍىاصَّةى  ٍذاى فىبلى يػيٍنًكريكنىوي، فىإً ريكفى عىلىى أىٍف يػيٍنًكريكهي ظىٍهرىانػىٍيًهٍم كىىيٍم قىادً 

 نٍ مى ىا كى رى ىا فأنكى دى هً شى  نٍ مى  كافى   ،ُب األرض ةي يئى طً ا٣بى  تٍ لى مً إذا عى ، كعنو )ص( )َِّ/صِا٤بثور الدر
 عن اإلماـ علي )ع( ّٕٓٓكنز العماؿ خرب(ىادى هً ن شى مى كى   افى يها كى ضى رى نها فػى ابى عى ها، كمىٍن غى نٍ عى  ابى غى 
 -ّاقف األقواـ من رسلهم، يبلحظ التشابو بْب مو  -ِ(، مىٍن استحسن قبيحان كاف شريكان فيو)

 -ْيبلحظ أيلفة ا٤بنكر ٤بدة طويلة، يوٌلد قسوة ُب القلب، كغلظة ُب الطبع، كعناد على ا٤بنكر، 
نبلحظ ا٤برسل كالرسوؿ كالرسالة كاحدة كىدفها كاحد ُب كل زماف كمكاف، كإف تعددت أدكار 

ًلمىةي اللًَّ ًىيى كىو جعل ) الرسل كأساليبهم، كتبقى الغاية كاحدة كيوٌحدىم ىدؼ نبيل مشَبؾ، كىكى
 .َْالتوبة/(اٍلعيٍليىا

كَدظَّوٌُخ خَُِّوَ  ، بِِِّٗ ٌَُُْْ ٌٌٍََُٔ ؤَِٓنيٌ ، بٌِْ هَدٍَ َُيُْْ ؤَوٌُىُْْ ٌُُغٌ ؤََُد ظَعَّوٌَُٕ ، ًٍََّزَطْ هٌَُّْ ٌُُغٍ خَُُُِِْْٔٔنيَ﴿ -ٗٙٔ-ٓٙٔ
 ﴾بِْٕ ؤَـَُُِْ بَُِّد ػََََِٰ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ ؤَـٍُْ  ًََٓد ؤَْٔإٌَُُُْْ ػََِْْوِ ِْٖٓ ، ًَؤَؼِْؼٌُِٕ

ِإْذ قَاَؿ  )-ُُٔ، ُُْراجع اآلية /اب١بمع ( اْلُمْرَسِلْبَ جاءت )، ك ( كذبوا رسو٥بم لوطان قصة لوط)
، أال ٚبافوف عقاب هللا ُب عبادتكم داةأ: أال (٥َبُْم َأُخوُىْم ُلوٌط َأاَل تَػتػَُّقوفَ   تفيد التوبيخ كاللـو

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ،  فَاتػَُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعوفِ ،  ِإِّنِ َلُكْم َرُسوٌؿ َأِمْبٌ  )-ُْٔ-ُِٔغّبه 
نفس الكلمات الٍب قا٥با من قبل صاّب كىود كنوح، ٩با يؤكد  )ِإالَّ َعَلىَٰ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ ِإْف َأْجِرَي 

اء هللا ٣بلقو، كغايتهم كاحدة، كأهنا من إلو كاحد كإف تعددت أف دعوة الرسل كاحدة، ألهنم سفر 
 األدكار، كاختلفت األساليب، كتنٌوعت الظركؼ العامة.

زََْ ؤَٗعُْْ هٌٌَّْ  ًَظًٍََََُٕ َٓد وََِنَ ٌَُُْْ ََزٌُُّْ ِّْٖٓ ؤًََِْخـٌُِْ  ، ؤَظَإْظٌَُٕ خًٍَُُُّْخَٕ َِٖٓ خُْؼَدَُِٔنيَ﴿ -ٙٙٔ-٘ٙٔ
 ﴾ػَديًَُٕ
فهاـ إنكار كتوبيخ كتقريع، أم أتنكحوف الذكور ُب أدابرىم، كتنفردكف ّٔذا الفعل الشنيع است

َن اْلَعاَلِمْبَ ( من بْب سائر ا٣بلق!؟ كقولو )ِمَن اْلَعاَلِمْبَ الشاذ ) ( َما َسبَػَقُكم ِّبَا ِمْن َأَحٍد مِّ
ْن َأزْ  )-ُٔٔ ِٖالعنكبوت/ : كتَبكوف ما أابح وتذروف( َواِجُكمَوَتَذُروَف َما َخَلَق َلُكْم رَب ُكم مِّ
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لكم ربكم من زكاج النساء!؟ إهنم تركوا فركج النساء النظيفة اللطيفة ا٢ببلؿ، كرغبوا إٔب أدابر 

عندما استنكر القرآف أدابر الرجاؿ فمن ابب أو٘ت يستنكر الرجاؿ القذرة اٌرمة الشاذة، 
كٔب كاألحسن ىو ما خلق هللا لكم من فركج ، فإنكم تَبكوف األأدابر النساء أيضًا للسبب نفسو

، فبل أتخذكف ِِِالبقرة/( هللا فَْأُتوُىنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكمُ النساء، ك٧بل التناسل كاالستمتاع كقولو )
ألدٗب فهو األدٗب، األدابر دكف اإلقباؿ )القيبل(، كال الشركج )الشرج( دكف الفركج، كمن اشتغل اب

: عادوف( بل أنتم قـو َبْل أَنُتْم قَػْوـٌ َعاُدوفَ تهجن كل عفاؼ!! )٫براؼ فيسكمن اعتاد اال
متعٌدكف ا٢بدكد ا٤بعقولة كا٤بنقولة كا٤بقبولة كالطبيعية، كتوصفوا ابلعدكاف كاالعتداء كالشذكذ ُب 
تصريف الشهوة، أم، ٘باكزًب بذلك حدكد الفطرة اإلنسانية، كىو ا٫براؼ شنيع عن الطبيعة 

( َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ الرابنية، ك٘باكزًب حدكد هللا كقولو ) البشرية، كالشريعة
 ك٘باكزًب حدكد العقل السليم ُب الفساد كاإلجراـ كا٣بباثة.  ُالطبلؽ/

 : فائدة
٘باكزًب ا٢بدكد ُب اإلجراـ كالفساد كالسقوط األخبلقي كالشذكذ! فالذكر من ا٢بيواف أينف عن 

اف الذكر، كأنتم فعلتم ما يتٌورع عنو ا٢بيواف! ككانوا أيتوف اللواط جهرة! من غّب حياء كال إتي
َأأَتُْتوَف اْلَفاِحَشَة َما َسبَػَقُكم ِّبَا ِمْن َأَحٍد خجل، ككانوا أكؿ من ٞبل ىذا الداء ا٣ببيث كقولو )

َن اْلَعاَلِمْبَ  اآلية دليبلن على حرمة أدابر  ككانوا يفعلوف بنسائهم أيضان فتكوف َٖاألعراؼ/( مِّ
ٍا )شرجًمٍن  ةٍمرىأى اً  ىأتً  مىنٍ )شرج( الزكجات، ُب ا٢بديث ) برمء ٩با أنزؿ على دمحم كال  وهي فػى ( هاديبيرًىى

وا الفاعل تلفاق ،لوطقـو  لى مى ل عى عمى يى  هي وي دٛبي جى كى  نٍ مى كعنو )ص( ) ،َُّ/ٔركح البيافينظر هللا لو(
ألف اللواط من أكرب الكبائر، كقد يتحٌوؿ الشذكذ ا١بنسي  ِٖٖ/ّبالَبغيب كالَبىي(!كا٤بفعوؿ بو

للرجاؿ )اللواط( إٔب حالة الشذكذ ا١بنسي للنساء )السحاؽ( فيأتوهنن من أدابرىن، كاللواط 
 للنساء يسمى اللواط األصغر، كاللواط للرجاؿ يسمى اللواط األكرب. 

 (!ج ا٤بثليا ويسمى ٓت التعبّب ا٤بعاصر الزو )
كل حاؿ جرٲبة شاذة بشعة مذمومة مكركىة، كسقوط مركٌع للكرامة كإىانة لآلدمية كىو ُب  

ىتماـ ابلشرج، كاإلقباؿ عليو ابلشهوة كالٌلذة، ىو ٧بل إخراج كشذكذ خطّب كمرير، أف يكوف اال
القاذكرات كفضبلت اإلنساف دكف غّبه، لبلستمتاع ا١بنسي بو!! ٥بو من عبلمات سقوط 

بُب التحتية الرئيسة لئلنساف الكرٙب ا٣بليفة على األرض، أم اهنيار عقلو ا٢بضارات، كاهنيار ال
كعزتو كتعطيل نفسو اللواٌمة، كتقوده نفسو األمارة ابلسوء، كيتحكم بو ىواه كغريزتو كالشيطاف!، 

، كعاقبتها ولذاهتا حقّبة وتبعاهتا خطّبة وحسراهتا كثّبة ،وىي حالة مرضية شنيعة ٨بزية
ها إاٌل مريض النفس، فاسد الطبع شاذ التفكّب، كاللواط قمة التجاكزات ُب كخيمة، كال يعمل

حقوؽ اإلنساف، كمىٍن يرتكٍبها فإنو يسهل عليو ارتكاب ٝبيع اال٫برافات القانونية كا٣بيليٌقية 
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كاإلانث لئلانث  )اللواط(علة ٙبرمي الذكراف للذكراف كاإلنسانية، عن اإلماـ الرضا)ع( )
ٍا ( السحاؽ) ثً ًلمى ًث  ،رىكَّبى ُبٍ اإًلانٍى ٍا ُبٍ ًإتٍػيىٍاًف الذٍُّكرىٍاًف لًلذٍُّكرىٍاًف كىاإًلانٍى كىمىٍا طيًبعى عىلىٍيًو الذٍُّكرىٍاًف، كىًلمى

ًث ًمٍن  نًٍياٍ اً ًلئًلانٍى ٍاًد التٍَّدًبٍّبً كىخىرىٍاًب الدُّ ْوـَ ِإنػَُّهْم َكانُوا قػَ كقولو )  ْٔصٕٗالبحار(ٍنًقطىاًٍع النٍَّسًل كىفىسى
، أٌما ٦بلس العمـو الربطا٘ب فقد شرٌع اللواط، كالسماح ُب ٩بارستو ْٕاء/ياألنب( َسْوٍء فَاِسِقْبَ 

قانونيا! لتبْب أف ُب بريطانيا من ىو أحط من ا٢بيواانت ُب قيمها، كذلك نتيجة اترٱبها 
اج ٫بو السقوط االستكبارم الطويل البغيض، كىكذا كل الدكؿ الٍب تبيحو قانونيان، فهي ُب استدر 

ْن َحْيُث اَل يَػْعَلُموفَ كقولو ) ا٢بضارم ا٤بركٌع! بُوا ِِباَيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ ( َوالَِّذيَن َكذَّ
 كتسهيل الزكاج الكفوء الشريف، ضماف من اال٫براؼ كالتساقط كالشذكذ.    ُِٖعراؼ/األ

 ﴾هَدٍَ بِِِّٗ ُِؼٌََُِِْٔ َِّٖٓ خُْوَدُِنيَ ، َّٖ َِٖٓ خُُْٔىَُْـِنيَهَدٌُُخ َُحِٖ َُّْْ ظَنعَوِ َّد ٌُُغُ َُعٌٌََُٗ﴿ -ٛٙٔ-ٚٙٔ
: ٤بٌا عجزكا عن الرد السىديد، ١بؤكا إٔب التهديد ا٤بعُب:ا٤ببعدين ا٤بنفيْب من قريتنا. ا٤بخرجْب

كتقبيح فعلنا كتقييد حريتنا كالتدٌخل  رشادؾكالوعيد، قالوا مهددين لو لىًئٍن ٓب تنتو عن نصحك كإ
شؤكننا، لتكونىنَّ من ا٤ببعدين، كأحد ا٤بنفيْب من ببلدان، ألنو أصبح غريبان عن طبائعهم  ُب

ا٤بنحرفة، إٌف ىذه ا١بماعة الشاذة الفاسدة كانوا قد أخرجوا أانسان يتطٌهركف، كيَبٌفعوف عن اللواط 
عندما يتأصل ُب حٌيهم، أخرجوىم عن مدينتهم، فهددكا لوطان ّٔذا األمر أيضان ٗبصاردة أموالو!! 

اال٫براؼ كالشذكذ ُب األمة، تنقلبي مقاييسها كموازينها فيخرجوا األنبياءي ا٤بصلحوفى من موطنهم 
عقوبة لدعوهتم إٔب الفضيلة! كالذين ينفركف من الفضيلة ىم ا٤بنغمسوف ُب الرذيلة فبل ٰببوف 

ستقيم غريبان كىو بْب غّبىا، فيكوف ا٤بعركؼ عندىم منكران كا٤بنكر معركفان، كيكوف اإلنساف ا٤ب
َأْخرُِجوا آَؿ ُلوٍط مِّن معارفو، كيكوف اإلنساف الوضيع ىو القريب كا٤بقٌرب كالعزيز، كقولو )

، فيكوف الطهر كالعفاؼ جرٲبة عند العاىر الفاجر!!  ٔٓالنمل/( ِإنػَُّهْم ُأََنٌس يَػَتَطهَُّروفَ قَػْريَِتُكْم 
 ٙبب النور، فتنكمش كتعود ٙبت الَباب ُب كدكد األرض عندما تكشف عنها الَباب تراىا ال

الظبلـ مرة اثنية، كالذم ال تليق بو الفضيلة تليق بو الرذيلة، كىذه ىي عاقبة آّتمع ا٤بسرع ٫بو 
َن اْلَقاِلْبَ  )-ُٖٔا٥باكية!،   ( قَاَؿ ِإِّنِ ِلَعَمِلُكم مِّ

، حٌب كأف ىذا الشذكذ يقلق : ا٤ببغضْب لفعلكم كالكارىْب لو بشدة، كأبرأ إٔب هللا منوالقالْب
كيزعجو كينٌغص حياتو! قاؿ إ٘ب ال اخاؼ ا٣بركج من قريتكم كال أابٕب بكم  -كل فؤاد -الفؤاد 

كإ٘ب برمء منكم، بل أان من الكارىْب لعملكم، ا٤ببغضوف لو ا٤بعَبضوف عليو، إ٘ب ال أعاديكم  
ألحببتكم، كإ٘ب راغب ُب كأشخاص كلكِب أعادم أعمالكم ا٤بخزية، كلو أبتعدًب عن الفساد 

النجاة من كابلو كمأساتو النازؿ بكم كلو بعد حْب، كإ٘ب برمء منكم، ألف اإلنساف الطاىر 
الشريف يستقبح العمل ُب النجاسات، كيستعلي بنفسو عن ا٢بقارات، ُب ٦بتمع تعٌلم على 
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د، فأراد إظهار الفساد كا٢بقارات كاإل٫برافات، فإهنا من أفضل ا١بهاد كلمة حق ُب ٦بتمع فاس

الكراىية ُب العيش معهم، كالرغبة ُب ا٣ببلص منهم، لذلك أعرض عن ٧باكرهتم كتوٌجو إٔب هللا 
 قائبلن :
 ، د خُْأوََُِّٖؼَُّْ يَََُّْٓٗ ، بَُِّد ػَفًٌُِخ كِِ خُْـَدزَُِِّٖ ، كَنَفَّْْنَدهُ ًَؤَىَِْوُ ؤَـَْٔؼِنيَ ، ََذِّ َٗفِّنِِ ًَؤَىِِِْ َِّٓٔد َّؼٌََُِْٕٔ﴿ -٘ٚٔ-ٜٙٔ

 ﴾ًَبَِّٕ ََزَّيَ َُيٌَُ خُْؼَُِّّّ خَُُّلُِْْ ، ًََٓد ًَدَٕ ؤًَْؽَُُىُْ ُّٓآِْنِنيَ بَِّٕ كِِ ٌََُِٰيَ َُأَّصً ، كََٕدءَ َٓؽَُُ خُُْٔنًٍََََِّٖؤَْٓؽََُْٗد ػََِْْيِْ َّٓؽًَُخ 
ستحقونو بعملهم القبيح ( رٌب خٌلصِب من العذاب ا٤بأساكم ا٤بهلك، الذم يَربِّ ٪بَِِِّب )   

، أان ) َناُه َوَأْىَلُو )-ُُٕ- َُٕ( كأسرٌب كأخوا٘ب ا٤بؤمنْب أيضان َوَأْىِليا٤بكركه ا٤بشؤـك يػْ فَػَنجَّ
: ٪بيناه مع أىلو ٝبيعان إاٌل ا٤بعُب: الباقْب ُب العذاب. بريناالغ( ِإالَّ َعُجوزًا ٓت اْلَغاِبرِينَ ،  َأْٝبَِعْبَ 

لناشز كانت من ا٥بالكْب، كٓب تكن ابلفعل من أىلو، كإف كانت من أىلو امرأتو العجوز السيئة ا
بقوة العبلقة الزكجية، لرضاىا بفعل الشذكذ! بل كأعانت القـو عليو، كخالفت زكجها )لوط( ُب 

( ٍب دمران أىلكنا الباقْب، بقلب بلدهتم كجعل عإب ّتَّ َدمَّْرََن اآْلَخرِينَ  )-ُِٕدعوتو كرسالتو 
َرًة لَِّمن ٱَبَْشىَٰ فلها كقولو )قراىم سا ِلَك َلِعبػْ : ا٥ببلؾ العجيب والتدمّب، ِٔالنازعات/( ِإفَّ ٓت ذََٰ

الشامل ا٥بائل ، قيل: خسفت قراىم كغطٌاىا ا٤باءي، كيظن أهنا ٙبت البحر ا٤بيت ُب األردف 
( كأنزلنا عليهم حجارة من سجيل ْرَنَ َوَأْمطَ ( )َفَساَء َمَطُر اْلُمنَذرِينَ َوَأْمَطْرََن َعَلْيِهم مََّطًرا  )-ُّٕ

( بًٍئسى ىذا ا٤بطر، َفَساَء َمَطُر اْلُمنَذرِينَ معٌلمة صلبة كالرصاص، من السماء كا٤بطر الكثيف، )
ٌل بو من الذين أنذرىم نبٌيهم فكذبوه، كيكوف العذاب على قدر ا١بناية، ككلمة  الذم يسوء من ٰبى

( ككلمة )الغيث( بصيغة ا٣بّب َفَساَء َمَطُر اْلُمنَذرِينَ عذاب )( ٘بيء ُب القرآف بصيغة مطر الَمَطرُ )
ِلَك آَليًَة  )-ُٕٓ-ُْٕ ( تقدـ َوِإفَّ رَبََّك ٥َبَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ ،  َوَما َكاَف َأْكثَػُرُىم م ْؤِمِنْبَ ِإفَّ ٓت ذََٰ
 : فائدةبيانو 

مرأة لوط من علـو اتستفد  ! ٓبكيف نفهم نشوز إمراة لوط، مع طهارة زوجها النيب )ع(؟
زكجها النيب كعٌفتو كطهارتو، بل اٌ٘بهت ابلعكس عما كانت عليو ُب أكؿ زكاجها، حيث كانت 

ا٤بؤمنة( لكنها نشزت عنو  ؤلزكجها قبل النبوة، عن النيب )ص( )ا٤بؤمن كف ؤا٤برأة الصا٢بة الكف
ىا ا٤بادم! فلم ٯبعلها كٛبٌردت عليو بعد ذلك!، فمرضت ركحها كسىقم فكرىا كما ٲبرض جسد

القرآف الكرٙب من أىلو، ك٠ٌباىا امرأتو ألهنا ال تتصف بصفات الزكجة الصا٢بة من أىلو، كقولو 
نىاهي كىأىٍىلىوي ًإالَّ اٍمرىأىتىوي ) كُب ىذه اآلية كصفها القرآف ابلعجوز العاجزة الناشزة السيئة  ٕٓالنمل/( فىأى٪ٍبىيػٍ

 انت ترضى على فساد كشذكذ الناس!!الفعل، مع كرب سٌنها كشيخوختها ك
 ) كمن رضيَّ بفعل قـو صار منهم، كأشرًؾ ُب عملهم، عن النيب )ص( )ا٤برءي مىعى مىٍن أحىبَّ

٭با كانت تدٌؿ ا٤بفسدين عليها! كىذه صفة عقوؽ إ، إهنا ٓب تعمل أية فاحشة، ك َٕصٖٔالبحار
صى من لَّ جب عليو طبلقها كىٚبىى لزكجها، كا٫براؼ لنفسها كعصياف لرّٔا، كلو عملت الفاحشة لو 
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ًبيًثْبى شٌرىا كخبثها كقولو ) ، فبل يقَبف اب٣ببيثة إاٌل ا٣ببيث مثلها كمن ِٔالنور/( ا٣بٍىًبيثىاتي لًٍلخى
نتكاسة خطّبة كمريرة ُب اجنسها )كالطيور على أشكا٥با تقع، كشبيو الشيء منجذب إليو( إهنا 

يتها كأفعا٥با، فلم ينفعها طوؿ العمر ُب صحبة زكجها نفسية ىذه  العجوز ا٥برمة ا٤بخزية ُب نفسٌ 
ًلًو فػىرىآىهي حىسىنناالطاىر كقولو ) كىمىٍن يػىٍعشي عىٍن ذًٍكًر الرٍَّٞبىًن كقولو ) ٖفاطر/( أىفىمىٍن زييًٌنى لىوي سيوءي عىمى

أىل ا٥بىول، مىٍنساةه  اٍلىسىةً ٦بيى ) ٙٛٓت هنج الببلغة خطبة. ّٔالزخرؼ/( نػيقىيًٌٍض لىوي شىٍيطىاانن فػىهيوى لىوي قىرًينه 
كىمىٍن الى ، اٍلبىٍاًطلي  يىضيرُّهي  ا٢بٍىقُّ  يػىنػٍفىعيوي  الى )إٌف مىٍن  وعن اإلماـ علي )ع(( لئلٲباف، ك٧بضرة للشيطاف

ٍل تىضيرُّهي الضَّبلىلىةي   . ُٗ/ِشرح النهج( كىمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الشِّكي ، يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدى
كَدظَّوٌُخ خَُِّوَ  ، بِِِّٗ ٌَُُْْ ٌٌٍََُٔ ؤَِٓنيٌ ، بٌِْ هَدٍَ َُيُْْ ُ٘ؼَْْرٌ ؤََُد ظَعَّوٌَُٕ ، ًٍََّذَ ؤَصْمَدذُ خُْإٌََّْصِ خَُُُِِْْٔٔنيَ﴿ -ٓٛٔ-ٙٚٔ
 ﴾دَُِٔنيَبِْٕ ؤَـَُُِْ بَُِّد ػََََِٰ ََذِّ خُْؼَ ًََٓد ؤَْٔإٌَُُُْْ ػََِْْوِ ِْٖٓ ؤَـٍُْ  ، ًَؤَؼِْؼٌُِٕ

( دليل على نعم هللا الغابة: األرض ذات الشجر الكثيف ا٤بلتف ) األيكة( قصة شعيب)   
الكثّبة عليهم، من كثرة الزراعة ككفرة ا٤بياه، كأصحاب األيكة ىم أىل مدين، كموقع مدين بْب 

نهم، ا٢بجاز كفلسطْب حوؿ خليج العقبة، أم كٌذب أصحاب مدين نبيهم شعيبان ككاف أجنبٌيان ع
( كٓب يقل )أخوىم شعيب( كما قاؿ عن ىود كصاّب كلوط، عرٌب ىناؾ بػ قَاَؿ ٥َبُْم ُشَعْيبٌ لذلك )

فَاتػَُّقوا اَّللََّ ،  ِإِّنِ َلُكْم َرُسوٌؿ َأِمْبٌ ،  ِإْذ قَاَؿ ٥َبُْم ُشَعْيٌب َأاَل تَػتػَُّقوفَ )-َُٖ-ُٕٕ(   َأُخُوُىمْ )
( كىذه الكلمات ذات ِإْف َأْجِرَي ِإالَّ َعَلىَٰ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ ِو ِمْن َأْجٍر َوَما َأْسأَُلُكْم َعَليْ ،  َوَأِطيُعوفِ 

 دالالت، كىي ذاهتا الٍب دعا ّٔا سائر األنبياء أ٩بهم نوح كىود كصاّب.
 ﴾ؤًَْكٌُخ خٌَََُْْْ ًََُد ظٌٌٌَُُٗخ َِٖٓ خُُْٔىَُِِّْٕٖ﴿ -ٔٛٔ

: ا٤بنقصْب حقوؽ الناس اْلُمْخِسرِينَ يزاف!، : أٛبوه كأكملوه كال تتبلعبوا ُب ا٤بأوفوا الكيل
: إذا بعتم ا٤بعُبابلتطفيف، سواء أكاف النقص ماٌداين أك معنواين، ظاىران أك ابطنان، صغّبان أك كبّبان. 

الناس فكيلوا ٥بم الكيل كامبلن، كال تبخسوىم حٌقهم فتعطوه انقصان ٕبيلة فنية ماىرة، كإذا اشَبيتم 
  -ُ: فائدة( خذكا كما تعطوف، كأعطوا كما أتخذكف، ابختصاريع لكم )فخذكا كما لو كاف الب

كاف يشيع ُب قـو شعيب النقص ُب ا٤بيزاف، فيأخذكف عند الشراء زائدان عن حقهم كلو ابلغصب، 
كيعطوف ُب البيع أقل من حق الناس، كيشَبكف بثمن ٖبس كقليل كيبيعوف بثمن مرتفع، أك يغشوف 

عد أف تٌعرؼ شعيب )ع( على قومو جيدان، فرأل نقاط قوهتم الناس بعيب ُب البضاعة، ب
كضعفهم كشٌخص عيبهم البارز ُب ا٤بيزاف، فأمرىم اب٤بيزاف العادؿ، كىكذا يبدأ الداعية إٔب هللا أكالن 
ابلتٌعرؼ على الناس، ٍب أيٌب آّتمع أكالن من حيث ٰبٌب، كينتهي إٔب حيث ٰبٌب ىو. كاجعلوا 

حبوا للناس ماٙببوه ألنفسكم، كاكرىوا للناس ما أبينكم كبْب الناس، فأنفسكم ميزاانن فيما 
 تكرىونو ألنفسكم. 
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 ﴾ًٌَُِِٗخ زِدُْوِْٕؽَدِْ خُُْْٕٔعَوِِْْ﴿ -ٕٛٔ

: ا٤بيزاف العدؿ، كمعرفة قدر األشياء، كإعطاء الناس مقاديرىم كموازينهم اِبْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيمِ    
السوم العادؿ القائم على ا٢بق ُب األخذ كالعطاء، ألف العقيدة  العادلة، أم كزنوا اب٤بيزاف

كنز )ا٣بيليقي كيعىايءي الدًٌين(  عن النيب)ص(الصحيحة تعتمد على حسن العبادة كحسن ا٤بعاملة، 
الَِّذيَن ِإَذا  ، َوْيٌل لِّْلُمَطفِِّفْبَ ) ّ-ُكقد جاء مع التحذير ُب سورة ا٤بطففْب  ،ُّٕٓالعماؿ خرب

: نقص ا٤بكياؿ التطفيف( َوِإَذا َكاُلوُىْم َأو وَّزَنُوُىْم ٱُبِْسُروفَ ،  وا َعَلى النَّاِس َيْستَػْوُفوفَ اْكَتالُ 
مىٍن ابع عيبان )ٓت غرر ا٢بكم : معرفة قدر الشيء، الوزفكا٤بيزاف ألف ما ييسرؽ بو طفيف أم قليل، 

من ٱبدع اآلخرين اب٤بكر كا٢بيلة فهو أسوأ  ( كأفوي ٓب يزؿ ُب مقت هللا كٓب تزؿ ا٤ببلئكة تلعنونى بيػٌ ٓب يي 
 الناس. ٍب عمم النهي عن البخس )النقص( ُب كل حق فقاؿ:

 ﴾ًََُد ظَسْىٌَُٕخ خُنَّدَْ ؤََْْ٘دءَىُْْ ًََُد ظَؼْؽٌَْخ كِِ خُْإََْضِ ُٓلًَِِّْٕٖ﴿ -ٖٛٔ
ركة االجتماعية ذات ( تبحث اآلية عن خريطة الطريق ُب ا٢بَواَل تَػْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىمْ )

الداللة الواسعة، كال تنقصوا شيئان من حقوؽ الناس )كل الناس( ببل أم نقص صغّب أك كبّب، 
: كال تنقصوه ٗبختلف أساليب ا٢بيلة كالظلم، كأبم طريق كاف ا٤بعُبكىو تعميم بعد ٚبصيص، 

اآلخرين، كاآلية اب٥بضم أك ابلغَب أك الغش أك الغصب.. كغّبىا، الذم يؤدم إٔب تضييع حقوؽ 
٥با داللة كاسعة، أم كقيٌموا الناس ٗبا يستحقونو من قيمة كتقييم كتكرٙب، ببل مدخل من كراىية 
ألحد، فأنقص حقو بسبب بغضي لو، فالذم ال يتٌورع من الصغائر تراه يقع ُب الكبائر، كالكبائر 

اَل تَػْعثَػْوا ٓت اأْلَْرِض وَ أـ ا٤بفاسد، ٍب هناىم عن جـر أعظم كأشد خطران ٰبصل من ىذا البخس )
: أشد الفساد كأسرعو، أم كال تسعوا ُب األرض إٔب نشر الفساد ٗبختلف والعثي( ُمْفِسِدينَ 

أنواعو ا٤بعنوية كاإلعبلمية كاإلدارية، كأبساليب فنية مدركسة كسريعة، كأتصيل اال٫براؼ كأتسيس 
ؽ كإشاعة الفاحشة.. بْب )مافيات( عصاابت ك٦بموعات قتل كسلب كهنب كخطف كقطع الطر 

 الناس. 
قابل ٖبس الناس أشياءىم، ابلفساد الشديد كا٤بديد كالسريع ُب األرض، ٓب يقل )ال  -ُ:فائدة

(، كالشيء ىو أقل حق. فهو ال قيمة لو ُب نظرؾ َأْشَياَءُىمْ تبخسوا الناس حقوقهم( كا٭با قاؿ )
كأبٌم أسلوب من أساليب االحتياؿ كلكن لو القيمة ُب نظر أصحابو، كأم منع ٢بقوؽ الناس، 

ا٤باكرة أك ا٤بنع ألدكارىم أك حجر ٤بواىبهم أك عز٥بم عن آّتمع ..إْب يؤدم إٔب الفساد ا٣بطّب 
كا٤برير كالسريع ُب آّتمع !! ككلما زاد البخس كا٤بنع كتعمم، ازداد ا٣بطر كتفٌجر إٔب كارثة مدمرة 

، عن ُِٓالبقرة/(  النَّاَس بَػْعَضُهم بِبَػْعٍض لََّفَسَدِت اأْلَْرضُ َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّ تٌضر ا١بميع، كقولو )
ٌّب غى كٓب يػي  ،ر إاٌل عاملها، كإذا عمل ّٔا عبلنيةضٌ إٌف ا٤بعصية إذا عمل ّٔا العبد سران ٓب تى )النيب )ص( 



 

 التاسع عشر / ا١بزءٕٕٚ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٙالشعراء سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر        355
 

، ٩بن  ٍب خٌوفهم سطوة هللا الذم خلقهم كخلق من قبلهم ،ْٕصََُالبحار( ةً ٌرت ابلعامٌ و أضى ليً عى 
 كانوا أشٌد منهم قوة كماالن كبطشان كآاثران ُب األرض، فانتقم هللا منهم أشد االنتقاـ.

 ﴾ًَخظَّوٌُخ خٍَُُِّ وََِوٌَُْْ ًَخُْفِسَِِّصَ خُْإًََُِّنيَ﴿ -ٗٛٔ
ا ( خافو َواتػَُّقوا: )ا٤بعُب: األمة أك ا١بماعة من الناس، أم األمم الكثّبة ا٤بتقدمة السابقة، ا١ْبِِبلَّةَ 

( كاألمم الكثّبة ا٤بتقدمة الذين خلقهم َوا١ْبِِبلََّة اأْلَوَِّلْبَ هللا الذم أكجدكم من العدـ، أنتم كآابءكم )
ِمن كقرر ُب طبيعتهم اإلنسانية تقبيح الظلم كالفساد، ٍب خٌوفهم أبس هللا الذم خلقهم كخلق )

ًة َوآاثَ قَػْبِلِهْم   ُهْم َوَأَشدَّ قُػوَّ ُهم مَّا َكانُوا َيْكِسُبوفَ َكانُوا َأْكثَػَر ِمنػْ ( رًا ٓت اأْلَْرِض َفَما َأْغَُبَٰ َعنػْ
ـٍ فأخذىم هللا أخذ عزيز مقتدر ) ،ِٖغافر/ فَاْعَتَِبُوا اَي ُأوٙت ) ْآؿ عمراف/( َواَّللَُّ َعزِيٌز ُذو انِتَقا

ٍبلى أىٍف يػىتًَّعظى ًبكيٍم مىٍن اتًٌعظيوا ٗبىٍن كىافى قػىبػٍلىكيٍم قػى ) ٕٖٓت هنج الببلغة خطبة ِا٢بشر/( اأْلَْبَصارِ 
 .( بػىٍعدىكيمٍ 
كَإَْٔوِػْ ػََِْْنَد ًَِٕلًد  ، ًََٓد ؤَٗطَ بَُِّد زٌََُٙ ِّٓؽُِْنَد ًَبِٕ َّٗظُنُّيَ ََُِٖٔ خٌَُْدٌِزِنيَ ، هَدٌُُخ بََِّٗٔد ؤَٗطَ َِٖٓ خَُُْٕٔمََُِّّٖ﴿ -ٚٛٔ -٘ٛٔ

 ﴾َِّٖٓ خََُّٕٔدءِ بِٕ ًُنطَ َِٖٓ خُصَّديِهِنيَ
( ٨بتل العقل بفعل ِمَن اْلُمَسحَّرِينَ : ا٤بسحورين، أم أصحاب السحر الكثّب لعقلو، )اْلُمَسحَّرِينَ 

السحر ا٤بتكرر فهو ٱبلط كيهذم، ككل كبلـ ال يتناسب مع أىوائهم كرغباهتم كصفوه ابلسحر 
تػََّبَع ا٢ْبَق  َوَلِو اكالكذب، كأهٌنم يريدكف أف يهبط ا٢بق ليكوف ٕبسب طبائعهم كأىوائهم كقولو )

َوَما أَنَت ِإالَّ َبَشٌر  )-ُٖٔ، ُٕا٤بؤمنوف/( َأْىَواَءُىْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَمن ِفيِهنَّ 
ثْػُلَنا ( كإاٌن َوِإف نَّظُن َك َلِمَن اْلَكاِذِبْبَ ( أنت إنساف مثلنا ال تتميز علينا بشيء، كلست برسوؿ )مِّ

كا قبلك كاٌدعوا النبوة مثلك فلم ؤ ن يتعٌمد الكذب فيما يقوؿ، كقد جالىنعتقد أنك اي شعيب ٩ب
َن السََّماءِ ) -ُٕٖنصدقهم،  َنا ِكَسًفا مِّ : قطعان، أم أنزؿ علينا العذاب كسفاً ( فََأْسِقْط َعَليػْ

قطعان من حجارة راٝبة قاصمة من السماء، كىو مبالغة ُب التكذيب، كعناد ا٤بستهَب ا٤بعاند 
ستبعادىم كقوعىو، أحد األنبياء الصادقْب، إ٭با طلبوا ذلك ال )ف ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقْبَ إِ ا٣ببيث )

فظنوا أنو إذا ٓب يقع ظهر كذبو، كىكذا ا١باىل ا٤بعاند يعمل بنفسو كما يعمل العدك بعدكه!، أٌما 
ب عذاب هللا فإنو ينزلو عندما تنقضي مربرات كجودىم كىم أحياء على األرض، كٱبتار العذا

ًر ا١ٍبًنىاٍيىةً ا٤بناسب ٥بم ُب كقتو كمكانو ا٤بناسبْب ك)تىكيوفى   (.اٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى
بَِّٕ كِِ  ،بَِّٗوُ ًَدَٕ ػٍََخذَ ٌٍَّّْ ػَظٍِْْ كٌٍَََّزٌُهُ كَإَوٍََىُْْ ػٍََخذُ ٌَِّّْ خُظَُِّّصِ  ، هَدٍَ ََزِِّ ؤَػَُِْْ زَِٔد ظَؼٌََُِْٕٔ﴿ -ٜٔٔ-ٛٛٔ

 ﴾ ًَبَِّٕ ََزَّيَ َُيٌَُ خُْؼَُِّّّ خَُُّلُِْْ ،ًََٓد ًَدَٕ ؤًَْؽَُُىُْ ُّٓآِْنِنيَ َّصً ٌََُِٰيَ َُأ
( بصغائر أعمالكم ككبائرىا، كىو سبحانو الذم يقٌدر مٌب ٗبَا تَػْعَمُلوفَ هللا أعلم )( قَاَؿ َر ِّ )   

-ُٖٗ كحده،  ٭با األمرإٰبْب العذاب ككيف كمٌب تستحقونو، كليس ٕب من األمر شيء، ك 
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بُوُه فََأَخَذُىْم َعَذاُب يَػْوـِ الظ لَّةِ ) سقاط الكسف من إ( فكذبوه فجازاىم ٔبنس ما طلبوه من َفَكذَّ

: غمامة )سحابة( كبّبة استظلوا ّٔا من شدة ا٢بٌر، ففي ظاىرىا سحابة فيها الظ لَّةِ السماء، 
(: َعَذاُب يَػْوـِ الظ لَّةِ : )رويفأحرقتهم،  مطرت عليهم انران ة، كُب ابطنها العذاب الرىيب ، فأالرٞب

سلط هللا عليهم حران شديدان خانقان يكتم األنفاس، كيثقل الصدكر ُب سبعة أايـ، فخرجوا من 
البيوت ىرابن إٔب الربية، ٍب بعث ٥بم سحابة كبّبة فاستظلوا ّٔا فوجدكا ٥با بردان، كاندل بعضهم 

ِإنَُّو َكاَف َعَذاَب يَػْوـٍ عليهم انران فاحرقتهم عن آخرىم ) بعضان حٌب إذا اجتمعوا ٙبتها، أمطرت
ِلَك آَليًَة ) -َُٗىائل شديد ا٥بوؿ، ) َعِظيمٍ  َوِإفَّ  )-ُُٗ (َوَما َكاَف َأْكثَػُرُىم م ْؤِمِنْبَ ِإفَّ ٓت ذََٰ

من الفوائد ( ففي كل قصة من ىذه القصص السبع آية )موعظة( فيها رَبََّك ٥َبَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 
لِّيَػْقِضَي اَّللَُّ َأْمًرا َكاَف الكثّبة لكل األجياؿ اإلنسانية، كهللا يكشف عن سينة اترٱبية متحركة )

 . ِْاألنفاؿ/( َمْفُعواًل لِّيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعن بَػيَِّنٍة َوَٰبَْٓبَٰ َمْن َحيَّ َعن بَػيَِّنةٍ 
نو ليس حداثن مىٌر كانتهى، أن أبحداث ٨بتلفة، ك : يتبْب ٩با مضى أف التاريخ يعيد نفسو، كلكفائدة

كإ٭با يكشف عن حركة السينن التارٱبية الفعالة ا٤بؤثرة الثابتة، الٍب تتعامل مع كل األجياؿ البلحقة 
فَػَلن ٘بََِد ِلُسنَِّت اَّللَِّ فَػَهْل يَنظُُروَف ِإالَّ ُسنََّت اأْلَوَِّلَْب كما تعاملت مع األجياؿ السابقة، كقولو )

، فما أصاب األنبياء ا٤باضيْب، نفسو الذم يعا٘ب ّْفاطر/( تَػْبِديبًل َوَلن ٘بََِد ِلُسنَِّت اَّللَِّ َٙبِْويبًل 
منو اليـو ٝبيع ا٤بؤمنْب الدعاةي إٔب هللا تعأب، كلكن بينهم تعدد أدكار كاختبلؼ ظركؼ، ككحدة 

اٍلًذٍم الى كى  ،ِٗٔ/ٖٕالبحار ابس()العآب بزمانو ال هتجم عليو الٌلو  عن اإلماـ الصادؽ )ع(ىدؼ، 
تىًهيٍ  أي  ،يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ )أعرؼ الٌناس ابلٌزماًف، مىٍن ٓبٍى يػىتىعٌجٍب ٓت غرر ا٢بكم ! الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى

 مىٍن أٍحداثًًو(.
ًَبَِّٗوُ  ،زَِِِٕدٍٕ ػََُزٍِِّ ُّٓسِنيٍ ،ََٰ هَِْسِيَ ُِعٌٌََُٕ َِٖٓ خُُْٔنٍََِِّٖػََِ ، ٍَََّٗ زِوِ خًُُُّقُ خُْإَِٓنيُ ، ًَبَِّٗوُ َُعَنَُِّّ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ﴿ -ٜٙٔ -ٕٜٔ

 ﴾ َُلِِ ُِزُُِ خُْإًََُِّنيَ
الضمّب ُب )إنو( يعود إٔب القرآف الكرٙب، بعد أف أختم هللا سبحانو ىذا القصص، ا٤بشتمل على 

حٌب يقوؿ الناس أنو أٮبلهم، ٍب أخبار سبعة أنبياء مع أقوامهم، كبْب أف هللا ٲبهل الظا٤بْب 
أيخذىم أخذ عزيز مقتدر! ٍب اتبع أف ىذا القرآف الكرٙب الذم جاء بذلك القصص، كحي من 
هللا رٌب العا٤بْب، أنزلو على عبده ُب مدة ثبلث كعشرين سنة، بلساف عريب مبْب، لينذرى بو 

ر بو ا٤بؤمنْب كقولو ) نَػَزَؿ ِبِو الر وُح )-ُّٗ، ِٕالتكوير/( ْلَعاَلِمْبَ ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر لِّ العصاة كييبشًٌ
، َُِالنحل/(ُب سورة ُروُح اْلُقُدسِ ( نزؿ بو الركح القوم األمْب جربيل )ع( ك٠ٌباه )اأْلَِمْبُ 
( فتبله عليك حٌب كعيتو بقلبك كحفظتو بصدرؾ، َعَلىَٰ قَػْلِبَك لَِتُكوَف ِمَن اْلُمنِذرِينَ )-ُْٗ

( ِلَساٍف َعَرِ ٍّ م ِبْبٍ بِ )-ُْٓٗب، كٙبٌذرىم من عذاب هللا، كليفهموا ما فيو، كتنذر آبايتو ا٤بكٌذب
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، ليكوف قاطعان للحجة،  بلساف عريب بليغ كاضح فصيح جليل كٝبيل كشامل يهدم للٍب ىي أقـو
ْعَجِميًّا َوَلْو َجَعْلَناُه قُػْرآًَن أَ كدليبلن على اجة، ليؤمنوا بو كال يتعللوا بعدـ فهم مقاصده كقولو )

َلْت آاَيتُوُ   (نزلو بْب يديك( ٓب يقل )َعَلىَٰ قَػْلِبكَ ) -ُ:فائدة، ْْفصلت/( لََّقاُلوا َلْواَل ُفصِّ
ف هللا ٘بٌلى لعباده بكتابو، كأف القرآف الكرٙب نفذ إٔب أعماؽ النيب دمحم )ص( كخالط مشاعره أك 

رسوؿ )ص( كاف يساعده هللا على كاستقر ُب قلبو، أم استقرت ا٢بقائق ُب قلبو، للداللة أف ال
حفظو، ليتمكن من ٞبلو كاستنطاقو كحفظو ككعيو كاالستدالؿ بو، حٌب صار خيليقيوي القرآف كقولو 

نػيٍقرًئيكى فىبلى تػىٍنسىى ) كخاطب القلب ألنو سيد ا١بوارح، كموضع  ٕ-ٔاألعلى/( ًإالَّ مىا شىاءى اللَّي  ،سى
ِلَك َلذِْكَرىَٰ ِلَمن َكاَف َلُو قَػْلبٌ لو كقولو ) التمييز كالوعي، كسائر األعضاء مسٌخرة ( ِإفَّ ٓت ذََٰ

( إذا خبث القلب خبث ا١بسدو  إذا طاب قلب ا٤برء طاب جسدهعن النيب )ص( ) ،ّٕؽ/
: الكتب. كإف ذكر القرآف كخربه ٤بوجود الزبر (َوِإنَُّو َلِفي زُبُِر اأْلَوَِّلْبَ  )-ُٔٗ ،َُُا٣بصاؿ خرب

( السابقْب. ككل شيء مهم ينشر كيكرر بوسائل اإلعبلـ ا٤بختلفة اأْلَوَِّلْبَ ُب كتب األنبياء )
ليلفت أنظار الناس كاألجياؿ إٔب أٮبيتو الكبّبة، كىذا ما فعلو رب العا٤بْب مع قرآنو الكرٙب، حيث 

ًرا ِبَرُسوٍؿ َيَِْت نشره ككرره ُب الكتب ا٤بنزلة قبلو ليتطٌلع الناس إليو، كقولو ) ِمن بَػْعِدي ا٠ْبُُو َوُمَبشِّ
الذين أنذركا بلساف عريب مبْب ٟبسة أنبياء: ىود كصاّب كشعيب كإ٠باعيل  -ِ، ٔالصف/( َأْٞبَدُ 

ى عىرىيبه  :أيًحبُّ اٍلعىرىبى لًثىبلىثو كدمحم )ص(، عن النيب )ص( ) كىكبلىـي أىٍىًل ا١بٍىنًَّة  ،كىاٍلقيٍرآفي عىرىيبه  ،ألىٌ٘بً
كاللغة العربية أبلغ اللغات كأغناىا أدابن كببلغة كٝباالن ككماالن كسعة  َّٕ/ٔركح البياف( عىرىيبه 

: لكونو نزىؿ ابلقرآف، كىو شفاء لؤلركاح، كسببان ٢بياة و٠بي جَبيل روحاً كفصاحة كأتثّبان كدقةن، 
: ألنو مطيع ، حريص على أتدية ووصف ابألمْبقلوب ا٤بؤمنْب، ٰبيها اب٥بداية كاإلٲباف كالعلم، 

 التو إٔب أنبيائو بدقة متناىية، كىذا شرط ُب القيادة كالسيادة كالرايدة. رسا
كَوََُؤَهُ ػََِْْيِْ َّٓد  ، ًٌََُْ ََُّّْٗنَدهُ ػََََِٰ زَؼْطِ خُْإَػْفَِٔنيَ ، ؤًَََُْْ ٌَُّٖ َُّيُْْ آَّصً ؤَٕ َّؼََِْٔوُ ػََُِٔدءُ زَنِِ بَُِْٔخجََِْ﴿ -ٜٜٔ-ٜٚٔ

 ﴾ًَدٌُٗخ زِوِ ُٓآِْنِنيَ
االستفهاـ للتوبيخ كاإلنكار، أم أك ٓب يكن لكٌفار مكة عبلمة على صحة القرآف أنو كتاب    

هللا، كنبوة دمحم )ص(، أف يعلم ذلك علماء بِب إسرائيل ا٤بعركفوف ابلصدؽ، الذين ٯبدكف ذكر 
يل )قبل ىذا القرآف ُب كتبهم، كعبد هللا بن سبلـ كغّبه، نٌصوا على أف مواضع من التوراة كاأل٪ب

التحريف( فيهما ذكر الرسوؿ )ص( كصفاتو، كعبلمة للمشركْب على صحة نبوتك كرسالتك كأنو 
الرَُّسوَؿ النَّيبَّ اأْلُمِّيَّ الَِّذي ٯبَُِدونَُو َمْكُتواًب ِعنَدُىْم ٓت التػَّْورَاِة مبشر بو ُب كتبهم كقولو )

٪ِبيلِ  ة بعثوا إ٘ت أحبار يثرب )ا٤بدينة( يسألوهنم إّف أىل مك، عن ابن عباس )ُٕٓاالعراؼ/( َواإْلِ
(. كبعد ذلك ذكر أف ىؤالء ا٤بشركْب ال صفتوو  ذكروا نعتوو  عن النيب )ص( فقالوا: ىذا أوانو



 

     359                     عشر التاسع / ا١بزءٕٕٚ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٙالشعراء سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
: غّب األعجمْب( َوَلْو نَػزَّْلَناُه َعَلىَٰ بَػْعِض اأْلَْعَجِمْبَ  )-ُٖٗتنفعهم الدالئل كالرباىْب فقاؿ 

عربية، كلو نزلنا ىذا القرآف العظيم على رجل ليس من العرب بلغة العرب، ككل مىٍن ال يتكٌلم ابل
( فقرأه على ا٤بشركْب ما كانوا بو فَػَقَرَأُه َعَلْيِهم مَّا َكانُوا ِبِو ُمْؤِمِنْبَ  )-ُٗٗأعجمية غّب عربية، 

 مؤمنْب عنادان، كٕبجة عدـ فهمهم إايه أك أنفة من اتباع العجم، كىكذا اتباع ا٥بول فإنو ييعمي
َلْت آاَيتُوُ كيصم كيهوم بصاحبو، كقولو ) ، ْْفصلت/( َوَلْو َجَعْلَناُه قُػْرآًَن َأْعَجِميًّا لََّقاُلوا َلْواَل ُفصِّ

 ؿى زى نػى  قدٍ رب، كى العى  وً نت بً مى آم )غّب العرب( ما جى العى  ىرآف علنزؿ القي أي لو عن اإلماـ الصادؽ )ع( )
بل ٫بن نزلناه بلغة  َِٗ/ٕكنز الدقائق(! مجى العى  ةي يلى ضً فى  هً فهذً  ،مجى العى  وً نت بً فآمى  ،ربلى العى عى 

ُ العرب على أفصح رجل من أشرؼ بيت، ليتدبٌركا فيو كليكوف أقرب إٔب تصديقو، كقولو ) اَّللَّ
، كمع ذلك ٓب يصٌدقوه بسبب التعٌصب كالتحٌجر كالعناد ُِْنعاـ/األ( َأْعَلُم َحْيُث ٯَبَْعُل ِرَسالََتوُ 

 : فائدة ينفعو القرآف يضرٌه الشيطاف. البغيض!، كالذم ال
ليست اللغة ىي العائق من التعٌلم، كىي كسيلة إليصاؿ ا٤بعُب، كلكن العائق أهنم ال يؤمنوف اب٢بق  

، كا٢بق ثقيل كصعب ٙبملو، كالباطل خفيف كحلو َٕا٤بؤمنوف/( َوَأْكثَػُرُىْم ِلْلَحقِّ َكارُِىوفَ كقولو )
صلحة، كال شيء مهم بعد ا٤بصلحة!، كىذا ىو العناد ا٤ببِب كسهل ٙبملو، كا٢بق عندىم ىو ا٤ب

على ا١بهل كا١بهل ا٤بركب، فسوؼ يستدرجهم العناد إٔب ىاكية العذاب كىم غفلة ال يشعركف 
ان الى يىٍستػىٍيًقني اٍلقىٍلبي أى ) عن اإلماـ الصادؽ )ع( حىقّّ  ، كىالى يىٍستػىٍيًقني أىفَّ اٍلبىٍاًطلى فَّ ا٢بٍىقَّ ابىًٍطله أىبىدى

ان  ًر ثًٍقًلًو ُبٍ ) عن اإلماـ الباقر )ع( ٖٓصَٕالبحار(أىبىدى نٍػيىٍا عىلىى قىدى ًإفَّ ا٣بٍىيػٍرى ثػىقيلى عىلىى أىٍىًل الدُّ
ًر ًخفًَّتًو ُبٍ مىوىٍازًيًٍنًهمٍ زًيًٍنًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىةً مىوىاٍ  نٍػيىٍا عىلىى قىدى يػىٍوـى  ، كىًإفَّ الشَّرَّ خىفَّ عىلىى أىٍىًل الدُّ

 . ْْٖ/ّكنز الدقائق(اٍلًقيىٍامىةً 
كََْإْظَِْيُْ زَـْعَصً ًَىُْْ َُد  ، َُد ُّآِْنٌَُٕ زِوِ لَعَََّٰ ًََُُّخ خُْؼٍََخذَ خُْإََُِْْ ، ًٍَََُِٰيَ ٌََِْٔنَدهُ كِِ هٌُُِذِ خُُْٔفُِِْٓنيَ﴿ -ٕٕٓ-ٕٓٓ
 ﴾َّْٙؼًَُُُٕ

مة دقيقة ٤ببلزمة التكذيب ٥بم، ككأنو يتغلغل ُب يرسم التعبّب القرآ٘ب البليغ صورة حٌسية ٦بسٌ    
أعماقهم كيتمٌكن منهم!، ىكذا كعلى ىذه ا٥بيئة ا٤بنكرة للحق، تٌسرب كدخل التكذيب ابلقرآف 
كا١بحود بنبوة دمحم )ص( ُب القلوب ا٤بتحٌجرة العمياء القاسية الغليظة ا٤بغلقة، جزاء إجرامهم 

نٌظمنا التكذيب على قياسهم ُب قلوب ا٤بتمٌردين القاسية،  (: أدخلناه، أم َسَلْكَناهُ كعنادىم  )
كما يدخل ا٣بيط ُب ثقب األبرة كصار كصفان ٥با، أم بسبب ظلمهم كجرمهم كعنادىم ال 

، ألنو خالق ُّغافر/( َوَما اَّللَُّ يُرِيُد ظُْلًما لِّْلِعَبادِ ( إٔب هللا تعأب )َسَلْكَناهُ يؤمنوف، أما نسبة )
ُ األسباب، على ضوء السبب الذم يفعلو اإلنساف، كقولو ) القلوب كىو مسبب َوَلْو َعِلَم اَّللَّ
٠َْبََعُهمْ  ًرا ألَّ  . ِّاألنفاؿ/ (ِفيِهْم َخيػْ
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( أهنم ال يصدقوف ابلقرآف، كال يتأثركف ابألمور اَل يُػْؤِمُنوَف ِبِو َحٌبََّٰ يَػَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ )-َُِ
ركف على عنادىم حٌب يهوم ّٔم إٔب دركات العذاب األليم، عندئذ الداعية إٔب اإلٲباف، بل يستم

، ِٓغافر/ (َو٥َبُُم اللَّْعَنُة َو٥َبُْم ُسوُء الدَّارِ يَػْوـَ اَل يَنَفُع الظَّاِلِمَْب َمْعِذرَتُػُهْم ال ينفع اإلٲباف، كقولو )
الى  تػيٍعذىريكفى  الى  مىنٍ  ًبطىاعىةً  عىلىٍيكيمٍ عن اإلماـ علي )ع( )  . ٓٗص َٕالبحار! (ًتوً ًٔبىهى

( فجأة ببل مقدمات كال إنذار كال عبلمات بَػْغَتةً ( فيأتيهم عذاب هللا )فَػَيْأتِيَػُهم بَػْغَتةً )-َِِ
( كىم ال يعلموف ٗبجيئو، كعدـ اإلحساس بو ليكوف أبلغ ُب العقوبة ّٔم، َوُىْم اَل َيْشُعُروفَ )

( ال يتناسب مع خباثة آّرمْب، فتنفر لقرآفكا: الشيء الطاىر )فائدةكالعقوبة على قدر ا١بناية، 
قلؤّم القذرة من قداسة القرآف الطاىرة كعلومو ا٤بنّبة، فآّـر ال يتناسب معو إاٌل العذاب األليم 

 ا٤بفاجئ فيكوف )ا١بىزاءي ًمٍن ًجنًس العىمىل(.
 ﴾ٌَُِٕؤَكَسِؼٍََخزِنَد َّْٕعَؼْفِ ، كََْوٌٌُُُخ ىََْ َٗمُْٖ ُٓنظًََُُٕ﴿ -ٕٗٓ-ٖٕٓ

: ٩بهلوف )مؤٌخركف قليبلن( أم فيقولوف اندمْب كىم يتحٌسركف، حْب يفاجئهم العذاب، ُمنَظُروفَ    
ىل ٫بن مؤٌخركف، أمهلوان كلو قليبلن إٔب فرصة أخرل لنؤمن كنصٌدؽ، كىذا الصنف من الناس 

هتديدم للمشركْب؟ كفيو  ( استفهاـَأفَِبَعَذابَِنا َيْستَػْعِجُلوفَ  )-َِْيستدرؾ أمره بعد فوات األكاف 
ئتنا ٗبا تعدان إف كنت من إتوبيخ كإنكار )أم( كيف يستعجل ىؤالء عذاب هللا األليم فيقولوف: 

ُر َمْأُموفٍ الصادقْب؟ أما يعلموف ) ، طلبتم اإلمهاؿ كالتأخّب عندما ِٖا٤بعارج/ (ِإفَّ َعَذاَب َرّبِِّْم َغيػْ
كنتم بو تستعجلوف! فما ىذا التلوف؟ كالذم يستهْب رأيتم العذاب، كعندما أنذرىكم بو األنبياء  

بعذاب هللا ىو الذم يستهْب بنفسو، كيدؿ على أنو إنساف اتفو ضائع ال يستحق ا٢بياة، كالذم 
َفبَل َيََْمُن َمْكَر اَّللَِّ ِإالَّ أيمن العقاب ييسٍي األدب كيتجاكز ا٢بدكد، كيتعٌد ا٣بطوط ا٢بمراء كقولو)

 .ٗٗاألعراؼ/ (وفَ اْلَقْوـُ ا٣ْبَاِسرُ 
 ﴾َٓد ؤَؿْنَََٰ ػَنْيُْ َّٓد ًَدٌُٗخ َُّٔعَّؼٌَُٕ ، ؼَُّْ ـَدءَىُْ َّٓد ًَدٌُٗخ ٌُّػًًََُٕ ،  ؤَكََُؤَّْطَ بِٕ َّٓعَّؼْنَدىُْْ ِٔنِنيَ ﴿-ٕٚٓ-ٕ٘ٓ

ويلة ( اخرب٘ب اي دمحم إٍف مٌتعناىم أبموا٥بم كأكالدىم مع رغد العيش، كامتعة الدنيا سنْب طَأفَػَرَأْيتَ )
( ٍب جاءىم العذاب الذم ّتَّ َجاَءُىم مَّا َكانُوا يُوَعُدوفَ  )-ٍَِٔب ستنقضي كال ينفعهم شيء، 

( ككلما طاؿ عليهم أمد اإلجراـ ُب آتو قىرًٍيبمىا ىيو ككيلُّ كعيدكا بو بعد انقضاء سنوات اإلمهاؿ )
ت اللٌذات كبقيت التبعات!، الدنيا، ُب ا٤بقابل ازدادكا عقاابن، كتضاعف العذاب عليهم، نعم ذىب

َكأَنػَُّهْم كأيضان إف طوؿ التمتع ليس بدافع شيئان من عذاب هللا، ككأهنم ٓب ييتمتٌعوا بنعيم قط كقولو )
 . ْٔالنازعات/ (يَػْوـَ يَػَرْونَػَها َٗتْ يَػْلبَػُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَىا

أقول أسباب اإلخبار ابلشيء كأشهرىا، شاع ( ك٤با كانت الرؤية ا٢بٌسية من َأفَػَرَأْيتَ : )فائدة
ُهم مَّا َكانُوا ٲُبَتػَُّعوفَ  )-َِٕ( ُب معُب اخرب٘ب، رَأَْيتَ استعماؿ ) ( ماذا ينفعهم ٛبتعهم َما َأْغَُبَٰ َعنػْ
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حينئذ ما مضى من طوؿ أعمارىم، كطيب أرزاقهم كأموا٥بم كأكالدىم، فبل ينفعهم ذلك النعيم ُب 

َواَل كالعناء كالعذاب عنهم، الذم قضى ُب حقهم كانزؿ ّٔم؟ كقولو ) ٚبفيف حزهنم كدفع الببلء
َنُفِسِهْم  ٌر ألِّ َا ٭ُبِْلي ٥َبُْم َخيػْ َا ٭ُبِْلي ٥َبُْم لِيَػْزَداُدوا ِإْٜبًا  َو٥َبُْم َعَذاٌب م ِهْبٌ  َٰبَْسنَبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأ٭بَّ  (ِإ٭بَّ

كاف يقرأ ىذه اآلية كل صباح إذا جلس على   : إٌف عمر بن عبد العزيزروي، ُٖٕآؿ عمراف/
ٍاًد فإهنا اٍلغىٍفلىةى حذركا ى إ) ٓت غرر ا٢بكم: أشٌد الناس غفلة، رويان. ظسريره تذكران ّٔا كاتعا ًمٍن فىسى

( مىٍن اغَب ٕبياتو، كالتٌذ بذاتو كلذاتو، كسكن إٔب مألوفو كمعركفو، كٓب يبحث ٫بو األحسن. ا٢بًٍسٌ 
، متاع الدنيا كلو مهما كثر فهو قليل، كليس كسيلةن للتكرٙب ٕٕالنساء/( قليل متاع الدنيا: )فائدة

نو قليل حقّب، ألف لٌذاتو قصّبة كتبعاتو طويلة، كىو إكال للتعظيم، متاع الدنيا كإف طاؿ سنْب ف
متاع ُب خصوص ا١بسد، كالذم يعتِب اب١بسد كثّبان فيكوف على حساب جفاؼ الركح، كقسوة 

قل، كالذم ييعُب اب٤بتاع القليل، فهو على حساب خسارة ا٤بتاع ا٣بالد الكثّب. القلب كجهل الع
 .ُٖص ّٕالبحار (مىٍن أىحىبَّ دينٍػيىٍاهي أىضىرَّ آًبًخرىتًوً عن النيب )ص( )

 ﴾ًٌٍََُِْٰ ًََٓد ًُنَّد ََدُِِٔنيَ ، ًََٓد ؤَىٌَِْْنَد ِٖٓ هََُّْصٍ بَُِّد َُيَد ُٓنًٍََُِٕ﴿ -ٜٕٓ-ٕٛٓ
ألقينا عليهم ا٢بجة الواضحة، إبرساؿ الرسل مبشرين  بعد ماا أمة من األمم إاٌل كما أىلكن

َعَث َرُسوالً كمنذرين كقولو ) ِبَْب َحٌبََّٰ نَػبػْ رَبػََّنا َلْواَل كيبل يقوؿى أىلها ) ،ُٓسراء/اإل (َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
َنا َرُسواًل فَػنَػتَِّبَع آاَيِتَك َوَنُكوَف ِمَن  : أخذ هللا على فائدة، ْٕالقصص/ (اْلُمْؤِمِنْبَ َأْرَسْلَت ِإلَيػْ

البشر عهد الفطرة اإلنسانية، أف يوٌحدكه كيعبدكه، كالفطرة بذاهتا ٙبس بوجود ا٣بالق الواحد مآب 
تنحرؼ، كبث دالئل اإلٲباف ُب نظاـ الكوف كالكائنات، كلها يوحي بوجود هللا، فاذا نسي الناس 

ف، جاءىم البشّب النذير يذٌكرىم ما نسوا، عن اإلماـ الكاظم عهد الفطرة كأغفلوا دالئل اإلٲبا
 يىٍاءي كىاألىًئمَّةي ًإفَّ ً عىلىى النٍَّاًس حيجَّتػىٍْبً حيجَّةه ظىٍاًىرىةه كىحيجَّةه ابىًٍطنىةه، فىأىمٍَّا الظٍَّاًىرىةي فىالرُّسيلي كىاألىنٍبً )ع( )

( ليكوف ِذْكَرىَٰ ( )ِذْكَرىَٰ َوَما ُكنَّا ظَاِلِمْبَ )-َِٗ ،ٕٕٔ/ُالثقلْبنور (، كىأىمٍَّا اٍلبىٍاًطنىةي فىاٍلعيقيويؿي )ع(
َا أَنَت إىبلكهم تذكرةن كعربة لغّبىم، ليكونوا على حذر عسى أف يتذٌكر متذكر كقولو ) َفذَكِّْر ِإ٭بَّ

ذيبهم، ألننا أقمنا ( ُب تعَوَما ُكنَّا ظَاِلِمْبَ ) ِِ-ُِالغاشية/ )لَّْسَت َعَلْيِهم ٗبَُصْيِطرٍ ،  ُمذَكِّرٌ 
ا٢بجة الواضحة عليهم، ألان لو أىلكنا دكف ذلك النذير لكنا ظا٤بْب، كهللا تعأب ينهى عن الظلم، 

ً ا َولََِٰكنَّ النَّاَس أَنُفَسُهْم َيْظِلُموفَ فكيف ٲبارس الظلم؟ كقولو )  (ِإفَّ اَّللََّ اَل َيْظِلُم النَّاَس َشيػْ
( رٞبة وا٤برسل( يهدم ا٤بذنبْب )والرسوؿقظ الغافلْب )كأيضان )الرسالة( ذكرل تو  ْْيونس/

 . ْٗالكهف/ (َواَل َيْظِلُم رَب َك َأَحًداللعا٤بْب )
 ﴾بَِّٗيُْْ ػَِٖ خَُّْٕٔغِ ََُٔؼًٌَُُُّْٕ ، ًََٓد َّنسَـِِ َُيُْْ ًََٓد َّْٕعَؽِْؼٌَُٕ ، ًََٓد ظَنَََُّّطْ زِوِ خََُّْٙدؼِنيُ﴿ -ٕٕٔ-ٕٓٔ

دمحمان كاىن ،كتتنزؿ عليو أشبو ابلشياطْب، فأكذّٔم هللا سبحانو: كما تنزلت ّٔذا قاؿ ا٤بشركوف إٌف 
القرآف الكرٙب عليك الشياطْب، كما تنزؿ على الكهنة كما يزعم ا٤بشركوف، بل نزؿ بو الركح 
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َوَما يَنَبِغي ٥َبُْم َوَما )-ُُِاألمْب من رب العا٤بْب، ليكوف مصدر ىداية للناس أٝبعْب، 
الشياطْب ا٤برجومْب  -( كما يصح كال يتيٌسر كال يستقيم أف يتنزؿ ّٔذا القرآف العظيم يُعوفَ َيْسَتطِ 

كال يستطيعوف ذلك أصبلن، كلو استطاعوا ألنزلوا على أكليائهم من الكهنة مثل القرآف  -ا٤بلعونْب
ٍتًيًو ا( ألف القرآف نور كىداية كعلم كدراية كقولو )َوَما َيْسَتِطيُعوفَ ) ٍيًو كىالى ًمٍن الى أيى ٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٍْبً يىدى

ٍلًفوً  إٔب الضبلؿ كالفساد  اتدعو فكيدعو إٔب ا٢بق كا٣بّب كالصبلح، أما الشياطْب  ،ِْفصلت/(خى
( كفاقد الشيء ال َوَما َيْسَتِطيُعوفَ كالكفر، كىم أصغر كأحقر كال يسمح هللا التبلعب ُب القرآف )

ِإَنَّ ٫َبُْن نَػزَّْلَنا مي ا٤بعجزة القرآنية كٰبفظها ٕبفظو، كقولو )يعطيو، كأف هللا ٰبرس )القرآف( كٰب
 . ٗا٢بجر/ (الذِّْكَر َوِإَنَّ َلُو ٢َبَاِفُظوفَ 

( ك٩بنوعوف َلَمْعُزوُلوفَ ( إهنم عن ٠باع الغيب كالعلم بو )ِإنػَُّهْم َعِن السَّْمِع َلَمْعُزوُلوفَ  )-ُِِ
، كىم ِٕ-ِٔا١بن/(ِإالَّ َمِن اْرَتَضىَٰ ِمن رَُّسوؿٍ  ، ْيِبِو َأَحًداَفبَل يُْظِهُر َعَلىَٰ غَ كمصركفوف كقولو )

ُمِلَ ْت َحَرًسا َشِديًدا معزكلوف أيضان عن ٠باع كبلـ ا٤ببلئكة كالوحي بو من هللا، ألف السماء )
ا يتنزؿ ابلقرآف ، إ٭بَُالصافات/ (ِإالَّ َمْن َخِطَف ا٣ْبَْطَفَة فَأَتْػبَػَعُو ِشَهاٌب اَثِقبٌ ) ٖا١بن/ (َوُشُهًبا

الركح األمْب إبذف رٌب العا٤بْب، كىذا ليس ٗبيسور للشياطْب، ألهنم يعيشوف ُب عا٤بهم ا٣باص، 
 (.َوَما يَنَبِغي ٥َبُْم َوَما َيْسَتِطيُعوفَ كىم معزكلوف عن النفوذ كالتحٌكم كالتلٌصص ُب العوآب االخرل )

 ﴾كَعٌٌََُٕ َِٖٓ خُُْٔؼٍََّزِنيَكََِد ظًَْعُ َٓغَ خَُِّوِ بََُِٰيًد آوََُ ﴿ -ٖٕٔ
يىٍاةي النػٍَّفسً ) ٓت غرر ا٢بكميرٌكز القرآف الكرٙب ُب منهجو الَببوم على الٌتوحيد ا٣بالص،  ، التػٍَّوًحٍيدي حى

يىٍاةي كالذًٌكري  ( ككلما يبتعد اإلنساف عن الٌتحيد ا٣بالص يقع فريسة العذاب النفسي بكافة القىٍلبحى
القلق النفسي، األرؽ الليلي، كأمراض الكآبة ا٣بانقة، كإف كاف كاقعو أشكالو كمقاديره، عذاب 

غنيان ُب مالو كأكالده كحسن حالو!! أمر هللا سبحانو نبيو أبربعة أكامر كنواه مهمة ُب أربع آايت 
ًا آَخرَ أكالن: ) أمر  ( كالنهي عن الشيء أمره بضده، فالنهي عن الشك كالشرؾ،َفبَل َتْدُع َمَع اَّللَِّ ِإ٥بََٰ

إبخبلص العبادة  تعأب كحده ُب كل األحواؿ، كأيضان ا٤بعُب ظاىر السياؽ يدؿ أف ا٣بطاب 
للرسوؿ )ص( كلكن القصد منو اإلخبار ٕبقيقة مهمة، أبف كل مىٍن يدعو مع هللا إ٥بان آخر ىو 

ٔب ىذه ا٢بقيقة ( عذاابن معنواين نفسيان كائنان من كاف، كىناؾ عدة آايت تشّب إِمَن اْلُمَعذَِّبْبَ )
الَّ َ٘بَْعْل َمَع اَّللَِّ كقولو ) ُٕا١بن/ (َوَمن يُػْعِرْض َعن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًداا٤بهمة كقولو )

ًا آَخَر فَػتَػْقُعَد َمْذُموًما ٨بَُّْذواًل  َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة كقولو ) ِِسراء/اإل (ِإ٥بََٰ
، فنهى عن الشرؾ كالعصياف كالطغياف، كأمر إبخبلص العبادة  كحده ُب كل ُِْطو/ (ًكاَضن

يُن ا٣ْبَاِلصُ ا٢باالت كقولو ) ، كاإلخبلص أىم غاية كأشرؼ هناية، عن االماـ  ّالزمر/( َأاَل َّلِلَِّ الدِّ
 . َّٗتنبيو ا٣بواطرص( ا٣بٍىبلىصي  يىكيويفي  اإًلٍخبلىصً علي )ع( )ُب 
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مثل ا٤بوٌحد كا٤بشرؾ اب مثل ا٤بشرؽ كا٤بغرب، فالذم يذىب إٔب ا٤بشرؽ فبلبد أف  -ُ:فائدة

يبتعد عن ا٤بغرب، فعندما تعبد هللا تعأب ٯبب أف ال تعبدى سواه، كالذم يشرؾ اب كيدعو معو 
قْب، إ٥بان آخر، من اآل٥بة الكثّبة ا٤بادية ا٤بعنوية، فإنو ٯبمع بْب الضٌدين، كىذه من صفات ا٤بناف

ُ ِلَرُجٍل ألف قلب اإلنساف ال يتحٌمل حٌبْب، كال يطيق كالءين، إل٥بْب مطاعْب، كقلو ) مَّا َجَعَل اَّللَّ
إنو قلب كاحد فبلبد لو من منهج كاحد يسّب عليو، كالبد لو  ،ْحزاب/األ (مِّن قَػْلبَػْْبِ ٓت َجْوِفوِ 

كال ٱبدـ سيدين كال يٌتجو اٌ٘باىْب من ميزاف كاحد يزف بو القيم، القلب الواحد ال يعبد إ٥بْب 
( فيعا٘ب العذاب النفسي، كأمراض الكآبة كضيق الصدر كالقلق النفسي فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذَِّبْبَ )

َوَمن يُِرْد ِفيِو إب٢ِِْبَاٍد ِبظُْلٍم ن ِذْقُو ِمْن َعَذاٍب كاألرؽ الليلي، تكرٌه أايمو كيتنٌغص عيشو كقولو )
كخّب شاىد على ذلك معاانة العآب الغريب، عندما ترؾ الدين عاٗب من مرض ، ِٓا٢بج/ (أَلِيمٍ 

الكآبة الٌفتاؾ، كاألزمات النفسية ا٣بانقة ا٤بريرة كا٣بطّبة، فعاشوا العذاب النفسي! كإف ٛبٌتعوا 
ابلرفاه ا٤بادم، فلم ينفٍعهم الرفاهي ا١بسدم مقابل معاانة الكآبة كضغوطات االحتصار النفسي! 

 ة رفاه ا١بسد مع معاانة الركح؟! فما قيم
 أىٍعًِبٍ  ًإاٌيٍؾى كالسبب ُب إفراد النيب اب٣بطاب على القاعدة الٍب ذكرىا اإلماـ الصادؽ )ع( ) -ِ

ٍارىة كىًإ٠ٍبىًعيٍ  كإف الشرؾ من أقبح السوء، ٕبيث ينهى عنو من ال ٲبكن صدكره  ،ُّٔ/ِالكاُب(ايىٍجى
: عرض ا٤بشركوف على رسوؿ هللا )ص( أف ٯبعلوه أسباب النزوؿ -ّمنو، فكيف ٗبن عداه؟!، 

رئيسان عليهم إذا دعا إٔب أصنامهم كأبدل ٥با االحَباـ فنزلت اآلية، لتطلب منو أف ييئس الكفار 
 من ٙبقيق ما يريدكف.

 ﴾ ًَؤٍََِْٗ ػَِٙريَظَيَ خُْإَهَُْزِنيَ﴿ -ٕٗٔ
َوَما ، رسالة الرسوؿ للناس كافة، كقولو )ربعة أكامر كنواه مهمة، ىذا األمر الثا٘بأمر هللا نبيو أب   

افَّةن لًلنَّاسً كىمىا أىٍرسىلٍ ، كقولو )َُٕاألنبياء/ (َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َرْٞبًَة لِّْلَعاَلِمْبَ  فيبدأ  ،ِٖسبأ/(نىاؾى ًإالَّ كى
قرب أبىلو كعشّبتو، ٍب األبعد كإنذار ٝبيع الناس، كاألقربوف أكٔب اب٤بعركؼ، عن ابألقرب فاأل
( كخٌوؼ أقاربك األقرب منهم فاألقرب َوأَنِذرْ : )ا٤بعُببدأ بنفسك ٍب ٗبن تعوؿ(. إالنيب )ص( )

 (فَاْصدَْع ٗبَا تُػْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكْبَ من عذاب هللا، إف ٓب يؤمنوا أك آمنوا كضٌلوا كقولو )
 . ْٗا٢بج/

ّب كغّبىم)٨بتصر(، أٌف النيب )ص( ركل أٞبد بن حنبل كالنسائي كالسيوطي كالبغوم كابن كث
عندما نزلت ىذه اآلية دعا بِب عبد ا٤بطلب كقاؿ: إ٘ب قد جئتكم ٖبّب الدنيا كاآلخرة، كقد أمر٘ب 
هللا أف أدعوكم اليو، فأيُّكم يوازر٘ب على ىذا األمر على أف يكوف أخي ككصيي كخليفٍب فيكم؟ 

، فأخذ النيب )ص( برقبتو كقاؿ: إٌف ىذا أخي حجم القـو ٝبيعان إاٌل عليان قاؿ: أان اي نيب هللاأف
، كذكر ذلك عدد من دار الفكر ُِِ/ُُتفسّب الطربم ككصيي كخليفٍب فيكم فا٠بعوا لو كاطيعوا. 
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ا٤بفٌسرين، كإ٭با أيمر )ص( إبنذار أقاربو أكالن لئبل يظن بو أحد اللطف معهم، فإذا تشدد على 
: كيتٌبْب أف النيب )ص( كيف تلٌقى األمر فائدةع كأفلح. نفسو كأقاربو كاف قولو أنفع ككبلمو أ٪ب

ككيف أبلغو عشّبتو األقربْب، كألقى ا٢بجة عليهم ككٌكلهم إٔب رّٔم ُب أمر دينهم، كبٌْب ٥بم أف 
آؿ  (لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيءٌ قرابتهم لو ال تنفعهم شيئان إذا ٓب ينفعهم عملهم الصاّب، كقولو )

كنفى الوساطة  ،ْٗيونس/(اللَّي  قيٍل الى أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي ضىرِّا كىالى نػىٍفعنا ًإالَّ مىا شىاءى اؿ )، كقُِٖعمراف/
بْب هللا كعباده حٌب عن رسولو الكرٙب )ص(. ُب ا٢بديث كاآلية دليل على أف القرب ُب األنساب 

نَػُهْم يَػْوَمِ ٍذ فَِإَذا نُِفَخ ٓت الص  ال ينفع مع العبد إاٌل ُب اٚباذ األسباب. كقولو ) وِر َفبَل أَنَساَب بَػيػْ
ركح كعنو )ص( )كل حسب كنسب ينقطع إاٌل حسيب كنسيب(  َُُا٤بؤمنوف/ (َواَل يَػَتَساَءُلوفَ 

. عنو )ص( ا٤بصدر السابقفحسبو تقول هللا، كما قاؿ )ص( )إٓب كل مؤمن تقي( ،ُُّ/ٔالبياف
ٍتيو٘بى )الى  اًٍبكيمٍ  أتى اًٍلكيٍم(. ٕبىي  أٍتيو٘بى كى  أبًىٍنسى ًإفَّ كىٕبَّ ٧بيىمَّدو )ص( مىٍن ) ٜٙٓت هنج الببلغة حكمسًن أىٍعمى

تيوي )نسبو(، كىًإفَّ عىديكَّ ٧بيىمَّدو )ص( مىٍن عىصى  مى (. كإ٭با هللاى كىًإٍف قػىريبىٍت قػىرىاٍبػىتيوي  اأىطىاٍعى هللاى كىًإٍف بػىعيدىٍت ٢بٍي
و ا٤بسا٧بة معهم، فإذا تشدد على نفسو كأقاربو كاف أيمر )ص( إبنذار عشّبتو أكالن لئبل يظن أحد ب

 قولو أنفع.
 ﴾ًَخوْلِطْ ـَنَدلَيَ َُِِٖٔ خظَّسَؼَيَ َِٖٓ خُُْٔآِْنِنيَ﴿ -ٕ٘ٔ

أمر هللا نبيو أبربعة أكامر كنواه مهمة، كىذا األمر الثالث، كىو تعبّب ٝبيل رائع، كأسلوب مرف    
: أنزؿ رأفتك كلٌْب  واخفض جناحكلتآلف معهم، ذ، ككناية عن استيعابو للناس كاالٌْب أخٌ 

سلوبك جنابك كتواضع، ترٌفق ٗبن اتٌبعك من ا٤بؤمنْب، كاشتغل بَببيتهم كحٌسٍن خيليقهم، كاٝبٍعهم أ
كضٍمهم إليك ابلرأفة كالرٞبة كما ٯبمع الطّبي أفراخو إليو. ٖبفض جناحو عليهم. فإف ذلك أجلب 

كٔب ٗبعونتك كاإلخبلص لك، كىو تعبّب مستعار من خفض لقلؤّم كأقرب بتهم ٍب يكونوف أ
الطائر جناحيو إذا أراد ا٥ببوط، كيضم ٔبناحيو أفراخو ُب صورة حٌسية حركية ٦بٌسمة مؤثرة، أم 
تواضع كأحسن أخبلقك معهم كٌٙبمل منهم األذل، فإف حرموؾ فأعطهم، كإف ظلموؾ فتجاكز 

فمىٍن تواضع  رفعو  ،ِْاالسراء/(ا جىنىاحى الذُّؿًٌ ًمنى الرٍَّٞبىةً كىاٍخًفٍض ٥بىيمى عنهم كاستغفٍر ٥بم، كقولو )
كمن تكرٌب كضعو، كلو أف النيب )ص( متواضع بطبعو مع ٝبيع الناس، فقد كاف خيليقو القرآف 

َن اَّللَِّ لِنَت ٥َبُْم ) َِ اْلَقْلِب اَلنَفض وا ِمْن حَ  فَِبَما َرْٞبٍَة مِّ  آؿ عمراف/ (ْوِلكَ َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِلي
، كلكن ذلك أتكيد على كرامة ا٤بؤمن، كأف حرمتو أعظم من حرمة الكعبة كا٤ببلئكة ُٗٓ

الى تىسىعيًِبى  كالشمس كالقمر، فهو سيد الكائنات كأكـر ا٤بخلوقات، عن النيب )ص( عن هللا )
كا٤بؤمن خّبه مأموؿ،  ُِٓ/ٗمواىب الرٞبن(يىسىعيًِبً قػىٍلبي عىٍبًدمى اٍلميٍؤًمن لكىنٍ كى  ،أىٍرًضيى كىالى ٠بىىٍاًئيى 

 كشرٌه مأموف.
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( فإف كل متابع  كرسولو مؤمن، كٓب يكن كل مؤمن متابعان، لئبل يغَب ِلَمِن اتػَّبَػَعكَ )-ُ: فائدة

ا٤بؤمن بدعول اإلٲباف كىو ٗبعزؿ عن حقيقتو، الٍب ال ٙبصل إاٌل بصدؽ ا٤بتابعة، كحسن ا٤بعاملة 
أف ينتقي صحبة األخيار كيتابعهم بصاّب أعما٥بم، كيسعى ُب ٙبصيل مع الناس، فعلى ا٤بؤمن 

أخبلقهم كأحوا٥بم. كإف ميزاف القرب كالبعد من هللا كرسولو ال يكوف ابلنسب كالقرابة، كا٭با 
( ٍم ًعٍندى اللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ ًإفَّ أىٍكرىمىكي ابلطاعة كاإلٲباف كالعلم كالعمل الصاّب يكوف القرب، كقولو )

طاع هللا كلو كاف عبدان أيدخل ا١بنة من كاب٤بعصية ٰبصل البيعد، عن النيب )ص( ) ُّرات/ا٢بج
إٌف دمحمان متواضع بطبعو، كرؤكؼ  -ِ(. هللا كلو كاف سيدان قرشيان  احبشيان، كيدخل النار من عص

رحيم بكل ا٤بخلوقات حٌب اب٢بيواف، مرة رأل كلبة مع صغارىا فامر برعايتها، كهنى )ص( )عن 
، كقاؿ )ص( )ريٌب دابة مركوبة خّب من ُّٖٗٗكنز العماؿ خربتل كل ذم ركح إاٌل أف يؤذم(ق

 راكبها(!.  
 ﴾كَةِْٕ ػَصٌَْىَ كَوَُْ بِِِّٗ زَُُِءٌ َِّّٓٔد ظَؼٌََُِْٕٔ﴿ -ٕٙٔ

فَػُقْل ِإِّنِ فإف امتنع أقاربك أك قريش عن طاعتك فيما أمرهتم بو كدعوهتم إليو، كخالفوا أمرؾ )
َّا تَػْعَمُلوفَ  َبِريءٌ  أ كال تيأس منهم! كانصحهم كعظهم لعلهم يرجعوف أ من أعما٥بم كال تتربٌ ( فتربٌ ٩بِّ

 إٔب عقو٥بم كيهتدكف إٔب طاعة هللا تعأب.
 ﴾ًَظًٌََََّْ ػَََِ خُْؼَِِّّّ خَُُّلِِْْ﴿ -ٕٚٔ

ائن من أعما٥بم أمر هللا نبيو أبربعة أكامر كنواه مهمة، كىذا األمر الرابع، دعهم كعصياهنم مترب 
( كتوٌجو إٔب ربًٌك معتمدان عليو، مستعينان ُب أمرؾ كلو بو، كفٌوض أمورؾ إليو، ُب وَكَّلْ تػَ وَ الضالة )

( بك حٌب الرَِّحيمِ ( القادر على دفع الضير عنك كيقهر أعداءؾ )اْلَعزِيزِ ٝبيع حاالتك، فإنو )
( يرحم من توكل عليو، الرَِّحيمِ بو عٌز ) ( الذم من اعتزٌ اْلَعزِيزِ ٙبقيق النصر عليهم كأيضان فهو )

ُب غرر  ْٓالنساء/ (وََكَفىَٰ اِبَّللَِّ َولِيًّا وََكَفىَٰ اِبَّللَِّ َنِصّبًاكيدخلك ُب رٞبتو، كيدافع عنك، كقولو )
هي ٍن سىرَّ مى (، كعلى قدر الثقة اب يكوف التوكل، كعن النيب )ص( )مىٍن كىًثقى اًبً تػىوىكَّلى عىلىٍيوً ا٢بكم )

ٍن تػىوىكَّلى عىلىى هللًا كىفىٍاهي ) ،ٖٔٔٓكنز العماؿ خرب(عىلىى هللاً  قٍػوىل النٍَّاًس فػىٍلًيتػىوىكَّلأىٍف يىكيويفى أى  كمىٍن  ،فمى
ٍاهي  ،تػَّقىى هللاى كىقىٍاهي اً  كالتوكل على هللا ُب ٝبيع األمور، كُب كل  ،ًمٍن رىٍٞبىًتوً  (كمىٍن نىًسيى هللاى نىسى

: ىو اعتماد القلب على هللا والتوكليلة ٣بواص ا٤بؤمنْب، كعبادة ا٤بقرٌبْب، األحواؿ، درجة جل
رتباط الركحي الدائم بو ُب كل حاؿ ُب الشدة كالرخاء، مع الثقة بو كبقدرتو على تعأب، كاال

، كسعي  إيصاؿ ا٣بّب كدفع الشر عن عبده، )فىبل يىٍشغيليكى تىوٌكله مىطلوبه عىٍن عىمىل مىٍفريكضو
( كقولو )مىدرىكي  ّتَّ ٯُبَْزاُه ا١ْبََزاَء ،  َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوَؼ يُػَرىَٰ ،  َوَأف لَّْيَس ِلئْلِنَساِف ِإالَّ َما َسَعىَٰ سو

 . ُْ-ّٗالنجم/ (اأْلَْوَْتَٰ 
 ﴾بَِّٗوُ ىٌَُ خَُِّْٕٔغُ خُْؼَُِِْْ ، ًَظَوَُِّسَيَ كِِ خَُّٕدـًَِِّٖ ، خٍَُُِّ ََُّخىَ لِنيَ ظَوٌُُّ﴿ -ٕٕٓ-ٕٛٔ
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اآلية تؤكد رعاية هللا سبحانو للنيب )ص( كإحاطتو بعزتو كرٞبتو كٞبايتو، أم توكل على الذم يراؾ 
( حْب تبٌلغ الرسالة اإلسبلمية ُب ٝبيع أحوالك، حْب تقـو من فراشك أك ِحَْب تَػُقوـُ ربك )

ُب ٦بلسك، أك حْب تقـو للصبلة ٗبفردؾ، كيراؾ ُب صفوؼ صبلة ا١بماعة الساجدة الٍب تقاـ 
أكقاهتا الفضيلة، يراؾ ُب كحدتك، كيراؾ ُب ٝباعة ا٤بصلْب، يرل حركاتك كسكناتك كلها، 

تيمٍ كيسمع خطواتك كدعواتك، كىو معك أينما كنت، كقولو )  ،ْا٢بديد/( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
رعايتو كأنت بعْب هللا سبحانو ُب كل حاؿ، فإف ىذه الرؤية تستشعر كتستحضر بقرب ربو منو ك 

وََكَفىَٰ كقولو ) ْٖالطور/(َوَسبِّْح ٕبَْمِد رَبَِّك ِحَْب تَػُقوـُ َواْصَِبْ ٢ِبُْكِم رَبَِّك فَِإنََّك ِبَِْعُيِنَنا لو كقولو )
كخيصت الرؤية ٕباؿ القياـ، ألهنا أشرؼ األحواؿ للداللة  ،ْٓالنساء/(اِبَّللَِّ َولِيًّا وََكَفىَٰ اِبَّللَِّ َنِصّبًا

اد كالتهيئة الدائمة، كىي الٍب ٰبٌب النيب أف يراه هللا عليها، ُب ا٢بديث )أفضل على االستعد
،  ِحَْب تَػُقوـُ الصبلة بعد الفريضة صبلة الليل( كخٌص الرؤية ٕباؿ القياـ كالتقٌلب ابلذكر )

( لفضلها كشرفهما، ألف من استحضر فيهما قرب ربو منو ىابو كخشع لو كخشي منو َوتَػَقل َبكَ 
 ( َوتَػَقل َبَك ٓت السَّاِجِدينَ  )-ُِٗـ، كاستقا

التقٌلب معناه ا٢بركة كاالنتقاؿ من حاؿ إٔب حاؿ، كالسجود أقرب أنواع العبادات كأٮٌبها، كيرل 
تقلبك كانتقالك كتنوٌع أفعالك كترددؾ مع ا٤بصلْب ُب الركوع كالسجود كالقياـ، كيرل تنقلك من 

عة، كعربَّ عن ا٤بصلْب ابلساجدين، ألف العبد أقرب ما حاؿ إٔب حاؿ حْب تصلي مع ا٤بؤمنْب ٝبا
يكوف من ربو كىو ساجد )أك( يرل تنقلك بْب أصحابك لتسأؿ عنهم كتتابع أحوا٥بم )أك ا٤بعُب( 

ُب تقلبك ُب أصبلب النبيْب )ع( عن اإلماـ الصادؽ )ع( أف دمحمان )ص( تقٌلب )انتقل( )
من لدف آدـ  ،من نكاح غّب سفاح ،صلب أبيونيب بعد نيب حٌب أخرجو من  ،أصبلب النبيْب

ككل من التفسّبين صحيح. كىذا يدؿ أف أقرب آابء النيب )ص(  ّصُٕٓبار األنوار()ع(
اٍـً قً تٓبٍى أىزىٍؿ أنى ) وعن النيب )ص(موحدكف كإبراىيم كإ٠باعيل،  لي ًمٍن أىٍصبلىًب الطٍَّاًىرًٍينى ًإٔبى أىٍرحى

  ُّّ/ٔركح البياف(من بْب أبوين ٓب يلتقيا على سفاح قطًِبى حىٌبَّ أىٍخرىجى  ،الطٍَّاًىرىٍاتً 
: اآلية تعبّب قرآ٘ب شفاؼ يوحي ابلرعاية اإل٥بية كاإليناس كالقرب كالعناية الفائقة بو من هللا فائدة

تعأب، كىكذا كاف رسوؿ هللا )ص( يشعر أنو ٧باط برٞبة ربو كُب ٞبايتو الدائمة، كىو مع كثرة 
كاف يعيش لذة القرب من ربو  الرحيم، ُب جو نقاء كصفاء كأينس مع ربو الكرٙب،   معاانتو مع قومو

َأاَل ِبذِْكِر كىكذا حاؿ ا٤بؤمنْب الصادقْب مع رّٔم، فهم ُب اطمئناف قلب كانشراح نفس كقولو )
( ٤با تقولو السَِّميعُ  )( انو تعأبِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليمُ ) -َِِ، ِٖالرعد/ (اَّللَِّ َتْطَمِ ن  اْلُقُلوبُ 

رَّ َوَأْخفَ ( ٕبالك كقولو )اْلَعِليمُ )  .ٕطو/(ىيَػْعَلُم السِّ
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 ﴾ًَدٌِزٌَُٕ
( ىل أخربكم على من تتنزؿ الشياطْب؟ أخربكم خربان انفعان ُب َىْل أُنَػبُِّ ُكمْ مكة ) قل اي دمحم لكفار

الدين كالدنيا، تعلموف بو الفارؽ بْب أكلياء الشيطاف كأكلياء الرٞبن، كىذا ردّّ عليهم حْب قالوا إ٭با 
كرد هللا تعأب عليهم  َُِء/الشعرا (َوَما تَػنَػزََّلْت ِبِو الشََّياِطْبُ أيتيو ابلقرآف الشياطْب ُب قولو )

: كٌذاب فاجر أم تتنٌزؿ الشياطْب كتوسوس اؾ أثيمأفّ ( تَػنَػزَُّؿ َعَلىَٰ ُكلِّ َأفَّاٍؾ أَثِيمٍ  )- ِِِبقولو 
كٚبادع كل كٌذاب فاجر مبالغ ُب الكذب، كثّب اإلٍب كالعدكاف، كىم األشقياء كالسفهاء 

يُػْلُقوَف السَّْمَع َوَأْكثَػُرُىْم  )-ِِّاألتقياء ، كا١بهبلء، ال تتنزؿ كتؤثر على األنبياء كالرسل ك 
٠بعهم إٔب الشياطْب ككسوستهم  -أم الكهنة أك رؤساء الكفار -( يصغوف يُػْلُقوفَ ( )َكاِذبُوفَ 

فيتلقوف منهم، كأكثر الكهنة كاذبوف كمشعوذكف ُب إخبارىم، كا٤براد من )األٌفكاًؾ األثًيًم( ىو 
لشياطْب، يعِب الشيطاف ٱبطط كالكاىن ينٌفذ كساكس الشيطاف، الكاىن الذم كانت لو عبلقة اب

ما ٠بعوه  -أم الشاطْب -( يُػْلُقوفَ كيضيفوف األكاذيب كيزيٌنوهنا كينقلوهنا إٔب الناس )أك( )
كيسَبقونو من أخبار السماء بشكل انقص إٔب أكليائهم من الكهنة، ألهنم ٩بنوعوف من االستماع 

ا اسَبقوه ال يكوف إاٌل مشوشان انقصان غّب كامل، كلذا يتٌسرب إليو  مقذكفوف ابلشهب ا٢بارقة، فم
( كأكثر الشياطْب كاذبوف ال ٱبربكف بصدؽ خالص، فيصدقوف ُب َوَأْكثَػُرُىْم َكاِذبُوفَ كذب كثّب )

بعض كيكذبوف ُب بعض آخر، فيختلط ا٢بابل ابلنابل، كالصح اب٣بطأ، كا٢بق ابلباطل، كقولو 
أما دمحم )ص( )الرٞبة ا٤بهداة(  ُُِنعاـ/األ (َْب لَُيوُحوَف ِإَ٘تَٰ َأْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكمْ َوِإفَّ الشََّياطِ )

ليس بكٌذاب كال أثيم، كما يوحى إليو من كبلـ ليس بكذب، فليس ٩بن تتنٌزؿ عليو الشياطْب، 
 كإ٭با تتنٌزؿ عليو ا٤ببلئكة كما أنزؿ هللا عليو القرآف الكرٙب. 

: إٌف دمحمان كالكهنة على حد سواء، ألف كليهما تنزؿ عليهما الشياطْب، فبل ٤بشركوفقاؿ ا: فائدة
أتمل منهما خّبان، فأراد هللا ّٔذه اآلايت ا٤بباركات أف ٲبيز بينهما، أبف جربيل ينزؿ على دمحم )ص( 

سَبقوف برسالة هللا تعأب، كالشياطْب تنزؿ على الكهنة، عرب الوساكس ا٤بزخرفة ا٣بادعة، عندما ي
السمع من ا٤ببلئكة، فيحجبوف ابلرجم فيختطفوف بعض ما يتكٌلموف بو ٩با اطٌلعوا عليو من عآب 

 الغيب، ٍب يضيفوف عليها من الكذب كيشٌوىوف ا٢بقائق على أكليائهم الكهنة كا٤بتنبئة. 
صدؽ، شأهنم ُب ( كأقٌلهم صادقوف، فإف من ا١بن مؤمنْب، يلزموف أنفسهم ابلَوَأْكثَػُرُىْم َكاِذبُوفَ )

ىذا شأف ا٤بؤمنْب الصادقْب، كىم القليلوف من الناس. كبعد ذكر الفارؽ بْب دمحم )ص( كالكهنة، 
بشاعر، ألف الشعراء  كىنا سيذكر الفارؽ بينو كبْب الشعراء، يعِب ليس القرآف بشعر كال دمحم

 لوف، كأتباع دمحم مهتدكف راشدكف، فقاؿ:يٌتبعهم الضا
 ﴾ءُ َّعَّسِؼُيُُْ خُْـَدًًًََُٕخُُّٙؼََُخ﴿ -ٕٕٗ
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: من الغي ضد الرشد، كىم ا٤بخدكعوف ابلشيطاف، من القصاصْب، ا٤بغركركف الغاووف   
أبنفسهم األمارة ابلسوء، أىل ا١بهل كالضبللة، ٩با ٱبتص بو الشعر ا٤ببِب على ا٣بياؿ، كالبعيد عن 

يبحثوف عن الدنيا كا٤باؿ كا١باه، كدمحم : إفَّ دمحمان شاعر، كالشعراء قاؿ ا٤بشركوف: ا٤بعُبالواقع. 
( أىل ا١بهل اْلَغاُووفَ يدعو أب هللا، فرد هللا سبحانو عليهم أف الشعراء ا٤بنافقوف ا٤بتقٌلبوف يتبعهم )

كالضبلؿ، فهم أنفسهم غاككف كيغوكف غّبىم، كيعيشوف الضبلؿ كيضلوف غّبىم ابستحساف 
ٌمهم بفعلهم كمتابعيهم، كالذين آمنوا ٗبحمد ابطلهم، ك٘بد أتباعهم كل غاك كضاؿ كفاسد فذ

ْعَر )ص( كاتبعوه عن علم بصدقو كدليل على نبوتو، كأنتم تعلموف ذلك كقولو ) َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ
، ان إٌف من الشعر ٢بىكم، عن النيب )ص( )ٗٔيس/ (ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقُػْرآٌف م ِبْبٌ  َوَما يَنَبِغي َلُو 

ىل رأيت شاعران يتبعو أحد؟ إ٭با عن اإلماـ الباقر )ع( ) ،َِٗ/ٕٗالبحارياف لسحران(كإٌف من الب
يذكر التاريخ أف األمراء كانوا  -ُ: فائدة ،َُٖ/ِالبحار(فضٌلوا كأضٌلوا الدًٌينىم قـو تفٌقهوا لغّب 

ٍلعىٍاًملي ا)عن اإلماـ علي )ع( ٰبتظنوف الشعراء الذين على شاكلتهم، فيكوف الشاعر ظا٤بان كامّبه 
ٍاءي  (كىا٢بٍىٍاًضني لىوي  ،كىالسَّاًٍكتي عىٍنوي )كىالرٍَّاًضٍي ًبًو ، كا٤بعْب عليو، اًبلظٍُّلمً   ُبٍ الظٍُّلمً  ثبلثة( شيرىكى
كاف الشاعر ٯبهد نفسو لنظم قصيدة أك عدة أبيات ٲبتدح ّٔا الطغاة، كأهنم قد   ،ُِّ/ٕٓالبحار

(، كىذا دليل أهنم أتباع ا٥بول كالشيطاف كا٤بصاّب ا اَل يَػْفَعُلوفَ يَػُقوُلوَف مَ ال يؤمنوف ٗبا يتكٌلموف، )
كمع ىذا فاإلسبلـ ال ٰبارب الشعر لذاتو، إ٭با ٰبارب ا٤بنهج الطوابئي ا٤بتضٌخم -ِالشخصية، 

ا٤بغإب الذم سار عليو الشعر،أما إذا كاف الشعر منبثقان عن عقيدة صا٢بة، كمَبٝبان لفضيلة، 
 سبلـ كحكمو فإنو أمر يعتٌز بو.كموفقان ٤ببادئ اإل

 ﴾ًَؤََّٗيُْْ َّوٌٌَُُُٕ َٓد َُد َّلْؼٌََُِٕ ، ؤََُْْ ظََُ ؤََّٗيُْْ كِِ ًَُِّ ًَخيٍ َّئٌَُِْٕ﴿ -ٕٕٙ-ٕٕ٘
(: أٓب تعلم علم اليقْب، أم أٓب ترى رؤية علمية استداللية، علمان يتساكل فيو الدليل العلمي َأٗتَْ تَػرَ )

(: ُب كل فنوف القوؿ كطرقو، الذم فيو لغو كىول كمبالغة ٓت ُكلِّ َوادٍ اقعي، )مع الدليل ا٢بٌسي الو 
(: يتخٌيلوف كينظموف القواُب، يستغرقوف ُب ضبل٥بم َيِهيُموفَ ُب التشبيو، كتطٌرؼ ُب الوصف، )

كيذىبوف ُب خيا٥بم الواسع ا٤بتنوٌع ُب كل كاد من كدايف الشعر، الذم ٰبٌرؾ الشعور كا٤بشاعر، 
وف ُب تصورات ال حدكد ٥با كال قيود، مبالغتهم غّب مبالْب ٗبا نطقوا بو من الغلو كالباطل، كٱبوض

من غّب أف يقفوا على حد بْب مدح كقدح، كغزؿ كسخرية كمرح كحزف كخرافات كا٫برافات، 
كحٌب الغلو ُب ٛبجيد ا٢بكاـ، كتعظيمهم كتكرٲبهم طلبان للمنافع الشخصية، كال يثبتوف على حاؿ 

 ألحواؿ. من ا
( يسلكوف كل طريق، ٓت ُكلِّ َواٍد َيِهيُموفَ ( أيها السامع العاقل أف الشعراء )َأٗتَْ تَػرَ : )ا٤بعُب

كيتجاكزكف ا٢بدكد ا٤بعقولة، كىي الصفة الغالبة عليهم، كٲبدحوف الشيء بعد أف ذموه، كيعٌظموف 
إاٌل ا٥بول كاألان كا٤بُب،  الشخص بعد أف احتقركه، فهم يٌتبعوف ا٤بزاج، فبل منهج ٥بم كال ىدؼ

فهم يعيشوف العواطف كاالنفعاالت كالتقٌلبات ا٤بختلفة ٙبت كقع مؤثر من ا٤بؤثرات ا٤بتنوعة، 
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فيمدحوف ابلباطل قومان كيهجوف آخرين، كأين ىذا من القرآف الكرٙب القائم على أساس ا٢بق 

أهنم ٚبالف أقوا٥بم أفعا٥بم، كأهنم ( ووفَ َوأَنػَُّهْم يَػُقوُلوَف َما اَل يَػْفَعلُ ) -ِِٔكالعدؿ كالواقع 
يكذبوف، فينسبوف ألنفسهم مآب يعملوه، إذ يعظوف الناس كال يٌتعظوف، كينهوف عن ا٤بنكر كال 

، اَي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا ٗتَ تَػُقوُلوَف َما اَل تَػْفَعُلوفَ ينتهوف، كأيمركف اب٤بعركؼ كال يعملونو، كقولو )
لىعىنى هللاي ) ٜٕٔٓت هنج الببلغة خطبة،  ّ-ِالصف/ (نَد اَّللَِّ َأف تَػُقوُلوا َما اَل تَػْفَعُلوفَ َكبُػَر َمْقًتا عِ 

ٍعريكيًؼ التٍَّارًًكٍْبى لىوي  ًر اٍلعىٍاًمًلٍْبى ًبوً  ،اآلًمرًٍينى اًبٍلمى أهنم يؤمنوف  وٓت ذلك داللة( كىالنٍَّاًىٍْبى عىٍن اٍلميٍنكى
هنم منحرفوف عن سبيل الفطرة اإلنسانية السليمة. أما دمحم ٗبصا٢بهم الشخصية قبل كل شيء، ال

لفعلو،  لقولو، كقولو ترٝباانن  ان )ص( فإنو يقوؿ ما يفعل كال يقوؿ ما ال يفعل، فيكوف فعلو مطابق
ْعَر كال ٱبالف فعلو قولو، كىذه الصفات ا١بمالية ٚبالف صفات الشعراء. كقولو ) َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ

 .ٗٔيس/ (ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقُػْرآٌف م ِبْبٌ ِغي َلُو َوَما يَنبَ 
ًَََْٔؼَُِْْ خٍََُِّّٖ ٌَََُِٔخ ؤََُّ ُٓنوََِرٍ  بَُِّد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُصَّدُِمَدضِ ًًًٌَََُُخ خَُِّوَ ًَؽِريًخ ًَخٗعَصًَُُخ ِٖٓ زَؼًِْ َٓد ٌَُُِِٔخ ﴿ -ٕٕٚ

 ﴾َّنوَِِسٌَُٕ
سبحانو من ا٢بكم العاـ من الشعراء، الذين صدقوا ُب إٲباهنم كأخلصوا ُب أعما٥بم، استثُب هللا 

كالذين يعرٌبكف عن أما٘ب ا٤بستضعفْب كيقفوف مع ا٤بظلومْب، كيثوركف على الطغاة كالعتاة، كعلى 
ا١بهل كالتخٌلف، كال أتخذىم ُب هللا لومة الئم، كنصرة ا٢بق عندىم فوؽ ا٤بصاّب الشخصية، 

( ٓب يشغلهم َوذََكُروا اَّللََّ َكِثّبًاسبلحهم بلساهنم، كربَّ لساف كا٢بساـ أك أشٌد كقعان!، )ىؤالء 
الشعر عن ذكر هللا كثّبان، بل كاف شعرىم ُب الثناء على هللا كُب مناجاتو، كُب ا٢بكمة كا٤بصلحة 

( كىم شعراء ا٤بسلمْب ، واَوانَتَصُروا ِمن بَػْعِد َما ظُِلمُ العامة كا٤بوعظة ا٢بسنة كمدح النيب كآلو )
ُ انتصركا بشعرىم ألنفسهم ٩بن اعتدل عليهم كىجاىم من الكفار، كىو نظّب قولو ) الَّ ٰبُِب  اَّللَّ

َوَلَمِن انَتَصَر بَػْعَد ظُْلِمِو فَُأولََِٰ َك َما كقولو ) ُْٖالنساء/ (ا١ْبَْهَر اِبلس وِء ِمَن اْلَقْوِؿ ِإالَّ َمن ظُِلمَ 
ن ( كعيد عاـ لكل ظآب، أم سيعلم َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا، )ُْالشورل/ (َسِبيلٍ  َعَلْيِهم مِّ

الظا٤بوف ا٤بعادكف لدعوة هللا، كمعهم الشعراء الغاككف ا٤بتمٌلقوف الظا٤بوف، الذين يعتدكف بشعرىم 
وت يـو ا٤بعاد (؟ أم مرجع فظيع يرجعوف إليو بعد ا٤بَأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوفَ اآلٍب على الناس )

كا٢بساب، كأم مصّب يصّبكف إليو كىو شٌر مصّب، كسينتقم هللا ٩بن ظلم ك٘باكز ا٢بدكد كقولو 
ـٍ ) ُالطبلؽ/ (َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ ) ُ َعزِيٌز ُذو انِتَقا  . ْآؿ عمراف/(َواَّللَّ

كُب  ،ُّٔ/ٔركح البيافنفسكم كألسنتكم(: ُب ا٢بديث )جاىدكا ا٤بشركْب أبموالكم كأفائدة
ا٢بديث )ليس ا٤براد ابلشعر ا٤بذمـو الكبلـ ا٤بنظـو ابعتبار نظمو، كيف كأف من الشعر ٢بكمة 
..( كإ٭با الذـ فيو كىو ما يبُب على النفاؽ كالكذب كا٤بغاالة ك٦باكزة ا٢بدكد.  يعِب من ا٤بنظـو

ارب االنفعاالت الٍب ال ضابط ٥با كٰبارب منهج فاإلسبلـ ال ٰبارب الشعر كالفن لذاتو، كإ٭با ٰب
 : إفٌ وا٣ببلصةاألحبلـ كا٣بياالت ا٣بادعة، كاألكىاـ الكاذبة الٍب تشغل الناس عن ٙبقيقها، 
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لئلسبلـ تصٌوران خاصان للحياة كلها، كتصوران للعبلقات كالركابط فيها ، فأٲبا شعر نشأ من ىذا 
ر الذم يرضاه اإلسبلـ ، كينسجم مع الفطرة كالعقل، كينطبق التصٌور اإلسبلمي ا٤بستقيم، فهر الشع

 مع حركة الواقع . 
 َُيونس/( َأِف ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ ) َنْ َوآِخُر َدْعَوا

ْر ِعَبادِ : )وٓت ا٣بتاـ نقوؿ   ُٖ-ُٕالزمر/ (الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ  ، فَػَبشِّ
لسورة الشعراء، بقدرم ال بقدرىا، ٔبهد متواصل فا  (َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّرًب بعوف هللا تعأب )

ـ، َُِٖ/ٖ/ِٗا٢بمد كا٤بًٌنة، كاب٢بمد تتم الصا٢بات كتزداد الربكات كتدفع النقمات، بتاريخ 
لة السور ق ُب العراؽ، الكاظمية، كنستعْب اب تعأب على تكمُّْٗ/شعباف/ِٓا٤بصادؼ 

 القرآنية الكرٲبة، إنو ٠بيع قريب ٦بيب الدعاء.
 بقلم الباحث: مكي قاسم البغدادم

 
 

 

 من مقاصد السورة:
كأقامت الدالئل كالرباىْب  ،كالعآب اآلخركالنبوة مكية، كتعُب أبصوؿ العقيدة كالتوحيد كأٮبية الرسالة 

اكلت السورة القرآف العظيم ا٤بعجزة الكربل، على كجود هللا، كتناكلت بعض مشاىد يـو القيامة، كتن
الشعراء والنمل )كذكرت بعض قصص األنبياء، كىي إحدل سور ثبلث نزلت متتالية كىي 

كيكاد يكوف منهاجها كاحدان، كذكرت قصة داٌكد ككلده  ،ككضعت ُب ا٤بصحف متتالية (والقصص
اـ كا٤بلوؾ، اب ا١باه كا٢بكٌ كفيها مغزل دقيق كمعُب عميق ألصح ،سليماف مع بلقيس ملكة سبأ

ك كسيلة شريفة للدعوة إٔب هللا، فأقاـ حكم هللا، فلم يَبؾ حاكمان جائران كال ذ سليماف اليملفقد اٚبٌ 
ككيف ييسلم كجهو ، كىكذا كاف موقفو مع )بلقيس( تركت الكفر  ،ملكان كافران إاٌل دعاه إٔب هللا

: ألف هللا ذكر فيها قصة النملة كشكر سليماف النملسورة و٠بيت علنت إسبلمها مع قومها. أك 
عدد آايهتا : أف سليماف آخر نيب يدخل ا١بنة ٤با آاته هللا ا٤بلك! وروي على منحو من الفضل، 

(: )عن رسوؿ هللا )ص( )من قرأ طس سليماف،  فضلها)، ا١بزء التاسع عشر ٕٚرقمها ، ٖٜ
كىود كشعيب كصاّب  ،ب بوككذٌ  بعدد من صٌدؽ سليماف ،كاف لو من األجر عشر حسنات

 .ْٕصْنور الثقلْبكإبراىيم، كٱبرج من قربه كىو ينادم ال إلو إالٌ هللا( 
 الستقامة على منهج هللا من شركطو(.ا)ىذا الفضل بشرطو كشركطو ك  مبلحظة

 
 ﴾ظِِْيَ آَّدضُ خُْوُُْإِٓ ًًَِعَدذٍ ُّٓسِنيٍ ؼٓ ﴿-ٔ

 ترتيبها
27 

 ياتهاآ
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ف من جنس ىذه فهو مؤلٌ  ،يو على إعجاز القرآفللتنب٤بقطعة، ا٢بركؼ ا (سْب –طاء )تقرأ 
ر تياف ٗبثلو أك بعضو ُب العلـو كاألخباكمع ذلك ىم عاجزكف عن اإل ،األحرؼ العربية ا٤بعركفة

من أىداؼ ىذه ا٢بركؼ جلب انتباه ا٤بستمعْب كدعوهتم  ( إفٌ وقيل) كالفصاحةحكاـ كالببلغة كاأل
( تلك إشارة إٔب آايت ىذه تِْلَك آاَيُت اْلُقْرآفِ ة )نظر أكؿ سورة البقر أصغاء، إٔب السكوت كاإل

( مبٌْب للحق وَِكَتاٍب م ِبْبٍ الساطع ُب برىانو ) ،ىي من آايت القرآف ا٤بعجز ُب بيانو ،السورة الكرٲبة
 ،أابف هللا فيو األحكاـ كىدل بو األانـ ،من الباطل، كآايت كتاب كاضح ٤بن تفٌكر فيو كتٌدبر

نو نو مقركء، كىو كتاب ألالربىاف، كالقرآف كالكتاب ٗبعُب كاحد، فهو قرآف ألكٙبققت بو ا٢بجة ك 
، ُٕالقمر/ (َوَلَقْد َيسَّْرََن اْلُقْرآَف ِللذِّْكِر فَػَهْل ِمن م دَِّكرٍ )كقولو نو كاضح  كىو مبْب أل ،مكتوب

 ،عيدكالوعد من الو  ،كا٢ببلؿ من ا٢براـ ،ح للحق من الباطلموضٌ ك كالقرآف كاضح ُب نفسو 
كقولو   ،لذلك صار القرآف فرقاانن يفٌرؽ بْب الصحيح كا٣بطأ ُب كل شيء ،كاألكامر من النواىي

: القرآف مصدر فائدة. ُالفرقاف/ (تَػَباَرَؾ الَِّذي نَػزََّؿ اْلُفْرقَاَف َعَلىَٰ َعْبِدِه لَِيُكوَف ِلْلَعاَلِمَْب َنِذيًرا)
ىم الذين  ،، لكن الذم يهتدم بو كيستذكؽ حبلكتوُٖٓالبقرة/ (ُىًدى لِّلنَّاسِ ىداية للناس كافة )

، فهو ينفتح من اىتماـ ينفتحوف عليو، فهو يعطيهم من ا٥بداية ٗبقدار ما يعطونو من أنفسهم
لو قدرة  ،ككأنو كائن حي حركي ،عليهم ٗبقدار ما ينفتحوف عليو، فإف القرآف يهدم للٍب ىي أقـو

ا٤بخلصْب  كالواعْب فيهم كتأثّب القادة األحياء الداعْب فيؤثر ،قيادية فائقة على قلوب ا٤بؤمنْب
 األكٌفاء!.

 ﴾ىًًٍُ ًَزٍََُُْٰٙ ُُِِْٔآِْنِنيَ﴿ -ٕ
اآلية ّٔذا السياؽ أبلغ ٩با لو قيل )فيو ىدل كبشرل للمؤمنْب( فالتعبّب القرآ٘ب على ىذا النحو 

ميع آايت القرآف، كُب التعبّب اآلخر ُب ( ٔبُىًدى َوُبْشَرىَٰ ِلْلُمْؤِمِنْبَ ٯبعل ماىية القرآف ككظيفتو )
بعضو، ُب السياؽ القرآ٘ب ٯبعل ُب القرآف كنوزان ضخمة من ا٥بدل كالبشرل كا٤بعرفة، كاإلٲباف كىو 
مفتاح ىذه الكنوز، كلن تفتح كنوز القرآف الغنية إاٌل ٗبفتاح اإلٲباف كالعلم، كلكن حْب أصبح 

تلك ل كنزان ببل مفتاح!!، ظالقلوب، فلم يصنع شيئان، لقد القرآف يصل إٔب اآلذاف كال تتعٌداىا إٔب 
راط مستقيم ق كا٣بّب، ا٥بادم للمؤمنْب إٔب ص( يرشد من طلب ا٥بداية إٔب ا٢بُىًدى) آايت القرآف

ألنو يهديهم للٍب ىي  ،( كا٤ببٌشر ٥بم ٔبنات النعيم، خٌص ا٤بؤمنْب ابلذكر النتفاعهم بوَوُبْشَرىَٰ )
، يهديهم  ألنو يصل  ،فيبشرىم ٕبسن العاقبة ،كيهدم كل من أراد ىذه ا٢بياة ،اة أفضلٔب حيإأقـو

كالركح  ،كللحياة كا٤بوت حقهما ،حياتو الدنيا اب٢بياة اآلخرة، فيعطي للدنيا حقها كلآلخرة حقها
أهنا تزيدىم ىدل  ،٥بم كىم مهتدكفة القرآف كا١بسد حقهما كاألمل كالعمل حقهما، كمعُب ىداي

كٚبصيص ا٤بؤمنْب اب٥بدل ، ُِْالتوبة/ (ا الَِّذيَن آَمُنوا فَػَزاَدتْػُهْم ِإٲبَاًَن َوُىْم َيْستَػْبِشُروفَ فََأمَّ كقولو )
فبمقدار ما يهتدم تكوف لو  ،فإف من اىتدل فلو البشرل ،تكمن حقيقة ضخمة ،كالبشرل
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قوا ا٣بوارؽ ّٔذا البشرل، كلن تفتح كنوز القرآف إال ٗبفتاح اإلٲباف، كالذين آمنوا حق اإلٲباف حق
فََأمَّا كقولو )كالعمل ابلقرآف،القرآف. كا٢بياة سرّّ غامض ال ييفهم معناىا إال من خبلؿ اإلٲباف 

ْنُو َوَفْضلٍ  ك٤با كاف كصف  ُٕٓالنساء/ (الَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َواْعَتَصُموا ِبِو َفَسُيْدِخُلُهْم ٓت َرْٞبٍَة مِّ
 ر ما يلزمو من األمور الظاىرة فقاؿ:ذكذم العطاء ا٣بفي،  اإلٲباف

 ﴾خٍََُِّّٖ ُّؤٌَُِْٕ خُصََِّدشَ ًَُّاْظٌَُٕ خًََُّّدشَ ًَىُْ زِدُْأوَُِشِ ىُْْ ٌُّهِنٌَُٕ﴿-ٖ
 من صفات ا٤بستبشرين ّٔداية القرآف، كالبد لئلٲباف من ظهور آاثره، كمن أىم آاثر اإلٲباف

ٖبشوعها كآدأّها كأركاهنا  ،كف الصبلة أداءن كامبلن كدائمان ( يؤدالصَّبَلةَ  يُِقيُموفَ ، الذين )كعبلماتو
تتحقق بو حكمتها كأثرىا ُب  ،الذم ىو ركحها ابستحضار قرب هللا منهم ،كأكقات فضيلتها

َهىَٰ َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ كقولو )كاألخبلؽ،  الشعور كالسلوؾ كاألقواؿ   (ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػْ
 ،( يدفعوف زكاة أموا٥بم طيبة ّٔا نفوسهم يؤدكهنا ٤بستحقيها ابستمرارُتوَف الزََّكاةَ َويُػؤْ ) ْٓالعنكبوت/
لكوف كل منهما ركنان ُب اببو،  ،الصبلة كالزكاة ابلذكر من بْب كل األعماؿ الصا٢بة ىنا كإ٭با خصٌ 

ة أفقية عبادة بعبلقة مادي (والزكاة)عبادة بعبلقة ركحية عمودية عليا مع هللا تعأب  (فالصبلة)
يقان جازمان حتمان ال ( يصدقوف ابلعآب اآلخر تصدٌ َوُىم اِبآْلِخَرِة ُىْم يُوِقُنوفَ مستقيمة مع الناس، )

ٱبا١بو شك أك أرتياب، فبل يوقن ابآلخرة حق اإليقاف إاٌل ىؤالء ا١بامعوف بْب اإلٲباف كالعمل 
٠بية كأكدت اجاءت ا١بملة  ،تقركمس فاعل الصاّب. ك٤با كاف اإلٲباف ابآلخرة ٗبا ىو إٲباف اثبت

عطاء إ. ك اإلٲباف ابليـو اآلخر يُهّذب النفوس ويربيها ٫بو االستقامة: (*)إذاً بتكرير الضمّب )ىم( 
الزكاة تيطٌهر النفوس كتكوف خالصة زاكية ألصحأّا، لذلك صار اإلٲباف عمل كلو كالقوؿ بعضو، 

ن أىم العبادات الصبلة كالزكاة، كتدفعاف إٔب لقلقة لساف، كأ٭با عمل ابألركاف، كم كليس اإلٲباف
فك كيف تبدأ! فيعرٌ  ،ابآلخرة يعٌلمك كيف تنتهي حسن العبادات كحسن ا٤بعامبلت، كاإلٲباف

كإذا ىو  ،فإذا ىو ىدل كبشرل ،ىؤالء ا٤بؤمنوف القائموف ٗبنهج هللا ىم الذين تنفتح قلؤّم للقرآف
كمن خبللو  ،حياهتم، كإذا ىو زادىم الذم بو يهتدكف ُباية ر الدُب أركاحهم كحركة ا٥بداية نور 

ا أيذيفه كىاًعيىةه كقولو )  .يستبشركف ، عن النيب )ص( )ٮًبٌة العلماء الوعاية )الٌدراية( ُِا٢باقة/( كىتىًعيػىهى
  .ِّّٕٗكنز العماؿ خرب كىٮًبٌة السفهاء )ا١بهبلء( الٌركاية( 

ؤًََُُٰحِيَ خٍََُِّّٖ َُيُْْ ٌُٔءُ خُْؼٍََخذِ ًَىُْْ كِِ خُْأوَُِشِ ىُُْ  ، أوَُِشِ ََِّّنَّد َُيُْْ ؤَػَْٔدَُيُْْ كَيُْْ َّؼَْٔيٌَُٕبَِّٕ خٍََُِّّٖ َُد ُّآِْنٌَُٕ زِدُْ﴿ -٘-ٗ
 ﴾خُْإَوًََُُْٕٕ

ْم فَػُهْم زَيػَّنَّا ٥َبُْم َأْعَما٥بَُ ( ال يصدقوف ابلبعث كالنشور بعد ا٤بوت )اِبآْلِخَرةِ  اَل يُػْؤِمُنوفَ ِإفَّ الَِّذيَن )
( يضطربوف ال يَػْعَمُهوفَ : للبصر، )العمىكعمى البصّبة،  ،: الضبلؿالعمو: يعمهوف( يَػْعَمُهوفَ 

                                                            
 الصواب: إذن  (*)
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ل الضبلؿ، أم زيٌنا ٥بم كف ُب سبيتحّبٌ  ،عن طريق ا٥بدل نحرفوفٲبيزكف بْب ا٢بسن كالقبيح، ي
فرأكا  ،مارة ابلسوءنفسهم األأأعما٥بم القبيحة بَبؾ الشيطاف يزين ٥بم سيئاهتم، فدخل من ىول 

( فَػُهْم يَػْعَمُهوفَ نفسهم، )٧ببوبة أل ،كالشر خّبان!! فتكوف السيئات مشتهاة لطبائعهم ،السىء حسنان 
 ،قد انقلبت عندىم ا٤بوازين ،كف ُب الشبهات كااللتباسات، ال يركف ما فيها من شر كسوءمتحّبٌ 

فبل يبالوف أسخط هللا عليهم أـ  ،ق ابطبلن كتغٌّبت عليهم ا٤بعايّب كا٢بقائق فرأكا الباطل حقان كا٢ب
تيمٍ كقولو )  فهم ال يصدقوف أبف هللا أقرب إليهم من حبل الوريد، ،رضي عنهم ( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ

 . ْ/ا٢بديد
ا يرل الدنيا فرصتو الوحيدةفائدة لبلنتفاع كاالستمتاع بكل ما يقدر  ،: مىٍن ينكر اآلخرة كعقأّى

كىكذا  ،كافى أـ شران، فيتمادل ُب غٌيو كيتيو ُب ضبللو كىو عند نفسو من اسنْب صنعان عليو خّبان  
 ،عن جرٲبتوآّـر ابلقوة ف هللا سبحانو قادر أف يردع ( كأأىًمنى اٍلًعقىٍابى أىسىٍاءى األىدىبٍ إذا  األٞبق:)

عن تصرفاتو، كعليو  ختيار حق طبيعي لكل إنساف، كّٔا يكوف مسؤكالن كلكنو ال يفعل ألف حرية اال
بعد  -( تركناىم كما يعملوف فجعلهم الشيطاف يعمهوف كيتحّبكف زَيػَّنَّا ٥َبُْم َأْعَما٥َبُمْ يكوف معُب )

، كٓب ّْاألنعاـ/ (َوزَيََّن ٥َبُُم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ كقولو )  -بياف ا٢بجة كالتحذير من العصياف 
( لَبتيب ا٤بسبب عن السبب، كالسبب بيد فَػُهْم يَػْعَمُهوفَ كالفاء ) ،لقوةنردعهم عن ا٢براـ ابلقهر كا

لكرامة  ،السببحركة اإلنساف كىو مسؤكؿ عنو كا٤بسبب ىو هللا تعأب، كيكوف ا٤بسبب على ضوء 
  اإلنساف على هللا تعأب.

وؼ يتعلق ابلدنيا كالدنيا الدار السفلى، فالذم ال يؤمني ابآلخرة س ،( اآلخرة الدار العلياا٣ببلصة)
َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَُأولََِٰ َك ُىُم يتعدل ا٢بدكد )فكماٌديتها كالغريق،! كحٌب الدنيا يعمي كيصم 

فالذين ال  (فمن وّْت، استوْت اإلٲباف ابآلخرة ميزاًَن دقيقاً:)، فيكوف ِِٗالبقرة/( الظَّاِلُموفَ 
تناسب معهم الغواية ٤بيو٥بم إليها، فتتزين أعما٥بم الدنيوية كت ،يؤمنوف ابآلخرة ال تليق ّٔم ا٥بداية

هنم ُب ضبل٥بم ضائعوف، ال السرقة مهارة، كلكن حقيقة األمر أفيعتربكف الفساد شطارة ك  ،٥بم
كلكنهم من  ،كىم ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعان  ،كيغفلوف عما ييراد منهم ،يفكركف ُب عاقبة أمرىم

 حيفٍَّت النَّاري كى  ،اًبٍلمىكىارًهً ا١بىٌنة  حيفَّتٍ ) عن النيب )ص(. َُّهف/راجع الك ،األخسرين أعماالن 
-ٓ، ٖفاطر/ (َأَفَمن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو فَػَرآُه َحَسًناكقولو )  ،ُٔصَُشرح النهج(اًبلشَّهىوىاتً 

لو : والسوءب ُب الدنيا العذا كىذه عاقبتهم السيئة، ٥بم أشدٌ  (ُأولََِٰ َك الَِّذيَن ٥َبُْم ُسوُء اْلَعَذابِ )
( أشد الناس َوُىْم ٓت اآْلِخَرِة ُىُم اأْلَْخَسُروفَ كل ما يسوء اإلنساف كيغٌمو، )معُب عاـ، كىو  

َفَما ا١بنة كنعيمها ا٤بقيم )سبلمة قلؤّم، كخسركا فخسركا  ،الضبللة اب٥بدل اخسراانن ألهنم اشَبك 
من خسارهتم ُب الدنيا ٤بصّبىم  ارهتم ُب اآلخرة أشدٌ ، كخسُٕٓالبقرة/ !(َأْصبَػَرُىْم َعَلى النَّارِ 

ا١بحيم ا٤بقيم، ألف سائر العصاة ٥بم حسنات كسيئات ٯبازكف ّٔا، كأما ىؤالء فلهم سيئات ٯبازكف 
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 (ُأولََِٰ َك َحِبَطْت َأْعَما٥ُبُْم َوٓت النَّاِر ُىْم َخاِلُدوفَ بينما حبطت كبطلت حسناهتم كقولو ) ا،عليه
 .ُٕالتوبة/

ِلَك ُىَو ا٣ْبُْسَراُف اْلُمِبْبُ ِإفَّ ا٣ْبَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم َوَأْىِليِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة قولو )ك   (َأاَل ذََٰ
كخسركا بفقدانو كل شيء، فما الفائدة أف  ،، حصر ا٣بسراف فيهم بكوهنم خسركا اإلٲبافُٓالزمر/

اـ أماف : اإلٲباف ابآلخرة صمٌ ئدةافىلي؟!، أسي ك كىي نف ،كأخسر أىم شيء ،أربح كل شيء
هوات كاللٌذات، كيضمن االعتداؿ كاالستقامة ُب ا٢بياة، كُب االستقامة السبلمة ييهٌذب الشٌ 

مبلمة، كهللا تعأب جعل النفسى مستعدةن للهداية إف تفتحت لدالئل ال كالكرامة ببل أية ندامة ك 
افذ اإلدراؾ فيها، كمشيئة هللا انفذة كفق سينتو من ا٥بدل، مستعدة للضبلؿ كالعماء إف طمست

زَيػَّنَّا ٥َبُْم َأْعَما٥َبُْم فَػُهْم الٍب خلق النفس البشرية عليها ُب حالٍب اختيار االىتداء أك العماء ) ،الثابتة
م ئة كشهواهتينة هللا ُب أف تصبح أعما٥بم الس، فهم ٓب يؤمنوا ابآلخرة فنفذت سي ْالنمل/(يَػْعَمُهوفَ 

 !ُب ىذا ا٤بقاـا٣بادع ، كىذا ىو معُب التزيْب نة ٥بم حسنة عندىممزيٌ كىواىم كمناىم، رمة ا
 ﴾ ًَبَِّٗيَ َُعَُِوََّ خُْوُُْإَٓ ِٖٓ ًَُُّْٕ لٌٍَِْْ ػٍَِِْْ﴿ -ٙ

كقولو عدـ النسياف،  ك  ا٢بفظك  الفهمك  كاإل٥باـ التلقْبك  بطريق التلقية ىكلتيعط ،: لتتلقىلَتُػَلقَّى   
 ،ة ا٤بقدرةفافيٌ ( يوحي ابلشٌ لَتُػَلقَّىلفظ )ك  ،ٕ-ٔاألعلى/( ًإالَّ مىا شىاءى اللَّي ، ٍقرًئيكى فىبلى تػىٍنسىى سىنػي )
و ا٤بصطفى )ص( الذم تنٌزؿ القرآف من هللا لنبيٌ  كاإلنسانية ا٤بميزة ا٢بماية ا٣باصةك  ،رةالرعاية ا٤بدبٌ ك 

متو مستعدان لقبوؿ فيوضات القرآف ببل جعلو هللا تعأب ٕبكك  ،ؼمشرٌ  من مقاـ عاؿو  ،على قلبو
هي بًًلسىاًنكى لىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّريكفى كقولو )  كاسطة، إنك أيها الرسوؿ ك  :ا٤بعُب ،ٖٓالدخاف/ (فىًإ٭بَّىا يىسٍَّرانى

 كى قي لي حٌب يكوف خي  اصة،خ يةئاتستوعبو بطريقة إٰبك  تعيش معوك  تػيعىٌلموي ك  ( لتحٌفظ القرآفلَتُػَلقَّى)
ذىًلكى اٍلقيٍرآفي )عن اإلماـ علي )ع(  ُِْاألنعاـ/ (اَّللَُّ َأْعَلُم َحْيُث ٯَبَْعُل ِرَسالََتوُ )لو كقو  القرآف

ًطقه ًلمىٍن  ،ٍستػىٍنًطقيويهي اً فى  ٍاًمله ًلمىٍن ٞبىىلىوي كىانٍى ( كالذم ٰبملو يتمٌكن من استنطاقو كتلٌقيو ٍستػىٍنطىقىوي اى فىًإنَّوي حى
بتدبّب خلقو ( َحِكيمٍ ى تعليمو كتشويق الناس إليو. من عند )كحفظو كالتفاعل معو كالقدرة عل

، ًحكم ُب ك  ُب القرآف من حكم ( إشارة إٔب ماَحِكيٍم َعِليمٍ مصا٢بهم )ك  أبحوا٥بم (َعِليمٍ ) علـو
ال  ،ا٤بستقبلك  ا٢باضرك  تكوف العلـو موصولةن بْب ا٤باضيك  ،بكل شيءيط ٙبعلـو ك  ،تقرير ا٢بقائق

َؿ ِلَكِلَماتِوِ َوٛبَّْت َكِلَمُت رَبَِّك ِصْدقًا َوَعْداًل  نها موىن، كقولو )ال يوىك  ينقضها انقض  (الَّ ُمَبدِّ
  .ُُٓاألنعاـ/
بليغ  ،متساـ ُب مغزاه ،قٌيم ُب معناه ،منهج حياة متكامل، عظيم ُب ٧بتواه (القرآف الكرمي): فائدة

فيعطي  ،ب اإلنساف ابعتداؿهذٌ يي  عليم ُب علومو، ،حكيم ُب آايتو ،عميق ُب دالالتو ،ُب مبناه
إاٌل إذا كاف من عند هللا  ،ال ٲبكن أف يكوف متكامبلن ّٔذا الشكلك  للركح حقها،ك  للجسد حقو

ا٤بتسامي ُب ك  ،علمو ُب ىذا القرآف، العظيم ُب منهجوك  كمة هللاحى لٌ جتتك  ا٢بكيم العليم،
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َوَلْو َكاَف ِمْن ِعنِد َغّْبِ ... كقولو ) ُب عطائو، الكرٙبالبليغ ُب تعبّبه ،ا٤بييٌسر ُب تكاليفوك  ،توجيهاتو
 .ِٖالنساء/ (اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتبَلفًا َكِثّبًا

 ﴾صْؽٌََُِٕبٌِْ هَدٍَ ٌَََُٰٓٔ ُِإَىِِْوِ بِِِّٗ إَْٓٗطُ َٗدًَخ َٔأظٌُِْْ ِّٓنْيَد زِىَسٍَُ ؤًَْ آظٌُِْْ زِِٙيَدذٍ هَسٍَٓ َُّؼٌََُِّْْ ظَ﴿ -ٚ
 من صمت الصحراء حشةك  ىو ُبك  أينسان  ،أبصرت إبصاران لنار حصل ٕب من إحساسو ّٔا: آنست

ىو يسّب معها ُب ليلة ك  توأ: اذكر اي ٧بمده موسى حْب قاؿ )ألىلو( المر ا٤بَعُبيل، لظبلـ الك 
ينهل ك  ،بقي عنده عشر سنْب يرعى غنموك  ،مظلمة ابردة، بعد أف تزكجها من أبيها شعيب ٗبدين

َها ٖبَََبٍ قد ضلَّ عن الطريق قاصدان مصر )ك  ٘ب أبصرت انران من بعيدمن عملو، إ نػْ ( عن َسآتِيُكم مِّ
آتيكم على األقل ( أك َأْو آتِيُكم ِبِشَهاٍب قَػَبسٍ  )انن اسجدت عندىا إنك  إف ،للناهالطريق الذم ضى 

كانت النّباف ك  ،فئوا ّٔا( لكي تستدلََّعلَُّكْم َتْصطَُلوفَ ( بشعلة مقتبسة مأخوذة من النار )ِبِشَهابٍ )
ٓب ك  هرت لو )ع(ظيظهر من اآلية أف النار إ٭با ك  توقد ُب الربية فوؽ ا٤برتفعات لداللة الناس،

ىكذا تفعل ك  ،لٌقب كليم هللاك  فرجع ابلنبوة ،ذىب ليأٌب بشعلة من النارك  يشاىدىا غّبه!
فإف موسى بن  ،٤با ترجو كٍن ٤بن ال ترجو أرجى منكا٤بخبآت، عن اإلماـ علي )ع( )ك  ا٤بفاجآت

 . ُّصُّالبحار(رجع نبيان ك  عمراف خرج يقتبس ألىلو انران فكلمو هللا
فإهنا تكشف  ،ا٤بواعظ الكثّبةك  : إف ٥بذه القصة من الًعربسباب تكرير قصة موسىأمن : فائدة

للحق ك  ةن مهلك  فهم أف للباطل جولةن تعرٌ ك  ،عيهمك  تزيدك  ٙبرؾ مشاعرىمك  ،عن سينة اترٱبية تنفع الناس
السعيد ٩بن ك  ،ف لكل ظلم هنايةإك  ،لكل ٭بركد إبراىيمك  ،لكل فرعوف موسى فٌ إك  دكلة مستقلة،

بلقطات ك  ،ضت أبساليب ٨بتلفةرً لكن عي ك  ،صحيح تكررت قصة موسى يكوف سببان ألهناء الظلم،
كامل تتكاللقطات جموع ىذه الصٌور ٗبك  ،٩با ٯبعل لكل أسلوب جانبان مهمان من القصة ،متنوعة

 مواعظها.ك  أىداؼ القصة
 ﴾َّد ٌَََُٰٓٔ بَِّٗوُ ؤََٗد خَُِّوُ خُْؼَُِّّّ خُْمٌَُِْْ ، كَََِّٔد ـَدءَىَد ٌُٗيَُِ ؤَٕ زٌَُِىَ َٖٓ كِِ خُنَّدَِ ًََْٖٓ لٌََُْيَد ًَُٔسْمَدَٕ خَُِّوِ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ﴿ -ٜ-ٛ

النار تشتعل ُب شجرة خضراء، ال تزداد صل إٔب مكاف النار رأل منظران عظيمان، حيث رأل ك  فٌلما
نان، فلم تكن النار ٕبرارهتا ٙبرؽ الشجرةك  نضرةك  ال تزداد الشجرة إال خضرةك  ،دان النار إاٌل توقٌ   ،حيسٌٍ

الرائع، ٍب رفع رأسو فإذا نورىا ا٤بدىش ال الشجرة برطوبتها تطفئ النار! فتعجب من ىذا ا٤بشهد ك 
 ،فألقى هللا عليو السكينة ،جران يتوىٌ و إ٭با كانت نك  ،النار انران  متصل بعناف السماء، فلم تكٍن ىذه

نُوِدَي َأف بُوِرَؾ َمن ٓت النَّاِر الشفاؼ )الرحيم الكرٙب جاءه النداء العلوم ك  ،٠بعو تسبيح مبلئكتوأك 
تبارؾ من ٘بلى لك  ، أمس مبارؾ( نودم من جانب الطور األٲبن أبف ىذا مكاف مقدٌ َوَمْن َحْو٥َبَا

فيمن حوؿ النار معك من ا٤ببلئكة، ك  ابرؾ فيكك  النور ُب الباطن،ك  ،كبلمو من النار ُب الظاىرب
س ( تقدٌ َوُسْبَحاَف اَّللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ مقدمة ٤بناجاتو )ك  أينس لنفسوك  فكاف ٥بذا النداء بشارة ٤بوسى

ال ك  ال ُب صفاتوك  ال ُب ذاتو ،الذم ال يشبهو شيء من ٨بلوقاتو ،تنزٌه العلي الشأفك  ةز الع هللا ربٌ 
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 تنزيهو سبحانو عما ال يليق بو ُب ذاتوك  ُُالشورل/ (لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ كقولو )  ،ُب أفعالو
 ال شجرة،ك  مو ال شعلة انرىو الذم يكلٌ ك  ،إيذاف أبف مدبر ذلك األمر ىو رىبُّ العا٤بْبك  ،حكمتوك 
 ،ِِّ/ٔركح البياف(ىيئة ذاتو كيف يشاء مرً ٌف هللا يي إىذا إعبلف لربوبيتو جٌل جبللو، ُب ا٢بديث )ك 
ُ اْلَعزِيُز ا٢ْبَِكيمُ  )-ٗ ( الذم ال يغلبِب شيء فيما اْلَعزِيزُ ( اي موسى إ٘ب أان هللا )اَي ُموَسىَٰ ِإنَُّو َأََن اَّللَّ

 ا٤بصلحةك  دبره على ا٢بكمةك  ( الذم خلق كل شيءا٢ْبَِكيمُ تقدير )ك  تدبّبك  أريد من خلق
 حده فبل تشرؾ ُب عبادتو أحدان.ك  ىو ا٤بستحق للعبادةك  اف،االتقك 

 ، َُّ خٌََُُُُِْْٕٔٔكَََِّٔد ََآىَد ظَيْعَُّّ ًَإََّٗيَد ـَدٌّٕ ًََََُّٰ ًُْٓزًُِخ ًََُْْ ُّؼَوِّرْ  َّد ٌَََُٰٓٔ َُد ظَىَقْ بِِِّٗ َُد َّىَدفُ ًََُ ًَؤَُْنِ ػَصَدىَ ﴿ -ٔٔ-ٓٔ
 ﴾ٍَ لُْٕنًد زَؼًَْ ٌُٔءٍ كَةِِِّٗ ؿَلٌٌَُ ََّلٌِْْبَُِّد َٖٓ ََََِْ ؼَُّْ زًََّ

( ىزة ا٤بفاجأة تَػْهتَػز  لَبل معجزاتك بنفسك فتأنس ّٔا، فلما رآىا ) (َوأَْلِق َعَصاؾَ )كنودم أف    
و ا٢بية العظيمة اب١باف ُب شبٌ فى  ،ة أك ثعباف سريع ا٢بركةؾ حركة سريعة كأهنا حيٌ تتحرٌ ك  ا٤بدىشة،

ٌٔب مذعوران ك  (َو٘تََّٰ ُمْدِبًرا َوٗتَْ يُػَعقِّبْ ا٤بخيفة، )ك  ا١باف نوع من ا٢بٌيات ا٣بفيفةك  ا،ة حركتهخفٌ ك  سرعة
الفزع، ٢بقو ما ٰبصل من طبع البشر ك  ٓب يلتفت ٤با فيو من ا٣بوؼك  ٓب يرجعك  (َوٗتَْ يُػَعقِّبْ منهزمان )

اَي ُموَسىَٰ اَل ذا انداه ربو )٥بك  ىو انقبلب العصا حية تسعىك  ،إذ رأل أمران ىائبلن جدان غريبان عليو
( فأنت ِإِّنِ اَل ٱَبَاُؼ َلَديَّ اْلُمْرَسُلوفَ أمانو )ك  نك ٕبضرة هللاال ٚبف من تلك ا٢بية ألك  ( أقبلَٚبَفْ 

أهنم آمنوف ُب حضرٌب، ك  ،من صفات رسلي ال ٱبافوف غّبمك  ،اصطفيتهم للنبوة نرسوٕب من الذي
السبب األساس ك  (قى فػىرىٍرتى ًإلىٍيًو، ًإذىا ًخٍفتى اٍلمىٍخليوؽى فػىرىٍرتى ًمٍنوي ًإذىا ًخٍفتى ا٣بٍىالً ) ٓت غرر ا٢بكم

كرعب،  ال خوؼي رىبة كحب إنو خوؼ ىيبة  ،لعظمة النيب عند هللا ىو شدة خوفو منو سبحانو
ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ كقولو ) ن ربو على قدر خوفو مك  ،من خاؼ ربو اتٌقاهك  ،ْٔالرٞبن/ (َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا

 ،على قدر خوفًو من ربو ،إف العبد إ٭با يكوف حسني ظًنو بربوتكوف تقواه، عن اإلماـ علي )ع( )
  .ْٓٗالتفسّب ا٤ببْب ص(أف أحسن الناس ظنان اب أشدىم خوفان ك 

 ( ِإالَّ َمن ظََلَم ّتَّ َبدََّؿ ُحْسًنا بَػْعَد ُسوءٍ ) -ُُ
، أىمك  ا٤برسلْب )كغّبىم( بَبكهم العمل ما ىو أكٔب أم لكن من ظلم نفسو من ،طعمنقاالستثناء 

كما   ،األمافك  يفقد االطمئنافك  ،فيعَبيو ا٣بوؼ (مىى األى  ٌيعى ا٤بهم ضى غّب ل بغى اشتػى  نٍ مى )ٓت غرر ا٢بكم 
 ِّاألعراؼ/ (رَبػََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَناتعبّب الظلم لقوؿ آدـ )ك  موسى،ك  داكدك  يونسك  حصل آلدـ

ترؾ األكٔب منهم كَبؾ الصغّبة منا ألف ك  ُٔالقصص/ (ِإِّنِ ظََلْمُت نَػْفسِ  َربِّ تعبّب موسى )ك 
 استغفرك  إال إذا اتب( ِإالَّ َمن ظََلَم ّتَّ َبدََّؿ ُحْسًنا بَػْعَد ُسوءٍ ))حسنات األبرار سيئات ا٤بقربْب!(، 

اسع ك  ( عظيم ا٤بغفرةفَِإِّنِ َغُفوٌر رَِّحيمٌ ؿ عملو السيء إٔب العمل ا٢بسن الصاّب )بدٌ ك  استقاـ،ك 
َوَمن يَػْعَمْل قولو )ك  ِٖطو/ (َوِإِّنِ َلَغفَّاٌر لَِّمن ََتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصا٢ِبًا ّتَّ اْىَتَدىَٰ كقولو )  ،الرٞبة

ا ٱباؼ إ٭ب -ُ: فائدة. َُُالنساء/ (ُسوًءا َأْو َيْظِلْم نَػْفَسُو ّتَّ َيْستَػْغِفِر اَّللََّ ٯبَِِد اَّللََّ َغُفورًا رَِّحيًما
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من ظلم فقد  ك  كل من يظلم نفسو فإنو يظلم غّبه،ك  غّبىم من غّب ا٤برسلْب،ك  لموا أنفسهمظالذين 
ُب لمات ظؿ الظلم ُب الدنيا يتحوٌ ك  هتدد مستقبلو األخركم،ك  ،تنٌغص عيشوك  ،رىت أايموكي 

 ا٤برتكب فإنو يعَبيو ا٣بوؼ بنفس مقدار الظلم ،كل من يقَبؼ أية نسبة من نسب الظلمك  اآلخرة.
ىكذا ك  من طبيعة األنبياء)ع( أهنم ال ٱبافوف إاٌل من هللا تعأب، -ِ كلو بعد حْب، يناؿ ضررهك 

غْب رساالتو، فإهنم )إذا فٌركا إٔب هللا عما سواه آمنهم هللا ٩با ا٤ببلٌ ك  طبيعة الدعاة إٔب هللا ا٤بخلصْب لو
ِلُكُم الشَّْيطَاُف ٱُبَوِّؼُ سواه( كقولو ) َا ذََٰ آؿ  (َأْولَِياَءُه َفبَل َٚبَاُفوُىْم َوَخاُفوِف ِإف ُكنُتم م ْؤِمِنْبَ  ِإ٭بَّ

  .ُٕٓعمراف/
ظهار أف ا٣بوؼ أماـ ا٣بطر طبيعة إل: ا١بوابو  ؟من ا٢بية : ٤باذا ىرب موسى خوفان إذاً : فائدة

ٍن سىرَّهي مى  )ص( )ىا ا٥بزاىز، عن النيبإرادةن صيٍلبة ال هتزٌ ك  التوكل على هللا يعطيك قوةن ىائلةن ك  إنسانية،
وََكَفىَٰ اِبَّللَِّ َولِيًّا وََكَفىَٰ اِبَّللَِّ )كقولو   ،ٖٔٔٓكز العماؿ خرب(أىٍف يىكيويفى أىقٍػوىل النٍَّاًس فػىٍلًيتػىوىكٍَّل عىلىى هللاً 

إرادهتا، بشرط أاٌل يشوبى ىذه القوة ك  كلما زاد التوكل ازدادت قوة النفسك  ،ْٓالنساء/ (َنِصّبًا
كبّبة كاف العائق أكرب، أٌما ك  كلما كانت الذنوب كثّبةك  ذنب صغّب أك كبّب،  عامل مثبط من

ىذا الشعور النفسي أخذ منو ك  ،موسى )ع( فكاف مستشعران بنفسو ابلقتل غّب ا٤بتعمد للقبطي
 !مأخذه، فأٌدل أف يهربى من ا٢بية ٗبقدار شعوره ابلذنب

 ، زَْْعَدءَ ِْٖٓ ؿَُِْْ ٌُٔءٍ كِِ ظِْٕغِ آََّدضٍ بََُِ كُِْػٌََْٕ ًَهٌَِْٓوِ بَِّٗيُْْ ًَدٌُٗخ هًٌَْٓد كَدِٔوِنيَ  ًَؤَيْوَِْ ًََّىَ كِِ ـَْْسِيَ ظَىُُْؾْ ﴿ -ٖٔ-ٕٔ
 ﴾ كَََِّٔد ـَدءَظْيُْْ آََّدظُنَد ُٓسْصَُِشً هَدٌُُخ ىٍََخ ِٔمٌُْ ُٓسِنيٌ

فتحة الصدر من  ( ُبٓت َجْيِبكَ أدخل يدؾ اي موسى )ك  أم )ع( سىو ىذه معجزة أخرل ٤ب   
 دكف مرض أك برص ،ٚبرج مضيئة ساطعة ذات شعاع تتؤلأل كالربؽ ا٣باطف ،ثوبك ٍب أخرجها

اليد و  العصاىااتف ا٤بعجزاتف أٌكليتاف )ك  (ٓت ِتْسِع َآاَيٍت ِإَ٘ت ِفْرَعْوَف َوقَػْوِموِ بل عن معجزة ) ،٫بوهك 
 ،الحقان ابلتدريج حسب ا٢باجة دعمك ّٔاأمعجزات س أم( ِتْسِع َآاَيتٍ ( من ٦بموع )البيضاء

ىي ك  قومو الطغاة،ك  جعلتها برىاانن على صدقك لتذىب ّٔا إٔب فرعوفك  ىي ذات دالالت عامةك 
انفجار ا٤باء من ك  فلق البحرك  الدـك  ،نقص الثمراتك  ا١بدبك  الضفادعك  لمٌ القي ك  ا١برادك  )الطوفاف 

 ثوا فطرهتملوٌ ك  ،( خارجْب عن طاعة هللافَاِسِقْبَ  ُهْم َكانُوا قَػْوًماِإنػَّ السلول( )ك  إنزاؿ ا٤بنك  ا٢بجر
ٍوري مىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ا٢بٍىقي فىا١بٍى ) الطغياف،ك  جوه الكفرك  غلقوا العقل عن التفكّب السليم، إٔب أقبحأك 

 ،كاضحة صف اآلايت أبهنا مبصرةك  (ُمْبِصَرةً ( )فَػَلمَّا َجاَءتْػُهْم َآاَيتُػَنا ُمْبِصَرةً )-ُّ (عىلىٍيًو أىٍضيىقٍ 
ر بصٌ تي  ،أم فلما رأكا تلك ا٤بعجزات كاضحة الداللة ،فيتأثر ّٔا كل من لو عيناف فتحرؾ مشاعره

 ( أنكركىاقَاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبْبٌ مع ذلك )ك  التصديق بنبوة موسىك  تقودىم إٔب ا٥بدلك  الناس
( ُمِبْبٌ قالوا ) كإهنم ،ياتمن أشكل ا٤بشكبلت االختبلؼ ُب البديهٌ ك  زعموا أهنا سحر كاضح،ك 

عل من  ىذا من أعجب العجائبك  ،ظاىر لكل أحدسحر  اآلايت ا٤بعجزات ا٣بارقات ا٤ببصرات ٘بي
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 ٓت غرر ا٢بكم، الطغيافك  ُب ذلك داللة على االستكبارك  ،األابطيلك  ا٣برافاتك  )ا٣بزعببلت( بْب
تػىٍْبً ) تىًظري ًإٍحدىل النًٌٍقمى  . (الظٌٍآبي طىاٍغو يػىنػٍ

  ﴾ ًًُخ زِيَد ًَخْٔعَْْوَنَعْيَد ؤَْٗلُُٕيُْْ ًَُِْٔد ًَػًٌُُِّخ كَدْٗظُُْ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خُُْٔلًًََِِّْٕٖـَمَ ﴿  -ٗٔ
َها أَنْػُفُسُهمْ ) كذبوا بتلك ا٣بوارؽ أبلسنتهم،ك  أنكركاك  (ِّبَا َوَجَحُدوا)    َقنَػتػْ قد استيقنوا ك ( َواْستَػيػْ

ا١بحود ىو إنكار ك  ليست من قبيل السحر،ك  ،هنا من عند هللاتثٌبتوا أك  ،بقناعة أنفسهمك  ،بقلؤّم
( ظُْلًما َوُعُلوًّا! )يات من أشكل ا٤بشكبلتنكار البديهٌ إك  ما استيقنو القلب القائم على ا٤بكابرة،

 أم ظلم أفحش ٩بن يعتقدك  اإلٲباف،ك  باع ا٢بقاستكباران عن اتٌ ك  جحدكا ّٔا ظلمان من أنفسهم
أهنا جاءت من عند هللا تعأب،  ،كاضحة ال ريب فيهاكمعجزة خارقة نة بيٌ  ةيآعبلمة ك يستيقن أهنا ك 

٥بذا قاؿ ك  على مصا٢بهم،ك  جودىمك  وف ا٣بطر فيو علىيها سحران! ألهنم ٰبسٌ يسمٌ ك  ٍب يكابر
اقبة البصّبة ماذا كاف عك  تدبر بعْب الفكرك  ( أنظر أيها السامعفَاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ )

  .ٓٓص/ (َوِإفَّ ِللطَّاِغَْب َلَشرَّ َمَآبٍ حراؽ ُب اآلخرة كقولو )اإلك  ،ىو االغراؽ ُب الدنيا ؟الطاغْب
َها أَنْػُفُسُهمْ ): فائدة َقنَػتػْ  ،ألف كل معجزة خارقة رأكىا استغاثوا ٗبوسى ،إ٭با استيقنها قلبهم( َواْستَػيػْ

ما أقبحى ا٤برءى أف  تعأب، هنا من عند هللاهر ٥بم بذلك أظسألوه أبف يكشف عنهم فكشف عنهم، فك 
من تعأب عن ا٢بق ك  اىره،إف كاف ٝبيبلن ُب ظك  ىره، فيبقى قبيحان ُب داخلوو ٓب ييعنى ٔبك  ييعُب ٗبظهره

لعّل تكرار قصة و  ِٓدمحم/ (الشَّْيطَاُف َسوََّؿ ٥َبُْم َوَأْمَلى ٥َبُمْ استهواه الباطل حٌب ٱبذلو! كقولو )
ٍاًد ا٢بًٍسٌ فإهنا اٍلغىٍفلىةى احذركا ) ٓت غرر ا٢بكم، فلْبالغا ظ: يوقموسى يكشف ٥بم عن نظاـ ك  (ًمٍن فىسى

،كقولو مكافك  أمثالو من الطغاة ا٢باكمْب ُب كل زمافك  كفرعوف  ،ُب ا٤بفسدينهللا  نةسي 
 .ْٔا٤بؤمنوف/(فَاْسَتْكبَػُروا وََكانُوا قَػْوًما َعاِلْبَ )

 ﴾ًَََُِْْٔٔدَٕ ػًِِْٔد ًَهَدَُد خُْمًَُْٔ َُِِّوِ خٍَُُِّ كَعََِّنَد ػَََِ ًَؽِريٍ ِْٖٓ ػِسَديِهِ خُُْٔآِْنِنيَ  ًََُوًَْ آَظَْْنَد يَخًًُيَ﴿  -٘ٔ
ىي نعمة الًعلم ك  ( أبرز الًنعمِعْلًماأبنو سليماف )ك  هللا لقد أعطينا داكدك (سليمافو  قصة داود)

غّب معركؼ من علـو ك  ر غّب مألوؼو علم متطوٌ منك  ،الدينك  الواسع ا٤بفيد ُب الدنياالنافع الصاّب 
 القوية الواسعة،العادلة النموذجية  رىا لتأسيس مثل ىذه ا٢بكومةالٍب ينبغي توفٌ  ،الدينك  الدنيا

َوقَااَل ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثٍّب ِمْن ِعَباِدِه اآلخرة )ك  ٝبعنا ٥بما بْب سعادة الدنياك 
 نعمة العلمك  لنا أم اختاران من بينهم ٗبا آاتان من كرامة النبوةا٢بمد  الذم فضٌ  قاالك  (ْبَ اْلُمْؤِمنِ 

غّب ذلك ٩با ك  إالنة ا٢بديدك  كابالدٌ ك  علم كبلـ الطّبك  ،فصل ا٣بطابك  ا٢بكمك  ا٤بلكك  ا٢بكمةك 
 ا١بنك  تسخّب اإلنسك  نعمة ينطلق أساسها من العلم.!ك  قيمةك  كل قدرةك  ،هم هللا بعلموخصٌ 

نعم هللا على داكد تعليمو أقد ك  ،(َعَلى َكِثٍّب ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنْبَ )فضلهما ك  الشياطيْب ٥بما،ك 
افان حيواين شفٌ ذان انفٌ ٗبقاطع الزبور ترتيبلن  ،األشياءك  ا٤بؤثر ُب النفوسذ اا١بميل األخٌ الَبتيل ا١بليل 
الطّب تتفاعل ك  الكوف من حولو! فتصغي ا١بباؿ معويتجاكب أب٢بانو، ترتيبلن ٭بوذجيان حركيان ٝبيبلن 
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استغراقو ُب مناجاة ربو  ك لمشاعر ا٤بؤمنة ببل استئذاف! ل، فإهنا تدخل حرارة نرباتوك  ٢ببلكة صوتو
ًعا ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ كقولو )  ،ُِا٢بشر/ (َلْو أَنْػَزْلَنا َىَذا اْلُقْرَآَف َعَلى َجَبٍل َلَرأَيْػَتُو َخاِشًعا ُمَتَصدِّ

منها تعليمو القضاء إٔب الناس ٩با شاركو فيو ك  تطويع ا٢بديد لو،ك  عٌلمو صناعةى عيدًد ا٢بربك 
 القضاءك  تفصيل ٤با علمو هللا من منطق الطّب غّبىاو  أما سليماف ففي ىذه السورةو  سليماف،

على ىذه  سليماف رٌّٔماك  قبل أف تنتهي اآلية شكر داكدك  رة لو أبمر هللا،توجيو الرايح ا٤بسخٌ ك 
 ىو بعض مننوك  ،دكرٮبا. فبل يكوفي العلمي مبعدان صاحبو عن هللا تعأبك  عبلء قدرٮباإك  النعمة

ليس فيو ضاؿ كمضل، العلم الذم يبعد القلب عن ربو علم فاسد منحرؼ عن ىدفو ك  عطاايه،ك 
 ، كيؤدم إٔب ضررمرض الكآبة ا٣بانقك  القلق النفسيبل يؤدم إٔب ، كألمتو سعادة لصاحبو

اَل َ٘بَْعْل َمَع اَّللَِّ ِإ٥َبًا َآَخَر فَػتَػْقُعَد عن سبيل هللا كقولو ) ضلٌ ك  مصدره ألنو انقطع عن خرين،اآل
قولو ك  ُٕا١بن/ (َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًداقولو )ك  ِِسراء/اإل (َمْذُموًما ٨َبُْذواًل 

عن اإلماـ علي )ع( )قىصىمى ظىٍهرم . ُِْطو/ (َفِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري)
، كىجىاًىله ميتػى  ، فى نىسًٌ عىآبه ميتػىهىتًٌكه   .ُُُ/ِالبحار( وً تكً هى بتػى  مٍ ىي غرٌ يى  العآبي ، كى وً كً سي ناس بتى النٌ  شي غي يػى  لي اىً ا١بكه

ِع اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا يَػْرفَ أىلو كقولو )ك  : ُب اآلية داللة على فضل العلمفائدة
ركح  جالسى الكرباء(ك  ،خالط ا٢بكماءى ك  ،، عن النيب )ص( )ساًئل العلماءى ُُآّادلة/ (اْلِعْلَم َدرََجاتٍ 

كنز فإف الصوتى ا٢بسنى يزيدي القرآف حسنان( ،)حسٌنوا القرآف أبصواتكم عن النيب )ص( ،ِّٔ/ٔالبياف
ُلونَُو َحقَّ ِتبَلَوتِوِ ىذا حق التبلكة كقولو )ك  ،ِٕٓٔاؿ خربالعم َناُىُم اْلِكَتاَب يَػتػْ  (الَِّذيَن َآتَػيػْ

ُب صدد ا٢بديث عن نعمة  ال ييذكري  لكن ا٤بلكك  العلم،ك  داكد أكٌب ا٤بلك مع النبوةك ،  ُُِالبقرة/
ٓت غرر ، كأفضل من نعمة ا٤بلك  ذكر العلم، ألٌف نعمة العلم أكربإ٭با يي ك  ،على سليمافك  هللا عليو

( ا٢بكم ، كىشىرٌهي ما أفىسىدتى ًبًو مىعىادىؾى  )خىّبي الًعٍلم ما أصلحتى ًبًو رىشىادىؾى
 ﴾ ُْلَعَُْ خُُْٔسِنيُؤَُّّيَد خُنَّدُْ ػُِِّْٔنَد َٓنْؽِنَ خُؽَُِّْْ ًَؤًُظِْنَد ِْٖٓ ًَُِّ َِْ٘ءٍ بَِّٕ ىٍََخ َُيٌَُ خ ًًَََِغَ ََُِْْٔٔدُٕ يَخًًُيَ ًَهَدٍَ َّد﴿ -ٙٔ
ا٤بلك دكف سائر بنيو، لكل نيب ك  النبوةك  : قاـ مقامو ُب العلمورثا٤بعنوم، ك  اإلرث ا٤بادم   

ُب األجياؿ ك البيئة ك  ٚبتلف ُب نوعها تبعان للعصرك  خوراؽ تدؿ على صدقو ُب نبوتو،ك  معجزات
 فبل تقبل الوراثة (النبوة)أما  ،ملكوك  علموك  ( كرث سليماف أابه ُب مالوأيتقاليدىا، )ك  فكارىاأ
فَػَفهَّْمَناَىا ُسَلْيَماَف وَُكبلًّ هللا ّٔا من يشاء  كقولو ) العلم كرامة ٱبصٌ ك  إ٭با ىي اصطفاء ال مّباث،ك 

َنا ُحْكًما َوِعْلًما الذم ٱبتص بو ة كرٲبة( كالعلم ثى ارى كً م لٍ العً ) ٘حكم ةهنج الببلغ ٓت ،ٕٗاألنبياء/ (َآتَػيػْ
كقولو   .ابلتعلم ان كتسابيا ليس ك إ٥بامي  ٰبائيإىيب ك  مة من هللا ٥بم، علماسل علم كر الر ك  األنبياء

، فغّب النيب يرث العلم من النيب لكن النيب ال يرث علمو من ٓٔالكهف/ (َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدَنَّ ِعْلًما)
ِإْف  ،ْنِطُق َعِن ا٥ْبََوىَوَما يػَ بوحي السماء كقولو )مؤيٌد إ٭با علمو مسدد ك  ،ال من غّب نيبك  نيب آخر

ىو يتحدث عن ك  ( قاؿأَيػ َها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّّْبِ  َوقَاَؿ ايَ ، )ْ-ّالنجم/ (ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى



 

 التاسع عشر / ا١بزءٖٜ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٚالنمل سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     391
 

( ُعلِّْمَنا) أيبك  ( أانُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّّْبِ ىو ٱباطب الناس لقد أكرمنا هللا عندما )ك  ،نعم هللا عليو
كبلـ كل شيء ك  م،النطق ىو التكلٌ ك  ،ا٢بيواانت كأصوات ٝبيع لغات الطيورك  أصواتك منطق 
منطق الطّب  خصٌ ك  ،هم بقدر لكن كل متكلٌ ك  ،العقلك  ُب الكبلـ داللة على التفكّبك  منطقو،

 ،نربات أصواهتم م مقاصد الطيور منتفهٌ أقدرة خاصة لشرؼ الطّب على سائر ا٢بيواف، فأعطا٘ب 
ٍافي  أيٍعًطيى ) )ع( دؽعن اإلماـ الصا معرفة ك  ،بن داكد مع علمو، معرفة ا٤بنطق بكل لساف سيلىٍيمى

)إٌف هللا عىلىٌمنا مىٍنًطقى الطٍَّّبً كىمىا عىٌلمى  عن اإلماـ علي )ع( السباع(ك  البهائمك  منطق الطّبك  اللغات
أعطاان ك  (يَنا ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ َوُأوتِ ) ِّٕ/ٕكنز الدقائقسليماف بن داٌكد، كىمىٍنًطقى كيل دابة ُب بٌر كٕبر(

د القرآف على كيؤكٌ  ،خّبات الدنيا الٍب ٙبصل عند العظماء كا٤بلوؾهللا من كل نعمة جليلة من 
ًة رىبًٌكى فىحىدًٌثٍ إظهار النعمة كقولو ) ًبكيٍم ًمٍن نًٍعمىةو فىًمنى  كىمىاكقولو ) ُُالضحى/ (كىأىمَّا بًًنٍعمى

بُّ أىٍف يػىرىل ) عن النيب )ص( ،ٖالتكاثر/( لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيمً  ٍبيَّ كقولو ) ّٓالنحل/(اللًَّ  ًإفَّ هللاى ٰبًي
ًتًو عىلىى عىٍبًدًه(  ( َوُأوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ ) ِٗٓ/َُصحيح الَبمذمأىثػىرى نًٍعمى

ك٤با   ،للعمـو كالشموؿصفة ( لِّ كُ ( من أعٌم ا٤بفاىيم كادٌقها كقد دخل عليو كلمة االستغراؽ )َشْيءٍ )
الٍب ينعم ّٔا اإلنساف مقداران  ،بل النعم ا٤بميزة النموذجية ،ال كل نعمة ،ث ابلنعمةكاف ا٤بقاـ التحدٌ 

كقولو   ،ا٤بتداكلة كغّب ا٤بتداكلة ،ا٤بألوفة كغّب ا٤بألوفة كالنادرة كا٣باصة ،معينان كالنعم ا٤بادية كا٤بعنوية
تًًو فػىتػى ) ًيكيٍم آىايى  . ّٗالنمل/( ٍعرًفيونػىهىاسىّبي

ىي فهي ٓب تؤت كل شيء، كأ٭با  ِّالنمل/( كىأيكتًيىٍت ًمٍن كيلًٌ شىٍيءو كىكذا قوؿ ا٥بدىد عن بلقيس )
كىي كناية تشبيهية عن السعة،  ُب حاجة إليو،  ، كمن كل شيءكتيت شيئان مهمان صفة تكثّب، إ٭ٌبا أ

( لبياف أف ما َوُأوتِيَنا( على )ُعلِّْمَنا( فقدـ )ا ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّّْبِ َوُأوتِينَ كجاءت )
كال يؤٌب ىذا التعميم إاٌل هللا تعأب، ليكوف  ،علمو من منطق الطّب ٯبمل بقية النعم ُب كل شيء

ِمْن  على سائر ا٢بيواف ) لشرؼ الطّب منطق الطّب رعايتها. كخصٌ  كرعاية النعم حقٌ  ،دافعان للشكر
كيراد بو كثرة  ،كيعلم كل شيء ،دحفبلف يقصده كل أ :كما يقاؿ( أراد كثرة ما أكٌب بو، َشْيءٍ ُكلِّ 
( ما خٌصنا هللا من انواع النعم ِإفَّ َىَذا ٥َبَُو اْلَفْضُل اْلُمِبْبُ كغزارة علمو، كىي صفة تكثّب ) ،زائريو

ىات كالتفاخر كالكربايء ال على سبيل ا٤ببا ،٥بو الفضل الواضح، قالو على سبيل الشكر كا٢بمد
نَّكيمٍ ) ىزًيدى ال ييقٌدر النعمة إالٌ  ُّسبأ/( اٍعمىليوا آىؿى دىاكيكدى شيٍكرناكقولو ) ٕإبراىيم/( لىًئٍن شىكىٍرًبيٍ ألى

  ،ُِٗ/ٔفاركح البيالناس(ال يشكر هللا من ال يشكر ) عن النيب )ص(الشاكر، كابلشكر تدـك النعم، 
 .َْالنمل/( ا يىٍشكيري لًنػىٍفًسوً كىمىٍن شىكىرى فىًإ٭بَّى كقولو )

كعبلقة  ،تتبْب أف ىناؾ عبلقة النبوة ابلزعامة)ع( من خبلؿ حكومة داككد كسليماف  -ُ: فائدة
  ،الدين ابلسياسة، فالدين اإلسبلمي سياستو عبادة كعبادتو سياسة، كال ينفصل الدين عن السياسة

كال العبادات  ،ة، كما ال ينفصل القوؿ عن العملعامة كالزٌ ك كما ال تنفصل النبوة عن القيادة كالقد
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اٍ  كى٘بىٍعىلينىاٍ جاء ُب دعاء االفتتاح ) ،عن ا٤بعامبلت ، ًإٔبى  الدُّعىٍاةً  ًمنى  ًفيػٍهى ٍبيًلكى  ًإٔبى  كىاٍلقىٍادىةً  طىٍاعىًتكى  سى
نٍػيىاٍ  كىرىٍامىةى  ًّٔىاٍ  كىتػىٍرزيقػينىاٍ  لعبلقة أحدٮبا ابألخرل،  ،كقيادهتا( كىنا ٝبع بْب دعوة ا١بماىّب كىااٍلًخرىةً  الدُّ

ياف العلم كٓب يذكر ا٤بلك، ألف ا٤بلك أصغر من تإداكد أكٌب ا٤بلك مع النبوة كالعلم، كذكر هللا  -ِ
، كاألنبياء يورثوف الكماالت ا٤بعنوية وأما حقيقة ا٤بّباث ٓت ا٤باؿأف يذكر ُب ٦باؿ النبوة كالعلم!، 

-ٓمرٙب/( َيرُِثِِب َويَِرُث ِمْن َآِؿ يَػْعُقوبَ  ٙت ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا ،فَػَهْب كال قدر للماؿ عندىم كقولو )
رثك؟ قاؿ )ما كرث األنبياء قبلي  ي )ع( )أنت أخي ككارثي( قاؿ كما اقاؿ النيب )ص( لعل ،ٔ

: ٤با تؤب سليماف روي -ّ، ِّٕ/ٔلبيافاركح كتاب هللا كسينٍب( كعنو )ص( )العلماء كرثة األنبياء(
 .و، فعاتبها النمل ُب ذلكئو إالٌ ٭بلة كاحدة جاءت تعزٌينٌ جاءه ٝبيع ا٢بيواانت هتي ا٤بلك 
عنو الدنيا كحبب إليو اآلخرة، كقد  لئو كقد علمت أف هللا إذا أحٌب عبدان زك : كيف أىنٌ فقالت

: ٙبٓب وابلعدؿ -ْعزية أكٔب من التهنئة!، فهو ابلتٌ  ،شغل سليماف أبمر ال يدرم ما عاقبتو
 ،كزينة اإلٲباف ،اـحياة األحك: العدؿُب ) ٓت غرر لكمكتصلح األمم كتتضاعف الربكات،  الشعوب

يػٍري ) أيضان و في( ك كفضيلة اإلنساف ٍافى  مىنٍ  األيمىراءً  خى مىٍن سىٍاسى نػىٍفسىوي )كفيو أيضان ( أىًميػٍرىان  نػىٍفًسوً  عىلىىٍ  كى
يىٍاسىةى  اسى نػىٍفسىوي للٌرعٌيًة ٗبا ييٍسًقطي عنها حيجَّتهىا، كىسىاسى كفيو أيضان )أعقلي اليملوؾ مىٍن سى ( أىٍدرىؾى السًٌ

: )من خشي هللا ُب السر كالعبلنية، قاؿ سليماف لبِب إسرائيلالٌرعٌية ٗبا تيثًبتي ًبًو حيٌجتوي عىليها( 
كقصده ُب الغُب كالفقر كعدؿ ُب الغضب كالرضا كذكر هللا على كل حاؿ، فقد أعطي ما 

عن النيب )ص(  -ٓه هللا ا٤بلك!، ماف آخر األنبياء دخوالن للجنة ٤با آات: إف سليرويأعطيت!( 
( ىذا ا٢بديث غّب صحيح ٤بخالفتو القرآف ألف ما تركناه صدقة ،ال نورث مىعىٍاًشرى األٌنًٍبيىٍاءً )٫بن 

 (   َوُأوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ سليماف كرث كل شيء عن أبيو كقولو )
 ﴾ٌَُِّػٌَُٕ كَيُْْ ًَخُؽَُِّْْ ًَخُْةِِٗٓ خُْفِِّٖ َِٖٓ ـُنٌُيُهُ ََُُِِْْٕٔدَٕ ًَلَُُِٙ﴿-ٚٔ

لسليماف جيوشو كعساكره كأحضرت لو ُب مسّبة عسكرية كبّبة مهيبة  عى ، أم كٝبيً عى : ٝبيً ُحشر
كصورة غريبة  ،مدىشبديع ( ُب منظر من ا١بن واإلنس والطّب)كأجناس مة فيها طوائف ظمن

موف نظٌ ي( ٯبمعوف ك يُوَزُعوفَ  فَػُهمْ بة ا٤بلك )ىيى كى  ةو ليماف ُب أٌّٔ مهم سكعجيبة مذىلة، يتقدٌ 
ختبلؿ اختبلط أك ادكف تفريق أك  -كتنٌوعهممع كثرهتم  -حْب حركتهم مدىشة بطوف بدقة ضكين

 ،( أنو كاف لكل صنف من ىذه األصناؼ قائد ٧بَبؼيُوَزُعوفَ بْب األصناؼ الكثّبة!، كا٤براد بػ)
 للحشد العسكرم ،ٰبافظ على تنظيم السّب كغّبه ،كمراقب كخبّبميتخصص ككازع كسائق 

صل بعضو ابلبعض اآلخر، كٲبنعوف من الفوضى كالتخلخل، إهنم الضخم ا٤بتنوع ا٤بتٌ  ا٤بهيوب
حٌب ال  ،حق بو آخرىملإبيقاؼ أك٥بم لي ،يم ُب سّبىم كنزك٥بم كحلهم كترحا٥بمموف غاية التنظمنظٌ 
ال تقدر على عصيانو كال تتمرد  ،ضى، ككل ىذه ا٢بشود مؤٛبرة أبمرهقوا كال تشيع فيهم الفو يتفرٌ 

ا عىطىاؤيانى فىاٍمنيٍن أىٍك أىٍمًسٍك ًبغىٍّبً ًحسىابو عليو كقولو ) ذى أما ا١بن فهم خلق ال نعرؼ عنهم  ّٗص/ (ىىى
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كف إال ما قٌصو هللا علينا من أمرىم ُب القرآف الكرٙب، كىو أنو خلقهم من مارج من انر كأهنم ير 
، كأٌف إبليس ِٕاألعراؼ/ (ًإنَّوي يػىرىاكيٍم ىيوى كىقىًبيليوي ًمٍن حىٍيثي الى تػىرىٍكنػىهيمٍ كالبشر ال يركهنم كقولو ) ،البشر

كما كانوا ليزاكلوا ىذا كىم  ،ُب عهد سليماف ،لشرى ُب اكذريتو من ا١بن كانوا يوسوسوف للبشر 
: إٌف طائفة من ا١بن ىي الٍب كانت اً إذ كىو نيب يدعوا إٔب ا٥بدل كاالستقامة، ،مسٌخركف لو

 .رة لسليماف، ككذلك الطّب ليس كل الطّب كاف مسٌخران لومسخٌ 
ع الذم ٝبع عوآب ا١بن ا٤بتنوٌ  ،ٜبا٘ب كلمات بليغة ُب اآلية تٌصور ىذا العرض العظيم -ُ: فائدة

ل صنف من ككاف لك ،مة ىادفة مهيوبةكحشرىا ُب موقف كاحد ُب حركة منظٌ  ،كاإلنس كالطّب
ية ٩با تعجز ادكات التعبّب كالتصوير كلها عن أف ز عجامو، كّٔذه الببلغة اإلعو كينظٌ جنوده من يوزٌ 

فيها من معا٘ب القوة  ،بليغة جامعة مانعةكاسعة الداللة، فهي ( يُوَزُعوفَ أتٌب لو بنظّب، ككلمة )
ها، فهي تقـو مقاـ ا٢برس لٌ ٧ب كلمة أخرل ٙبلٌ   ةستطيع أيٌ ت٩با ال  ،حاطةكاإلكالتنظيم كالقدرة 

من ضبط كتنظيم كٚبطيط كحسن قيادة  ،كاألمن كالشرطة كالقادة ُب أحدث ما عرفت ا١بيوش
كىمىن كقولو ) ُّا٤بدثر/(كىمىا ًىيى ًإالَّ ًذٍكرىلى لًٍلبىشىرً كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبًٌكى ًإالَّ ىيوى ة كتنفيذ! كقولو )ر ادكإ

اًب السًَّعّبً يىزًٍغ ًمنػٍهيٍم عىٍن أىمٍ  كاحدةي يقبلها هللا  لىتىٍسًبٍيحىةه ، عن سليماف )ع( )ُِسبأ/( رانى نيًذٍقوي ًمٍن عىذى
 .ّّّ/ٔفاركح البيتعأب خّبي ٩با أكٌب آؿ داكد(

 َُد ًَىُْْ ًَـُنٌُيُهُ ََُِْْٔٔدُٕ َّمْؽَِٔنٌَُّْْ دَُ ََٕٓدًِنٌَُْْ خيْوٌُُِخ خُنََُّْٔ ؤَُّّيَد َّد ََِْٗٔصٌ هَدَُطْ خُنََِّْٔ ًَخيِ ػََََِٰ ؤَظٌَْخ بٌَِخ لَعَََّٰ﴿-ٛٔ
 ﴾َّْٙؼًَُُُٕ

حٌب إذا كصلوا كىيبة ككائـ، ُب ترتيب كنظاـ  ،سار موكب سليماف ا٤بهيب من ا١بن كاإلنس كالطّب
حيث يعيش النمل ٝباعات كُب نظاـ أشبو بنظاـ آّتمع  ،إٔب كاد كثّب النمل كمركز ٘بمعهم

( قالت ٭بلة ٥با صفة اإلشراؼ كالتنظيم َمَساِكَنُكمْ  اْدُخُلوا النَّْملُ  أَيػ َها ايَ  ٭َبَْلةٌ  قَاَلتْ اإلنسا٘ب! )
ألهنا أمرهتم ٗبا يؤمر بو  ،سة على النمل السارح ُب الوادم، خاطبتهم ٨باطبة العقبلءائكالقيادة كالر 

كلها بنظاـ   لف كتؤدع فيها الوظائكتتنوٌ  ،العقبلء، ك٩بلكة النمل كملكة النحل دقيقة التنظيم
  ،كإدراؾ عاؿ ،على ما أكتوا من عقل راؽ على قدرىم ،تباع مثلوإعجيب، يعجز البشر غالبان عن 

ٍيًو ًإالَّ أيمىمه أىٍمثىاليكيمكقولو ) ، قالت ىذه النملة ّٖاألنعاـ/(كىمىا ًمن دىابَّةو ُب اأٍلىٍرًض كىالى طىائًرو يىًطّبي ًٔبىنىاحى
اي معشر  ،كابللغة ا٤بتعارفة بينها ،ابلوسيلة ا٤بؤثرة الٍب تتفاىم ّٔا أمة النمل ،ملالقيادية ١بماىّب الن

 ( َوُجُنوُدهُ  ُسَلْيَمافُ  َٰبِْطَمنَُّكمْ  اَل بيوتكم ) االنمل أدخلو 
كال  ،( بكمَيْشُعُروفَ  اَل  َوُىمْ نكم سليماف كيدىسكم ٔبيوشو كعساكره )( ال يكسرٌ َٰبِْطَمنَُّكمْ  اَل )

 ،: كنبلحظ ٭بلة ال كزف ٥با ُب نظرؾفائدة ،ودكم، كال يريدكف ٙبطيمكم عن عمدوف بوجٰبسٌ 
وسّجل كلكنها ٚباؼ على ٝباعتها من أم أذل فتبذؿ ما ُب كسعها من جهد لسبلمة أمتها!! 

فلو عصمة  ،عسى أف يعترب كل مىٍن بيده زماـ أمر من األمور، كُب كل شيء لو ًعربة القرآف ذلك
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ا اٍلقيٍرآًف ًمن كيلًٌ مىثىلو كقولو )  ،عن ا٣بطأ ذى فىأىىبىى  -حٌب ابلنمل كالذابب - كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا لًلنَّاًس ُب ىىى
: إٌف لكل صنف من ا٢بيواانت وقد اثبت العلم ا٢بديث،  ٖٗاإلسراء/ (أىٍكثػىري النَّاًس ًإالَّ كيفيورنا

بيانو اآلية الكرٲبة، فمن أين كا٢بشرات كالكائنات طريقةن خاصة ُب التفاىم، كىذا ما حرصت على 
ما ٘بمع من ا٢ببوب  تشقٌ  منا أف النملوعلّ جاء دمحم )ص( ّٔذا إف ٓب يكن من عند هللا؟! 

ألهنا تنبت إذا شقت  ،إاٌل الكزبرة فإهنا تكسرىا أربع قطع ،٨بافة أف يصيبها الندل فتنبت ،نصفْب
ذىًلكيمي اللَّي رىبُّكيٍم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى كقولو ) إنو هللا عز كجل! ،نصفْب! فمن ىداىا كعٌرفها ىذا النظاـ

اًلقي كيلًٌ شىٍيءو فىاٍعبيديكهي    .َُِاألنعاـ/(خى
 صَدُِمًد ََؤَػَْٔ ًَؤَْٕ ًَخًََُُِّ ًَػََََِٰ ػَََِِّ ؤَْٗؼَْٔطَ خَُّعِِ ِٗؼَْٔعَيَ ؤٌََُُْ٘ ؤَْٕ ؤًَِِْػْنِِ ََذِّ ًَهَدٍَ هٌَُِْيَد ِّٖٓ ظَدلًٌِد كَعَسَََّْٕ﴿-ٜٔ

 ﴾خُصَّدُِمِنيَ ػِسَديِىَ كِِ زَُِلَْٔعِيَ ًَؤَيْوِِْنِِ ظَُْظَدهُ
كانشرح صدره إلدراكو كبلمها،  ،م مسركران ضاحكان فتبسٌ  ،٠بع سليماف كبلمها كفهم قصدىا   

ٕبشده العسكرم عن كادم النمل، كتعجبان من حذرىا  اؿى مك م أكؿ مراحل الضحك، فحاد كالتبسٌ 
ف قبوؿ سليماف للنقد صفة مهمة ُب القائد، كردَّ أرصها على سبلمة ٦بتمع النمل، ك كٙبذيرىا كح

و إٔب ربو ُب إانبة كتوسل مشاعره إٔب ربو الكرٙب الذم أنعم عليو ّٔذه النعمة كا٤بعرفة ا٣بارقة، كا٘بٌ 
( َأْوزِْعِِب  َربِّ  َوقَاؿَ ( )َواِلَديَّ  َلىَٰ َوعَ  َعَليَّ  أَنْػَعْمتَ  الٍَِّب  نِْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأفْ  َأْوزِْعِِب  َربِّ  َوقَاؿَ )

لت ّٔا علٌي كعلى فضالك الٍب أنعمت كتفضٌ أك  ،ر٘ب شكر نعمائكككفقِب كذكٌ كمىكٌِب أ٥بمِب 
فهي ُب منتهى  ،كثر ا٤بعا٘بجامعة ألذات داللة عامة من التمكْب، ( َأْوزِْعِِب ككلمة ) ،أبوم

ٝبع أل أٝبعِب بكل ما أملك، القريب ا٢ببيب ا٤بباشر ا٤بتصٌ ( ّٔذا النداء َربِّ كقاؿ )كالدقة، الببلغة 
عمإب أكخواطرم كخلجاٌب ككلماٌب كعباراٌب ك )قليب( جوارحي كمشاعرم كلسا٘ب كجنا٘ب 

ٝبع أاٝبعِب ببل ٚبلخل كال ٛبلمل كال اضطراب كال فشل كال جهل، اٝبعِب كلي،  ،كتوجهاٌب
لتكوف كلها ُب شكر هللا  ،ن آخرىا على أك٥باكم ،حاسيسي كلها من أك٥با على آخرىاأطاقٍب ك 

كاإلنعاـ على الوالدين إنعاـ غّب مباشر على  ،بكل نعمو الٍب ال ٙبصى علٌي كعلى كالدمٌ  ،تعأب
يصٌور أثر النعمة الرقيق الدقيق، ( كىذا التعبّب البليغ َأْوزِْعِِب الولد. كىذا ا٤بدلوؿ اللغوم لكلمة )

كلكنو ٓب  ،كل شيء  كى لى كقوة توجهو  تعأب، فسليماف )ع( مى  اإل٥بية على قلب سليماف )ع(
فلىٍيسى ٲبلكو شيء من حطاـ الدنيا، ٓب ٲبلكو إاٌل هللا مالك ا٤بلك!! فإف هللا ٓب يتخٍذ نبيان إال زاىدان )

ًٍلكىكى شىٍيءه  ئىان كىلىًكنَّ الزٍُّىدى أىٍف الى ٲبى يػٍ ًٍلكى شى  .ِِٗ/ٗميزاف ا٢بكمة(! لكا٤ب إالٌ ما لكى  الزٍُّىدي أىٍف الى ٛبى
يرضاه للناس عمبلن صا٢بان انفعان  ،( كأف أعمل ّٔذه النعم ا١بليلة ابستمرارتَػْرَضاهُ  َصا٢ِبًا َأْعَملَ  َوَأفْ )

مع الشكر ا٤بناسب معها، شكران عمليان  ،هللا كيقربِب منو، عمبلن يتناسب مع مقدار النعم الكثّبة
طبلؽ على إ)النافع( ، فالعمل الصاّب ُّسبأ/( ُلوا آَؿ َداُووَد ُشْكًرااْعمَ كقولو )  ،قبل الشكر القوٕب

كمن أفضل العمل الصاّب أف تعطي مقامك  ،معناه ىو فضل من هللا يٌوفق إليو من يشكر نعمتو



 

 التاسع عشر / ا١بزءٖٜ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٚالنمل سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     393
 

 كالسوء األذل كينفع الناس كيكفٌ  ،كمن موقعك الذم أنت فيو عمبلن صا٢بان يتناسب معكحٌقو 
كتقضي حوائجهم كتكرمهم كترد عنهم النكبات كالشدائد،  ،ا٣بدماتكأف تسدم إليهم  ،عنهم

ُب األمْب ا٤بنيع، الدخوؿ ُب منظومة ا٢بصن ا٢بصْب  م( أالصَّا٢بِِْبَ  ِعَباِدؾَ  ٓت  ِبَرْٞبَِتكَ  َوَأْدِخْلِِب )
 ،ىسم كا٤بسمكاال، كا٢بقيقة االٌدعاء، عباد هللا الصا٢بْب برٞبة من هللا دخوالن ابلشكل كا٤بضموف

أمْب عباد هللا الصا٢بْب سور عظيم  إاٌل برٞبة هللا، ككأفٌ  ده حأكابلذات كالصفات، كال يدخل ا١بنة 
إهنا نعمة جليلة يتمٌناىا حٌٌب صفات بشرية ٭بوذجية خاصة، مواضمن  ،يدخلو اإلنساف برٞبة هللا

 .ىممبنا عة معناىم كدقٌةساألنبياء )ع( ا٤بعصومْب، الدخوؿ ُب حصن الصا٢بْب على 
ًيَّةً كقولو ) يػٍري اٍلربى قىرًيبه مًٌنى كرٞبتو سبحانو ) ٕالبينة/( ًإفَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلىًئكى ىيٍم خى

كىذه الرٞبة تتدارؾ العبد فتوٌفقو إٔب العمل الصاّب، كىو عمل انفع ، ٔٓاألعراؼ/( اٍلميٍحًسًنْبى 
ٓت هنج ، ككيفان، فيسلك ُب عداد الصا٢بْب ُب الذات كالصفات ان يتناسب مع كل إنساف كقدره كمٌ 

عان إٔب ربو كلكنو يزداد تضرٌ  ،( كسليماف يعلم ىذاٰبيًٍسنيوي  مىا ًاٍمرًئو  كيلًٌ  كىًقيمىةي ) ٔٛمالببلغة حك
 كلكنو يبقى خائفان أف ،ليكوفى من ا٤برحومْب، كىو النيب الذم أنعم هللا عليو النعم الكثّبة النموذجية

: إٌف ا٤بؤمن يعيش االعتداؿ بْب ا٣بوؼ لذلك يؤكد القرآفيقٌصر بو عملو كشكره ٘باه ربو، 
ري اآٍلًخرىةى كىيػىٍرجيو رىٍٞبىةى رىبًٌوً كقولو )  ،كالرجاء رجي هللا رجاءن ال عن اإلماـ الصادؽ )ع( )أ ٗالزمر/( ٰبىٍذى

: قاؿ لقماف البنو ،ّْٖ/َٕارالبح ك من رٞبتو(سي يؤ كخف هللا خوفان ال يي  ،ٯبرٌئك على معاصيو
ٓت غرر : ضحك األنبياء تبسم روي ٗٓصٕٔالبحار)اي بِب إايؾ ككثرة الضحك فإنو ٲبيت القلب(

فإهنا  ّّٓ/ٔركح ابيافدكىا ابلشكر( ة قيٌ )النعمة كحشيٌ  وٓت ا٢بديث (خّبي الٌضحك التبٌسم)ا٢بكم 
 ،سليماف ظاىره تعجبان من قوؿ النملة : كاف ضحكفائدة. ٌرتٍ فػى  رتٍ فً كإذا كي  ،ٌرتٍ قػى  رتٍ كً إذا شي 

على صغر حجمها مراعيان  ،كابطنو فرحان ٗبا أنعم هللا عليو من فهم كبلـ النملة كااللتفات إليها
 طلبها! 

 ﴾خُْـَدجِسِنيَ َِٖٓ ًَدَٕ ؤَّْ خُْيًُْىًَُ ؤٍَََ َُد َُِِ َٓد كَوَدٍَ خُؽََُّْْ ًَظَلَوًََّ﴿-ٕٓ
؟ نفهم ا٤بخصص لو ٓب يكن ُب مكانو ،ال أرل ا٥بدىد ىهنا فقاؿ ٓبى ٕبث سليماف عن ٝباعة الطّب 

افتقاد سليماف ٥بذا ا٥بدىد صفة ابرزة  فٌ أقائد ٭بوذجي ٩بيز مسؤكؿ، ك  ،من ىذا أنو ىدىد خاص
، فهو ٓب يغفل عن غيبة جندم من ىذا كالدقٌ كالتفٌقد ُب شخصيتو )ع(، صفة اليقظة  ة كا٢بـز

سلوب مرف ا١بن كاإلنس كالطّب، كىو يسأؿ عنو بنفسو متفقدان إايه كأبمن  ،ع الضخما٢بشد ا٤بتنوٌ 
ـْ كعـز كانتباه )مرغوب  ( أـ منقطعة ٗبعُب )بل( أم بل ىو غائب ذىب دكف اْلَغائِِبْبَ  ِمنَ  َكافَ  َأ

كي ال تكوف فوضى، لذلك ىدد كتوٌعد   ، أف يؤخذ األمر ا٣بارج عن النظاـ اب٢بـزإذف مِب! يتعٌْب 
ًر ا١ٍبًنىاٍيىةً اف بعقوبة للقائد الطائر ا٥بدىد الغائب )ا٤بلك سليم أىًمنى اٍلًعقىٍابى ( كمن كىاٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى
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ٍاءى األىدىبٍ   (َوَلُكْم ٓت اْلِقَصاِص َحَياٌة اَي ُأوٙت اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ ك٘باكز ا٢بدكد كقولو ) ،أىسى
 .ُٕٗالبقرة/
 ﴾ُّٓسِنيٍ زُِِْٕؽَدٍٕ ََُْإْظَِْنِِّ ؤًَْ َُإٌَْزَمَنَّوُ ؤًَْ ًًًَِّ٘خ ػٍََخزًد وَُُإُػٍَِّزَنَّ﴿-ٕٔ

بَػنَّوُ )  َأوْ )نتف ريشو أأك  ،أفصلو عن زكجتو ، أكألعاقبنو عقاابن أليمان ابلسجن( َشِديًدا َعَذاابً  أَلَُعذِّ
ـ ا٢بدكد كالقصاص كالقضاء على أم ليتحقق النظاـ كتقا ،ليكوف عربة ألمثالو ،أك الذبح(! أَلَْذَٕبَنَّوُ 

 تبٌْب  ،( بدليل كاضح، كٕبجة كافية كمعذرة كافية مقنعةم ِبْبٍ  ِبُسْلطَافٍ  لََيْأتِيَػِبِّ  َأوْ نفبلت، )اٚبلخل ك 
إ٭با ىو نيب ملك  ،رضره ا٤بقبوؿ كتنفي ا٤بؤاخذة عنو. لكن سليماف ليس ملكان جباران ُب األعذ

كٯبعل كلمة هللا ىي العليا، فظ الببلد كأمن العباد ٰبابلعدؿ، ك عادؿ يقضي اب٢بق كا٢بـز كٰبكم 
َوَلُكْم ) -ُكماؿ السياسة ككماؿ القضاء كٝباؿ العدؿ كجبلؿ ا٢بق، فبل يعفو عن ٦بـر كيعتمد  

ء مىٍن كاف مرااألي خّبي )ٓت غرر ا٢بكم ، ُٕٗالبقرة/( ٓت اْلِقَصاِص َحَياٌة اَي ُأوٙت اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ 
( وفيو أيضاً ( ان على نفسو أمّب  كأفضل السياسيْب مىٍن  )خّبي ا٤بلوًؾ مىٍن أماتى ا١بىورى كىأحىٓب العىٍدؿى

: سيئل سليماف كيف تعذبػىٌنو عذاابن شديدان كىو صغّب ا١بسم؟ قاؿ: ىو أذكى قيلنفسو،  اسى سى 
: أف ٯبعلو مع وقيليان!، فيكوف عذاابن نفس ،فأحبسو مع أجهل الطيور ُب قفص كاحد ،الطيور

ضعو يضداد! أك ابلتفريق بينو كبْب إلفو كأصدقائو، أك أعدائو، كأضيق السجوف معاشرة األأضداده ك 
)أعقل ا٤بلوؾ من ٓت غرر ا٢بكم  ،ّّٕ/ٔتفسّب ركح البيافُب الشمس، كطرده من ببلط سليماف.

 .تو عليها(ثبت حجٌ تا سىاسى نفسىوي للٌرعية ٗبا يسقط عنها حٌجتها، كساسى الٌرعية ٗب
 ﴾َّوِنيٍ زِنَسَةٍ َٔسَةٍ ِٖٓ ًَـِحْعُيَ زِوِ ظُمِػْ َُْْ زَِٔد ؤَلَؽطُ كَوَدٍَ زَؼًٍِْ ؿََُْْ كٌَََٔػَ﴿-ٕٕ

رَ ( فبقي ا٥بدىد غائبان )َفَمَكثَ )  ٗتَْ  ٗبَا َأَحطتُ  فَػَقاؿَ ( زماانن يسّبان ٍب جاء إٔب سليماف )بَِعيدٍ  َغيػْ
على  ،كما ٓب تطٌلع عليو ،كاكتشفت ما ال تعرفو ،( اطلعت على أمر مهمَأَحطتُ  فَػَقاؿَ ( )ِبوِ  ٙبُِطْ 

جهاتو، إف سليماف أحاط  أغلب(: اطلعت، اإلحاطة العلم ابلشيء من َأَحطتُ ) !سعة علمك
مع فضل النبوة كعظمة  !إاٌل أف ا٥بدىد علم شيئان ٓب يطٌلع عليو سليماف ،بكل شيء ُب ٩بلكتو

َوفَػْوَؽ ُكلِّ ِذي نو )ليعلم سليماف أ ،ء من هللا لسليماف الذم أكٌب من كل شيءا٤بملكة، كىذا ابتبل
ل حٌب كلو كاف طائران صغّبان، من أجل أف يعرؼ اإلنساف قدره كال يتعدٌ ، ٕٔيوسف/ (ِعْلٍم َعِليمٌ 

 على أنو ٯبوز أف :وٓت ىذه داللةعجاب أبنفسهم، طوره، كىذه ىي ٧بنة كثّب من العلماء اليـو اإل
، كما حصل بْب موسى كا٣بضر!، )ع( يكوف ُب زمن األنبياء من يعرؼ علومان ال يعرفها األنبياء

فبل يوجد أحد يعلم كل شيء،  ،فما داـ العلم مفهـو كاسع كنسيب يتفاكت بْب إنساف كإنساف
فلم  ّْالنحل/ (َلُموفَ فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإف ُكنُتْم اَل تَػعْ ( غّب كاقعي كقولو )األعلم: مفهـو )اذاً 

اب١بمع ة مطلقة كغّب ٧بددة بذات، كجاءت صف( َأْىَل الذِّْكرِ يقل )فسألوا األعلم( كجاءت )
كاختبلؼ ا٤بستوايت كالقدرات كالكفاءات بْب أىل  ،لداللة على تباين العقوؿ كتفاكت الوعي
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ُتكَ كاالختصاص أنفسهم، ) ،الذكر  بِنَػَبإٍ كأتيتك من مدينة سبأ ابليمن )( يَِقْبٍ  بِنَػَبإٍ  َسَبإٍ  ِمن َوِج ػْ
ٯبب نقل األخبار اليقينية غّب  ،كحقيقي كمتيقن ال شك فيو ،( ٖبرب مهم كأمر صادؽ خطّبيَِقْبٍ 

 . ٔا٢بجرات/ (فَػتَػبَػيػَُّنوا َأف ُتِصيُبوا قَػْوًما ٔبََهاَلةٍ ة كقولو )نيٌ ظال
طغىت على موضوع  ،أة غريبةيعرؼ ا٥بدىد الغائب حـز ا٤بلك كعزمو فبدأه ٗبفاج -ُ:فائدة
كُب ىذا التعبّب درس مهم إذ ٲبكن أف يكوف موجودان صغّبان   -ِن إصغاء ا٤بلك لو، كتضمٌ  ،غيبتو

 ،علماء ُب عصره، لئبل يكوفى اإلنساف مغركران بعلموالأعلم  ويعرؼ موضوعان مهمان ال يعرف ،كا٥بدىد
، لذلك ْٕص ُِتفسّب األمثل جاسع. حٌب لو كاف ذلك سليماف مع ما عنده من علم النبوة الو 

النفتاح على الرأم كالرأم اآلخر، ك٧باكرة أصحاب العقوؿ، كإنتاج مفٌكرين كابحثْب اٯبب 
 كاستثمار الكفاءات ا٤بتنوعة! ،كمتخٌصصْب

 ﴾بِِِّٗ ًَـًَضُّ خَُْٓؤَشً ظٌَُِِْٔيُْْ ًَؤًُظَِْطْ ِٖٓ ًَُِّ َِْ٘ءٍ ًََُيَد ػٌَُْٖ ػَظٌِْْ﴿-ٖٕ
أم  ،كىي ملكة ٥بم ككأهنا ٛبلكهم ،ة تسمى بلقيسأمر امن عجائب ما رأيت أف  :يب هللااي ن   

كيستغرب ا٥بدىد من حكم ا٤برأة!  ،كىم يدينوف ٥با ابلطاعة كاليعَبض عليها أحدٛبلك قلؤّم! 
عن تشبيهية ة ي( كأعطيت من كل شيء كناَوُأوتَِيْت ِمن ُكلِّ َشْيءٍ أغلب الناس على دين ملوكهم، )

الكثرة كا٤ببالغة( كتوافر أسباب ا٢بضارة كالقوة عة ك سالعظمة ملكها كثرائها )كىي صيغة دالة على 
من سعة ا٤باؿ  ،من أسباب الدنيا ،كالنعم كحسن السياسة كا٥بيبة الٍب ٰبتاج إليها ا٤بلوؾ ،ةر كالقد

كشعب  ،عريضةك٥بم عـز كحـز كسطوة ك٩بلكة  ،كحسن ا٢باؿ ككثرة الرجاؿ ككفرة السبلح كالعتاد
( ك٥با سرير كبّب فخم كضخم من ذىب مكلل ابلدر َو٥َبَا َعْرٌش َعِظيمٌ مطيع كتنظيم ألحوا٥بم )

رٌصع ابلياقوت كالؤلؤ، يدؿ على الغُب كالرفاه كالَبؼ كارتقاء الصناعة كحسن اإلدارة ك٥با سلطاف كمي 
ٓت هنج الببلغة يع(. )ما رأيت نعمة موفورة إال ٔبانبها حق مضٌ  عن اإلماـ علي )ع(كاسع، 

ٓب يكن ا٥بدىد ىذا  -ُ:فائدة( مىعىاًصيوً  عىلىى بًًنعىًموً  تىٍستىعًينػيوياٍ  أىالَّ  هللاي  يػىٍلزىميكيمٍ  مىا أىقىلُّ ) ٖٖٓحكم
علمان ٓب  مى لً عى  ،أمْب كعآب جليلك  كمراقبو  مكتشفو  ٦بردى  ،الضعيف الصغّب ا١بميلالذكي الطائر 

كاف قائدان كداعيان إٔب هللا كإٔب اإلٲباف بو كإٔب منهجو، فهو ينكر   يعلم بو سليماف كحسب، بل إنو
: ٓت ذلك داللةكٰبٌقر آ٥بتهم كما يعبدكف من دكف هللا،  ،كيسٌفو أحبلـ ا٤بشركْب ،الضبلؿ كالشرؾ

كذك فراسة انفذة، كىذا  ،جليلعمل نو ذك ٧بتول كبّب ك كصحيح أف ىذا ا٥بدىد طائر صغّب كل
كجليبلن ُب  ،كلكنو كبّبان ُب عقلو كعلمو ،ناس قد يكوف صغّبان ُب عمرهيكشف لنا أف بعض ال

  ٔٛٓت هنج الببلغة حكم، كبّب ُب عمره صغّب ُب عقلوىو  ن ٩بعملو كدكره كقدره، فيكوف أفضل 
فىبل تىٍستىٍصًغرىٌف  ،ًدهً أىٍخفىى كىلًيَّوي ُب ًعبىاٍ تعأب ًإفَّ هللاى ( عن اإلماـ علي )ع( )ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو مىا ٰبيًٍسنيوي )

ان ًمٍن عىًبٍيًد هللًا فػىريٗبَّىا يىكيويفي كىلًيَّوي كىأىٍنتى ال تػىٍعلىمٍ  ث سليماف ٍب أخذ ا٥بدىد ٰبدٌ ، ِٕٓ/ٗٔالبحار( عىٍبدى
َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِّ كقولو ) ُٔالنمل/( َوُأوتِيَنا ِمن ُكلِّ َشْيءٍ قولو ) -ِعما ىو أعظم كأخطر فقاؿ: 
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سلوب يراد بو الكثرة من أم شيء، كما يقاؿ فبلف أىذا إهنا استعارة ببلغية للداللة أف ( َشْيءٍ 
 كيعلم كل شيء! ،يقصده كل أحد

 ﴾َّيْعًًََُٕ َُد ْْكَيُ خَُّٕسَِِْ ػَِٖ كَصًََّىُْْ ؤَػَْٔدَُيُْْ خَُّْْٙؽَدُٕ َُيُُْ ًََََِّّٖ خَُِّوِ يًُِٕ ِٖٓ َُِِِّْٙٔٓ َّْٕفًًَُُٕ ًَهٌََْٓيَد ًَـًَظُّيَد﴿-ٕٗ
فهم يعبدكف الشمسى ال ربَّ  ،كىنا يعلل ضبلؿ القـو فيقوؿ: كجدهتا كقومها ُب ضبلؿ مبْب   

( كحٌسن ٥بم إبليس عبادهتم َأْعَما٥َبُمْ  الشَّْيطَافُ  ٥َبُمُ  َوزَيَّنَ كيَبكوف عبادة الواحد األحد ) ،الشمسً 
ٍل سنةن كىي ليست ٕبسنة كقولو )نوا أعما٥بم حكسجودىم ٥با من دكف هللا، فظ الشمس قيٍل ىى

نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صينػٍعنا ،نػينػىبًٌئيكيم اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاؿن  ٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ ( الًَّذينى ضىلَّ سى
ٓت ، ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص( ٍادً ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعى كعن النيب )ص( ) َُْ-َُّالكهف/

ةي اٍلمىعىادً ، كىًمنى اٍلفىسىاًد ًإضىاعىةي الزَّادً ) ٖٔهنج الببلغة كتاب  اَل  فَػُهمْ  السَِّبيلِ  َعنِ  َفَصدَُّىمْ )( كىمىٍفسىدى
تباع أىوائهم كإغواء إ( فمنعهم بسبب ىذا الضبلؿ عن طريق ا٢بق كالصواب، فهم بسبب يَػْهَتُدوفَ 

( اإلنساف حبو لنفسو يرل أف أعمالو صحيحة َوزَيَّنَ : )فائدةف إٔب هللا كتوحيده، الشيطاف ال يهتدك 
 عىرىؼى قىٍدرى  أن ٍمرً اً رىًحمى هللاي )ٓت غرر ا٢بكم كيوىم نفسو أنو على صح،  و،ئ٣بطكلو أخطأ فهو يربر 

هي  أن ٍمرً اً هللاي  رىًحمى ، ك عىرىؼى قىٍدرىهي كىٓبٍى يػىتػىعىدَّ طىٍورىهي  أن ٍمرً اً رىًحمى هللاي نػىٍفًسًو،ك   وفيو أيضاً ( عىرىؼى حىدَّهي فػىوىقىفى ًعٍندى
، كىالى تىرجي  الى ٚبىٍفي )  .(إالٌ رٌبكى  إالٌ ذىنبكى

 خُْؼَُِْٖ ََذُّ ىٌَُ بَُِّد بََُِٰوَ دَُ خَُِّوُ ،ؤََُّد َّْٕفًًُُخ َُِِّوِ خٍَُُِّ ُّىُِْؾُ خُْىَرْءَ كِِ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضِ ًََّؼَُِْْ َٓد ظُىْلٌَُٕ ًََٓد ظُؼِِْنٌَُٕ﴿-ٕٙ-ٕ٘
 ﴾خُْؼَظِِْْ

 ،ا٤بادم كا٤بعنوم ا٣بفي ،رضيالسماكم كاأل ،: الشيء ا٤بخبوء ا٤بستور من خّبات الكوفا٣ببأ
أم البد  ،: أال ٗبعُب ىبلَّ التحضيضيةا٤بعُبكالكفاءات اإلنسانية ا٤بتنوعة، التخصصات ات رب كا٣ب

السجود عند قرأهتا، كاليزاؿ الكبلـ للهدىد، أيسجدكف  فٌضليي فلذا  ،كأف يسجدكا  سبحانو
 يِ الذّ )تعظيمان ٥با على ما أكدع هللا فيها من منافع كثّبة، كال يسجدكف  ا٣بالق العظيم  سللشم

 ،كهللا سبحانو ٱبرجها لعباده ،ة النافعةءشياء ا٤بخبو ٝبيع األ( أم ا٣ْبَْبءَ )إٔب الوجود  (جُ رْ ٱبُ 
( كىيػيعىلًٌميكيٍم مىا ٓبٍى تىكيونيوا تػىٍعلىميوفى ، كقولو )كعقو٥بم كأدكاهتم الفنية ك٨بترباهتم العلميةببحوث العلماء 

ُب العآب العلوم كالسفلي،  ،كييظهر إٔب الوجود كل ٨ببوء غّب ا٤بنظور كراء ستار الغيب ،ُُٓالبقرة/
هنار كالبحار كاأل ،رضكاألُب السماء  ،العاقل كغّب العاقل، الصغّب كالكبّب ،ا٤بادم كا٤بعنوم

كيعلم ما ظهر كما بطن، فهو سبحانو أكٔب  ،( كيعلم السرَّ كالعلنى َويَػْعَلُم َما ُٚبُْفوَف َوَما تُػْعِلُنوفَ )
( ىنا ا٣ْبَْبءَ : ا٤براد )فائدةابلتعظيم كأحق أف يسجد لو، كالشمس ال معُب لعبادهتا كالسجود ٥با. 

كهللا سبحانو ٱبرجها لعباده أبيدم  ،ا٤بستورة على إطبلقها خّبات الكوف كسنن ا٢بياة كقوانينها
ستخراج ا٤بعادف ا٤بتنوعة كالذىب كالفضة كالنحاس اك  ،ا٤بتخصصْب أصحاب الكفاءات العلمية

  .ّبات النفط كالغاز ...أْبٖبا٤بخبوءة ك 
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: ىذه ا٤بقابلة للخبء ُب السماكات كاألرض اب٣ببء ُب خفااي النفس ومن ا٤بلفت للنظر
تًنىا ُب اآٍلىفىاًؽ كىُب أىنٍػفيًسًهٍم حىٌبَّ ، كقولو )صراعاهتا السرية كالعلنية ما ظهر منها كما بطنك  سىنيرًيًهٍم آىايى

ى ٥بىيٍم أىنَّوي ا٢بٍىقُّ  ٍرءي ٨بىٍبيوءه ٙبىٍتى ) ٓت هنج الببلغة ،ّٓفصلت/ (يػىتػىبػىْبَّ كا٥بدىد ، َُْحكمة/ (ًلسىانًوً طىٌي اٍلمى
 ُىوَ  ِإالَّ  ِإلََٰوَ  اَل  اَّللَُّ ) -ِٔ ،قف موقف ا٤بذنب الذم ٓب يقًض ا٤بلك ُب أمره بعد!لحظة يلإٔب ىذه ا

العبادة إاٌل لو كال تصح حد الفرد الصمد الذم ال تصلح ( ىو هللا الواحد األاْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َرب  
فكل عرش كإٍف عظيمى  ،لعظيمكالسلطاف االواسع : كناية عن ا٤بلك العرش( اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َرب   ُىوَ )

يمان ألنو أعظم ما خلق ظى العرش عك٠بٌ  ،بو شيئان  افأفردكه ُب الطاعة كال تشركو  ،فهو دكف عرش هللا
فهو  ،فهو أكرب من أف ٙبصيو الكلمات كٙبيط بو العبارات :وعرش هللا، تولداللة على عظمهللا 

اـ ىدىد خاص قيادم عجيب بليغ ذك ٩با ال يعلمو البشر إاٌل ابالسم على ا٢بقيقة. كنقف أم
كيقظة إٔب طبيعة موقفو  ،موقف خاص. صاحب إدراؾ كذكاء كإٲباف كبراعة ُب عرض النبأ

و كال يستخفٌ  ،رع سليماف ُب تصديقو أك تكذيبوكمع ىذه الصفات ا٤بميزة ٓب يتسٌ  ،النموذجي ا٤بميز
شأف النيب العادؿ  ،تأكد من صحتوإ٭با أيخذ ُب ٘بربتو كاختباره لل ،بو هالنبأ العظيم الذم جاء

اىؿي الىويالىة(.: قً العدؿ)ٓت غرر ا٢بكم  (اٍلميٍلكً  اٍلعىٍدؿي أىسىٍاسي كا٤بلك ا٢باـز ك) ـي الٌرعٌية كىٝبى  وىا
ظٌٍَََّ ػَنْيُْْ كَدٗظُُْ َٓدٌَخ خٌْىَر زٌِِّعَدزِِ ىٍَََٰخ كَإَُْوِوْ بَُِْْيِْْ ؼَُّْ  ،هَدٍَ َٔنَنظُُُ ؤَصًََهْطَ ؤَّْ ًُنطَ َِٖٓ خٌَُْدٌِزِنيَ﴿-ٕٛ-ٕٚ

 ﴾ َُّْـِؼٌُٕ
لنعرؼ مكاهنا من  للتأكيد، ْبكالس –أيها ا٥بدىد  –سنخترب مقالك ( َسَننظُرُ )قاؿ سليماف 

ٍافي االً عن طريق االختبار كاالمتحاف )كىعىٍندى  ،الصدؽ ٍافي  ٍمًتحى ٍرءي أىٍك يػيهى ـي اٍلمى ( كإ٭با شك ُب خرب ييٍكرى
، فكتب لو كتاابن موجزان كلو بدكف علمو أف يكوف لغّبه سلطاف يقاـ فيو الشرؾا٥بدىد ألنو أنكر 

ـْ ُكنَت ِمَن َسَننظُُر قاؿ سليماف للهدىد ) ،كأمره بتبليغو إٔب ملكة سبأ ،داللة كاسعة َأَصَدْقَت َأ
امو ( أم ٩بن شأهنم الكذب ُب كل األحواؿ، كٓب يقل )أصدقت أـ كذبت( فيكوف اهتٌ اْلَكاِذِبْبَ 

َذا فَأَْلِقْو ِإلَْيِهمْ ) -ِٖكاقعان على تلك ا٢بادثة ا٣باصة.  ( قاؿ سليماف للهدىد اْذَىب بِِّكَتاِ  ىََٰ
ّتَّ تَػَوؿَّ ككيف جاء؟! ) ،كٓب تعلم من جاء بو ،أكصل كتايب ىذا بطريق أك آبخر إٔب ملكة سبأ

ُهْم فَانظُْر َماَذا يَػْرِجُعوف ستَبان عنهم كا٠بع ما يتحادثوف كراقب ( ٍب تنح عنهم إٔب مكاف قريب مَعنػْ
كانظر ماذا يرجعوف من جواب، فألقى  ،( فاعرؼ ما يعزموففَانظُْر َماَذا يَػْرِجُعوفما يقولوف )

 ،ىا ككرباء قومها كمستشاريهاءك٤با قرأتو ا٤بلكة ٝبعت بسرعة كزرا ،ا٥بدىد إليها الكتاب ا٤بختـو
تنتقل أحداث القصة من سبأ ُب اليمن  -ُ:فائدة بلقاء عاجل استثنائي للرد على ىذا الكتاب،

خرب الواحد ٯبب التوقف عنده  -ِإٔب بيت ا٤بقدس ُب ٢بظة خاطفة، حيث ملك سليماف!، 
ًدًمْبى كالتأكد من صحتو كقولو ) الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم انى  (فػىتػىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومنا ًٔبىهى

 .ٔا٢بجرات/
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 ػَََِِّ ظَؼٌُِْخ ؤََُّد ،خَُُّلِِْْ خَُُّلََِْٰٖٔ خَُِّوِ زِِْْٕ ًَبَِّٗوُ ََُِْْٔٔدَٕ ِٖٓ بَِّٗوُ ،ًٌَُِّْ ًِعَدذٌ بََُِِّ ؤُُْوَِِ بِِِّٗ خََُِْٔإُ ؤَُّّيَد َّد هَدَُطْ﴿ -ٖٔ-ٜٕ
 ﴾ُِِِْٕٓٔنيَ ًَؤْظٌُِِٗ

و كختمو، فهو عظيم الشأف ككصفتو ابلكرٙب بعباراتو كدالالت ،عرضت على أشراؼ قومها الكتاب
كفيو دعوة  ،ُّْ/ٔركح البياف(وي مي تٍ الكتاب خى  رـي عن النيب )ص( )كى  ،ألفَّ صاحىبو عظيم ا١باه

لٌ كى فهي دقيقة ا٤ببُب عميقة ا٤بعُب ) ،ابلطاعة أبكجز عبارة يػٍري اٍلكىبلىـً مىٍا قىلَّ كىدىؿَّ كىالى ٲبي ( كىذا شأف خى
على ا٥بدؼ ا٤بطلوب، ككاف الرسوؿ ا٤بصطفى )ص( يكتب  األنبياء ُب رسائلهم يقتصركف فيو

كتاب  ( الرَِّحيمِ  الرَّْٞبََٰنِ  اَّللَِّ  ِبْسمِ  َوِإنَّوُ  ُسَلْيَمافَ  ِمن ِإنَّوُ ) -َّللملوؾ بعد البسملة )أسلٍم تىسلٍم(! 
 كىو ذك ،ككانت ٠بعتو مشهورة ابلعدالة ،القدرة العجيبة مألنو من سليماف ا٤بلك العظيم ذ ،كرٙب

ستفتاح ا( ىو الرَِّحيمِ  الرَّْٞبََٰنِ  اَّللَِّ  ِبْسمِ فتح بػ)تسيألنو ككتاب كرٙب، عـز كحـز كجـز كحسم، 
م ألمره كاالنقياد ٤بنهجو أببلغ يٍب الدعوة إٔب توحيده كالتسل ،شريف ابرع فيو إعبلف الربوبية 

ُب كل أمر فإهنا  (لبسملةاب)جزء  من رسائل األنبياء )ع( كىو درس لنا لنستفتح  البسملة ،عبارة
( أاٌل تتكربكا علٌي كما يفعل ا٤بلوؾ ُمْسِلِمْبَ  َوْأُتوِن  َعَليَّ  تَػْعُلوا َأالَّ ) -ُّاستفتاح ابلرٞبة، 

 ،ألمر هللا كخاضعْبدين مؤمنْب طائعْب ألمرم منقادين موحٌ من التسليم أم ( ُمْسِلِمْبَ كجيئو٘ب )
وىكذا جاء االسبلـ، ك سليماف مشهوران ابلقدرة كالقوة كىي دعوة إٔب االسبلـ، كىكذا كاف صيت 

ـي ، كقولو )ٝبيع األنبياء ابإلسبلـ ٍسبلى فمن قوة شخصية  ،ُٗآؿ عمراف/( ًإفَّ الدًٌينى ًعٍندى اللًَّ اإٍلً
 ،عرفت أف كـر الكتاب من كـر صاحبو، كالكتاب عنواف عقل كاتبو ،بلقيس كرجاحة عقلها
على أصلو، لذلك دعت حكومتها كرجاؿ ٩بلكتها لتشاكرىم ُب كداللة  ،كأصدؽ ما ينطق عنو

 ُٗٓآؿ عمراف/ (كىشىاًكٍرىيٍم ُب اأٍلىٍمرً كقولو )  ،عيقيو٥ًبىمٍ  ُب  شىٍارىكىهىمٍ أصحابى العقوؿ  شىٍاكىرى  كىمىنٍ األمر، 
!( كا٤بشورة هتدم إٔب الرشد، عىرىؼى مىوىاًٍقعى األىٍخطىٍاءً  ،ٍستػىٍقبىلى كيجيويهى اآلرىٍاءً اً مىٍن عن اإلماـ علي )ع( )

 .(كقد خاطر مىٍن استغُب برأيو)االستشارة عْب ا٥بداية،  ٕٔٔٓت هنج الببلغة حكم
 ﴾ظَْٙيًًَُِٕ لَعَََّٰ ؤًَُْٓخ هَدؼِؼَصً ًُنطُ َٓد ؤَُُِْٓ كِِ ؤَكْعٌُِِٗ خََُِْٔإُ ؤَُّّيَد َّد هَدَُطْ﴿ -ٕٖ
: أشّبكا أفتوِنلعيوف مهابة كٝباالن كالقلوب جبللة، ىم الذين ٲبلئوف اؤ : زعماء القـو كرؤساا٤بؤل   

كأجيبو٘ب ٗبا عندكم من الرأم كالتدبّب فيما حدث. أم اي أيها الوجهاء أشّبكا علٌي ُب ىذا  عليٌ 
 َحٌبََّٰ ي )يد برأ( ما كنتي ألقضي أمران أك ال أستبٌ َتْشَهُدوفِ  َحٌبََّٰ  َأْمًرا قَاِطَعةً  ُكنتُ  َمااألمر )

نَػُهمْ بدكف حضوركم كمشورتكم كقولو ) (َتْشَهُدوفِ  كىذه ا٤بشورة  ّٖالشورل/ (َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ
كأفضل من الدٲبقراطية حكم  ،تعطي معُب الدٲبقراطية ُب زماننا ا٢بديث، كىي ٗبعُب حكم الشعب

إنسا٘ب  كىو حكم هللا، كفيو داللة أف الدٲبقراطية اتريخ قدٙب كا٤بشورة من ا٤بستشارينى مبدأ ،العدؿ
على ا٢بلوؿ السياسية اب٤بفاكضات  !قدٙب، كلكن عندما استشارت قومها قٌدموا ٥با القوة العسكرية

( للداللة غّب َكِرميٌ كا٢بوارات، كٓب يطرحوا ٥با ا٢بلوؿ األخرل! كعندما كصفت الكتاب أبنو )
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تَػْلِمْيٍح أَبْػَلُغ ِمْن  ُربَّ وَ ة، كلكنها ال تقوؿ ىذا صراحة )ما٤بباشرة أهنا ال تريد ا٤بقاكمة كا٣بصو 
ا٣بّب كما ى الذم يتوخٌ  ،ا٢بكيما٢بليم د لو أسبابو، أهنا صورة كرٲبة للحاكم الكرٙب ( إ٭با ٛبهٌ َتْصرِْيحٍ 

( الذم ىو ا١بواب ُب ا٢بوادث أفتوِنت عن ا١بواب ابلفتول )ألمتو، كعربٌ كاألحسن ح ىو األصل
: تشّب اآلية أنو ال ينبغي فائدةا٤بشكبلت النازلة،  لًٌ ا٤بشكلة غالبان، إشعاران أبهنم قادركف على ح

 .ألىل االختصاص كيكوف مشاكران ك٧باكران ُب ٝبيع األمور ا٤بهمة ،لئلنساف أف يستبد برأيو
 ﴾ظَإَُُِّْٖٓ َٓدٌَخ كَدٗظُُُِ بَُِْْيِ ًَخُْإَُُْٓ ًًٍَِّ٘ زَإٍْْ ًَؤًٌُُُ هٌَُّشٍ ؤًٌُُُ َٗمُْٖ هَدٌُُخ﴿-ٖٖ
 َوُأوُلو( أصحاب قوة عسكرية ىائلة )ُأوُلوييٌب نفسان أيتها ا٤بلكة كال ٙبز٘ب، كقالوا ٫بن ): طقَاُلوا
ال هناب معها عدكان كإف كاف  ،( كعندان الشجاعة كالقدرة القتالية ا٤بادية كا٤بعنويةَشِديدٍ  ِبَْسٍ 

ضوا أمرىم إليها ُب ا٢برب فوٌ  !ان أمرؾ( رأينا رأيك كأمر أَتُْمرِينَ  َماَذا فَانُظِري ِإلَْيكِ  َواأْلَْمرُ سليماف )
كىي ٧باكرة حسنة من  ،كالصلح فأمران ٗبا شئت ٭بتثل أمرؾ! كىذا دليل على الطاعة ا٤بفرطة

كانتهت معهم من  ،فبدأ ا٢بديث معهم من حيث ٰببوف)ا١بميع، أخذت معهم أسلوب ا٤بركنة 
شرعت  ،ت منهم ا٤بيل إٔب القتاؿسٌ كىذه حالة فنية ُب ااكرة كا٤بشاكرة، ك٤با أح (حيث ٙبب ىي

كأف القتاؿ آخر ا٤براحل  ،تبْب ٥بم كجو الصواب، كأهنم ُب غفلة عن قدرة سليماف كعظيم سلطانو
 ،كتقدـ ا٢بوار على القتاؿ ،كليس أك٥با، كىنا تظهر ا٤برأة ا٤بلكة تفٌضل ا٤ببلينة على ا٤بخاصمة

 ًاٍمرًئو  كيلًٌ  ًقيمىةي كأحرص على سبلمة شعبها ) ،ةكأعلم خرب كأدؽ عقبلن فظهرت أهنا أرجح منهم رأاين 
ًر ًخبػٍرىتًوً  ٍاًر  ،عىلىى قىدى تتفٌوؽ بوعيها السياسي ٩بيزة ليست كباقي النساء، ( كأهنا امرأة رًبىًتوً ٘بٍ كىًمٍقدى

، فهي امرأة حاكمة كحكيمة ك٧باكرة كالعسكريْب كا٢بركي على أكرب عقليات حكومتها من الرجاؿ
كغّب مستبدة كال دكتاتورية، كىكذا يكوف تصرؼ ا٤برء كحليمة فتحة على اآلخر كمن ،كمشاكرة

ٓت غرر ا٢بكم  عنواف عقلو، فهل ىذه ا٤برأة انقصة عقل كحظ كدين؟! كىي مقولة تعارض القرآف
يىٍاسى ) وفيو أيضاً  ة(ايىٍسى رًٌ المىٍن بىٍذؿى مىعريكفىوى، استىحقَّ )  .(ةى مىٍن سىٍاسى نػىٍفسىوي أىٍدرىؾى السًٌ

 ﴾َّلْؼٌََُِٕ ًًٍََََُِٰيَ ؤٌََُِّصً ؤَىِِْيَد ؤَػَِّّشَ ًَـَؼٌَُِخ ؤَكًًَُْٕىَد هََُّْصً يَوٌَُِخ بٌَِخ خٌُُُِْٔىَ بَِّٕ هَدَُطْ﴿ -ٖٗ
كيبل   ،: إف سليماف أقول منكم كأعظم ٗبا سٌخر لو من الريح كاإلنس كا١بن كالطّبقالت ا٤بلكة ٥بم

عادة ا٤بلوؾ إذا انتصركا ُب  ال يلقوا ابلببلد كالعباد إٔب التهلكة، إفٌ كأ ،تثّب فيهم النخوة كا٢بماس
( َأِذلَّةً  َأْىِلَها َأِعزَّةَ  َوَجَعُلوا( خرٌبوىا اب٥بدـ كا٢برؽ كالتخريب )َأْفَسُدوَىاحرب كدخلوا ا٤بدينة قهران )
ِلكَ ) كاإلرىابسر كالسيب ابلقتل كاأل ،أىانوا أشرافها كأذلوا أىلها ( كىذه طريقتهم ْفَعُلوفَ يػَ  وََكذََٰ

قداـ على حرب مع قوة ُب كل قرية يدخلوهنا قهران، فليس من ا٢بكمة اإل ،كعادهتم على الدكاـ
مة، يالعلوٓت اآلية داللة على مدح القرآف لرجاحة عقل ا٤برأة ا٢بكيمة تو كشوكتو، العدك كعدٌ 

قصة عقل كحظ كإٲباف، ، كليس من الصحيح أف ا٤برأة انعلى عقوؿ قومها الرجاؿ العسكريْب
بْب الكامل كال ٘باذب ٍب ال ٰبصل تكافؤ  ،كليس من عدؿ هللا أف ٱبلق ا٤برأة انقصة كالرجل كامبلن 
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ٍنسىافى ُب أىٍحسىًن تػىٍقًوٙبكالناقص، كالقرآف يقوؿ ) لىٍقنىا اإٍلً كخلق اإلنساف يشمل ا٤برأة ، ْالتْب/ (لىقىٍد خى
كما فاؽ عقل   ،ساء الكثّبات فاقت عقو٥بن عقوؿ الرجاؿكالرجل ُب أحسن تقوٙب، كىناؾ من الن

، كما فاؽ عقل خدٯبة بنت خويلد زكجة النيب )ص( آسيا بنت مزاحم عقل زكجها فرعوف الطاغية
عقوؿ كثّب من الرجاؿ، فأنفقت ما٥با الكثّب ُب سبيل نصرة اإلسبلـ، كىكذا كانت مواقف زينب 

: تشّب اآلية إٔب ذـ فائدة ( االستشهادية النموذجية!)بطلة كرببلء( ُب ثورة اإلماـ ا٢بسْب )ع
 ألهنم يقٌدموف حكم القوة على حكم العقل كالتدبّب كالتفكّب السليم كا٢بوار ،حكم العساكر
  !ا٤بوضوعي القوٙب

 ﴾خٌََُُُُِْْٕٔٔ َُّْـِغُ زَِْ كَنَدََُِشٌ زِيًََِّّصٍ بَُِْْيِْ َُُِِْٓٔصٌ بِِِّٗ﴿-ٖ٘
طا٤با ىناؾ ٦باؿ للصلح كالسلم  ،٢بكمة اإلقداـ على ا٢برب مع قوة العدك: فليس من اّت قالت

كا٢بوار، كرأيي أف أرسل إليهم ّٔدية عظيمة من ذىب كجواىر نفيسة )ُب ا٤برحلة األكٔب( تليق 
ٍب أنظر ٗباذا يرجع ا٤برسلوف من ا٣برب، كعند ذلك أقطع  ،ٗبقامو تدؿ على حسن نيتنا ٘باىهم

أك السلم، فإذا الفى سليماف لنا ّٔذه ا٥بدية فهو ملك كينبغي أف نواجهو  أبحد أمرين : ا٢برب
فهو نيب كأمره أمر عقيدة، كالعقيدة  ،ابلقوة فنحن أقوايء، كإذا أّبَّ على كبلمو كٓب يكَبث ّٔديتنا

 الرشيدة: أصبت أيتها ا٤بلكة قالوا ،فوؽ ا٤باؿ، كُب ىذه ا٢بالة ينبغي التعامل معو اب٢بكمة كالتعقل
ُب ا٢بديث )تصافحوا يذىب  ،( ا٥بدية تلٌْب القلب كتعلن الودِّبَِديَّةٍ : )فائدةاَبمة!. ا٢بكيمة 

، كىي ٧باكلة ك٘بربة تريد ّٔا اختبار ما عند ُّٖ/ُٗا٤براغي، كهتادكا ٙبابوا كتذىب الشحناء(لَّ الغً 
 تكشف عن معادهنمك  ،سليماف من أىداؼ كنوااي، كاب٤بغرايت تيعرؼ مقادير الناس كموازينهم

 .(ا٤برءي أك ييهافك)عند االمتحاف ييكـر 
 ﴾ظَلَُْلٌَُٕ زِيًََِّّعٌُِْْ ؤَٗعُْ زََْ آظَدًُْ َِّّٓٔد وٌَُْْ خَُِّوُ آظَدَِِٗ كََٔد زَِٔدٍٍ ؤَظًًَُُِِّٖٔٗ هَدٍَ ََُِْْٔٔدَٕ ـَدءَ كَََِّٔد﴿-ٖٙ
( ٗبَاؿٍ  َأٛبُِد وَننِ  قَاؿَ منكران عليهم )قاؿ  ،فلما جاء رسل بلقيس إٔب سليماف اب٥بدية العظيمة   

االستفهاـ إنكارم، أتساكمونِب اب٤باؿ كا٥بدااي الثمينة الترككم على كفركم كملككم الذم أسس 
رٌ  اَّللَُّ  آََتِنَ  َفَماعلى الضبلؿ؟ ) َّا َخيػْ كا٢بكمة  ،عطا٘ب هللا من النبوة كا٤بلك الواسعأ( فما آََتُكم ٩بِّ

 َبلْ فبل حاجة ٕب ّٔديتكم ) ،تسخّب ا١بن كالطّب، خّب ٩با أعطاكم من زينة ا٢بياةك كالقوة كالثركة 
ألنكم أىل مفاخرة  ،( أنتم تفرحوف ّٔدااي بعضكم لبعض حبان لزايدة ا٤باؿتَػْفَرُحوفَ  ِّبَِديَِّتُكمْ  أَنُتم

ا، فقائدم ا٢بق ارفها كال ٚبدعِب نفسي بشهواهتخكمكاثرة ُب الدنيا، كأما أان فبل تغريِب الدنيا بز 
كلمة هللا، فإ٘ب دعوتكم إٔب هللا مسلمْب لو الدين، كأنتم تدعو٘ب إٔب كغايٍب إعبلء  كىدُب العدؿ 

الدنيا كىي رأس كل خطيئة، فما قيمة ىديتكم الدنيوية مقابل دعوٌب ا٤ببدئية؟ عن اإلماـ  حبٌ 
ف يفرحوا بشيء فيها أك ٰبزنوا أالصادؽ )ع( )الدنيا أصغر قدران عند هللا كعند أنبيائو كأكليائو من 
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كيمٍ كقولو ) ّٔ/صُِلاألمث عليو..( ، ٍب ِّا٢بديد/ (ًلكىٍي الى أتىٍسىٍوا عىلىى مىا فىاتىكيٍم كىالى تػىٍفرىحيوا ٗبىا آىاتى
 أكصى الرسوؿ من غّب كتاب ٤با رأل من عقلو أنو سينقل كبلمو على كجهو الصحيح فقاؿ:

 ﴾صَدؿًَُُِٕ ًَىُْْ ؤٌََُِّصً ِّٓنْيَد ًََُنُىُِْـَنَّيُْ زِيَد َُيُْ هِسَََ َُّد زِفُنٌُيٍ ظَِْنَّيُْكََِنَإْ بَُِْْيِْْ خَْـِغْ﴿-ٖٚ
كقاؿ: إرجع إليهم أيها الرسوؿ ٗبا جئت بو من ا٥بدية الثمينة، ليعلموا  ،تبع االستنكار ابلتهديدأٍب 

 الإسبلـ، فليأتوا مسلمْب ك اإلأ٭با يريدكف ك كزخارفها أف أىل الدين ال ينخدعوف ٕبطاـ الدنيا 
كسأغزكىم ٔبيش من  ،( ال طاقة ٥بم ّٔاِّبَا ٥َبُم ِقَبلَ  الَّ ( فلنٍزحفىنى عليًهم ٔبنود )ٔبُُنودٍ  فَػَلَنْأتِيَػنػَُّهم)

 غيزًمى  كىمىاٍ ) ٕٚٓت هنج الببلغة خطبة، ال قدرةى ٥بم على صٌده كمقاتلتو ،ي٥با١بن كاإلنس كالتأييد اإل
َها َولَُنْخرَِجنػَُّهم) ذىلُّوياٍ( ًإالَّ  دىارًًىمٍ  رً عيقٍ  ُب  قػىٍوـه  نػْ مهانوف مهزكموف،  :َصاِغُروفَ ( َصاِغُروفَ  َوُىمْ  َأِذلَّةً  مِّ

ىم كملكهم كىم مهانوف، إف ٓب أيتوف مسلمْب ( بذىاب عزٌ أذلةكلنخرجنهم من سبأ أسرل )
كليس  ،دة كرسالة كاستقامةعرفوا أنو نيب مرسل صاحب عقي ،خاضعْب، فلما رٌد سليماف ا٥بدية

كال يغَبكف  ،ملكان من ملوؾ الدنيا، ليعلموا أف أىل الدين ا٤بخلصْب ال ينخدعوف بزخارؼ الدنيا
بلقيس من عند سليماف  كأنو نيب مرسل لتعبيد الناس  رب العا٤بْب، ك٤با رجعىٍت ريسيلي  ،اب٤باؿ

و من طاقة، كبعثت إٔب سليماف إ٘ب قادمةه قد عرفت ما ىذا ٗبلك كما لنا ب :قالت ،كأخربكىا ا٣برب
أصل الٌسبلمة من )غرر ا٢بكم  ٓت، إليك ٗبلوؾ قومي حٌب أنظر ما أمرؾ كما تدعو إليو من دينك

 .(الزٌلل، الفكر قبل الفعل، كالٌركية قبل الكىبلـ
 ﴾ُِِِْٕٓٔنيَ ٌَِِّٗإْظُ ؤَٕ هَسََْ زِؼَُِْ٘يَد َّإْظِْنِِ ؤٌَُُّّْْ خََُِْٔإُ ؤَُّّيَد َّد هَدٍَ﴿ -ٖٛ

مى سليماف أف بلقيس خرجت من اليمن مقبلةن إليو، قاؿ سليماف ألشراؼ من حضر من جنده، لً عى 
ككرسي حكمها ا٤برٌصع اب١بواىر الٍب تركتو ُب حرز حريز،  ،( بسريرىا الفخمِبَعْرِشَهاأيكم أيتيِب )

ألجل أف نتٌصرؼ  ،ْب خاضعْبمستسلممن التسليم أم ( ُمْسِلِمْبَ قبل أف تصل إٌٕب مع قومها )
قبل أف يعلنوا إسبلمهم فتكوف أموا٥بم ٧برمة!، أراد بذلك التنافس الصحيح دكف ا٢باجة إليو، فيو 

 ،و هللا بو من العجائب كا٤بعاجز كالكرمات الباىرةها بعض ما خصٌ كأف يريٌ  ،كاستثمار الكفاءات
موا  عز كجل كيطيعوه، كبذلك ٱبترب كصدقو ُب دعوة النبوة حٌب يسل ،الدالة على عظيم القدرة

عقلها أبف ينكر عرشها فينظر أتعرفو أـ تنكره؟ كعرش ا٤بلكة ىو مكاف عٌزىا كىيبتها، كخٌلفتو ُب 
 ببلدىا ٧بركسان مصوانن.

 ﴾ؤَِٓنيٌ وٌٌََُُِّ ػََِْْوِ ًَبِِِّٗ  َّٓوَدِٓيَ ِٖٓ ظَوٌَُّ ؤَٕ هَسََْ زِوِ آظِْيَ ؤََٗد خُْفِِّٖ َِّٖٓ ػِلُِّْطٌ هَدٍَ﴿-ٜٖ
العفريت من : الداىية ا٤باكر القوم الشديد الذم يعرؼ أقرانو كيغلبهم، كالعفريت من البشر

: قاؿ ا٤بعُبسرعهم حركةن، أكىو أقواىم كأشٌدىم قدرةن ك  ،: ا٤بارد من مىرىدىة ا١بن)ا١بن( والشياطْب
كإدارة شؤكف  ،٦بلس قضائك أان أحضره اليك سا٤بان قبل أف تقـو من ،شيطاف ماكر قوم من ا١بن

( ُب كل يـو أم أنو أيتيو بو ُب أقل زواؿ الشمسككاف آّلس يبدأ من الصبح إٔب الظهر ) ،الببلد
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عجز عنو كال أخوف، كإ٘ب أتياف بو لقادره ال ( كإ٘ب على اإلَأِمْبٌ  َلَقِوي   َعَلْيوِ  َوِإِّنِ من نصف هنار )
 ،ف سليماف ُب الشاـ أك ُب بيت ا٤بقدسإان لنفسي. ك كال أقتطع منو شيئ ،ألمْب ال أمسو بسوء

فيكوف بينو كبْب سبأ ُب اليمن ٫بو مسّبة شهرين ذىاابن كشهرين إايابن، كمع ذلك يقوؿ العفريت أان 
( ٦بلسك الذم أنت فيو، ككأ٭با مََّقاِمكَ قبل أف تقـو من ) ،آتيك بو على ًكربه كثقلو كبيعده

 ذ.د أسرع من ذلك! حينئاسليماف أر 
 ََزِِّ كَعَِْ ِٖٓ ىٍَََٰخ هَدٍَ ػِنًَهُ ُْٕٓعَوًُِّخ ََآهُ كَََِّٔد  ؼَُْكُيَ بَُِْْيَ َُّْظًََّ ؤَٕ هَسََْ زِوِ آظِْيَ ؤََٗد خٌُِْعَدذِ َِّٖٓ ػٌِِْْ ػِنًَهُ خٍَُُِّ هَدٍَ﴿-ٓٗ

 ﴾ًٌَُِّْ ؿَنٌِِّ ََزِِّ كَةَِّٕ ًَلََُ ًََٖٓ  ِٕوُِِنَلْ ٌَُُُّْٙ كَةََِّٗٔد ٌَََُ٘ ًََٖٓ  ؤًَْلُُُ ؤَّْ ؤَؤٌَُُُْ٘ َُِْسٌَُِِِْٗ
نَ  ِعْلمٌ  ( كبعض الشرائع كالعلـو السماكية ا٤بهمة، أك الوحي: علم عظيم من الكتاب )اْلِكَتابِ  مِّ
سم هللا األعظم، كالذم عنده علم الكتاب كلو ىو سليماف )ع( كىو أصل الكتب السماكية اىو 

قبل أف  ،جفاف العْبأ: ٙبريك َطْرُفكَ  ِإلَْيكَ  يَػْرَتدَّ سم األعظم، اال أك ىو اللوح افوظ الذم فيو
ا٥بائلة ا٤بتقنة ا٣بارقة عجازية اإل(! كا٤براد بو السرعة كلمح البصركيرجع إليك ) ،يبلغ طرفك مداه

٠بو كال الكتاب اكال يذكر  ،: كقاؿ الذم عنده علم من الكتابا٤بعُبعن ا٤بألوؼ كا٤بعركؼ! 
كلكن من  ،علم ببعض ما ُب الكتاب، فهو ليس من الراسخْب ُب العلم ،علم منو الذم عنده

(، كىو رجل عآب صاّب مؤمن على َوقَْاهُ  هللاَ  تػََّقىاِ  َمنْ ) ، كال تقول بدكف علمالراسخْب ُب التقول
 اسم أخلص دينو ، عٌلمو سليماف سرٌ  ،يقْبى ( كاف من الصدًٌ آصف بن برخيااتصاؿ اب تعأب )

كإذا سأؿ بو أعطى، موىوب سران من هللا يستمد بو من  ،هللا األعظم الذم إذا ديعي بو أجاب
القوة الكربل سبحانو، كىو الذم أتى بعرش بلقيس من اليمن إٔب الشاـ أك إٔب بيت ا٤بقدس كلمح 

 .كغمضة عْب ،البصر
كىذا يدؿ أف  !ُب ٢بظة ال ُب ٢بظات ( فدعا هللا فحضر العرش حاالن َطْرُفكَ  ِإلَْيكَ  يَػْرَتدَّ  َأف قَػْبلَ )

تكوف قوتو كقدرتو أكرب ا٤بخلص الذم تنكشف لو ا٢بقائق ما كراء ا٤برئيات، اإلنساف ا٤بؤمن 
كعنصران فاعبلن إلرادتو كتنفيذان ٤بشيئتو!   ،، كقد ٱبتاره هللا ليكوف أداة لقدرتوكأعظم من قوة ا١بن!

للًًَّ جينيودي السَّمىاكىاًت كى كقولو ) كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبًٌكى ًإالَّ ىيوى كىمىا ًىيى ًإالَّ كقولو ) ٕالفتح/( اأٍلىٍرضً كى
بطريقة  ،ُُْ/٦ٕبمع البياف (وي لى  ويتى طي  األرضى  )أفٌ اإلماـ الصادؽ )ع(  عن ،ُّا٤بدثر/( ًذٍكرىل لًٍلبىشىرً 

على  ،ى شكل كرماتفإهنا تظهر عل )ع( إعجازية خارقة كا٤بعجزة كما تظهر على أيدم األنبياء
ُب  ،كما فعل ا٢بواريوف فعل عيسى )ع( إبذف منو  ،أيدم الذين يصطفيهم األنبياء إبذف هللا تعأب

 )٨بتصر( . كعن اإلماـ ا٥بادم )ع( (إبذف هللا)إحياء ا٤بوتى كإبراء األكمة كاألبرص يعِب 
نَ  ِعْلمٌ  ِعنَدهُ  الَِّذيمن قولو ) ما عرؼ آصف كلكنو )ع(  معونةعن )ٓب يعجز سليماف ( اْلِكَتابِ  مِّ

أحٌب اف يػيٌعرؼ ا١بن كاإلنس أنو ا٢بجة من بعده، كذلك من علم سليماف أكدعو آصف أبمر هللا( 
بو كىو الذم أدٌ  ،ككزيره ككاتبو كمعتمده ،ختوأبن خالة سليماف أك ابن اكآصف  ،ُٗ/ْنور الثقلْب
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من أىل الذكر كيفقو الشرائع  ،ُب الصدؽيقان مبالغان ككاف رجبلن صدٌ كأعٌده ٣ببلفتو منذ صغره، 
موىوب سران من  ،كقد خلقو هللا لنصرة سليماف، كىو رجل مؤمن على اتصاؿ اب تعأب ،السماكية

كلو قدرة خارقة  ،يستمد من القول الكربل الٍب ال تقف ٥با ا٢بواجز كاألبعاد كال ٙبٌدىا حدكد ،هللا
 خارجة عن مألوؼ البشر. 

، وكم فيو من قوانْب ف من أسرار ال نعلمها، وكم فيو من قوى ال نستخدمهافكم من ىذا الكو 
 (كىيػىٍفعىلي اللَّي مىا يىشىاءي ، كقولو )كتدبّبه كتسخّبه (إبذف هللا)كىذه ا٣بارقة جرت  ٪بهلها !

)أم مثاؿ  طعِب تكن مىثػىلىٍي(أُب ا٢بديث القدسي )عبدم  عندئذ ال إنكار كال غرابة ،ِٕإبراىيم/
 اكتعرفو العجائب،  ا: )غضوا أبصاركم عما حٌرـ هللا عليكم، ترك وٓت روايةقتدل بو( ي ةك كقد

 !مع األقدار(  اكتنكشف لكم األسرار، كتنٌسقو ا٢بقائق، 
وقاؿ علماء سفينة الفضاء تقطع ُب الساعة ثبلثْب ألف كيلومَب،  فٌ إ( ا٣بوارؽ والعلم ا٢بديث)

طع ُب دكراتو مسافة ثبلٜبئة ألف كيلو مَب ُب الثانية لكَبكف يدكر حوؿ قطبو كيقاأل فٌ إ: الذرة
ابعتبار فلكو. كقد ٘باكز العلم ا٢بديث كل مألوؼ كمعركؼ، كمىٍن كاف يصٌدؽ أف اإلنساف يصعد 

كأهنا موجودة اآلف ُب الياابف  !كمن غّب تراب ٩بكنة ،إٔب القمر كا٤بريخ كاف الزراعة ُب الفضاء
ا ُب ا١بامعات، فإف القرآف الكرٙب ذكر الكثّب من مبادئ العلـو كإيطاليا كالكويت، كيدٌرس علمه

كسوؼ تدرؾ  ،( أدركت األجياؿ ا٤بتعاقبة طرفان منهاابلتلميح أو ابلتصريحابإلشارة أك ابلعبارة )
تًنىا ُب اآٍلىفىاًؽ كىُب أىنٍػفيًسهً كقولو )األجياؿ اآلتية الكثّب من خفااي القرآف ككنوزه   ٍم حىٌبَّ سىنيرًيًهٍم آىايى

ى ٥بىيٍم أىنَّوي ا٢بٍىقُّ    .ّٓفصلت/( يػىتػىبػىْبَّ
من أقصى  ،ترل القنوات الفضائية تنقل لنا أحداث كاقعية ابلصورة كالصوت مباشرة -ُ :فائدة

َلمَّا على بيعد آالؼ الكيلو مَبات كعرب البحار كايطات ُب ٢بظة خاطفة! ) ،األرض إٔب أدانىا
قَاَؿ َىَذا ِمْن َفْضِل ( ما شعر سليماف كنظر إاٌل كرأل عرش ا٤بلكة حاضران لديو )هُ رََآُه ُمْسَتِقرًّا ِعْندَ 

ال من ملكي  ،كمن حولو كقوتو كتفضلو سبحانو ،( ىذا من فضل هللا علٌي كإحسانو إٕبٌ َر ِّ 
حده الذم كال من ا١بن كالعفاريت من غّب استحقاؽ مِب, كبل، فا سبحانو كتعأب ك  ،كسلطا٘ب

كىمىٍن ٓبٍى ٯبىٍعىًل اللَّي كقولو )  ، كإذا أعطى أدىش!كالقوة كالسلطاف كالعلم ،عجازيةعباده ابلقدرة اإل أمدَّ 
ا لىوي ًمٍن نيورو  ـْ َأْكُفرُ ، )َْالنور/ (لىوي نيورنا فىمى ُلَوِن أََأْشُكُر َأ أأشكر  ،: ليمتحنِب كليخترب٘بليبلوِن(؟ لِيَػبػْ

 .كال يكفر إذا ابتلى ،و؟ كا٤بؤمن ال يطغى إذا استغُبإنعامو أـ أجحد فضلو كأنسى إحسان
ـْ َأْكُفرُ ) ومعُب  ( َأ

َا َيْشُكُر لِنَػْفِسوِ مَ كليس الكفر اب، ) ،أم ٓب يشكر ،كفر النعم كنسياف ا٤بنعم ( كمن ْن َشَكَر فَِإ٭بَّ
لَِ ْن لو )شكر هللا فمنفعة الشكر تعود لنفسو، ألف شكر هللا تستوجب دكاـ النعمة كزايدهتا كقو 

 ؿً لوي حي  نٍ مً  عمة أمافه النٌ  ري كٍ )شي  ٓت غرر ا٢بكم ،كالشكر زينة الغُب ،ٕابراىيم/ (َشَكْرُُتْ أَلَزِيَدنَُّكمْ 
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( كمىٍن ٓب يشكر كجحد فضل هللا، فإٌف هللا مستغًن عنو كعن َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ َر ِّ َغِِب  َكِرميٌ ( )مةً قى النػٌ 
مىٍن كقولو )  ،كفر نعمتو، كرٙب يعطي عن كـر ال عن انتظار شكر  شكره، كرٙب ابإلنعاـ على من

، فيكوف شكر هللا ابللساف كابلقلب كابلعمل ُٓا١باثية/ (عىًملى صىا٢ًبنا فىًلنػىٍفًسًو كىمىٍن أىسىاءى فػىعىلىيػٍهىا
كفتنة ٧بفوفة ابلرفاه  ،عجازية، ابتبلء ضخمكىو األفضل. كاستشعر سليماف )ع( أف ىذه النعمة اإل

، ٰبتاج منو إٔب يقضة ليجتاز ىذا االبتبلء من فتنة الفقر وفتنة الغُب أشدّ كالنعمة، كالغُب 
كٰبتاج إٔب عوف من هللا ليتقول عليو، كٰبتاج إٔب معرفة النعمة كالشعور بفضل ا٤بنعم،  ،الصعب

. ع إٔب هللا تعأب كشكره على ٝبيع ده، فتضرٌ ه كيؤيٌ ليعرؼ هللا منو ىذا الشعور فيتواٌل  ما أنعم كأكـر
ٍارًًه كى  ،نىحي تكوف ا٤بً اٍلًمحىًن  فىًمنٍ ، ءا٤بنحة وانة ٝبيعًا ببل -ِ  منٍ كى  ،ًكٍاًرـي تكوف ا٤بً ًمنى اٍلمىكى

ًٍة  منكى ، كا٣بربات تعقبها الراحاتاٍلمىشىقٍَّاًت  ككل بلية ُب الشدة كالرخاء إالٌ  ،بىٍاةتتحقق ا٥بً اٍلميعىٍاانى
مىٍا ًمٍن قػىٍبضو كىالى بىٍسطو ًإالَّ كىً ًفٍيًو مىًشيَّةه )عن اإلماـ الصادؽ )ع( يط ّٔا، ة ٙبي فيٌ ك فيها نعمة خى 

رب كا٤بنحة مقتضية للشكر، كالقياـ ٕبقوؽ الصرب صفانة مقتضية لل ّْٓالتوحيد صبًٍتبلىءه( اً كىقىضىٍاءه كى 
 رى كً مي  دٍ و قى أنٌ  علمٍ يى  لمٍ فى  ،نياهي دي  يوً لى عى  ٌسعى كى  نٍ )مى  )ع(اإلماـ علي وعن أيسر من القياـ ٕبقوؽ الشكر، 

 . َّصُٕ ا٤براغي (وً لً قى عى  عنع ه ٨بدكي  هوى فى  ،وً بً 
 (: االسم األعظم) -ّ

بل ا٤براد منو  ،فيكوف كراءىا األثر العجيب ا٣بارؽ ،ليس االسم األعظم أبف يتلفظ اإلنساف بكلمة
كأف يتكامل كا٤بسمى عْب االسم، فيكوف االسم عْب ا٤بسمى، التخٌلق بذلك االسم كالوصف، 

يكوف ّٔا مظهران عمليان من مظاىر ذلك االسم  ،كخيليقو كتقواه كإٲبانو إٔب درجة ،علمو كعملو
ٍاتً ) ٓت غرر ا٢بكمأم مصداقان لو،  ،األعظم ٍاىىدى  (،ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي التػٍَّهًذٍيًب كىاٍلميجى

واؿ : بسبب كالية األنبياء على أما١بواب؟ صف عرش بلقيس بدكف إذف صاحبتول آكيف نق  -ْ
عن اإلماـ الباقر )ع( )إٌف آصف بن برخيا -ٓبلقيس كشعبها إٔب ا٢بق،  الناس، كمن أجل ىداية

قاؿ لسليماف )ع( مٌد عينيك حٌب ينتهي طرفك، فمٌد عينيو فنظر ٫بو اليمْب، كدعا آصف فغار 
كنز   ب، ٍب نبع عند ٦بلس سليماف ابلشاـ بقدرة هللا قبل أف يرد طرفو(!العرش ُب مكانو ٗبأر 

متحاانن ٥با، اك٤با قريب كصوؿ ملكة سبأ إٔب ببلده أمر أبف تيغٌّب بعض معآب عرشها  ،ّّْ/ٕالدقائق
نَ  ِعْلمٌ معُب ) -ٔ هي ًعٍلمي اٍلًكتىابً ( يعِب العلم ا١بزئي كقولو )اْلِكَتابِ  مِّ يعِب  ّْعد/الر  (كىمىٍن ًعٍندى

اإلماـ كمن مصاديقو اإلماـ علي بن أيب طالب )ع( كالفارؽ بْب آصف ك  ،العلم الكلي ا١بامع
عن اإلماـ علي )ع( )كن ٤با ال ترجو أرجى منك ٤با ترجو.. كخرجت ملكة سبأ  علي )ع( كبّب.

 .ّٗ/ْنور الثقلْبفأسلمت مع سليماف)ع(( 
ٍََخ هََِْ ـَدءَضْ كَََِّٔد ،َّيْعًًََُٕ َُد خٍََُِّّٖ َِٖٓ ظٌٌَُُٕ ؤَّْ ؤَظَيْعًَُِ نظَُُْٗ ػََُْ٘يَد َُيَد ًٌَُُِّٗخ هَدٍَ﴿ -ٕٗ-ٔٗ  هَدَُطْ  ػَُُْ٘يِ ؤَىٌََٰ

 ﴾ُِِِْٕٓٔنيَ ًًَُنَّد هَسِِْيَد ِٖٓ خُْؼَِِْْ ًَؤًُظِْنَد  ىٌَُ ًَإََّٗوُ
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كما يتنكر   ، تعرفو( غٌّبكا بعض أكصاؼ عرشها كشكلو ا٣بارجي ٕبيث الَنكُِّروا)قاؿ سليماف 
ـْ  أَتَػْهَتِدي نَنظُرْ اختباران لعقلها كذكائها ) ،اإلنساف حٌب ال ييعرؼ ( يَػْهَتُدوفَ  اَل  الَِّذينَ  ِمنَ  َتُكوفُ  َأ

 ِقيلَ  َجاَءتْ  فَػَلمَّا) -ِْلننظر إذا رأتو ىل هتتدم إٔب أنو عرشها كتعرفو بفراستها أـ ٱبفى عليها! 
َكَذا أمثل ىذا العرش عرشك؟ كٓب يقل )أىذا عرشك( لئبل : قيل ٥باصلت (؟ فلما ك َعْرُشكِ  َأىََٰ

 !( يشبهو كيقاربو كٓب تقل نعم ىو كال ليس ىو، فلم تنًف كٓب تثبتُىوَ  َكأَنَّوُ  قَاَلتْ يكوف تلقينان ٥با )
ٓب ال يثبت كال ينفي على ا١بـز إاٌل بدليل قطعي! كأعجب سليماف ّٔذا الرد األف الفاىم كالع

 قَػْبِلَها ِمن اْلِعْلمَ  َوُأوتِيَناذم يكشف عن رجحاف عقلها ُب مواجهة ا٤بفاجأة العجيبة )ال ،الذكي
من قبل  ،كصدؽ نبوة سليماف ،: كأكتينا العلم بكماؿ قدرة هللاال يزاؿ كبلـ بلقيس( ُمْسِلِمْبَ  وَُكنَّا

لنا إليك من اآلايت ٗبا شاىدانه أبمر ا٥بدىد كٗبا ٠بعناه من ريسي  ،ىذه ا٤بعجزة ُب إحضار العرش
لنهجك منقادين لك من ذلك ا٢بْب، فبل حاجة يب  خاضعْبالدالة على ذلك، ككنا مسلمْب لو 

أهنم عرفوا ا٢بق كآمنوا بو  :ىذا من كبلـ سليماف وقومو ومعناه: وقيلإٔب إظهار معجزات أخرل 
حسن تقوٙب كىي كاملة : كُب ىذه إشارة إٔب أف ا٤برأة خلقها هللا ُب أفائدةقبل بلقيس. كاسلموا 

: من ا٣بطأ القوؿ أف ا٤برأة انقصة عقل كحظ كدين! كىذه ملكة سبأ إذفالعقل كا٢بظ كاإلٲباف، 
 ا٢باكمة ا٢بكيمة شاىد على ذلك.

 ﴾ًَدكَُِِّٖ هٌٍَّْ ِٖٓ ًَدَٗطْ بَِّٗيَد  خَُِّوِ يًُِٕ ِٖٓ ظَّؼْسًُُ ًَدَٗط َٓد ًَصًََّىَد﴿ -ٖٗ
َىا)    ىو عبادهتا القدٲبة للشمس كالقمر  ،ن اإلٲباف اب كاإلسبلـ لو سبحانو( كمنعها عَوَصدَّ
فاتٌبعتهم ُب كفرىم  ،( بسبب كفرىا كنشوئها بْب القـو الكافرينَكاِفرِينَ  قَػْوـٍ  ِمن َكاَنتْ  ِإنػََّها)

غلب الناس يسّبكف مع العرؼ أجداد، كىكذا باع أعمى كتقليد ٔبهل كرثتو من اآلابء كاألابتٌ 
ؤيىيٍم كقولو )  ،كيقلدكف اآلابء كاألجداد ،كيكونوف مع العقل ا١بمعيالعاـ، ماعي االجت أىكىلىٍو كىافى آىابى

ئنا كىالى يػىٍهتىديكفى  يػٍ فليس من السهولة الفرز  ،، كالناس على دين ملوكهمَُٕالبقرة/ (الى يػىٍعًقليوفى شى
كيسيطر عليو الكفر،  ،يو الضبلؿُب ٦بتمع يغلب عل ،كالضبلؿ كا٥بداية ،كالتمييز بْب ا٣بّب كالشر

ٍر ًعبىاًد فقاؿ ) ،نحسلذلك بٌشر القرآف الكرٙب أىل التمييز بْب ا٢بسن كاأل الًَّذينى يىٍستىًمعيوفى  ،فػىبىشًٌ
اىيمي اللَّي كىأيكلىًئكى ىيٍم أيكليو اأٍلىٍلبىابً  كىزىيَّنى كقولو ) ُٖ-ُٕالزمر (اٍلقىٍوؿى فػىيػىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي أيكلىًئكى الًَّذينى ىىدى

انيوا ميٍستػىٍبًصرًينى  أىفىمىٍن زييًٌنى لىوي ككقولو )، ّٖالعنكبوت/ (٥بىيمى الشٍَّيطىافي أىٍعمىا٥بىيٍم فىصىدَّىيٍم عىًن السًَّبيًل كىكى
ًلًو فػىرىآىهي حىسىننا ؟ قىٍاؿى وا كما اإلٌمعةلاًإمَّعىةن ق ونواٍ الى تىكي كعن النيب )ص( )٨بتصر( )، ٖفاطر/ (سيوءي عىمى

أف كا ؤ كإف أسا ،ٙبسنواأف ، فقاؿ كبل إف أحسن الناس أانسأأساءكا كىأىٍف  ،احسنٌ أ أحسنى النٍَّاسي  أىفٍ 
كمع التيار  ،ٲبنعهم النيب أف يسّبكا مع العقل العاـ ا١باىلي ،ُّْ/ّالَبغيب كالَبىيب ٙبسنوا(

ألفو آّتمع كاعتاد عليو  ( كمع ماحٌشر مع الناس عيديعارض من قاؿ )ىذا ك  ،ا١بماىرم الضاؿ
كيستنكر على  ،من عادات جاىلية كتقاليد منحرفة، كييعارض القرآف العقل ا١بماىرم العاـ

كىمىا أىٍكثػىري ) َُّا٤بائدة/ (كىأىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعًقليوفى ) ُٔغافر/ (أىٍكثػىرى النَّاًس الى يىٍشكيريكفى األكثرية فقاؿ )
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ًبيًل اللًَّ ) َُّيوسف/ (ًمًنْبى النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٗبيؤٍ   (كىًإٍف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىٍن ُب اأٍلىٍرًض ييًضلُّوؾى عىٍن سى
ٍل ًلًقلًَّة أىٍىًلوً )أيها الناس  ٕٔٓٓت هنج الببلغة خطبة، ُُٔاألنعاـ/  فىًإفَّ  ،الى تىٍستػىٍوًحشيويٍا ُبٍ طىرًٍيًق ا٥ٍبيدى
ةو مىاٍ  عىلىى ٍجتىمىعيوياٍ اً قىٍد  النٍَّاسى  اٍ  ًئدى بػىعيهى اٍ  ،قىًصيػٍره  شى !( كملكة سبأ عبدت الشمس كما كاف طىًوٍيله  كىجيويعيهى

٫بو العلمي ر كالبحث كالتدبٌ الصحيح فمنعها من التفكّب  ،يعبدىا قومها، فقلدهتم تقليدان أعمى
فبل قيمةى  ،فصارت كأحدىم ،كالعرؼ االجتماعي الضالْب ،كخضعت للعقل ا١بمعي ،األفضل

 فطنتها عندئذ! لذكائها ك 
 : وٓت اآلية داللة: فائدة

أحد االجتماعية : أف للبيئة ويدؿ أيضاً على أف حٌب اإلنساف للشيء يعمي كيصم كيذؿ الرقاب! 
سب نوع البلد كا٤بنطقة ٕب ،أىم ا٤بؤثرات الٍب تساىم ُب بناء شخصية اإلنساف ٫بو ا٣بّب أك الشر

كاكتسبت بو  ،ّب األكطاف ما رزؽ فيو اإلنسافكالوطن كاألعراؼ كالعبادات كالتقاليد، فإف خ
 اٍلغيٍربىةً  ُب  العقلكانقاد منو إٔب عبادة الرٞبن، ُب غرر ا٢بكم ) ، كٚبٌلص من مكر الشيطاف،ا١بناف

ه عن : على أف اشتغاؿ ا٤برء ابلشيء يصدٌ ٓت اآلية داللة أخرى -ِ(، غيٍربىةه  ُبٍ اٍلوىطىنً مق كىا٢بٍ  ،ةه بى رٍ قػي 
كٓب يكن لو رادع من عقل أك  ،اإلنساف إذا غلب حب ما سول هللا على قلبو فٌ إأم فعل ضده، 

كتلك  ،ُْٔ/ٕٕالبحار (حيبُّكى لًلشَّيًء يػيٍعًمٍي كىييصيمُّ دين، أصٌمو حبو كأعماه، كما قاؿ النيب )ص( )
فأفسدهتا كأضلتها عن  ، من ذكم العقوؿّبىي اآلفة ا٣بطّبة كا٤بريرة الٍب تسٌلطت على عقوؿ كث

اثت اآلابء كاألجداد كالعادات ك ق من مور سواء السبيل، كىذا يدعو اإلنساف إٔب التحرر كالتحقٌ 
على الدكاـ، كاف يطمئن من سبلمة قناعاتو كقناعاتو كأف يعيد بناء عقلو  ا٤بألوفة، االجتماعية

عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمْبى  تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى )كقولو كمعتقداتو ابستمرار بتزكية القرآف لو،  
الشورل كمعرفة الرأم اآلخر، النخب ا٣باصة على مبدأ ، لذلك ٯبب االنفتاح على ُالفرقاف/ (نىًذيرنا

 ،بع األحسنكالتشجيع على ا٢بوار كالنقاش كالبحث كالدراسة العلمية لكل األشياء، فاألحسن يتٌ 
 ا٢بسن ضٌيع األحسن.ألنو يبحث ٫بو األحسن، كمن اشتغل ُب 

 بِِِّٗ ََذِّ هَدَُطْ  هٌََخََُِّ ِّٖٓ ََُُّّٓٔيٌ صَُْقٌ بَِّٗوُ هَدٍَ  َٔدهَْْيَد ػَٖ ًًَََٙلَطْ ُُفَّصً لَِٕسَعْوُ ََؤَظْوُ كَََِّٔد  خُصَُّْقَ خيْوُِِِ َُيَد هََِْ﴿ -ٗٗ
 ﴾دَُِٔنيَخُْؼَ ََذِّ َُِِّوِ ََُِْْٔٔدَٕ َٓغَ ًَؤََِْْٔٔطُ َٗلِِْٕ َََِْٔطُ

كالصرح ك٠بي  ،: القصر الكبّب كالبناء العإب ا٤بزخرؼ )أك( ا٤بوضع ا٤بنكشف من غّب سقفالصَّْرحَ 
: قيل ٥با ادخلي ا٤بعُببذلك ألنو صريح صاُب شفاؼ أملس خالص من الشوائب كالعيوب، 

 َعن وََكَشَفتْ  ١بَّةً  ْتوُ َحِسبػَ  رََأْتوُ  فَػَلمَّاإنو ا٤بفاجأة ا٤بدىشة ٥با كلقومها! ) ،القصر العظيم الفخم
َها رم ٙبتو ماء  ٯب ،ككاف من زجاج شفاؼ جدان  ،: ا٤باء الغزير، فلما رأت ذلك الصرح١بّة( َساقَػيػْ

كثّب غزير، فجلس سليماف ُب صدره على سريره، كقصد بذلك هتويل ٦بلسو، فلما رأت ذلك 
و الزجاج من الصفاء كا٤باء، ٰبسب الرائي ٤با كاف علي ،ماءن غزيران كثّبان ( ١بَّةً )نتو ظالصرح تعجبت ك 
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فإهنا ٓب  ،أنو ال حائل بْب ا٤باء كا٤باشي، لذا ككشفت عن ساقيها لتخوض فيو كي ال تبتل ثيأّا
كٓب تسئ  ، كٓب تيستدع إاٌل لبلكراـ كاالحَباـٛبتنع من الدخوؿ ُب الصرح لعلمها أهنا ُب ضيافة كراـ

 َصْرحٌ  ِإنَّوُ  قَاؿَ ، )٤بعرفتها بو سابقان  ل كانت ثقتها بو عاليةب ،ف رأت العجائبأن بسليماف بعد ظال
َرَّدٌ  َرَّدٌ ( قاؿ ٥با سليماف: أنو قصر )قَػَوارِيرَ  مِّن ٩ب  كىو الزجاج الصاُب  ،( أملس انعم من قوارير٩ب 

أقيمت أرضيتو فوؽ ا٤باء، كظهر كأنو ماء غزير يدىش النفوس آنذاؾ كإٔب اآلف،  ،الشفاؼ
قالت حينئذ كىي اندمة  (نَػْفِسي ظََلْمتُ  ِإِّنِ  َربِّ  قَاَلتْ ا٤بقٌسى ضد الكسر )الزجاج استعماؿ 

 َمعَ  َوَأْسَلْمتُ إ٘ب ظلمت نفسي ابلشرؾ كعبادة الشمس كحانت فرصة توبتها ) مدىوشة: ربًٌ 
كخضعت لدينو فدخلت ُب  ،سليمافمت أمرىا كأسلمت مع أم سلٌ م يتسللامن  (ُسَلْيَمافَ 

ألهنا عرفت أف )ع( ( كحسن إسبلمها بصحبتها مع سليماف اْلَعاَلِمْبَ  َربِّ  َّلِلَِّ ؤمنة )اإلسبلـ م
نو إسبلـ إليس استسبلمان ألحد من خلقو كلو كاف ىو سليماف، حرية ُب األرض، اإلسبلـ  

 ٓت غرر ا٢بكمفيكونوف سواء ال غالب كال مغلوب،  ،العزة الٍب ترفع ا٤بغلوبْب إٔب صف الغالبْب
ٍغليويبي اًب٢بٍىقًٌ غىاًٍلبه كى  ،اٍلغىاًٍلبي اًبلشَّرًٌ مىٍغليويبه )  قٌ حى  ّبً غى بً  العزٌ  طلبً )مىٍن يى  )ع(اإلماـ علي عن ( اٍلمى
مثل إٲباف فكاف مثلها كقومها ُب إسبلمهم،  ،ِّٖ/ٕٕالبحارن( ىٍ الوى  وي زمى لى  ا٢بقٌ  اندى عى  نٍ مى كى  ،ؿذى يي 

 عوف.على طغياف فر  موسى كانقبلّٔٗبالسٌحرة 
بشكل ظهر على مسكنو كمظاىر ببلده  ،لقد طٌور سليماف ا٢بضارة ُب زمانو -: فائدة   

كدخلت تعأب سلمت بلقيس  أف ،ك٦بتمعو، كظهرت ا٢بداثة على أخبلقو كمبادئو كحيسن سّبتو
 ُب دين هللا كصارت داعية لغّبىا ُب ٦بتمعها، ألهنا كقفت مدىوشة أماـ ىذه العجائب ا٣بارقة الٍب

ر هللا لو قول أكرب من طاقة البشر، فرجعت إٔب هللا كتدؿ على أف سليماف سخٌ  ،عجز البشرتي 
 ِّاألعراؼ/ (قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى اللًَّ الًٍَّب أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه كىالطَّيًٌبىاًت ًمنى الٌرًٍزؽً كقولو )  ،مسلمة قلبها إليو
ٓت هنج الببلغة ، ى أف ال ٲبلكك شيءه إاٌل هللا تعأبعل ،: على إنو إملٍك كل شيءوٓت ذلك داللة

لىٍيسى الزٍُّىدي ) النيب )ص(عن  ،( كليست قيمة كل امرئ ما ٲبلكوًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو مىا ٰبيًٍسنيوي ) ٔٛحكم
ئىان  ًٍلكى شىيػٍ ًٍلكىكى شىٍيءه أ٭با ك  ،أىٍف الى ٛبى أما  ك ا٤بلك،إاٌل مال ،ِِٗ/ٗميزاف ا٢بكمة (الزٍُّىدى أىٍف الى ٲبى

آخر من بن داكد إٌف سليماف عن اإلماـ الصادؽ )ع( ) -ِزكاجها من سليماف ال دليل عليو، 
إٌف سليماف بُب ىذا  -ّ، ْٕ/ُْالبحار (٤با أعطاه هللا من نعيم الدنيا ،يدخل ا١بنة من األنبياء

 !قبل أف تصل ملكة سبأ من اليمن إٔب الشاـ أك بيت ا٤بقدسبسرعة الصرح 
 ﴾ َّىْعَصٌَُِٕٔ كَُِّوَدِٕ ىُْْ كَةٌَِخ خَُِّوَ خػْسًًُُخ ؤَِٕ صَدُِمًد ؤَوَدىُْْ ؼٌَُٔيَ بَََُِٰ ؤَََِْْٔنَد ًََُوًَْ﴿ -٘ٗ

رسلنا إٔب قبيلة ٜبود أخاىم، ُب النسب ال ُب الدين، صا٢بان )ع( فقاؿ ٥بم ابللغة العربية أكلقد 
نبياء )ع(، ككاف ا٤برجو أف ٯبتمعوا على اعبدكا هللا كحده ال شريك لو، كىذه دعوة ٝبيع األ

: فجائية، فإذا ىم ٝباعتاف إذا( ٱَبَْتِصُموفَ  َفرِيَقافِ  ُىمْ  فَِإَذاقوا فريقْب )لكنو تفاجأ أهنم تفرٌ  ،اإلٲباف



 

 419                         التاسع عشر ء/ ا١بز ٖٜ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٚالنمل / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

 ،غلبية( اب١بمع للداللة على األٱَبَْتِصُموفَ يتنازعوف ُب شأف الدين، كجاء الفعل ) ،مؤمنوف ككافركف
انيوا ًشيػىعناكقولو )  ،كل يقوؿ ا٢بق معي  ،ثرىم ُب ا٢بقأم يتنازعوف أك كيلُّ  ًمنى الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم كىكى

ٍيًهٍم فىرًحيوفى  / (ًحٍزبو ٗبىا لىدى كنز العماؿ ، عن النيب )ص( )ال ٚبتلفوا فتختلف قلوبكم( ِّالرـك
ت ا١باىل ما اختلف لو سك)عن اإلماـ علي )ع( بلؼ يهدـ الرأم الصائب(! تخ)اال ،ٖٓٗخرب

نػىهيمٍ كقولو )  ،ُٖصٖٕالبحار( الناس ا اٍختػىلىفيوا ًإالَّ ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ  .ُٕا١باثية/ (فىمى
 ﴾ظُُْلٌََُٕٔ َُْْؼٌََُِّ خَُِّوَ ظَْٕعَـْلًَُُِٕ ٌََُُْد  خُْمََٕنَصِ هَسََْ زِدَُِّّْٕحَصِ ظَْٕعَؼْفٌَُِِٕ َُِْ هٌَِّْ َّد هَدٍَ﴿ -ٙٗ

( ٓب تطلبوف العذاب قبل اِبلسَّيَِّ ةِ  َتْستَػْعِجُلوفَ  ٗتَِ سلوب لطيف رقيق رفيق، اي قـو )قاؿ ٥بم صاّب أب
: ىبل تستغفركف كتتوبوف إٔب هللا لوال( تُػْرَٞبُوفَ  َلَعلَُّكمْ  اَّللََّ  َتْستَػْغِفُروفَ  َلْواَل الرٞبة؟ )قبل ( ا٢بََْسَنةِ )

ئتنا ايصاّب إ ،يتوب هللا عليكم كيرٞبكم، كاف الٌكفار يقولوف لفرط اإلنكار أفرجاء  ،من الشرؾ
: ىبل تستغفركف هللا قبل نزكؿ فقاؿ ٥بمألهنم يستهينوف بو لشدة سفاىتهم،  ،بعذاب هللا العاجل

كىكذا ا١باىل ا٤بعاند يعمل بنفسو كما  !العذاب، فإف استعجاؿ ا٣بّب أكٔب من استعجاؿ الشر
 ،فإنو ال ٲبيٌز بْب السيئة كا٢بسنة ،: مىٍن ٓب يكن هللا تعأب ىدفو الكبّبفائدةعدكه! يعمل العدك ب

 ،سليم الفطرة اإلنساف وءما يس والسي ةفإنو يفقد ا٤بقياس الصحيح،  ،كبْب القبيح كا٢بسن
 ما يستحسنو، كلكن عندما تنقلب ا٤بفاىيم كتتغّب ا٤بعايّب كا٤بوازين الصحيحة بْب الناس، وا٢بسنة

ؼ! ك فيأمركف اب٤بنكر كينهوف عن ا٤بعر  ،كا٤بنكر معركفان، بل ينحدركف أكثر ،فّبكف ا٤بعركؼ منكران 
الذم يبْب ٥بم السيئة من الفرقاف الفطرم ك)القرآف الكرٙب( ألهنم يفتقدكف ا٤بنهج الراب٘ب القوٙب 

 .ُالفرقاف/(َيُكوَف ِلْلَعاَلِمَْب َنِذيًراتَػَباَرَؾ الَِّذي نَػزََّؿ اْلُفْرقَاَف َعَلىَٰ َعْبِدِه لِ ا٢بسنة، كقولو )
 ﴾ظُلْعَنٌَُٕ هٌٌَّْ ؤَٗعُْْ زََْ  خَُِّوِ ػِنًَ ؼَدجًُُُِْْ هَدٍَ  َّٓؼَيَ ًَزَِٖٔ زِيَ خؼَََُّّْْٗد هَدٌُُخ﴿-ٚٗ

: أجابوه بفظاظة كغلظة ا٤بعُبيَّ طائران ألنو سريع نزكؿ الشر، : تطايران كتشاءمنا بك، ك٠بي اّطّبَن
ككجوه الذين آمنوا  ،كما رأينا خّبان على كجهك ،تشاءىٍمنا بك اي صاّبي كأبتباعك ا٤بؤمنْب كقالوا

حٌل بنا من ببلء ا١بفاؼ كالتنازع كالشدائد، ككانوا قد أصأّم القحط  بك، فإنكم سبب ما
كىذا التشاـؤ  ،كىذا جواب السفهاء على دعوة ا٣بّب كاإلٲباف كا٥بدل ،كاختلفت كلمتهم ،كجاعوا

: طائركم( اَّللَِّ  ِعندَ  طَاِئرُُكمْ  قَاؿَ ٫برافات، )ا١باىلية ا٤بملوءة اب٣برافات كاالأخوذ من عادات م
فيكوف  ،كىو بقضائو كقدره ،سبب شؤمكم، إف ما يصيبكم من خّب أك شر مكتوب عند هللا

فعلى قدر ، كلست أان كمن معي ،مستقبلكم كمصّبكم عند هللا، كىو بسبب أعمالكم السيئة
سباب تكوف ا٤بسببات، كاألسباب بيد اإلنساف كا٤بسببات بيد هللا، كعلى قدر ا٤بقدمات تكوف األ

( بل ا٢بقيقة تُػْفتَػُنوفَ  قَػْوـٌ  أَنُتمْ  َبلْ بنفسو. )الدنيوم كاألخركم النتائج، كاإلنساف يصنع مستقبلو 
ىول أنفسكم  كيدفعكم ،غوائوإ( يفتنكم الشيطاف كٱبدعكم بوسوستو ك تُػْفتَػُنوفَ أنكم ٝباعة )

 ،ليمتاز ا٣ببيث من الطيب ،لتقولوا ما تقولوف، كأنتم قـو ٛبتحنوف بتعاقب الٌسراء كالضرٌاء عليكم
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 ٓت غرر ا٢بكم، كلتظهر أفعالكم الٍب تستحقوف ّٔا الثواب أك العقاب، كأنتم غافلوف عما يراد منكم
ٍاًد ا٢بًٍسًٌ فإهنا اٍلغىٍفلىةى حذركا إ) ا١بهبلء، حبهم ألنفسهم ٯبعلهم ال يفكركف  ( كآه من منطقًمٍن فىسى

ليوى بػىٍعضىكيٍم كقولو )  ،بقدر ما يتهموف الناس بغّب حق ،بعيؤّم نٍػتىصىرى ًمنػٍهيٍم كىلىًكٍن لًيػىبػٍ كىلىٍو يىشىاءي اللَّي الى
ٍن اتبع سينة هللا فه : هللا سبحانو سنَّ فائدة، ْدمحم/ (بًبػىٍعضو  ناؾ سيننان كأمر الناس ابألخذ ّٔا، فمى

 ، ، كمن ا٫برؼ عن سنة هللا فهناؾ الشر بدكف حاجة إٔب التشاـؤ ا٣بّب دكف ا٢باجة إٔب التشاـؤ
سينَّةى اللًَّ ُب الًَّذينى ال التشاـؤ كالتطٌّب،كقولو ) ،ر سنن هللا ىي الكفيلة بتحقيق ا٣بّب ُب النهايةفتدبٌ 

رنا مىٍقدي  لىٍوا ًمٍن قػىٍبلي كىكىافى أىٍمري اللًَّ قىدى  ّٖاألحزاب/ (كرناخى
 َٓد ٌَُُِِِّْوِ َُنَوٌََُُّٖ ؼَُّْ ًَؤَىَِْوُ َُنُسَِّْعَنَّوُ زِدَُِّوِ ظَوَدٌَُٔٔخ هَدٌُُخ ،ُّصِِْمٌَُٕ ًََُد خُْإََْضِ كِِ ُّلًًَُِْٕٕ ََىْػٍ ظِْٕؼَصُ خًَُِّْٔنَصِ كِِ ًًََدَٕ﴿-ٜٗ-ٛٗ

 ﴾َُصَديِهٌَُٕ ًَبَِّٗد ؤَىِِْوِ َٓيِِْيَ َ٘يًَِْٗد
: كاف من قـو صاّب ُب مدينة ا٢بجر من قادهتم ا٤بعُب ،: العصابو من ثبلثة رجاؿ إٔب تسعةرىطال

تسعة رجاؿ طغاة بغاة قساة أكغاد  ،كىم ٥بم أتثّب على ٝباعتهم ،عصابة من ا٤بَبفْب ،كزعمائهم
هتم كيؤذكف الناسى كيعتدكف عليهم بكل كسيلة كٙبميهم قو  ،يفسدكف ُب أرض ا٤بدينة ،من األشرار

كثراؤىم، فطغى ّٔم الَبؼ فجعلهم مستكربين يستصغركف الناس، كيؤذكف ا٤بستضعفْب كيقاكموف 
ٕبيث ٓب أيمل منهم ا٣بّب كٓب يؤمن  ،ا٤بصلحْب كجعلهم الَبؼ كالسرؼ يفسدكف أنفسهم كغّبىم

ذين عقركا كىم ال ،ُب قلؤّم موضع للصبلح كاإلصبلح ( مطلقان، ٓب يبقى ُيْصِلُحوفَ  َواَل منهم الشر! )
ركف لو كألىلو ُب الظبلـ كيدبٌ  يومركف علآالناقة، فضاقت نفوسهم بدعوة صاّب كحجتو، فراحوا يت

أقسموا  :: ٙبالفوا، قاؿ بعضهم لبعضتقا٠بوا( اِبَّللَِّ  تَػَقا٠َبُوا قَاُلوا )-ْٗ، مكركىان  يتوف لو أمران كيبٌ 
 َشِهْدَنَ  َما ِلَولِيِّوِ  لَنَػُقوَلنَّ  ّتَّ ليبلن كلنقتلنو كأىلو كأكالده )و ( لنباغتنٌ َوَأْىَلوُ  لَنُػبَػيِّتَػنَّوُ حلفوا اب )أك 

( ما حضران مكاف ىبلكو، كال عرفنا َشِهْدَنَ  َماٍب نقوؿ لوٕب دمو كلقومو كعشّبتو )( َأْىِلوِ  َمْهِلكَ 
قوف ُب ىذا القوؿ! ك٫بلف ٥بم إان لىصاد( َلَصاِدُقوفَ  َوِإَنَّ قاتلو كال قاتل أىلو كأكالده لطلب الثٌأر )

كغلب دكف مضموف، ف هللا لفظان و : كانوا يعرفا١بواب: كيف يقسموف اب كىم كافركف؟ فائدة
 ُْآّادلة/ (كىٰبىًٍلفيوفى عىلىى اٍلكىًذًب كىىيٍم يػىٍعلىميوفى على ىذه ا٤بعرفة الضبلؿ كالفساد كالشرؾ كقولو )

 ؤََّٗد ٌَُِْٓىِْْ ػَدهِسَصُ ًَدَٕ ًَْْقَ كَدٗظُُْ ،َّْٙؼًَُُُٕ َُد ىًَُْْ ًٌَُْٓخ ًٌََََُْٓٗد ًٌَُْٓخ ًًٌَََُُٓخ﴿-ٔ٘-ٓ٘
 ﴾ؤَـَْٔؼِنيَ ًَهٌََْٓيُْْ يَََُّْٓٗدىُْْ

كىو تدبّبه السريع ا٣بفي برد   ،مكركا كدبركا ا٤بؤامرة على اغتياؿ صاّب، كمكر هللا سبحانو   
 ،كهم قبل أف ينٌفذكا مكرىمبتعجيل ىبل  ،حيث أبطل مكرىم، عاقبهم عقاب ا٤باكرين ،كيدىم

ا كقولو )  ،( كىم ال يدركف كيف يدبر هللا األمورَيْشُعُروفَ  اَل  َوُىمْ ككاف ٥بم اب٤برصاد ) ٍيدن كىأىرىاديكا ًبًو كى
( ًسريكفى فىبلى أيىٍمىني مىٍكرى اللًَّ ًإالَّ اٍلقىٍوـي ا٣بٍىاإهنم أمنوا مكر هللا ) ،َٕاألنبياء/ (فىجىعىٍلنىاىيمي اأٍلىٍخسىرًينى 

يقي اٍلمىٍكري السَّيًٌئي ًإالَّ أبًىٍىًلوً كىذا يدؿ أف عاقبة الظلم كخيمة كقولو )، ٗٗاألعراؼ/ ، ّْفاطر/( كىالى ٰبًى
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ًإذىاٍ رىأىيٍػتيمي ) عن اإلماـ الصادؽ )ع( ،ُُِ/ٕٕالبحار( ًبوً  قيًتلى  اٍلبػىٍغيً  سىٍيفى  سىلَّ  مىنٍ ) عن اإلماـ علي )ع(
نػيويبى ًمنى النٍَّاسً  اٍلعىٍبدى يػىتػىفىقَّدي  نًٍبوً  ،الذُّ ًسيىان ًلذى بن اكعن  ِْٔ/ٖٕالبحار ٍعلىميويٍا أىنَّوي قىٍد ميًكرى ًبًو(اً فى  ،انٍى
دار صاّب شاىرين سيوفهم، فرمتهم ا٤ببلئكة اب٢بجارة فقتلتهم( كعنو )أجد ُب كتاب  اعباس )أتو 

 ،كالظلم ُب الدنيا ينٌغص العيش ،ُْٕ/٦ٕبمع البيافهللا أف الظلم ٱبٌرب البيوت، كتبل ىذه اآلية( 
: التدبّب لؤلمر، ا٤بكر( َوَمَكُروا) -ُ:فائدةكىو ظلمات ُب اآلخرة.  ،كرٌه األايـكيي  ،ق الصدرضيٌ كيي 

إف قصد بو فعبلن  (ومذمـو)ل بو فعبلن ٝبيبلن، رٌ ٙبإف  )٧بمود(، كىو ةليصرؼ الغّب عما يقصده ٕب
اه مكران بطريق ا٤بماثلة ُب ك٠بٌ  ،في ُب إحباط ا٤بؤامرة الضارة( تدبّبه ا٣بمكر هللاقبيحان، كيعِب )

أ يشى  ا ٓبىٍ مى ، كى هللا كافى  اءى ما شى )، ِٗالتكوير/( اءى اللَّي كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشى اللفظ دكف ا٤بعُب كقولو )
( فتأمل كتفٌكر ُب َأْٝبَِعْبَ  َوقَػْوَمُهمْ  مْ َدمَّْرََنىُ  َأَنَّ  َمْكرِِىمْ  َعاِقَبةُ  َكافَ  َكْيفَ  انظُرْ )-ُٓ (نٍ كي يى  ٓبىٍ 

يعِب الباقْب الذين كانوا راضْب بعمل  ،عاقبة أمرىم كنتيجة كيدىم، كيف أاٌن أىلكناىم أٝبعْب
 ،الساكت عنو)كالراضي بو كا٤بعْب عليو العامل ابلظلم )عن اإلماـ علي )ع( التسعة الشقاكاة، 

كىقىاليوا رىبػَّنىا ًإانَّ أىطىٍعنىا سىادىتػىنىا كىكيبػىرىاءىانى ُب الظلم كقولو ) ،ُِّ/ٕٓالبحارثبلثة(  شركاء (كا٢باضن لو
ٍافى ًعبػٍرىةن لًلنٍَّاسً ، ككانوا عربة للمعتربين، ٕٔاألحزاب/( فىأىضىلُّوانى السًَّبيبلى  ، كالذم كىأىٍخسىري النٍَّاًس مىٍن كى

ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبى  ٍاًضٍْبى كى بًٌريكيفى ك )ٍاًقٍْبى، الى يػىتًَّعظي اًبٍلمى بًٌري اٍلميدى نىةن الى كقولو ) (!كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحىكي  ،ييدى كىاتػَّقيوا ًفتػٍ
َّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاصَّةن  ا كقولو )، ِٓاألنفاؿ/( تيًصيَبى كىًإذىا أىرىٍدانى أىٍف نػيٍهًلكى قػىٍريىةن أىمىٍرانى ميتػٍرىًفيهى

ا فىحىقَّ عى  ا تىٍدًمّبنافػىفىسىقيوا ًفيهى ىى مٍَّرانى ا اٍلقىٍوؿي فىدى  .ُٔسراء/إلا( لىيػٍهى
 ﴾َّعَّوٌَُٕ ًًََدٌُٗخ آَٓنٌُخ خٍََُِّّٖ ًَؤَجنَْْنَد ،َّؼٌََُِْٕٔ ُِّوٌٍَّْ َُأَّصً ٌََُِٰيَ كِِ بَِّٕ  ٌَََُِٔخ زَِٔد وَدًَِّصً زٌُُْظُيُْْ كَعِِْيَ﴿ -ٖ٘-ٕ٘
أك ساقطة متهدمة موحشة بسبب  ،ة من أىلهاأم فتلك بيوهتم خالي ،: خالية خربةخاوية   

ِلكَ  ٓت  ِإفَّ ظلمهم ككفرىم، ألف أىلها ىلكوا ) ( آَليَةً ( إٌف ُب ىذا التدمّب )يَػْعَلُموفَ  لَِّقْوـٍ  آَليَةً  ذََٰ
َنا )-ّٓإٌف ىذه النتائج مرتبطة ٗبقدماهتا،  ،عظوفًلعربة عظيمة لقـو يعلموف قدرة هللا فيتٌ   َوَأ٪َبيػْ

الذين آمنوا بصاّب كفازكا برضا هللا  ،( كا٪بينا من العذاب ا٤بؤمنْب ا٤بتقْبيَػتػَُّقوفَ  وََكانُوا َمُنواآ الَِّذينَ 
، كىمىٍن شىكىرى هللا تػىوىكَّلى عىلىى هللًا كىفىٍاهي  تػَّقىى هللاى كىقىٍاهي، كىمىنٍ اً مىٍن ) ، كدخلوا ُب حصن التوحيدلوو كرس
كما جاء ُب   ،من ٨باكؼ الناس، فبل ٯبمع عليو خوفْب ( كالذم ٱباؼ هللا يقيو سبحانوجىزىاٍهي 

إنو إٔب جانب الشر ا٤بنتشر ُب آّتمع ىناؾ خّب ٰبيط بو  ،حديث قدسي. كتبْب اآلية سٌنة دائمة
 ٕالرعد/( كىًلكيلًٌ قػىٍوـو ىىادو كلو كاف قليبلن، كلكنو كشعاع ا٥بداية ُب كسط الضبلؿ الكثيف. كقولو )

ا نىًذيره كىًإٍف ًمٍن أي كقولو ) لىٍقنىا أيمَّةه يػىٍهديكفى اًب٢بٍىقًٌ كىًبًو كقولو ) .ِْفاطر/ (مَّةو ًإالَّ خىبلى ًفيهى كى٩بٍَّن خى
  .ُُٖاألعراؼ/( يػىٍعًدليوفى 

 ﴾ًٌَُُؼًد بٌِْ هَدٍَ ُِوٌَِْٓوِ ؤَظَإْظٌَُٕ خُْلَدلَِٙصَ ًَؤَٗعُْْ ظُسْصًَُُِٕ﴿-ٗ٘
 ،من األقواؿ كاألفعاؿ ،قبحو ككرب ذنبو كزاد ضررهما عظم )من الذنوب الكبّبة( ىي : الفاحشة

مو على و كاألعراؼ كالشرائع، أم كاذكر إذ قاؿ لوط لقكالنفوس كُب العقوؿ  ،كُب الظاىر كالباطن
كىي  ،( أتفعلوف الفعلة الشاذة ا٤بتناىية ُب القبحَأأَتُْتوَف اْلَفاِحَشةَ شكل استفهاـ إنكارم ٙبذيرم )
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كىم يبصركف حركة ا٢بياة ُب ٝبيع  ،م كترؾ زكاج النساء كإ٪باب الذريةدابرىأتياف الذكور من إ
لىٍقنىا زىٍكجىٍْبً لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى جناسها ٘برم على نظاـ الفطرة كقولو )أأنواعها ك   (كىًمٍن كيلًٌ شىٍيءو خى
( كأنتم تعلموف وفَ َوأَنُتْم تُػْبِصرُ كىم كحدىم الشواذ ُب كسط ا٢بياة كاألحياء أٝبعْب، )، ْٗالذارايت/

 ،: كأنتم تبصركهنا بعضكم من بعضوقيلفحشها كضررىا ا٤بادم كا٤بعنوم كالنفسي علمان يقينان، 
دكف حياء كخجل فيكوف أفحش  ،ألهنم كانوا يعلنوف ّٔا كال يستَبكف ،كينظر بعضكم إٔب بعض

تتخفى فبل تطٌلع كأقبح، كمع ذلك ال يرتدعوف!. كإف بعض ا٢بيواانت لتدعوىا طبيعتها إٔب أف 
عليها العْب حْب تتصل ذكورىا إبانثها، أما ىذه ا٢بيواانت اآلدمية الضالة شذت عن طبيعة 

ًديكيمي اٍلميٍنكىرى ا٢بيواف كاإلنساف! كقولو ) ٍتيوفى ُب انى أتى كىزىيَّنى ٥بىيمي الشٍَّيطىافي مىا  قولو )ك ِٗالعنكبوت/ (كى
انيوا يػىٍعمىليوفى  ًلًو فػىرىآىهي حىسىنناأىفىمىٍن زييًٌنى لىوي )كقولو  .ّْاألنعاـ/ (كى  . ٖفاطر/( سيوءي عىمى

 ﴾ظَفْيٌََُِٕ هٌٌَّْ ؤَٗعُْْ زََْ  خُنَِّٕدءِ يًُِٕ ِّٖٓ َ٘يٌَْشً خُُِّـَدٍَ َُعَإْظٌَُٕ ؤَجِنٌَُّْْ﴿-٘٘
، ب كالكره كاالعَباضكىو ُب مقاـ التعجٌ  ،كاالستفهاـ إنكارم كللتوبيخ أيضان، إنو شيء ال يصدؽ

كشذكذ طبائعكم تشتهوف  ،كم كقباحة نفوسكمتىا( أحقان أنكم أيها القـو لفرط سفأَئِنَُّكمْ أم )
كعمل اللواط  ،ا١بنسي كالشذكذ الرجاؿ كتَبكوف النساء البلٌب خلقهن هللا لكم؟! إنو اال٫براؼ

( من َ٘بَْهُلوفَ  ـٌ قَػوْ  أَنُتمْ  َبلْ ا٤بخزم! الذم بو تستحسنوف القبيح كتستقبحوف ا٢بسن، )القبيح القذر 
 (كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي ا١بهالة ٗبعُب السفاىة كالنذالة، أم متجاكزكف ٢بدكد هللا )

كف على مصرٌ  ،معاندكف على الفاحشة ،نتم قـو سفهاء خبثاء مستمركف على ا١بهلأبل ، ُالطبلؽ/
نتم ال تعرفوف سوء عواقبها ك٘بهلوف ٨باطرىا! لقد أعمى كأ ،كالسفاىة كا٢بقارةكالقذارة النذالة 

فقد أخذكا ا١بهل ٗبعنييو السيئْب ابعتباره أصل كل  !فبل تقبلوا نصيحة الناصحْب ،الشذكذ قلوبكم
فىبلى تىكيونىنَّ ًمنى كا١بهل ٗبعُب السىفىو كا٢بمق كا١بهل ا٤بركب كقولو ) ،شر: ا١بهل بفقداف العلم

 . ّٓعاـ/األن (ا١بٍىاًىًلْبى 
 ،خطّبة كمريرة تؤدم إٔب استغناء الرجاؿ ابلرجاؿ، كالنساء ابلنساءشاذة : اللواط فاحشة فائدة

( ا٤بشبوه ُب زماننا ا٤بعاصر، كابلتإب إيقاؼ التناسل كالتكاثر كالقضاء على الزواج ا٤بثليكيسمى )
اكة  كالوابئية الفتٌ بلقية كاألخمراض النفسية كشرؼ األمومة كاألبوة، كانتشار األالصا٢بة األسرة 

كخراب نظاـ الدنيا، إهنم ألفوا  ،كبذلك فساد التدبّب ركان كغّبىا،و كفايركس الككالسرطاف يدز كاأل
َوَمْن ىذه الفاحشة النكراء كتٌعودكا عليها، فاعتربكا الرجوع إٔب ا٢بالة ا٤بستقيمة شذكذان!! كقولو )

، إهنم انقلبت عندىم ا٤بقاييس ّٔالزخرؼ/ (ُو َشْيطَاًَن فَػُهَو َلُو َقرِينٌ يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْٞبَِن نُػَقيِّْض لَ 
فأصبح ا٤بعركؼ عندىم  ،فلم يعرفوا أف يزنوا اب٤بيزاف الصحيح، فتلوثت عندىم الفطرة ،الصحيحة

كا٤بنكر معركفان، فهو معتد على ٝبيع ا٢بقوؽ، كأصبح آّتمع على حافة اال٫براؼ كا٤بخاطر  ،منكران 
تعارض حركة السنن اإل٥بية الٍب تعٌجل ّٔم ا٥ببلؾ، كا١باىل يعمل بنفسو كما يعمل العدٌك  الٍب

ٍاًؿ ٓبٍى ٲبىيتٍ  كىٍطءمىٍن أىّبىَّ ُبٍ ) بعدٌكه! عن النيب )ص(  ٕٗالبحار!( يىٍدعيوى الٌرًجىٍاؿى ًإٔبى نػىٍفًسوً  حىٌبَّ  الٌرًجى
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ًإالَّ أىٍلقىى هللاي عىلىٍيًو  ،ٍن نػىٍفًسًو طىاٍئًعىان يػىٍلعىبي ًبوً مىٍا أىٍمكىنى أىحىده مً كعن اإلماـ علي )ع( ) ،ٕٔص
ٍاءً  حيث ال  ،: كأكثر ما يكوف اللواط ُب معسكرات ا١بنودفائدة ٗٔصٕٗالبحار(!شىٍهوىةى النًٌسى
أك ُب السجوف حيث يكوف ا٤بسجونوف ٧بركمْب من االتصاؿ ا١بنسي الشريف، أما  ،يوجد نساء

فيصبح ىو القاعدة ُب بلد أبسره مع كجود النساء كتيسّب الزكاج فهذا ىو  أف يشيع ىذا الشذكذ
 .كالعجيب! كالرىيب كا٤بخيف الغريب

 القرآف الكرمي العشروف منا١بزء 
 ﴾ َّعَؽَيًََُُّٕ ؤَُٗدٌْ بَِّٗيُْْ  هََُّْعٌُِْْ ِّٖٓ ٌُُغٍ آٍَ ؤَوُِْـٌُخ هَدٌُُخ ؤَٕ بَُِّد هٌَِْٓوِ ـٌََخذَ ًَدَٕ كََٔد﴿-ٙ٘

ىم ؤ إاٌل أف قالوا زعما ،ٓب يكن جوأّم بعضهم لبعض ،فلما هنى لوط قومو عن الشذكذ ا١بنسي
ٍب عللوا السبب ُب ىذا االخراج  ،ىٌجركا لوطان كأىلو إاٌل امرأتو من بلدتكمك أخرجوا  ،استهزاءن 

إذ كاف  ،لواط كالسحاؽعوف عن الىوف كيستنكركف كيَبفٌ : يتنزٌ روفيتطهّ ( يَػَتَطهَُّروفَ  ُأََنسٌ  ِإنػَُّهمْ )
عوف عن ىوف كيَبفٌ كما كاف اللواط شائعان بْب رجا٥بم! أم ٕبجة إهنم قـو يتنزٌ   !شائعان بْب نسائهم

، ىو على حقوؽ اإلنساف كلو داللة على البغي كالعدكاف ،اللواط كيعٌدكف فعلنا شاذان قذران كقبيحان 
٨بزية قبيحة، كهنا فاحشة ر الرجاؿ كيعدٌ ركف كيتعففوف عن أداباستهزاء ّٔم كاستخفاؼ أبهنم يتطهٌ 

ولكنهم كاعتربكا لوطان كمن معو كائنات غريبة كعجيبة تعيش ُب ٦بتمع أًلفى الشذكذ كاستذكقو!، 
قبلع ألنو يدعو إٔب اإل ،ان نفسي ان ر ضيقفهم التطهٌ كيكلٌ  ،عوا وتطّهروا عنواستنكروا الشذوذ وترفّ 

حهم هللا جعلوا ء يعمي كيصم كيذؿ الرقاب، قبٌ كىكذا حبك للشي ا٤بنتشر! عن ذلك الشذكذ
من  همخراجإك  ىملوجوب طردكا٤بربر كجعلوا ذلك السبب  ،أفضل ا٢بسنات ٗبنزلة أقبح السيئات

 ،خبلقي ُب مستنقع الرذيلةكالسقوط األا٣بطّب، البلد! فجوأّم يكشف عن ا٫بطاطهم الفكرم 
كال  لئلصبلح،غّب قابل  جتماعي فاسد موبوءاالٍب تعد الطهارة كالتعفف عيبان كبّبان ُب ٧بيط 

اذ ٚبتل عنده القيم عندما تنقلب ا٤بقاييس الصحيحة ٓت ٦بتمع ش: فائدةيصليح للحياة. 
، ينظركف إٔب اإلنساف ا٤بستقيم الطاىر ا٤بتعفف ىو الشاذ كالغريب! بينما خبلؽوا٤ببادئ واأل

ىت م انغمسوا ُب الرذيلة فأحبوىا فتشوٌ هنإيكوف ا٤بنحرؼ كا٤بفسد كالفاحش ىو ا٢بالة ا٤بألوفة، 
أمامهم عناصر الفضيلة ككرىوىا، كىكذا تكوف العفة كالفضيلة مكركىة خسيسة عند الفاجر 

  ر بقدر معٌْب مقدٌ منطق الفطرة ف أل ،منطق الفطرة السليم ٯبهل كل شيء ٱبالفالعاىر!، كالذم 
، كمن ضاؽ عليو ا٢بق فالباطل عليو أضيق كقولو ْٗمر/الق (ِإَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ كقولو )

اًفرًينى تػىؤيزُّىيٍم أىزِّا ) ٍلنىا الشَّيىاًطْبى عىلىى اٍلكى ا ،أىٓبٍى تػىرى أىانَّ أىٍرسى  (فىبلى تػىٍعجىٍل عىلىٍيًهٍم ًإ٭بَّىا نػىعيدُّ ٥بىيٍم عىدِّ
 .ْٖ-ّٖمرٙب/
 ﴾ؽَُُ خُُْٔنٍَََِّٖكََٕدءَ َٓ ًَؤَْٓؽََُْٗد ػََِْْيِْ َّٓؽًَُخ  ،خُْـَدزَُِِّٖ َِٖٓ هًََََّْٗدىَد خَُْٓؤَظَوُ بَُِّد ًَؤَىَِْوُ كَإَجنَْْنَدهُ﴿-ٛ٘-ٚ٘

العجوز السيئة  امرأتوإاٌل  ،ّبهجىل بيتو ا٤بؤمنْب من العذاب الواقع ابلقـو قبل التفخلصناه كأ
ْرََنَىاكالعاقة لزكجها الناشز عليو ) ،الكافرة الداعمة للشذكذ : الباقْب ُب الغابرين( اْلَغاِبرِينَ  ِمنَ  َقدَّ
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أم قٌدران بقضائنا كتقديران من ا٤بهلكْب، الباقْب ُب العذاب، لرضاىا بفعلهم كإعانتها  ،العذاب
٭با كانت تدؿ عليها، عن أ٥بم عليو، كمن رضي بفعل قـو صار منهم، أهنا ٓب تعمل أية فاحشة ك 

ٍاءي ثىبلىثىة ،كىاٍلميًعٍْبي عىلىٍيوً  ،اٍلعىٍاًملي اًبلظٍُّلمً اإلماـ علي )ع( ) كأيضان  ،ُِّ/ٕٓالبحار(كىالرٍَّاًضٍي ًبًو شيرىكى
( فقلب هللا عليهم دايرىم كجعل َوَأْمَطْرََن َعَلْيِهم مََّطًرا )-ٖٓالساكت عنو كا٢باضن لو شركاء، 

 اإلنسانية كا عن نظاـ الفطرةكشذٌ  ،كقناعاهتمكمشاعرىم نفسهم أأسفلها، ألهنم قلبوا أعبلىا 
فقلب هللا عليهم مدينتهم، فصارت عقوبتهم من جنس أعما٥بم، كأمطران عليهم مطران  السويٌة،

عجيبان غريبان، كىو حجارة من السماء نزلت عليهم كا٤بطر لكثرهتا، كىو حجارة من سجيل 
 .فهي كالرصاصة ،مة عند ربك، صغّبة ا٢بجم ثقيلة الوزفمنضود متحجر معلٌ 

كىمىا ظىلىٍمنىاىيٍم كىلىًكٍن  ( فبئس مطر الذين أينذركا كٓب ينتفعوا ابإلنذار كقولو )اْلُمنَذرِينَ  َطرُ َفَساَء مَ )
انيوا أىنٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى  صبلحهم، كأصبح كجودىم إ، أصأّم ا٥ببلؾ عندما يئس من ُُٖالنحل/ (كى

الضارة ُب حركة السنن  ألهنم العناصر الشاذة الفاسدة ،ضرران على استمرارية ا٢بياة كاألحياء
 رةي كى سى كى  ،لً هٍ ا١بى  ةي رى كى راتف: سى كى م سى كي نٍ ر مً ظهى تى  ٓبٍ  امى  مٍ بكي رى  نٍ مً  ةو نى يػٌ التارٱبية. ُب ا٢بديث )أنتم على بً 

: مفهـو ا٤بطر ُب القرآف جاء ابلنقمة كالعذاب كما ُب ىذه فائدة ،ّٗٓ/ٔركح البياف نيا(ٌب الدٌ حي 
 كاإلنبات! أما الغيث جاء ابلرٞبة ،اآلية
 ﴾ًٌَُُُِّْٕٙ ؤََّٓد وٌَُْْ آَُِّوُ  خصْؽَلَََٰ خٍََُِّّٖ ػِسَديِهِ ػََََِٰ ًَََِٔدٌّ َُِِّوِ خُْمًَُْٔ هَُِ﴿-ٜ٘

ىو خطاب خاص للنيب )ص( كأيريد بو العمـو إٔب كل مؤمن اب، كاآلية دعوة إٔب ذكر هللا 
ـٌ ٲباف( الذم تعمر بو القلوب، )كأٮبها )اإل ،على نًعىمو الٍب ال ٙبصى ،اب٢بمد كالثناء ( َوَسبَل

كالسبلمة كالنجاة، ٤با ذكر هللا سبحانو بعض األنبياء كما خصهم بو من كاإلكراـ كالسبلـ كالتحية 
كنصرة رسلو عليهم،  ،)ص( أف ٰبمد هللا على إىبلؾ كفرة األمم ا٤باضية ان الفضل، أمر نبيو دمحم

م على ٝبيع مو الٍب ال ٙبصى، كأف ٰبمد هللا كيسلٌ كىو ا٤بستحق للحمد من ٝبيع عباده على نع
غ دعوتو كٞبل رسالتو بياف منهجو كقولو ي( اختار كعصم لتبلاْصَطَفى الَِّذينَ األنبياء كا٤برسلْب )

بعها ينبغي أف يتٌ  ،، كُب ذلك أدب رفيع كسينة حسنةُِْألنعاـ/ا (اللَّي أىٍعلىمي حىٍيثي ٯبىٍعىلي رًسىالىتىوي )
كالصبلة على دمحم  ،كىو االستفتاح ٕبمد هللا ،اظ كُب كل كتاب٣بطباء كا٤ببلغْب كالوعٌ العلماء كا

ا٤بصطفى )ص( كآلو الطاىرين كأصحابو الذين معو أشٌداء على الٌكفار رٞباء بينهم، كعلى ٝبيع 
ل  كقبتربوم علمي كأخبلقي، أماـ كل درس  ،كالعلماء العاملْب كا٤ببٌلغْب الصا٢بْبرسلو ا٤بختارين 

رٌ  آَّللَُّ رشاد )كل قوؿ كعمل ك٧باضرة للتذكرة كالعظة كاإل ( استفهاـ تقريرم ييراد ُيْشرُِكوفَ  َأمَّا َخيػْ
على ىذا السؤاؿ، أيهما خّب كأعظم كأنفع لعابديو، ىل هللا كلغة بو أخذ ا١بواب من كل لساف 

صناـ الٍب عبدكىا ذات ( أـ االُيْشرُِكوفَ  َأمَّاا٣بالق ا٤ببدع ا٢بكيم الذم خلق كل شيء خّب )
صنامان أالٍب يشركوهنا مع هللا؟ سواء أكانت  ،الٍب ال تغِب عن شيءالطوابئية الفاسدة ا٣بياالت 
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رة )كبلسيكية( ُب التعبّب متحجٌ كقناعات حجرية أـ أصنامان بشريةن أـ أصنامان معنوية من أفكار 
ين،  كٙبسب من الدٌ  ،ينن الدًٌ أـ قناعات متخلفة غّب قابلة للنقاش أك بدع ليست م ،ا٤بعاصر
، يشركوف اب شركان خفيان ابلرايء أك َُٔيوسف/ (كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم اًبللًَّ ًإالَّ كىىيٍم ميٍشرًكيوفى كقولو )

ق القلب بغّب هللا تعأب ...إْب كىذا السؤاؿ التوبيخي ُب اآلية ال حاجة للجواب ا٤بعاصي أك تعلٌ 
(  لَّ جو. عن النيب )ص( )إذا قرأ اآلية قاؿ بل هللا خّب كأبقى كأعنو ُب القرآف لوضوح كأكـر

كبذكر ا٤برسلْب كالدعاء ابلسبلـ عليهم، كُب ىذا  ،: كُب اقَباف ذكر هللا اب٢بمد كالثناء عليوفائدة
  كاعَباؼ بفضلهم على الناس.كاحَباـ للدعاة الداعْب إٔب اإلسبلـ تكرٙب لرسل هللا 

ؤَٕ ظُنسِعٌُخ  خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضَ ًَؤٍَََّٗ ٌَُُْ َِّٖٓ خََُّٕٔدءِ َٓدءً كَإَٗسَعْنَد زِوِ لًََخجِنَ ٌَخضَ زَيْفَصٍ َّٓد ًَدَٕ ٌَُُْْ ؤََّْٖٓ وََِنَ﴿-ٓٙ
 ﴾ ؤَبََُِٰوٌ َّٓغَ خَُِّوِ  زََْ ىُْْ هٌٌَّْ َّؼًٌَُُِْٕ َ٘فََُىَد 

كجد أف   ،ضحة، إذا تفٌكر اإلنساف كتدبٌر قليبلن كامألوفة ٕبقيقة كونية القرآف الكرٙب يواجههم    
كل شيء ُب الكوف يدؿ على كجود خالق لو، فلكل ٨بلوؽ خالق، كلكل موجود موجد، كلكل 
تنظيم منٌظم، كالذم ال يتعض ابلدالئل العلمية كالعقلية الواضحة الدالة على كجود هللا، فإنو 

اذىا بػىعٍ ينحرؼ إٔب عبادة اآل٥بة ا٤بتعددة ) ؿي فىمى سبيل كىمىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ، ِّيونس/ (دى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى
ككل شيء ُب الكوف  (ضيرُّهي الضَّبلىلىةي تى يستقيم بو ا٥بدل الى  كالذم) عىلىٍيًو أىٍضيىقٍ فسبيل ا١بهل  ،العلم

كيم ٩با ييستدؿي ّٔا اإلنساف ا٤بتدبر على كجود مبدع ح ،ٱبضع لسنن كقوانْب إ٥بية مقدرة بدقة
كتسكن لو  ،لطاعةكتطمئن ابكىو الذم يستحق أف تتعلق بو القلوب  ،الذم أبدعها ككٌوهنا

َنا ِبِو َحَداِئَق َذاَت بَػْهَجةٍ ابلعبادة )كتستقر النفوس  َن السََّماِء َماًء فَأَنبَػتػْ ( الذم أنزؿ َوأَنَزَؿ َلُكم مِّ
اًء كيلَّ شىٍيءو حىيٌو كىجىعىٍلنى كقولو )  ،لكم من السماء ماء الذم فيو حياة كل حي  (ا ًمنى اٍلمى

َنا ِبِو َحَداِئَق َذاَت بَػْهَجةٍ )، َّاألنبياء/ ٩با تبتهج  ،( بساتْب ٝبيلة كخضراء كمنظر حسنفَأَنبَػتػْ
( ليس ٗبقدكر البشر أف ينبتوا مَّا َكاَف َلُكْم َأف تُنِبُتوا َشَجَرَىاكتنشرح بو النفوس عندما تراه )

أىأىنٍػتيٍم تػىٍزرىعيونىوي أىـٍ ( ال يتم اإلنبات إاٌل ٗبشيئة هللا سبحانو كقولو )أنبتناحظ )شجرىا كال ٜبرىا، كنبل
، ىل ساىم اإلنساف ُب خلقها؟ فا تعأب خلق األشياء ٩با نعلم ك٩با ال ْٔالواقعة/ (٫بىٍني الزَّارًعيوفى 

فاإلنساف عجز على  نعلم، ك٫بن نتعامل مع خلق هللا ابألسباب الطبيعية كال نتمكن من صنعها،
كىي أصغر من أف تقاس، فكيف يستطيع أف ٱبلق بذرة  ال تيرل خلق حياة ُب خلية كاحدة

بتلك القدرة  ،أم ىل مع هللا معبود آخر سواه ،(؟ استفهاـ إنكارمَأِإلٌََٰو مََّع اَّللَِّ لئلنبات؟ )
َبْل ُىْم قَػْوـٌ اب٣بلق )د كىو ا٤بتفرٌ  !كفؤ كشريك لو يٌسمى ابإللو حٌب تساككا بينهما  ؟كالعظمة
بل ىم قـو يشركوف اب فيجعلوف لو عديبلن  ،: ٲبيلوف عن التوحيد إٔب الشرؾيعدلوف( يَػْعِدُلوف

يساككف بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ، كليس  تعأب ًعدؿ كال من ا٤بعادلة أم ( يَػْعِدُلوفكمثيبلن، أك )
ق كالصراط ا٤بستقيم، كا٫برؼ إٔب فمن عدؿ عن هللا أم ماؿ عن منهجو، عدؿ عن ا٢ب ،مساكو 
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ٍرؾي  أىٍدٗبى ) عن اإلماـ الباقر )ع( ،الشرؾ مع هللا ُب العبادة تىدًعى الرَّجيلي رىٍأايىن  ،الشًٌ فػىييًحبَّ عىلىٍيًو  ،أىٍف يػىبػٍ
 .َّْ/ِالبحار(كىيػىبػٍغىضى عىلىٍيوً 

زََْ ؤًَْؽَُُىُْْ َُد  ـَؼَََ َُيَد ًَََخَِِٔ ًَـَؼَََ زََْْٖ خُْسَمَُِّْْٖ لَدـًِّخ  ؤَبََُِٰوٌ َّٓغَ خَُِّوِ ؤََّٖٓ ـَؼَََ خُْإََْضَ هََُخًَخ ًَـَؼَََ وَِِدَُيَد ؤَْٗيَدًَخ ًَ﴿-ٔٙ
 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ

( مستقرة ال ٛبيد قَػَرارًاأـ من جعل األرض ) ،كونية أخرلالقرآف الكرٙب ٕبقيقة كاضحة  يواجههم 
 ، ببل ٧بور تدكر عليو، سها كحوؿ الشمسكال تضطرب ُب حركتها رغم دكراهنا حوؿ نف ،بكم

األرض من كجعلها ُب مكاهنا ا٤بناسب الدقيق، كلو تقربت  ،ٲبكنكم اإلقامة ّٔا كاالستقرار عليها
َوَجَعَل الحَبقت الكائنات، كلو بعدت ال٪بمدت الكائنات كتعذرت ا٢بياة! ) ليبلن الشمس ق

 ،هتا ا٤بختلفة، أك ُب أكديتها األهنار العذبة الطيبة لَبكيها( بْب جهاِخبَل٥َبَا( كجعل )ِخبَل٥َبَا أَنْػَهارًا
: ا١بباؿ، كجعل جباالن شا٨بة ترسي الرواسي( َوَجَعَل ٥َبَا َرَواِسيَ كتبث ا٢بياة ُب شراين األرض، )

كجعل ا١بباؿ ُب أماكن معينة دكف  -ُ كٚبتل حركتها، األرض كتثبتها لئبل ٛبيد بكم كتضطرب
( كجعل بْب ا٤بياه العذبة كا٤با٢بة َوَجَعَل بَػْْبَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزاكة األرض، )غّبىا حٌب تتوازف حر 

فاصبلن كبرزخان شفافان كمانعان ٲبنعها من االختبلط، لئبل يفسد ماء البحار ا٤بياه العذبة فتفوت 
 .ا٤بنفعة ا٤بقصودة من كل منهما

 ،ذب ال ٱبتلط مع ا٤باء ا٤باّب ٤بدة طويلة، حيث إف ا٤باء العات األهنار ٓت البحارإشارة إ٘ت مصبّ 
فتدفع مياه األهنار العذبة مياه البحار ا٤با٢بة إٔب الوراء، كتشكل  ،بسبب اختبلؼ درجة الكثافة

بذلك ٕبران عذابن داخل البحر ا٤باّب، كىذه الظاىرة مع حركة ا٤بد كا١بزر تساعد على سقي مناطق 
( أمع هللا معبود سواه شاركو أَِإلٌََٰو مََّع اَّللَِّ ) ّٓع الفرقاف/فمن أكجد ىذا النظاـ؟ راج ،زراعة كاسعة

( بل أكثر ا٤بشركْب ال يعلموف ا٢بق فيشركوف مع َبْل َأْكثَػُرُىْم اَل يَػْعَلُموفَ حاشاه تعأب ) ؟ُب ذلك
ر فسوؼ يقوده خوفان على امتيازاهتم، فالذم ال يتفكٌ  ،كالقليل يعلموف كلكنهم يعاندكف ،هللا غّبه

م ٙبتاج إٔب العلم لتعلٌ ألف ىذه ا٢بقيقة الكونية  ،كيذكر العلم ىنا (اَل يَػْعَلُموفَ ) !فكركفلذين يا
إٔب خاصة الواسعة، دقة النظاـ كعظمة ا٤بنٌظم، ٍب ينتقل السياؽ القرآ٘ب ّٔم من مشاىد الكوف 

ته لًٍلميوًقًنْبى كىُب اأٍلى أنفسهم كقولو )  .ُِ-َِالذارايت/ (أىفىبلى تػيٍبًصريكفى نٍػفيًسكيٍم كىُب أى  ،ٍرًض آىايى
 ﴾ظًًٍََََُُّٕ َّٓد هًَِِِْد  خَُِّوِ َّٓغَ ؤَبََُِٰوٌ  خُْإََْضِ وَُِلَدءَ ًََّفْؼٌَُُِْْ خٌُُّٕءَ ًٌََِّْٙقُ يَػَدهُ بٌَِخ خُُْٔعْؽََُّ ُّفِْرُ ؤََّٖٓ﴿-ٕٙ
كالذم مٌسو الضر  ،كتعٌسر عليو ا٤بطلوب ،بك أـ من يستجيب ا٤بضطر الذم أقلقتو الكر    

فيستجيب  ،كدعاء ا٤بظلـو ال مرٌد لو ،كاضطر للخبلص من معاانتو، كدعاء ا٤بضطر ال حجاب لو
كرٞبتو العبد من ربو كالبأساء؟ لقرب  ( كيدفع عنو الضرٌ الس وءَ  َوَيْكِشفُ دعاءه كيليب نداءه )

كٱبلف بعضكم  ،األرض تعمركهنا( كٯبعلكم كرثة سكاف اأْلَْرضِ  ُخَلَفاءَ  َوٯَبَْعُلُكمْ سبحانو بو )
(؟ أمع هللا إلو اَّللَِّ  مَّعَ  أَِإلََٰوٌ لوف مسؤكليتها كعمارهتا )بعضان، جيبلن بعد جيل كتتصرفوف فيها كتتحمٌ 
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( ما تتذكركف، أم ما أقٌل تذكركم َتذَكَُّروفَ  مَّا َقِليبًل يفعل ذلك حٌب تعبدكه؟ ) ،آخر سواه
  .بل تتأثركف كال تتفاعلوف كال هتتدكفف كتفكركم كاعتباركم فيما تشاىدكف؟!

عن النيب )ص( ُب دعاء ا٤بضطر )اللهم رٞبتك أرجو فبل تكلِب إٔب نفسي طرفة  -ُ: فائدة
كُب ا٣برب )ثبلث دعوات مستجاابت  ،ٗصَِا٤براغيعْب، كأصلح ٕب شأ٘ب كلو ال إلو إاٌل أنت(

قاؿ  -ِ ا٤بصدر السابق ى كلده(كدعوة الوالد عل ،كدعوة ا٤بسافر ،ال شك فيهن: دعوة ا٤بظلـو
كىًإذىا جابة كل مضطر كقولو )إأىل التفسّب البلـ ُب ا٤بضطر للجنس ال لبلستغراؽ حٌب يلـز 

اًع ًإذىا دىعىافً  ( إذا هِإَذا َدَعاٍب قيده ) ُٖٔالبقرة/ (سىأىلىكى ًعبىاًدم عىِبًٌ فىًإٌ٘بً قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّ
 ،فينقطع الداعي عن عامة األسباب الظاىرية ،بلنقطاع كمالولطة ك لدعاء شرك ا٤بضطر لحقق 

 .كحده الكرٙب كيتعلق قلبو كلو بربو
ٝبع بْب األسباب الظاىرية أك  ،كأما من كقع اب٣بلط بْب تعٌلق قلبو ابألسباب الظاىرية فقط

لسانو يدعوه بكليس بكلو، ٭با يدعو ربو ٔبزئو إك  ،ودعاء ربو، فليس يدعو ربو دعاء ا٤بضطر
فإذا صدؽ ُب الدعاء انقطع بكلو إٔب ربو كحده، فإنو تعأب ٯبيب ا٤بضطر  ،دكف قلبو كمشاعره

ف الدعاء عن االستجابة، ككم من داع يدعو فبل خلٌ تكيكشف السوء عنو، كال يا٤بستغيث 
، من دعاء كغّب ٧بقق لشركط الدعاءكال يستغيث فهو غّب مضطر كغّب منقطع  ،يستجاب لو

رٌ  َعِّب ُىوَ  ْبطأَ أَ  الَّذي َوَلَعلَّ ) االفتتاح )من  عن اإلماـ الصادؽ )ع(( االُُمورِ  ِبعاِقَبةِ  ِلِعْلِمكَ  ٙت َخيػْ
 كٓب أيجره هللا على ظبلمتو( ،لو ستجبٍ عذر ظا٤بان بظلمو سلط هللا عليو من يظلمو، كإف دعا ٓب يي 

 ة.صدؽ النيك  االنقطاع فإف الدعاء على قدر ،ِّّ/ٕٓالبحار
ٍنسىافي عىجيوالن ) كقولو ٍنسىافي اًبلشَّرًٌ ديعىاءىهي اًب٣بٍىٍّبً كىكىافى اإٍلً ، كقد يدعو اإلنساف ُُسراء/اإل (كىيىدٍعي اإٍلً

كىعىسىى أىٍف كقولو )  ،فبل ٘باب دعوتوضرره عليو، كىو ال يعلم  ،كىو يريد ا٣بّب !على نفسو ابلشر
يػٍره لىكيٍم كىعىسىى أى  ئنا كىىيوى خى يػٍ ئناتىٍكرىىيوا شى يػٍ بُّوا شى ، فا٤بضطر ُب ٢بظات ُِٔالبقرة/( لىكيمٍ  شرَّ كىىيوى  ٍف ٙبًي

كالسوء، ذلك  ال ٯبد لو ملجأ إاٌل هللا يدعوه ليكشف عنو الضرٌ كالغريق ُب كقت الشدة، الضيق  
كتتجرد عنو كسائل النصرة كأسباب ا٤بتنوعة، سناد حْب تضيق ا٤بشاكل عليو كتتهاكل كسائل اإل

ٓت تو كال قوة ُب األرض تنجده، ككل ما كاف يعده لساعة الشدة قد ٚبلى عنو، ا٣ببلص، ال قو 
ا٢با٠بة تستيقِ الفطرة فتلجأ إ٘ت القوة الوحيدة وا٤بديدة الٍب ٛبلك ا٢بساسة لحظة لىذه ا

جو اإلنساف إٔب هللا، كلو كاف قد نسٌيو من قبل ُب ساعات الرخاء، فا ، كيتٌ الغوث والنجدة
 ،الذم ٯبيب ا٤بضطر )أم مضطر( على االطبلؽ إذا دعاه ىو كحده دكف سواهسبحانو كتعأب 

بلمة كاالطمئناف برٞبتو، كينجيو من الضيق كالببلء ٯبيبو كيكشف عنو السوء كيرده إٔب األمن كالسٌ 
 ،ُب أكقات الرخاء كفَبات الغفلة والناس يغفلوف عن ىذه ا٢بقيقة ا٤بهمةاآلخذ اب٣بناؽ! 
مسوف القوة كالنصرة كا٢بماية ُب قوة من قول األرض ادكدة، فأما حْب فيغفلوف عنها فيلت
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القلوب رين ، كيزكؿ عنهم تلجئهم الشدة كيضطرىم الكرب فتزكؿ عن فطرهتم غشاكة الغفلة
 .كيرجعوف إٔب رّٔم منيبْب إليو، مهما يكونوا من قبل غافلْب أك مكابرين كقسوهتا،

كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيو٘ب كقولو )  وغّب السائل  ا٤بضطر والسائلطر وغّبضإّف هللا تعا٘ت ٯبيب ا٤ب -ّ
مىٍن يػيٍعًطي مىٍن ٓبٍى يىسىألوي كىٓب يىًعرًٍفوي ُب الدعاء ) َٔغافر/ (تىًجٍب لىكيمٍ أىسٍ  مىٍن يػيٍعًطي مىٍن سىألىوي، ايى ايى

نػىنيان ًمٍنوي كىرىٞبىة كيٌل ٪بىٌاٍحي  كى  ،رٍَّٞبىةً كيٌل  ًمٍفتىاٍحي فىإنيوي  الدُّعىٍاءً  نى مً  ركاثى )أكى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(( ٙبى
( بوً صاحً لً  تحى فٍ أف يػي  كي وشى إاٌل يي  وي رعي كثر قى يي  اببه  ليسى عاء، كى هللا إاٌل ابلدُّ  ما عندى  ناؿي كال يي  ،حىاًجة
ألنو  ،كأشٌد انقطاعان إٔب هللا تعأب ،٭با خصص ذكر ا٤بضطر ألنو أكثر حاجةإ، ك ِٓٗ/ّٗالبحار

كخالصة كيستغيث من كل قلبو، كوف ٝبيع أحاسيسو كمشاعره مستنفرة مع الدعاء يدعو كت
 (اإًلٍخبلىًص يىكيويفي ا٣بٍىبلىصي ُب ) عن اإلماـ علي )ع(، رع إٔب هللا كحده بكل صدؽ كإخبلصالتضٌ 

على أف ، كىناؾ آايت كثّبة تدؿ ّالزمر/ (أىالى للًًَّ الدًٌيني ا٣بٍىاًلصي كقولو )  ،َّٗتنبيو ا٣بواطر ص
كركوب السفينة ُب البحر فيدعوه ابنقطاع اتـ كقولو   ،و عند االضطرار  تعأباإلنساف يتوجٌ 

تيٍم ُب اٍلفيٍلًك )  ،ِِيونس/ (كىظىنُّوا أىنػَّهيٍم أيًحيطى ًًٍّٔم دىعىويا اللَّى ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى  (إٔب قولو)حىٌبَّ ًإذىا كينػٍ
اب٢باجة إليو ُب كل ا٤بواقع، ُب الشدة كالرخاء )ابختيارىم( ركا دائمان أف يشع هكقد أراد هللا لعباد

ة كاالنكسار ُب حاالت الشدٌ  كلكن تكوف ا٢باجة إليو سبحانو أشدٌ  ،كُب الضعف كالقوة
( اْلُمْضَطرَّ  ٯبُِيبُ  َأمَّنىناؾ عبلقة بْب قولو ) -ْفيغاث، ابنقطاع كاالضطرار عندئذ يستغيث 

( أحد مصاديقها اإلماـ ا٤بهدم )ع( كىو ا٤بضطر ُب دعوتو اأْلَْرضِ  ُخَلَفاءَ  مْ َوٯَبَْعُلكُ كقولو )
. ا٤بأمولة كقياـ حكومة الصا٢بْب ،ُب األرضلة ا٤بؤىٌ كٯبعلو خليفتو  ،فيجيبو هللا كيكشف السوء

 . مع االختصار ْٗصْتفسّب نور الثقلْب جمثلو ُب 
 ػََّٔد خَُِّوُ ظَؼَدََُ  خَُِّوِ َّٓغَ ؤَبََُِٰوٌ  ََلَْٔعِوِ ًََُّْ زََْْٖ زًُُْٙخ خَُُِّّدقَ َُُُِّْٔ ًََٖٓ ًَخُْسَمُِْ خُْسَُِّ ََُُِٔدضِ كِِ َّيًٌُِّْْْ ؤََّٖٓ﴿-ٖٙ

ًٌَُُُِّْٕٙ﴾ 
ا٢بّبة كالشدة، ( ظُُلَماتِ  ٓت )إٔب مقاصدكم ُب سفركم كحضركم  مٍ كي دي رشً يى  نٍ أـ مى ( يَػْهِديُكمْ  َأمَّن)

هوف إليها ابلليل كالنهار؟ كقولو لربارم كالبحار كالببلد الٍب تتوجٌ كُب الظبلـ الدامس ُب ا
مىاتو كىاًبلنٍَّجًم ىيٍم يػىٍهتىديكفى ) كمن ٌعلمكم اخَباع األدكات الفنية ا٤بختصة ا٢بديثة  ُٔالنحل/( كىعىبلى

( مبشرة ُبْشًرالرايح )(؟ كمن الذم يسوؽ اَرْٞبَِتوِ  َيَديْ  بَػْْبَ  ُبْشًرا الرِّاَيحَ  يُػْرِسلُ  َوَمنا٤بتنوعة؟ )
بنزكؿ الغيث الذم ىو رٞبة للببلد كالعباد؟ كمن الذم جعل لكم تلك الطاقة ا٤بدركة ا٤بفكرة 

(؟ أإلو اَّللَِّ  مَّعَ  أَِإلََٰوٌ ))العٍقلي رىسىويؿي ا٢بق( ٓت غرر ا٢بكم ليهديكم إٔب كل خّب؟  (العقل)ا٤بسماة 
هللا القادر ا٣بالق  ( تعٌظم كٛبٌجدى ُيْشرُِكوفَ  َعمَّا اَّللَُّ  تَػَعاَ٘ت مع هللا يقدر على شيء من ذلك؟ )

 عن مشاركة ا٤بخلوؽ العاجز.كتسامى 
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ؤَبََُِٰوٌ َّٓغَ خَُِّوِ  هَُْ ىَدظٌُخ زُُْىَدٌَُْْٗ بِٕ ًُنعُْْ  ؤََّٖٓ َّسًَْؤُ خُْىَِْنَ ؼَُّْ ُّؼًُِْهُ ًََٖٓ َُُِّْهٌُُْ َِّٖٓ خََُّٕٔدءِ ًَخُْإََْضِ ﴿-ٗٙ
 ﴾صَديِهِنيَ

كبدء ا٣بلق حقيقة كبّبة ال ٲبكن أحد تعليلها بغّب كجود هللا ككحدانيتو، كلكن االقرار ببدء ا٣بلق 
على ىذا االبداع الذم يظهر فيو دقة التقدير كالتدبّب كالقصد كالتنسيق، كىذه الدقة تلجئك  

أعما٥بم  ( إعادة ا٣بلق بعد ا٤بوت للحساب، ليلقوا جزاءىم ا٢بق علىاب٤بعادكذلك للتصديق )
كإف كاف يتم فيها أحياانن بعض ا١بزاء،  ،ُب دار الفناء، الٍب ال يتم فيها ا١بزاء ا٢بق على األعماؿ

الكوف يقتضي أف يتم ٛبامو ابلتنسيق ا٤بطلق بْب عمل اإلنساف  ةفهذا التنسيق الواضح ُب خلق
سق ال يتحقق فيها التنمن التصديق ٕبياة أخر  فكجزائو، كىذا ال يتم ُب ا٢بياة الدنيا، فبلبد إذ

كالكماؿ، كمن يقدر على اإلنشاء يقدر على اإلعادة، كٰبكم العقل إف إعادة ا٣بلق بعد ا٤بوت 
أي ا٣بٍىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي كىىيوى أىٍىوىفي عىلىٍيوً أيسر من إٯبادىم من ال شيء أكؿ ا٣بلق كقولو )  (كىىيوى الًَّذم يػىٍبدى

/  يػىرىل كىىيوى  األيٍخرىل النٍَّشأىةى  أىٍنكىرى  اٍلعىجىبي كيلُّ اٍلعىجىًب ًلمىنٍ ن )ع( )، عن اإلماـ زين العابديِٕالرـك
ليوي كىكىثير كىجىلوي ) ٓت غرر ا٢بكم ،ِْصٕالبحار (األيكئبى  النٍَّشأىةى  اًر إقامًتًو، خىلىصى عىمى ٓت ( مىٍن سىعىى ًلدى

ىعىادً ، كىمىٍفسىدى الزَّادً من الفساًد إضاعًة ) ٖٔهنج الببلغة كتاب
  (ة ا٤ب

بل ىو رجوع ا٤بخلوقات إٔب  ،ا٤بعاد ا١بسماِن ليس إعادة للشيء من العدـ -ُ: فائدة
ٯباد من العدـ كٙبلل ُب الشكل، ألف عمق القدرة على اإلصورهتا األكٔب بعد أف ٢بق ّٔا تغيّب 

اية، بل قد تدؿ على نفس القدرة على اإلعادة بعد ا٤بوت، فبل ٚبتلفي القدرة ُب البداية عن النه
عادة، ألف البداية تنطلق من دكف مثاؿ أكثر صعوبة من اإل )ضمن ا٤بيزاف العقلي( تكوف البداية

َن السََّماِء َواأْلَْرضِ بينما اإلعادة على ضوء ا٤بثاؿ ) ( كمن يرزقكم أبسباب ٠باكية  َوَمن يَػْرزُُقُكم مِّ
ُقْل (؟ أإلو مع هللا يفعل شيئان من ذلك؟ )َّللَِّ أَِإلٌََٰو مََّع اكالغيث كأسباب أرضية كالنبات كالثمرات )

( احضركا حجتكم القوية ا٤بقنعة، كدليلكم العقلي أك النقلي َىاُتوا بُػْرَىاَنُكْم ِإف ُكنُتْم َصاِدِقْبَ 
ألف ا٣بلق  ،الثابتْب على ما تزعموف إف كنتم صادقْب ُب أٌف مع هللا إ٥بان آخر! كال برىاف لديكم

ارو أمر كاحد قائم اب تعأب كقولو ) ،كالتقدير كالتدبّب ،كاإلعادة هي ٗبًٍقدى ، ٖالرعد/ (كىكيلُّ شىٍيءو ًعٍندى
 ، كقولو: أككد األدلة الٍب ٘بمع ا٢بجج القاطعة الٍب تبُب على االقناع كتعتمد الصدؽوالَبىاف

، كىنا يطالبهم ُُٕا٤بؤمنوف/ (ًحسىابيوي ًعٍندى رىبًٌوً كىمىٍن يىدٍعي مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى الى بػيٍرىىافى لىوي ًبًو فىًإ٭بَّىا )
نسانيتهم، فبل يؤمنوا إاٌل ٗبا يقبلو العقل إالقرآف أف يستعملوا شيئان من العقل كا٤بنطق كأف ٰبَبموا 

، كتربز عظمة القرآف الكرٙب ابعتنائو ابلربىاف الذم يقطع ا٣بصاـ بقوة ا٢بجة كيطمئن إليو القلب
إٔب ا٢بوار كالنقاش ا٤بفتوح، كتبادؿ اآلراء الٍب تعتمد على االستدالؿ ا٤بنطقي  كالبياف، كالدعوة

(، ُب أربعة مواضع ُب القرآف سواء طلب برىاف عقلي ُقْل َىاُتوا بُػْرَىاَنُكمْ العلمي ا٤بقنع، كجاء )
( ذكر رزقهم من السماء عبلقة ا٤بعاد ابلرزؽ)-ِ أك نقلي، برىاف ذك حجة ابلغة كبياف مقنع.
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األرض بعد ذكر البدء كاإلعادة، ألف رزؽ السماء كاألرض لو عبلقة ابلبدء كاإلعادة، فعبلقة ك 
كف ُب ز رزؽ األرض ابلبدء معركفة فهو الذم يعيش عليو العباد، كعبلقتو ابإلعادة أف الناس ٯب

 رفهم ُب ىذا الرزؽ الذم أعطوه ُب الدنيا، كعبلقة رزؽ السماء ابلبدءاآلخرة على عملهم كتصٌ 
كىو ُب اآلخرة للجزاء كا٢بساب، كىكذا تبدك دقة التناسق ُب  ،كاضحة فهو ُب الدنيا للحياة
 السياؽ القرآ٘ب البليغ العجيب.

 ﴾ُّسْؼَؽٌَُٕ ؤََّّدَٕ َّْٙؼًَُُُٕ ًََٓد  خَُِّوُ بَُِّد خُْـَْْرَ ًَخُْإََْضِ خََُّٕٔدًَخضِ كِِ َٖٓ َّؼَُِْْ َُّد هَُ﴿-٘ٙ
سولو )ص( أف ييعٌلم الناس أنو ال يعلم الغيب كعلم الساعة أحد من أىل يقوؿ سبحانو آمران ر 
كىلىٍو  كقولو عن لساف النيب دمحم )ص( )  ،من ا٤ببلئكة كا١بن كاألنبياء كا٤برسلْب ،السماكات كاألرض

ٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى ا٣بٍىٍّبً كىمىا مىسًَِّبى السُّوءي   كحده ىو الذم كهللا ُٖٖاألعراؼ/ (كيٍنتي أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى الى
ا ًإالَّ ىيوى يعلم ذلك كقولو ) هي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يػىٍعلىميهى ، ككاف سَب الغيب عن ٗٓاألنعاـ/ (كىًعٍندى

ا٤بتطٌلع  ،ا٤بخلوقات كافة لصا٢بهم، فلو علم هللا أف ُب كشف ىذا الغيب خّبان لكشفو لئلنساف
الشؤكف الٍب تتعلق أبمور العآب اآلخر  :د ابلغيبوا٤برا !الشديد كا٤بغـر ُب التطٌلع إٔب ما كراءه

: ما غابى عن حٌسنا كليس ُب والغيبتقع ٙبت حواٌسنا كعلمنا، ال كأحوالو، كشؤكف الدنيا الٍب 
مقدكران معرفة ما يكوف ُب ا٤بستقبل حقيقة كليس ٚبمينان، كمنو ما يتعلق ابلعآب اآلخر كأحوالو 

فَ  َيْشُعُروفَ  َوَما) ( مٌب يبعثوف أايف( كما يدركف كما يشعركف ا٣ببلئق حٌب ٦برد شعور )َعُثوفَ يُػبػْ  َأايَّ
ٍتًيكيٍم ًإالَّ من قبورىم كينشركف بعد ا٤بوت لقياـ الساعة؟ كقولو ) ثػىقيلىٍت ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض الى أتى

ركح (قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد ) عن النيب )ص( (كفى اب٤بوت كاعظان ) ُٕٖاألعراؼ/ (بػىٍغتىةن 
ـه يى النٍَّاسي نً ) عن النيب )ص(، فبل يشعركف بيـو البعث إال حْب ٲبوتوف كٰبشركف ،ِِصّالبياف ًإذىاٍ ا

 .ُِّ/ِركح البياف( مىاتػيوياٍ ًإنٍػتػىبػىهيوياٍ 
ال يستقيم منهجها ُب  اإلسبلمية،اإلٲباف اب٢بشر كالنشر عنصر أصيل ُب العقيدة  -ُ: فائدة

كيتعلق بو القلب كٙبسب حسابو  ،قب يكمل فيو ا١بزاءتإاٌل بو، فبلبد من عآب آخر مر ا٢بياة 
النفس، كيقيم اإلنساف نشاطو على أساس ما ينتظره ُب العآب اآلخر، كاإلنساف خليفة هللا ُب 
األرض كانكشاؼ سَب الغيب لو ليس ٩با ييعينو ُب ىذه ا٤بهمة، كليس اإلنساف كحده ىو 

من خلق هللا ال تستدعي  (َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ٓت  َمن)كلكن كل  ،هللا اجوب عن غيب
ٍظًهري عىلىى عىآبي اٍلغىٍيًب فىبلى يي انكشاؼ سَب الغيب ٥بم، فيبقى ٌسره عند هللا كحده دكف سواه كقولو )

ا   .ِٕ-ِٔا١بن/ (ًإالَّ مىًن اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو  ،غىٍيًبًو أىحىدن
ا ًإلىٍيكى مىا  : نوع ييعٌلمو هللا تعأب ألنبيائو كقولو )الغيب نوعاف -ِ  تًٍلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيهى

ا أىٍنتى كىالى قػىٍوميكى ًمٍن قػىٍبلً  ـ القيامة كىو و من قبيل العلم بي والنوع اآلخر، ْٗىود/ (كيٍنتى تػىٍعلىميهى
يعلم أبف عاصفة رملية  َُٖٗنة خاص اب تعأب كحده. فلم يكٍن كارتر الرئيس األمريكي س
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كتبطل مؤامراتو ضد ثورة اإلماـ ا٣بميِب، كىل  ،يرافاتو ُب صحراء طبس ُب إر طائر سوؼ تدمٌ 
طبلقها؟! لو كانوا إا٤بخابرات تعلم أف مركبة الفضاء تشالنجر سوؼ تتحٌطم بعد ٢بظات من 

سبلمية ى إسقاط ا١بمهورية اإلقدموا على إطبلقها، كٙبالف الغرب كأمريكا كأكراب علأيعلموف ٤با 
بًٌريكيفى )كلكن  ُُٕٗٗب ايراف سنة  بًٌري اٍلميدى  ،كأان أيريد ،نت تريدأعبدم ) (!كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحىكي  ،ييدى

 كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اللَّي كقولو )  (نٍ كي يى  ٓبىٍ  شأى يى  ا ٓبىٍ مى كى  ،فاى كى   ء هللاي اى ا شى مى فى ) (كهللا يفعل ما يريد
ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا يػيٍنًفقيوفى أىٍموىا٥بىيٍم لًيىصيدُّكا عىٍن سىًبيًل اللًَّ قولو )ك  ِٗالتكوير/ (رىبُّ اٍلعىالىًمْبى 

يػيٍنًفقيونػىهىا ٍبيَّ تىكيوفي عىلىٍيًهٍم حىٍسرىةن ٍبيَّ يػيٍغلىبيوفى  ى كىمىا كىافى اللَّي لًييٍطًلعىكيٍم عىلى قولو )ك  ّٔاألنفاؿ/ (فىسى
ُب كلئلنساف  ،: غيب ألىل األرض كُب السماءللغيب مراتب -ّ، ُٕٗ/آؿ عمراف (اٍلغىٍيبً 

 : وىو على أنواعٙبصيل علمو 
كلك إمكاف إحضار  ،: ما غاب عنك مثل غيبة شخص عنك أك غيبة أمر من األمورأحدىا

من مستورة ت آ: ما غاب عنك كفيها ٨ببواثنيهاالشخص كاالطبلع على األمر الغائب، 
األكصاؼ كاألخبلؽ كتسامي الركح ٩با ىو غائب عنك، كلك إمكاف معرفتها بطريق ٦باىدة 

ٍاتً ) ٓت غرر ا٢بكم ،النفس كتزكيتها ٍاىىدى  يضاً أوفيو  (ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي التػٍَّهًذٍيًب كىاٍلميجى
نىان اً لىٍو كيًشفى اٍلًغطىٍاءي مىٍا ) يضاً أوفيو ائًر الغييويًب( ضىمائًري القيلويب، تىطَّلعي عىلى سىر  تىكىادي )  (ٍزدىٍدتي يىًقيػٍ

تًنىا ُب اآٍلىفىاًؽ : كغيب ليس لئلنساف إمكاف الوصوؿ إليو إاٌل إبذف هللا كقولو )واثلثها سىنيرًيًهٍم آىايى
ى ٥بىيٍم أىنَّوي ا٢بٍىقُّ  : كغيب ليس لئلنساف إمكاف الوصوؿ ورابعها، ّٓفصلت/ (كىُب أىنٍػفيًسًهٍم حىٌبَّ يػىتػىبػىْبَّ
تيمٍ إليو إاٌل بتعليم هللا تعأب لو كقولو ) ًء ًإٍف كينػٍ انىكى الى ًعٍلمى  ،صىاًدًقْبى  أىنًٍبئيو٘ب أبًى٠ٍبىاًء ىىؤيالى قىاليوا سيٍبحى

علمو إاٌل ٤بن ال سبيل إٔب  ،: غيب خاص اب تعأبوخامسها ِّ-ُّالبقرة/ (لىنىا ًإالَّ مىا عىلٍَّمتػىنىا
ال يعلمو أحد  ،: غيب استأثر هللا بعلمووسادسها (ِٕ-ِٔراجع )ا١بن/ ارتضى من رسوؿ،

 .(يـو القيامة)كىو علم الساعة حٌب أنبياءه، 
 ﴾د ػٌََُٕٔزََْ ىُْْ كِِ َ٘يٍّ ِّٓنْيَد  زََْ ىُْ ِّٓنْيَ زََِ خيَّخََىَ ػُِِْٔيُْْ كِِ خُْأوَُِشِ ﴿-ٙٙ

كلكن  ،كتتابعت أخبار الرسل حوؿ ا٤بعاد ،ؾ تتابع علمهم ابآلخرة كتبلحقأم تدار  :ادَّاَرؾَ 
كصار كٮبان كخياالن كاصبلن إٔب فيها، النتيجة عجزىم عن معرفة كقت الساعة كضعف علمهم 

ران ُب النفس، بل ليس عندىم علم أصبلن ُب اآلخرة ال قوم مؤثٌر كال ضعيف، بل القلب كمؤثٌ 
َها َبْل ُىْم ٓت َشكٍّ لؤّم كجهل عقو٥بم )ب عليهم الشك ٤برض قغلٌ تى  نػْ جزاء أ( التدارؾ تتابع مِّ

 ،الشيء بعضها بعد بعض إٔب االنقطاع، كتبلحقها ُب ا١بهل كاالضمحبلؿ كالفناء حٌب تنقطع
كا٤براد بو ا٤بستقبل أم أهنم  ،( بلفظ ا٤باضيادَّاَرؾَ كال يبقى أم شيء عندىم من العلم ُب اآلخرة )

ًإنػَّهيٍم لىًفي شىكٌو ًمٍنوي ، كقولو )حقيقة اآلخرة عندما يصطدموف ّٔا كيعيشوف فيهاسوؼ يدركوف  كى
 ألنو بعد فوات األكاف.عندئذ ال ينفعهم العلم كاليقْب!  ،َُُىود/( ميرًيبو 
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كبعضها يتبع بعضان كمع ذلك كلو ٓب  ،ئلٲباف ابليـو اآلخر كثّبةل: أف األسباب ا٤بوجبة ا٤بعُب
مغلقوف عن اآلخرة كما تقوؿ: فبلف عنود كجحود ال يقنعو شيء، أهنم ٓب تنقصهم هنم أل ،يؤمنوا

 ها كأصأّم العناد كاالصرار على الكفركأ٭با عاشوا البلمباالة ُب حقٌ  ،األدلة على كجود القيامة
َها َبْل ُىْم ٓت َشكٍّ الشك منطقان ُب حياهتم ) اذك ، كاٚبٌ ّٔا نػْ ذكا ( كيف يؤمنوف ابآلخرة كقد اٚبٌ مِّ

 ،ع من الشكظفأحٌب أصبح جزءان من كياهنم؟ فوقعوا ُب أشد ك  ،الشك فيها دينان كعقيدة معتمدة
فهو يرل كال يعقل كال  :يقاؿ عمي البصرالقلب ىو عمى البصّبة،  (عمو)كىو العمو كالعمى، 

( كرٌب أعمى ُب الظاىر بصّب ُب كفى اب٤بوت واعظاً ر سوء عاقبتو فهو ميت األحياء )يتفكٌ 
الباطن، كربَّ بصّب ُب الشكل أعمى ُب ا٢بقيقة، كعبلج ىذا العمى ا٤بعنوم ا٣بطّب ابإلٲباف 

  .كالعلم ابألدايف
هَ ) نػْ  .( جاىلوف أم عميت بصائرىم عن اآلخرةا َعُموفَ َبْل ُىم مِّ
، كقلبهم انفتاح الذىن وإ٘ت بصّبة القلبإ٘ت  اآلخرة ٕباجة: كىو أعمى القلب كالبصّبة، وفَ مُ عَ 
كاستغرقت طاقاهتم  ،كعقو٥بم ٙبٌجرت كتكٌلست عنها ،كأ٠باعهم ٌصماء عنها ،مى عن اآلخرةأع

فهم ُب  ،الفكرية ُب شؤكف حياهتم الدنيا فقط، فلم يبقى منها شيء يدركوف بو حقيقة اآلخرة
فلم يؤمنوا ابلعآب اآلخر،  ،جهل مرٌكب مطلق ُب فهم اآلخرة، كتعطٌلت أجهزة االستقباؿ عندىم

كا على الكفر، كبقوا ُب صرٌ أابلنشأة اآلخرة؟ فاعتمدكا العناد ك ابلنشأة األكٔب ككفركا منوا آ فكيف
عن   ،فطغى عليهم الضبلؿ كا١بهل فإذا ىم ُب عمى البصّبة ،شك من اآلخرة يراتبوف ُب أمرىا

 (عمو)يقاؿ ُب افتقاد البصر ك (العمى): ٓت مفردات اللغةكل ما يوصلهم إٔب ا٢بق ُب شأهنا. 
 ُب افتقاد البصّبة، كيقاؿ ُب األكؿ أعمى كُب الثا٘ب عىمي كعموى، عمى القلب )البصّبة( كىو أشدٌ 

 ، كال اعتبارِٕا٢بجر/ (لىعىٍمريؾى ًإنػَّهيٍم لىًفي سىٍكرىهًتًٍم يػىٍعمىهيوفى كقولو )  ،كأعمق ضرران من عمى البصر
 تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلىًكٍن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الًٍَّب فىًإنػَّهىا الى كقولو )  ،الفتقاد البصر ُب جنب افتقاد البصّبة

َها َبْل ُىْم ٓت َشكٍّ قولو ): ٓت الَعاٗتَِ اآلخر ك٨باطر الشّ : فائدة .ْٔا٢بج/ (ُب الصُّديكرً  نػْ ( مِّ
: خطّب بذاتو الّشكُب النفوس الضعيفة كالقلقة، ك ةر ة خطّبة ىابطة مضٌ ضيَّ رى : مرحلة مى كّ الشَّ 

الضبلؿ ك٨باطر اال٫بدار إٔب  ةّبه، فهو آفة الٌدين كمعرقل لئلٲباف كاألفكار، كىو بدايكمعدم لغ
ظلمها، كإذا كصل ٔب القلوب فيحجبها عن ي: إذا بقي ُب النفوس فوالّشكالفساد كا٢براـ. 

ًلكى ٯبىٍعىلي اللَّي الٌرًٍجسى عىلىى الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى طمئناهنا، كقولو )ا كىو  : الرجس، ُِٓـ/األنعا( كىذى
 كل شيء سىٌيئ يسوء حياة اإلنساف كمن معانيو )الٌشك(

: منها ا١بهل الَبدد كالتذبذب كالتقٌلب كالبقاء على ىذا العوامل الٍب تؤّدي إ٘ت الّشك
رىة ا١بٌهىل،  ر ا٢بكمر ٓت غاالضطراب من دكف عبلج ٤بواطن الشك  ( ًمٍن يػىتػىرىدٍَّد يػىٍزدىٍد شىكَّان )الشَّكى ٜبى

 فإف يسّب من الشك يفسد كثّب من القناعات اليقينية. 
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 : صل عليها الّشاؾٰبالٍب  ةطّب ٣بما ىي النتائج ا
ف ُب حّبة و : ٰبيط اإلٲباف كالعمل الصاّب، كٯبعلك ٧بجوابن عن ا٤بعرفة الصحيحة، كتكالشَّك

 (. ٍطًفئي نػيويرى اٍلقىٍلبً الشَّكَّ يي ) كم٢بٓت غرر اد دينك! سي فٍ يػى مستمرة حٌب يقلق قلبك كيؤٌرؽ ليلك كى 
 ص من الشك؟ كيف تتخلّ 

فمن يصدؽ  ،أىل العلم كاالختصاص نكذلك ٕبٌل اإلشكاالت كالشبهات ابلبحث العلمي، كم
)أعظم ألناس من ٓب يزؿ الٌشكَّ يقينو، بتكرار الفكر ينجاب  ٓت غرر ا٢بكمُب إٲبانو ٓب يراكده الشك 

 كرع كالوقوؼ عند الشبهة(  ال) ٖٔٔوٓت هنج الببلغة حكم )ينكشف( الٌشٌك( 
ككائنة كالبد منها، ألهنا تعطي للحياة معناىا كتبٌْب  : حقيقة اثبتو كمقٌدرةأما يـو القيامة

حيويتو كقيمتو كىدفو، كٗبا أف القيامة مقٌدرة كمدبرة، إذف فكٌل مقٌدر  فلسفتها، كتعطي للوجود 
، ككٌل آت قريب، ككٌل قريب ك ا ٓبٍى اد أف يكوف كقولو )كائن، ككٌل كائن آتو أىنػَّهيٍم يػىٍوـى يػىرىٍكنػىهى كى

 .  ْٔالنازعات/( يػىٍلبػىثيوا ًإالَّ عىًشيَّةن أىٍك ضيحىاىىا
َُ بِْٕ ىٍَََٰخ بَُِّد ؤََٔدؼرِيُ َُوًَْ ًُػًَِْٗد ىٍَََٰخ َٗمُْٖ ًَآزَدئَُٗد ِٖٓ هَسْ ،ًَهَدٍَ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ؤَبٌَِخ ًُنَّد ظَُُخزًد ًَآزَدئَُٗد ؤَجِنَّد َُُٔىَُْـٌَُٕ﴿-ٛٙ-ٚٙ
 ﴾خُْإًََُِّنيَ
كاالستفهاـ إنكارم: أإذا استحالت أجسادان تراابن ٫بن كآابؤان  ،كقاؿ ا٤بنكركف للبعث كالنشور   

َذا ٫َبُْن َوآاَبُؤََن ) -ٖٔفهل سنخرج من قبوران ك٫بيا مرة اثنية ُب عآب آخر جديد؟  َلَقْد ُوِعْدََن ىََٰ
من قبل أف يعدان دمحم ابلبعث  ،د كعدان األنبياء ا٤باضوف بذلك ا٤بعاد إٔب يـو القيامة( لقِمن قَػْبلُ 

كال نرل ٙبقق ذلك كال كقوعو  ،فهو كعد قدٙب ٓب نزؿ نوعد بو، فلو كاف حقان كصدقان ٢بصل
عىثي اٍلمىٍرءى كيػيبػٍ ) وعنو )ص(، ِِ/ّركح البياف(مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي ) عن النيب )ص(أمامنا، 

، فيجعلك تؤمن اب٤بعاد كىنا أيٌب دكر اإلٲباف كعظمتو، ِِِْٕكنز لعماؿ خرب( عىلىى مىا مىاتى عىلىٍيوً 
َذا ِإالَّ َأَساِطُّب ) قبل أف ترل حقيقتو، فيكوف اإلٲباف ضركرة ُب حياة اإلنساف، ٍب قاؿ ِإْف ىََٰ

ب ليس ٥با حقيقة، أم ما ىذا اإلٲباف اب٤بعاد رة ُب كت: خرافات كاكاذيب مسطٌ أساطّب( اأْلَوَِّلْبَ 
فبقيت حٌب كصلت إلينا،  ،كسطٌركىا ُب كتبهم ال صحة ٥با ،خرافات كأابطيل السابقْبمن  إال

هنم كقعوا ُب خطأ إ: فائدة !لوف مولعْب ابختبلؽ األكىاـ كا٣برافات كاالصغاء إليهافقد كاف األكٌ 
: ا٤بادة ال تيفُب قاؿ العلم ا٢بديثدة، ك رة اإلنساف ادككىم عندما قاسوا قدرة هللا ا٤بطلقة بقد

 كال تستحدث، ككذلك الطاقة ال تفُب، فإذا كانت ا٤بادة ال تفُب فكيف يفُب اإلنساف ببل رجعة
أىكيٍم تػىعيوديكفى ؟ كقولو )عٌدتو ا٤بناسبة ؟ فلماذا خيلق إذا ٓب يىعد للجزاءإٔب يـو القيامة ا بىدى  (كىمى

كهللا سبحانو منزٌه عن العبث، كهللا  ،فهذا عبث ُب ا٣بلقةا٤بعاد ا خيلق ببل عودة ، كإذِٗاألعراؼ/
 خلق ما خلق اب٢بق.

 اًب؟ عذَّ ما رأينا أحد خرج من قَبه مُ : سؤاؿ
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ٍوتىى إبًًٍذًف اللًَّ كىأيحٍ لقد أخرب القرآف أنو ُب زمن عيسى )ع( أحٓب ا٤بوتى كقولو ): ا١بواب ( ًيي اٍلمى
عادة ا٢بياة للميت تلك ا٤بعجزة ا٣بارقة القاىرة ا٤بتحٌدية ا٤بذىلة الٍب ٚبضع ٥با ، كإْٗآؿ عمراف/

كالٍب يقف اإلنساف عاجزان عن أتكيلها إاٌل اإلٲباف اب العظيم، كقد قاـ ا٤بيت من قربه  ،القلوب
ّب غك كأخرب عما القاه، كلكن بقي الكافر كافران، كا٤بؤمن مؤمنان، ألف ا٤بؤمن دليل كاحد يكفيو، 

( فىبلى يػيٍؤًمنيوا حىٌبَّ يػىرىكيا اٍلعىذىابى اأٍلىلًيمى ا٤بؤمن لو جئتو ابألدلة تلو األخرل فبل يؤمن، كقولو )
العيوف ٕبقيقًة  فإذا ٓب تػىرىه، من انحية اثنية فإف حقيقة العآب اآلخر فهو ُب عآب الغيب ٖٖيونس/

، كتكوف قوة البصّبة وقوة البصّبةاف وٝباؿ الَبىفقد رأتو القلوب ٕبقيقة اإلٲباف  ،األعياف
ال ترل كل حقيقة، فا١باذبية كا٢بجة كالبياف أقول من رؤية البصر، ألف العيوف ، كٝباؿ الربىاف

كىكذا عآب  ،سلكية ال تراىا العيوفبلكىكذا ا٤بوجات الصوتية كال ،حقيقة كلكنها ال تراىا العيوف
غّبىا ال تراىا العيوف كلكنها حقيقة كاقعية، كأيضان كا١براثيم كالبكَباي ك كالفّبكسات ا٤بكركابت 

 .ْبإالركح حقيقة كلكن ال تراىا العيوف...
فإنو يضل  ،اإلنساف الذم يريد أف يعرؼ كل ا٢بقائق عن طريق حواسو كليس عن طريق العلم

 السبيل، كاإلنساف الذم ال يعرؼ ٤باذا ٲبوت ال يعرؼ ٤باذا يعيش؟! كالذم ينكر النشور كاليـو
اْلِذْي اَل يَػْعِرُؼ َكْيَف و )كال يعرؼ ٤باذا ىو موجود؟  ،اآلخر فإنو ينكر ًعلوى كجودًه ُب ا٢بياة

َتِهيْ  كالذم يعترب النهاية فناء فإنو يعترب كجوده عبثان، يقرر القرآف  (؟اَل يَػْعِرُؼ َكْيَف يَػْبَدأُ  ،يَػنػْ
كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّرىهي كقولو )  حقيقة مهمة أف كل شيء ُب الوجود خاضع لتنظيم كتدبّب كتقدير

انىكى ، كٓب ٱبلق ما خلق سدل كابطل كقولو )ِالفرقاف/ (تػىٍقًديرنا ًطبلن سيٍبحى ا ابى آؿ ( رىبػَّنىا مىا خىلىٍقتى ىىذى
الى  كىالسَّاٍئًًر عىلىى غىٍّبً الطَّرًًيًق الصًَّحٍيحً علم،  غىٍّبً بالعامل ) ٗ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبة ، ُُٗعمراف/

ان عىٍن الصَّوىٍابً ُب تىزًٍيديهي سيٍرعىةي السٍَّّبً   !(الطَّرًًيًق ًإالٌ بػيٍعدى
ًََُد ظَمَّْْٕ ػََِْْيِْْ ًََُد ظَيُ كِِ ظَْْنٍ َِّٓٔد  ،ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خُُْٔفُِِْٓنيَ هَُْ ِٔريًُخ كِِ خُْإََْضِ كَدْٗظًُُُخ ًَْْقَ  ﴿ -ٓٚ-ٜٙ

ًٌََُُُّْٕٔ﴾ 
مراران إٔب السفر السياحي أك التجارم أك السفر لطلب الكرٙب دعا القرآف ( اأْلَْرضِ  ٓت  ِسّبُوا ُقلْ )

ا عن و ر كإبثر كتفكٌ سفران ىادفان بتدبٌ  ،لوا ُب بقاع األرض ا٤بختلفة ُب العآبالعلم أم، سافركا ك٘بوٌ 
فىاٍعتىربيكا ايى أيكٕب )كقولو كانظركا نظر اعتبار كاستفادة   ،كاقرأكا سنن التاريخ بوعي ،آاثر ا٤باضيْب

صىٍل  ٓت غرر ا٢بكم، ِا٢بشر/( اأٍلىٍبصىارً  الىستػىبىصىار ٰبى كتعلموا سينن هللا الثابتة الٍب ال ( ٍعًتبىٍاري اال)ابى
ل اطفاعرفوا كيف تنهض ا٢بضارات ككيف ٛبوت؟ فتقرأكا كيف عادل أىل الب ،تتحوؿ كال تتبدؿ

قاكموف الباطل مع كثرة الضغط عليهم؟ فيدؿ ذلك إٌف ركف كيأىل ا٢بق؟ ككيف بقي أىل ا٢بق يؤثٌ 
 ّٖالقصص/ (كىاٍلعىاًقبىةي لًٍلميتًَّقْبى للحق دكلة ُب النهاية كللباطل جولة كمهلة مهما طالت كقولو )

ٍاًضٍْبى كىٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىاًٍقٍْبى  مىن ٓبٍى ) بعكس حركة السينن يسّبكف ألفَّ أىل الباطل  (يػىتًَّعظي اًبٍلمى
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فيتحولوف من حالتهم اإلنسانية إٔب حالة طفيلية ضارة كخطرة على نظاـ كحركة ىذه  ،لتارٱبيةا
ٍافى ًعبػٍرىةن لًلنٍَّاسً )فيكونوف ًعربةن ٤بن يعترب،  ،السنن ُب آّتمع   (كأىٍخسىري النٍَّاًس مىٍن كى

حم يسمى لظم عن الكفصل الع ،( أصل ا١بـر قطع الثمر عن الشجراْلُمْجرِِمْبَ  َعاِقَبةُ : )فائدة
فهو على  ،ـ أم مفصوؿ عن العظم، فاإلنساف آّـر ىو ا٤بفصوؿ عن إنسانيتو كفطرتوك ر آّحم لال

 .ال يردعو شيء ككبّبة، استعداد أف يعمل كل جرٲبة
( كىؤالء ال يستحقوف أف ٙبزف عليهم لشدة ضبل٥بم كعنادىم كسوء َعَلْيِهمْ  َٙبَْزفْ  َواَل ) -َٕ

فبل يليق  ،كا على الباطلكف ٤بن يريد أف يرٞبهم! إهنم أصرٌ ؤ يرٞبوف أنفسهم كيسي فعا٥بم، فهم الأ
َّا َضْيقٍ  ٓت  َتُكن اَل ّٔم ا٢بق ) صربؾ ٩با ٱبططوف كيتآمركف  ( كال يضيق صدرؾ كيقلٌ ٲَبُْكُروفَ  ٩بِّ

عن مواصلة طريق  تضد اإلسبلـ كا٤بسلمْب، كهللا ٲبهلهم كال يهملهم، إذا ضاؽ صدرؾ ضعف
يقي اٍلمىٍكري السَّيًٌئي ًإالَّ أبًىٍىًلوً هم كقولو )ععوة إٔب هللا، كال تباؿ ُب مكرىم كخداالد  ّْفاطر/ (كىالى ٰبًى

ُب ظركفو ا٤بناسبة، دينك على الدين كلو كلو كره ا٤بشركوف  ري هً ظٍ مي كى  ،فإف هللا كليك ككٕب ا٤بؤمنْب
 (ًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل كى كقولو )

ألف ا٢بزف ليس من اختيار اإلنساف، كإ٭با النهي عن  ،كىو ليس بنهي عن ٙبصيل ا٢بزف ّّالتوبة/
 (كىالى ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى  أىالى ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اللًَّ الى خىٍوؼه عىلىٍيًهمٍ ما يورث ا٢بزف ككسائل اكتسابو كقولو )

ثػىرى مىٍن عن النيب )ص( ) ،ِٔنس/و ي ان االً أكى كىًمٍن كيلًٌ ًضٍيقو  ،ٍسًتٍغفىٍارى جىعىلى هللاي لىوي ًمٍن كيلًٌ ىىمٌو فػىرىجى
ان   . ِْٖ/ّٗالبحار (كىرىزىقىوي ًمٍن حىٍيثي الى ٰبىٍتىًسبي  ،٨بىٍرىجى
 ﴾ظَْٕعَؼْفٌَُِِٕ خٍَُُِّ زَؼْطُ ٌَُُْ ََيِفَ ٌٌََُّٕ ؤَٕ ػََََٰٕ هَُْ ، ٕ ًُنعُْْ صَديِهِنيًَََّوٌٌَُُُٕ َٓعَََٰ ىٍَََٰخ خٌَُْػًُْ بِ﴿ -ٕٚ-ٔٚ

(؟ ِإف ُكنُتْم َصاِدِقْبَ الدنيا ) ُب كأكيقوؿ الكافركف استهزاءن: مٌب ٯبيئنا العذاب ا٤بوعود ُب اآلخرة 
 بَػْعضُ  َلُكم َرِدؼَ  َيُكوفَ  فأَ  َعَسىَٰ  ُقلْ )-ِٕ ،ف بفارغ الصرب!ك فنحن منتظر  ،االستفهاـ إنكارم

: قل ا٤بعُب ،: تبعكم ك٢بقكم كقرب منكم قرب الرديف لرديفوردؼ لكم (َتْستَػْعِجُلوفَ  الَِّذي
كىو  ،عسى أف يكوف العذاب كراءكم قريبان رديفان يلحق بكم بعض الوعد الذم تستعجلونو

 كىاٍلعيٍمرى  ًإقٍػبىاؿو  ُب  اٍلمىٍوتي  داـ فما ،عذاب الدنيا الذم يقربكم من عذاب اآلخرة كأنتم ال تشعركف
رو  ُب  كالذم يستعجل النهاية قبل االستعداد ٥با معُب ذلك أنو يستعد  ،اٍلميٍلتػىقىى افٍسرىعى فى  ًإٍدابى

ك٥با مراحل  ،نظاـ كتدبّب كتقدير كتوقيت من ذلك أف العقوابت اإل٥بية ٥با كنعلم ،للعذاب
كالتشويش ُب  ،ا٢بدكد ُب ظلمو يعيش الضبابية ُب الرؤيةالظآب عندما يتجاكز  :فائدة ،متتابعة
ال يعلم أنو  وكى ،ال يعرؼ قيمة اإلنساف كال قيمة نفسو فيستهْب ابلعذاب اإل٥بي وفه ،التفكّب

 ٍب ،ُالطبلؽ/ (كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي ) ( كقولوآتو قىرًٍيبه مىا ىيوي كىكيلُّ قريب منو )
 . سبحانو السبب ُب ترؾ تعجيل العذاببٌْب 

 ﴾ًَبَِّٕ ََزَّيَ ًٍَُُ كَعٍَْ ػَََِ خُنَّدِْ ًٌََََُِّٰٖ ؤًَْؽََُىُْْ َُد ًٌََُُُّْٕٙ﴿-ٖٚ
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كىمىا ًبكيٍم ًمٍن ) بكل نعمة أنعمها عليهم كقولو ،ل الرحيم ابلناس ٝبيعان م ا٤بتفضٌ عكإف ربك ٥بو ا٤بن
فيمهلهم  ،كمن ىذه النعم تركو ا٤بعاجلة ابلعقوبة على ا٤بعصية كالكفر ّٓل/النح (نًٍعمىةو فىًمنى اللًَّ 

كال  ،( ال يعرفوف حق فضلو عليهماَل َيْشُكُروفَ كثرىم )أكلكن  هللا عسى اف يتوبوا كيعودكا إليو،
-ِ ُّأ/بس (كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدمى الشَّكيوري فبل يشكره إال القليل منهم كقولو ) ،ركف عاقبة أمرىميتدبٌ 

عن اإلماـ زين  ،َْالنمل/ (كىمىٍن شىكىرى فىًإ٭بَّىا يىٍشكيري لًنػىٍفًسًو كىمىٍن كىفىرى فىًإفَّ رىيبًٌ غىًِبّّ كىًرٙبه كقولو )
 ،نعمأكثر الناس اشتغلوا ابلنعم عن ا٤ب ،ّٖصُٕالبحارأشكركم  أشكركم للناس()العابدين )ع( 

أهنم اشتغلوا كب،  و بطوف كالفركج عن العقوؿ كالقلكأخذهتم الدنيا عن اآلخرة، كاستقطبتهم ال
 ا٤بنعم ال يعرؼ قيمة النعم. اب٤بهم عن األىم، كالذم اليشكر

 ﴾ًََٓد ِْٖٓ ؿَدجِسَصٍ كِِ خََُّٕٔدءِ ًَخُْإََْضِ بَُِّد كِِ ًِعَدذٍ ُّٓسِنيٍ ،ًَبَِّٕ ََزَّيَ ََُْؼَُِْْ َٓد ظٌُُِّٖ صًًَُُُىُْْ ًََٓد ُّؼِِْنٌَُٕ﴿ -٘ٚ-ٗٚ
( كما َوَما يُػْعِلُنوفَ كر ): ٚبفي كتتسَب، كإنو تعأب ليعلم ما ٱبفوف من ا٢بسد كا٢بقد كا٤بن  كِ تُ    

سىوىاءه ًمٍنكيٍم بهم كمكرىم لو سيجازيهم عليها كقولو )ييظهركف من عداكة الرسوؿ ككيدىم كتكذ
ُب  بو كتُب ىذا الوجود فهو مٍب ذكر أف كل ما ٰبصل  َُالرعد/( مىٍن أىسىرَّ اٍلقىٍوؿى كىمىٍن جىهىرى 

كىو أقرب إليهم  ،كلّباقبوه كما ىو يراقبهم ،فٍليحذركا من يعلم السرائر كالظواىر ،اللوح افوظ
: خافية، أم غائبة( َوَما ِمْن َغائَِبٍة ٓت السََّماِء َواأْلَْرِض ِإالَّ ٓت ِكَتاٍب م ِبْبٍ ) -ٕٓمن أنفسهم. 

من حوادث الدىر كغرائبو كعجائبو، يغيب عن  ،النفوس خفي ُب ما من أمر مكتـو كسرٌ 
( ُب أـ الكتاب )اللوح افوظ( ٓت ِكَتاٍب م ِبْبٍ الناظرين ُب السماء أك ُب األرض إالٌ كىو ٧بفوظ )
 ،فالغيب كالشهادة ،بتداء ا٣بلق إٔب يـو القيامةاالذم أثبت ربنا فيو كل ما ىو كائن كيكوف من 

اًء لنسبة إٔب علم هللا تعأب سواء، كقولو )اب ،كالعبلنية كالسرٌ  أىٓبٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّى يػىٍعلىمي مىا ُب السَّمى
السجاد)ع(  اإلماـ جاء ُب دعاء َٕا٢بج/( كىاأٍلىٍرًض ًإفَّ ذىًلكى ُب ًكتىابو ًإفَّ ذىًلكى عىلىى اللًَّ يىًسّبه 

لى  أىٍنتى  مىا إ٥ًبي ايى  عىلىٍيكى  ٱبىٍفى كىكىٍيفى )  يىًغيبي  كىٍيفى  أىكٍ  ،صىنػىٍعتىوي  أىٍنتى  مىا ٙبيًٍصي الى  كىكىٍيفى  ،ٍقتىوي خى
بًٌريهي  أىٍنتى  مىا عىٍنكى  ياةى  الى  مىنٍ  ًمٍنكى  يػىٍهريبى  أىفٍ  يىٍستىًطيعي  كىٍيفى  أىكٍ  ،تيدى  كىٍيفى  أىكٍ  ،ًبرًٍزًقكى  إالَّ  لىوي  حى
 (. ِٓالصحيفة السجادية دعاء) ؟(ميٍلًككى  غىٍّبً  ُب  لىوي  مىٍذىىبى  الى  مىنٍ  ًمٍنكى  يػىٍنجيو
 ﴾ًَبَِّٗوُ َُيًًٍُ ًَََلَْٔصٌ ُُِِّْٔآِْنِنيَ ،بَِّٕ ىٍَََٰخ خُْوُُْإَٓ َّوُصُّ ػََََِٰ زَنِِ بَُِْٔخجََِْ ؤًَْؽََُ خٍَُُِّ ىُْْ كِْوِ َّىْعَِِلٌَُٕ﴿ -ٚٚ-ٙٚ

تو على كل ما كىيمن ،كىذا خرب عن ىيمنة القرآف على ٝبيع الكتب السابقة كتفضيلو عليها
، إنو كا٤بختلفْب ة، كىو ا٢بكم الفصل بْب ا٤بتجادلْبيينتجو البشر من نظرايت كمبادئ كضعٌ 

 ، َذا اْلُقْرآفَ : )ا٤بعُبفضل هللا على الناس ّٔذا القرآف الكرٙب الذم يهدم للٍب ىي أقـو  (ِإفَّ ىََٰ
يركم كيبْب ألىل الكتاب ا٢بق ( ٰبكي ك يَػُقص  ا٤بنزَّؿ على خاًب الرسل ٥بىو الكتابي ا٢بق الذم )

 ،تشبيو هللا ٖبلقو كتنزيهوُب ختبلفهم اُب كثّب ٩با اختلفوا فيو كتنازعوا من أمر الدين، كمن ٝبلتو 
، ُب أمر ا٤بسيح كتفرقهم فيو ُٖا٤بائدة/ (٫بىٍني أىبٍػنىاءي اللًَّ كىأىًحبَّاؤيهي كمسألة عيزير كمرٙب العذراء كقو٥بم )
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بعوا بعضهم بعضان كغّب ذلك، فلو كانوا منصفْب كيقصدكف ا٢بق ألسلموا كاتٌ  فرقان كثّبة حٌب لعن
كتفضيلو عليها كقولو  ،القرآف، ألف القرآف جاءىم اب٣برب القاطع كىيمنتو على ٝبيع الكتب

يٍ ) ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى ا بػىٍْبى يىدى لكنهم ٓب  ْٖا٤بائدة/ (ًمننا عىلىٍيوً كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ ميصىدًٌقنا ًلمى
ا٢بكم الكرٙب كما تفعلوف أنتم أيها ا٤بشركوف، كيبقى القرآف   ،يفعلوا ككابركا مع كضوح ا٢بق

ا اٍلقيٍرآىفي أىٍف يػيٍفتػىرىل ًمٍن ديكًف اللًَّ كىلىًكٍن كقولو )  كا٤بختلفْب، الفاصل بْب ا٤بتجادلْب كىمىا كىافى ىىذى
ٍيًو كىتػىٍفًصيلى اٍلًكتىابً تىٍصًديقى الًَّذم بػى   . ّٕيونس/ (ٍْبى يىدى

قيل لرسوؿ هللا )ص( إف أمتك ستفًب من بعدؾ ما ا٤بخرج من ىذه عن اإلماـ علي )ع(: 
  الفتنة؟

ٍتًيوً  الفقاؿ )كتابي هللا العزيز الذم  ٍيوً  بػىٍْبً  ًمنٍ  اٍلبىاًطلي  أيى ٍلًفوً  ًمنٍ  كىال يىدى ًكيمو  ًمنٍ  تىنزًيله  خى يدو  حى  (ٞبًى
كىو  ،كمن كٕب ىذا األمر فحكم بو عصمة هللا ،من ابتغى العلم ُب غّبه أضلو هللا ِْفصلت/

كحكم ما  ،كنبأ من بعدكم ،فيو خرب من قبلكم ،الذكر ا٢بكيم كالنور ا٤ببْب كالصراط ا٤بستقيم
 ،ّٔذه ا١ببللة كالكماؿ الكرٙبكإذا كاف القرآف  ِٕصِٗالبحار كىو الفصل ليس اب٥بزؿ( ،بينكم

فهو أعظم نعم هللا الكربل على العباد، كلكن ما كل أحد  ،كإزالة كل خبلؼ كفصل كل مشكل
َوِإنَُّو  )-ٕٕفقاؿ  ،أف نفعو كنوره كىداه ٨بتص اب٤بؤمنْب هللا يقابل النعمة ابلشكر، ك٥بذا يبٌْب 

ُب كل  ُب كل األجياؿ ( كإف القرآف الكرٙب ٥بداية لقلوب ٝبيع ا٤بؤمنْب٥َبًُدى َوَرْٞبٌَة لِّْلُمْؤِمِنْبَ 
كيوحٌد النهج كيقيم  ،صهم من النزاعاتكٱبلٌ  ،يقيهم من ا٣ببلفات ،زماف كمكاف من الضبللة

شرح ّٔا صدكر ا٤بؤمنْب كيطمئن ّٔا ي( كنعمة َوَرْٞبَةٌ ) ، طريق النجاةالعدؿ كيعٌْب الطريق ا٤بستقيم
ن العذاب النفسي كعذاب اآلخرة، صهم مكٱبلٌ  ،كتستقيم ّٔا أمورىم الدنيوية كالدينية ،قلؤّم

كالنظرايت الضالة ا٤بنحرفة ا٤ببتدعة كينجيهم من ا٤بناىج  ،كيقيهم من الشك كا٢بّبة كالقلق كاألرؽ
ألهنم ا٤بقبلوفى  ا٤بؤمنْب ابلذكر وإ٭با خصّ ا٤بتنوعة الٍب ال تثبت على حاؿ ُب كل زماف كمكاف، 

فوف ُب صراطو ا٤بستقيم، ليعيشوا ُب سبلـ مع كا٤بتشرٌ ف ٤بنهجو و ركفى ُب معانيو كا٣باضععليو ا٤بتفكٌ 
 كينتهوا إٔب رضواف هللا األكرب. ،أنفسهم كمع الناس من حو٥بم

كتثبيت تركيبتها  ،ُب إعادة إنشاء النفوس ا٤بطمئنة ،: كا٤بنهج القرآ٘ب منهج راب٘ب فريدفائدة
افقة مع نظاـ الكوف الذم سقة كمتو تحيث ٘بدىا م ،ا٣بالصةالنقية كقناعتها كفق نسق الفطرة 

ية مع السنن الثابتة الٍب ٙبكم ىذا الكوف، كىذا التناسق بْب نظاـ سنن النفس متمشٌ  ،تعيش فيو
ينبع  !كىذا الوجود األكرب النابض، كذلك السبلـ األكرب بْب القلب البشرم ،كنظاـ سنن الكوف

كىذه ىي الرٞبة ُب مشوؿ  ،ناتبْب البشر ككل الكوف كالكائكالسلم العا٤بي الضخم منو السبلـ 
 (.َوَرْٞبٌَة لِّْلُمْؤِمِنْبَ ) معانيها

 ﴾بَِّٗيَ ػَََِ خُْمَنِّ خُُْٔسِنيِ كَعًٌََََّْ ػَََِ خَُِّوِ  ،ًَىٌَُ خُْؼَُِّّّ خُْؼَُِِْْ بَِّٕ ََزَّيَ َّوْعِِ زَْْنَيُْ زِمٌُِْٔوِ ﴿-ٜٚ-ٛٚ
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ىم كسيحكم ٕبكمو العادؿ، فينتقم من ربك سيفصل بْب ا٤بختلفْب من بِب إسرائيل كغّب  إفٌ 
( ا٤بنيع الغالب َوُىَو اْلَعزِيزُ كٯبازم اسن ا٤بستقيم ٗبا يستحق من ا١بزاء ) ،ا٤ببطل ا٤بفسد منهم

( الذم ال ٯبهل اْلَعِليمُ كال ٱبرج عن سلطانو أحد ) ،الذم ال ييغلب كالذم ال ييرد حكمو كقضاؤه
ى عليو شيء منهم، فقضاؤه موافق فعاؿ العباد كأقوا٥بم فبل ٱب( أبفاْلَعِليمُ كال ٱبطئ ُب حكمو ك)

 ،: االعتماد كااللتجاء ابلقلب كا٤بشاعر إٔب هللاالتوكل( فَػتَػوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ  )-ٕٗلواسع علمو، 
كسعي كاجب ٕبيث ال يغُب توكل مطلوب على عمل مفركض،  ،كتوثيق الصلة بْب العبد كربو

 ،مر إٔب هللا كا٣بضوع إليو كالتعٌلق بو كسكوف القلب إليو سبحانوتفويض األ: للتوكّ او مدركس 
كىكىفىى اًبللًَّ )كقولو كاإلعراض عن التشبث ٗبن سواه، كاعتمد عليو ُب ٝبيع شؤكنك فإنو انصرؾ  

 ، كعلى قدر الثقة اب يكوف التوكل، كيكوف التوكل على قدرْٓالنساء/( كىلًيِّا كىكىفىى اًبللًَّ نىًصّبنا
كىمىٍن ( كقولو )كىسيلَّمه ًإٔبى كيلًٌ عىٍاؿو  ،الثًٌقىةي اًبً تػىعىٍأبى ٜبىىنه ًلكيلًٌ غىٍاؿو اليقْب، عن اإلماـ ا١بواد )ع(: )

ك مىٍن كىًثقى اًبً )ٓت غرر ا٢بكم ، ّالطبلؽ/( يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّ فػىهيوى حىٍسبيوي  نيوي تػىوىٌكلى عىلىًيًو، ى  (. صىٍافى يىًقيػٍ
كمن ا٢بق  ،ل على هللا، ألنك على ا٢بق الواضحسبب التوكٌ ىو ( كىذا ِإنََّك َعَلى ا٢ْبَقِّ اْلُمِبْبِ )

كمعْب الناس اب٢بق، فإنك ال ٚبرج  ،كصاحب ا٢بق ،ا٢بقهللا كانصر دين  ،كمع ا٢بقا٢بق كإٔب 
فالعاقبة لك،  ألنك تثق ٕبفظ هللا كنصره كأتييده ،من ا٢بق الواضح إاٌل كتعود إليو داعمان لو

ككلمة هللا ىي العليا، كهللا تعأب ىو ا٢بق كمع ا٢بق كمع صاحب ا٢بق، كقد جعل هللا انتصار 
ا٢بق سنة كونية كخلق السماكات كاألرض سنة اثبتة ال تتخٌلف، قد تبطئ ٢بكمة يعلمها هللا 

/( ًإفَّ كىٍعدى اللًَّ حىقّّ ف كقولو )خلٌ تكلكن كعد هللا ال ي ًديثناو )كقول، َٔالرـك ( كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اللًَّ حى
كىمىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ا٢بٍىقُّ ، كمىٍن ال يقتنع اب٢بق الواضح يستحيل أٍف يقتنع منو عاقل، ٕٖالنساء/

 !فىاٍلبىٍاًطلي عىلىٍيًو أىٍضيىقٍ 
 ﴾ٌْخ ًُْٓزَُِِّٖبَِّٗيَ َُد ظُِْٕٔغُ خٌَُْْٔظَََٰ ًََُد ظُِْٕٔغُ خُصَُّّْ خًُُّػَدءَ بٌَِخ ًََُّ﴿-ٓٛ

غّب ٧بسوسة، إهنا ربة طمضضبابية ة متحركة مؤثرة ٢بالة نفسية ظبلمية يٌ يرسم القرآف صورة حى 
كٮبود الشعور، فهم كا٤بوتى ال  حالة قسوة القلب كٝبود الركح كجفاؼ النفس كببلدة ا٢بسٌ 

 يشعركف كال عية، فهم الاعي كالدادمدبرين عن ال كىم صمٌ مة، القيٌ يسمعوف الدعاء كالدعوة 
هم كا٤بوتى األحياء، كأقبح ا٢بياة أف فكعوامل الدراية، يسمعوف كال يبصركف كال يتأثركف اب٥بداية 

سب على ا٤بوتى كأنت حي!  ا ا٤بادم ا٢بٌسي ىناؾ ا٢بياة كا٤بوت ُب القرآف ٗبعناٮب :اً إذٙبي
من يٌصر ( اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتىَٰ  ِإنَّكَ ) ا٤بعُب:ا ا٤بعنوم غّب الظاىرم كغّب ا٢بٌسي، كٗبعناٮب ،الظاىرم

يستحيل أف  ،ع ا٣بطأ من نفسوعي، كال يتوقٌ و ل ا٢بوار ا٤بوضعلى رأيو كيعاند كيكابر كال يتقبٌ 
ر ينتفع بشيء من ا٥بدل كالعلم، كالكبلـ معو كالكبلـ مع األموات ال حسَّ ٥بم كال عقل كال تدبٌ 

َعاَء ِإَذا َولَّْوا ٗبا يتلى عليهم! )عتبار، كأ٭با شبههم اب٤بوتى لعدـ أتثرىم اكال  َواَل ُتْسِمُع الص مَّ الد 
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: انصرفوا معرضْب، أم ال تسمعهم دعاءؾ كنداءؾ كدعوتك إذا ذٌكرهتم وا مدبرينلّ وَ ( ُمْدِبرِينَ 
اب أك دعوهتم إٔب اإلٲباف ألهنم كالصيم ُب آذاهنم كقر، فبل يستجيبوف الدعاء، كليس ُب كسعك 

كال تقدر أف تيسمع الصم النداء ا٤بطلوب إذا كانوا مقبلْب،  ،مٌ ا٤بوتى دعوتك، ألهنم صي أف تيسمع  
 غي ٤بنطق ا٢بق إاٌل إذا كاف ضالتويص فما ظنك ّٔم لو كانوا مدبرين معرضْب مكابرين، كال أحد

رؾ ضبلؿ من ضٌل كليس عليك ىداىم  الٍب يطلبها كحاجتو الٍب ييسأؿ عنها، فبل يضٌ  )غايتو(
غي اٍلميًبْبي ) كقولو  . ِٖالنحل/( فىًإ٭بَّىا عىلىٍيكى اٍلبىبلى
أما اإلنساف ا٤بيت يفقد التأثر  ،من طبيعة اإلنساف ا٢بي أف يتأثر اب٢بق كيؤثر بو -ُ: فائدة

تو األحياء! يٌ فإهنم ٕبكم األموات فهم مى  ،كالتأثّب، أما ىؤالء األحياء الذين يفقدكف التأثر كالتأثّب
ٓت غرر  ،ُٕٓ/ِٖالبحار(ًإ٭بَّىٍا اٍلمىيًٌتي مىيًٌتي األىٍحيىٍاءً  ،ٍستػىرىاٍحى ٗبىيًٌتو اً ٍيسى مىٍن مىٍاتى فى لى ) عن النيب )ص(

فهو يرل كيسمع كلكنو ال ينتفع ٗبا يرل كال يسمع،  (وا١باىل ميت بْب األحياء) ا٢بكم
ي عن طريق ا٥بدل الدنيا فهذا ا٢بب يعمي كيصم كيذؿ الرقاب، يعم كاإلنساف ا٤بتعٌلق قلبو ٕببٌ 

نٍػيىا كىالى يػىغيرَّنَّكيٍم اًبللًَّ اٍلغىريكري كيصم كال يسمع دعوة ا٢بق كقولو ) ،كالرشاد ( فىبلى تػىغيرَّنَّكيمي ا٢بٍىيىاةي الدُّ
ًطيئىة لٌ كي   أسي نيا رى الدٌ  بَّ عن النيب )ص( )حي  ّّلقماف/  .ٕصّٕالبحار(خى

 ﴾ ٌَُُِِّْٕٕٓٔ كَيُْ زِأَّدظِنَد ُّآُِْٖ َٖٓ بَُِّد ظُِْٕٔغُ بِٕ  عِيِْْظََِدَُ ػَٖ خُْؼُِِْٔ زِيَديُِ ؤَٗطَ ًََٓد﴿-ٔٛ
 (َضبَللَِتِهمْ  َعن اْلُعْميِ  ِّبَاِدي أَنتَ  َوَمان ال حسَّ ٥بم )ىو استكماؿ لوصف ىؤالء ا٤بوتى الذي   

، كهتديهم إٔب طريق مي القلوب عن كفرىم كضبل٥بمكليس بوسعك اي دمحم أف تصرؼ عي 
تىمى اللَّي عىلىى قػيليؤًًٍّم كىعىلىى ٠بىًٍعًهٍم امة، كقولو )ستقاال إهنا غشاكة  ٕالبقرة/( كىعىلىى أىٍبصىارًًىٍم ًغشىاكىةه خى

ٓت غرر ض عن ا٥بدل، كىي ا٢بجاب كا٢باجز الذم ٲبنعهم من معرفة ا٢بق كسلوؾ سبيلو. ااإلعر 
ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي ) ا٢بكم ( كإ٭با تقدر على م ْسِلُموفَ  فَػُهم ِِباَيتَِنا يُػْؤِمنُ  َمن ِإالَّ  ُتْسِمعُ  ِإف)( اٍلمى

فإهنم إبذعاهنم  ،ر آبايتنا ا٤بنتشرة ُب اآلفاؽ كُب أنفسهمكيتدبٌ  ،أف تيسمع من يؤمن كيطلب ا٢بق
ينقادكف أبعما٥بم كيستسلموف من التسليم، أم ( م ْسِلُموفَ  فَػُهملتلك اآلايت كا٢بجج الكثّبة )

كىمىٍن يػيٍؤًمٍن اًبللًَّ يػىٍهًد كقولو )م ٱبلصوف لك بصدؽ، يسلموف كجوىهم  تعأب،  ألمرؾ بقلؤّ
فهم طبلب ربح كصيد كمواقع  ،أما االنتهازيوف أصحاب ا٤بصاّب الشخصية، ُُلتغابن/ا( قػىٍلبىوي 

لكسب األمواؿ الطائلة، أما أنت اي دمحم فبل يطمعوف فيك ىؤالء، ٲبضوف ُب عماىم ال يركف 
وٓت مقابل ا٤بوتى ادم ألهنم ال يبصركنو، فهم يركنو أبعينهم كلكنهم ال يعوف ما يبصركف، ا٥ب

ًإنَّكى الى امعوف ا٤ببصركف ا٤بستجيبوف، كقولو )فهم األحياء السٌ  ،والعمي والصم يقف ا٤بؤمنوف
 كىميبىلًٌغنا دىاًعينا بيًعٍثتي ( )عن النيب )ص ٔٓالقصص/( تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى كىلىًكنَّ اللَّى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي 

 ،ْٔٓكنز العماؿ خرب(شىٍيءه  الضَّبلىؿً  ًمنٍ  لىوي  كىلىٍيسى  ميزىيًٌنان  إبًٍلٍيسي  كىخيًلقى  ، شىٍيءه  ا٥ٍبيدىل ًمنٍ  ٕبَّ  كىلىٍيسى 
 ضىاؿّّ  كيمٍ كيلُّ  ًعبىاًدم: قاؿ هللا هلالج لج) )ص( وعنو ُِٖآؿ عمراف/( لىٍيسى لىكى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه كقولو )
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يٍػتيوي  مىنٍ  ًإالَّ  تيوي  مىنٍ  ًإالَّ  فىًقّبه  كىكيلُّكيمٍ  ،ىىدى كقولو   ،ُٖٗ/ٓالبحار (عىصىٍمتيوي  مىنٍ  ًإالَّ  ميٍذًنبه  كىكيلُّكيمٍ  ،أىٍغنػىيػٍ
ٍوتىى يػىبػٍعىثػيهيمي اللَّي )   .ّٔاألنعاـ/( ًإ٭بَّىا يىٍستىًجيبي الًَّذينى يىٍسمىعيوفى كىاٍلمى

د البصّبة ٗبن افتقد البصر ُب قو من افتع أعمى، كالعمي افتقاد البصر، فشبٌ ( ٝبالعمي: )وفائدة
 .عدـ ا٥بداية فبل ينفعو بصره

فىًإنػَّهىا الى : ٓب يعد تعأب افتقاد البصر ُب جانب افتقاد البصّبة عمي! كقولو )وقاؿ ٓت ا٤بفردات
كعن النيب )ص( )أعمى العمى ، ْٔا٢بج/( صُّديكرً تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلىًكٍن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الًٍَّب ُب ال

يعِب أعمى عن ا٢بقائق  ،ُٕٗ/ّنور الثقلْبالعمى عمى القلب( بللة بعد ا٥بدل، كشرٌ عمي الضٌ 
ا٤بوجودة. فجعل هللا ا١بهل ٗبنزلة العمى، ألنو ٲبنع عن إدراؾ ا٢بق كما ٲبنع العمى عن إدراؾ 

اأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ سىًبيبلن ًإٍف ىيٍم إً ا٤برئيات فيكونوف كا٢بيواف ) ًإفَّ الًَّذينى ككقولو ) ْْالفرقاف/( الَّ كى
-ٔٗيونس/( كىلىٍو جىاءىتٍػهيٍم كيلُّ آىيىةو حىٌبَّ يػىرىكيا اٍلعىذىابى اأٍلىلًيمى  ،ًلمىةي رىبًٌكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىقٍَّت عىلىٍيًهٍم كى 

ٕٗ.  
كو كيستصغر األخرين، ىذا ا٤بستول ا٤بستعلي بغّب : من يعجب بنفسو كيستكرب ُب سلو يضاً أو 

ث مع األموات! مثلو كما تتحدٌ  ،ا٤بستكرب على العلم ال ينتفع اب٤بواعظ كا٢بكم كاألحكاـ ،حق
كمعرفة الباطل حٌب  ،: إذا ٓب يتوجو اإلنساف بدافع من نفسو ٤بعرفة ا٢بق حٌب يتبعووا٤بقصود

من  نفعو ا٤بواعظ كٓب يكن لو من هللا حافظ، كاألمّب ٯبتنبو، فلم يكن لو من نفسو كاعظ، كال ت
خرين، كاإلسبلـ كاضح ف يسوس اآلأعلى نفسو أمّبان، كالسياسي من ساس نفسو قبل كاف 

كقريب إٔب الفطرة السليمة، فما يكاد القلب السليم يعرفو حٌب يستسلم لو، كىكذا يصٌور القرآف 
الٍب ال ٘بادؿ كال ٛبارم ٗبجرد أف يدعوىا  ،تماعا٤بستعدة لبلسالواعية القلوب القابلة للهدل 

كىمىا أىٍنتى كتستقيم. كقولو ) كتنضبط فتتأثر فيصلها ٗبنهج هللا فتؤمن بو كهتتدم)ص( الرسوؿ 
 .ْٓؽ/( عىلىٍيًهٍم ًٔبىبَّارو فىذىكًٌٍر اًبٍلقيٍرآىًف مىٍن ٱبىىاؼي كىًعيدً 

 ﴾نَد َُيُْْ يَخزَّصً َِّٖٓ خُْإََْضِ ظٌَُُِِّٔيُْْ ؤََّٕ خُنَّدَْ ًَدٌُٗخ زِأَّدظِنَد َُد ٌُّهِنٌََُٕبٌَِخ ًَهَغَ خُْوٌٍَُْ ػََِْْيِْْ ؤَوَُْـْو﴿-ٕٛ
ككجب  ،كهناية عمر الدنيا ،: دىنىٍت كاقَببت الساعةوقع القوؿ عليهم (من اآلايت ا٤بتشاّبة)   

كأكثر ما جاء ُب القرآف من ، ُالنحل/( وهي أىتىى أىٍمري اللًَّ فىبلى تىٍستػىٍعًجلي العذاب على آّرمْب كقولو )
 ،: كإذا دنت القيامة ككجب العذاب على الكافرينا٤بعُب( جاء ُب العذاب كالشدائد. َوَقعَ لفظ )

َن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأفَّ النَّاَس  كانتهى زمن التكليف ) ،كأغلقت أبواب التوبة َأْخَرْجَنا ٥َبُْم َدابًَّة مِّ
لعآب اآلخر اخرجنا للكفار ا٤بنكرين ، أم أدابة ببل تفصيلل( تشّب اآلية لتَِنا اَل يُوِقُنوفَ َكانُوا ِِبايَ 

ا٣بارقة العجيبة من األرض كمن ٝبلة قو٥با: إٌف الناس كانوا ال ا٤بميزة ىذه اآلية الكبّبة ( َدابَّةً )
َن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهمْ  َدابَّةً يوقنوف آبايت هللا بل يعيشوف الشك ُب القرآف كمنهج هللا القٌيم ) م ( تكلٌ مِّ

( أىالى لىٍعنىةي اللًَّ عىلىى الظَّاًلًمْبى كتقوؿ من ٝبلة كبلمها )كتيلقي ا٢بجة عليهم الناس كتناظرىم 
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من أشراط  ،، الذين ال يؤمنوف آبايت هللا، كخركج دابة األرض ظاىرة خارقة عجيبةُٖىود/
ألهنا ٚبرب ا٤بؤمن أبنو  ،ا٤بؤمنْب، كحجة على ا٤بعاندين الساعة، فتكوف حجة كبرىاانن على إٲباف

كمن عبلمات  ،َُف/اآؿ عمر  (يػىٍوـى تػىبػٍيىضُّ كيجيوهه كىتىٍسوىدُّ كيجيوهه كقولو )أبنو كافر،   مؤمن كالكافر
كا٣بطاب  ،( للداللة على الكثرةاسالنّ خركجها حْب ينقطع عمل ا٣بّب كيزداد الفساد، ككلمة )

كتكلمهم بكبلـ مقنع خارؽ للعادة مع  ،ألهنم سّباىا مىٍن اب٤بشرؽ كا٤بغرب ،آبلكل الناس ُب الع
 ،للداللة على أف الدابة من تدبّب هللا ،خراج اليو كحده( إٌف هللا أسند اإلأخرجناا٢بجة كالبياف! )

( استخدمت دابة ُب القرآف مرات عدة ككانت تشمل دابةأهنا ٚبرج بْب الصفا كا٤بركة ) لكيرك 
فكل ما يدب على ، ٔىود/( كىمىا ًمٍن دىابَّةو ُب اأٍلىٍرًض ًإالَّ عىلىى اللًَّ رًٍزقػيهىا)كقولو ساف أيضان  اإلن

 األرض أم ٲبشي يسمى دابة ُب اللغة. 
فٌصل ُب حقيقة ىذه الدابة ُب كتابو الكرٙب، كال ثبت ذلك عندان : ٓب يػيٌبْب هللا سبحانو كٓب يي فائدة

 ،فلم يبق إاٌل الوقوؼ عند ظاىر اآلية ،ى)ص(، كال ٲبكن الكبلـ بغّب علما٤بصطف ناُب سينة نبيٌ 
 ،٨بلوقان ذا حجة كبياف كبرىاف ،الذم يدؿ على أف هللا سبحانو ٱبرج من األرض قرب يـو القيامة

ف ٲبيز بدقة انفذة بْب الناس الصا٢بْب ذجيان خارقان ُب قدراتو، يستطيع أ٭بو  (بشراين )٨بلوقان 
تو لًٍلميتػىوى٠بًًٌْبى ن سيماىم ُب كجوىهم كقولو )كالطا٢بْب م ىايى عن اإلماـ  ٕٓا٢بجر/( ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى

من أحد جحد اب إاٌل كىو  سوف، يعلن للناس كافة أف ما: ىم ا٤بتفرٌ وفا٤بتو٠بّ الصادؽ )ع( 
ابة، مع كجود اآلايت الواضحات على كجود هللا تعأب، نقوؿ ىذا ا٤بعُب ُب ىذه الد ،معاند

اإلماـ كنسكت عما سكت هللا عنو. كُب ٧بصلة الركاايت ٰبصل خركج الدابة متزامنان مع ظهور 
كطلوع الشمس من من السماء كنزكؿ عيسى  ،اؿا٤بنقذ )ع( كظهور الدجٌ وعود ا٤بنتظر ا٤با٤بهدم 

 .مغرّٔا...إْب
 ﴾أَّدظِنَد كَيُْْ ٌَُِّػًٌٌََََُّّْٕ َٗمُُُْٙ ِٖٓ ًَُِّ ؤَُّٓصٍ كٌَْـًد َِّّٖٓٔ ٌٍَُِّّذُ زِ﴿-ٖٛ

ألمم ا:ٝباعة من رؤساء فوجاً : ٪بمع، ٫بشر، ا٢باسم من مشاىد يـو القيامةمثّب ىو مشهد 
بْب ُب موقف القيامة، تعأب عن حالة ا٤بكذٌ هللا ٱبرب كل فوج ُب زمانو كمكانو كجيلو، كٝباىّبىم،  

ألمم من الرؤساء كمن ٨بتلف األجياؿ من ا (ِمن ُكلِّ أُمَّةٍ ): كاذكر يـو ٪بمع للحساب ا٤بعُب
فَػُهْم كأئمة االستكبار كاتباعهم ) ،( كىم قادة الكفر٩بَِّّن ُيَكذُِّب ِِباَيتَِنا( ٝباعة معينة )فَػْوًجا)

ٍب يساقوف بذلة كمن كرائهم من أك٥بم إٔب آخرىم للداللة على كثرهتم، : ٯبمعوف يوزعوف( يُوَزُعوفَ 
إٔب موقف ا٢بشر كالنشر، فهم لكثرهتم يوقف أك٥بم ليلحق ّٔم كازع يزعهم كيدفع ّٔم دفعان 

كال إرادة ٥بم كال كجهة كال اختيار، ٍب يساقوف ٝبيعان كما يفعل  ،ليجمعوا كال يتفرقوا ،آخرىم
( ىنا بيانية كليست من: )فائدةهم اإلىانة كالتوبيخ العاـ، لتعمٌ  ،بقطيع الغنم، للحساب كا١بزاء

ناتو، من حديد( أم أف ُب كل أمة مصدقْب كمكذبْب آبايت هللا كبيٌ تبعيضية كقولو )كخاًب 
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شر للجزاء ٝبيع ا٤بكذٌ  بْب ببل استثناء، كخصهم اب٢بشر مع أنو يعم ٝبيع الناس لتهديدىم كٰبي
كليكونوا عربة  ، ألهنم خٌصوا أنفسهم ابلكفر كالعناد، فكاف عقأّم من جنس عملهم،ككعيدىم

من  ،ا٤بخزم ا٢باسم ُب دنياىم أمر آخرهتم. كُب ىذا ا٤بوقف الرىيب ركف٤بن يعترب، لعلهم يتذكٌ 
( يـو القيامةندامة  ،شر الندامة) عن النيب )ص(ا٣بيبة كالندـ الذم ال ينفع معو الندـ، 

امىةى لىمَّا رىأىكيا اٍلعىذىابى كقولو )  ،ُُٓ/ٕٕالبحار  .ْٓيونس/ (كىأىسىرُّكا النَّدى
ًًََهَغَ خُْوٌٍَُْ ػََِْْيِْ زَِٔد ٌَََُِٔخ  ،هَدٍَ ؤًٍَََّزْعُْ زِأَّدظِِ ًََُْْ ظُمِْؽٌُخ زِيَد ػًِِْٔد ؤََّٓدٌَخ ًُنعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ لَعَََّٰ بٌَِخ ـَدءًُخ﴿-٘ٛ-ٗٛ

 ﴾كَيُْْ َُد َّنؽِوٌَُٕ
قَاَؿ ان على التٌسرع ُب تكذيبهم )قاؿ ٥بم هللا تعأب موٖبٌ  ،حٌب إذا حضركا موقف ا٢بساب كالسؤاؿ

 )آايت التكوين( كُب اآلفاؽ كاألنفس)آايت التدكين( القرآنية كالنبوية  ،( ا٤بتنوعةبْػُتم ِِباَيِت َأَكذَّ 
كالعجلة كا٤بزاج كالكربايء تكذيب مبِب على التٌهور  ،ر كتدبٌرا٤بنزلة على رسلي من غّب تفكٌ 

( ٙبُِيُطوا ِّبَا ِعْلًما َوٗتَْ القطع، )عندىم قبل معرفة الدليل العلمي كٓب ٰبصل  ،كالتٌسرع ُب اإلنكار
م كغّب انظرين فيها نظران عقليان يوصلكم إٔب العلم ٕبقيقتها كٓب تطلبوا معرفتها، كٓب ٙبرصوا على التعلٌ 

ب األعمى الذم ال ٓب ٙبيطوا بو علمان؟ فهذا ىو التعصٌ مهم موا بعلم، فكيف كذبتم أبمر كٓب تتكلٌ 
ذه ا٢بق ٱبذلو الباطل، فالقناعات ا٣باطئة قادهتم ينتفع اب٢بق مهما كاف كضوحو، كالذم ال ينق

باع علم كٕبث كدراسة تأ الكشهوات  ولتباع فساد كىأإٔب النتيجة ا٣باطئة كا٣بطّبة، أم أهنم 
نٍػيىا كىىيٍم عىًن اآٍلىًخرىًة ىيمٍ كقولو )كٙبقيق،   /( غىاًفليوفى  يػىٍعلىميوفى ظىاًىرنا ًمنى ا٢بٍىيىاًة الدُّ ُكنُتْم   َأمَّاَذا) ٕالرـك
(؟ توبيخ أخر، أم شيء كنتم تعملونو ُب الدنيا بعد التكذيب؟ فكاف علمهم إ٢باداين تَػْعَمُلوفَ 

 :و٫بن نقوؿكالتكذيب مفتاح لكل السيئات كارتكاب ا٤بنكرات.  ،كعملهم مصلحيان لغّب هللا
( اْلَقْوُؿ َعَلْيِهم ٗبَا ظََلُمواَوَوَقَع  )-ٖٓكانفعنا ٗبا علمتنا كزٍدان علمان ككرعان،  ،اللهم علمنا ما ينفعنا

ُب ىذا  ،ّٔتوا فلم يكن ٥بم جواب، كٝبدت مشاعر القـو كطارت عقو٥بم كانعقدت ألسنتهم
( كجب عليهم العقاب َوَوَقَع اْلَقْوُؿ َعَلْيِهم ٗبَا ظََلُمواا٤بوقف الرىيب ا٢باسم فلم ينطقوا بكلمة! )

 .ابلتكذيب، كعدكاف على هللا كآايتو كرسلود ٗبا حصل منهم من ظلم على أنفسهم و ا٤بوع
كقد شغلوا  ،موف ٣بتم أفواىهم أك ألنو ليس ٥بم عذر كال حجة( فهم ال يتكلٌ فَػُهْم اَل يَنِطُقوفَ )

األايـ كاألحبلـ ، كالذم ال  و، كالذم ال يفكر ُب العواقب ٚبدعا١بواباب٣بوؼ من العذاب عن 
كما يتعامل   !مع أىم األمور كأخطرىا بسوء تصرؼينفعو العلم يضره ا١بهل، فأنتم تعاملتم 

ا يػىٍوـي الى فحمتو ا٢بجة أخرسو اللساف كقولو )أاألطفاؿ مع الدر الثمْب بسوء تصرؼ، كمن  ىىذى
 ، كالربىاف يقطع ا٣بصاـ.  ّٔ-ّٓا٤برسبلت/( كىالى يػيٍؤذىفي ٥بىيٍم فػىيػىٍعتىًذريكفى  ،يػىٍنًطقيوفى 

 ﴾ُّآِْنٌَُٕ ُِّوٌٍَّْ َُأَّدضٍ ٌََُِٰيَ كِِ بَِّٕ  ُٓسْصًُِخ ًَخُنَّيَدََ كِْوِ ٌَُُِْْٕنٌُخ خَََُِّْْ نَدـَؼَِْ ؤََّٗد ًََُّْخ ؤََُْْ﴿-ٙٛ
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شياء اآلفاقية تعاقب قدير لو، كمن ىذه األكمنٌظم كل شيء ُب الكوف يدؿ على كجود مكٌوف 
ء العامة ُب ا٢بياة، من كىو نظاـ تعاقب كتداخل األشيا ،كالظلمة كالنور ،كتداكؿ الليل كالنهار

كضعف  ،كصحة كمرض ،ة كذلةز كع ،كشدة كرخاء ،كغُب كفقر ،صيف كشتاء، كتعب كراحة
ًإفَّ  ،ًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنافى كقولو )  ،كركح كجسد، كعسر كيسر ،كأمل كعمل ،كحياة كموت ،كقوة

يكشف  ،شياء ا٤بتنوعةداخل بْب األب كالتفإف نظاـ التعاقب كالتقلٌ  ٔ-ٓالشرح/( مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا
كالسنن  ةكتبٌْب ىذه السنة أف ىناؾ عبلقة بْب السنن الكوني ،وؿ كال تتبدؿعن سنة اثبتة ال تتحٌ 

كبينهما تعدد أدكار كاختبلؼ أساليب مع كحدة ىدؼ كغاية مشَبكة سامية، فإذا   ،اإلنسانية
طوعان ال  أيضان نن اإلنسانية مطيعة  فيجب أف تكوف الس ،كانت السنن الكونية مطيعة  تعأب

ٍا تػىنىٍاميويفى )عن النيب )ص( كرىان. فإف ظلمة الليل شبيهة اب٤بوت، كضياء النهار شبيو اب٢بياة  كىمى
ٍا تىٍستػىٍيًقظيويفى تػيبػٍعىثػيويفى    .َِٔ/ُٓتفسّب القرطيب(ٛبىيويتػيويفى كىكىمى

)دكاـ ا٥بائل ُب كل شيء ُب ا٢بياة ستمر ا٤بكُب ذلك داللة على البعث كالنشور، كىذا التغٌّب 
 ٓت  ِإفَّ مها ىو الذم يستحق العبادة )يدؿ على أف ىناؾ مغٌّب قد أكجدىا كنظٌ ا٢باؿ من ااؿ( 

ِلكَ  إال  ،ر ُب آايت هللا كدالالتو الكثّبة على التوحيدر كيتدبٌ ( كال يتفكٌ يُػْؤِمُنوفَ  لَِّقْوـٍ  آَلاَيتٍ  ذََٰ
( كىاتػَّقيوا اللَّى كىيػيعىلًٌميكيمي اللَّي وف ا٤بتفكركف الذين ٯبمعوف العلم مع اإلٲباف كقولو )القـو الباحثوف ا٤بؤمن

ٌصن العلم كتضبطوِِٖالبقرة/ : كحث اإلسبلـ فائدة ،، كقدـ التقول على العلم ألف ابلتقول ٙبي
ص من لٌ كٱب ،فكار، كجبلء العقوؿ كنضوج األكىداية النفوس ،ر ألنو حياة القلوبعلى التفكٌ 

ًإ٭بَّىا يػىتىذىكَّري )تفٌكر ساعة خّب من عبادة سنة( ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(طاف، ير الشحكيدالغفلة، 
كما ال ٲبكن تفضيل   ،، فبل ٲبكن تفضيل النهار على الليل ِّٕ/ٕالبحار ٗالزمر/( اأٍلىٍلبىابً  اأيكليو 

كلوال ا٤بوت ما  ، أٮبية ا٢بياةككذلك ا٤بوت يبٌْب  ،نعمة النهار يتمما٢بياة على ا٤بوت، فالليل 
الليل دائمان ببل  يبقى يضان فبل ٲبكن أفأك )كلوال ا٤بوت لضاقت ا٢بياة أبىلها( كصلت لك حياة. 

شياء  هنار أك ابلعكس، ككذلك ال ٲبكن اف تبقى صحة دائمة ببل مرض أك ابلعكس ككذا كل األ
، كىكذا يقٌلب هللا ْْالنور/( ُب ذىًلكى لىًعبػٍرىةن أًليكٕب اأٍلىٍبصىارً  يػيقىلًٌبي اللَّي اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى ًإفَّ كقولو )

 ، ّْالنجم/( كىأىنَّوي ىيوى أىٍضحىكى كىأىٍبكىى، كقولو )ْبكاليسر .إكالعسر  ،كالشدة كالرخاء ،الغُب كالفقر
ؿ  كتبدٌ ٌّب ٭با ُب تقٌلب كتغإك )كدكاـ ا٢باؿ من ااؿ( كال ٲبكن أف يبقى كل شيء اثبت ال يتغّب 

اًك٥بيىا بػىٍْبى النَّاسً كقولو )  ،مستمر ـي نيدى ( كيلَّ يػىٍوـو ىيوى ُب شىٍأفو كقولو ) َُْآؿ عمراف/( كىتًٍلكى اأٍلىايَّ
 .ِٗالرٞبن/

 ﴾يَخوَُِِّٖ ؤَظٌَْهُ ًًٌََُّ  خَُِّوُ َ٘دءَ َٖٓ بَُِّد خُْإََْضِ كِِ ًََٖٓ خََُّٕٔدًَخضِ كِِ َٖٓ كَلَِّعَ خُصٌَُِّ كِِ ُّنلَهُ ًٌَََّّْ﴿-ٚٛ
 (الص ورِ  ٓت )من مشاىد يـو القيامة، كيـو ينفخ إسرافيل أبمر هللا تعأب مثّب حاسم إنو مشهد    

  .كىو تشبيو ابلبوؽ الذم ٗبثابة مكرٌب الصوت ُب التعبّب ا٤بعاصركناية عن إرىاصات يـو القيامة، 
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( فبل يبقى أحد من أىل نفخة الفزعينفخ النفخة األكٔب )فخاؼ خوفان شديدان، ( فَػَفزِعَ )
لو هللا قلبو،  تى بٌ ابستثناء من ثػى ( اَّللَُّ  َشاءَ  َمن ِإالَّ ) عى ًز فى السموات كاألرض إاٌل خاؼ خوفان شديدان كى 

كالشهداء كاألكلياء كالصا٢بْب ك٫بوىم الذين كالصديقْب طمئناف من ا٤ببلئكة كاألنبياء األماف كاال
كىو الرصيد  ،كا ٥بذا اليـو عدتو ا٤بناسبةعدٌ أكىم الذين  َُّنبياء/األ( اأٍلىٍكبػىري  الى ٰبىٍزينػيهيمي اٍلفىزىعي )

الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت طيوىبى ٥بىيٍم كىحيٍسني كقولو )ا٤بناسب من اإلٲباف كالعمل الصاّب،  
ذلك النفخة الثالثة ( كىو ا٤بوت، ٍب بعد نفخة الصعقكىناؾ نفخة اثنية )، ِٗالرعد/( مىآىبو 

( ككل من َداِخرِينَ  أَتَػْوهُ  وَُكل  نفخة ا٣بركج من القبور كالقياـ لرب العا٤بْب للحساب ) (النشور)
اذالء مطيعْب ٓب منقادين مستسلمْب صاغرين خاضعْب ( َداِخرِينَ موات الذين أحيوا أتو رّٔم )األ

تىًشره   ٱبىٍريجيوفى ًمنى اأٍلىٍجدىاثً ف منهم أحد كقولو )يتخلٌ  أىنػَّهيٍم جىرىاده مينػٍ عندئذ يتساكل ، ٕالقمر/( كى
اللهيمَّ إٌ٘بً أعيوذي ًبكى ًمنى كا٣بضوع ٤بالك ا٤بلك، كما ُب الدعاء ) ،سوف ُب الذؿك الرؤساء كا٤برؤ 

 (.، كىًمنى ا٣بىوًؼ إالٌ ًمٍنكى كى يلى إالذُّؿًٌ إالٌ 
 ﴾ظَلْؼٌََُِٕ زَِٔد وَسِريٌ بَِّٗوُ  َِْ٘ءٍ ًََُّ ؤَظْوََٖ خٍَُُِّ خَُِّوِ صُنْغَ  خَُّٕمَدذِ ََُّٓ ُُُّٔظَ ًَىَِِ ـَدًَِٓشً ظَمَْٕسُيَد خُْفِسَدٍَ ًَظٍََُ﴿-ٛٛ

تتغّب ُب يـو القيامة القوانْب الكونية العامة ُب األرض كُب السماء، كا١بباؿ الراسيات أحد 
من أىواؿ يـو  –ككأهنااىا : كترل أيها ا٤بخاطب ا١بباؿ كقت النفخة األكٔب فَب ا٤بعُبا٤بتغّبات، 

هنا أ( كلكن حقيقتها السََّحابِ  َمرَّ  َٛبُر   َوِىيَ أم ىامدة اثبتة ُب مكاهنا كاقفة ) (َجاِمَدةً ) -القيامة
كمشهد ا١بباؿ يتناسق  ،تها كمن شدة ذلك ا٣بوؼُب سرعتها كخفٌ  ،تسّب سّبان سريعان كالسحاب

زكعْب فمفزكعة مع ا٤ب ،باؿ مذعورة مع ا٤بذعورينمع ظلَّ الفزع كيتجٌلى الفزع فيو، ككأ٭با ا١ب
يتحسس كيشعر كيتأثر! كقولو  يّّ ككأهنا كائن حى  ،منطلقة مع ا٢بائرين ا٤بذىولْب ببل كجو كال قرار

انىٍت سىرىاابن ) ىًت ا١ٍبًبىاؿي فىكى كىبػىرىزيكا  كىاتي ايػىٍوـى تػيبىدَّؿي اأٍلىٍرضي غىيػٍرى اأٍلىٍرًض كىالسَّمى )كقولو  َِالنبأ/( كىسيّبًٌ
رض حوؿ نفسها كحوؿ الشمس، بسبب جرايف األ( السََّحابِ  َمرَّ  َٛبُر   َوِىيَ )، ْٖإبراىيم/ (للًَّ 

( َشْيءٍ  ُكلَّ  أَتْػَقنَ  الَِّذي اَّللَِّ  ُصْنعَ كىذا ا٤بعُب الدقيق يعترب من أىم ا٤بعاجز العلمية للقرآف الكرٙب )
م حاذؽ متفٌرس بصنعو، إنو قانوف االتقاف العاـ ُب كل (: أحكم، يقاؿ رجله متقنه عىملو أأَتْػَقنَ )

لىقىوي ا٤بتقن ا٤بنٌظم كقولو )اكم ذلك صنع هللا البديع  ،شيء خلقو هللا ( الًَّذم أىٍحسىنى كيلَّ شىٍيءو خى
حكاـ، كأكدع فيو من ا٢بكمة كالعلم ما كأكدع فيو من التنظيم كالتدبّب كالتقدير كاإل ٕالسجدة/

ه الصنعة ا٤بتقنة الدقيقة اكمة ُب كل شيء ُب الوجود ُب الذرة الصغّبة كآّرة أكدع، كنرل ىذ
ر العظيم، فالويل ٤بن ر ا٤بدبٌ عن كجود الصانع ا٤بقدٌ دالة الكبّبة، كىي تَبجم ترٝبة كاملة ككاضحة 

  .ر كعاند ا٤بقٌدرجحد ا٤بدبٌ 
كيعلم بظاىره   ،عة ٗبا يفعل العباد من خّب كشر( إنو عليم كذك خربة كاستَػْفَعُلوفَ  ٗبَا َخِبّبٌ  ِإنَّوُ )

خبّب ُب أيضان فكما ىو سبحانو خبّب ُب صنعو، كعلمو بباطنو، كسيجازيهم عليو أًب ا١بزاء، 
رساىا اك ..  كىبىسىطى األىٍرضى عىلىى ا٥ٍبىوىٍاءً عن اإلماـ علي )ع(: )إحصائو، خبّب ُب حسابو كجزائو. 

أم  ،َٓٓالتفسّب ا٤ببْب ص كعٌدؿ حركتها ابلراسيات)ا١بباؿ((.. مى ائعى دًبغىٍّبً  هارىفػىعى  على قرار..
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كأيضان تتحرؾ ا١بباؿ ٕبركة األرض فكل شيء بتدبّب كتقدير   ،ا١بباؿبوجود تتوازف حركة األرض 
ة كال عيب كال خلل كال نقص كال ففبل صد، ِالفرقاف/( كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّرىهي تػىٍقًديرناكقولو )

ٍل تػىرىل ًمٍن فيطيورو ُب الكائنات كا٤بخلوقات كلها، كقولو )ثغرة   :فائدة، ّا٤بلك/( فىاٍرًجًع اٍلبىصىرى ىى
طلق قانوف االتقاف العاـ أ، ٍب كنموذج  ( خصص ُب الذكر الصنع ا٤بتقن ُب ا١بباؿاَّللَِّ  ُصْنعَ )

، اٌرؾ كا١ببلؿى ابلكماؿ كا١بماؿ يتحلٌ )٧بكم( صنعو هللا فهو متقن  (ُكلَّ َشْيءٍ )ليشمل 
ًإلىٍيًو يػيٍرجىعي اأٍلىٍمري كيلُّوي ، كقولو )ُب ىذا الوجود للمشاعر ببل استئذاف،  .ُِّىود/( كى

خُنَّدَِ ىََْ  ًََٖٓ ـَدءَ زِدَُِّّْٕحَصِ كٌَُسَّطْ ًُـٌُىُيُْْ كِِ  ،  َٖٓ ـَدءَ زِدُْمََٕنَصِ كََِوُ وٌَُْْ ِّٓنْيَد ًَىُْ ِّٖٓ كََّعٍ ٌََّْٓحٍٍِ آِٓنٌَُٕ﴿-ٜٓ-ٜٛ
 ﴾ظُفًََّْْٕ بَُِّد َٓد ًُنعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ

: من جاء يـو ا٤بعُبٍب بٌْب هللا تعأب حاؿ السعداء كاألشقياء ُب ذلك اليـو الرىيب ا٢باسم    
َهاطبلؽ معناىا )إالقيامة ٕبسنة من ا٢بسنات على  نػْ ٌر مِّ ( فإف هللا يضاعفها لو إٔب عشر فَػَلُو َخيػْ

 َْالنساء/( ٍف تىكي حىسىنىةن ييضىاًعٍفهىاكىإً ، كقولو )ابلعمل القليل الثواب ا١بزيلحسنات كيعطيو 
الى ٰبىٍزينػيهيمي اٍلفىزىعي اأٍلىٍكبػىري ( كىم من أىواؿ يـو القيامة آمنوف كقولو )َوُىم مِّن فَػزٍَع يَػْوَمِ ٍذ آِمُنوفَ )

ًئكىةي  ا الفزع األكرب ىو كحده جزاء كنعمة. لقد خافوا كاألمن من ىذ َُّاألنبياء/( كىتػىتػىلىقَّاىيمي اٍلمىبلى
فلم ٯبمع  ،خوؼ ىيبة ال خوؼ رىبة، فكانوا ُب أمن كسبلـ من أىواؿ اآلخرة ،هللا ُب الدنيا

نػَّتىافً عليهم خوؼ الدنيا كفزع اآلخرة،كقولو ) ـى رىبًًٌو جى : فائدة ْٔالرٞبن/( كىًلمىٍن خىاؼى مىقىا
كال صدقة  ،كف األذل عن الناس ال حسنة مع أذل  األوؿ: للحسنة عند هللا سبحانو مظهراف

ا أىذنلكقولو )  ،مع ًمٌنة بػىعيهى قىةو يػىتػٍ يػٍره ًمٍن صىدى ٢بسنة  ا: الثاِن، ِّٔالبقرة/( قػىٍوؿه مىٍعريكؼه كىمىٍغًفرىةه خى
 ولكل حسنة وجهافمن غّب أذل فهو حسنة.  ،ـ حضارمكل ما فيو للناس نفع كصبلح كتقدٌ 

 ،: عمل ا٣بّب العاـ لذاتو كليس ألجل أحدوا٢بسنةأتمن شره،  -ِسن أف أتمل خّب ا -ُ
( فػىلىوي عىٍشري أىٍمثىا٥ًبىا مىٍن جىاءى اًب٢بٍىسىنىةً كأ٭با لوجو هللا كرضاه كخدمة الفرد كهنضة آّتمع كقولو )

 كتعم دىا الشرع،، كيؤيٌ : كل ما يستحسنو اإلنساف العاقل سليم الفطرةوا٢بسنة َُٔاألنعاـ/
ومن مصاديق فهي ذات معُب كاسع، ، ا٤بادية ك٤بعنوية، جنس ا٢بسنات القولية كالفعلية كالقلبية

أىل البيت )ع( كإمامة كالية  -ِ كتوحيد الكلمة، (ال إلو إاّل هللاكلمة التوحيد )-ُ: ا٢بسنة
اـ القدكة ( معرفة اإلما٢بسنةكوف من معا٘ب )تالذم يوٌحد كلمة األمة، فباع منهجهم ا٤بستقيم كاتٌ 

اًىلٌ   ْْٔكنز العماؿ خرب(يةن كالقائد ا٢بق كطاعتو، عن النيب )ص( )مىٍن مىاتى بػىغىًّب إماـو مىاتى ًميىتةن جى
 ، كىذا مضمونوكبغض أىل البيتكاإلعراض عن )اإلمامة( إنكار الوالية  (السي ة)تكوف معُب ك 

ٍاءىٍتوي سييًٌئىةه لنيب )ص( )كعن ا ،ّٖٓ/ٕكنز الدقائق، مركم عن اإلماـ الصادؽ )ع( ُب اآلية  ،مىٍن سى
( َوَمن َجاَء اِبلسَّيَِّ ِة َفُكبَّْت ُوُجوُىُهْم ٓت النَّارِ  )-َٗ ،ِٗٓ/ُٕالبحار(فػىهيوى ميٍؤًمنه  ،كىسىرٍَّتوي حىسىنىةه 

كىي اسم جنس يشمل كل سيئة كينكرىا الشرع، : ما تسوء اإلنساف العاقل سليم الفطرة، السي ة
 .على عمـو معناىا
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 : ُكبت وجوىهم
: من جاء ابلسيئات ا٤بتنوعة أك ا٤بعُبألقوا ُب النار على كجوىهم الٍب كانوا يعصوف هللا ّٔا، 

( ىل ٘بزكف إاٌل العمل نفسو الذم  َىْل ُ٘بَْزْوَف ِإالَّ َما ُكنُتْم تَػْعَمُلوفَ رجحت سيئاتو على حسناتو )
، كالٍب كرىا الطبيعة البشرية سليمة الفطرةالٍب تن ،كنتم تعملوف ُب الدنيا من األعماؿ ا٤بنكرة

الٍب تضر الفرد كآّتمع كالٍب تسخط هللا تعأب، كىكذا الذم ال تنفعو ا٢بسنة  ٰبٌرمها الشرع،
 ،وف على كجوىهم ُب انر جهنم منكوسْب مقلوبْبكبٌ ُب مشهد رىيب مفزع كىم يي  ،تضره السيئة

ـو لًٍلعىًبيدً ذىًلكى مع زايدة ُب التوبيخ كاالذالؿ كقولو ) اؾى كىأىفَّ اللَّى لىٍيسى ًبظىبلَّ  َُا٢بج/( ٗبىا قىدَّمىٍت يىدى
كقولو   ، كالنتائج على قدر ا٤بقدمات،كتكوف العقوبة من جنس العمل، كا١بزاء على قدر ا١بناية

 .ْٗالشعراء/( فىكيٍبًكبيوا ًفيهىا ىيٍم كىاٍلغىاكيكفى )
اًكرًينًإفَّ ا٢بٍىسىنىاًت يي ) : قاؿ تعأبفائدة ، إذا كانت ُُْىود/( ٍذًىٍَبى السَّيًٌئىاًت ذىًلكى ذًٍكرىل لًلذَّ

ا٢بسنات يذىَب السيئات، كذلك من السيئات يذىَب ا٢بسنات. عن اإلماـ الباقر )ع( )ما 
كعنو )ع(  ،ِِْ/ُٕالبحار أحسن ا٢بسنات بعد السيئات، كما أقبح السيئات بعد ا٢بسنات(

 ا استغفركا(ك كإذا أساؤ  ،العباد فقاؿ: الذين إذا أحسنوا استبشركا )سئل رسوؿ هللا )ص( عن خيار
حيبػُّنىٍا معرفة الوالية كى  :ا٢بسنةكمن مصاديق ا٢بسنة كالسيئة عن اإلماـ علي )ع( ) ِٗٓ/ُٕالبحار

   َُْ/صْتفسّب نور الثقلْب( ، ٍب قرآ اآليةالبيتأىل إنكار الوالية كبغضنا  :والسي ة، أىٍىلي اٍلبػىٍيتً 
 ﴾ِٔنيًََؤُُِْٓضُ ؤَْٕ ؤًٌََُٕ َِٖٓ خُُِِْْٕٔ بََِّٗٔد ؤُُِْٓضُ ؤَْٕ ؤَػْسًَُ ََذَّ ىٍََِٰهِ خُْسًََِْشِ خٍَُُِّ لَََُّٓيَد ًََُوُ ًَُُّ َِْ٘ءٍ ﴿-ٜٔ
: مكة ا٤بكرمة الٍب فيها بيت هللا ا٢براـ ، كأضافها هللا سبحانو إٔب نفسة تعظيمان ٥با البلدة   
نتهك حرمتها كاف ظا٤بان، اها كاف آمنان، كمن ألف من دخل ،( ككصفها ابلتحرٙبالَِّذي َحرََّمَها)

سواء أكانت بينك : كل أنواع الطاعة ، ومعُب العبادةكىي أكؿ بيت كضع للناس للعبادة، 
 النًٌيىةً  حيٍسني  العبادةي : عن اإلماـ الصادؽ )ع( )تعريف العبادةكبْب هللا، أك بينك كبْب الناس، 

ٍا( الًٍَّبٍ ييطىاٍعي هللاي  اٍلويجيويهً  ًمنٍ  ٍاعىةً اًبلطَّ  أيىًٌلى  العيبويديٌةً مىٍن قىاـٍ ًبشىرىاًٍئًط ُب غرر ا٢بكم ) ّٖ/ِالكاُبًمنػٍهى
هللا  ، لقد أمرت أف أخصٌ : قل اي دمحما٤بعُبؽ! ( كمن قٌصر عن أصوؿ العبودية أعيد إٔب الرٌ لًٍلًعٍتقً 

يُن ا٣ْبَاِلصُ َأاَل )كقولو كحده ابلعبادة ا٣بالصة   ، الذم جعل مكة حرمان آمنان ال ّالزمر/(  َّلِلَِّ الدِّ
٭با خصص ىذه البلدة كإ ،ف هللا تعأب ربُّ كل األرض، كال ييظلم فيها أحد، كأيسفك فيها الدـ

 ،( فجعلها حرامان أم ٩بنوعان فبل ٯبوز انتهاؾ حرمتهاالَِّذي َحرََّمَهاألماف ٤بيزهتا على غّبىا )اب
أم صىافى ( َحرََّمَهاكإشاعة اإل٢باد كالفساد فيها بوجو من الوجوه ) ،كتنفّب صيدىا ،شجرىابقطع 

ُب  ،حيرمىتها كىحىفظ كرامتها كأبقى قدسيتها كىيبتها كفاعليتها، فجعل أفئدة من الناس هتول إليها
ال من  ،اكمكٓب ٰبرٍمها الناس( أم كاف ٙبرٲبها من هللا أبمر ٠ب ،ا هللامهمكة حرٌ  ا٢بديث )إفٌ 

براىيم حـر مكة( فمعناه أظهر ا٢برمة إ )ص( )إفٌ النيب دمحم  الناس ابجتهاد شرعي، أما قوؿ
 .الثابتة، قا٥با عند فتح مكة كٙبطيم األصناـ

 ( َوَلُو ُكل  َشْيءٍ )
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َوَلُو  كل شيء )  ىذه البلدة ىو ربٌ  للداللة على الكثرة، فربٌ قرآ٘ب ككناية بديعية كىو مصطلح 
طبلؽ ُب الوجود، فهو الذم خلقها كمالك كل شيء على اإل ،( كىو كل شيءْيءٍ ُكل  شَ 

ال يشاركو كال ٲبلك أحد  ،ؼ كحده فيها اب٢بكمةكىو الذم يتصرٌ  ،ر أمرىارىا كدبٌ كملكها كقدٌ 
ٍرءً  فىسي نػى ) ُْٕب هنج الببلغة حكم  ،حٌب نػىفىس اإلنساف ال ٲبلكو ،معو أم شيء  ًإٔبى  خيطىاهي  اٍلمى

لً  ( أم كأمرت ألكوف أكؿ ا٤ببادرين إٔب اإلسبلـ، كىذه ِمْبَ َوأُِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمَن اْلُمْسلِ (، )وً أىجى
 ،ليقتدم بو كل الناسكطرح النموذج األمثل  ،إٔب خلق ا٤ببادرة األكٔب ا٢بسنةٙبفيز اإلرادة دعوة 

كخضعوا  ،ىهم  خاصةسلموا كجو أ: من الذين ( أمِمْبَ اْلُمْسلِ )لكل مبادرة حسنة كىذا ٙبفيز 
)ص( فإنو أكؿ الناس النيب كثبتوا عليو كدعو إليو أبعما٥بم قبل أقوا٥بم، كقد فعل  ،ألمر هللا تعأب

، كلو قاؿ )كأمرت أف أكوف من ا٤بؤمنْب( ٤با  (رآفالقُ  وُ ُخُلقُ  افَ كَ )مان كتسليكأعظمهم  ،إسبلمان 
 ماٍ وا كى لٌ ك٥بذا قاؿ )ص( )صى ٲباف النيب )ص( إكاف أحد يقدر على أف يكوف إٲبانو ك

 .ي( كلو قاؿ )صلوا كما أان أصلي( ٤با كاف أحد يقدر على ذلكلً صى أي ٘ب ً وي تمي أيٍ رى 
كإ٭با ىو  ،: تشّب اآلية أف دين اإلسبلـ الذم يدين بو النيب )ص( ليس دينان خاصان بو كحدها٤بعُب

سبلـ العاـ، ٗبعُب إسبلـ الوجو فهو دين ٝبيع األنبياء ككلهم جاءكا ابال ،دين كل من يؤمن اب
كقولو   ،ما٤بتكامل القيٌ ا٣باًب كالنيب دمحم )ص( جاء ابإلسبلـ ا٣باص  ،م ٤بنهج هللا تعأبي كالتسل

ـُ  ) ْسبَل يَن ِعنَد اَّللَِّ اإْلِ ْسبَلـِ ِديًنا فَػَلن يُػْقَبَل ِمْنُو كقولو ) ُٗآؿ عمراف/ (ِإفَّ الدِّ َر اإْلِ َتِغ َغيػْ َوَمن يَػبػْ
لََّة أَبِيُكْم ِإبْػَراِىيمَ أما اإلسبلـ العاـ كقولو ) ٖٓآؿ عمراف/ (ُىَو ٓت اآْلِخَرِة ِمَن ا٣ْبَاِسرِينَ وَ  ُىَو  مِّ

 ( َأالَّ تَػْعُلوا َعَليَّ َوْأُتوِن ُمْسِلِمْبَ ، كىذا ما قالو سليماف )ٖٕا٢بج/ (٠َبَّاُكُم اْلُمْسِلِمَْب ِمن قَػْبلُ 
، أما النيب دمحم )ص( فهو من ِٕيونس/ (ِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمَن اْلُمْسِلِمْبَ َوأُ ، كقالو نوح )ُّالنمل/

، اإًلٍسبلىـي التٍَّسًلٍيمي )غىًاٍيةى  ٓت غرر ا٢بكم ،ا٤بسلمْب كسيدىم كإمامهم كنبيهم كقائدىم ككٕب أمرىم
اىرى  التٍَّسًلٍيمي كىغىًاٍيةى   (.النًَّعٍيمً اٍلفيٍوزي بىدى

 ﴾خُُْٔنٍََِِّٖ َِٖٓ ؤََٗد بََِّٗٔد كَوَُْ ظَََّ ًََٖٓ  ُِنَلِْٕوِ َّيْعًَُِ كَةََِّٗٔد خىْعًٍَََٰ كََِٖٔ  ُْوُُْإَٓخ ؤَظٌَُِْ ًَؤَْٕ﴿-ٕٜ
كالقاعدة األساسية للدعوة اإلسبلمية ىي تبلكة  ،إٌف النيب )ص( مأمور ابلدعوة إٔب التوحيد

كمصدر  ،دستور اإلسبلـ كاإلنساف كالتفاعل معو ُب األقواؿ كاألفعاؿ، فالقرآف الكرٙب ،القرآف
( اْلُقْرآفَ  َأتْػُلوَ  َوَأفْ ) ا٤بعُب، ِٕالتكوير/( ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر لِّْلَعاَلِمْبَ ىدايتو كٞبايتو ابعتبار )

ب على تبلكتو آانء الليل كأطراؼ النهار، ظكأكا ،متتابعصحيح ك : قراءة القرآف بشكل التبلوة
قو ئف ٕب علومو كحقاب على تبلكتو لتتكشٌ ظأم كأمرت أبف أكا تبلكة لنفسو كترغيبها للناس.

ة نو كلما تفٌكر القارئ ا٤بتدبٌر ا٤بتفٌكر ٘بٌلت لو معاف جديدة كانت ٨بفيٌ إالكثّبة شيئان فشيئان، ف
ٍا عن اإلماـ زين العابدين )ع( )ككأنو ٓب يقرأىا،  ،عليو فػىتىٍحتى آايىٍتي اٍلقيٍرآًف خىزىاًٍئني اٍلًعٍلًم ، فىكيلَّمى

ٍا( بىًغي لىكى أىٍف تػىٍنظيرى ًفيػٍهى فعليك بتبلكة القرآف كل يـو كال هتجره، فإف  ُّٔ/ِٗالبحارًخزىاٍنىةن فػىيػىنػٍ
َياًَن لُِّكلِّ فهو مادة كل علم جعلو ) ،ٌلى لعباده بكتابو٘بهللا ف ، كأالقرآف كنز السماء ُب األرض تِبػْ

 ّٖاألنعاـ/ (مَّا فَػرَّْطَنا ٓت اْلِكَتاِب ِمن َشْيءٍ )ُُُيوسف/( َوتَػْفِصيَل ُكلِّ َشْيءٍ ) ٖٗالنحل/( َشْيءٍ 
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، لذا ال ٗٓالفرقاف/ (الرَّْٞبََُٰن فَاْسَأْؿ ِبِو َخِبّبًاكقولو ) ِ-ُالرٞبن/ (َعلََّم اْلُقْرآفَ  ،الرٍَّٞبىىني كقولو )
سراره ألنو تنكشف أمامهم أ ،كا٢بكماء كالفضبلء من تبلكة القرآف كل يـو ءيشبع العلما

الوجود على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود  كسرٌ  ،ا٤بخزكنة، فيعرفوف سنن ا٢بياة كحقائق األحياء
فمن تدبٌر ُب تبلكتو كتفاعل معو  ،كمصدر دراية أساسي ،كدستور ىداية ،منهج حياة (اْلُقْرآفَ و )

نيا كاآلخرة كقولو فإهنا ىي الوسيلة ا٤بثلى الٍب يهتدم ّٔا اإلنساف إٔب خّب الد ،كصدؽ ُب تطبيقو
 .ُٔا٢بج/ (َوَأفَّ اَّللََّ يَػْهِدي َمن يُرِيدُ )
َا اْىَتَدىَٰ  َفَمنِ )  ( لِنَػْفِسوِ  يَػْهَتِدي فَِإ٭بَّ

 َوَمنراجعة إليو كينفع نفسو كغّبه )كمنافعها كٜبرة ىدايتو  ،فمن اىتدل ابلقرآف فإنو أفضل ىدل
َا فَػُقلْ  َضلَّ  بللو يعود فوابؿ ض عن طريق ا٥بدل كسار بطريق ىواه من ضلَّ ( ك اْلُمنِذرِينَ  ِمنَ  َأَنَ  ِإ٭بَّ

حٌب ٛبيز الناس ا٢بق من الباطل، كمن ضل فقل  ،عليو، كمهمة الرسوؿ )ص( ىي الببلغ ا٤ببْب
َنا إ٭با أان من ا٤بنذرين كقولو ) ،لو: لست مسؤكالن عن ضبلؿ من ضل َا َعَلْيَك اْلَببَلُغ َوَعَليػْ فَِإ٭بَّ

كال سلطاف ٕب على  ُِٖآؿ عمراف/ (لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيءٌ )، كقولو  َْد/الرع (ا٢بَِْسابُ 
ىيٍم ًمٍنوي أحد. عن اإلماـ ا٢بسن )ع( ) كىًإفَّ أىحىقَّ النٍَّاًس اًبٍلقيٍرآًف مىٍن عىًملى ًبًو كىًإٍف ٓبٍى ٰبىٍفىٍظوي، كىأىبٍػعىدى
ٍافى يػىٍقرىأيهي  ٍل ًبًو كىًإٍف كى لىٍيسى اٍلقيٍرآفي اًبلتًٌبلىكىًة )وعن النيب )ص(  ،ٕٗص للديلمي إرشاد القلوب(مىٍن ٓبٍى يػىٍعمى

اٍيىًة كىاٍلًعٍلمى  ٓت هنج الببلغة  ،ِِْٔكنز العماؿ خرب  (اًبلدًٌرىاٍيىةً  كىالى اٍلًعٍلمي اًبلٌرًكىاٍيىًة، كىلىًكنَّ اٍلقيٍرآفى اًب٥بًٍدى
ًثيػٍره كىريعىاٍتىوي قىًلٍيله  ،عىٍقلى رًعىايىةو الى عىٍقلى رًكىاٍيىةو تيميوهي رىأيػٍ ًاٍعًقليوا اى٣بٍىبػىرى ًإذىا ) ٜٛحكم عن  (فىًإفَّ ريكىاٍةى اىٍلًعٍلًم كى

 .ّٕصِالبحار)العيلىماءي ٮًبَّتهيمي الرًٌعايةي، كىا١بيٌهاؿي ٮًبَّتهيمي الٌرًكاية( اإلماـ الصادؽ)ع(
 ﴾ًََٓد ََزُّيَ زِـَدكٍَِ ػََّٔد ظَؼٌََُِْٕٔ ُِكٌَُٗيَد ًَهَُِ خُْمًَُْٔ َُِِّوِ ٌَُُُِّْْْٔ آَّدظِوِ كَعَؼْ﴿-ٖٜ

َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن أنعمها علينا بفضل منو كرٞبة كقولو ) كل نعمةعلى   (َوُقِل ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ )
رفيع ا٤بنزلة  الذم أكرمِب من (ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ و )كمن أىم النعم نعمة النبوة كالقرآف الكرٙب  ّٓالنحل/(اَّللَّ 

الدالة على عظيم قدرتو القاىرة، اىرة كحججو ب(سّبيكم آايتو الَسُّبِيُكْم آاَيتِِو فَػتَػْعرُِفونَػَهاكا٤بقاـ )
آايت )الدقيقة مع تداكؿ األزماف، فتعرفوف أهنا الساطعة كاألنفس  ،كسلطانو ُب اآلفاؽ الواسعة

كظهور عبلمات القيامة  ،ٓباْب الناس ُب الع، كنصر ا٤بؤمنْب على الكافرين، كنشر اإلسبلـ ب(هللا
ألهنا بعد فوات األكاف   ،ُب حْب ال تنفعكم ىذه ا٤بعرفة ،كغّبىا، الٍب تضطركم إٔب قبوؿ ا٢بق

قولو ك  ّٓفصلت/ (َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا ٓت اآْلفَاِؽ َوٓت أَنُفِسِهْم َحٌبََّٰ يَػتَػبَػْبََّ ٥َبُْم أَنَُّو ا٢ْبَق  كقولو )
 .ِْاألنفاؿ/ (ِلَك َمْن َىَلَك َعن بَػيَِّنٍة َوَٰبَْٓبَٰ َمْن َحيَّ َعن بَػيَِّنةٍ لِّيَػهْ )
اللوح هللا ُب ل ُب علم سجٌ ( كأف ما عملوا من سيئات ىو مي َوَما رَب َك ِبَغاِفٍل َعمَّا تَػْعَمُلوفَ )

٥بم كسيحاسبوف عليو كال ٱبفى على هللا من أعما ،ل ابلصورة كالصوت كالنيةافوظ، مسجٌ 
ال يستأخركف عنو ساعة كال يستقدموف، كأف ما  ،ر عذأّم إٔب أجل ىم ابلغوهشيء، كلكنو مؤخٌ 

كىو على كل شيء شهيد كقولو  ،كليس بغائب على هللا ،ل عليهمعملوا من سوء ىو مسجٌ 
 : الغفلة -ُ: فائدة ُّالنجم/(لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا ٗبَا َعِمُلوا َوٯَبِْزَي الَِّذيَن َأْحَسُنوا اِب٢ْبُْسَُب )
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ُ ىي سهو يعَبل من قلة التحفظ كالتيقظ كهللا مينزٌه عنو، ككيف يغفل هللا عن أعمالكم ) َواَّللَّ
، أم هللا خلقكم كيعلم بكل ما تعملوف من صغائر ككبائر ٔٗالصافات/ (َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوفَ 

ن صفات الغافلْب كليست من صفات ا٣بالقْب، األعماؿ كإ٭با ٲبهل ٢بكمة ال لغفلة، كالغفلة م
( كمن الضبلؿ النفوس، كقولو ) ٓت غرر ا٢بكم َن )احذركا الغفلة فإهنا من فساد ا٢بسًٌ َواَل َتُكن مِّ

 .ْٓأمإب ا٤بفيد ص(عىًجٍبتي ًلغىٍاًفلو كىلىٍيسى ٗبىٍغفيويؿو عىٍنوي عن النيب )ص( ) َِٓاألعراؼ/ (اْلَغاِفِلْبَ 
 َُيونس/( ِف ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ أَ وآخر دعواَن )

( َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَػتَِّبُعوا الس ُبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ ) وٓت ا٣بتاـ نقوؿ:
ال بقدرىا، فللو ا٢بمد كا٤بًٌنة، لسورة النمل، بقدرم  (َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّرًب بعوف هللا )، ُّٓاألنعاـ/

ا٤بوافق  َُِٖ/ٗ/َّكاب٢بمد تتم الصا٢بات كتزداد الربكات كتدفع النقمات، ٔبهد متواصل، بتاريخ 
ق، ُب العراؽ، الكاظمية، داعْب هللا تعأب مساعدتنا على تكملة بقية السور ُّْٗ/شهر رمضاف/ِٕ

 القرآنية، إنو لسميع ٦بيب الدعاء 
 قرآ٘ب :مكي قاسم البغدادمبقلم الباحث ال

 
 من مقاصد السورة:

كىي تتفق ُب منهجها كىدفها  ،(وا٤بعاد)النبوة( التوحيد والرسالة )تعُب ٔبانب العقيدة  ،مكية
ر قصة الصراع بْب جند صوٌ تي  ،كىي تيفٌصل ما أٝبل ُب السورتْب قبلها ،مع سورٌب النمل كالشعراء

كٮبا رمز طغياف  ،كغركر قاركف مع قومو ،ى كفرعوفالرٞبن كجند الشيطاف منها قصة موس
لة كفيها ألف فيها قصة موسى مفصٌ  (سورة القصص)٠بيت  ،اإلنساف سواء اب٤باؿ أك السلطاف

 ،ٖٖعدد آايهتا  ،ِٖرقمها  ،عدائومن غرائب األحداث الٍب تبْب عناية هللا أبكليائو كخذالنو أل
أعطي ًمٍن األجر عشر  ،قرأ طسم القصص مىنٍ (: عن النيب )ص( )فضلهاا١بزء العشركف )

لو يـو  دى هً حسنات بعدد من صٌدؽ ٗبوسى ككٌذب بو، كٓب يبق ملك ُب السماكات كاألرض إاٌل شى 
: ىذا الفضل بشرطو كشركطو كاالستقامة مبلحظة ّْٕص٦ٕبمع البياف (نو كاف صادقان أالقيامة 

 على منهج هللا من شركطو.

 
 ﴾طسم﴿-ٔ

كأف ىذا الكتاب  ،ٔب إعجاز القرآف الكرٙبإة لئلشارة عكا٢بركؼ ا٤بقط (يمم ،سْب ،طاء)تقرأ 
مرٌكب من أمثاؿ ىذه ا٢بركؼ ا٥بجائية الٍب يستخدمها  ،ا٤بعجز ُب فصاحتو كببلغتو كعلومو

 ترتيبها
28 

 ياتهاآ
88 
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 ،الواسعة كمع ذلك ىم عاجزكف عن االتياف ٗبثلو أك بعضو ُب الفصاحة كالببلغة كالداللة ،البشر
 أكؿ سورة البقرة حوؿ ا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب أكائل بعض السور.أنظر ما كتبناه ُب 

 ﴾ظِِْيَ آَّدضُ خٌُِْعَدذِ خُُْٔسِنيِ ﴿-ٕ
 (ُىًدى لِّلنَّاسِ كقولو )  لغّبه، وٌضح طريق ا٥بداية( الواضح ُب نفسو كا٤باْلُمِبْبِ تلك آايت القرآف )

كمضامينو  ،ة تعابّبه الببلغيةكىو ليس ٗبقدكر البشر صياغ ،كا٤بميز بْب ا٢بق كالباطل ُٖٓالبقرة/
للبعيد لبياف رفعة القرآف ( تِْلكَ )شارة إلسم اا( جاءت تِْلَك آاَيُت اْلِكَتابِ  كقولو ) ،العلمية

 الدقيق ُب عرضو ،الظاىر ُب إعجازه الواضح ُب تشريعو كأحكامو ،حق للتعظيم كالتفخيمتا٤بس
كىو الوحي الذم يتلوه على  ،ء كاألرضكىو الثقل األكرب ا٤بمتد بْب السما ،كعلومو دايتوىك 

كل أمر ٰبتاج إليو الناس ل الذم يبٌْب  ،الكامل ُب ذاتو كا٤بكمل لغّبها٥بادم الدستور ، كىو عبده
َياًَن لُِّكلِّ َشْيءٍ ُب أمور دنياىم كآخرهتم كقولو ) ،ُب كل زماف كمكاف كقولو  ٖٗالنحل/ (تِبػْ

 .ُُُيوسف/ (َوتَػْفِصيَل ُكلِّ َشْيءٍ )
 ﴾ُّآِْنٌَُٕ ُِوٌٍَّْ زِدُْمَنِّ ًَكُِْػٌََْٕ ٌَََُٰٓٔ َّٗسَةِ ِٖٓ ػََِْْيَ َٗعٌُِْ﴿-ٖ

 ( الذم ال ابطل فيو كال خرافة،اِب٢ْبَقِّ  َوِفْرَعْوفَ  ُموَسىَٰ اف جربيل بعض أخبار )نتلو عليك على لس
ء مستضعفوف ُب اٌل بعوؾ يومئذ طائفة أذ٩بن اتٌ  ،ليتدبر فيو الذين يؤمنوف آبايتنا ،نو من الواقعأل

أيدم فراعنة قريش، فيعلموف أننا سنفعل بطغاة قريش مثل ما فعلنا بفرعوف الطاغية كجنوده كقولو 
ابلقرآف  قوف( لقـو يصدٌ يُػْؤِمُنوفَ  ِلَقْوـٍ كلو بعد حْب ) ،ِِالسجدة/ (ِإَنَّ ِمَن اْلُمْجرِِمَْب ُمنَتِقُموفَ )

ينة، كهللا تعأب يتلو على رسولو الكتاب من رز ؿ الاب الفطرة السليمة كالعقو كيتفاعلوف معو أصح
لهم لتلك العناية الكرٲبة ا٣باصة، عن النيب ىذه الٍب تؤىٌ  ،أجلهم، بصيغة اإلٲباف ككعي القرآف

يػٍرى  الى )ص( ) ًطقو  ًلعىآبًو  ًإال اٍلعىٍيشً  ُب  خى : تكررت فائدة ،َِْٕكنز العماؿ خرب(كىاعو  ميٍستىًمعو  أىكٍ  انى
 ،( سورة من القرآف الكرٙب، كذلك ألٮبيتها البالغةّْ)ُب ( مرات عديدة فوردت قصة موسى )ع

فىاٍعتىربيكا ايى ، كقولو )كسنن اإلنسانية عامة ،كتشابو حركة سننها التارٱبية مع سنن ا٤بسلمْب خاصة
 .ِا٢بشر/( أيكٕب اأٍلىٍبصىارً 

بَِّٗوُ ًَدَٕ َِٖٓ  د َِْ٘ؼًد َّْٕعَعْؼِقُ ؼَدجِلَصً ِّٓنْيُْْ ٍَُّزِّكُ ؤَزْنَدءَىُْْ ًََّْٕعَمِِْْ َِٕٗدءَىُْْ بَِّٕ كُِْػٌََْٕ ػََِد كِِ خُْإََْضِ ًَـَؼَََ ؤَىَِْيَ ﴿-ٗ
 ﴾خُُْٔلًَِِّْٕٖ

: أم استكرب َعبَل ٓت اأْلَْرضِ كُب كل عصر فراعنة كأكاسرة كقياصرة حسب ظركؼ كل عصر، 
نَساَف لََيْطَغىَٰ عة اإلنساف الطغياف )ك٘باكز ا٢بد ُب الطغياف كالظلم كمن طبي ك٘برٌب  ، ٔالعلق/ (ِإفَّ اإْلِ

صنافان أ( فرقان ك ِشيَػًعا( كجعل أىلها )َوَجَعَل َأْىَلَها ِشيَػًعا)ب النفس كيزٌكيها، فيأٌب الدين ليهذٌ 
حزاابن متعادين متكارىْب لينقادكا ٝبيعان ُب طاعتو أرة اتبعْب لو، ك حكطوائف متنامتفاكتو كطبقات 

كىكذا كاف شعار ! كفقراء كأغنياء، كآكلْب كمأكولْب ،و كىواه، كجعلهم سادة كعبيدان كرغبت
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( كينتشر ىذا الداء العضاؿ دٍ سي تى  ٌرؽٍ )فً شعار كال يزاؿ  ،زرع الكراىية بْب الناس ،االستكبار العا٤بي
الظهور كيرضى ابلقشور،  باع األعمى كحبٌ تٌ كاال ،ُب كل ٦بتمع يعم فيو ا١بهل كاالختبلؼ

ُهمْ ) نػْ قهم سوء العذاب فيذكٌ  ،( يستعبد كيستذؿ فريقان منهم كىم بنوا إسرائيلَيْسَتْضِعُف طَائَِفًة مِّ
ىم الذكور عند كالدهتم ليضعفهم كيبل يثوركا ءل أبناتٌ قى ( يػي يَُذبُِّح أَبْػَناَءُىْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُىمْ )

كمن ٞباقة فرعوف أف الكاىن  ،كوكليتخلص من ا٤بولود ا٤بوعود الذم سيقضي على مل !عليو
الذم أخربه أبنو سيولد من بِب إسرائيل ذكران سيقضي على ملكو، كإف كاف صادقان عنده فما 

انث كيَبؾ اإل( َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُىمْ كإف كاف كاذابن فبل داعي للقتل، ) ر؟ينفع القتل كالقدر جا
كالفجور ّٔن منعان لتكاثر القوة ا٤بانعة فيهم  ،كىم من شيعتو الكراـ أحياء ٣بدمتو كخدمة األقباط

( فهو كصف جامع ٤بساكئ فرعوف، ِإنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمْفِسِدينَ كاالستبقاء على ضعفهم كذ٥بم لو، )
 ،اف فاسد ُب نفسو كمفسد لغّبه ُب الببلد كالعباد. إنو كاف من آّرمْب ُب الفساديفهو ك

 (اأْلَْعَلىَٰ  فَػَقاَؿ َأََن رَب ُكمُ عى الربوبية )دٌ أكلذلك  ،ىدافوا٤بتجربين ُب األرض ُب كل نواايه كأ
بًٌريكيفى كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحىكي كلكن هللا يريد غّب ما يريده فرعوف )كى  ِْالنازعات/ بًٌري اٍلميدى ( كالطغاة ييدى

ُ َرب  ينسوف إرادة هللا كتقديره كقولو )  . ِٗالتكوير/ (اْلَعاَلِمْبَ َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأف َيَشاَء اَّللَّ
خوتو فسكنوىا كتناسلوا حٌب أبنوا إسرائيل قطنوا ٗبصر منذ أحضر يوسف )ع( أابه ك  -ٔ: فائدة

أينما  ،ف حقيقة مهمة مفادىاآ: يبْب القر سباب تكرار قصة موسى)ع(أمن  -ٕبلغوا األلوؼ، 
من  ، يوجدجد جهلنما يو ياستكبار طاغي، كأ ويوجد مقابل ،يوجد استضعاؼ ذليل ُب أمة

٭با إنو ٓب ٯبد رادع يردعو، ك يستغل ا١بهبلء ٤بآربو ا٣باصة، كال يتفرعن أم فرعوف ُب زماف إاٌل أل
ف و ٘بد مقابل ذلك نفوسان مريضة مفسدة ٧بكومة، كلن تك ،٘بد نفوسان مريضة مفسدة حاكمة

، من جنس اكـوكم ا أمة فاسدة كقائدىا صاّب، كما ال تكوف أمة صا٢بة كقائدىا فاسد، فا٢ب
اٍ ) عن النيب )ص( ُ َما  كقولو )  ،ُْٕٗٗكنز العماؿ خرب  (عىلىٍيكيمٍ  يػيوىٔبَّ  كيوينػيوياٍ تى  كىمى ِإفَّ اَّللََّ اَل يُػَغّبِّ

ُوا َما ِِبَنُفِسِهمْ   أف يكوف إلنساف ذليل منافق دين أصيل وىيهات، ُُالرعد/ (ِبَقْوـٍ َحٌبََّٰ يُػَغّبِّ
ُب ٦بتمع مريض ىزيل منافق ، ـ دين الدكلة اإلسبلمي األصيلأف يقو  وىيهات، كعمل ٝبيل

: من الضعف ا٤بعنوم كليس الضعف ا٤بادم، من الضعف االستضعاؼ -ٖدٌجاؿ متقٌلب، 
فلم ، كقد يكوف الضعف ُب النفس كُب البدف كُب ا٢باؿ كا٤باؿ كاألشكاؿ، ز الذليلجالشديد كالع

 كحياة ببل حرية كال كرامة.كال قدرة  إرادة يستطيعوا دفع ىذا الببلء عن أنفسهم، فهم ببل
 ﴾ًًَُُُِّٗ ؤَٕ ََُّّٖٗٔ ػَََِ خٍََُِّّٖ خْٔعُعْؼِلٌُخ كِِ خُْإََْضِ ًََٗفْؼََِيُْْ ؤَجَِّٔصً ًََٗفْؼََِيُُْ خٌَُْخَِؼِنيَ﴿-٘
كلذلك جاء  ، كسعة ا٤بغزل،كلكن أريد ٥با عمـو ا٤بعُب ،اآلية كإف نزلت ٖبصوص السببب   
آلية تكشف عن سينة اك  ،نو قانوف فٌعاؿأيعِب  ،( فعل مضارع ليعطي صفة االستمراريدَونُرِ )

َأفَّ اأْلَْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدَي كقولو ) ّٖالقصص/(  َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقْبَ اترٱبية متحركة كقولو )
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يِن ُكلِِّو وَ كقولو ) َُٓاألنبياء/ (الصَّا٢ِبُوفَ  : ا٤بعُب ،ّّالتوبة/ (َلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
كالى يىكيويفي ًإالَّ مىاٍ  ،كىأىانٍى أيرًٍيدي  ،عىٍبًدٍم أىٍنتى تيرًٍيدي ك٫بن نريد برٞبتنا )( إهنا إرادة هللا تعأب، أم َونُرِيدُ )

ُنَّ ) َُٕىود/ (ِإفَّ رَبََّك فَػعَّاٌؿ لَِّما يُرِيدُ ( كقولو )أيرًٍيدي  ل من غّب مقابل بنعمة ذات نتفضٌ ( ك َأف ٭بَّ
ضعفاء مقهورين من ٝبيع فرعوف على أكلئك الذين استضعفوا ُب األرض كٯبعلهم  ،قيمة عالية

كنزيل عنهم موارد  ،من بِب إسرائيل من غّب ٙبديد فننجيهم من أبس فرعوف كطغيانو ،النواحي
بعد أف كانوا  ،يقتدل ّٔم ُب ا٣بّبكة كقدك٪بعلهم قادة كرؤساء ( َو٪َبَْعَلُهْم أَِئمَّةً االستضعاؼ )

مؤمنان كاف أك كافران!  ،الشاُبض إذا شرب الدكاء يهللا سبحانو ابلشفاء على ا٤بر  كما ٲبنَّ   ،ذالءأ
كيسكنوف مساكنهم كا٤بسيطرين على  ،ؤلرض ك٤بلك فرعوفل( ك٪بعلهم كارثْب َو٪َبَْعَلُهُم اْلَوارِِثْبَ )

 (َداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنواِإفَّ اَّللََّ يُ ىكذا يدافع هللا عنهم كقولو )ك  ،بعدما كانت بيد غّبىم ،الدكلة
 يءو ل شى )لكي  ٓت غرر ا٢بكم، سباب الٍب تنصرىم، كيتم دفاع هللا عنهم عن طريق توٌفر األّٖا٢بج/

 فىبل سيوي نػىفٍ  عىلىٍيوً  ىانىتٍ  مىنٍ ) عن اإلماـ ا٥بادي )ع(، هللا ال يرضى لعباده حياة الذؿ فٌ إ( ك به بى سى 
مىنٍ  سىٍاعىةي ) ٓت غرر ا٢بكم، كالناس خوفهم من الذؿ أكقعهم ُب الذؿ ،ّٖٓٙبف العقوؿ ص(شىرَّهي  أتى

 (مىٍن أىقػىرَّ اًبلذًُّؿ طىاٍئًعىان فػىلىٍيسى ًمنٍَّا أىٍىلى اٍلبػىٍيتً ) عن النيب )ص(( ذيؿٌو الى تىًفٍي ًبًعزًٌ الدٍَّىرى 
من أجل ا٣ببلص ُب سبيل هللا، ـ الطغاة كجاىد كاستشهد فمن كاجو الظآب كقاك  ،ُِٔ/ٕٕالبحار

  .ُٗا٢بديد/ (َوالش َهَداُء ِعنَد َرّبِِّْم ٥َبُْم َأْجُرُىْم َونُورُُىمْ منهم كاف شهيدان ذك منزلة عالية كقولو )
ٍادىةً )عن النيب )ص(  ٍوًت قػىٍتلي الشَّهى ظا٤بْب ، كمن استسلم للطغاة كأعاف الٖصََُالبحار(أىٍشرىؼي اٍلمى

 ،أايمو تٍ ىى رً ككي  ،خذلو هللا كأككلو إليهم كصار منهم، كتنٌغص عيشو ،حبان اب٢بياة كطمعان اب٤بناصب
 مىنٍ ، عن النيب )ص( )ُِاألنعاـ/( ِإنَُّو اَل يُػْفِلُح الظَّاِلُموفَ كقولو )  كلو بعد حْب، كساءت عاقبتو

فيكوف ظا٤بان حٌب كلو كاف  ،ّّْ/ّٓالبحار(أىٍرًضوً  ُب  هللاي  ىيػيٍعصى  أىفٍ  أىحىبَّ  فػىقىدٍ  ،اًبٍلبػىقىاءً  ًلظىآبًو  ادىعى 
الذين ال أابة الضيم  هللا ٰببٌ  ( إفٌ وي لى  نى يٍ  دً الى  كو سً نى تػى مؤداين للصلوات! ُب غرر ا٢بكم )ربَّ مي 

ضد الظا٤بْب،  ا٤بنظمة كا٢برية كالذين يرفعوف راية ا٤بقاكمةكالكرامة طلبة العزة  ؤيدكي ،يرضوف ابلذلة
ـَ ِبَشَرْاِئِط ) ٓت غرر ا٢بكمف ال قيمة للحياة من دكف حرية ككرامة أل َل لِْلِعْتقِ  ا٢بُّريةَمْن قَْا  نْ مَ  ،ُأىِّ
ـِ أحكَ  نْ عَ  رَ صَّ قَ  ...( كل مرحلة استخبلؼ تسبقها اْسُتْضِعُفوا: )فائدة! (ؽِ ٘ت الرّ إِ  يدَ عَ أُ  يةِ رّ ا٢بُ  ا

كىو إعداد  ،ذاتو، أريد لشيء أىم منومرحلة استضعاؼ، كاالستضعاؼ أريد لغّبه كليس ل
الَِّذيَن ِإف مَّكَّنَّاُىْم كا٤بسؤكلية السياسية كتسلم السلطة كقولو ) ،ا٤بستضعفْب ٤برحلة االستخبلؼ

 اسى ( كالسياسي من سى اٍلميٍلكً  اٍلعىٍدؿي أىسىٍاسي ك) ُْا٢بج/( ٓت اأْلَْرِض َأقَاُموا الصَّبَلَة َوآتَػُوا الزََّكاةَ 
 .الناس سياسة قبل ،نفسو

يىٍاسىةى )ٓت غرر ا٢بكم  (، حٌب يعرؼ ا٤بستضعف قيمة الضعفاء كمعاانة مىٍن سىٍاسى نػىٍفسىوي أىٍدرىؾى السًٌ
، كىناؾ استضعاؼ يستبطن ُب نفس كمرارهتا ألنو ىو مٌر ّٔذه ا٤برحلة كذاؽ شدهتا ،الفقراء
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صفة الطغياف  لمكلكنو ٰب ،ا٤بستضعف صفة االستكبار، فهو مستضعف مقهور ُب نفسو
يتأثر ُب ٓب كاالستكبار ُب كاقعو ا٤بستور، فهو مستضعف ابلفعل كلكنو مستكرب ابلقوة! فهذا 

كعندما حاف كقت االستخبلؼ قفز ليقطف ٜبرتو اضطراران، ٭با خضع ٥با إ، ك مرحلة االستضعاؼ
النَّاِس َمن َوِمَن  حقيقتو كقولو )تبٌْب تظهر طغيانو كاستكباره ك يف !كيناؿ موقعو ا٤بناسب لو

ـِ  نْػَيا َوُيْشِهُد اَّللََّ َعَلىَٰ َما ٓت قَػْلِبِو َوُىَو أََلد  ا٣بَِْصا ، كقد َِْالبقرة/ (يُػْعِجُبَك قَػْولُُو ٓت ا٢ْبََياِة الد 
كىمىا أىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمىا كىسىبىٍت ، كقولو )تبتلى الشعوب أبنواع الببلاي كالفًب كالظلم ان

ًثّبو أىٍيدً  أيريد منها إما أف يعٌد الصاّب منهم ٤برحلة االستخبلؼ  ،َّ/لالشور ( يكيٍم كىيػىٍعفيو عىٍن كى
كبناء دكلة العدالة، أك تغيّب ّٔم ٦برل حركة السنن التارٱبية ٫بو مرحلة أىم، كإما أف يستبدؿ هللا 

َوِإف كقولو )  ئي التدرٯبي،ا١بز  فيخضعوا إٔب سنة االستبداؿ ،تعأب قومان غّبىم كال يكونوا أمثا٥بم
رَُكْم ّتَّ اَل َيُكونُوا َأْمثَاَلُكم ، كلكل حالة خصائصها البلزمة ّٖدمحم/ (تَػتَػَولَّْوا َيْستَػْبِدْؿ قَػْوًما َغيػْ

كقيادة البشرية إٔب حكم  ،٥با!! فأراد هللا من بِب اسرائيل أف ٰبقق ّٔم إرادتو ُب استخبلؼ األرض
سعادة الدارين، كلكنهم فشلوا كٓب يكونوا أىبلن ٥بذه ا٤بهمة النموذجية هللا ليحققوا ٥بم كللناس 

إهنا مرحلة ابلغة األٮبية، كمرحلة فيصلٌية فارقة ُب حركة السنن التارٱبية، فلم يستثمركىا ا٤بباركة، 
لت عليهم غصة، فتاىوا ُب صحراء سيناء وٌ كٓب يرعوىا حٌق رعايتها، ففاتت عليهم الفرصة كٙب

 اْلَمْرءُ ) ٓت غرر ا٢بكم، فخذ٥بم هللا تعأب، كىكذا الذم ال ينفعو ا٢بق يضره الباطلاؾ!! كماتوا ىن
 خركم بيده.الذم يبِب مستقبلو الدنيوم كاألا٤بسؤكؿ ( كاإلنساف ىو نَفَسوُ  َيَضعُ  َحْيثُ 

َ َُيُْْ كِِ خُْإََْضِ ًََُُُِٗ كُِْػٌََْٕ ًَىَدَٓدَٕ ًَـُنٌُيَىَُٔد ِٓنْ﴿-ٙ  ﴾يُْ َّٓد ًَدٌُٗخ َّمًًٌٍَََََُُِّْٕٖٗٔ
طهم على ببلد  كهم كنسلٌ ك٭بلٌ  األرض،هم كنثبت ٥بم مكاانن كقدرة كقوة ُب ل علي: نتفضٌ و٭بكنّ 

بعدما ٓب يكن ٥بم من ا٤بكاف إاٌل ما أراد غّبىم أف  ،مصر كالشاـ يتصرفوف فيها كيف يشاؤكف
ُهم مَّا َكانُوا َٰبَْذُروفَ َونُِرَي ِفْرَعْوَف َوَىاَماَف َوُجُنوَدٮبَُ يقرىم فيو ) ( كنرًم فرعوف الطاغية ككزيره ا ِمنػْ

( ما كانوا ٱبافونو من ذىاب ملكهم كحضارهتم مَّا َكانُوا َٰبَْذُروفَ كمستشاريو ىاماف كاألقباط )
بقوه قرة عْب ٥بم! أكىبلكهم على يد مولود من بِب اسرائيل، فقتلوا كل مولود اسرائيلي إاٌل موسى 

ِإفَّ كجاءىم ا٢بتف على يده كىم ال يشعركف كقولو ) ،فأاتىم ا٣بطر من أماكن ا٢بذر( إبذف هللا)
َرًة لَِّمن ٱَبَْشىَٰ  ِلَك َلِعبػْ ، أراد هللا عز كجل أف يٌبْب قدرتو على ا٤بواقف ِٔالنازعات/ (ٓت ذََٰ

 .كاألحداث
ُ َٰبُْكُم اَل ُمَعقَِّب ٢ِبُْكِموِ كقولو ) رادتو فيما ٰبذركف منو، فأاتىم ا٣بوؼ من فتنٌفذ إ ُْالرعد/ (َواَّللَّ

 قولو( كليعلموا َحذر َمَع َقدربَل يُػْنِجْي فَ عوف )حيث ال ٰبتسبوف، كحاؽ ّٔم ا٣بطر من حيث يتوقٌ 
هناء الظلم كاالستضعاؼ على بِب إسرائيل، كإذا إفأراد هللا  ُِيوسف/( َواَّللَُّ َغاِلٌب َعَلىَٰ َأْمرِهِ )

َوِقيَل بُػْعًدا كقولو )  (نٍ كي يى  ٓبىٍ  شأى يى  ا ٓبىٍ مى كى  ،افى كى   هللاي  اءى ا شى مى كى )كٌسهل طرقو  ،ابوأسب أاراد هللا شيئان ىيٌ 
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ـً  يىزًؿُّ  :الظ ْلمُ ) ٓت غرر ا٢بكم، ْْىود/( لِّْلَقْوـِ الظَّاِلِمْبَ  وفيو ( األيمىمً  كىيػيٍهًلكي  ،النًٌعىمً  كىيىٍسًلبي  ،اٍلقىدى
 ( ًعبىٍاًدهً  ديكفى  خىٍصمىوي  هللاي  كىافى  هللاً  ًعبىٍادى  ٍن ظىلىمى )مى  أيضاً 

أمة ، كىناؾ كقدرةكسلطة أم ىناؾ حكم  (واستضعاؼ ،استخبلؼ)مصطلحاف  -ُ:فائدة
فتارة من ا٤بستضعفْب يؤىلوف لبلستخبلؼ كا٢بكم  -ِمستضعفة ٙبت القدرة مغلوبة ٧بكومة 

يىسلب هللا منهم  كالقدرة، كاترة من ا٤بستخلفْب أصحاب ا٢بكم كالقدرة يكونوف مستضعفْب
ليكوف  ،ستضعاؼضوعية، كعادة االستخبلؼ يسبقو االسب تغّب الظركؼ ا٤بو ٕبا٢بكم كالقدرة 

كسيلة تربوية لتزكية نفس ا٤بستضعف، الذم يستخلفو هللا، ليعرؼ معاانة  ستضعاؼاال
خبلؼ تا٤بستضعفْب كيعمل على خدمتهم كرفع مكانتهم، كلكن بعض الناس يطلبوف العزة كاالس

تَػُغوَف ِعْنَدُىُم ن الذين ظلموا كقولو )م الَِّذيَن يَػتَِّخُذوَف اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنَْب أَيَػبػْ
يًعا ، كالذم ال تنفعو مرحلة االستضعاؼ فبل تنفعو مرحلة ُّٗالنساء/ (اْلِعزََّة فَِإفَّ اْلِعزََّة َّلِلَِّ ٝبَِ

 َكبلَّ ،  َواٚبََُّذوا ِمن ُدوِف اَّللَِّ آ٥ِبًَة لَِّيُكونُوا ٥َبُْم ِعزًّا! كقولو )ضرٌهبل تى  االسخبلؼ كاستبلـ ا٤بنصب
 هللاً  ًبغىٍّبً  ٍعتػىزَّ اً  مىنً ) ٓت غرر ا٢بكم، ِٖ-ُٖمرٙب/( َسَيْكُفُروَف ِبِعَباَدهِتِْم َوَيُكونُوَف َعَلْيِهْم ِضدًّا

لًٍيله  اٍلقيٍدرىةً  ٙبىٍتى  دىٍاًخله  ٍيزو عىزً  كيلُّ ) عن اإلماـ علي )ع((! الًعزُّ  أىٍىلىكىوي   ،ُّٓٙبف العقوؿ ص( فىذى
ـُ نَُداِو٥ُبَا بَػْْبَ النَّاسِ كقولو )  ،كىكذا تتحرؾ سينة هللا ُب خلقو كقولو  َُْآؿ عمراف/ (َوتِْلَك اأْلَايَّ

رُ َوُتِذؿ  َمن َتَشاُء  تُػْؤِت اْلُمْلَك َمن َتَشاُء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ٩بَّن َتَشاُء َوتُِعز  َمن َتَشاءُ )  (بَِيِدَؾ ا٣ْبَيػْ
مكانية ا٤بناسبة، جاء ابلفعل ا٤بضارع للداللة على ( ننعم عليهم ابإل٭ُبَكِّنَ ) -ِ، ِٔآؿ عمراف/

سرائيل ُب ذلك الزماف كانتهى، أنو حدث خاص اب٤بستضعفْب من بِب إاالستمرار، لئبل يتٌصور 
بظركؼ موضوعية معينة مناسبة ُب حركة ا٤بسّبة  ،فٌعاالن  بل اآلية توٌضح قانونيان كليان متحركان 

كانتصار ا٤بستضعفْب على ا٤بستكربين، أما  ،البشرية، فهي بشارة النتصار ا٢بق على الباطل
نتصار ٘بربة بِب اسرائيل كزكاؿ حكومة الفراعنة ما ىي إاٌل مصداؽ كاقعي ٙبقق من خبلؿ نظاـ ا

 .٥بيةكا٤بشيئة اإل ،حركة السنة التارٱبية
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت َلَيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ٓت اأْلَْرضِ كقولو ) لو و كق ٓٓالنور/ (َوَعَد اَّللَّ

 .َُٓاألنبياء/ (َأفَّ اأْلَْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدَي الصَّا٢ِبُوفَ )
ؿ ذً يي كى  مٍ ىي زٌ عً يٍ ىم فػى دً هٍ جي  دى عٍ بػى  مٍ هي ديػٌ هٍ مى  هللاي  ثي عى بػٍ )ُب اآلية: ىم آؿ دمحم )ص( يػى وعن اإلماـ علي )ع( 

(: ليس ا٤بستضعف ىو الضعيف الفقّب ا٤بستضعف) -ّ، َُُصْتفسّب نور الثقلْبم( ىي دكٌ عى 
كلكنو فاقد لئلرادة كمسلوب ا٥بمة كالوعي، كعاجز عن ٙبسْب  ،الفاقد للقدرة كالصحة كالقوة

أتثّب ضغوط الظلمة ا١ببابرة، كلكنو مقاـك ال  أكضاعو للظركؼ القاىرة ايطة بو، ألنو ٙبت
كيقدـ  ،ضٌحي ابلغإب كالنفيس ُب ظركؼ مناسبةكيي  ،كٯباىد ليفك القيود عن نفسو ،يستسلم

نفسو ُب سبيل هللا شهيدان على جناح الشهادة كالبسالة كالشجاعة، فاف موت الشهادة ُب سبيل 
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ٍب  ،ٍب أغزك فأقتل ، أغزك ُب سبيل هللا فأقتلهللا أرقى أنواع ا٤بوت. عن النيب )ص( )لوددت أ٘ب
  .ُْٔٗ/ّصحيح مسلمأغزك فأقتل(

: فهناؾ مستضعف فكراين، كغّبه ثقافيان، كغّبه نفسيان كاقتصاداين، كغّبه وا٤بستضعفوف أنواع
مستضعف سياسيان أك أخبلقيان، كأكد القرآف على خطورة االستضعاؼ النفسي كالسياسي 

قَاُلوا ُكنَّا الَِّذيَن تَػَوفَّاُىُم اْلَمبَلِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنُتْم  ِإفَّ كاألخبلقي كقولو )
ل اب٤بٌن كالتفضٌ )أابة الضيم( ، كهللا تعأب كعد أمثاؿ ىؤالء ٕٗالنساء/ (ُمْسَتْضَعِفَْب ٓت اأْلَْرضِ 

 ،الذين ٱبافوف من معارضة الطغاة ءعليهم ابلنصرة ُب ظركؼ موضوعية، ال األفراد ا١ببناء األذاٌل 
تفسّب ( السَّاِْكُت َعْن ا٢ْبَقِّ َشْيطَْاٌف َأْخَرسْ ألف ) ، ُب ا٢بديثكيسكتوف عن حقهم

 ،فرعوفضدى ان كاحدان معارضان فٌ أما بنو إسرائيل التٌفوا حوؿ موسى )ع( كشٌكلوا صى  ،ِّ/ٓالكاشف
ُهْم أَ كقولو )  )ع( كجاىدكا مع موسى وََكانُوا ِِباَيتَِنا ِئمًَّة يَػْهُدوَف ِبَِْمِرََن َلمَّا َصبَػُروا َوَجَعْلَنا ِمنػْ

كا١بهاد من أشرؼ الواجبات، كأفضل ا١بهاد مقاكمة الطواغيت، عن النيب  ِْالسجدة/ (يُوِقُنوفَ 
 .ّْٖٖٓكنز العماؿ خرب(رو ائً جى  لطافو سي  ندى عً  قو حى  ةي مى لً اد كى هٍ ا١بً  لي ضى )ص( )أفى 

بَِّٗد ََخيًُّهُ بَُِْْيِ ًَـَدػٌُِِهُ َِٖٓ  خ وِلْطِ ػََِْْوِ كَإَُْوِْوِ كِِ خَُِّْْْ ًََُد ظَىَدكِِ ًََُد ظَمَِِّْٗ كَةٌَِ ََٰ ؤُِّّ ٌَََُٰٓٔ ؤَْٕ ؤََْظِؼِْوِ ًَؤًَْلَْْنَد بَُِ﴿-ٚ
 ﴾خَُُُِِْْٔٔنيَ

َنا ِإَ٘تَٰ أُّـِ ُموَسىَٰ )    عن طريق ا٤بناـ أك ٧بٌفزة، خاصة كأعلمناىا بوسيلة معينة  ىا٥بمناأأم ( َوَأْوَحيػْ
آؿ  (ِإْذ قَاَلِت اْلَمبَلِئَكُة اَي َمْرميَُ كما أتى مرٙب كقولو )  ،ليس بوحي النبوة ، كاإل٥باـ ا٤ببلئكة...أْب

فإذا  (ا ِخْفِت َعَلْيِو فَأَْلِقيِو ٓت اْلَيمِّ فَِإذَ ُب حالة عدـ خوفك من فرعوف ) (َأْف َأْرِضِعيوِ )ْٓعمراف/
َواَل فاجعليو ُب صندكؽ كألقيو ُب البحر )هنر النيل( ) ،لقتل من جبلكزة فرعوفخفت عليو من ا

( ِإَنَّ رَاد وُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلْبَ كال ٙبز٘ب لفراقو ) ،( ال ٚباُب عليو ا٥ببلؾَٚبَآت َواَل َٙبَْزِن 
ب، ك٪بعلو رسوالن كنبيان كصاحب رسالة كنرده إليك سا٤بان غا٭بان عن قريك٫بميو فإان نرعاه كنؤيده 

 ، ص كىذه بشارة مقدمة ألـ موسى ليطمئن قلبها، كنبعثو إٔب فرعوف لنخلٌ ٠باكية كمن أكٕب العـز
رضعيو، فألقيو( كهنياف )كال ٚباُب كال ٙبز٘ب( أُب اآلية أمراف ) -ُ:فائدةسرائيل من ظلمو، إبِب 

أف ىناؾ نظاـ األسباب كا٤بسببات، كإذا توفرت يرينا هللا  -ِكبشاراتف )راٌدكه، كجاعلوه(، 
َنا) -ّٙبصل ا٤بسببات كىي بيد هللا تعأب، ،األسباب كىي بيد اإلنساف أصل الوحي ( َوَأْوَحيػْ

د إما برسوؿ مشاىى  ،يحإٔب أنبيائو ك  ى: إعبلـ ُب خفاء، كيقاؿ للكلمة اإل٥بية الٍب تلقواإلٰباء
لنيب )ص( ُب صورة معينة، كإما بسماع كبلـ من غّب كتبليغ جربيل ل  ،يرل ذاتو كيسمع كبلمو

كما ذكر النيب   (ُب النفس)كسماع موسى )ع( كبلـ هللا تعأب، كإما ابلقاء ُب الركع   ،معاينة
 ي( ع)ص( )إف ركح القدس نفث ُب رك 



 

 العشروف / ا١بزءٛٛ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٛالقصص سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     435
 

َنا ِإَ٘تَٰ أُّـِ ُموَسىَٰ )كقولو ٥باـ  كإما إب أك  ٖٔالنحل/(  النَّْحلِ َوَأْوَحىَٰ رَب َك ِإَ٘ت كإما بتسخّب ) (َوَأْوَحيػْ
)الصحيحة(( كإما  رؤاي ا٤بؤمن ،كحي ٗبناـ كقوؿ النيب )ص( )انقطع الوحي كبقيت ا٤ببشرات

َوَأْوَحىَٰ ، كإما كحي تقدير )ُُمرٙب/ (َفَخَرَج َعَلىَٰ قَػْوِمِو ِمَن اْلِمْحَراِب فََأْوَحىَٰ ِإَلْيِهمْ كحي إشارة )
يراجع عن اإلماـ علي )ع( الوحي ُب كتاب هللا على ٜبانية أكجو ، ُِفصلت/( ٓت ُكلِّ ٠َبَاٍء َأْمَرَىا

 .(َوَأْوَحىَٰ رَب َك ِإَ٘ت النَّْحلِ قولو ) ٖٔسورة النحل/
 ﴾بَِّٕ كُِْػٌََْٕ ًَىَدَٓدَٕ ًَـُنٌُيَىَُٔد ًَدٌُٗخ وَدؼِحِنيَ كَدُْعَوَؽَوُ آٍُ كُِْػٌََْٕ ٌٌََُُِْٕ َُيُْْ ػًًًَُّخ ًَلًََّٗد ﴿-ٛ

، كسبب حزف كمصدر ببلء كعناء أمره عدكان  رعوف من ا٤باء ليكوف ٥بم ُب عاقبةفأعواف فأخذه 
 ،( الـ العاقبة كالـ الصّبكرةلَِيُكوفَ البلـ ُب ) ،كتتحرؾ األسباب إٔب غايتها خطوة خطوة ،ىبلؾك 

 فكاف عاقبة ذلك أف صار ٥بم عدكان كحزانن  ،ا أخذكه ليكوف ٥بم قرة عْب كلينتفعوا بو٭بألهنم إ
أم كانوا خاطئْب  (ِإفَّ ِفْرَعْوَف َوَىاَماَف َوُجُنوَدٮُبَا َكانُوا َخاِطِ ْبَ فذكر ا٢باؿ اب٤بآؿ ) ،لقلؤّم

كخاصة ُب قتلهم ألوؼ  ككانوا عاصْب كمشركْب كآٜبْب ،رىمدكف ا٣بطأ ُب كل أمو تعمٌ كضالْب يى 
صوه ىو من هللا أف خلٌ  فكاف تدبّب ،صوا من موسىليتخلٌ ، كظلمان كعدكاانن الصبياف ببل ذنب

فصار تدمّبىم ُب  ،فعل ّٔم ماكانوا ٰبذركف من القضاء عليهميك  ،وه حٌب كربكربٌ  ،ا٤بوت
بًٌريكيفى كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحىكي ) تدبّبىم! بًٌري اٍلميدى فكاف  ،آخر ( أراد فرعوف الطاغية شيئان كأراد هللا شيئان ييدى

كا٢بذر ال ينفع إذا جاء القدر  ،ء ا٣بطر من حيث ٰبذرفجا ،ما أراده هللا تعأب رغم إرادة فرعوف
ٍاءى اٍلقىدىري عىًميى اٍلبىصىري )ى   عن اإلماـ علي )ع( ،ّالطبلؽ/( قىٍد جىعىلى اللَّي ًلكيلًٌ شىٍيءو قىٍدرناقولو ) (ًإذىٍا جى
ري ًسرّّ ًمٍن سرًٌ هللا، كًسَبه ًمٍن ًسَبىً هللًا، كحرزه ًمٍن ًحرًز هللًا، مى ) رفويعه ُب ًحجاًب هللًا، مىطوٌم القىدى

ُر اْلَماِكرِينَ  َوٲَبُْكُروَف َوٲَبُْكُر اَّللَُّ ) قولوْب كىنا يتبٌ  ،ّّٖالتوحيد ص (عن خىلًق هللاً   (َواَّللَُّ َخيػْ
: من تعٌمد الذنب ا٣باطئ ،وىناؾ فرؽ بْب ا٣باطئ وا٤بخطئ( َخاِطِ ْبَ : )فائدة ،َّاألنفاؿ/
عرفت هللا سبحانو ) ٕٓ٘ٓت هنج الببلغة حكمة ،لذنب عن غّب تعمد: من فعل اوا٤بخطئ ،كاالٍب

 خالفى ف تي زمٍ عى ٍب، كى بيِب كبْب ٮًبٌ  اؿى حى  متي ٤با ٮبى ) (ا٥بمم ضكنق ،كحٌل العقود ،سخ العزائمبف
 .ّْصّٕبار األنوار(ّبمغى  رى مدبًٌ الي  أفٌ  متي ي، فعلً مً زٍ عى  اءي ضى القى 
 ﴾ٍَهُ ًًًََُخ ًَىُْْ َُد َّْٙؼًََُُُُٕد ظَوْعٌُُِهُ ػََََٰٕ ؤَٕ َّنلَؼَنَد ؤًَْ َٗعَّىِ ضُ ػٍَْْٖ ُِِّ ًََُيَ ًَهَدَُطِ خَُْٓؤَضُ كُِْػٌََْٕ هَُُّ﴿-ٜ

كىي آسية بنت مزاحم كقد  ،أم كقالت امرأة فرعوف الفاضلة ا١بليلة ،: فرح كسركرقرة العْب   
كبدأت ٙبببو  ،ع حبو ُب قلبهافوق ،عندما كقع نظرىا على موسى ،ُُثُب هللا عليها ُب التحرٙب/أ

ذلك  ،لقد ٞبتو اببة ،نشراحان إكتفرح لرؤيتو القلوب  ،بو العيوف سركران  إنو ٩با تقرٌ  وفإٔب فرع
ت بو اب٢بب كٙبدٌ ٞبتو  ،ال بسبلح كال ٔباه كال اب٤باؿ آذ!األخٌ  الستار الرقيق الشفاؼ النٌفاذ

كىأىٍلقىٍيتي عىلىٍيكى ٧بىىبَّةن ًمِبًٌ كىلًتيٍصنىعى كقولو ) ،كفهو تسلية كمٌسرة كفرح ٕب كل ،قسوة فرعوف كغلظتو
  .ّٗطو/( عىلىى عىٍيًِب 
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أما ٕب فبل! قاؿ النيب دمحم )ص( )لو أقٌر فرعوف أبف يكوف لو قرة عْب   ،: قرة عْب لكً قاؿ فرعوف
 ،الضبلؿ ا٥بداية كفٌضل ،ّْْ/٦ٕبمع البيافه هللا بو كما ىداىا كلكنو أىب(كما أقرت أمرأتو ٥بدا

كعنو )ص(  ،(نَفَسوُ  َيَضعُ  َحْيثُ  اْلَمْرءُ ) ٓت غرر ا٢بكم، الضَّبلىلىةي  تىضيرُّهي  اًًيةٍ ا٥ٍبيدى  نػٍفىعيوي تػى  الى كالذم 
كخدٯبة بنت  ،كآسية بنت مزاحم ،)خّب نساء العا٤بْب أربع )كمصداؽ(: مرٙب بنت عمراف

( ك٤با نظر فرعوف إٔب موسى ْقتُػُلوهُ اَل تػَ ) َٕٓالتفسّب ا٤ببْب صكفاطمة بنت دمحم )ص( ،خويلد
كيف سلم ىذا الصيب العربم من الذبح؟! ىل خفي أمره على العيوف أك أخفوه   :وقاؿغضب 

 ،( تعظيمان لو ليساعدىا فيما تريداَل تَػْقتُػُلوهُ فت امرأتو لفرعوف كخاطبتو بلفظ ا١بمع )عِب؟ فتلطٌ 
خّبان  ونا نصيب منالصيب لو لعلٌ كحببت  !!ليساعدىا فيما ٙبب ،فبدأت معو من حيث ٰبب

فإف ُب كجهو آاثر ا١ببلؿ ك٨بايل  ،( عسى أف ينفعنا ُب الكربَعَسىَٰ َأف يَنَفَعَنا َأْو نَػتَِّخَذُه َوَلًدا)
ككانت ال تلد فتحركت فيها غريزة  ،اه فنجعلو لنا كلدان تقرُّ بو عيونناأك نتبنٌ  ،ا٣بّب كالربكة كالوسامة

 ،ب فرعوف من حبها ٥بذا الطفلفتعجٌ  !وىبة ٥باففاستوىبتو من فرعوف  ،الطفولة األمومة كحبٌ 
كيكٌن ٥با االحَباـ كعزيزة عليو، الٍب ىي مستشارتو كاببة لو  بة إليو،ا٤بقرٌ  فاستجاب لزكجتو

َوُىْم اَل ٍب قاؿ ) ،ُب نفس زكجهامؤثران خذ موقعان ٧بببان كتقدير الرأم. كىكذا ينبغي للمؤمنة أف تتٌ 
َوَما يَػْعَلُم ُجُنوَد كما حذركا منو طويبلن ! كقولو ) ،( كىم ال يدركف ٗبا خبأه ٥بم القدرُعُروفَ َيشْ 

 ،كيد القدرة ٙبكم ا٤بوقف كتتحدل الطغاة ،ُّا٤بدثر/ (َوَما ِىَي ِإالَّ ِذْكَرىَٰ ِلْلَبَشرِ رَبَِّك ِإالَّ ُىَو 
ٍاًد اٍلغىٍفلىةى )احذركا كم ٓت غرر ا٢ب ،كتسخر منهم كىم غافلوف عما ليس ٗبغفوؿ عنهم فإهنا ًمٍن فىسى

)  !ا٢بًٍسًٌ
 ﴾بِٕ ًَديَضْ َُعُسًُِْ زِوِ ٌََُُْد ؤَٕ ََّزَؽْنَد ػََََِٰ هَِْسِيَد ُِعٌٌََُٕ َِٖٓ خُُْٔآِْنِنيَ َؤَصْسَكَ كُاَخيُ ؤُِّّ ٌَََُٰٓٔ كَدَِؿًد و﴿-ٓٔ

وؼ كا٢بّبة حْب ٠بعت بوقوع موسى ٤با داٮبها من ا٣ب ،: خاليان من الوعي كالصرب كالتعقلغاً ر فا
خالية ال  (َىَواءٌ أم ) ّْبراىيم/إ (َوَأْفِ َدتُػُهْم َىَواءٌ اَل يَػْرَتد  ِإلَْيِهْم َطْرفُػُهْم كقولو )  ،ُب يد فرعوف

: كأصبح قلب أـ موسى الوا٥بة ا٤بلهوفة ا٤بعُبعقوؿ ّٔا كال كعي كال قدرة ٥با على الصرب. 
 ،فجزعت كنسيت نفسها ،إاٌل من ا٣بوؼ على فلذة كبدىا ُب الدنيا( خاليان من كل شيء فارغاً )

ِإف َكاَدْت ) ،ٕالقصص/ (ِإَنَّ رَاد وُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلْبَ كنسيت كعد هللا ٥با بقولو )
كقولو ادتو كعزٲبتو  : تثبيتو كتقوية إر الربط على القلب( لَتُػْبِدي ِبِو َلْواَل َأف رََّبْطَنا َعَلىَٰ قَػْلِبَها

 .ُب بدرتعأب كما قاؿ ، ِْاألنفاؿ/ (َواْعَلُموا َأفَّ اَّللََّ َٰبُوُؿ بَػْْبَ اْلَمْرِء َوقَػْلِبوِ )
ـَ ) كتظهر أنو  ،رهمت أف تكشف أداكإهنا   ،ُُاألنفاؿ/ (َولِيَػْرِبَط َعَلىَٰ قُػُلوِبُكْم َويُػثَػبَِّت ِبِو اأْلَْقَدا

( لوال أف ثبتناىا كعصمناىا َلْواَل َأف رََّبْطَنا َعَلىَٰ قَػْلِبَهاطة كلها )لفشلت ا٣ب !ابنها من شدة ا٢بزف
لتكوف من ا٤بؤمنْب  ،لفأعطيناىا من الصرب الكاُب على الثبات كالتحمٌ  ،من الوقوع ُب ا٣بطأ

ُىَو ِإنَُّو ِإفَّ َر ِّ َلِطيٌف لَِّما َيَشاُء )كقولو كىكذا لطف هللا ّٔا كعنايتو ٗبوسى   ،بصدؽ كعدان
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من أجل إرجاع ابنها إليها  ،ُْطو/( كىاٍصطىنػىٍعتيكى لًنػىٍفًسيكقولو ) ،ََُيوسف/ (اْلَعِليُم ا٢ْبَِكيمُ 
( لتكوف من ا٤بصدقْب لَِتُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنْبَ ُب تدبّب أمرىا كأمر كلدىا. ) ،كنكوفي أكفياء معها

: ُب اآلية داللة إٌف استمرار فائدةىداه.  كالصابرين على ببلئو كالسائرين ُب ،ه إليهابوعد هللا بردٌ 
ف من ٧بن ىو تثبيت نو ف ما يبتلى بو ا٤بؤمأك  ،ا١بزع دليل على ضعف اإلٲباف كقلة التوكل على هللا

صى مىا ُب قػيليوًبكيمٍ ، كقولو )إلٲباهنم تىًليى اللَّي مىا ُب صيديكرًكيٍم كىلًييمىحًٌ ُبٍ  :فقيل ،ُْٓآؿ عمراف/ (كىلًيػىبػٍ
ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ،حىًن ًمنىحه ًمنى هللاً اٍلمً  ًٍة ًىبىٍاةه كخربات، رىٍاحىٍاته كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت  ،كىُبٍ اٍلمىكى كىُبٍ  ،كىُبٍ اٍلميعىٍاانى

ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي ،  ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى ٍا نًٍعمىةه : )مىٍا ًمٍن بىًليىةو ًإالَّ  العسكري )ع(ا٢بسن عن اإلماـ اٍلبىبلىايىٍ ًبدى هى كىً ًفيػٍ
ٍيطي ًّٔىا !(  .ّْٕ/ٖٕالبحار ٙبًي

 ﴾كَسَصَُُضْ زِوِ ػَٖ ـُنُرٍ ًَىُْْ َُد َّْٙؼًَُُُٕ ًَهَدَُطْ ُِإُوْعِوِ هُصِّْوِ ﴿-ٔٔ
يوِ أِلُْخِتِو أـ موسى ) (َوقَاَلتْ )    ( أم تتبعي أثره كتعرُب خربه كانظرم ماذا يفعلوف بو؟ ُقصِّ
أم عن بعد كىم ال يعلموف أهنا  (َعن ُجُنبٍ ( فأبصرتو )ن ُجُنٍب َوُىْم اَل َيْشُعُروفَ فَػَبُصَرْت ِبِو عَ )

الحظ كيف تتبع األسباب تلو األسباب فتتحرؾ  ،أختو كال يشعركف أهنا تراقبو مستخفية عنهم
 ،كاألسباب بيد اإلنساف تكرٲبان لو كىو مسؤكؿ عنها ،ا٤بسببات على ضوء هتيئة األسباب

 بيد هللا كأتٌب على ضوء ٙبرؾ األسباب.كا٤بسببات 
 ، َٗدصِمًٌََُٕلََُّْٓنَد ػََِْْوِ خََُُْٔخظِغَ ِٖٓ هَسَُْ كَوَدَُطْ ىََْ ؤَيٌُُُُّْْ ػََََِٰ ؤَىَِْ زَْْطٍ ٌَّْلٌَُُِٗوُ ٌَُُْْ ًَىُْْ َُوُ﴿-ٖٔ-ٕٔ

 ﴾ؼََِْْ ؤََّٕ ًَػًَْ خَُِّوِ لَنٌّ ًٌََََُِّٰٖ ؤًَْؽََُىُْْ َُد َّؼٌََُِْٕٔكََُيَيَْٗدهُ بَََُِٰ ؤُِّٓوِ ًَِْ ظَوََُّ ػَْْنُيَد ًََُد ظَمََّْٕ ًَُِعَ
من قبل أف  ،غّب أمو ٙبرٲبان تكوينيان النساء ا٤برضعات  (اْلَمَراِضعَ كمنعنا على موسى ) (َوَحرَّْمَنا)

يث ُب حد ،ككلما أتوا لو ٗبرضعة لَبضعو ٓب يقبل ثديها ٕبكمة هللا كتدبّبه ،٘بئ أختو إليهم
نت أهنم يبحثوف عن أما جاءت أختو كرأت ا٢باؿ اطملف ،ّٕٖ/ٔركح البياف(الطًٌبىاٍعى  يػيغىّبًٌي  الرَّضىاعي )

( ىل أدلكم على مرضعة لو َىْل َأُدل ُكْم َعَلىَٰ َأْىِل بَػْيٍت َيْكُفُلونَُو َلُكمْ قالت آلؿ فرعوف ) ،مرضعة
ليجمع الشمل بينو كبْب  ،ركف ُب إرضاعو كتربيتو( كىم ال يقصٌ َوُىْم َلُو ََنِصُحوفَ تكفلو كترعاه؟ )

نُػَها َواَل َٙبَْزفَ  )-ُّ ،أمو ِو َكْي تَػَقرَّ َعيػْ ( فأعدانه إليها ٙبقيقان للوعد الذم فَػَرَدْدََنُه ِإَ٘تَٰ ُأمِّ
كرضعت  ،كأجرل فرعوف راتبان ٥با كأحسنوا إليها ،كي تسعد بلقائو كال ٙبزف على فراقو  ،كعدانىا

( كلتعلم علم اليقْب من صدؽ كعد هللا َولِتَػْعَلَم َأفَّ َوْعَد اَّللَِّ َحق  ) !من أعدل أعدائوكلدىا أبجر 
َولََِٰكنَّ َأْكثَػَرُىْم اَل ) ٕٖالنساء/ ( َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اَّللَِّ َحِديثًافرعوف ) كحفظو من شرٌ  ،ه عليهابردٌ 

ئن نفوسهم مكال تط ،ف ُب كعد هللا القاطعكيراتبو  ،( كلكن أكثر الناس ال يوقنوف بذلكيَػْعَلُموفَ 
 وفى كي يى  افً اإلٲبٌ  رً لى قدى عى ) ٓت غرر ا٢بكم، لقلة ثقتهم اب تعأب كضعف إٲباهنم ،لتدبّب هللا كتقديره

 توي أصابى  إف ،إاٌل ا٤بؤمن لكى ذى  كليسى  ،ّبخى  وي لى كي   إٌف أمرهي  ،بان ألمر ا٤بؤمنجى )عى  عن النيب )ص( (لوكٌ التٌ 
: قد فائدة ،َٕٓالتفسّب ا٤ببْب ص فكاف خّبان لو(ربى رٌاء صى ضى  ابتوي كإف أصى  ّبان لو،خى  كافى فى  رى كى اء شى سرٌ 



 

 439                           العشروف / ا١بزءٛٛعدد آايهتا  / كية/ م ٕٛالقصص / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

كلكنو ٧بمود العواقب ُب اآلخر كقولو  ،يكوف األمر مكركىان إٔب النفوس ُب الظاىر القريب
ًرا َكِثّبًا) ُ ِفيِو َخيػْ ً ا َوٯَبَْعَل اَّللَّ  .ُٗ/النساء (فَػَعَسىَٰ َأف َتْكَرُىوا َشيػْ

 ﴾ًًٍََََُِٰيَ َٗفُِّْ خُُْٔمِْٕنِنيَ ًَََُّٔد زََِؾَ ؤًََُّ٘هُ ًَخْٔعٌٍَََٰ آظَْْنَدهُ لًٌُْٔد ًَػًِِْٔد ﴿-ٗٔ
هُ ك٤با بلغ موسى ) ( استكمل َواْستَػَوىَٰ كىي فَبة النضوج ا١بسمي ) ،تو ا١بسدية غاية ٭بوه( قوٌ َأُشدَّ

َناُه ) ،بلؼ األماكن كاألزماف كاألحواؿختكٱبتلف ذلك اب ،تو العلمية كالركحية كالعقليةقوٌ  آتَػيػْ
ٓت غرر ا٢بكم كمؤثران، عقبلن كسلطاانن ركحيان موىوابن ك حكمة  (ُحْكًما( أعطيناه )ُحْكًما َوِعْلًما

ةي اًبٍلًعٍصمىةً ) كالتفٌقو ُب  ،كالقدرة على القضاء الصحيح ،( كفهمان كنظرة اثقبةَوِعْلًما)( قيرًنىٍت ا٢بًٍٍكمى
ٍب أعطيناه كرامة النبوة  ،علمان خالصان ال ٱبالطو ىول نفسا٘ب كال كساكس شيطانية ،نياالدين كالد

: عصمة ذاتية، كعصمة خارجية عن طريق تسديد فكانت لو عصمتاف ،كالعصمة عن ا٣بطأ
قىٍد ىيًدمى ًإٔبى ًصرىاطو كىمىٍن يػىٍعتىًصٍم اًبللًَّ فػى ( كقولو )ٍعتىصىمى اًبً عىزَّ مىٍطلىبيوي اً مىٍن )ٓت غرر ا٢بكم الوحي، 
ر ٓب يتأثٌ  ،ألف موسى )ع( سليم الفطرة ،فكاف علمو ال ٱبالطو جهل، َُُآؿ عمراف/( ميٍستىًقيمو 

ِلَك ٪َبِْزي اْلُمْحِسِنْبَ جواء الفرعونية الطاغية كالرفاىية ا٤بغرية )ابأل ( كىكذا كل من ٰبسن وََكذََٰ
ٍحسىافي ىىٍل جىزىاءي اإٍلًحٍ فيحسن هللا إليو كقولو ) فهو قانوف عاـ ال ٱبص  ،َٔالرٞبن/ (سىاًف ًإالَّ اإٍلً

لة مستمرة ُب كل زماف افهي سينة إ٥بية فعٌ  ،حساهنمإ٭با يشمل كل اسنْب على إ، و موسى
 .كمكاف

كىم الذين أيتوف ابألعماؿ  ،كانتهوا ٌعما هناىم هللا عنو ،ىم من أطاعوا أمر هللا :واسنوف
ًإانَّ الى نيًضيعي أىٍجرى مىٍن كقولو )  ،كال يكتفوف ابلقدر الواجب منها ،الصا٢بة على أحسن كجو

فكاف علمو عن  ،ختاره هللا أمينان على رسالتو كمستودعان لعلموالقد ، َّالكهف/ (أىٍحسىنى عىمىبلن 
فهو خّب  ،كراثةكالعلم خّب  ،كليس عن طريق التٌعلم ،طريق اإل٥باـ كالنور الذم يقذفو هللا ُب عقلو

 ،ُُآّادلة/(يػىٍرفىًع اللَّي الًَّذينى آمىنيوا ًمنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو كقولو )  ،نازؿالفضائل كأفضل ا٤ب
يتاء العلم ال ٱبتص قبل أف يبعث نبيان! كإكالكشف فحصل موسى )ع( على مراتب العلم كا٢بكم 

ما يستحسنو الناس األسوايء ُب  كيعملوف لموف الذين يقولوف كيع ،٭با ٱبتص بو اسنوفإٗبوسى ك 
بُّ اٍلميٍحًسًنْبى كىأىٍحًسنيوا كل زماف كمكاف كقولو ) ٍن عىًملى صىا٢ًبنا مى كقولو ) ُٓٗالبقرة/ (ًإفَّ اللَّى ٰبًي

ا فىًلنػىٍفًسوً   .ُٓا١باثية/ (ٍبيَّ ًإٔبىى رىبًٌكيٍم تػيٍرجىعيوفى  كىمىٍن أىسىاءى فػىعىلىيػٍهى
كَدْٔعَـَدؼَوُ خٍَُُِّ   ػًًَُِّهِ خًَُِّْٔنَصَ ػََََِٰ لِنيِ ؿَلَِْصٍ ِّْٖٓ ؤَىِِْيَد كٌََـًََ كِْيَد ََـَُِِْْٖ َّوْعَعَِِدِٕ ىٍَََٰخ ِٖٓ ِْ٘ؼَعِوِ ًَىٍَََٰخ ِْٖٓ ًَيَوَََ﴿-ٙٔ-٘ٔ

هَدٍَ ََذِّ بِِِّٗ َََِْٔطُ َٗلِِْٕ  ،ِْٖٓ ػَََِٔ خَُّْْٙؽَدِٕ  بَِّٗوُ ػًًٌَُّ ُّٓعٌَِّ ُّٓسِنيٌِٖٓ ِْ٘ؼَعِوِ ػَََِ خٍَُُِّ ِْٖٓ ػًًَُِّهِ كًٌََََّهُ ٌَََُٰٓٔ كَوَعَََٰ ػََِْْوِ  هَدٍَ ىٍَََٰخ 
 ﴾بَِّٗوُ ىٌَُ خُْـَلٌَُُ خَُُّلُِْْ كَدؿْلُِْ ُِِ كَـَلََُ َُوُ 

بعدما أتزمت العبلقة بينهما بسبب كبلمو عن توحيد هللا  ،كخرج موسى يومان من قصر فرعوف
ْن َأْىِلَهاا٤بدينة أم العاصمة )كدخل  ،تعأب ( ُب كقت الظهّبة كالناس ٱبلدكف َعَلىَٰ ِحِْب َغْفَلٍة مِّ
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َذا ِمن ل األسواؽ كٚبلو الشوارع من ا٤بارة )فتتعطٌ  ،للراحة ُب بيوهتم فَػَوَجَد ِفيَها رَُجَلْْبِ يَػْقَتِتبَلِف ىََٰ
َذا ِمْن َعُدوِّهِ  سرائيل من إ( يتضارابف أحدٮبا من بِب فِ يَػْقَتِتبَل ( فصادؼ شخصْب )ِشيَعِتِو َوىََٰ

اخ فرعوف كىو طبٌ  ،( قبطي من اتباع فرعوفِمْن َعُدوِّهِ كاآلخر ) ،( اتباع موسى ُب الدينِشيَعِتوِ )
( يدؿ على أف موسى قبل من شيعتوكالتعبّب ) ،ككاف قد طلب منو أف ٰبمل حطبان للمطبخ فأىب

 كجهازه أتباع كأنصار ٤بواجهة فرعوفيل، ككاف لو كاف لو أتثّب كبّب على بِب إسرائأف يبعث  
لي ٗبوسى كطلب غوثو يسرائ( فاستنجد اإلفَاْستَػَغاثَُو الَِّذي ِمن ِشيَعِتِو َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِّهِ )

فَػوََكَزُه ) ،سرائيلْبقباط مستكربين يضطهدكف اإلككاف األ ،كمساعدتو ليدفع عنو شر القبطي
 ( وِ ُموَسىَٰ فَػَقَضىَٰ َعَليْ 

بقصد التأدب كلّبدعو  ،كلكمو بقبضة يده القوية ،: دفعو بشدة كضربو بيده ضربة كاحدةفوكزه
فعل موسى ذلك كىو ال يريد  ،كطلب ا٤بغفرة من ربو ،فإذا ىو ميت! كندـ موسى ،عن ظلمو

كىو ٓب  ،دفعو فكانت فيو إزىاؽ نفسو ككانت القاضية! كىذا ىو القتل ا٣بطأ دى صى إ٭با قى  ،قتلو
 :وٓت اآلية داللة ،سرائيلي دفعان من كافر ظآباإلكلكوف دفاعو عن  ،يكن معصية لوقوعو خطأ

َذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَافِ ) ،على أنو ال ٯبوز معاكنة الظا٤بْب كالفاسقْب ( كىذا إشارة إٔب أف قَاَؿ ىََٰ
داكة كالبغضاء الشيطاف من أجل أف يوقع بينهم الع عو كسوسةفاا٣بصاـ بْب الرجلْب أساسو كد

أم ٯبعلو  ،( عن سبيل ا٣بّب كالصبلحم ِضل  ( إنو عدك فينبغي ا٢بذر منو ك)ِإنَُّو َعُدو  م ِضل  م ِبْبٌ )
انيوا يػىٍعمىليوفى كقولو )ة كاإلضبلؿ فتكوف عواقبو كخيمة  الشيطاف بْب العداك   (كىزىيَّنى ٥بىيمي الشٍَّيطىافي مىا كى

كنسب القتل إٔب الشيطاف  -ُ: فائدة. ِٓدمحم/ (افي سىوَّؿى ٥بىيٍم كىأىٍملىىى ٥بىيمٍ الشٍَّيطى ) كقولو ّْاألنعاـ/
نىةي أىشىدُّ ًمنى اٍلقىٍتلً ألنو ّٔذا القتل ا٣بطأ ٱبلق الفًب بْب الناس كقولو ) فندـ  ،ُُٗالبقرة/ (كىاٍلًفتػٍ

 ،موقة بْب الرجاؿو ا٤بر تتنقلنا اآلايت نقلة بعيدة من طفولة موسى إٔب مكان-ِ ،على فعلوموسى 
: ٩بن شايعو أم اتبعو كانصره من شيعتو -ّ ،نصاران أكإفَّ لو  ،نو ينتصر لقومو كيعارض فرعوفأك 

 ُب الدين. 
كألقيتها ( َربِّ ِإِّنِ ظََلْمُت نَػْفِسيقاؿ موسى ) (قَاَؿ َربِّ ِإِّنِ ظََلْمُت نَػْفِسي فَاْغِفْر ٙت ) -ٙٔ

فاعف عِب كال  ،(فَاْغِفْر ٙت ذ لو علموا بذلك لقتلو٘ب )بعملي ىذا إتقديرم  وءُب التهلكة بس
( فعفى هللا عنو ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ فَػَغَفَر َلُو فرعوف كأعوانو ) ك٪بِب من شرٌ  ،ٍبئتؤاخذ٘ب ٖبطي

صان للمنيبْب ( ّٔم كخصو الرَِّحيمُ الغ ُب ا٤بغفرة ٣بطااي عباده )ب( ا٤بُىَو اْلَغُفورُ  ِإنَّوُ صو ك٪ٌباه )كخلٌ 
السياؽ كيصف  ،ُّالشورل/ (اللَّي ٯبىٍتىيب ًإلىٍيًو مىن يىشىاءي كىيػىٍهًدم ًإلىٍيًو مىن ييًنيبي إليو كالتائبْب كقولو )

نىاؾى ًمنى اٍلغىمًٌ كىفػىتػىنَّاؾى فػيتيوانن ُب قولو )أيضان ا٤بوقف  القرآ٘ب يػٍ : فائدة ،َْطو/ (كىقػىتػىٍلتى نػىٍفسنا فػىنىجَّ
لية الواقعية ا٤بتكاملة مكاألنبياء )ع( ىم النماذج الع ،يل يسّب ُب سٌلم التكاملساف ا١بلاإلن

كالذين يعرفوف هللا  ،إهنم ينسبوف كل عملهم ابلتقصّب إٔب مايستحقو هللا من طاعة !إنسانيان 
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 ،فيسألوف هللا العفو عن كل غفلة ،يتصاغركف أمامو سبحانو مهما عملوا من أعماؿ ترضيو
 (رىفػىعىوي  ً  تػىوىاضىعى  مىنٍ )ا٢بديث كىذا معُب إلظهار عبوديتهم  عز كجل،  ،ئمان كيستغفركنو دا

 .(ٜبىىرةي الًعلم التػَّوىٍاضيعي )ٓت غرر ا٢بكم ، َُِ/ٕٓالبحار
 ﴾هَدٍَ ََذِّ زَِٔد ؤَْٗؼَْٔطَ ػَََِِّ كََِْٖ ؤًٌََُٕ ََيِريًخ ُُِِّْٔفُِِْٓنيَ﴿-ٚٔ

. أم بسبب للناس القو شكران لو ليكوف قاعدة عامةىذا عهد مطلق من موسى على نفسو ٣ب
كقوة ُب ا١بسم كشدة ُب ذات هللا كأف كبنعم كثّبة   ،ابلرعاية كا٢بماية كالعزة كالنجاة إنعامك عليَّ 

( عوانن كمساعدان ألحد من آّرمْب َظِهّبًافلن أكوف ) ،ييسٌخر ىذه النعم ُب مساعدة الناس
أم ال أعينهم بقوؿ أك عمل  :والظهّب ىو ا٤بعْب ،ا٤بساعدةشكاؿ أأبم شكل من  ،كا٤بستكربين
يػىٍعلىمي الًَّذينى ظىلىميوا أىمَّ كعوانن لكل مظلـو كقولو ) ،ف أكوف حرابن على كل ظآبإْب ك إأك خربة... كىسى

ٌذٍؿ مىٍن كى  ،فػىهيو ظىآبه  مىٍن أىعىٍافى ظىاًٍلمىان كعن اإلماـ الرضا )ع( ) ،ِِٕالشعراء/ (مينقىلىبو يىنقىًلبيوفى  خى
ان  كىو ُب نفس الوقت براءة من كل جـر كظلم ككل اعتداء  ُِِ/ٕٔٗبار األنوار ( فػىهيٍو عىٍادؿ ظىاًٍلمى

هتم الكثّبة ُب احاج كسدٌ  ،كأفضل العبادة كف األذل عن الناس كالعوف ٥بم ،مادم كمعنوم
كعدـ مساعدة  ،رؾ الشرهنضة حضارية كبّبة. كىذا يفيد أف النعم تقتضي من العبد فعل ا٣بّب كت

فمن ساعد مفسدان فهو فاسد  ،أحد على أية معصية كفساد كظلم كلو بصحبتهم كتكثّب سوادىم
ٍرءي )ى  عن النيب )ص(، ُب عملهم رؾى فعل قـو أشً  حبٌ أكمن  ،مثلو كنز العماؿ   (مىعى مىٍن أحىبَّ  اٍلمى
نيوا ًإٔبى الًَّذينى ظىلىميوا فػى كقولو )  ،ِْْٖٔخرب ( لِّْلُمْجرِِمْبَ : )فائدة ُُّىود/ (تىمىسَّكيمي النَّاري كىالى تػىرٍكى

 ،لحم آّرـك أم ا٤بفصوؿ عن العظمكيقاؿ الٌ  ،أصل ا١بـر قطع الثمرة عن الشجرة :معُب اإلجراـ
خبلؽ البشرية ككذلك آّـر فأنو أخبث ا٤بعتدين فهو منفصل عن الصفات اإلنسانية كاأل

 (.شىرًٌهً  ٨بىىٍافىةى  النٍَّاسي  مىٍن يػىتًَّقٍيوً  ٍاسً النَّ  شرُّ ا٤بعركفة!كُب غرر ا٢بكم )
 ﴾هَدٍَ َُوُ ٌَََُٰٓٔ بَِّٗيَ َُـٌٌَُِّ ُّٓسِنيٌ كَإَصْسَكَ كِِ خًَُِّْٔنَصِ وَدجِلًد َّعََُهَّرُ كَةٌَِخ خٍَُُِّ خْٔعَنصََُهُ زِدُْإَِْٓٓ َّْٕعَصُِْوُوُ ﴿-ٛٔ

كلفظ  ،ائفان على نفسو من أكلياء الدـ من فرعوففأصبح موسى ُب ا٤بدينة الٍب قتل فيها القبطي خ
فَِإَذا الَِّذي ع ُب كل ٢بظة! )( يٌصور ىيئة ا٣بوؼ كالقلق من انتظار ا٤بكركه ا٤بتوقٌ يَػتَػَرقَّبُ )

سرائيلي الذم طلب نصرتو ابألمس يستغيث بو ( ففاجأه أف اإلاْسَتنَصَرُه اِبأْلَْمِس َيْسَتْصرُِخوُ 
( قاؿ موسى قَاَؿ َلُو ُموَسىَٰ ِإنََّك َلَغِوي  م ِبْبٌ رافعان صوتو على قبطي آخر )( َيْسَتْصرُِخوُ اثنية )

( لضاؿ ظاىر الضبللة بعيد عن ِإنََّك َلَغِوي  م ِبْبٌ سرائيلي كىو غاضب عليو )توبيخان كأتنيبان لئل
أف كتريد  ،رجل بسببك من قتلً  ،فإ٘ب كقعت ابألمس ُب شدة ،كشقي بكثرة ٨باصمتك ،الرشد

كصار يتحسس األخبار  ،توقعِب اليـو ُب كرطة أخرل؟ فإنك عنصر ضرر كخطر ُب آّتمع
 ة كا٤بفاجآة.ٌبآكيَبقب األحداث كٱبشى من ا٤بخ
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بِٕ ظًُُُِّ بَُِّد ؤَٕ ظٌٌََُٕ  لًْٕد زِدُْإََِْٓٓٗ كَََِّٔد ؤَْٕ ؤَََخيَ ؤَٕ َّسْؽَِٗ زِدٍَُُِّ ىٌَُ ػًًٌَُّ َُّئَُد هَدٍَ َّد ٌَََُٰٓٔ ؤَظًُُُِّ ؤَٕ ظَوْعَُِنِِ ًََٔد هَعَِْطَ﴿-ٜٔ
 ﴾ـَسَّدًَخ كِِ خُْإََْضِ ًََٓد ظًُُُِّ ؤَٕ ظٌٌََُٕ َِٖٓ خُُْٔصِِْمِنيَ

 ،سرائيلي( أم أيخذ بعنف ذلك القبطي الذم ىو عدكه لو كلئلَأف يَػْبِطشَ فحْب أراد موسى )
ا٤بعتدين ُب كل األحواؿ ألهنم يعاملوهنم ألف االسرائيلي كاف مظلومان ُب قبضة الفراعنة الظا٤بْب 

 ،ر أـ ٓب يقصر ُب كاجباتوكسواء أكاف قد قصٌ  ،معاملة العبيد ا٤بسحوقة حقوقهم اإلنسانية
قَاَؿ اَي ُموَسىَٰ أَُترِيُد َأف تَػْقتُػَلِِب َكَما قَػتَػْلَت نَػْفًسا ة كالنخوة أف ينصره )فأخذت موسى ا٢بميٌ 

ِإف ُترِيُد ِإالَّ َأف َتُكوَف َجبَّارًا ٘ب أتريد قتلي كما قتلت غّبم ابألمس )قاؿ القبطي الفرعو  (اِبأْلَْمسِ 
رض ا٤بولعْب بسفك ( ما تريد اي موسى إاٌل أف تكوف من ا١ببابرة ا٤بفسدين ُب األٓت اأْلَْرضِ 

 َوَما ُترِيُد َأف َتُكوفَ كإ٭با من القبطي الكافر ) ،اء! كىذا الكبلـ ال يصدر من مؤمن ٗبوسىمالد
فعـز على  ،فانتشر ا٣برب فبلغ فرعوف ،بْب الناس كما كنت تزعم من قبل ىذا (ِمَن اْلُمْصِلِحْبَ 

 قتل موسى.
 ،نَّدصِمنِيَؾْ بِِِّٗ َُيَ َِٖٓ خًَُـَدءَ ََـٌَُ ِّْٖٓ ؤَهْصََ خًَُِّْٔنَصِ َّْٕؼَََٰ هَدٍَ َّد ٌَََُٰٓٔ بَِّٕ خََُِْٔإَ َّإْظًََُُِٕٔ زِيَ َُِْوْعٌُُِىَ كَدوُُْ﴿-ٕٔ-ٕٓ

 ﴾هَدٍَ ََذِّ َٗفِّنِِ َِٖٓ خُْوٌَِّْ خُظَّدُِِٔنيَ كَىََُؾَ ِٓنْيَد وَدجِلًد َّعََُهَّرُ 
ْن َأْقَصى اْلَمِديَنةِ )ر هللا تعأب أسباب النجاة ٤بوسى بقولو كسخٌ  من قصر فرعوف ( َوَجاَء رَُجٌل مِّ

مؤمن آؿ )كىو  (التقية)نو ابستعماؿ مؤمن ٗبوسى يكتم إٲبانو عن فرعوف كأعوا ،أحسَّ اب٤بؤامرة
ٍن آًؿ ًفٍرعىٍوفى يىٍكتيمي ًإٲبىانىوي أىتػىٍقتػيليوفى كيكوف ابن عم فرعوف ككزيره كقولو ) (فرعوف كىقىاؿى رىجيله مٍُّؤًمنه مًٌ

ى اللَّي  كُب ( يسرع ُب مشيو َيْسَعىَٰ جاء من أبعد أطراؼ ا٤بدينة ) ،ِٖغافر/ (رىجيبلن أىف يػىقيوؿى رىيبًٌ
قَاَؿ اَي ُموَسىَٰ ِإفَّ اْلَمؤَلَ َيَْٛبَُِروَف كاىتماـ ليسبق ا٢بدث حٌب كصل )كُب عجلة ك٥بفة د كقصد هج

 ( زعماء القـو الذين ٲبؤلكف القلوب ىيبة كالعيوف ٝباالن ِإفَّ اْلَمؤَلَ )قاؿ اي موسى ( ِبَك لِيَػْقتُػُلوؾَ 
( فاخرج قبل أف ِإِّنِ َلَك ِمَن النَّاِصِحْبَ  فَاْخُرجْ ( يتشاكركف ُب أمرؾ ليقتلوؾ )َيَْٛبَُِروَف ِبكَ )

مىٍا أىٍخلىصى اٍلمىوىدَّةى مىٍن ٓبٍى ُب غرر ا٢بكم ) (ةُ يحَ صِ النَّ  ينُ الدِّ )يدركوؾ إ٘ب لك انصح أمْب 
ـً كى ()يػىٍنصىحٍ  كا٭با ٠ٌبى  ،( يتشاكركف بسببكَيَْٛبَُِروَف ِبكَ : )فائدة ،(النًَّصٍيحىةي ًمٍن أٍخبلًؽ اٍلًكرٍا

َها َخائًِفا  )-ُِألف كبلن من ا٤بتشاكرين أيمر اآلخر كأيٛبر ُب التنفيذ  ،شاكر ائتماران الت َفَخَرَج ِمنػْ
ينة كيىسرة أف يلحقو أك يصيبو خطرقبَب ي( يَػتَػَرقَّبُ   .: ُب شخصية منفعلة قلقة يتلفت ٲبى
فخرج  ،انو كصدقوقولو كشكره ٤بعرفتو إبٲب لى بٌ قى تػى كى  ،: فاستجاب موسى بنصح الرجل ا٤بؤمنا٤بعُب

ٍب استعاف اب ك١بأ إليو  ،( ىل أحد يلحقويَػتَػَرقَّبُ من مدينة فرعوف خائفان على نفسو كمسرعان )
( توٌجو قَاَؿ َربِّ ٪بَِِِّب ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِمْبَ من هللا إاٌل إليو ) ئن تعأب علمان منو أف ال ملجأ كال منج

 ،كالتطٌلع إٔب رعايتو كااللتجاء إٔب ٞباه من كل خوؼ ، مباشرة كطلب ا٤بعونة منو سبحانو
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أف كنتم للنجاة األمن عنده سبحانو كالنجاة فإنو خّب معْب. عن اإلماـ علي )ع( ) :يَػتَػَرقَّبُ وَ 
(. فموسى )ع( ال ٱبشى من القتل ُب سبيل كالزموا االجتهاد كا١بد ،لهوطالبْب فارفضوا الغفلة كالٌ 

فإف القتل مع صنع  ،دمو ببل موقف رسإب بطوٕب يصنعو لنصرة ا٢بق كا٭با ٱبشى من سفك ،هللا
عندئذ ٰبيا اإلنساف آّاىد الشهيد  ،كاالستشهاد ُب سبيل هللاكالتضحية موقف بطوٕب ىو ا١بهاد 

عن اإلماـ علي ، كٰبٓب اإلنساف ٗبوقفو أكثر ٩با ٰبٓب بعمره، كٗبوقفو البطوٕب الرسإب ا٣بالد ،ٗبوتو
ٍا طىلىبي اٍلمىٍوًت ، )، ِٕٖ/ُموسوعة الشهاد(بػيويٍا اٍلمىٍوتى تػيويىىبي لىكيمي ا٢بٍىيىٍاةي أيٍطلي ) )ع( بػىبػيهى يىٍاةه سى ريبَّ حى
بػىبيوي طىلىبي ا٢بٍىيىٍاةً وٍ كىمى   .ٖصََُالبحار(ا٤بوت قتل الشهادة )أشرؼي  عن النيب )ص(( ته سى

 ﴾زِِّ ؤَٕ َّيًَِّْنِِ ٌََٔخءَ خَُّٕسًََََُِِّْٔد ظٌََـَّوَ ظِِْوَدءَ ًَََّْٖٓ هَدٍَ ػََََٰٕ ََ﴿-ٕٕ
كىي على  ،جهة مدين (تِْلَقاءَ و إٔب )حيث نرل موسى متوجٌ  ،ىنا تنتقل األحداث نقلة بعيدة

قصد موسى  ،كتقع على خليج العقبة جنويب فلسطْب ،أطراؼ ا١بزيرة العربية من جهة الشاـ
كال شيء معو من زاد السفر كال ماء ككاف يسّب كىو خائف  ،٢بكم فرعوفال ٚبضع مدين ألهنا 

فاستعاف  ،!ككاف بْب مصر كمدين مسّبة ٜبانية أايـ ،كىو ال يعرؼ الطريق ،كال غذاء كال مركب
هللا  ( قاؿ لعلٌ قَاَؿ َعَسىَٰ َر ِّ َأف يَػْهِدَيِِب َسَواَء السَِّبيلِ هديو الطريق فهو خّب معْب )ياب ل

كىو على  ،الذم فيو النجاة إٔب مدين ،ق االصلح ا٤بختصرالطري ،يرشد٘ب إٔب الطريق ا٤بستقيم
، كمن  كاف هللا معو  ،كمن كاف مع هللا)إٔب طريق النجاة  (َسَواَء السَِّبيلِ يقْب من ربو سّبشده إٔب )

فاجتاز موسى )ٗبساعدة هللا( تلك  كاف هللا معو فمن عليو، كمن كاف هللا عليو فمن معو(؟
عن  ،َْطو/ (كىفػىتػىنَّاؾى فػيتيوانن كقولو )  لو، ل من نبات األرض ما تيسرالصحراء ا١بافة القاسية أيك

،  ّْٓالتوحيد ص(بًٍتبلىءه اً مىٍا ًمٍن قػىٍبضو كىالى بىٍسطو ًإالَّ كىً ًفٍيًو مىًشيَّةه كىقىضىٍاءه كى اإلماـ الصادؽ )ع( )
نىةن أىتىٍصربيكفى )  كقولو  . َِالفرقاف/ (رىبُّكى بىًصّبنا كىكىافى كىجىعىٍلنىا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو ًفتػٍ

هَدٍَ َٓد وَؽْسٌَُُٔد  هَدَُعَد َُد َْٕٗوِِ  ِٕ ًَََُّٔد ًَََيَ َٓدءَ ًَََّْٖٓ ًَـًََ ػََِْْوِ ؤَُّٓصً َِّٖٓ خُنَّدِْ َّْٕوٌَُٕ ًًََـًََ ِٖٓ يًُِٗيُِْ خَُْٓؤَظَِْْٖ ظًٍَُيَخ﴿-ٖٕ
 ﴾ًَسِريٌ لَعَََّٰ ُّصًََِْ خُُِّػَدءُ  ًَؤَزٌَُٗد َْْ٘هٌ

حٌب كصل إٔب  ،: ككاف سفره شاقان مليئان اب٤بعاانةا٤بعُب: ٝباعة كثّبة أمة ،حضرى  ،: كصلورد
كجد على  ،كىي عْب ماء نقية من بئر ،كىو ٦بهود مكدكد كرد ماىا ،مدين بلدة نيب هللا شعيب

َن النَّاسِ البئر الذم يستقي منو الرعاة ) من أىل القرية يشربوف ا٤باء ( ٝبعان كثيفان من الناس أُمًَّة مِّ
: ٛبنعاف غنمهما عن ا٤باء خوفان تذوداف( َوَوَجَد ِمن ُدوهِنُِم اْمَرأَتَػْْبِ َتُذوَدافِ كيسقوف مواشيهم )
مرأتْب كٮبا بنتا النيب شعيب )ع( عليهما اككجد ابلقرب منهم ٩با يليو  أي ،من السقاة األقوايء

ة الرجاؿ كٮبا ٙببساف أغنامهما كٛبنعاهنا أف ترد ا٤باء لئبل كعدـ مزاٞب ،آاثر العفة كا٢بياء كا٢بشمة
(؟ قاؿ مستفسران ما شأنكما ٛبنعاف الغنم عن كركد قَاَؿ َما َخْطُبُكَماٚبتلط ابألغناـ األخرل )

ٝبع الراعي كىم  :الرعاء (قَالََتا اَل َنْسِقي َحٌبََّٰ ُيْصِدَر الّرَِعاءُ ا٤باء؟ كٓب ال تسقياف مع السقاة؟ )
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كال  ،أم من عادتنا التأ٘ب حٌب ينصرؼ الرعاةي مع أغنامهم عن ا٤باء ،صرفوف مواشيهم عن ا٤باءي
( السن ال أَبُوََن َشْيٌخ َكِبّبٌ وَ طاقة لنا على مزاٞبة األقوايء كال نريد ٨بالطة الرجاؿ كاالحتكاؾ ّٔم )

فرٌؽ قلب  ،فسنافاضطرران أف نسقي أغنامنا أبن ،يستطيع السقي كالرعي كليس لنا أخ يعينو
كىو غريب ُب  ،موسى عليهما كرٞبهما كما ينبغي أف يفعل الرجاؿ ذكك الشهامة كالنخوة كا٣بدمة

 ،كىو مكدكد قادـ من سفر طويل ببل زاد كال استعداد ،كال سند لو كال معْب ،العباد الببلد كبْب
ٓت  ،تاج الضعيفكلكن ىذا كلو ال يقعد بو عن مساعدة ا ،كىو مطارد من أعداء ال يرٞبوف

 .(اسالنٌ  عى فى نػى  نٍ اس مى النٌ  ّبي خى ) غرر ا٢بكم
 ﴾كََٕوَََٰ َُئَُد ؼَُّْ ظٌَََََُّٰ بََُِ خُظَِِّّ كَوَدٍَ ََذِّ بِِِّٗ َُِٔد ؤََُّْٗطَ بََُِِّ ِْٖٓ وٍَُْْ كَوِريٌ﴿-ٕٗ

 ركيت حٌب ،فسقى ٥بما غنمهما ،ره اإلنسانية كرٞبتو ابلضعفاءعلقد ٙبركت ُب نفس موسى مشا
تنٌحى  ٍب ،كقد شهدات منو القوة كاألمانة فلم يعٌلق نظره ّٔما ،من غّب طلب منهما رٞبة ّٔما

َربِّ ِإِّنِ ِلَما فَػَقاَؿ ) ،ليسَبيح فيو من شدة ا٢بر كالتعب كىو جائعل شجرة ظجانبان فجلس ٙبت 
ل رٞبة هللا ظكأيكم إٔب  ،مو( إنو )ع( أيكم إٔب ظل الشجرة ٔبسأَنَزْلَت ِإَٙتَّ ِمْن َخّْبٍ َفِقّبٌ 

 ،ل ّٔذا الظل الوارؼ ا٤بعنوم بركحو كقلبو!ظكلكنو يست ،العريض ا٤بمدكد كالقريب من اسنْب
ربَّ إ٘ب فريد  ،كىو يناجي ربو كيشكو معاانتو لو كلساف حالو يقوؿ: ربَّ إ٘ب كحيد كطريد

 مساعدتك استذكؽ ّٔا ك٧بتاج إٔب ،ربَّ إ٘ب إٔب فضلك كٌمًنك ككرمك فقّب ،كضعيف كجائع
ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ ) ٓت غرر ا٢بكم، كىذا سؤاؿ منو ٯبمع بْب لساف حالو كلساف مقالو ،نعمك عندم

ٍاًف اٍلمىقىٍاؿً أٍصدىؽي  كإنو سأؿ ربو أف يغنيو  ،كإنو تاج كفقّب إٔب خّب هللا كخزائنو الكثّبة (ًمٍن ًلسى
 ،ًإذىٍا سىأىٍلتى فىًإٍسأىًؿ هللاى ن الناس! عن النيب )ص( )كٓب يسأؿ م ،جوعو بغناه كيقضي حاجتو كيسدٌ 

ذ إبراىيم خليبلن ألنو ٓب يردَّ فإف هللا عز كجل اٚبٌ  ،ٕٖصٕٕالبحار(ٍستىًعٍن اًبً اً ٍستػىعىٍنتى فى اً كىًإذىٍا 
 ،وعان إليو سبحانفلم يزؿ على ىذه ا٢بالة داعيان ربو متضرٌ  ،٧بتاجان كٓب يسأؿ أحدان غّب هللا تعأب

ًإفَّ مىعى  ،فىًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرناكقولو )  ،اليسر بعد العسرجاء ك  ،كبعدىا جاء الفرج بعد الشدة
 .ٔ-ٓالشرح/ (اٍلعيٍسًر ييٍسرنا

كَََِّٔد ـَدءَهُ ًَهَصَّ ػََِْْوِ خُْوَصَصَ هَدٍَ  د كَفَدءَظْوُ بِلًَْخىَُٔد ظَِِْٔٙ ػَََِ خْٔعِمَْْدءٍ هَدَُطْ بَِّٕ ؤَزِِ ًَّْػٌُىَ َُِْفَِّّْيَ ؤَـَُْ َٓد َٔوَْْطَ َُنَ﴿-ٕ٘
 ﴾َُد ظَىَقْ  َٗفٌَْضَ َِٖٓ خُْوٌَِّْ خُظَّدُِِٔنيَ

َفَجاَءْتُو ِإْحَداٮُبَا َٛبِْشي َعَلى ) ،فجاءه الفرج بعد الشدة ،فما لبث أف عرؼ أف دعوتو مستجابة
كا٢بياء  ،َّٗ/ٖٕالبحار(ٲبافَ اإلِ  نَ مِ َيْاُء ا٢بَْ ) عن اإلماـ الكاظم )ع(، على خجل كحياء (اْسِتْحَياءٍ 

فقالت  ،حْب تلقى الرجلاجبة مشية الفتاة العفيفة الفاضلة ا٤بؤدبة  ،أفضل صفات النساء
لٌ كى بوضوح كاختصار ) يػٍري اٍلكىبلىـً مىٍا قىلَّ كىدىؿَّ كىالى ٲبي  (الذم ٓب ينص القرآف على ا٠بو)( إٌف أيب خى

فأجأّا موسى كىو ٕباجة إٔب  ،كنحساإكيكافئك على  ،يت لناضك أجر ما سقوٌ يطلبك ليع
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فجعل  ،فخرج معها ككانت الريح تضرب ثؤّا فتصف ٤بوسى شيئان من جسدىا ،األماف كالطعاـ
: اي أمة هللا كو٘ب خلفي كأريِب الطريق فناداىا ،كيغٌض الطرؼ مرة ،موسى ييعرض عنها مرة

( فلما جاء ِو اْلَقَصَص قَاَؿ اَل َٚبَْف ٪َبَْوَت ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِمْبَ فَػَلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَليْ بقولك )
قاؿ لو  ،موسى شعيبان كقص عليو ما جرل عليو من لدف كالدتو إٔب فراره خوفان من فرعوف

يٌعلمنا القرآف أف  -ُ:فائدة: ال ٚبٍف قد ٪بوت من كيد آّرمْب فبل سلطاف ٥بم أبرضنا. شعيب
كىًإٍف أىسىٍأًبيٍ ًإٍف أىٍحسىنتيٍم أىٍحسىنتيٍم أًلىنفيًسكيٍم )كقولو   ،كالناس كاسطة لو ،مل ا٣بّب لنفسواإلنساف يع

ا أىٍحسىنى اللَّي ًإلىٍيكى )كقولو  ٕسراء/اإل (افػىلىهى  نباىة موسى ا٤ببكرة  -ِ ،ٕٕالقصص/ (أىٍحًسن كىمى
 ،كمبادرة سريعة ،ةجة إٔب نباىككثّب من ا٤بواقف ٕبا ،للموقف كمبادرتو السريعة ألمر السقي

ٓت غرر  ،كاغتناـ الفرصة فإهنا لقطة سريعة كقد تذىب كال تعود ،كحسن تصرؼ ،كخدمة عاجلة
دخل موسى على شعيب فسٌلم عليو فرد  -ّ ،(حابٌر السٌ مى  رُّ ا ٛبى ا٣بّب فإهنٌ  صى ا فػيرى كي هزً نتى ا)ا٢بكم 

عامان فامتنع منًو كقاؿ أخاؼ أف يكوف ىذا كعانقو ٍب أجلسو بْب يديو كقدـ إليو ط ،عليو السبلـ
فقاؿ شعيب ال كهللا اي شاب كلكن ىذه  ،كإان أىل بيت ال نبيع ديننا ابلدنيا ،عوضان ٤با سقيتو

ك٤با ىاجر إٔب هللا كقاسى  ،إلفَّ موسى ترىٌب عند فرعوف ابلنعمة الظاىرة -ْ ،عادتنا إكراـ الضيف
ٓت هنج  -ٓ ،عيب النيب )ع( النعمة الظاىرة كالباطنةٌعوضو هللا عند ش ،مشاؽ السفر كالغربة

  (اٍلًغُبى ُب اٍلغيٍربىًة كىطىنه، كىاٍلفىٍقري ُب اٍلوىطىًن غيٍربىةه ) ٙ٘الببلغة حكم
يػٍري اٍلًببلىًد مىا ٞبىىلىكى ) ٕٗٗوفيو أيضًا حكم ايى ًعبىاًدمى ( ككقولو )لىٍيسى بػىلىده أبىحىقَّ ًبكى ًمٍن بػىلىد، خى

مى فىاٍعبيديكفً  الًَّذينى   .ٔٓالعنكبوت/ (آمىنيوا ًإفَّ أىٍرًضي كىاًسعىةه فىًإايَّ
 ﴾بَِّٕ وََُْْ َِٖٓ خْٔعَإْـَُْضَ خُْوٌَُُِّ خُْإَِٓنيُ هَدَُطْ بِلًَْخىَُٔد َّد ؤَزَطِ خْٔعَإْـُِْهُ ﴿-ٕٙ

 فأان ة،اي أبت اطلبو ليعمل معنا كيرعى غنمنا أبجر  ،قالت إحدل بنات شعيب كىي الكربل
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوي  اأْلَِمْبُ كأخٍب نعا٘ب من رعي الغنم كسقيها ) ( كتكشف ألبيها عن ِإفَّ َخيػْ

كىو كبلـ حكيم  (قواًي أميناً إٌف أفضل من تستأجره من كاف ) ،معدف الرجل الذم يستأجره
ًفيظه )يوسف كما قاؿ ( القوة واألمانة٪باح األعماؿ ) كٮبا أساس ،كاُب كاُب  ،جامع مانع ًإٌ٘بً حى

كموسى )قوم( ُب ا١بسم  ،ألف ا٢بفظ كالعلم كاف متمكنان منهما ٧بتاجان إليهما، ٓٓيوسف/ (عىًليمه 
أعطى كذلك ك  ،ىو أمْب على ما سواه ،رضكاألمْب على العً  ،كالعمل ك)أمْب( على ا٤باؿ كالغنم
نىاهي )كقولو ا ُب حكومتو  ألنو ٕباجة ٥بم (علم القضاء العادؿ)داكد ا٢بكمة كفصل ا٣بصومات  كىآتػىيػٍ

لي من خبلؿ مكا٢بكم الع ،عليو من تصرفاتو ا٤بميزة تي مٍ كى حى كى  َِص/ (ا٢بًٍٍكمىةى كىفىٍصلى ا٣بًٍطىابً 
ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىٍصدىؽي ًمٍن كى ) ٓت غرر ا٢بكم، لي خّب من ا٢بكم النظرم السطحي السريعمالواقع الع

ٍاًف اٍلمىقىٍاؿً  ( كىذاف الوصفاف ينبغي اعتبارٮبا ُب كل من يتؤب لئلنساف عمبلن ألمْبالقوي ا( )ًلسى
ا فإف مكأما ابجتماعه ،فإف ا٣بلل ال يكوف  إاٌل بفقدٮبا أك فقد إحداٮبا ،جرة أك غّب ذلكاب
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حظت مك بقوتو كأمانتو؟ فقالت اللعأ: أف شعيبان قاؿ ٥با كما روي ،كيتقن العمل يتم كيكمل
عٌفتو  حظتي كال ،ة الٍب يهأّا الرجاؿ فيفسحوف لو الطريق ُب سقي األغناـقوتو من طريقتو ا٤بميز 

 ،إٔب بيت أبيها ٥با ٍب من صحبتو ،كأمانتو من حديثو معها كأختها كخفض بصره فلم ينظر إلينا
ك٤با  ،لئبل ترفع الريح ثيأّا فيقع نظره على شيء من جسدىا ،حيث طلب أف تتأخر كيتقدمها

 فرغب شعيب ُب مصاىرتو كتزكٯبو إبحدل بناتو. ،ينظر إٕبٌ  تو خفض بصره فلميأت
كَةِْٕ ؤَظَْْٔٔطَ ػًَُْٙخ كَِْٖٔ ػِنًِىَ  ًََٓد ؤًَُُِّ ؤَْٕ  هَدٍَ بِِِّٗ ؤًَُُِّ ؤَْٕ ؤٌُِٗمَيَ بِلًٍَْ خزْنَعََِّ ىَدظَِْْٖ ػََََِٰ ؤَٕ ظَإْـَُُِِٗ ؼََٔدَِِٗ لِفَؿٍ ﴿-ٕٚ

 ﴾ٕ َ٘دءَ خَُِّوُ َِٖٓ خُصَّدُِمِنيَؤَُ٘نَّ ػََِْْيَ  َٔعَفًُِِِٗ بِ
كميبلن فطراين سليمان عفيفان صا٢بان  ،أحسَّ من نفس الفتاة كنفس موسى ثقة متبادلة ان لعٌل شعيب   

َعَلىَٰ َأف ِإْحَدى ابْػنَػٍَبَّ َىاتَػْْبِ ( أزكجك )أُنِكَحكَ ِإِّنِ ُأرِيُد َأْف شعيب ٤بوسى: ) (اؿَ قَ )لبناء أسرة 
فَِإْف  )ْب( سنَٜبَاِنَ ِحَججٍ ( تكوف أجّبان ٕب ُب رعي غنمي )أَتُْجَرِن ( على أف )اِنَ ِحَججٍ أَتُْجَرِن ٜبََ 

كليس بواجب عليك  ،ل منك فذلك تفضٌ ْب( فإف أكملتها عشر سنَأْٛبَْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعنِدؾَ 
عك ُب ا٤بشقة ابشَباط د عليك ُب األمور كأكق( كال أريد أف أشدٌ َوَما ُأرِيُد َأْف َأُشقَّ َعَلْيك)

كُب دليل على مشركعية عرض كٕب البنت  ،كال ببنت معينة من البنتْب بل أترؾ لك ا٣بيار ،العشر
كىاٍمرىأىةن كقولو ) ،كما عرضت ا٤برأة نفسها للنيب )ص(  ،كىذه سنة قائمة ،على الرجل الصاّب ابنتو

ا لًلنَّيبًٌ  بىٍت نػىٍفسىهى ( ُب حسن َسَتِجُدِن ِإف َشاَء اَّللَُّ ِمَن الصَّا٢بِِْبَ ) ،َٓاألحزاب/( ميٍؤًمنىةن ًإٍف كىىى
أراد موسى أف يعمل حٌب  ،كعند حسن ظنك ،كحسن التعامل معك ،كالوفاء ابلعهد ،الصحبة

 ،كخّب األمواؿ ما جاءت من تعب ،ج ٗبهر من كدًٌ يدهحٌب يتزكٌ  ،ييٌكوف نفسو عندما يعمل أبجر
 كمن االستحقاؽ. ،اليد كمن كدٌ 

 ﴾ؤَََّّٔد خُْإَـََِِْْٖ هَعَْْطُ كََِد ػًًَُْخَٕ ػَََِِّ  ًَخَُِّوُ ػََََِٰ َٓد َٗوٌٍُُ ًًٌََِْ هَدٍَ ٌََُِٰيَ زَْْنِِ ًَزَْْنَيَ ﴿-ٕٛ
رض كأمضى العقد ُب كضوح كدقة كأشهد هللا على ذلك ُب مقابل زكاج ابنتو قبل موسى العٌ    
ِلكَ ): كقاؿ موسى ا٤بعُبإٍب كال ٘باكز كال إحراج علٌي  ( : فبل تعدم كالَفبَل ُعْدَواَف َعَليَّ )  (ذََٰ

َنَك )عهد  َا اأْلََجَلْْبِ  بَػْيِِب َوبَػيػْ فإف اخَبت السنْب  ،ٕب أف أختار أم ا٤بدتْب شئت (َقَضْيتُ  َأٲبَّ
كإف  ،فليس لك أف تعدك علٌي كٙبرجِب ابلزايدة ،( فبل حرج عليٌ َفبَل ُعْدَواَف َعَليَّ الثما٘ب )

ُ ت الزايدة كخدمتك عشران فليس لك أف ٙبرجِب اب٤بنع من الزايدة )اخَب  ( َعَلىَٰ َما نَػُقوُؿ وَِكيلٌ َواَّللَّ
كنرجع إليو  ،كهللا شاىد على تعاىدان كتوافقنا عليو أم ،: شهيد كشاىد كحافظ يراقبناوكيل

ضى موسى؟ )ص( سيئل أم األجلْب قالنيب ا٢بكم كالقضاء بيننا لو اختلفنا كحْب اتفقنا. عن 
كسكت السياؽ القرآف عند ىذا ا٢بد كبو ا٢بكمة كا٤بوعظة.  ،ّٓ/َِا٤براغي( قاؿ أكفاٮبا كأبرٮبا)

دخل ذلك البيت فخذ عصا ككانت عنده أ: إنو ٤با أًب العقد قاؿ شعيب ٤بوسى روي -ُ:فائدة
ا حٌب كصل إٔب فأخذ العصا الذم ىبط ّٔا آدـ من ا١بنة كٓب يزؿ األنبياء يتوارثوهن ،عصا األنبياء
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ف موسى )ع( آجر نفسو بعفة ُب ا٢بديث الشريف )إ -ِ ،شعيب كعلم )ع( أف ٤بوسى شأانن 
)إذا جىاءكم مىٍن تىرضىوفى ًديىنوي كىأمىانػىتىوي  عن النيب )ص(، َُٓالتفسّب ا٤ببْب صفرجو كطعمة بطنو(

 . ِّٕ/َُّالبحاركبىّبه( ٱبطب )إليكم( فزٌكجوه، إف ال تفعلوه تكٍن ًفتػىنىةه ُب األرًض كىفىساده  
طُ َٗدًَخ َُّؼَِِِّ آظٌُِْْ ِّٓنْيَد كَََِّٔد هَعَََٰ ٌََُٓٔ خُْإَـَََ ًََٔدََ زِإَىِِْوِ آََٗٓ ِٖٓ ـَدِٗرِ خُؽٌَُِّ َٗدًَخ هَدٍَ ُِإَىِِْوِ خٌُْٓؽٌُخ بِِِّٗ إَْٓٗ ﴿-ٜٕ

 ﴾ زِىَسٍَُ ؤًَْ ـًٍََْشٍ َِّٖٓ خُنَّدَِ َُؼٌََُِّْْ ظَصْؽٌََُِٕ
شتاؽ إٔب كالدتو ا ،٤بدة الثانية األكَب كاألكمل كىي عشر سنْبا( اأْلََجلَ لما أًب موسى )ف

سافر مع زكجتو كمتاعو إٔب  ،ن من طوؿ ا٤بدة أهنم قد تناسوا ما صدر منوكظ ،كعشّبتو ككطنو
( آَنسَ )( آَنَس ِمن َجاِنِب الط وِر ََنرًاكُب الطريق كُب ليلة ظلماء كُب الصحراء القاحلة ) ،مصر

( قَاَؿ أِلَْىِلِو اْمُكُثوا ِإِّنِ آَنْسُت ََنرًا) ،أبصر من بعيد نوران ظنو انران تتوىج من جانب جبل الطور
ككانت ليلة  ،فقد أبصرت انران تتوىج من جانب جبل الطور ،قاؿ لزكجتو امكثي كانتظرم ىنا

لََّعلِّي آتِيُكم يدلو على الطريق )فسار إٔب النار الٍب رآىا لعلو ٯبد من  ،ضلوا الطريقابردة كقد 
َها ٖبَََبٍ  نػْ َن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلوفَ من يدلِب عليو ) ،( عن الطريق كأرلمِّ ( أك آتيكم  َأْو َجْذَوٍة مِّ

: أبصر موسى انران دالة على فائدة ،تستدفئوف ّٔا )َتْصطَُلوفَ ( بشعلة من النار لعلكم )َجْذَوةٍ )
سوس كاإلنساف بطبعو ٲبيل إٔب ا ،أل النور على ىيئة النار لكوف مطلبو النارألنو ر  ،األنوار
 كحاجتو إٔب النار الدافئة ُب الشتاء. ،ا٤بأنوس

 ﴾ د خَُِّوُ ََذُّ خُْؼَدَُِٔنيَِِّٗ ؤََٗكَََِّٔد ؤَظَدىَد ٌُٗيَُِ ِٖٓ َ٘دؼِثِ خٌَُْخيِ خُْإََِّْٖٔ كِِ خُْسُوْؼَصِ خُُْٔسَدًَََصِ َِٖٓ خَُّٙفََُشِ ؤَٕ َّد ٌَََُٰٓٔ بِ﴿-ٖٓ
 (اللَّي نيوري السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ٭با كجدىا نوران كقولو )أك فلما كصل إٔب مكاف النار ٓب ٯبدىا انران    

كجاءه  ،كمن ىنا بدأت ا٤بسؤكلية الرسالية ،عندئذ حصلت ا٤بفاجأة كحصل ما ٓب يتوقع ،ّٓالنور/
ُب ذلك ا٤بكاف ا٤ببارؾ ا٤بميز من ( اْلَواِد اأْلَٲْبَنِ )( من جانب اِطئِ ِمن شَ ا٤بميز )آذ األخٌ النداء 

 (ًإنَّكى اًبٍلوىاًد اٍلميقىدًَّس طيونلفىاٍخلىٍع نػىٍعلىٍيكى انحية الشجرة ا٤بباركة ا٤بميزة الٍب كانت فيو كقولو )
مك أان هللا العظيم وسى إف الذم يكلٌ ( نودم اي مَأف اَي ُموَسىَٰ ِإِّنِ َأََن اَّللَُّ َرب  اْلَعاَلِمْبَ ) ُِطو/
رب اإلنس كا١بن كا٣ببلئق أٝبعْب تعأب هللا عن أف ٰبل ُب ٧بل ألنو  ،نزٌه عن صفات النقصا٤ب

ًمٍثًلًو شىٍيءه ليس ٔبسم كقولو ) أىٍفضىلي اإًلٲٍبىٍاًف أىٍف تػىٍعلىمى أىفَّ هللاى عن النيب )ص( ) ،ُُالشورل/ (لىٍيسى كى
( مىعىكى حىٍيثي مىاٍ  تيمٍ ، كقولو ) ٔٔكنز العماؿ خرب  كيٍنتى ك٠بع النداء  ْد/يا٢بد( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ

لية الرسالية. تلٌقى النداء ك الذم يلقي إٔب عبده تكاليف ا٤بسؤ  ،باالعلوم الشفاؼ ا١بٌذاب ا٤بنس
ي ة التلقٌ تلقاه ّٔذا االطبلؽ ُب كيفي ،كال ندرم كيف كأبية جارحة كعن أم طريق ،النموذجي

، الذم ٌٰبرؾ ا٤بشاعر ببل حٌب هتٌيأ ٥بذا ا٤بوقف النموذجي الضخم ،ألنو صينع صناعة خاصة
كىنا بعثو هللا تعأب  ،ّٗطو/ (كىلًتيٍصنىعى عىلىىى عىٍيًِب ) ُْطو/ (كىاٍصطىنػىٍعتيكى لًنػىٍفًسيكقولو )  استئذاف!

 . ُِْاألنعاـ/ (ٯبىٍعىلي رًسىالىتىوي  حىٍيثي  اللَّي أىٍعلىمي )نبيان ك٠بي موسى كليم هللا كقولو 
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كضاعهم أسرائيل كتدىور إلتشابو حركة سنن بِب  تكررت قصة موسى ٓت القرآف الكرمي: فائدة
مع حركة سنن ا٤بسلمْب من بعدىم مع تدىور أكضاعهم العامة من  ،مع فرعوف كطريقة ٪باهتم منو

من ىذا ص كطريقة التخلٌ  ،عليهم ٤بياكمن خارجهم بسيطرة االستكبار الع ،ابلتنازع داخلهم
قاؿ )ال يصلح أمر ىذا لدين إاٌل ٗبا صلح بو أكلو( بعودة ا٤بسلمْب إٔب منهج هللا تعأب التدىور، 

َّ سينىنى مىٍن كى النيب )ص( ) لىكيٍم حىٍذكى النػٍَّعلكىالًَّذٍم نػىٍفًسٍي بػىيىًدًه لىتػىرٍكىَبُّ ةً  ٍافى قػىبػٍ ةً  اًبلنػٍَّعل كىاٍلًقذى  اًبٍلًقذى
 : إفٌ وٓت ذلك داللة ،َّْ/٦ٕبمع البياف(حىٌبَّ الى ٚبيًٍطؤيكيفى طىرًيٍػقىهيٍم كىالى ٚبيًٍطئيكيم سينَّةى بىًِبٍ ًإٍسرىاٍئًٍيلى 

تتبعوف عملهم حٌب كلو أف من  ،سرائيل ُب الطبائع كالصفات كالعاداتإسلمْب أشبو األمم ببِب ا٤ب
لو كاف فيهم من نكح أمة عبلنية كاف ُب ك  ،لئك دخلوا حجر ضب )سبل متاىات( لدخلتموهك أ

)كن ٤با ال ترجو أرجى منك ٤با عن اإلماـ الصادؽ )ع( ، ِّّ/ٔمواىب الرٞبن أمٍب مثلو...!
نور ترجو، فإف موسى بن عمراف ذىب يقتبس انران ألىلو، فانصرؼ إليهم كىو نيب مرسل( 

 . ُِٕ/ْالثقلْب
 ﴾ظَيْعَُّّ ًَإََّٗيَد ـَدٌّٕ ًََََُّٰ ًُْٓزًُِخ ًََُْْ ُّؼَوِّرْ  َّد ٌَََُٰٓٔ ؤَهْسَِْ ًََُد ظَىَقْ  بَِّٗيَ َِٖٓ خُْأِٓنِنيَكَََِّٔد ََآىَد  ًَؤَْٕ ؤَُْنِ ػَصَدىَ ﴿-ٖٔ
فَػَلمَّا رَآَىا تَػْهتَػز   لك ُب نبوتك )كنودم أف أطرح عصاؾ الٍب ُب يدؾ للداللة على أتييد هللا   

: كٓب وٗت يعقب ،ة خفيفة ك٨بيفة كسريعة ا٢بركة: حيٌ جاف( َوٗتَْ يُػَعقِّبْ  َكأَنػََّها َجاف  َو٘تََّٰ ُمْدِبًرا
فلما رآىا قد تغّبٌرت إٔب شكل  ،ةإٔب حيٌ بسرعة عصاه فانقلبت  ى: فألقا٤بعُب ،يلتفت كٓب يرجع

اهنـز ىارابن ذعران منها كٓب يلتفت  ،آخر كىي تتحرؾ كأهنا ثعباف ٨بيف كخفيف كسريع ا٢بركة
ب عليها! لذلك كٓب يستعد ٥با كٓب يتدرٌ  ،ا٤بفاجأة العجيبة الغريبة الٍب ٓب ٰبسب حسأّاإهنا  ،إليها

ٍب يستمع  ،نفعاؿ نفسي أيٌب بردكد أفعاؿ سريعة كغّب مدركسةاككل  ،نفعاؿ كتوٌتركٔب مدبران اب
ِإنََّك ِمَن  اَي ُموَسىَٰ َأْقِبْل َواَل َٚبَفْ إٔب نداء ربو األعلى الشفاؼ الذم يبعث على االطمئناف )

فرجع موسى غّب  ،( ككيف ال أيمن من ترعاه عْب هللا؟ كقدرتو الغالبة كٙبميو كٙبيط بواآْلِمِنْبَ 
ًئنُّ قػيليوبػيهيم ًبذًٍكًر اللًَّ خائف بل مطمئنان كقولو ) ًئنُّ اٍلقيليوبي الًَّذينى آمىنيوا كىتىٍطمى  (أىالى ًبذًٍكًر اللًَّ تىٍطمى

: حٌب أيلفها كال ٱبافها عند فرعوف إذا ا١بواب؟ تعأب ضرة هللاحألقاىا ُب : ٤باذا سؤاؿ ِٖالرعد/
كىو تدبّب القدرة الغالبة كتقديرىا الدقيق العميق كقولو  ،حاكره كانظره كلتكوف حجتك قوية

رنا مٍَّقديكرنا) ( عن النيب )ص( )ككل شيء بقدر حٌب العجز كالكيس ،ّٖاألحزاب/ (كىكىافى أىٍمري اللًَّ قىدى
 .ّٗٔ/ٖٕالبحار(ك ما ٓب ٱبطر ببالكيا٤بقادير تر )عن اإلماـ ا٥بادي )ع(  ،ْٖٗكنز العماؿ خرب

 كٍََخِٗيَ زُُْىَدَٗدِٕ ِٖٓ ََّزِّيَ بَََُِٰ كُِْػٌََْٕ خُِْٔيْ ًََّىَ كِِ ـَْْسِيَ ظَىُُْؾْ زَْْعَدءَ ِْٖٓ ؿَُِْْ ٌُٔءٍ ًَخظُْْْٔ بَُِْْيَ ـَنَدلَيَ َِٖٓ خَُُّىْرِ ﴿-ٕٖ
 ﴾بَِّٗيُْْ ًَدٌُٗخ هًٌَْٓد كَدِٔوِنيَ ًَََِٓحِوِ 

( أدخل يدؾ السمراء ُب جيب قميصك كىو فتحة الثوب مكاف دخوؿ الرأس ٍب اْسُلكْ )
من غّب مرض كال أذل كال برص كىذه  ،ة تتؤلأل كأهنا قطعة قمرٚبرج مضيئة منّبة مشعٌ  ،أخرجها
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: من الرىبة الرىب( َجَناَحَك ِمَن الرَّْىبِ  َواْضُمْم ِإلَْيكَ مفاجأة اثنية ُب موقف كاحد. )
أراد هللا سبحانو كتعأب أف يقٌوم قلب نبيو موسى )ع( كيذىب ا٣بوؼ عنو فقاؿ لو:  ،كا٣بوؼ

الذم اعَباؾ من رىبة ا٤بوقف  ،ضع يدؾ على صدرؾ يذىب ما بك من ا٣بوؼ كاالر٘باؼ
راد اب١بناح اليد ألف يدٌم اإلنساف ٗبنزلة كا٤ب ،لَبجع إليك السكينة كاالطمئناف ،كخوارقو ا٤بتتابعة

برىاانف  - العصا كاليد -( فهذاف َوَمَلِ وِ  َفَذاِنَك بُػْرَىاََنِف ِمن رَّبَِّك ِإَ٘تَٰ ِفْرَعْوفَ جناحي الطائر )
كتلٌقى  ،ومو الطغاةكاضحاف كحجتاف قاطعتاف من هللا تعأب تدالف على صدقك أماـ فرعوف كق

كىو رسالتو إٔب فرعوف  ،ذم كاف يعدَّ لو منذ طفولتو الباكرة كيؤٌىل لوموسى التكليف اإل٥بي ال
تجاكزين ٝبيع ا٢بدكد كا٤ب ،( خارجْب عن طاعة هللا إٔب طاعة غّبهِإنػَُّهْم َكانُوا قَػْوًما فَاِسِقْبَ كملئو )

اًعليوهي ًمنى  ًإانَّ رىادُّكهي ًإلىٍيكً  ): إنو الوعد الذم تلقتو أـ موسى كىو طفل رضيع فائدةا٤بعقولة.  كىجى
لف هللا كعده  ٱبكعد هللا ال  ،الوعد اليقْب الذم انقضت عليو السنوف ٕالقصص/ (اٍلميٍرسىًلْبى 
ًديثناكقولو ) )كل خائف إذا كضع يده على  عن ابن عباس ،ٕٖالنساء/ (كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اللًَّ حى
 . ٓٓ/َِا٤براغي زاؿ خوفو( بذكر هللا.)كدعا هللا( صدره 

ًَؤَوِِ ىَدًَُُٕ ىٌَُ ؤَكْصَكُ ِٓنِِّ َُِٕدًٗد كَإََِِْْٔوُ َٓؼَِِ َِيْءًخ  ،هَدٍَ ََذِّ بِِِّٗ هَعَِْطُ ِٓنْيُْْ َٗلًْٕد كَإَوَدفُ ؤَٕ َّوْعٌُُِِٕ﴿ -ٖٗ-ٖٖ
 ﴾بِِِّٗ ؤَوَدفُ ؤَٕ ٌٍَُِّّزٌُِٕ ُّصًَِّهُنِِ 

فهرب منهم  ،كا على قتلو قصاصان لومر كأهنم آت ،كيتذكر موسى أنو قتل منهم قبطيان من آؿ فرعوف
يقو٥با ال ليعتذر كال  ،فكيف أذىب إٔب فرعوف؟ ،بعيدان خوفان من سطوهتم أف يقتصوا منو

فقاؿ  ،فطلب من ربو ما يزداد بو قوة على ٦بأّة فرعوف ،ليتقاعس كلكن ليحتاط لسبلمة الدعوة
 كقد اختاره هللا نيب ،طلق لساانن أكضح بياانن كأ ( كىوَوَأِخي َىاُروُف ُىَو َأْفَصُح ِمِبِّ ِلَساَنً  )-ّْ

سيد األنبياء دمحم )ص(  أنو كاف ٯبمع ا٤بعا٘ب الكبار ُب  من  وجاء ُب كصفمع موسى )ع( 
ُقِِب كىذه ىي ببلغة دمحم )ص( ) ،كلمات قصار ( ِرْدًءا( فأرسلو معي )فََأْرِسْلُو َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدِّ

ُقِِب ) أم معينان  بُوفِ عاضد٘ب كيساند٘ب ببياف ا٢بجة كرفع الشبهة )( أم يُيَصدِّ  (ِإِّنِ َأَخاُؼ َأف ُيَكذِّ
كلسا٘ب ال  ،هوف عِبقأل٘ب أخاؼ إف ٓب يكن ٕب كزير كال معْب أف يكذبو٘ب ألهنم ال يكادكف يف

علي للنيب )ص( ٗبنزلة اإلماـ كىكذا كاف  ،يطاكعِب عند ااجة كا٢بوار كالدفاع عن الدعوة
ًر كى إٌف هللا اختار موسى )ع( ٤بهمتو الرسالية الكبّبة ) -ُ: فائدةسى. ىاركف من مو  ا٥بًٍمَّةي عىلىى قىدى

ىذا دليل على أف القيادة اإلسبلمية ال تعتمد على ك  ،(ةه نى كى ( مع كجود ثقل ُب لسانو )لى اٍلميًهمَّةً 
كالنضوج  ،لقوة ُب اإلرادةكا ،كالقوة ُب الدين ،كقوة الربىاف ،كإ٭با تتمثل ٕبسن البياف ،لباقة اللساف

كاإلخبلص  كالصدؽ مع الناس  ،كاألمانة ُب األداء ،كالعصمة عن ا٣بطأ ،ؼُب التصرٌ الواعي 
كلكن بقيت السيادة كالرايدة كالقيادة  ،مع أف موسى استعاف ّٔاركف ،كنكراف الذات...كغّبىا

 للحوار الرسإب بيد موسى )ع(! 
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ةن مًٌن لًٌسىا٘ب كعقدة كقولو ): كاف ُب لساف موسى حبسة سؤاؿ-ِ  (يػىٍفقىهيوا قػىٍوٕب  ،كىاٍحليٍل عيٍقدى
ٍن كيصف فرعوف حوار موسى معو بقولو ) ،كا٤برء أبصغرية قلبو كلسانو ِٖ-ِٕطو/ يػٍره مًٌ أىـٍ أىانى خى

ا الًَّذم ىيوى مىًهْبه كىالى يىكىادي ييًبْبي  ذى أبف  ،قدةكمن ا٣بطأ القوؿ ُب أف سبب ىذه الع ،ِٓالزخرؼ/ (ىىى
وىذا غّب  ،موسى )ع( أخذ بيده ٝبرة كرفعها إٔب فمو فمست لسانو كحصلت العقدة كالثقل

يضعها ُب ٲبسكها ك فكيف يستطيع أف  ،ألف اإلنساف اليستطيع أف ٲبسك ا١بمرة بيده صحيح
أف ىناؾ رأم آخر قابل للحوار: ك فماذا بقي من الرسوؿ ُب تبليغو؟  ،فمو؟! كإذا تعٌطل اللساف

كىيىًضيقي موسى من فرعوف ىو الذم كاف ٲبسك لسانو عن االنطبلؽ كاالسَبساؿ كقولو ) خوؼ
 .ِّالقصص/ (كىاٍضميٍم ًإلىٍيكى جىنىاحىكى ًمنى الرٍَّىبً كقولو ) ُّالشعراء/ (صىٍدرًم كىالى يىنطىًلقي ًلسىا٘ب 

 ﴾خظَّسَؼٌََُٔد خُْـَدُِسٌَُٕزِأَّدظِنَد ؤَٗعَُٔد ًََِٖٓ  َِد َّصٌَُِِٕ بٌََُُِْْٔد هَدٍَ َٔنًَُُّٙ ػَعًَُىَ زِإَوِْيَ ًََٗفْؼََُ ٌََُُٔد ُِْٔؽَدًٗد كَ﴿-ٖ٘
كنعينك بو ألهنا ال  (ِبَِِخيكَ )( سنقويك َسَنُشد  َعُضَدؾَ أجابو هللا تعأب إٔب طلبو كقاؿ لو: )   

( َلُكَما ُسْلطَاَنً  َو٪َبَْعلُ ) ،البشارة كالتطمْب ،كزاده على الرجاء ،تتعارض مع األىداؼ ا٤برسومة
كتسلطان معنواين اب٥بيبة كاب٢بجة الدامغة العلمية  ،على فرعوف كقومو ةن كى لى مى غلبة كتسلطان ماداين كى 

كحسن السياسة من أخبلؽ  ،صدقاءبة كالوالء ُب قلوب األكا ،كالتأثّب ُب قلوب األعداء ،ا٤بقنعة
سىٍاسى نػىٍفسىوي  مىنٍ )ٍ  ٓت غرر ا٢بكم ،أمتواسي الناجح من ساس نفسو قبل سياسة يكالس ،األنبياء

يىٍاسىةى   (أىٍدرىؾى السًٌ
( ال سبيل ٥بم إٔب الوصوؿ إٔب أذاكما بسبب ما أيدتكما بو من ِِباَيتَِنا َفبَل َيِصُلوَف ِإلَْيُكَما)

 ،كلكما منو سبحانو حصن حصْبمنيع، ولكما من سلطاف هللا سياج حك  ،ا٤بعجزات الباىرات
فهو ٗبثابة  ،كىذا كعد صادؽ كبشارة ٤بوسى ابلفوز( اتػَّبَػَعُكَما اْلَغالُِبوفَ أَنُتَما َوَمِن ) ،ْبمأذ كمبل

كحده يعا٘ب من االستضعاؼ  صعب م لئلرادة، كالناىض للهمة، كىو ُب موقفالدكاء ا٤بقوٌ 
كاآلخرة   كالعاقبة لكما كألتباعكما ُب الدنيا ،أنتم ا٤بنتصركف على القـو آّرمْب ،كالغربة كا٥بجرة

َّ أىانى كىريسيلً )كقولو  ىٍغًلَبى  -ُ: فائدة ،ُِيوسف/ (كىاللَّي غىاًلبه عىلىىى أىٍمرًهً ) ُِآّادلة/ (يكىتىبى اللَّي ألى
تىًهيٍ كىذا يدؿ أف  أي  ،اٍلًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ ! كاإلنساف الذم ٰبدد النهاية الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى

كيصل إٔب األىداؼ ا٤برسومة  ،كينتهي صحيحكيعمل صحيح فيبدأ صحيح  ،هتابوضوح كيعٌد عدٌ 
ى قدرة هللا : كتتجلٌ فائدةأبقل التكاليف كا٣بسائر كأكثر األرابح مع النجاح كالفبلح.  ،أبماف

كتؤدم دكرىا الفٌعاؿ  ،ل األرضو ببل ستار من قكىي الٍب تديرىا  ،على مسرح األحداث
حٌب يقـو ُب نفوس الناس ميزاف  ،بة بغّب األسباب ا٤بعركفة كا٤بألوفةلتكوف الغل ،مكشوفان ببل ستار

 للقوة كالقدرة كالقيم كا٤ببادئ كاإلٲباف اب عز كجل. ،جديد مؤثر
 ﴾آزَدجِنَد خُْإًََُِّنيَكَََِّٔد ـَدءَىُْ ٌَََُّٰٓٔ زِأَّدظِنَد زَِّْنَدضٍ هَدٌُُخ َٓد ىٍَََٰخ بَُِّد ِٔمٌُْ ُّٓلْعًٍَُ ًََٓد َِٔٔؼْنَد زِيٍَََٰخ كِِ ﴿-ٖٙ
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الٍب تدىش النفوس كتؤمن  ،فلما جاءىم موسى ابلرباىْب الساطعة كا٤بعجزات القاطعة الواضحة
َذا ِإالَّ ِسْحٌر م ْفتَػًرىّٔا العقوؿ الدالة على صدقو كأنو رسوؿ من عند هللا ) ( ما ىذا قَاُلوا َما ىََٰ

( مكذكب ٨بتلق افَبيتو من نفسك ِسْحٌر م ْفتَػًرىِإالَّ الذم جئتنا بو من العصا كاليد البيضاء )
ْعَنا ِّبَََٰذا كىكذا ا١باىلية تعترب كل جديد عليهم انو سحر ببل نقاش ) ،هللا كذابن كتنسبو إٔب  َوَما ٠بَِ

: اصطدمت فائدةدادان السابقْب. ج( ما ٠بعنا بدعول التوحيد ُب آابان كأاأْلَوَِّلْبَ  ٓت آاَبئَِنا
 ،الذين يكرب طغياهنم على عقو٥بم ،عمىالية أبصحاب الطغياف كاالتٌباع األدعول موسى الرس

 ،كعاداهتم النفسيةكمناىم  كىم يعبدكف ىواىم ،لوف عقو٥بم عن التفكّب العلمي الصحيحفيعطٌ 
ىؤالء  ،بعةألنو ٱبالف ا٤بألوؼ كا٤بعركؼ كالعادات ا٤بتٌ  ،نغلقوف عن كل صحيح جديد كمفيديك 

أىرىأىٍيتى مىًن  ) باع اللٌذات كأصحاب األان كا٤بصاّب الشخصية كقولوات كاتٌ ىم عبدة ا٥بول كالذ
مىٍا عيًبدى ًإلىوه أىبٍػغىضي عىلىى هللًا عن النيب )ص( ) ،ّْالفرقاف/ (اٚبَّىذى ًإ٥بىىىوي ىىوىاهي أىفىأىنتى تىكيوفي عىلىٍيًو كىًكيبلن 

فَبل  ،ريضة الٍب تنقلب عندىم ا٤بقاييسصحاب النفوس ا٤بأء ىؤال ،ُٕٗ/ِركح البياف(ًمنى ا٥ٍبىوىل
و، باعى نا إتٌ قٍ ان كارزي قٌ حى  ان ا٢بقَّ اللهم أرً ) يدعو هللا  النيب )ص( كافلذا   !ا٢بق ابطبلن كالباطل حقان 

 (.وي ابى نا إجتنً قٍ بلن كارزي ان الباطل ابطً كأرً 
 ﴾َّٗوُ َُد ُّلِِْكُ خُظَّدٌَُُِٕٔبِ ًََٖٓ ظٌٌَُُٕ َُوُ ػَدهِسَصُ خًَُّخَِ  ًَهَدٍَ ٌَََُٰٓٔ ََزِِّ ؤَػَُِْْ زَِٖٔ ـَدءَ زِدُْيًٍََُٰ ِْٖٓ ػِنًِهِ﴿-ٖٚ
يػٍري اٍلكىبلىـً مىٍا ) ٓت غرر ا٢بكم، ه ُب آّادلة معهمو أٝبل موسى ُب جوأّم إيثاران ألحسن الوج    خى

لَّ   ث مع الطواغيت.كىكذا ينبغي التحدٌ  (قىلَّ كىدىؿَّ كىالى ٲبي
م لكىو أع ،ف ريب أعلم منكم ٗبن جاء اب٥بداية من عنده فيدعمو اب٤بعجزات: كقاؿ موسى إا٤بعُب 

ككعد٘ب أف  ،كىو الذم أرسلِب اب٥بدل كدين ا٢بق ،ٗبن تكوف لو العاقبة امودة ُب الدنيا كاآلخرة
ًإفَّ اأٍلىٍرضى ٍصربيكا قىاؿى ميوسىىى ًلقىٍوًمًو اٍستىًعينيوا اًبللًَّ كىاقِب كاستقاـ فلو العاقبة ا٢بسُب كقولو )دٌ من صى 

( كا٤بخذكؿ نَُّو اَل يُػْفِلُح الظَّاِلُموفَ إِ ) ُِٖاألعراؼ/ (كىاٍلعىاًقبىةي لًٍلميتًَّقْبى يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه للًًَّ ييورًثػيهىا مىن 
كهللا ٲبهلو  ،ان فاسدان كاذابن على هللا٤بأم ال يسعد كال ينجح ُب النهاية من كاف ظا ،ىو الكاذب

كسنة هللا ال تتبدؿ كال  ،ٓٗا٤بائدة/ (كىاللَّي عىزًيزه ذيك انًتقىاـو ٍب أيخذه كينتقم منو كقولو ) ،يهملوكال 
ب ب مهذٌ سلوب مؤدٌ سياؽ اآلية أ -ُ: فائدة( مىٍن ظىلىمى كيرًىىٍت أىايٍَّموي فى ) ٓت غرر ا٢بكمتتحوؿ 

و ٓب هف ،لثقة إٔب عاقبة ا٥بدايةمليء اب ،كىو كاضح ُب نفسو كموٌضح لغّبه ،رحصٌ ح فيو كال يي يلمٌ 
الضبلؿ بينهما كىو يعلم أنو  بل ردٌ  ،لدكد ُب ضبلؿ كما ٓب ينسبو إٔب نفسويؤكد أف خصمو الٌ 

حٌب تنتهي إٔب حيث  ،بدأ مع الذم ٙباكره من حيث ٰببإعن اإلماـ علي )ع( ) ،أليهما
كيٍم لىعىلىىى ىيدنل أىٍك ُب ضى ( كقولو )ٙبب ؿو مًُّبْبو كىًإانَّ أىٍك ًإايَّ علم أ( هللا َر ِّ َأْعَلمُ ) -ِ ،ِْسبأ/ (بلى
هت لوجو كاحد فيكفيِب فإ٘ب توجٌ  ،مإب كاختبلؼ الناس ،كماذا بعد هللا من حقيقة ،ككفى

علٌي  إف ٓب يكن بككما قاؿ النيب )ص( )  ،لهاكان كاحدان فيكفيِب ا٥بمـو  لت ٮبٌ كٙبمٌ  ،الوجوه كلها
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 مكىمىا الَّذ؟ ماذا فػىقىدى مىٍن كىجىدىؾى ) ، ُب دعائو يـو عرفة٢بسْب )ع(( كعن اإلماـ اغضب فبل أابٕب
عىٍل لىوي ًمٍن حيبًٌكى عىًميىٍت عىٍْبه ال تىراؾى عىلىٍيها رىقيبان ، كىخىًسرىٍت صىٍفقىةي عىٍبد ٓبٍى ٘بىٍ  ،كىجىدى مىٍن فػىقىدىؾى 

 (.نىصيبان 
 بََُِٰوِ ِِْٔطُ ٌَُُْ ِّْٖٓ بََُِٰوٍ ؿَُُِْْ كَإًَْهًِْ ُِِ َّد ىَدَٓدُٕ ػَََِ خُؽِّنيِ كَدـْؼََ ُِِّ صَُْلًد َُّؼَِِِّ ؤَؼَِِّغُ بًََََُِٰهَدٍَ كُِْػٌَُْٕ َّد ؤَُّّيَد خََُِْٔإُ َٓد ػَ﴿-ٖٛ

 ﴾ٌَََُٰٓٔ ًَبِِِّٗ َُإََُنُّوُ َِٖٓ خٌَُْدٌِزِنيَ

أيها القادة  ،يبلن لقومو: كقاؿ فرعوف تضلا٤بعُب ،: زعماء القـو الذين ٲبلئوف العيوف مهابةا٤بؤل   
كال حصل  ،رب العا٤بْبا٠بو أف ىناؾ إ٥بان غّبم  ،ضح ٕب من دعوة موسى كآايتوكالرؤساء ٓب يتٌ 

اىا ا٤بؤل ابإلقرار كالتسليم ببل اعَباض كال عندم علم أبف ىناؾ إ٥بان غّبم! كلمة فاجرة كافرة يتلقٌ 
ىٍجعىلىنَّكى ًمنى كقولو ) ،ِْالنازعات/ (فػىقىاؿى أىانى رىبُّكيمي اأٍلىٍعلىى) تعقيب! كقولو لىًئًن اٚبَّىٍذتى ًإ٥بىىنا غىٍّبًم ألى

نفسو للناس فرعوف ليظهر  ،كمع ذلك سأٙبقق لكم من ىذا األمر أكثر ،ِٗالشعراء/ (اٍلمىٍسجيوًنْبى 
َعَلى  فََأْوِقْد ٙت اَي َىاَمافُ ) ،ع ٫بو األحسن فلم يبادر بقمع موسىيتطلٌ  ،أنو )دٲبقراطي( ُب حكمو
(: على قوالب الطْب عندما َعَلى الطِّْبِ )كزير فرعوف كمستشاره  :ىاماف( الطِِّْب فَاْجَعل ٙتِّ َصْرًحا

: صرحاً  ،م الناس الصنعةٚبذ اآلجر فرعوف ليعلٌ كأكؿ من ا ،تستحكم لتصبح آجران ك تشول لتشتد 
لََّعلِّي َأطَِّلُع ِإَ٘تَٰ نظر إٔب السماء )بًن ٕب برجان عاليان أصعد إٔب أعبله فأاأم  ،برجان أك قصران عاليان 

ر فرعوف أف هللا تعأب جسم وٌ كقد تص ،( لعلي أشاىد إلو موسى الذم يزعم أنو أرسلوِإلََِٰو ُموَسىَٰ 
اللَّي نيوري السَّمىاكىاًت ىكذا ٌضل كيضل الناس كىو ال يعلم أف ) ،من األجساـ يسكن ُب السماء

( كإ٘ب ٤بتيقن َوِإِّنِ أَلَظُن ُو ِمَن اْلَكاِذِبْبَ ستهزاء )على سبيل اال قاؿ ذلك ،ّٓالنور/ (كىاأٍلىٍرضً 
اٌدعى  -ُ:فائدة ،كا٤براد ابلظن ىنا القريب إٔب اليقْب كقد جاء مؤكدان  ،عائودٌ إموسى كاذابن ُب 

ثر الناس كأك ْٓالزخرؼ/ (فىاٍستىخىفَّ قػىٍومىوي فىأىطىاعيوهي قو كقولو )صدٌ فرعوف الربوبية ألنو كجد من يي 
نسىافى لىيىٍطغىىى  )كقولو  ،ا٤بتعلقوف ابلدنيا يتفرعنوف لو كجدكا أعواانن  إذ ٓب ٯبد  ٔالعلق/ (كىبلَّ ًإفَّ اإٍلً

ْن ِإلٍََٰو َغّْبِيقاؿ ) -ِ ،كرادعان يردعو ،ىاداين يهديو ما لكم من إلو ( كٓب يقل )َما َعِلْمُت َلُكم مِّ
 ،ا٤بفٌكر الفاضل الذم ال يقوؿ غّب ا٢بق كا٢بقيقةعندىم العآب كحكومتو ( ألف فرعوف غّبي

 ،ككرامتهمكعلومهم خبلقهم كيف لعب ىذا الطاغية بعقو٥بم كاستخف أب  ،كمهما أمر أطاعوه
الًَّذينى نىسيوا اللَّى بسبب فسوقهم كفسادىم الذم صار صفة راسخة فيهم كقولو ) كىالى تىكيونيوا كى

كما ال تكوف أمة صا٢بة   ،لن تكن أمة فاسدة كقائدىا صاّب -ّ ،ُٗا٢بشر/ (فىأىنسىاىيٍم أىنفيسىهيمٍ 
ػا تىػكيػونيػوا ييػولَّػى عىػلىػٍيػكيػم) عن النيب )ص(، فا٢باكم من جنس اكـو ،كقائدىا فاسد ػمى كنز   (كى

يكا مىا أبًىنفيسً ) كقولو  ،ُْٕٗٗالعماؿ خرب ي مىا ًبقىٍوـو حىٌبَّى يػيغىّبًٌ ىيهات  ،ُُالرعد/ (ًهمٍ ًإفَّ اللَّى الى يػيغىّبًٌ
دين أك أف يقـو دين الدكلة اإلسبلمي ُب ٦بتمع مريض ىزيل الأف يكوف اإلنساف ذليل ضعيف 

ًسبػىهىا ضىبللىةو  تػىعىمُّدً  ُب  مىٍن يػىٍعًذريهي  ىىلىكى  ٥ًبىاًلكو  لىٍيسى ب منافق! عن اإلماـ علي )ع( )متقلٌ   حى
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فأراد فرعوف أف يطٌلع ّٔذا الصرح  -ْ ،َّٓ/ٓالبحار (!ضىبللىةن  حىًسبىوي  حىقوٌ  تػىٍرؾً  ُب  كىال ،ىيدنل
تيٍدرًكيوي اأٍلىٍبصىاري كىىيوى ال كقولو )  ،كبنفسو دكف غّبه ،ٕب على هللا تعأب ببصره كليس ببصّبتواالع

ُب ف ٓب أجده إف ،فإذا ٓب يشاىٍده ببصره نفاه كٓب يسمح ليثبتو غّبه ،َُّاألنعاـ/ (ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىارى 
 ( ِمَن اْلَكاِذِبْبَ كصف فرعوف رسالة موسى أبنو ) -ٓ ،ال يدؿ على عدـ كجودهالقاصر  ٕبثي

 ،فبل ٲبكن أف يصل أم إنساف إٔب معرفة صحة أم أمر عندما ينطلق من قاعدة التكذيب لو
تراه يصل إٔب الصواب   ،ستدالٕبا٢بوار العلمي كالبحث ا٤بنطقي االبينما الذم ينطلق من قاعدة 

نىكيمٍ تػى كقولو ) نػىنىا كىبػىيػٍ ًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ كيٍم لىعىلىىى ىيدنل أىٍك كقولو ) ،ْٔآؿ عمراف/ (عىالىٍوا ًإٔبىى كى كىًإانَّ أىٍك ًإايَّ
ؿو مًُّبْبو  أما ُب زمننا  ،لوىية ُب ذلك الزماففرعوف الطاغية ىو ا٤بٌدعي اإل: فائدة ،ِْسبأ/ (ُب ضىبلى

ألهنم أصحاب القرار للعباد كالببلد ُب  ،فرعوف العصروعها ٗبجما٢باضر فإف الدكؿ الكربل تيعترب 
ا٤بنقذ  ،يجعل هللا لفراعنة الدكؿ الكربلسكذلك   ،فكما جعل هللا لفرعوف موسى ،ىذا العآب
تيٍم ! كقولو )ىو اإلماـ ا٤بهدم ا٤بنتظر )ع( ،حّبة الضبللة منللبشرية  يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينػٍ بىًقيَّةي اللًَّ خى
 .ٖٔىود/( ميٍؤًمًنْبى 

 ﴾ًَخْٔعٌَْسََُ ىٌَُ ًَـُنٌُيُهُ كِِ خُْإََْضِ زِـَُِْْ خُْمَنِّ ًَََنٌُّخ ؤََّٗيُْْ بَُِْْنَد َُد ُُّْـَؼٌَُٕ﴿-ٜٖ
( َواْسَتْكبَػَر ُىَو َوُجُنوُدُه ٓت اأْلَْرضِ )ستكبار اال وذكر هللا سبحانو السبب ُب العناد كا١بحود ى   

كتعالوا على العباد ُب أرض كىو ا٢بق،  كقومو عن اإلٲباف ٗبوسى أم تكرب كتعأب كتعٌظم فرعوف
ألهنم ال يؤمنوف  :والسبب ،كأخذهتم العزة ابإلٍب ،( ابلباطل كالظلم كاالستبدادِبَغّْبِ ا٢ْبَقِّ مصر )

 ،إهنم ال يفكركف بشيء إال أبنفسهم كمنافعهم ا٣باصة  ،بدين كال ٗببدأ كال أخبلؽ كال ضمّب
َنا اَل يُػْرَجُعوفَ  سبحانو أخذ عزيز مقتدر )كلذا أخذىم هللا ال بعث كال  و( كتوٮبوا أنَوظَن وا أَنػَُّهْم ِإَليػْ

: فائدةكالذم ينكر ا٤بعاد يصدر منو أنواع ا٤بوبقات.  ،نشور كال حساب كال جزاء كال عآب آخر
فإذا  ،كرب من غّبه أنو أكيظن ا٤بتكرٌب  ،: التعإب على العباد كاستعباد الناس كإذال٥بمستكباراإل
لعدـ انسجاـ ا٢بق مع  ،فلم يكن ىناؾ حق كال استحقاؽ ،ستكبار ُب األرضاال دى كجً 

ءي ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً كإ٭با الكربايء  رب العا٤بْب كقولو ) ،االستكبار  ّٕا١باثية/ (كىلىوي اٍلًكرٍبًايى
كٓب يعلم  ،ُِْ/ّٕ البحار (ازع هللا رداءه ينكا٤بتكرٌب  ،الكرب رداء هللا) عن اإلماـ الباقر)ع(

بػَّريكفى ، كقولو )ا٤بستكربكف أف هللا ٥بم اب٤برصاد ٌبى الًَّذينى يػىتىكى ( ُب اأٍلىٍرًض ًبغىٍّبً ا٢بٍىقًٌ سىأىٍصًرؼي عىٍن آىايى
 .ُْٔاألعراؼ/

 ﴾ػَدهِسَصُ خُظَّدُِِٔنيَ كَدٗظُُْ ًَْْقَ ًَدَٕكَإَوٍََْٗدهُ ًَـُنٌُيَهُ كَنَسٍََْٗدىُْْ كِِ خَُِّْْْ ﴿-ٓٗ
ىرة كالعامة مع ا( بسننا القَوُجُنوَدهُ  فََأَخْذََنهُ ): ا٤بعُبشأهنم لطرحناىم مع ٙبقّب : نبذَنىم   

ألف معُب النبذ رمي  ،فألقيناىم ُب البحر كما تيلقى ابلقمامة (فَػنَػَبْذََنُىْم ٓت اْلَيمِّ ) جنوده كأعوانو
قصورىم  ككأف يد هللا أخذهتم من ،كأغرقناىم أٝبعْب ،ها بعيدان األشياء الٍب ال قيمة ٥با كطرح
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ر بعْب نظر اي دمحم كتفكٌ ا( ففَانظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الظَّاِلِمْبَ ) !حتقارفألقت ّٔم ُب اليم مع اال
مىٍن حىٌذرؾ  )عن اإلماـ علي )ع( آت كاحذر من ا٤بفاجآت كا٤بخبٌ  ،قلبك كبصّبتك نظر اعتبار

كالقرآف خّب ٧بٌذر كمبٌشر فانظر كيف كانت خاٛبة  ،ُٓٗ/ُٖشرح هنج الببلغة(ؾى رى شَّ كىمىنى بى 
: إٌف هللا ٲبهل الظآب فائدةكالظلم ُب الدنيا ظلمات ُب اآلخرة.  ،إاٌل ا٣بسراف كا٢برماف ،الظا٤بْب

كأحداث التاريخ ًعربة ٤بن  (يَُدبُِّر اْلُمَدبُِّرُوَف َواْلَقَضْاُء َيْضَحكُ وَ كإذا أخذه ٓب يفلتو ) ،كال يهملو
ٍاًضٍْبى  يػىتًَّعظي  مىٍن الى كى  ،يعترب ٍافى  اًبٍلمى سينَّةى كقولو )  كأىٍخسىري النٍَّاًس مىٍن كىٍافى ًعبػٍرىةن لًلنٍَّاسً  ،لًٍلبىاًٍقٍْبى  ًعبػٍرىةن  كى

لىٍت ًمن قػىٍبلي  دى ًلسينًَّة اللًَّ اللًَّ الًٍَّب قىٍد خى  .ِّالفتح/( تػىٍبًديبلن كىلىن ٘بًى
َ  ًَؤَظْسَؼْنَدىُْْ كِِ ىٍََِٰهِ خًَُُّْْٗد َُؼْنَصً  ،ًٌَََّّْ خُْوَِْدَٓصِ َُد ُّنصًََُُٕ ًَـَؼَِْنَدىُْْ ؤَجَِّٔصً ًَّْػٌَُٕ بََُِ خُنَّدَِ ﴿-ٕٗ-ٔٗ ًٌَََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ىُْ ِّٖٓ

 ﴾وْسٌُلِنيَخَُْٔ
ألهنم  ،كزعماء الكفر كالفسوؽ كالعصيافقادة ك ( قدكة أَِئمَّةً كصّبانىم ُب الدنيا )( َوَجَعْلَناُىمْ )

 األنفسهم كلغّبىم حٌب حكمنا عليهم أبهنم أصبحو ، صمموا على الكفر كأصٌركا على الفساد
يقتدم ّٔم  ،فبئس الدعوة كبئس اإلمامة ،إٔب جهنمالطغياف كأئمة العصياف كقادة الفساد دعاة 

مىٍن سىنَّ سينَّة سىيًٌئىة ؿ النار ُب ا٢بديث )يدعوف إٔب ما يوجب دخو  ،من أمثا٥بم من أىل الضبلؿ
 ،فلم يكتفوا بكفرىم كضبل٥بم، ّٕٕ/٦ّبمع البياف( ل ًّٔىا ًإٔبى يػىٍوـ اٍلًقيىامىةمى عٍ يػى مىٍن  ىا كىًكٍزرى فعىلىٍيًو ًكٍزر 

عقاب  : و٥بم عقابْبْبفارتكبوا جرٲبت ،بل ٕبثوا عن إضبلؿ غّبىم كتزين ٥بم الكفر كالعصياف
كأف هللا   ،َِِاألعراؼ/ (كىًإٍخوىانػيهيٍم ٲبىيدُّكنػىهيٍم ُب اٍلغىيًٌ ٍبيَّ الى يػيٍقًصريكفى كقولو )  ،إلضبلؿالضبلؿ كا

( ليس ٥بم انصر يدفع عنهم َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة اَل يُنَصُروفَ دىم عليو )كتب ضبل٥بم كثبتو لتمرٌ 
 .العذاب
ـي قػىٍومىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فىأىكٍ كقولو ) فكما كانوا قادة ٥بم  ٖٗىود/ (كىبًٍئسى اٍلًوٍردي اٍلمىٍوريكدي رىدىىيمي النَّارى يػىٍقدي
 ُب اآلخرة. سيكونوف أئمة كقادة ٥بم إٔب النار ،ُب الدنيا

كاستمرت العقوبة ُب اآلخرة  ،إهنم أذاقهم هللا العقوبة الدنيوية ُب إغراقهم ُب البحر-ُ: فائدة
الًَّذينى خىًسريكا أىنفيسىهيٍم كا٢برماف ُب الدارين كقولو ) كا٣بذالف إنو ا٣بسراف ،كاتصلت بعقوبة الدنيا

كىي نفسي؟!  ،كأخسر أىم شيء ،فما الفائدة أف أربح كل شيء، ُِاألنعاـ/ (فػىهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى 
كىجىعىٍلنىاىيٍم كقولو ) )إماـ إٔب ا٥بداية( ئمة ُب كتاب هللا إمامافإٌف األاإلماـ الصادؽ )ع( ) عن
كحكم هللا قبل  ،مرىمأموف أمر هللا قبل قدًٌ ال أبمر الناس، يي  ،ّٕاألنبياء/ (مَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى أىئً 

مرىم قبل أمر هللا أموف قدًٌ ( يي  َوَجَعْلَناُىْم أَِئمًَّة َيْدُعوَف ِإَ٘ت النَّارِ كقولو ) )كإماـ إٔب الغواية( حكمهم
 كقولو ُِٗصُِاألمثل جتفسّب بلؼ كتاب هللا( كأيخذكف أبىوائهم خ ،كحكمهم قبل حكم هللا

نْػَيا َلْعَنةً )-ِْ. ُٕسراء/اإل( يػىٍوـى نىٍدعيوا كيلَّ أيانىسو إبًًمىاًمًهمٍ ) ِذِه الد  زايدة ُب  (َوأَتْػبَػْعَناُىْم ٓت ىََٰ
انوا إذا ك ،جعلنا اللعنة كالنقمة تلحقهم ُب ىذه ا٢بياة الدنيا من هللا كا٤ببلئكة كا٤بؤمنْب ،عقوبتهم
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كما يلعن إبليس   ،وا أف يكونوا عنواف اللعنة كرمزىاكاستحقٌ  ،مثبلن سيئان دائمان لكل ظلم كعدكاف
ًعنيوفى على طوؿ عمر الدنيا كقولو ) َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة ُىم ) ُٗٓالبقرة/ (أيكلىًئكى يػىٍلعىنػيهيمي اللَّي كىيػىٍلعىنػيهيمي البلَّ

َن اْلمَ   .لعنةزايدة على ال( ْقُبوِحْبَ مِّ
 ،شٌوىْب ُب ا٣بلقةأك ا٤ب ،مكساء حا٥بكعاقبتهم : ا٤بطركدين ا٤بخزيٌْب ٩بن قبحت أعما٥بم ا٤بقبوحْب

فهم من ا٤ببعدين ا٤بطركدين من رٞبة هللا  ،حاؿ شكبلن كمضموانن  أُب يـو اآلخرة ىم ُب أسو أم 
لناس كال يدنو منهم كيفر منهم ا ،كىم من ا٤بشٌوىْب ا٤بذمومْب الذين تشمئز النفوس منهم ،تعأب

ىؤالء  ،مشئزاز ُب النفوسالتقزز كاالكٚبلق جو  ،( صورة الفضيحةْقُبوِحْبَ اْلمَ أحد! كترسم لفظة )
نكراء فهم ُب ىزٲبة  ،أنفسهم احٌب كرىو  ،كمقت خلقو كغضبهم ،اجتمع عليهم مقت هللا كغضبو

ة التكرب كاالستعبلء ُب كذلك نتيج ،جزاء بغيهم كظلمهم ،ُب اآلخرةُب الدنيا كىزٲبة نكراء 
يكوف ا١بزاء من )كىكذا  ،كفتنة الناس اب٤بظهر كا١باه كالتطاكؿ على هللا كعلى عباد هللا ،رضاأل

كقولو كتكوف النتائج على قدر ا٤بقدمات،   ،كتكوف العقوبة على قدر ا١بناية (جنس العمل
كيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو  ِِا١باثية/ (كىلًتيٍجزىل كيلُّ نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىٍت كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى )

 ا٤بناسب! 
كالتوٌجو ُب غضب كزجر كمعناة اليأس من كل خّب  ،اإلبعاد كالطرد من رٞبة هللا :اللعن: فائدة

كُب اآلخرة عقوبة معنوية  ،كاللعن ُب الدنيا انقطاع من قبوؿ رٞبة هللا كتوفيقو ،العاقبةإٔب سوء 
كىمىن العذاب كقولو ) ن لعنو هللا فقد أبعده عن رٞبتو كاستحقٌ ككل م ،كعذاب نفسي كجسدم

دى لىوي نىًصّبنا  (.وي تى ٞبىٍ رى  هللاى  عوي نٍ مى  اسى النَّ  مي حى رٍ يػى  الى  نٍ مى ) ٓت غرر ا٢بكم ِٓالنساء/ (يػىٍلعىًن اللَّي فػىلىن ٘بًى
 ﴾ًَٕ خُْإًَََُُٰ زَصَدجَُِ ُِِنَّدِْ ًَىًًٍُ ًَََلَْٔصً َُّؼََِّيُْْ َّعًًًٍََََََُُُّٕوًَْ آظَْْنَد ٌََُٓٔ خٌُِْعَدذَ ِٖٓ زَؼًِْ َٓد ؤَىٌَِْْنَد خُْوُُُ﴿-ٖٗ

َنا ُموَسى اْلِكَتابَ ) نا موسى التوراة أنواران يعطأأم كهللا لقد  ،البلـ موطئة للقسم( َوَلَقْد آتَػيػْ
أم األمم ا٤باضية  (َف اأْلُوَ٘تَٰ ِمن بَػْعِد َما َأْىَلْكَنا اْلُقُرو يستبصركف ّٔا ) ،لقلؤّم كاستقامة لسلوكهم

بْب لرسلهم ٩بن استحقت من ا٤بكذٌ  ،الٍب كانت قبلو كقـو نوح كعاد كٜبود كقـو لوط كغّبىم
فالتوراة تبٌصر الناس كأهنا بصائر حجج كنور للناس، أم ( َبَصاِئَر ِللنَّاسِ عليهم كلمة العذاب )

 ،لناس يستبصركف ّٔا أمور دينهم كدنياىمحججان كبراىْب كاضحة لك  ،الٍب ّٔا يهتدكفكضياء نور 
، كبْب ركف ّٔا ا٢بقائق كٲبيزكف ّٔا بْب ا٢بق كالباطليتبصٌ  ،سرائيل كنوران لقلؤّمكضياء لبِب إ

من الضبللة يهتدكف بو إٔب ا٢بق  (َوُىًدى) (َوُىًدى َوَرْٞبًَة لََّعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروفَ ) الصحيح كا٣بطأ
وف ظعيتٌ  (يَػَتذَكَُّروفَ لََّعلَُّهْم كتاب يرٞبوف بو بسبب العمل بشرائعو كأحكامو )٤بن آمن ابل (َوَرْٞبَةً )

ركف كيف تتدخل كيتبصٌ  ،فيفقهوف ما ٯبب عليهم من االعتقاد كالعمل ،شاداتو الكثّبةر و كإظٗبواع
يعناكاستخبلؼ ا٤بستضعفْب كقولو ) ،يٌد القدرة لتدمّب ا٤بستكربين  ،ُّالرعد/ (بىٍل للًًَّ اأٍلىٍمري ٝبًى

ما أىٍىلىكى هللا قومان كال قرانن كال أىل قرية بعذاب من السماء منذ أنزؿ عن النيب )ص( ) -ُ: فائدة
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ِمن ) -ِ ،ْٔ/َِا٤براغي (التوراة على كجو األرض، غّب القرية الٍب مسخوا قردة، ٍب تبل ىذه اآلية
إشارة إٔب ضركرة  ،التوراة بعد إىبلؾ األمم ا٤باضية ( كتقييد إعطاءبَػْعِد َما َأْىَلْكَنا اْلُقُروَف اأْلُوَ٘تَٰ 

فاحتاج  ،كفشا بينهم الشر كرفع ا٣بّب ،ندراس معآب الدين اإل٥بي ٗبضي ا٤باضْبنزكؿ التوراة ال
( ٝبع اْلُقُروفَ ) كيلقي ا٢بجة عليهم يد يصلح ما فسد من عقائدىم كأفعا٥بمدالناس إٔب تشريع ج

 ،كىي نور القلب اب٥بداية كالعلم ،ٝبع بصّبة (َبَصاِئرَ اف كاحد )قرف كىو القـو ا٤بقَبنوف ُب زم
كما أف البصر نور العْب الذم بو تبصر   ،إٔب طريق ا٢بق كا٥بدل أىلو الذم بو يستبصر كيستنّب

 الطريق السليم.
 ﴾ َٖ خَُّٙدىًًَََِِّٖٓد ًُنْطَ زِفَدِٗرِ خُْـَُْزِِِّ بٌِْ هَعَْْنَد بََُِ ٌََُٓٔ خُْإََُْٓ ًََٓد ًُنْطَ ِٓ ﴿-ٗٗ
كىو  ،كما كنتى اي ٧بمدي حاضران ٔبانب ا١ببل الغريب ،ٍب توجو اب٣بطاب إٔب النيب )ص( فقاؿ   

َنا ِإَ٘ت ُموَسى اأْلَْمرَ ككقع فيو ا٤بيقات أربعْب ليلة ) ،ا٤بكاف الذم كٌلم هللا تعأب بو موسى ( ِإْذ َقَضيػْ
َوَما ُكْنَت ِمَن كأرسلناه إٔب فرعوف كقومو ) ،لرسالة( ابلنبوة كااأْلَْمرَ حْب أكحينا إٔب موسى )

كال كنت معو على  ،مع موسى ان كشاىد ان كما كنتى اي ٧بمدي حاضر  ،( من ا٢باضرينالشَّاِىِدينَ 
: ما  ا٤بعُب ،كهللا أكحى إليك ذلك ليكوف حجةن كبرىاانن على صدقك ،جبل الطور كما جرل فيو

كنشأ  ،كىو رجل أمي ال يقرأ ،باتيك لتخربىم بتلك ا٤بغيٌ كنت حاضران لذلك كلكن هللا أكحاه إل
كىذا دليل قاطع على نبوة دمحم )ص( كصدقو أنو كحي يوحى   ،بْب قـو ال يعرفوف شيئان من ذلك

مىهيٍم أىيػُّهيٍم يىٍكفيلي مىٍرٙبىى كقولو ) ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلى  .ْْآؿ عمراف/ (كىمىا كيٍنتى لىدى
 ﴾ٌَُِنَّد ًُنَّد ُُِِِْٓٔنيََْٗٙإَْٗد هًًُُُٗد كَعَؽَدًٍََ ػََِْْيُِْ خُْؼُُُُٔ ًََٓد ًُنْطَ ؼَدًًِّد كِِ ؤَىَِْ ًَََّْٖٓ ظَعٌُِْ ػََِْْيِْْ آََّدظِنَد ًًٌَََُِنَّد ؤَ ﴿-٘ٗ

( طاؿ كبػىعيد عليهم فَػَتطَاَوؿَ جياالن كثّبة من الناس من بعد موسى انقضت )كلكننا خلقنا أ٩بان كأ
فػىعىًميىٍت عىلىٍيًهمي كمرت عليهم أجياالن متطاكلة كقولو ) ،كطالت الفَبة ،الزماف ،( األمدرُ اْلُعمُ )

كعاشوا ا١باىلية ا١بهبلء  ،فوا الشرائعرٌ حى لوا الدين كى كبدٌ  ،فنسوا ذكر هللا ٔٔالقصص/ (اأٍلىنٍػبىاءي 
كتدعوىم  ،اهتم ا٤بنحرفةكتنبو الناس إٔب بطبلف اعتقاد ،فأرسلناؾ اي دمحم لتجدد أمر الدينالعمياء، 

ُلو َعَلْيِهْم َآاَيتَِنا) ،صيلإٔب الدين الصحيح األ ( أم ما كنت اي َوَما ُكْنَت اَثِواًي ٓت َأْىِل َمْدَيَن تَػتػْ
 ،فتتلوا ذلك على أىل مكة ،( مقيمان ُب أىل مدين فتعلم خرب موسى كشعيب كابنتيواَثِوايً دمحم )

كبعثناؾ رسوالن  ،( لك ّٔذا القرآف إٔب قومكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلْبَ َوَلكِ ) ،كىذا أحسن دليل على نبوتك
كعربة  ،لتكوف دليبلن على صدقك ُب رسالتك ،موحْب إليك ّٔذه اآلايت كىذه األخبار الدقيقة

 .اإل٥بي القٌيم إٔب النور ا١باىلية للناس لتخرجهم من ظلمات
د ًٌََُِْٖ ََلَْٔصً ِْٖٓ ََزِّيَ ُِعُنٍََِْ هًٌَْٓد َٓد ؤَظَدىُْْ ِْٖٓ ٍٍَُِّٗ ِْٖٓ هَسِِْيَ َُؼََِّيُْْ ًََٓد ًُنْطَ زِفَدِٗرِ خُؽٌَُِّ بٌِْ َٗديَّْنَ﴿-ٙٗ

 ﴾َّعًًٍََََُُّٕ
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َوَلِكْن َرْٞبًَة ِمْن رَبَِّك لِتُػْنِذَر منا إايه )يكما كنت أيضان ٔبانب جبل الطور كقت ندائنا ٤بوسى كتكل
( كأرسلناؾ ابلقرآف َرْٞبًَة ِمْن رَبِّكَ ) ( كلكنا أخربانؾ ٗبا حصليٍر ِمْن قَػْبِلكَ قَػْوًما َما َأََتُىْم ِمْن َنذِ 

ٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٞبىةن لًٍلعىالىًمْبى كقولو )  ،لك كللناس االناطق رٞبة عظيمة من  ،َُٕاألنبياء/ (كىمىا أىٍرسى
ؼ العرب ما جاءىم ( لتخوٌ لِتُػْنِذرَ كمعجزة لك ) ،كأرسلناؾ ابلقرآف رٞبة عظيمة لك كللناس

ليكرموا  ،ناتعظوف ٗبا جئتهم بو من اآلايت البيٌ ( لعلهم يتٌ َلَعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروفَ رسوؿ قبلك اي دمحم )
: الفَبة بْب عيسى كدمحم)ص( ما فائدةفيدخلوا ُب دينك كيستقيموا على هنجك.  ،أنفسهم ّٔا

ي لىكيٍم عىلىى فػىتػٍرىةو ًمنى الرُّسيلً قىٍد جىاءىكيٍم رىسيولينىا يػيبػى كقولو )  ،يقارب ستمائة سنة كىو  ،ُٗا٤بائدة/ (ْبًٌ
 أتكيد لرسالة الرسوؿ دمحم )ص( الذم بعثو هللا بعد أمد طويل.

 ﴾غَ آََّدظِيَ ًٌٌَََُٕٗ َِٖٓ خُُْٔآِْنِنيَنَعَّسًٌَََُُِْد ؤَْٕ ظُصِْسَيُْْ ُٓصِْسَصٌ زَِٔد هًَََّٓطْ ؤًَِّّْيِْْ كََْوٌٌُُُخ ََزَّنَد ٌََُُْد ؤَََِْْٔطَ بَُِْْنَد ًٌََُُٔد كَ﴿-ٚٗ
حٌب إذا جاءىم أبسينا ٓب ٯبدكا  ،)ص( قطعان ٤بعذرهتمدمحم تذكر اآلية ا٢بكمة ُب إرساؿ الرسوؿ 

  .حجة
أف تكوف ٥بم ا٢بجة علينا بقو٥بم  (َوَلْواَل )أم  ،أم عذاب هللا كعقابو ،: الضمّب ألىل مكةمصيبة

 -بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر كا٤بعاصي آلخرةاُب الدنيا ك  إذا أصابتهم مصيبة كعقوبة –
َنا َرُسواًل فَػنَػتَِّبَع َآاَيِتَك َوَنُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنْبَ )  (َلْواَل ( يقولوا اي رب )فَػيَػُقوُلوا رَبػََّنا َلْواَل َأْرَسْلَت ِإلَيػْ

الظاىرة كىو جواب لوال  (َآاَيِتكَ  فَػنَػتَِّبعَ دان اب٤بعجزات )أرسلت إلينا رسوالن مؤيَّ  (للطلب) ىبٌل 
( عرض الثانية ٗبعُب )ىبٌل  (َلْواَل متناع ك)( األكٔب حرؼ إْواَل لَ قْب ّٔا )الثانية كنكوف من ا٤بصدٌ 

قبل  ،بكفرىم( َوَلْواَل َأْف ُتِصيبَػُهْم ُمِصيَبةٌ ): ا٤بعُب ، أاتان رسوؿ آلمنا بوبٌل أم ىى  ،كسؤاؿ كطلب
 ،٤با بعثنا الرسل ،األكٔب ٧بذكؼ كتقديره (َلْواَل )جواب  !علينا أف نرسل الرسل لنفذت حجتهم

ّٔذا أرسل هللا إليهم رسوالن  ،أم كإ٭با أرسلناىم على كجو إبطاؿ أعذارىم كإٛباـ البياف عليهم
لينهض ّٔداية الناس كيوقظ عقو٥بم  ،إذ كاف مع كل رسوؿ فطرة مؤمنة كيدعمها العقل ،منهم

تدؿ اآلية  ،ليستقيموا ُب الدين كالدنيا ،البالغة عليهم ىم كيلقي ا٢بجةكيقطع عذر  ،كينبو فطرهتم
كإلقاء ا٢بجة  ،رساؿ الرسل إليهاإأمة قبل  ةعلى أف سنة هللا مستمرة على عدـ تعذيب أي

رًينى كىميٍنًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اللًَّ حيجَّةه بػى ) الواضحة عليها. كقولو  (ٍعدى الرُّسيلً ريسيبلن ميبىشًٌ
كعن اإلماـ  ،ِْاألنفاؿ/ (لًيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىٍن بػىيًٌنىةو كىٰبىٍيىا مىٍن حىيَّ عىٍن بػىيًٌنىةو كقولو ) ُٓٔالنساء/

ىيٍم كىعىرَّفػىهيٍم( اً )ًإفَّ هللاى الصادؽ )ع(  ٗبَا َقدََّمْت : )فائدة ،َُْالتوحيد صٍحتىجَّ عىلىى النٍَّاًس ٗبىٍا آآتى
 ،اكلة األعماؿ كارتكاب ا٤بفاسدمز ألهنا أقول األعضاء ُب  ،سند التقدٙب إٔب األيدمأ( ك ِديِهمْ أَيْ 

حيجَّةه ظىٍاًىرىةه كىحيجَّةه ابىًٍطنىةه، فىأىمٍَّا الظٍَّاًىرىةي  :ًإفَّ ً عىلىى النٍَّاًس حيجَّتػىٍْبً عن اإلماـ الكاظم )ع( )
 .ٕٕٔ/ُنور الثقلْب(ةي، كىأىمٍَّا اٍلبىٍاًطنىةي فىاٍلعيقيويؿي فىالرُّسيلي كىاألىنًٍبيىٍاءي كىاألىًئمَّ 
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 ٌََُٓٔ ِْٖٓ هَسَُْ هَدٌُُخ ِٔمَُْخِٕ كَََِّٔد ـَدءَىُُْ خُْمَنُّ ِْٖٓ ػِنًَِْٗد هَدٌُُخ ٌََُُْد ؤًُظَِِ ِٓؽََْ َٓد ؤًُظَِِ ٌََُٓٔ ؤًَََُْْ ٌَّْلًُُُخ زَِٔد ؤًُظَِِ ﴿-ٛٗ
 ﴾ زٌٍَُِّ ًَدكًَُُِٕ ظَظَدىََُخ ًَهَدٌُُخ بَِّٗد
قالوا  ،كابلقرآف ا٤بعجز آّيد من عند هللا ،ىل مكة ا٢بق ا٤ببْب كىو دمحم ٖبيليقو العظيمألفلما جاء 

( َلْواَل ُأوِتَ ) ،صرار )ال لطلب ا٢بق كال نقصاف الرباىْب كال ضعف الدليل(على كجو التعنت كاإل
مىثل ما أعطي موسى كقلب العصا حيةن كاليد  ،رةىبٌل أعطي دمحم من اآلايت الباىرة كا٢بجج القاى

(؟ إٌف ا٤بعاندين كالٌكفار سواء َأَوَٗتْ َيْكُفُروا ٗبَا ُأوِتَ ُموَسى ِمْن قَػْبلُ ) البيضاء! قاؿ تعأب ردان عليهم
الذين   ،ّٕاألنفاؿ/ (كىالًَّذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كقولو )  ،ة الكفر كاحدةكملٌ  ،ُب اإلنكار

قَاُلوا كجهلكم كجهلهم ) ،فيكوف عنادكم كعنادىم ،كانوا ُب زمن موسى كفركا ٗبا جاء بو موسى
أم ساحراف  (ِسْحَراِف َتظَاَىَراقالوا إف موسى كدمحم ) (ِسْحَراِف َتظَاَىَرا َوقَاُلوا ِإَنَّ ِبُكلٍّ َكاِفُروفَ 

 ،كٓب يرسلهما رّٔما ٥بدية البشر كما زعما ،تعاكان على الدجل كالتضليل كخداع السيذج من الناس
كىؤالء ال يعلموف أف مسؤكلية ا٤ببلغْب لرساالت هللا ىو  ،كإاٌن لكافركف كمنكركف بكل منهما

فىمىًن اٍىتىدىل فىًإ٭بَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىٍن ضىلَّ فىًإ٭بَّىا يىًضلُّ الببلغ ا٤ببْب الواضح للناس كبعد ذلك )
ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىلٍ ) ٓت غرر ا٢بكم ،َُٖيونس/ (ا أىانى عىلىٍيكيٍم ًبوىًكيلو عىلىيػٍهىا كىمى   (؟كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبيدى

اٍيىةي تىضيرُّهي الضَّبللىةي كمن  كيبْب القرآف الكرٙب أف كلَّ معاند يكوف قاسيان  -ُ:فائدة ،ال تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى
كمن  ،كمن ا١بنة بعيد ،من هللا بعيد وقاسي القلب ،لذنوبكما قست القلوب إاٌل لكثرة ا ،قلبو

كغّب ا٤بؤمن كالكافر  ،ا٤بؤمن دليل قطعي كاحد يكفيو للهداية -ِ ،كمن النار قريب ،الناس بعيد
الى يػيٍؤًمنيوفى ًبًو حىٌبَّ )، كقولو كا٤بعاند لو أتتيو أبلف دليل كدليل ال يؤمن حٌب يرل العذاب األليم

 .َُِالشعراء/ (ابى اأٍلىلًيمى يػىرىكيا اٍلعىذى 
 ﴾ هَُْ كَإْظٌُخ زٌِِعَدذٍ ِْٖٓ ػِنًِْ خَُِّوِ ىٌَُ ؤَىًٍَْ ِٓنْئَُد ؤَظَّسِؼْوُ بِْٕ ًُنْعُْْ صَديِهِنيَ ﴿-ٜٗ

أم قل ٥بم اي دمحم إنكم إذا كفرًب ّٔذين الكتابْب كٓب تعجبكم  ،دمأمر على كجو التعجيز كالتحٌ 
كاإلنساف  ،نا من منهج ا٥بداية كالشرائع كاألحكاـ كمكاـر األخبلؽمع ما تضم (التوراة والقرآف)

فائتو٘ب بكتاب آخر أك منهج من عند هللا أفضل كأحسن  ،البد لو من منهج يسّب عليو
قيٍل ) كقولو   ،تبعو كأكن معكمأأٛبسك بو ك  ،كأىدل منهما كأصلح ُب الدنيا كاآلخرة ،لئلنسانية

ُتْم َصاِدِقْبَ ) ،ُٖالزخرؼ/ (فىأىانى أىكَّؿي اٍلعىاًبًدينى  ًإٍف كىافى لًلرٍَّٞبىًن كىلىده  ُب قولكم أهنما  (ِإْف ُكنػْ
كىو  ،نصاؼالٕب الفِب غاية اإلدساحراف. كُب ىذا األسلوب ا٢بوارم ا٤بوضوعي العقبل٘ب االست

كالنيب )ص( يعلم علم يقْب أفَّ ال كتاب أىدل من كتاب هللا كقولو  ،ؿ ابلٍب ىي أحسناا١بد
  .َُِالبقرة/ (فَّ ىيدىل اللًَّ ىيوى ا٥ٍبيدىلإً )

 : فائدة
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من أجل أف ينتهي إٔب حيث  ،فبدأىم من حيث ٰببوف ،كاف حوار النيب )ص( معهم ٗبركنة عالية
كقد  ،أبقصر الطرؽ كأسهل األساليب كأبقل ا٣بسائر ،كيصل إٔب ا٥بدؼ ا٤برسـو لو ،ٰبب

 ا٢ٍبيجَّةً  سيٍلطىٍافً  قػيوَّةي )ٓت غرر ا٢بكم  ،فم ا٤بتخلٌ حصرىم النيب )ص( ُب زاكية حرجة تكشف كاقعه
فهو يتبع ا٥بول كالكربايء كال  ،فإٍف ٓب ٱبضٍع للحق بعد ىذه ا٢بجة (اٍلقيٍدرىةً  سيٍلطىٍافً  قػيوَّةً  ًمنٍ  أىٍعظىمي 

 .ُٕٗ/ِركح البياف(ًمٍن ا٥بىيولٍ  لىى هللاً عى  إلىو أبػىغىض دى مىاى عيبً كعن النيب )ص() ،دليل لديو
ىًًٍُ َِٖٓ خَُِّوِ بَِّٕ خَُِّوَ َُد َّيًُِْ خُْوٌََّْ  كَةِْٕ َُْْ َّْٕعَفِْسٌُخ َُيَ كَدػَِْْْ ؤَََّٗٔد َّعَّسِؼٌَُٕ ؤَىٌَْخءَىُْْ ًََْٖٓ ؤَظََُّ ََِّٖٓٔ خظَّسَغَ ىٌََخهُ زِـَُِْْ﴿-ٓ٘

 ﴾خُظَّدُِِٔنيَ
أم  (التوراة والقرآف)هما من كٓب أيتوا بكتاب أىدل من ،كلن يستجيبوا بكل حـز كجـز كحسم

كليس لديهم  ،ؤلىواءلككربايء كاتباع  أف كفرىم عناد (فَاْعَلمْ )فإف ٓب ٯبيبوؾ إٔب ما طلبتو منهم 
كىو إلو  ،كيهوم بصاحبو (ا٥بول شريك العمى) ٖٔلببلغة كتابآت هنج ، حجة كحق يعرفونو
ٍب بٌْب  ّْالفرقاف/ (وي ىىوىاهي أىفىأىٍنتى تىكيوفي عىلىٍيًو كىًكيبلن أىرىأىٍيتى مىًن اٚبَّىذى ًإ٥بىى كقولو )  !ييعبد من دكف هللا

: ا٤بعُب ،استفهاـ إنكارم (َوَمْن َأَضل  ٩بََّن اتػََّبَع َىَواُه ِبَغّْبِ ُىًدى ِمَن اَّللَِّ عاقبة من يتبع ا٥بول )
اف كال حجة كال بغّب رشاد كال بي ،بع ىواه كعاداتو كرغباتوكأخسر كأخيب ٩بن اتٌ  ال أحد أضلٌ 

فلم  ،حيث عرض عليو ا٥بدل كسبيل النجاة من انر جهنم ،فهذا من أضل الناس ،رىاف من هللاب
كدعاه ىواه إٔب سلوؾ الطرؽ ا٤بلتوية الضالة كالفاسدة ا٤بوصلة إٔب  ،يلتفت إليو كٓب يقبل عليو

خسر ٩بن ىذا فهل أحد أضل كأ ،بعو كتفاعل معو كترؾ ىدل هللافاتٌ  ُب عاقبة أمره، ىبلكو
ىو الذم أكجب لو أف  ،كعدـ ٧ببتو للحق ،لمو لنفسو كعدكانو على الناسظكصفو؟! كلكن 

بُّوا اٍلعىمىى عىلىى ا٥ٍبيدىلكقولو )  ،كال يهديو هللا ،يبقى على ضبللو يٍػنىاىيٍم فىاٍستىحى  (كىأىمَّا ٜبىيودي فػىهىدى
( ىول النفس قد يوافق ا٢بق ُب بعض األحياف ِبَغّْبِ ُىًدى ِمَن اَّللَِّ  واهُ بع ىَ اتّ ) وقيل ،ُٕفصلت/

( ال يوٌفق للحق مىٍن كاف ِإفَّ اَّللََّ اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمْبَ ) ،(ِبَغّْبِ ُىًدى ِمَن اَّللَِّ فلذا قٌيد ا٥بول )
فبل يعرؼ أية قيمة  ،تباع ىواهافإنو مستغرؽ ُب  ،فهو ا٤بعاند الظآب ،يعيش ُب الباطل كينتفع منو

ٌسد  ،بعوكعيرض عليو ا٥بول فاتٌ  ،جاءه ا٥بدل فرفضو (واالستغراؽ يضّيع االستحقاؽ)٥بدل هللا 
كلكن عندما  ،الة عندهعلى نفسو أبواب ا٥بداية كأغلق طرقها كعٌطل أجهزة االستقباؿ الفعٌ 

ٌيو يلهو كيلغو كيظلم غفإذا ىو ُب  ،تحت عليو أبواب الغواية كسبلها انشرحت إليها نفسوفي 
لىةي كقولو )  ،غفيل عما ييراد منوكيى   ! ّٔل/النح (فىًمنػٍهيٍم مىٍن ىىدىل اللَّي كىًمنػٍهيٍم مىٍن حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّبلى

 (أىفػىرىأىٍيتى مىًن اٚبَّىذى ًإ٥بىىوي ىىوىاهي أف يغلبو ىواه كقولو ) -ُ لئلنساف مع ىواه ثبلث أحواؿ: فائدة
ىواءكم  أجاىدكا ) عن النيب )ص( ،ه مرة كيقهره ىواه أخرليعيش ا٤بناكبة فيقهر ىوا-ِ ،ِّا١باثية/

أف يغلب ىواه كينتصر عليو كاألنبياء كاألصفياء  -ّ ،ُّْ/ٔركح البياف(عداءكمأكما ٘باىدكف 
ـى رىبًًٌو كىنػىهىى النػٍَّفسى عىًن ا٥ٍبىوىلكقولو )  كالصلحاء، كاألكلياء  ،َْالنازعات/ (كىأىمَّا مىٍن خىاؼى مىقىا
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زىيَّنى ٥بىيمي  كىًإذٍ )كقولو ط ا٥بول عليو  كمقدار تسلٌ  ،يٌتسلط على اإلنساف عن طريق ىواهفالشيطاف 
كيَبكوف ىدل  ،ىم كما تشتهيو أنفسهمبعوف أىواءإٌف الذين يتٌ  -ِ ،ْٖاألنفاؿ/ (الشٍَّيطىافي أىٍعمىا٥بىيمٍ 

وف ألنفسهم كقولو كىم القساة الظا٤ب ،حياءتو األىؤالء ميٌ  ،هللا كمنهجو القيم الصاّب الواضح
فبل تتناسب معهم طهارة ا٥بداية كببلغة ، ُالطبلؽ/ (كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي )

ييًضلُّ اللَّي مىٍن ىيوى ٦برد ضياع للوقت كأذية للنفس كقولو ) ،كبكالكبلـ معهم كهواء ُب ش ،ا٤بوعظة
أم  ،ن الوعظسككاعظان من أخيو ٰب ،تكن رغبة من اإلنساففإذا ٓب  ّْغافر/ (ميٍسًرؼه ميٍراتىبه 

ال يناؿ ا٥بداية.  ،كرٞبة من هللا داعمة ،كعامل خارجي ىاد و كيتفاعل معو،عامل داخلي يتقبل
كقبوؿ  ،ككاعظ من نفسو ،ا٤بؤمن ٰبتاج إٔب ثبلث خصاؿ: توفيق من هللاعن اإلماـ ا١بواد )ع( )

ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىلٍ ) ا٢بكمٓت غرر  ،ّٖٓ/ٖٕالبحار (٩بن ينصحو  (؟كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبيدى
 ﴾ ًََُوًَْ ًَصَِّْنَد َُيُُْ خُْوٌٍََْ َُؼََِّيُْْ َّعًًٍََََُُّٕ ﴿-ٔ٘
( كىو القرآف الكرٙب كبيناه كاتبعنا بعضو بعضان ٥َبُُم اْلَقْوؿَ واليان )ت: جعلناه موصوالن موّصلنا   

صل بعضو كجعلناه موصوالن يتبع كيتٌ  ،: كلقد اتبعنا نزكؿ القرآف٤بعُبا ،حسب ا٢بكمة كا٤بصلحة
، كا٢بجة بعد اآلية بعد اآليةسب الظركؼ كا٢باجة ا٤بتناسبة مع حركة الواقع، ٕبنزكالن بعضان 
بليغة  ظكقصصان كعربان كنصائح كمواع ،كعدان ككعيدان  ،لطفان ّٔم ،كالسورة إثر السورة ا٢بجة،

كمن رٞبة هللا بعباده ٰبلم عليهم  ،ركا ٗبا فيو كيستقيمواوا كيتذكٌ ظعليتٌ  ،يتفكركف (ذَكَُّروفَ َلَعلَُّهْم يَػتَ )
لة فيتابع عليو األدلة الواضحة كا٤بفصٌ  ،فإف ٓب يكتًف بدليل من القرآف ،عندما يتجاىلوف ا٢بقائق

يتأٌىل للهداية دليل  الذما٤بؤمن فإف  ،ركف كيعتربكف كيهتدكفيتدب (يَػَتذَكَُّروفَ هم )كالكثّبة لعلٌ 
مىٍن أفُب )ٓت غرر ا٢بكم ، الذم ال تليق بو ا٥بداية فبل ينفعو أم دليل كدليلا٤بعاند ك  ،كاحد يكفيو

 .(عيمرىهي ُب غّب ما يينجيًو، فىقد أضاعى مىطلىبىوي 
عََِْ ػََِْْيِْْ هَدٌُُخ آََٓنَّد زِوِ بَِّٗوُ خُْمَنُّ ِْٖٓ ََزِّنَد بَِّٗد ًُنَّد ِْٖٓ ًَبٌَِخ ُّ ،خٍََُِّّٖ آَظَْْنَدىُُْ خٌُِْعَدذَ ِْٖٓ هَسِِْوِ ىُْْ زِوِ ُّآِْنٌَُٕ  ﴿-ٖ٘-ٕ٘

 ﴾ هَسِِْوِ ُِِِْٕٓٔنيَ
 ،سبلـ كىم قلة ك٬ببةكالذين آمنوا من أىل الكتاب من اليهود كالنصارل الذين دخلوا ُب اإل

َناُىُم اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلِو ُىْم ِبِو ) ىم  ،أعطيناىم التوراة كاال٪بيل من قبل القرآف( يُػْؤِمُنوفَ الَِّذيَن َآتَػيػْ
 ،كابلنيب دمحم )ص( يؤمنوف ألهنم كجدكا ُب كتبهم األصلية ،يصدقوف (يُػْؤِمُنوفَ ) ّٔذا القرآف الكرٙب

كىًإفَّ ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىمىٍن كقولو )  ،كصاؼ عليوكانطباؽ األ ،بو كالبشرل ،الدالئل على اإلٲباف
ًت اللًَّ ٜبىىنن يػيؤٍ  آؿ  (ا قىًليبلن ًمني اًبللًَّ كىمىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيكيٍم كىمىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيًهٍم خىاًشًعْبى للًًَّ الى يىٍشتػىريكفى آبًىايى

َلى َعَلْيِهْم قَاُلوا َآَمنَّا ِبِو ِإنَُّو ا٢ْبَق  ِمْن رَبَِّنا )-ّٓ ،ُٗٗعمراف/ ن أىل ( ىؤالء ا٤بؤمنوف م..َوِإَذا يُػتػْ
بل  ،عليهم القرآف )٦برد قراءة( قالوا صدقنا ٗبا فيو ببل تردد ئر إذا قي  ،كمن أىل ا٣بربة  ،الكتاب

( كنا من قبل نزكلو ِإَنَّ ُكنَّا ِمْن قَػْبِلِو ُمْسِلِمْبَ أسرعوا ابالستجابة لو لوضوحو كقوة أتثّبه )
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مؤمنْب أبنو سيبعث  ،دين لوحٌ قْب مو  منقادين مصدٌ  خاضعْبمن التسليم، أم ( ُمْسِلِمْبَ )
٪بيل قبل ألنو مكتوب عندىم كاثبت ُب التوراة كاإل ،ؿ عليو القرآف الكرٙبز النيب دمحم )ص( كين

 :ٗبعُب (اـعاإلسبلـ ال)فيكوف دين أىل الكتاب اليهود كالنصارل ىو  -ُ: فائدةالتحريف. 
ا٣باًب و اإلسبلـ امدم ا٣باص ىكالدين الذم آمنوا بو  ،كا٣بضوع لطاعتو ،م ٤بنهج هللايالتسل

ـي الذم قاؿ هللا فيو ) ٍسبلى كأف بعض أىل الكتاب عرفوا ا٢بق  ،ُٗآؿ عمراف/( ًإفَّ الدًٌينى ًعٍندى اللًَّ اإٍلً
: سبب النزوؿ ،َُُآؿ عمراف/ (ًمنػٍهيمي اٍلميٍؤًمنيوفى كىأىٍكثػىريىيمي اٍلفىاًسقيوفى كقولو )كآمنوا بو بصدؽ،

 ،يس ) فلما قدموا على النيب )ص( قرأ عليهم ، بعثهم النجاشيْبالقسيسنزلت ُب سبعْب من 
 .تاف التاليتافيكأسلموا كنزلت فيهم اآل ،( حٌب ختمها فجعلوا يبكوفكىاٍلقيٍرآىًف ا٢بٍىًكيمً 

 .، بعد البحث والتدقيق تبّْب مصطلحْبٓت القرآف نبلحِ أف ىناؾ  -ِ
َناُىُم الْ قولو تعأب ) -ُ ( نبلحظ أف مصطلح الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتابَ كقولو ) -ِ( ِكَتابَ الَِّذيَن َآتَػيػْ

َناُىُم اْلِكَتابَ )قولو  ب تشريفان ٥بم )القرآف أك التوراة أك اال٪بيل( ا( أم آاتىم هللا الكتالَِّذيَن َآتَػيػْ
اس لوا مسؤكلية العمل بو كتبليغو للنختارىم من بْب الناس ٤بؤىبلهتم الذاتية ا٣باصة، ليتحمٌ اك 
، كقليل منهم من أعرض كضٌل ا( كانت كثّب منهم من ولكن النتائج) ستقاـ كصدؽ كالتـز

َناُىُم اْلِكَتابَ )كا٫برؼ! كقولو  كقولو  ُُْاألنعاـ/( يػىٍعلىميوفى أىنَّوي مينػىزَّؿه ًمٍن رىبًٌكى اًب٢بٍىقًٌ  َوالَِّذيَن َآتَػيػْ
َناُىُم اْلِكَتابَ ) َناُىْم َآاَيتَِناكقولو ) ْٖالعنكبوت/( وً يػيٍؤًمنيوفى بً  فَالَِّذيَن َآتَػيػْ ا  َوَآتَػيػْ انيوا عىنػٍهى فىكى

( أم ٔبهودىم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتابَ ) ونبلحِ أف مصطلح قولو -ِ، ُٖا٢بجر/ (ميٍعًرًضْبى 
( كثّب منهم من ابلعكس( كانت )لكن النتائجا٣باصة سعوا لتعٌلم الكتاب )أبم دافع كاف( )

! كقولو ا، كقليل منهم من صىدىؽى ك ا٫برؼ كضٌل كأعرض الَِّذيَن ًإٍف تيًطيعيوا فىرًيقنا ًمنى )ستقاـ كالتـز
اًفرًينى  ُأوُتوا اْلِكَتابَ  الَِّذيَن ُأوُتوا كىمىا اٍختػىلىفى كقولو ) ََُآؿ عمراف/( يػىريدُّككيٍم بػىٍعدى ًإٲبىاًنكيٍم كى

نػىهيمٍ  ًإالَّ ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي  اْلِكَتابَ  الَِّذيَن ُأوُتوا لًيىٍستػىٍيًقنى كقولو ) ُٗآؿ عمراف/( بػىٍغينا بػىيػٍ
فهي ٘بمع بْب  وأما آية )وراثة الكتاب( -ّ، ُّا٤بدثر/( كىيػىٍزدىادى الًَّذينى آىمىنيوا ًإٲبىاانن  اْلِكَتابَ 

نىا ًمنٍ )ا٤بصطلحْب، بقولو تعأب  فكانت النتيجة  ِّفاطر/( ًعبىاًدانى  ٍبيَّ أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى الًَّذينى اٍصطىفىيػٍ
 (فىًمنػٍهيٍم ظىآبه لًنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيٍم ميٍقتىًصده كىًمنػٍهيٍم سىاًبقه اًب٣بٍىيػٍرىاًت إبًًٍذًف اللًَّ ثبلثة أقساـ )إٔب  انقسم الناس

َناُىُم الْ قنا كتؤٌىلنا إٔب قولو تعأب )اللهم إان نسألك أف توفٌ  ِّفاطر/ ( كنىصديؽي ِكَتابَ الَِّذيَن َآتَػيػْ
٠بيع ريب (، إنو كىًمنػٍهيٍم سىاًبقه اًب٣بٍىيػٍرىاًت إبًًٍذًف اللًَّ الناس، كنكوف مصداؽ لقولو ) عمعو كمع هللا كم
 ٦بيب الدعاء. 

 ﴾ َِهْنَدىُْْ ُّنْلِوٌَُٕؤًَُُحِيَ ُّاْظٌََْٕ ؤَـَُْىُْْ ََُّٓظَِْْٖ زَِٔد صَسًَُُخ ًًََََّْءًَُٕ زِدُْمََٕنَصِ خَُِّّْٕحَصَ ًََِّٓٔد ََ ﴿-ٗ٘
كالقرآف العظيم  ،لئك ا٤بوصوفوف ابلصفات ا١بميلة من الذين آمنوا ابلتوراة كاال٪بيل الصحيحْبك أ

( مرة على إٲباهنم َمرَّتَػْْبِ ٗبَا َصبَػُروامضاعفان )كخّبه يعطوف ثوابو  (ُأولَِ َك يُػْؤتَػْوَف َأْجَرُىمْ ) افوظ
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الًَّذينى كقولو )  كالعمل بو، كمرة على إٲباهنم ابلقراف ،يف كالتزييفكٓب ٱبلطوه ابلتحر  ،بكتأّم
يلً  ٪بًٍ ديكنىوي مىٍكتيوابن ًعٍندىىيٍم ُب التػٍَّورىاًة كىاإٍلً ككقولو  ُٕٓاألعراؼ/ (يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمًٌيَّ الًَّذم ٯبًى

رجل من  منهم): يػيٍؤتػىٍوفى أىٍجرىىيٍم مىرَّتػىٍْبً ثبلثة كُب ا٢بديث ) ،ِٖا٢بديد/ (يػيٍؤًتكيٍم ًكٍفلىٍْبً ًمٍن رىٍٞبىًتوً )
باع ا٢بق تٌ ابسبب صربىم على  (ٗبَا َصبَػُروا) ُٕ/َِا٤براغي(أىل الكتاب آمن بنبيو ٍب آمن يب..

ؽ إسبلمهم كٙبملهم األذل كا٤بشاؽ ُب سبيل هللا من السفهاء دكص ،كالثبات على إٲباهنم
: يدفعوف ويدرأوف (َوَيْدرَُءوَف اِب٢بََْسَنِة السَّيَِّ ةَ ) (اًبلصَّرٍبً تيٍدرىؾي الرَّغاًئبي ) ا٢بكمُب غرر  ،كآّرمْب

كجهل الناس كأخبلقهم  ،كالشتم كسوء التعامل ( الفعل السيء كالكبلـ القبيح كالسبٌ السَّيَِّ ةَ )
كال يقابلوف  ،خبلؽ ا٢بسنةكاأل اب٤بداراة كا٢بلم ،لكلمة الطيبة ا١بميلةابأم  (اِب٢بََْسَنةِ السيئة )

كلكن يعفوف كيصفحوف كقولو  ،كال يردكف القبيح بقبيح مثلو ،القوؿ السيء بقوؿ مسيء مثلو
ىو أفق ُب العظمة  ،أنو الصرب ا٤بمزكج اب٢بكمة ككرب العقل ،ٖٓا٢بجر/ (فىاٍصفىًح الصٍَّفحى ا١بٍىًميلى )

.. َيْدرَُءوفَ كجاء الفعل ا٤بضارع ُب ) ،ضاىم كيرضونوال يبلغو إال ا٤بؤمنوف الذين يرجوف رٞبة هللا فّب 
 (هاٛبحي ا٢بٍىسىنىة  السَّيًٌئىةى أتبع ) عن النيب )ص( ُب اآلية ،للداللة على االستمرار كالدكاـ (يُػْنِفُقوفَ 

اًكرًينى كقولو ) َو٩بَّا )  ُْْ/ٔركح البياف،ُُْ/ىود (ًإفَّ ا٢بٍىسىنىاًت ييٍذًىٍَبى السَّيًٌئىاًت ذىًلكى ًذٍكرىل لًلذَّ
  (َرزَقْػَناُىْم يُػْنِفُقوفَ 

وقع ا١بليل ا٤بؤثر ينفقوف ُب سبيل ا٣بّب كمن الذم رزقناىم من ا٤باؿ كا١ببلؿ كحسن ا٢باؿ كا٤ب
كاألعماؿ الصا٢بة )النافعة( كل إنساف من موقعو كٗبقداره كقدره، نفقات مادية كمعنوية كبّبة 

شهرة، كأ٭با نفقات متنوعة ال للسمعة كال لل ،لوجو هللاكاجبة كمستحبة كصغّبة، دائمة كمؤقتو، 
ككأ٭با أراد أف يذكر ٠باحة  ،ينفعك سعادة ا٤برء ٗبقدار ما يعطي ٣بدمة الٌناس كرضا هللا، كتتحقق 

نفوسهم اب٤باؿ عقب ذكره لسماحة نفوسهم ابإلحساف فهما من منبع شريف كاحد: منبع 
 ل كاتباع ا٥بدل. االستعبلء على شهوة النفوس ك٨بالفة ا٥بو 

كقوة ُب العمل، ككجدت ا٣بطيئة  ،كزينان ُب الوجو ،كجدت ا٢بسنة نوران ُب القلب)عن النيب)ص( 
كىالى تىٍستىًوم كقولو ) ،َْْْٖكنز العماؿ خرب(كشينان ُب الوجو ،ككىنان ُب العمل ،سوادان ُب القلب

اا٢بٍىسىنىةي كىالى السَّيًٌئىةي اٍدفىٍع اًبلًٍَّب ًىيى أىحٍ  نىوي عىدى يمه سىني فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍنىكى كىبػىيػٍ أىنَّوي كىٕبّّ ٞبًى كىمىا  ،كىةه كى
ا ًإالَّ ذيك حىظٌو عىًظيمو  ا ًإالَّ الًَّذينى صىبػىريكا كىمىا يػيلىقَّاىى : كل ما السي ة: فائدة. ّٓ-ّْفصلت/ (يػيلىقَّاىى

 يستحسنو اإلنساف العاقل الفاضل: كل ما ا٢بسنةكينكره الشرع،  ،يسوء اإلنساف العاقل الفاضل
 .كيؤيده الشرع

 ﴾ـِِ خُْفَدىِِِنيَ ًَبٌَِخ َِٔٔؼٌُخ خَُِّـٌَْ ؤَػَُْظٌُخ ػَنْوُ ًَهَدٌُُخ َُنَد ؤَػَْٔدُُنَد ًٌََُُْْ ؤَػَْٔدٌُُُْْ ََِٔدٌّ ػٌََُِْْْْ َُد َٗسْعَ ﴿ -٘٘
ل ر كىي صفة أخ ،اب٢بسنةساليب دفع السيئة أمن  ،عملي عإب ا٤بضامْب قياآلية أسلوب أخبل

كما  ،ينفع ُب دين كال دنياال كما  ،: التافولغوالّ  ،الصابرة ا٣بالصة للعقيدةالشفافة  ةللنفوس ا٤بؤمن
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كالكبلـ الفارغ من جهبلء  ،كالعمل الفاسد ،من العبث كسخف القوؿ ،و أف يلغى كيَبؾحقٌ 
 ،كعبث العمر ،كسوء الفعل ،قتكىو ضياع الو  ،ُب دين كال دنيا ،ككل ما ال فائدة فيو ،الناس

كالشتم كالكبلـ الفاحش الساقط   :ولغو الكبلـ ،فكارلساف كالنفوس كاألالذم يفسد ا٢بس كالٌ 
فيعرضوف عنو كيشتغلوف بعمل أك قوؿ  ابحي ا٣بليع،كاإلعبلـ اإل كمنو الغناء كالطرب ،ا١بارح

 ،كقتهم ىذا ىو من عمرىمألف  ،لغو كالعبثالٌ من ٜبن أك  ألف كقتهم أعزٌ  ،كحديث أحسن منو
كٓب  ،ؾكإف ٓب تستفد منو يضرٌ  !(عكى طى قى  عوي طى قٍ تػى  ٓبىٍ  فٍ إ يفً كالسَّ   تي وقٍ كىو رأس ما٥بم الوحيد )كالى 

ٓت غرر ، ألف الصمت معهم خّب من بليغ الكبلـ ،فيهبطوا إٔب مستواىم ،صحابوأيرٌدكا على 
َوقَاُلوا لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم ) (صمت يكسوؾ الكرامة خّب ًمٍن قوؿ يكسبك الٌندامة)ا٢بكم 

ىدافكم أكلكم طريقكم ك  ،كالعلمكا٣بيلق ىدافنا السامية من ا٢بلم كالصفح ألنا طريقنا ك  (َأْعَماُلُكمْ 
 (كليوفى ؤي كىًقفيوىيٍم ًإنػَّهيٍم مىسٍ بعملو كمسؤكؿ عنو كقولو ) به الى طى مي  له كي فى  ،الدانية من السفاىة كاللغو

ـٌ َعَلْيُكمْ كيقولوف بلساف حا٥بم ) ،من ا٤بصلحة ٨بالطتكم كليس ِْالصافات/ ( ليس سبلـ َسبَل
لىكيٍم ًدينيكيٍم كقولو )  ،اإف ٓب تقبلوا منٌ  ،اكأنتم ُب سبلـ منٌ  ،ع كمفارؽ٭با سبلـ مودٌ أك  ،ٙبية ككفاؽ

 .ٔالكافركف/ (كىٕبى ًدينً 
َتِغي ا١ْبَاِىِلْبَ ) أ٭با ىو ك  ،نريد معاشرهتم كال ٨باصمتهم ال نطلب صحبتهم ك٦بالستهم كال (اَل نَػبػْ

 (والطيور على أشكا٥با تقع)ا٣بّب للجميع  كحبٌ طبيعتنا ماحة كالسٌ  ،ع عن كل لغوفٌ الَب 
 ا١بهل كال ينسجم مع ا١باىلْب كال كال ٰببٌ  ،كاإلنساف ا٤بؤمن الذم ٯبالس العلماء ال يلغو

٭با يَبكوهنم ُب سبلـ ألغو لغو! ك ل الٌ ألف ا١بدؿ مع أى ،كال يدخلوف معهم ُب جدؿ ،يستمع إليهم
ألف اللغو يشغل عن العبادة  ،كا٭با نطلب ٦بالسة العلماء كمصاحبة الفضبلء كا٢بكماء ،كحناف

كال عن عجز  ،خبلؽ ال عن ضعف بل عن ترٌفعكاآلية ٙبث على مكاـر األ ،كالقيادة كا٢بكمة
ُب  ُِٕٓكنز العماؿ خرب  (األىٍخبلىؽً  رًـاٍ كى مى مى ٛبً أًل  بيًعٍثتي إ٭با عن النيب)ص( ) ،بل عن تساـ

ككرع ٰبجزه عن  ،بعلمو: حلم يرد بو جهل ا١باىل يعتدٌ  ثبلث من ٓب يكن فيو فبلى ا٢بديث )
 ِٕالفرقاف/ (كىًإذىا مىرُّكا اًبللٍَّغًو مىرُّكا ًكرىامنا( كقولو )ق يعيش بو ُب الناسلي سن خي كحي  ،معاصي هللا
 اٍ مى  دي دًٌ ٰبي  اٍ نى راغً فى  اتً كقى أى  ُبٍ  بوً  وـي كما نقي  ،اٍ نى ديػٍ ما لى  دي دٌ ٰبي  اٍ لنً مى عى  اتً اعى سى  ؿى بلى خً  وي لي عى فٍ قيل: )ما نػى 

 (. ٍب قاؿ تعأب ٨باطبان رسولو :فٍ وي كي نى 
 ﴾ بَِّٗيَ َُد ظَيًُِْ َْٖٓ ؤَلْسَسْطَ ًٌَََُِّٖ خَُِّوَ َّيًُِْ َْٖٓ ََّٙدءُ ًَىٌَُ ؤَػَُِْْ زِدُُْٔيْعًََِّٖ ﴿-ٙ٘
و رشاد كالتوجٌ ٥بداية اترة يراد ّٔا الدعوة كاإلاك  ،ا٥بدؼ النبيلك يصاؿ للمطلوب : ٗبعُب اإلدايةا٥ب   

، صراط كىًإنَّكى لىتػىٍهًدم ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ىي الٍب أثبتها هللا لرسولو ) ،إٔب طريق ا٣بّب كاالستقامة
كشرح الصدر  ،كالسداد كالصوابكاللطف  (ىداية التوفيق)كاترة يراد ّٔا  ّٓ-ِٓالشورل/ (هللا

أىكىمىٍن كىافى كىذا ال يقدر عليو غّب هللا كقولو ) ،ستقامة ٰبيا ّٔا القلب كيطمئنكاال ،بنور ا٥بداية
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نىاهي كىجىعىٍلنىا لىوي نيورنا تنا فىأىٍحيػىيػٍ كاف نزلت اآلية ٖبصوص السبب كىي : ا٤بعُب العاـ ُِِاألنعاـ/ (مىيػٍ
إنك ( ِإنََّك اَل تَػْهِدي َمْن َأْحبَػْبتَ ) ،٥با عمـو ا٤بعُب كسعة الداللة ٚباطب النيب )ص( كلكن أريد

ىدل كامبلن تتحقق  ،اي دمحم ال تستطيع خلق ا٥بدل من أحببت من قومك أك من غّبىم كىدايتو
ًإٍف ٙبىًٍرٍص ) ف بذلت كل ٦بهود كقولوإفتدخلو ُب دينك ك  ،ستقامة على ا٤بنهج اإلسبلميبو اال

اىي  َوَلِكنَّ اَّللََّ يَػْهِدي ٭با عليك الببلغ ا٤ببْب )أك  ّٕل/حالن (ٍم فىًإفَّ اللَّى الى يػىٍهًدم مىٍن ييًضلُّ عىلىى ىيدى
 هم السبيل ا٤بستقيم كييعيينهم عليويفّب  ،( بلطفو كتوفيقو كلو ا٢بكمة كا٢بجة البالغةَمْن َيَشاءُ 

ًإلىٍيًو يػيٍرجىعي اأٍلىٍمري كيلُّوي )كقولو  ُِسف/يو  (كىاللَّي غىاًلبه عىلىى أىٍمرًهً كقولو )  كيرغبهم فيو،  ُِّىود/ (كى
من لو كمقداره ا كل إنساف بقدره وهنى نىحي ييمين للهداية فػى كىو أعلم اب٤بستعدٌ  (َوُىَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ )

اًبللًَّ يػىٍهًد  كىمىٍن يػيٍؤًمنٍ ) كالتٌنور بنور اإلٲباف كقولو ،الذاتية للتشرؼ بشرؼ اإلسبلـكالرغبة األىلية 
 . ُُالتغابن/ (قػىٍلبىوي 

 عن النيب )ص( 
  شىٍيءه( الضَّبلىؿً  ًمنٍ  لىوي  كىلىٍيسى  ميزىيًٌننا إبًٍليسي  كىخيًلقى  ،شىٍيءه  ا٥ٍبيدىل ًمنٍ  إٕبىَّ  كىلىٍيسى  كىميبػىلًٌغنا دىاًعينا بيًعٍثتي )

 مٍ لكي ككي  ،وي يتى دى ىى  نٍ إاٌل مى  اؿه ضى  مٍ كي لي م كي ادً عبً  :وي لي بلى جى  لٌ قاؿ هللا جى )وعنو )ص(  ْٔٓكنز العماؿ خرب
أما : ىناؾ ىداية عامة وخاصة ُٖٗ/ٓالبحار( وي تى مٍ صً عى  نٍ إاٌل مى  به ذنً مى  مٍ كي ككلي  ،أغنيتو نٍ إاٌل مى  قّبه فى 

ٍلقىوي ٍبيَّ ىىدىلكقولو )  ا٥بداية العامة فىمىٍن شىاءى كقولو ) َٓطو/ (رىبػُّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيلَّ شىٍيءو خى
يٍػنىاهي السًَّبيلى ًإمَّا شىاًكرنا كىًإمَّا كىفيورنا)كقولو  ِٗالكهف/ (ٍليػيٍؤًمٍن كىمىٍن شىاءى فػىٍليىٍكفيرٍ فػى   ّاإلنساف/ (ًإانَّ ىىدى

ٍينً )كقولو  يٍػنىاهي النٍَّجدى ىذه اآلية  :ا٥بداية ا٣باصة ،ٕالرعد/ (كىًلكيلًٌ قػىٍوـو ىىادو )كقولو  َُالبلد/ (كىىىدى
أف هللا ال يهدم القـو الظا٤بْب  :يقوؿفالقرآف يؤكد و  ،ديثْب عن النيب )ص(مع ا٢ب ٔٓالقصص/

إى٭بَّىا  ،ًإٌف هللاى ا٢بٍىًلٍيمي اٍلعىًلٍيمي عن اإلماـ ا١بواد )ع( ) ،كا على ضبل٥بمالذين أصرَّ  ،كالكافرين كالفاسقْب
ٍنىعي  ،غىضىبيوي عىلىى مىٍن ٓبٍى يػىٍقبىٍل ًمٍنوي ًرضىٍاهي  مىٍن ٓبٍى يػىٍقبىٍل ًمٍنوي عىطىٍاءىهي ، كىًإ٭بَّىٍا ييًضلُّ مىٍن ٓبٍى يػىٍقبىٍل ًمٍنوي كىًإ٭بَّىا ٲبى

اٍهي( )مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي، مىٍن الى يىٍستىًقٍيمي ًبًو  ٕٛٓت هنج الببلغة خطبة ،ِٓ/ٖالكاُب !ىيدى
  (ِإنََّك اَل تَػْهِدي َمْن َأْحبَػْبتَ ) ٤باذا ا٥بداية ا٣باصة؟ (لًبًو الضَّبلىؿي ًإٔبى الرَّدى  ا٥ٍبيدىٍل ٯبىيرُّ 

 ك٥با صلة ابلقلب كالشعور كمؤثرات النفس ،ألف ا٥بداية تتصل ابلقناعة الفكرية كالعقائدية
القريب منهم  ،أنت تريد اي دمحم ا٥بداية لكل الناس ،كليس لئلنساف سلطة على ذلك كتفاعلها،

يضان ال أك  ،كال يعرفوف قيمتها كلكن العديد من الناس ال يريدكهنا ،٤بْبألنك رٞبة للعا ،كالبعيد
بُّوا اٍلعىمىى كقولو )  ،عرض عنها٩بن أيابىا كيي كراه، ابإل ا٥بداية  يريد هللا يٍػنىاىيٍم فىاٍستىحى كىأىمَّا ٜبىيودي فػىهىدى

ا٥بداية كالسعي كراءىا  كالرغبة ُب  كالقبوؿ بل يريدىا ٩بن علم فيو ا٣بّب ،ُٕفصلت/ (عىلىى ا٥ٍبيدىل
يػىٍهًدينً كقولو )  (َوُىَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ كلذا ختم اآلية ) ،ٗٗالصافات/( ًإٌ٘بً ذىاًىبه ًإٔبى رىيبًٌ سى

كصدقان كيسلك سبيلها حقان  ،يهدم من يشاء ٗبوجب علمو ا٢بقيقي أبف ىذا العبد يريد ا٥بداية
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كال يشاء ا٥بداية  ،ُّالشورل/ (مىن يىشىاءي كىيػىٍهًدم إلىٍيًو مىن ييًنيبي هللاي ٯبىٍتىيب إلىٍيًو ككاقعان كقولو )
ى٠ٍبىعىهيمٍ ) فان كقولواكجز  سبحانو عبثان  يػٍرنا ألى أما ا٢بكمة ٓت أف هللا  ،ِّاألنفاؿ/ (كىلىٍو عىًلمى اللَّي ًفيًهٍم خى

أف يتحقق ٕباؿ إاٌل مع مفهـو الدين ا٢بنيف ال ٲبكن  فٌ إ: دىاير يتعا٘ت ال يريد ا٥بداية إاّل من 
كىًقفيوىيٍم ًإنػَّهيٍم ألف اإلنساف مسؤكؿ عن عملو كقولو ) ،كالقناعة التامةكالرغبة اإلرادة كالرضا 

( أف هللا سبحانو ٣ٌبصى أٮبية ا٥بدايةكال مسؤكلية مع ا١برب كاإلكراه ) ،ِْالصافات/ (مىٍسئيوليوفى 
( ىيدنل لًلنَّاسً كقولو )و كتاب ىداية كدراية،ألن (ا٥بداية)القرآف العظيم كلو بكلمة كاحدة ىي 

 ىداية خاصة. ،ِالبقرة/ (ىيدنل لًٍلميتًَّقْبى كقولو ) ، ىداية عامة،ُٖٓالبقرة/
فهي  ،اؿ ُب ا٢بياةألٮبية دكرىا الفعٌ ، والقرآِنوا٥بداية من أىم ا٤بفاىيم ٓت الفكر اإلسبلمي 

 (غىفَّاره ًلمىٍن اتىبى كىآىمىنى كىعىًملى صىا٢ًبنا ٍبيَّ اٍىتىدىلكىًإٌ٘بً لى األساس الٍب تبُب عليو العقيدة كقولو )
التوبة كاإلٲباف كالعمل الصاّب   كجعل ا٥بداية ُب آخر اآلية ألهنا األساس الذم تعتمد عليو ِٖطو/

  .ٗيونس/ (يػىٍهًديًهٍم رىبػُّهيٍم إبًًٲبىاهًنًمٍ كقولو )
كىي  ،للحياة كاألحياء كالتٌصور اإلنسا٘بح الصحيا٤بنطلق األىم ُب صياغة التفكّب  :وا٥بداية

ك٥با خصائص ك٩بيزات  ،لبناء اتول اإلنسا٘ب العقائدم على أساس متْب األساسالبُب التحتية 
كىمىٍن يػىٍعتىًصٍم اًبللًَّ ارات تبُب على قاعدة ا٥بداية أك عدمها قولو )ضككل ا٢ب ،مهمة للفرد كآّتمع

تبُب على قاعدة ا٥بداية  ةككل العلـو ا٤بتنوع ،َُُآؿ عمراف/ (ميٍستىًقيمو فػىقىٍد ىيًدمى ًإٔبى ًصرىاطو 
 ،فكانت كسيلة تدمّب كهتديد ككعيد ،ككم من العلـو النافعة أسست على غّب ىدل هللا ،الرصينة

لتقول ألف ا ِِٖالبقرة/ (كىاتػَّقيوا اللَّى كىيػيعىلًٌميكيمي اللَّي لذلك قدـ القرآف التقول على العلم بقولو )
وكل تقدـ  ،كتعطي للعلم ىيبتو كأٮبيتو ُب ا٢بياة ،ا٤بتنوعةالواسعة ماف أماـ آفاؽ العلم أاـ صمٌ 

كتكشف مصطلحات  ،حضاري تظهر أٮبيتو على أساس القرب والبعد عن مسألة ا٥بداية
ـى أىٍك يػى التقدمية كالرجعية على أساس ا٥بداية كقولو )  ،ّٕا٤بدثر/ (تىأىخَّرى ًلمىٍن شىاءى ًمٍنكيٍم أىٍف يػىتػىقىدَّ

ز ا٤بهتدم من كّٔا يتميٌ  ،عرؼ ا٣بطأ من الصوابكّٔا يي  ،: الفرقاف بْب ا٢بق كالباطلوا٥بداية
كا٥بدفية من ا٢بياة من  ،كاألعمى من البصّب ،كالتقدـ من التأخر ،كا١بيد من الردمء ،الضاؿ

كالتوازف بْب  ،كا٢بياة كا٤بوت ،كمعرفة الركح كا١بسد ،السقيم القلب كالقلب السليم من ،البلىدفية
ار كا٤بيزاف لكل مفاىيم ا٢بياة ا٤بختلفة  يفإف ىداية هللا ىي ا٤بع، كالدنيا كاآلخرة، األمل كالعمل

كسبيلها  ،كاف مفتاحها بيد هللا  وألٮبية ا٥بداية ،َُِالبقرة/ (ًإفَّ ىيدىل اللًَّ ىيوى ا٥ٍبيدىلكقولو )
كال ، نةخاضعة لضوابط معنوية دقيقة معيّ  وا٥بداية، حلصحياالنفتاح على هللا، كيعرؼ منهجو ا

كبفعلو  ،قبل شكلوكداخلو ك٥با عبلقة ٗبضموف اإلنساف  ،ٚبضع للعاطفة بقدر ما ٚبضع للعقل
 .كٕبقيقتو قبل مٌدعاه ،قبل قولو
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( ِف اْلَمَقْاؿِ ِمْن ِلَساْ )أصدؽ( ِلَسْاُف ا٢ْبَْاِؿ أَبْلُغ وَ )ٓت غرر ا٢بكم كبلساف حالو قبل لساف مقالو 
كٗبقدار الرغبة تكوف مقدار  ،فمن أحٌب رساالت هللا كاالستقامة على منهج هللا رغب ُب ا٥بداية

ك٥با نسب  ،ّاألعلى/ (كىالًَّذم قىدَّرى فػىهىدىلفا٥بداية ٥با مقادير كموازين ٧بددة كقولو ) ،ا٥بداية
ىيٍم تػىٍقوىاىيمٍ كىالًَّذينى اٍىتىدى كىي تزيد كتنقص كقولو ) ،كمعايّب ٨بتلفة كمىٍن  ،ُٕدمحم/(ٍكا زىادىىيٍم ىيدنل كىآىاتى

مع طهارهتا النفسي ألنو ال يتناسب ٧بتواه  ،ييعرٍض عن رساالت هللا كيكره ىدايتو فبل يهديو هللا
كىٍيفى ) ٓت غرر ا٢بكم ،ِٖغافر/ (فَّ اللَّى الى يػىٍهًدم مىٍن ىيوى ميٍسًرؼه كىذَّابه إكقدسيتها كقولو )

ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىلٍ يىٍستى  طهر شيء ُب ىذا أك  ،ألف ا٥بداية أقدس شيء ُب ا٢بياة ،(؟ًطٍيعي ا٥ٍبيدى
 .الوجود

 ،ك ال يتناسب معها ٝبيع الناسللذ !!وتبقى ا٢بياة لغزًا مبهمًا ال يُفهم معناىا لوال ا٥بداية
كلكن ال  ٗيونس/ (بػُّهيٍم إبًًٲبىاهًنًمٍ يػىٍهًديًهٍم رى ) كلكن أبوأّا مفتوحة ليطا٥با كينا٥با ا١بميع كقولو

فىًإفَّ اللَّى ييًضلُّ مىٍن ) قاؿ تعأب ،كيسعى ٥با سعيها كىو مؤمن ،ها إاٌل الذم ىو أىل ٥بايستحقٌ 
  .ُٔا٢بج/ (كىأىفَّ اللَّى يػىٍهًدم مىٍن ييرًيدي كقولو ) ٖفاطر/ (يىشىاءي كىيػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي 

فا٤بشيئة كاإلرادة بيد اإلنساف كىو مسؤكؿ  ،على قدر اإلٲباف تكوف ا٥بدايةك  ،من يريد (َمْن َيَشاءُ )
كىلىقىٍد  كأتٌب مشيئة هللا تعأب على ضوء مشيئة اإلنساف تكرٲبان لو كقولو ) ،عن عملو كٰباسب عليو

ـى  ء ألنو ىو ا٤بسؤكؿ عن بنا ،فيختم هللا عملو ٗبا ٰبب ىو لنفسو ،َٕسراء/اإل (كىرٍَّمنىا بىًِب آىدى
ٍرءي )ٓت غرر ا٢بكم ، خركممستقبلو الدنيوم كاأل ٍتًيػىنَّكيٍم ًمِبًٌ ) كقولو  (نىفسىوي  يىضىعي  حىٍيثي  اٍلمى فىًإمَّا أيى

ًن اتػَّبىعى ىيدىامى فىبلى يىًضلُّ كىالى يىٍشقىى  (كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكنا، ىيدنل فىمى
 فإرادة هللا فوؽ كل إرادة كقولو ،عارضت إرادة اإلنساف مع إرادة هللاكلكن إذا ت ،ُِْ-ُِّطو/

 (كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اللَّي رىبُّ اٍلعىالىًمْبى كقولو ) ُٔاألنعاـ/ (كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً )
هللاي يػىٍفعىلي مىٍا ييرًٍيدي  ،أىٍنتى تيرًٍيدي كىأىانٍى أيرًٍيدي بدم عى يث القدسي )دُب ا٢ب ،ِٗالتكوير/ : قمة وا٥بداية (كى

أك  ،ل غّبهمٌ كالذم يك ،نساف ا٤بتكامل ُب ذاتوتكاملية ال يتناسب مع طهارهتا كقدسيتها إاٌل اإل
سرار الشخصية ٙبتاج إٔب علم كشف أة ُب كىذه الدقٌ  ،كالصاُب ُب فطرتو ائر ُب سٌلم التكاملالسٌ 

كمعرفة ىذه الدقة من خصوصيات هللا  ،ا٤بشاعرك  و النفوسنٌ كي ا تى كم ،كما ٚبفي الضمائر ،السرائر
سبأّا بيد أأما  ،لذلك أصبحت ا٥بداية من خصوصيات هللا عز كجل كنتائج ،تعأب كحده

الى ًإٍكرىاهى ُب كال يعطي هللا ا٥بداية ٣بلقو عبثان من دكف الرغبة فيها كقولو ) ،اإلنساف كقدرتو ككفاءتو
ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيًٌ الدًٌيًن قىٍد تػى   ،ألف اإلنساف ٨ُبّّب ٓت ا٥بداية ال مسّّب ٥با وال ٦بَب ،ِٔٓالبقرة/ (بػىْبَّ

كاإلنساف  ،فيكوف كا٤ببلئكة ،ختيار كا٢بساب كا١بزاء كا١بنة كالنارجبار يسقط التكرٙب كاإلألف اإل
كال  ،ختيارف إ، كال مسؤكلية من دك ىو ا٤بسؤكؿ كحده عن عملو يـو القيامة ك٧باسب عليو

 مسؤكلية مع إكراه كإجبار. 
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 : أسباب النزوؿ
َمْن ككلمة ) ،هان ال يستحقٌ ٤باآلية ذات داللة عامة توٌضح معايّب خاصة ٤بن يستحق ا٥بداية ك 

 ،السبب ولكن أريد لو عمـو ا٤بعُبوالقرآف وإف نزؿ ٓت خصوص  ،من صيغ العمـو (َأْحبَػْبتَ 
عن أيب ىريرة: )ابختصار( حْب دنت كفاة أيب طالب  ،طالبليس ٓت اآلية داللة على كفر أ  

( كمن ا٤بعركؼ إف أاب ِإنََّك اَل تَػْهِدي َمْن َأْحبَػْبتَ قاؿ لو النيب )ص( أسلم فلم يسلٍم فنزلت )
فأين أبو ىريرة من كفاة أيب طالب الٍب  ،ىريرة  أسلم سنة فتح خيرب بعد ا٥بجرة بسبع سنْب

كأمثا٥با كثّب؟!! كاآلية أصبلن ليس ٥با عبلقة  ،على كذب الركاية كىذا يدؿ ،حدثت قبل ا٥بجرة
كمؤمن آؿ مؤمن يكتم إٲبانو  كىو  ،كاحد عن كفر أيب طالب كليس ىناؾ دليل ،أبيب طالب

ح أبو طالب إبسبلمو ٤با أستطاع أف ينصر النيب )ص( كما أف مؤمن آؿ فرعوف لو لو صرٌ  !فرعوف
كلساف حاؿ آّاىد أبو طالب أصدؽ من لساف  ،ف ينصر موسىع أا ح إبٲبانو ٗبوسى ٤با استطصرٌ 

ٍاًف اٍلمىقىٍاؿً  أصدؽًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ كى ) ٓت غرر ا٢بكم، مقالو ( ككم ٩بن أعلن إسبلمو كلكنو ًمٍن ًلسى
كقد هنى  ،عن اإلماـ زين العابدين )ع( )٨بتصر( أيطعنوف ُب إٲباف أيب طالب !!استسلم كٓب يسلم

 ،كإف كانت اآلية مدنية َُا٤بمتحنة/ (كىالى ٛبيًٍسكيوا ًبًعصىًم اٍلكىوىاًفرً ؤمنة مع كافر كقولو )هللا أف تقرَّ م
طالب ُب  كبقيت فاطمة بنت أسد زكجة أيب ،أم ا٤بؤمنة تنفصل عن زكجها الكافر بدكف طبلؽ

كمن أشعار أيب طالب  ،ك٠بي بعاـ كفاتو بعاـ ا٢بزف! ،عهدتو كعصمتو حٌب مات أبو طالب
من خّب أدايف الربية دينان( كمن كصية أيب طالب  -دالة على إٲبانو )كلقد علمتي أبف دين دمحمال

تبت فيها كتب كي   ،لبِب ىاشم ابلدفاع عن نيب اإلسبلـ )ص(. كىناؾ أدلة كثّبة تدؿ على إٲبانو
 شركْب كرٌد عليها بوضوح فقاؿ:ا٤بخاصة فراجعها. ٍب ذكر تعأب شبهة من شبهات  ةمفٌصل
 ؼَََُٔخضُ ًَُِّ َِْ٘ءٍ َِِْهًد ِْٖٓ ًَهَدٌُُخ بِْٕ َٗعَّسِغِ خُْيًٍَُ َٓؼَيَ ُٗعَىَؽَّقْ ِْٖٓ ؤََْظِنَد ؤًَََُْْ ٌَُِّْٖٗٔ َُيُْْ لًََُٓد آَِٓنًد ُّفْسََ بَُِْْوِ ﴿-ٚ٘

 ﴾ ًََُُّٗد ًٌَََُِّٖ ؤًَْؽََُىُْْ َُد َّؼٌََُِْٕٔ
كىو أخذ  ،: نيٍستلبٍ فْ نتخطّ  ،ر األرضي ادكدالتصوٌ ك  ،الضٌيقة إهنا النظرة السطحية القريبة   

ِإْف نَػتَِّبِع : كقاؿ بعض مشركي مكة )ا٤بعُبكاإلخراج من البلد بسرعة ،الشيء على كجو االستيبلء
أم إف اتبعناؾ اي دمحم على دينك كتركنا  ،كُب ذلك داللة أهنم ال ينكركف أنو ا٥بدل (ا٥ْبَُدى َمَعكَ 

نا فيجتمعوف على ٧باربتنا كينهبوف أموال ،نا العرب كتسلب حياتناديننا ٬باؼ أف تتخطف
ك٫بن ال طاقة لنا أف نقتدم بك اي دمحم  ،كال انصر لنا كال معْب ،كٱبرجوننا من أرضنا ،كمصا٢بنا

 ،من النفوس الضعيفة ،كىذا التربير الضعيف !كندفع ضريبة اإلٲباف الغالية ٤بخالفتنا ما ىم عليو
م هنٌ إك  ،وبكيغّب بعضهم على بعض كيسل ،هنم يغزك بعضهم بعضان أكاالهنزامي،  كا٤بنطق الضعيف 

يػٍره حىاًفظنا كىىيوى أىٍرحىمي الرَّاًٞبًْبى ) ينسوف هللا ىو كحده ا٢بافظ كا٢بامي كقولو  ،ْٔيوسف/ (فىاللَّي خى
 ،ن اب تعأبظكا الؤ كلكنهم أسا ،كٛبرُّ عليو سينن الببلاي كل إنساف بقدره ،كاإلنساف ٲبوت أبجلو
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كلكن ا٢بقيقة  ،كظنوا أف الكفر سيعلو على اإلٲباف ،نو ال ينصر دينو كال يدافع عن الذين آمنواأك 
ُب ظركؼ  ،بعوا الرسوؿ )ص( ليتم ٥بم األمن كرغد العيش كٲبٌكن ٥بم ُب األرضلو آمنوا كاتٌ 

 موضوعية مناسبة. 
أكٓب نعصم  ،٪بعل :٭بّكن ،( ال حجة ٥بم ُب ىذا العذرَآِمًنا َأَوٗتَْ ٭ُبَكِّْن ٥َبُْم َحَرًمافرد هللا عليهم )

كال ٲبكني أف  ،ٰبَبمو العرب منذ أايـ أبيهم إبراىيم ،دماءىم ككرامتهم ك٪بعل ٥بم ا٢بـر ا٤بكي آمنان 
من  يو األرزاؽ ٘بلب إليو ك٘بمع ف (ِمْن َلُدَنَّ  ٯُبْىَب ِإلَْيِو َٜبََراُت ُكلِّ َشْيٍء ِرْزقًاينا٥بىم أحده فيو بسوء )

( عطاءن من عندان مع أنو بواد غّب ذم زرع ِمْن َلُدَنَّ  ِرْزقًامن كل مكاف ُب التجارة )كل شيء، 
موا إٔب حرمة فكيف يسلبوف األمن إذا آمنوا كاىتدكا كضي  ،ا كىم كفرةذ٥بم من عندان؟ كى (ِرْزقًا)

كلكن أكثرىم جاىلوف ال يتفكركف ُب ىذه  (َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم اَل يَػْعَلُموفَ البيت حرمة اإلسبلـ؟ )
اء على قالذم ٰبفظهم من ٚبٌطف العرب ىو شركهم كعبادهتم األصناـ كالبأف فيحسبوف  ،النعمة

ًإفَّ اأٍلىٍمرى كيلَّوي كال يعلموف ) ؟كأين تكوف ا٤بخالفة ؟كال يعلموف أين يكوف األمن ،تباع األعمىاال
كأيضان  ،٤بكي ُب أمن كأماف من ا٢برب كالقتاؿ كمن ا١بوع كا٢بصارإٌف ا٢بـر ا ،ُْٓآؿ عمراف/ (للًَّ 

كىمىٍن ييرًًد اللَّي ؟ كقولو )ا٤بطلوبة ىم ال يعلموف أين يكوف األمن ككيف يكوف؟ ككيف تكوف ا٤بخافة
ئنا يػٍ ًٍلكى لىوي ًمنى اللًَّ شى نػىتىوي فػىلىٍن ٛبى يتم ٥بم األمن بعوا الرسوؿ الكرٙب لفعليهم أف يتٌ  ،ُْا٤بائدة/ (ًفتػٍ

 أماف النفس كاطمئناف القلب كأمن آّتمع.  ،كاألماف كاالطمئناف ا١بامع ا٤بانع
كا٤بطلوب أف ٱبافوا من أبس هللا كأيمنوا  ،خافوا الناسى كأمنوا من هللاكبّب، إهنم إهنم كقعوا ُب خطأ  

نػَّتىافً الناس كقولو ) ـى رىبًًٌو جى كال أتمن  ،خف أتمن) رر ا٢بكمٓت غ ْٔالرٞبن/ (كىًلمىٍن خىاؼى مىقىا
( ألف ٜبرة ا٣بوؼ من هللا األمن النفسي كاالجتماعي. كأف ا٣بوؼ النفسي كالكآبة كالقلق فتخف

فىًمنػٍهيٍم مىٍن ىىدىل اللَّي كىًمنػٍهيٍم ال يكوف إال من البعد عن ىدل هللا كقولو ) ،كاألرؽ للفرد كآّتمع
لىةي  اٍنىوي  هللاى  خىاؼى  مىنٍ ُب غرر ا٢بكم ) ّٔل/حنال (مىٍن حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّبلى  شىٍيءو، كيلًٌ  ًمنٍ  هللاي  آمىنىوي  سيٍبحى

افىوي  النَّاسى  خىاؼى  كىمىنٍ  اٍنىوي  هللاي  أىخى ًإفَّ الًَّذينى قىاليوا رىبػُّنىا اللَّي ٍبيَّ اٍستػىقىاميوا فىبلى ( كقولو )شىٍيءو  كيلًٌ  ًمنٍ  سيٍبحى
 ،لوف الفساد ُب حياهتمفضٌ : كثّب من الناس يي فائدة ،ُّاألحقاؼ/ (ٰبىٍزىنيوفى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم 

ت ايهم أبنواع ا٤بضايقلفوف من مكر األعداء كآتمرىم عاألهنم ٱب ،ستقامة كالعفة ُب الدينعلى اال
ٍيئان ًمٍن ًديًنهً األمنية كالسياسية كاالقتصادية ...أْب ُب غرر ا٢بكم ) ٍم إًلٍصبلًح الى يػىتػٍريؾي النَّاسي شى

لٌدًين(  عن النيب )ص( (ًإاٌل فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا ىيوى أىضىرُّ ًمٍنوي  ،دينٍػيىاىيمٍ  كنز )كىيًٌل لىمىٍن طىلىبى الٌدٍنًيا ابى
 كمن ىذا مصاديق اآلية. ،َُِٗٗالعمل خرب

يُْْ َُْْ ظٌَُْْٕٖ ِْٖٓ زَؼًِْىِْْ بَُِّد هًَِِِْد ًًَُنَّد َٗمُْٖ ًًََْْ ؤَىٌَِْْنَد ِْٖٓ هََُّْصٍ زَؽَُِضْ َٓؼَِْٙعَيَد كَعِِْيَ ََٕٓدًِنُ﴿-ٛ٘
 ﴾خٌَُْخَِؼِنيَ
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الطغياف كالغركر كالكربايء كالكفر ك٘باكز ا٢بدكد ُب التعامل ابستخفاؼ  :البطر: بطرت معيشتها
تدىش ف ،كٓب ٙبفظ حق هللا كٓب تشكره عليها ،سراؼ ُب التعامل معهامع النعم الكثّبة كالثراء كاإل

كصرفها إٔب غّب كجهها  ،ها من الشكرالنفس من سوء التعامل مع كفرة النعم كعدـ القياـ ٕبقٌ 
 :ا٤بعُب َّّحكم/ (مىعىاًصيوً  عىلىى بًًنعىًموً  تىٍستىعًينػيوياٍ  أىالَّ  هللا يػىٍلزىميكيمٍ  مىا أىقىلُّ ) ٓت هنج الببلغة ،الصحيح

ر هللا ُب األرض فسادان كطغوا كبغوا فدمٌ  اكسعو  (َشتَػَهاَبِطَرْت َمِعيككثّب من أىل قرية أثرل أىلها )
فَِتْلَك َمَساِكنُػُهْم َٗتْ ) ،ل ّٔم النقمة ُب عاقبة أمرىمكأزاؿ عنهم النعمة كأحٌ  ،عليهم كخٌرب دايرىم

بعد ( فتلك مساكنهم خاكية موحشة كصار أكثرىا خراابن من ُتْسَكْن ِمْن بَػْعِدِىْم ِإالَّ َقِليبًل 
إشارة إٔب  ،كا٤بسافركف للتجارة ٍب يهجركهناال يسكنها إاٌل ا٤بارة إذ  ،إاٌل زمنان يسّبان  ،تدمّبىم

ؼ ُب ا٤بالكْب لدايرىم إذ ٓب ٱبلفهم أحد يتصرٌ  (وَُكنَّا ٫َبُْن اْلَوارِِثْبَ ) ،مساكن عاد كٜبود كقـو لوط
الباقي بعد خلقو كقولو  ألنو ىو سبحانو ،كالشيء إذا ٓب يبق لو مالك قيل إنو مّباث هللا ،دايرىم

 .ُُٕىود/ (كىمىا كىافى رىبُّكى لًيػيٍهًلكى اٍلقيرىل ًبظيٍلمو كىأىٍىليهىا ميٍصًلحيوفى )
ًئنَّةن كمثلها ) انىٍت آىًمنىةن ميٍطمى : تكشف فائدة ُُِل/حالن (يىٍصنػىعيوفى )إٔب( ..كىضىرىبى اللَّي مىثىبلن قػىٍريىةن كى

أف كل قـو كانوا مثل حا٥بم من إنعاـ هللا ابلنعم الظاىرة  ،كقانوف شامل ،اآلية عن سينة عامة
ليوا أى فكفركا النعمة كقابلوىا ابلبطر كالكفر كالسرؼ فدمرىم هللا كقولو ) ،كالباطنة ٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى بىدَّ

لُّوا قػىٍومىهيٍم دىارى اٍلبػىوىارً   ٕٖٓت هنج الببلغة خطبة ،ؾ: ا٥ببلالبوار ِٖإبراىيم/ (نًٍعمىةى اللًَّ كيٍفرنا كىأىحى
ٍافى قػىبػٍلىكيٍم قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّعظى ًبكيٍم مىٍن بػىٍعدىكيمٍ اً ) ( ٍب أخرب سبحانو عن عدلو كأنو ال يهلك تًَّعظيويٍا ٗبىٍن كى

 أحدان إالٌ بعد قياـ ا٢بجة عليو فقاؿ:
ًٌُُٔد َّعٌُِْ ػََِْْيِْْ آََّدظِنَد ًََٓد ًُنَّد ُٓيٌِِِِْ خُْوٍَُُ بَُِّد ًَؤَىُِْيَد ًََٓد ًَدَٕ ََزُّيَ ُٓيِِْيَ خُْوٍَُُ لَعََّ َّسْؼَػَ كِِ ؤُِّٓيَد ََ﴿-ٜ٘

 ﴾ََدٌَُُِٕٔ
أف يهلك أىل القرل الكافرة ا٤بتبطرة  ،كما كانت سيٌنة هللا الٍب كتبها على نفسو رٞبة بعباده

َها َرُسواًل ا٤بفسدة ) َعَث ٓت أُمِّ : أّمها ،تبها على نفسو رٞبة بعبادهكٍب  تلك ىي سينة هللا ال (َحٌبَّ يَػبػْ
أم حٌب يبعث ُب أصلها ككجهائها  ،سةيكىي العاصمة الرئ ،أصلها كرأسها كمركزىا ا٤بؤثر

ُلو َعَلْيِهْم َآاَيتَِناكعاصمتها رسوالن )  (َرُسواًل هم رسالة هللا إلٛباـ ا٢بجج كقطع ا٤بعاذير )غ( يبليَػتػْ
كالقرآف  ،كالعقل الناضج ،ليشمل النيب كالوصييتوٌسع مغزاه، ك  ،كالرسوؿ ىنا جاء نكرة ليعم معناه

كىًلكيلًٌ قػىٍوـو كالدعاة ا٤بخلصْب إٔب هللا كقولو ) ة، كالعلماء العاملْب٥بدااكا٤ببلغْب  ،كالسنة الصحيحة
فهم  ،األصل ُب أـ القرل ألف ُب أىلها فطنة كتفٌهم ك٘باكب كانفتاح صٌ كإ٭با خى  ،ٕالرعد/ (ىىادو 

َوَما ُكنَّا ) ،كاف فسدكا فسدت األمة ،صلحت األمة اىؤالء إف صلحو  ،عرؼ اب٢بقأدعوة ك أقبل لل
( كال هنلك أىل القرل إاٌل كقد استحق أىلها ا٥ببلؾ بظلمهم ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوَأْىُلَها ظَاِلُموفَ 

اكىذا بياف قولو ) ،كجحودىم كفسادىم قد هللا سبحانو لك) ،ْٗالكهف/ (كىالى يىٍظًلمي رىبُّكى أىحىدن
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: دلت اآلية فائدة (!!نذر حٌب كأنو أعذرأنو أك  ،كلقد سَب حٌب كأنو غفر ،أمهل حٌب كأنو أٮبل
كميكٌره  ،كمنٌغص العيش ،كمانع النبات ،ألف الظلم قاطع ا٢بياة ،على أف الظلم سبب ا٥ببلؾ

 كالظلم ُب الدنيا ظلمات ُب اآلخرة. ،كمقلق النفس ،األايـ
 ﴾ َٕد ؤًُظِْعُْْ ِْٖٓ َِْ٘ءٍ كََٔعَدعُ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًَِِّنَعُيَد ًََٓد ػِنًَْ خَُِّوِ وٌَُْْ ًَؤَزْوََ ؤَكََِد ظَؼْوًٌََُِِٓ ﴿-ٓٙ

َفَمَتاُع ا٢ْبََياِة )...إْب حاؿ كما أيعطيتهم من كل شيء أيها الناس من ماؿ كٝباؿ ككماؿ كحسن
نْػَيا تتمتعوف بو ُب حياتكم الدنيا  ،صاتكج اب٤بنغٌ ز ت ك٩بفهو متاع قليل ك٧بدكد مؤقٌ ( الد 

ككل شيء ُب الدنيا مهما كربي كعظمي كغبل ٜبنو  ،ٍب ينقضي كينتهي ،ىو ٝباؿ طبيعتها (َوزِينَػتُػَها)
ألف كل  ،كبّبة  كعليو تبعات ثقيلة كمسؤليات ،ت كلذة زائلة( مؤقٌ متاع)٦برد كندر كجوده فهو 

أم خلقت  ،كإٌف الدنيا خلقت لغّبىا كليست لذاهتا ،ليس لذاتوشيء ُب الدنيا أيريد لغّبه ك 
ٌر َوأَبْػَقىلآلخرة. )  ،كما عنده سبحانو من األجر كالثواب كالنعيم ا٤بقيم الدائم (َوَما ِعْنَد اَّللَِّ َخيػْ

الذم ُب حبللو حساب كا٤بتاع ادكد الزائل  ،تا٤بؤقٌ  من ىذا النعيم (لأبقل أتمٌ )فضل أخّب ك 
ا٘ب؟ فمن ٓب فأفبل تتفكركف أف الباقي أفضل من ال ،(؟ توبيخ ٥بمَأَفبَل تَػْعِقُلوفَ ) مو عقابكُب حرا

نٍػيىا كىالى يرٌجٍح منافع اآلخرة على منافع الدنيا يكوف كأنو عٌطل عقلو كقولو ) فىبلى تػىغيرَّنَّكيمي ا٢بٍىيىاةي الدُّ
بكم منها ُب حلقلة ما يص ،م كثرة ما يعجبكم ُب الدنيافبل يغرنك ّّلقماف/ (يػىغيرَّنَّكيٍم اًبللًَّ اٍلغىريكري 

نٍػيىاٍ  ًافَّ ) ٓت غرر ا٢بكم ،اآلخرة اٍ  رىغىبى  مىنٍ  عىلى تػىٍلتىفُّ  كىالشَّبىكىةً  الدُّ الدنيا ما يبلغك  ( خٍذ منًفيػٍهى
 ألف ،اآلخرةمنازؿ رز كابلدنيا ٙب ،كال أتخٍذ من الدنيا ما ٲبنعك خّب اآلخرة ،أعلى منازؿ اآلخرة

 ،يدرؾ طبيعة ىذا كذاؾكاع لكن ا٤بفاضلة بْب ىذا كذاؾ ٙبتاج إٔب عقل  (ةرَ خِ اآل ةُ عَ زرَ نيا مَ الدّ )
قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى اللًَّ الًٍَّب أىٍخرىجى ) : ا٤بذمـو من متاع الدنيا ىو أف يطغى اإلنساف بسببو كإالٌ إذف

كمتاع اآلخرة  ،كا٤بفاضلة بْب متاع الدنيا العاجل ،ِّؼ/األعرا (ًلًعبىاًدًه كىالطَّيًٌبىاًت ًمنى الٌرًٍزؽً 
لتدرؾ بسهولة طبيعة ة قٌ بدكتدبّب األمر  ،انفذكنباىة فكر كاع ٙبتاج إٔب التفاتة عقل  ،اآلجل

 –عمٍل اف ،شهوة ساعة أكرثت صاحبها حزانن طويبلن  كربٌ  ،كحقيقة اآلخرة ا٣بالدة، الدنيا ا٤بؤقتة
كاعمل للجنة بقدر  ،كاعمل لآلخرة بقدر بقائك فيها ،عمرؾ فيها للدنيا بقدر -أيها ا٤بؤمن 

القرآف العقبلء كاعمل للنار بقدر صربؾ عليها كٙبملك إليها! ك٥بذا نٌبو  ،قك إليهاو إٲبانك ّٔا كش
 ،ّّٔ/ُٕالبحار( بةن اقً ىا عى ّبي خى  رً األموي  ّبي خى )عن النيب )ص(  أمرىم،على ضركرة التفٌكر ُب عاقبة 

 مؤثر الدنيا كمؤثر اآلخرة فقاؿ: ٌبْب عاقبة
 ﴾َْدَٓصِ َِٖٓ خُُْٔمْعََُِّٖؤَكََٖٔ ًَػًََْٗدهُ ًَػًًْخ لََٕنًد كَيٌَُ َُدهِْوِ ًََٖٔ َّٓعَّؼْنَدهُ َٓعَدعَ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ؼَُّْ ىٌَُ ٌََّّْ خُْوِ﴿-ٔٙ

١بنة كما فيها من النعيم ا٤بقيم ا٣بالد مع جزاءن طيبان كرٲبان قاطعان اب (َوْعًدا َحَسًناَأَفَمن َوَعْدََنُه )
 (ًإفَّ كىٍعدى اللًَّ حىقّّ كقولو )  وفهو ال ٧بالة مدرك ،(فَػُهَو اَلِقيوِ اء على طاعتو )ز ج ،التقدير كالتكرٙب

نْػَيا) َٔـ/ك الر  ، ظاىره عناه ٗبتاع من متٌ (؟ كَكَمن مَّتػَّْعَناُه َمَتاَع ا٢ْبََياِة الد  لذيذ حلوو ٝبيلو منعشو
ابآلالـ كا٤بتاعب  ٌغصه نػى مي  ،قصّب زائل ُب ا٢بياة الدنيايٌسر كيغٌر كابطنو يىضٌر، كلكنو متاع 
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 (ِمَن اْلُمْحَضرِينَ ٍب يكوف مصّبه ُب اآلخرة ) (ّتَّ ُىَو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِينَ كا٤بشاكل؟ )
كالتعبّب يوحي  ،ضطرابوؼ كاخكىو ُب حالة  ،للعقابإما للثواب كإما للحساب كا١بزاء 

آلخرة   اقل بينهما؟ كاآلية إيضاح ٤با قبلها من الفارؽ الكبّب بْب الدنيا ك افهل يساكم الع ،الكرهاب
نٍػيىا كىاآٍلىًخرىةً كقولو ) نٍػيىا فىًعٍندى اللًَّ ثػىوىابي الدُّ عن النيب )ص(  ،ُّْالنساء/ (مىٍن كىافى ييرًيدي ثػىوىابى الدُّ

ٓت غرر  (تمُب يـو القيامة أنو ٓب يعط من الدنيا إاٌل قواتن ىو ياٌل إ كاآلخرين ما من أحد من األكلْب)
ٍاًدمان ًلميٍلًكًو طىمى ) ا٢بكم ٍاًدمىان ًلًديًٍنًو ًإنٍػقىٍادى لىوي كيلُّ سيٍلطىٍافو ، كىمىٍن جىعىلى ًديٍػنىوي خى عى مىٍن جىعىلى ميٍلكىوي خى

ٍيئان ًمٍن ًديًنًهٍم إًلٍصبلًح دينٍػيىاىيٍم ًإاٌل فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا الى يػى ) أيضاً و فيو ( ًفٍيًو كيلُّ ًإٍنسىٍافو  تػٍريؾي النَّاسي شى
 :فائدة( ىيوى أىضىرُّ ًمٍنوي 

ُب شكلو  ،( بكل معا٘ب الوعد ا٢بسن ُب كميتو ككيفيتوَوْعًدا َحَسًنا) هللا تعأب ىمكعد -ُ
كببل فاصل بْب الوعد كتسليم  ،كأتخربسرعة مدىشة دكف توقف  (فَػُهَو اَلِقيوِ ) كمضمونو

 (ّتَّ ُىَو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِينَ عْب ُب الدنيا بقولو )ت اآلية عن ا٤بتمتٌ بينما عربٌ  ،ا٤بكافأة
كما طاؿ ٛبتعهم ُب الدنيا فيطوؿ   ،أم ىناؾ زمن طويل ٥بؤالء ،( للَباخي الزمِبّتَّ كجاءت )

كحاؿ التمتع ُب الدنيا  ،بْب حاؿ إحضارىم للحساب يـو القيامةفيكوف  !!حسأّم ُب اآلخرة
-ِ ،ٖالتكاثر/ (ٍبيَّ لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيمً كقت عسّب كطويل كٰباسب على كل نعمة كقولو )

سلوب أاآلية  -ّ ،لَبجيحابكجاءت اآلية بصيغة االستفهاـ ليكوف أبلغ ُب التأثّب كُب االعَباؼ 
كمن  ،ز كمثّبفٌ سلوب ٧بي أكأسلوب ا٤بقارنة لتحريك ا٤بشاعر، ْب متاع الدنيا كمتاع اآلخرة مقارنة ب
 كالدعوة إٔب هللا.كالتعليم ساليب الَببية أأفضل 

خُْوٌٍَُْ ََزَّنَد ىَاَُُدءِ خٍََُِّّٖ هَدٍَ خٍََُِّّٖ لَنَّ ػََِْْيُِْ  ،ًٌَََّّْ ُّنَديِّيِْْ كََْوٌٍُُ ؤََّْٖ ًََُُ٘دجَِِ خٍََُِّّٖ ًُنْعُْْ ظَّْػٌَُُٕٔ  ﴿-ٖٙ-ٕٙ
 ﴾ ؤَؿٌَّْْنَد ؤَؿٌَّْْنَدىُْْ ًََٔد ؿٌََّْنَد ظَسََُّؤَْٗد بَُِْْيَ َٓد ًَدٌُٗخ بَِّّدَٗد َّؼْسًًَُُٕ

 (أَْيَن ُشرََكاِئيَ كيـو يناديهم رّٔم فيقوؿ توبيخان ٥بم: ) ،من مشاىد يـو القيامةمثّب ُب مشهد    
عبدٛبوىم من دك٘ب  نالذي ،وىيةلكنتم تزعموف أهنم شركاء ٕب ُب األن الذين  أي ،ا٣بطاب للمشركْب

تىًصريكفى كزعمتم أهنم ينصركنكم كيشفعوف لكم؟ كقولو )  ،ّٗالشعراء/ (ىىٍل يػىٍنصيريكنىكيٍم أىٍك يػىنػٍ
 تباعهم الأف أك  ،ليـو ٥بؤالء الشركاءااالستفهاـ للتأنيب كالتوبيخ كهللا سبحانو يعلم أف ال كجود 

قَاَؿ الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم  )-ّٔ ،كلكنو موقف ا٣بزم على رؤكس األشهاد ،يعلموف عنهم شيئان 
كا٤بعبودين من شياطْب الذين  ،ا( قاؿ رؤساؤىم ككرباؤىم ُب الفساد كفرعوف ك٭بركد كغّبٮباْلَقْوؿُ 

رَبػََّنا نس كالشياطْب )إلأم العذاب بسبب طغياهنم من ا١بن كا (َعَلْيِهُم اْلَقْوؿُ أم كجب ) (َحقَّ )
( أضللناىم عن َأْغَويْػَناتباعنا الذين )أىؤالء  ،عن منهج هللا الضبلؿ :الغواية( َىُؤاَلِء الَِّذيَن َأْغَويْػَنا
كراه كلكن بطريق جبار كاإل ال ابإل ،لنالأضللناىم كما ض (َأْغَويْػَناُىْم َكَما َغَويْػَناسبيلك ا٤بستقيم )

كانقادكا معنا   ،كما ضللنا ٫بن  ،تارين لتأثّبان عليهم، فضلوا ٨بْب القبيحالوسوسة كالتضليل كتزي
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على ترؾ كانتبهوا كلو فكركا قليبلن ٤بلكوا القدرة كاإلرادة  ،باع األعمىبعوان اتٌ انقياد ا١بهبلء كاتٌ 
 .كدائمان ا١بهبلء ضحية ا٤بتآمرين ،قيادتنا الضالة كاستقاموا

ََن يَػْعُبُدوفَ تَػبَػرَّْأََن ِإلَْيَك َما َكا) إننا تربأان إليك اي هللا منهم كمن أعما٥بم كمن عبادهتم إايان  (نُوا ِإايَّ
فهم كحدىم  ،ىم كشهواهتم كمصا٢بهمءفما كانوا يعبدكننا كإ٭با كانوا يعبدكف أىوا ،كصاركا اعداء

 ٕٔاألحزاب/ (رىاءىانى فىأىضىلُّوانى السًَّبيبلى كىقىاليوا رىبػَّنىا ًإانَّ أىطىٍعنىا سىادىتػىنىا كىكيبػى ) ا٤بسؤكلوف عن ذنؤّم كقولو
كىمىٍن يىكيًن الشٍَّيطىافي لىوي ، كقولو )َِِاألعراؼ/ (كىًإٍخوىانػيهيٍم ٲبىيدُّكنػىهيٍم ُب اٍلغىيًٌ ٍبيَّ الى يػيٍقًصريكفى كقولو )

 .ّٖالنساء/( قىرًيننا فىسىاءى قىرًيننا
ًٌَََّّْ  ،ٌْىُْْ كََِْْ َّْٕعَفِْسٌُخ َُيُْْ ًَََؤًَُخ خُْؼٍََخذَ ٌَُْ ؤََّٗيُْْ ًَدٌُٗخ َّيْعًًََُٕ ًَهََِْ خيْػٌُخ ًََُُ٘دءًَُْْ كًََػَ ﴿-ٙٙ-ٗٙ

 ﴾ كَؼََِْٔطْ ػََِْْيُِْ خُْإَْٗسَدءُ ٌََّْٓحٍٍِ كَيُْْ َُد َّعََٕدءٌََُُٕ ،ُّنَديِّيِْْ كََْوٌٍُُ َٓدٌَخ ؤَـَسْعُُْ خَُُُِِْْٔٔنيَ 
بعوىم ذكىم آ٥بة كاتٌ كالشركاء ىم الذين اٚبٌ  ،يع ا٤بشركْب توبيخان ٥بمكقيل يـو القيامة إٔب ٝب

قيل ألم نوع من  ،( أضافها إليهم لقناعتهم ّٔاُشرََكاءَُكمْ ) كجاء تعبّب ،طاعوىم من دكف هللاأك 
أين الذين كنتم تعبدكف ٥بم قيل  ،بع طاغواتن ظا٤بان طمعان ُب دنياهبع ىواه أك اتٌ سواء اتٌ  ،شركائهم

( كٓب ٥َبُمْ  َفَدَعْوُىْم فَػَلْم َيْسَتِجيُبوادكف هللا؟ أدعوىم لينقذككم من العذاب الذم كنتم توعدكف ) من
فكيف  ،كلكنهم يطيعوف األمر مقهورين لزايدة ذلتهم كحسرهتم كفضيحتهم ،ران غّب ذلكظيكن منت

َورََأُوا ) ّٕا٢بج/ (ٍطليوبي ضىعيفى الطَّاًلبي كىاٍلمى اء عن نصرة أنفسهم كقولو )فيستجيبوف ٥بم كىم ضع
( كٛبنوا حْب شاىدكا العذاب لو كانوا مؤمنْب مهتدين على منهج اْلَعَذاَب َلْو أَنػَُّهْم َكانُوا يَػْهَتُدوفَ 

كال ينفع الندـ بعد فوات  ،كالتمِب رأس ماؿ ا٤بفلسْب ،كيـو القيامة يـو ا٢بسرة كالندامة ،هللا
فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا كقولو )  ،ُُٓ/ٕٕالبحار (يـو القيامة ندامة ،الندامة رٌ ش) عن النيب )ص( ،األكاف

ًدًمْبى  ُتُم اْلُمْرَسِلْبَ ) -ٓٔ ،ٔا٢بجرات/ (فػىعىٍلتيٍم انى ( توبيخ آخر َويَػْوـَ يُػَناِديِهْم فَػيَػُقوُؿ َماَذا َأَجبػْ
؟ ُب مشهد إٔب اإلٲباف اب جبتم رسلي حْب دعوكميـو يناديهم هللا كيسأ٥بم ماذا أ للمشركْب أم

كلكنو  ،كإف هللا ليعلم ماذا أجابوا ا٤برسلْب ،ا٤بمزكج ابلذلة كا٥بوافكا٢بسرات، ٩بلوء ابلكرابت 
فَػَعِمَيْت َعَلْيِهُم اأْلَنْػَباُء يَػْوَمِ ٍذ )-ٔٔ ،شهادسؤاؿ التأنيب كا٢بسرة كالتشهّب ّٔم على رؤكس األ

 ( فَػُهْم اَل يَػَتَساَءُلوفَ 
لسن األ ستكخر  ،النفوس تكعمي ،: فخفيت كاشتبهت عليهم ا٢بججاأْلَنْػَباءُ  فَػَعِمَيْت َعَلْيِهمُ 

فصمتوا  ،كعجزكا عن ا١بواب ا٤بقنع ،فلم يعرفوا ماذا يقولوف ،عن األعذار ا٤بنجية من العذاب
ُب عمى  ،لتساكيهم ٝبيعان ُب دىشتهم كحّبهتم ،يما بينهم عنهالدىشتهم كذىو٥بم كٓب يتساءلوا ف

تيذىل رسل هللا  ألنو حاسم كقاسم،  إنو موقف رىيب ك٨بيف ،كالعجز عن ا١بواب األنباء عليهم
يػىٍوـى ٯبىٍمىعي اللَّي الرُّسيلى فػىيػىقيوؿي ) فتكل ا١بواب إٔب علم هللا تعأب كقولو ،عن جواب مثل ىذا السؤاؿ

ـي اٍلغيييوبً  تيٍم قىاليوا الى ًعٍلمى لىنىا ًإنَّكى أىٍنتى عىبلَّ فما ظنك ابلضالْب؟! كالتعبّب  ،َُٗا٤بائدة/ (مىاذىا أيًجبػٍ
ككأ٭با األنباء عمياء ال تصل  ،ُب مشهد ٩بلوء ابلعمى ا٢بٌسي كالنٌفسي ،مبالغة العمى (فَػَعِمَيتْ )
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كال جواابن كىم ُب ذىو٥بم ساكتوف ٨بذكلوف  كال ٲبلكوف سؤاالن  ،كىم ال يعلموف أم شيء ،إليهم
 مبهوتوف.

 ﴾ ًَآَََٖٓ ًَػَََِٔ صَدُِمًد كَؼَََٕ ؤَْٕ ٌٌََُّٕ َِٖٓ خُُْٔلِِْمِنيَكَإََّٓد َْٖٓ ظَدذَ  ﴿-ٚٙ
 ،كالعمل الصاّبالصادؽ ا٣بفي توبة نصوحة، كٝبع بْب اإلٲباف  أكفأما من اتب من الشرؾ ا١بلي 

ي كاألمل، فسعى أٍف يكوفى من الفائزين ٔبنات النعيم،)عسى( ُب كبلـ ا٤بخلوؽ تدؿ على الَبجٌ 
ًإفَّ ألنو كعد كرٙب من رب رحيم كقولو ) ،لق تدؿ على التحقق بفضل من هللا كرٞبتوكُب كبلـ ا٣با

ث ، ففي الوقت الذم يبلغ الكرب ذركتو اب٤بشركْب، يتحدٌ ٗآؿ عمراف/(اللَّى الى ٱبيًٍلفي اٍلًميعىادى 
ك٤بن شاء أف  ،الفبلحنعمة ره من الرجاء ُب ظكما ينت ،سبحانو عمن اتب كآمن كعمل صا٢بان 

ة هللا ال ٗبا يعمل من ٞبعٌلق رجاءه بر تكُب الوقت فسحة لبلختيار! كأف على ا٤بؤمن أف ي ،تارٱب
لىٍن ) عن النيب )ص( .ِٖطو/(كىًإٌ٘بً لىغىفَّاره ًلمىٍن اتىبى كىآىمىنى كىعىًملى صىا٢ًبنا ٍبيَّ اٍىتىدىلصا٢بات. كقولو )

( برٞبة منو كفضلهللا د٘ب ، إاٌل أف يتغمٌ أحده منكم بعملو، كال أنت ايرسوؿ هللا؟ كال أانيػىٍنجيوى 
 .ُٗص٦ْبمع البياف

 ﴾َٓد ًَدَٕ َُيُُْ خُْىََُِْشُ  ُٔسْمَدَٕ خَُِّوِ ًَظَؼَدَََُٰ ػََّٔد ًٌَُُُِّْٕٙ ًَََزُّيَ َّىُِْنُ َٓد ََّٙدءُ ًََّىْعَدَُ ﴿-ٛٙ
اء إليو يتيار ُب ٝبيع األشخ، فكما أف ا٣بلق إليو كذلك االما ينساىا الناس كثّبان أهنا ا٢بقيقة الٍب  

، كيرد القرآف أمر كل شيء إٔب ُْ/٤بؤمنوفا (فػىتػىبىارىؾى اللَّي أىٍحسىني ا٣بٍىاًلًقْبى ) سبحانو كتعأب كقولو
التشريعية، ليس ألحد من خلقو أف ٱبتار عليو ال ُب  نية أكيكو تختياره ُب األمور الارادة هللا ك إ

كال أحد يستطيع  ،الذم ٱبلق كل شيء فهو ،أف رسالتوشأف نفسو كال ُب شأف غّبه، كال ُب ش
ٍلقي اللًَّ فىأىريك٘ب مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن ديكنًوً كقولو )أف ٱبلق أم شيء حي،   ا خى ، فأم ُُلقماف/( ىىذى

كال  ،كيفعل ما يريدالعظيم، ؼ ر ا٤بتصرٌ ا٤بصوٌ  ئا٣بالق البار  فهوشيء ال حياة لو إاٌل من هللا، 
كال ٲبلك أحد أف يقَبح عليو شيئان، كربك  ،عَباض ألحد على حكمواال  ،يريد غّبه يفعل ما
انع ا٤ببدع ا٤بختار للجماؿ كالكماؿ كا١ببلؿ، ٱبلق صال كىو ،الذم رابؾ كرىٌب كل شيءا١بميل 

ٓب  أكما ٓب يش ،مٌب يشاء ٗبا يشاء ٩بن يشاء ك٤با يشاء )كما شاء هللا كاف ،ما يشاء كيف يشاء
ُ َرب  اْلَعاَلِمْبَ قولو )يكن( ك  .ِٗالتكوير/(َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأف َيَشاَء اَّللَّ

ٰبٌوؿ ُب خلقو شيئان،  يبٌدؿ أك كال أف يعٌدؿ أك ،ينقص من خلقو شيئان  كال ٲبلك أحد أف يزيد أك
ألنو ٨بلوؽ متكامل من كل شيء، مثل اإلنساف خليفة هللا على األرض، خلقو ُب أحسن تقوٙب 

ٍنسىافى ُب أىٍحسىًن تػىٍقًوٙبو لى ) لىٍقنىا اإٍلً الًَّذم  صيٍنعى اللًَّ تقن صنع )أ كُب أعقد تركيب، كُب ،ْالتْب/( قىٍد خى
ـى ، ككٌرمو أحسن تكرٙب )ٖٖالنمل/( أىتٍػقىنى كيلَّ شىٍيءو  كإنو سبحانو  َٕاإلسراء/( كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًِب آىدى

كا٤بًهن كا٤بلكات ائف كاألعماؿ ظا يريد من الو ٤ب ،الذم ٱبتار من خلقو من يشاء ىو
عن النيب مييسَّر ٤با خلقو لو،  كىو ،كالكفاءات ا٤بتنوعة كا٤بقامات ا٤بتباينة ،كاالختصاصات ا٤بختلفة



 

 العشروف / ا١بزءٛٛ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٛالقصص سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     483
 

لتبليغ مؤىلْب م ٱبتار أقوامان ذال كىؤُّ/ٔركح البياففكٌل مييىسَّر لىما خيًلقى لو(  اٍعمىليوا))ص( 
 .اس كىدايتهمصبلح النإرساالتو ك 
، ُُٖاألعراؼ/ (َو٩ِبَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يَػْهُدوَف اِب٢ْبَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوفَ كقولو ) ٕالرعد/(َوِلُكلِّ قَػْوـٍ َىادٍ كقولو )

الذم ٱبلق الذكر  كىو ،ل بعضها على بعضكيفضٌ  ،الذم ٲبيز بعض ٨بلوقاتو عن بعض كىو
، ْٗالقمر/(ِإَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ُب األمة كقولو )ا كدكرٮبكمقدارٮبا نثى كيوازف بقدرٮبا كاأل
، كأيضان للطويل متباينة بنسب كمقاديراب١بماؿ الذم يعطي للجميل ٝبالو كيفاكت بينهما  كىو

 ،كالغِب كالفقّب.. ككل ما ٱبتاره خاضع لقانوف األسباب كا٤بسببات ،كالقوم كالضعيف ،كالقصّب
: من االختيار، ال أحد ٲبلك مع هللا شيئان كي ا٣بّبة( َما َكاَف ٥َبُُم ا٣ْبِيَػَرةُ ة )كللحكمة كا٤بصلح

، كٓب يكٍن ألم ٨بلوؽ القدرة على اال  ، كالذم يعَبض فهوبداء الرأمإك  عَباضيشاءى كٱبتارى
َوَما  ) كقولو-ُكا٢بكمة البالغة من كرائو  ،يعَبض على الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ الذم خلقو هللا

، ّٔاألحزاب/ (َكاَف ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُُو َأْمًرا َأف َيُكوَف ٥َبُُم ا٣ْبِيَػَرُة ِمْن َأْمرِِىمْ 
فمن يرضى ابلقانوف الوضعي بديبلن  ،الذم لو حق التشريع كالتقنْب فيكوف ا٣بالق ٥بذا الوجود ىو

. فكما أف (كٍ صىنىمي  وى فػىهٍ  هللاً  عىنٍ  كى لى غى شى  ام كيلَّ ) ٓت ا٢بديث ،عن القانوف اإل٥بي فقد أشرؾ اب
(ال ُب شأف أنفسهم كال ُب َما َكاَف ٥َبُُم ا٣ْبِيَػَرةُ ا٣بلق إليو فكذا إليو االختيار ُب ٝبيع األشياء، )

الصغّب كالكبّب،  األمر كلو إٔب هللا ُب ، كمردٌ ُْٓآؿ عمراف/(ِإفَّ اأْلَْمَر ُكلَُّو َّلِلِّ شأف غّبىم كقولو)
استقرت ُب نفوسهم ٤با سخط الناس  لو، ىا الناسايتناس ىذه ا٢بقيقة الكبّبة الٍب ينساىا أو

يء يفوهتم، فليسوا ىم الذين شكال أحزهنم  ،هم شيء ينالونو أبيديهمكال استخفٌ  ،ّٔم شيئان ٰبلٌ 
َكْيبَل أَتَْسْوا َعَلىَٰ َما لولو )اب٢بكمة كا٤بصلحة كق كإحاطتو الذم ٱبتار لعلمو ٱبتاركف إ٭با هللا ىو

 ،ختيارىما، كليس معُب ىذا أف يلغوا عقو٥بم كإراداهتم ك ِّا٢بديد/( فَاَتُكْم َواَل تَػْفَرُحوا ٗبَا آََتُكمْ 
كلكن معناه أف يرضوا بقضاء هللا ابلرضا كالتسليم، بعد أف يبذلوا ما ُب كسعهم من التفكّب 

ُ ـز كقولو )ة كالتجربة كالعمل ا٤بختص السعي البلكالعلم كا٣برب  ،كالتدبّب كالتقدير اَل ُيَكلُِّف اَّللَّ
كقيل )تكادي ضمائري القيلويب تىطٌلعي عىلى سىرائر الغييىوًب( ٓت غرر ا٢بكم  ِٖٔالبقرة/(نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها

تيٍم اًبٍلوىاًٍقعً اً لىٍو ) مدروس عن عمل  ،قيق مضموففبل يشغلك تدبّب د( طٌلىٍعتيٍم عىلىى اٍلغىٍيًب لىرىًضيػٍ
ا ألمر بعد ذلك ، ٍب قاؿ)اك  ،مطلوبىادؼ وسعي  ،مفروض ُسْبَحاَف اَّللَِّ َوتَػَعاَ٘تَٰ َعمَّ
عن كل ما ال  ه هللا ا٣بالق العظيم ا١بليل ا١بميله هللا عن النقائص، تنزٌ : تنزٌ سبحاف هللا (ُيْشرُِكوفَ 
، كتعأب أف س هللا أف ينازعو أحد ُب ملكوا١بماؿ، كتقدٌ  الذم ٱبلق ا١بماؿ كٰببٌ  ،يليق بو

 : فائدةختياره كحكمتو. ايشاركو أحد ُب 
ٕب  رٍ خً  مى اللهي  اؿى ران قى أمٍ  دى اى إذا أرى  افى )كى  عن النيب )ص(( نظرة ٓت االستخارة) (َما َكاَف ٥َبُُم ا٣ْبِيَػَرةُ )

كال  ،ما حار من استخار ،ٖٓ/َِا٤براغيبك( خر رى تى فاسٍ  رو أبمٍ  تى مٍ )إذا ٮبى  وقاؿ )ص(اخَب ٕب( أم 
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، كمن غّب وال ٯبوز تعطيل العقل من التفكّبحصرًا، أصل ا٣بّبة عند ا٢بّبة ندـ من استشار، 
كحسن  ،لتجاء إٔب ا٣بّبة قبل ا٢بّبة، كالبيٌد من العلم البلـز ُب استخداـ ا٣بّبةا٤بستحسن اال

على ا٢بـز كالعـز كالرؤية الثاقبة ُب  معها، كٰبث القرآف الكرٙبالعلمي و ٥با كحسن التعامل التوجٌ 
ِلَك آَلاَيٍت لِّْلُمتَػَو٠بِِّْبَ معرفة األمور )ا٤بؤمن ينظر بنور هللا( كقولو ) ىم  ٕٓا٢بجر/(ِإفَّ ٓت ذََٰ

ريكا ًفرىاسىةى اٍلميٍؤًمنً ا٤بتفرسوف، عن النيب )ص( ) كنز   (هللاً كىيػىٍنًطقي بًتػىٍوًفيًق  ،! فىًإنَّوي يػىٍنظيري بًنيوًر هللاً  إٍحذى
، ُٗٓآؿ عمراف/(فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإفَّ اَّللََّ ٰبُِب  اْلُمتَػوَكِِّلْبَ ، كقولو )َُّّٕالعماؿ خرب

ىد٘ب إمىٍن ال يعلم، ايعا٤بان بعواقب األمور  ىدً إ ،معلٍ يى  منٍ  )اللهم اي النيب )ص( )٨بتصر(ٓت دعاء 
، اللهم إنك تعلم أف ىذا األمر إذا كاف خّبان ٕب ُب دنيام كآخرٌب فقدره ٕب كيٌسره  للٍب ىي أقـو

فاصرفو عِب  ،ٕب كابرؾ ٕب فيو، اللهم إنك تعلم أف ىذا األمر إذا كاف شران ٕب ُب دنيام كآخرٌب
ٓت غرر  .ٖٔ/َِا٤براغي، ٍب رضِب بو ( ٍب يذكر حاجتو ،ر ٕب ا٣بّب حيث كافكقدٌ  ،فِب عنور كاص

   ىبلكو فيو(!تخٌّب )ال تَبدد( فكم من ٚبٌّب أمران كاف )استخر كال تا٢بكم 
 ﴾ًَََزُّيَ َّؼَُِْْ َٓد ظٌُُِّٖ صًًَُُُىُْْ ًََٓد ُّؼِِْنٌَُٕ﴿-ٜٙ

 ،كيعلم ٌسرىم كجهرىم ،ختيارىماختياره مبِب على العلم الصحيح ال اأف هللا  : ٚبفي، ٍب بٌْب ن  كِ تُ 
كإ٭با ٱبتار ربك ٥بم ما  ،لصدر ييعٌد ٨بزانن لؤلسراركلكوف ا ،كما ٚبفيو قلؤّم كما تضمره صدكرىم

كيعلم ما ُب  ،كال ٱبفى عليو شيء ،ألنو يعلم كل شيء ٖٔالقصص/(َما َكاَف ٥َبُُم ا٣ْبِيَػَرةُ ٱبتار )
للداللة على أنو سبحانو أقرب  ،أقرب إليهم من حبل الوريد كىو ،سرارىمأظاىرىم كابطنهم ك 

تيمٍ  كىىيوى كقولو )من أنفسهم،  إليهم  مىٍا رىأىٍيتي ) وعن اإلماـ علي )ع(، ْا٢بديد/( مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
هي كىمىعىوي كىًفيوً  لىوي كىبػىٍعدى ئىان ًإاٌل كىرىأىٍيتي هللاى قػىبػٍ يػٍ فالذم ٱبتار منهم لئلٲباف مبِب  ََّ/ٕواىب الرٞبنم( شى

و، كيَبؾ الشر ألىلو كما قهم لكخربة منو بسرائر أمورىم، فيختار للخّب أىلو فيوفٌ  ،على علم
ُهم مَّْن َىَدى كقولو ) ِٕا٢بجر/ (َلَعْمُرَؾ ِإنػَُّهْم َلِفي َسْكَرهِتِْم يَػْعَمُهوفَ ٱبتاركف ألنفسهم كقولو ) َفِمنػْ

ُهم مَّنْ  خلقو؟ كال حياة لو  ، ككيف ٱبفى عليو شيء كىؤّالنمل/(َحقَّْت َعَلْيِو الضَّبَلَلةُ  اَّللَُّ َوِمنػْ
الذم بطن خفٌيات األمور، كدٌلت عليو أعبلـ الٌظهور، )ا٢بمد  ن اإلماـ علي )ع( ع إاٌل برزقو!

 .ُِٔ/ّشرح النهج( ثبتو يبصرهأالبصّب، فبل عْب من ٓب يره تنكره، كال قلب من  كامتنع على عْب
 ﴾خُْمٌُُْْ ًَبَُِْْوِ ظُُْـَؼٌَُٕ َُوُ خُْمًَُْٔ كِِ خُْإًَََُُٰ ًَخُْأوَُِشِ  ًََُوُ ٌخَُِّوُ َُد بََُِٰوَ بَُِّد ىًٌَُىُ﴿-ٓٚ

الذم يتفرد بو بعز اإللوىية  ،جبللو كصف التوحيد البلئق  جلٌ  كىو( اَّللَُّ اَل ِإلَََٰو ِإالَّ ُىو َوُىو)
ًمٍثًلًو شىٍيءه ) ال شبيو يساكيو كال نظّب يضاىيو كقولو ،كجبلؿ الربوبية الَّ ) ،ُُالشورل/( لىٍيسى كى

ياةي النػٍَّفسً )ٓت غرر ا٢بكم  َُّاألنعاـ/ (يُْدِرُؾ اأْلَْبَصارَ و اُر َوىُ ُتْدرُِكُو اأْلَْبصَ  ياةي التٌػٍوًحيدي حى ، الذًٌٍكرى حى
لوىية كجل كحده الذم يستحق اإل عز ختيار، هللااالكال ُب لق ا٣بال شريك لو ُب ( القيلويب

كُب بداية  ،( ُب بداية كل عمل كهنايتو٢ْبَْمدُ َلُو ا( )َلُو ا٢ْبَْمُد ٓت اأْلُوَ٘تَٰ َواآْلِخَرةِ كالعبادة اب٢بق )
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كإٔب كل شيء  ، كمع كل شيء،كُب كل شيء ،( من كل شيءَلُو ا٢ْبَْمدُ حياة ا٤بخلوقات ك٩باهتا )
( على كل َلُو ا٢ْبَْمدُ جاابن على نعمو )يالشكر استلو ك كرٞبتو، ( استحقاقان على عظمتو َلُو ا٢ْبَْمدُ )

 .ىا كابطنهانعمة ظاىر 
مد على مكركه سواه، كٰبمده اللساف كما ٙبمده  ،( ُب الدنيا كُب اآلخرةا٢ْبَْمدُ  َلوُ ) كال ٰبي

عليو من ٝباؿ ا٣بلق الذم أقامو هللا فيو كقولو  ا١بوارح، حيث ٰبمده كل ٨بلوؽ على ما ىو
على  (ولو ا٢بمد) ْْسراء/إلا (َوِإف مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ٕبَْمِدِه َولََِٰكن الَّ تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهمْ )

 كىو ،كعلى تدبّبه كتقديره كعلى عدلو كإحسانو كرٞبتو ،كنعمائو كحكمتوكخّبه كفضلو اختياره 
 (ٓت خطبة اإلماـ علي )عكٕب كل نعمة ظاىرة كابطنة،  فهو ،كحده ا٤بختص اب٢بمد كا٤بدح كالثناء

،  ك٦بيًٌدى  عيظًٌمى  مىنٍ  كىأىٍكٔبى  ،كىعيًبدى  تًُّقيى اي  مىنٍ  كأىٍفضىلً  ،دى كىٞبيً  خيًشيى  مىنٍ  أىحىقُّ  ً  ا٢بٍىٍمدي ) ٓت يـو ا١بمعة
اٍئًًو، كىتىظىاىيرً  عىطىاٍئًًو، كىجىزًٍيلً  غىنىاٍئًًو، ًلعىًظيمً  ديهي ٫بىٍمي  ( َوَلُو ا٢ْبُْكمُ ) ّّٓ/ٕٕالبحاربىبلىئًًو( كىحيٍسنً  نػىٍعمى

اركة لغّبه فيو، يدبره كيقدره كيف يشاء ؼ ا٤بطلق ُب كل ما ُب الوجود دكف مشكالسلطاف كالتصرٌ 
 ُْالرعد/(َواَّللَُّ َٰبُْكُم اَل ُمَعقَِّب ٢ِبُْكِموِ كتقضي إرادتو ال راد لو كال مبدؿ ٢بكمو كقولو ) ،علمو

ُ ِبَِْحَكِم ا٢ْبَاِكِمْبَ كقولو )  ُٔاـ/األنع( اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ و َوىُ كحكمو انفذ قاىر ) ٖالتْب/( أَلَْيَس اَّللَّ
( كإليو َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ كٲبيز ٥بم بْب ا٢بق كالباطل ) ،كىوالذم ٰبكم بينهم ابلعدؿ كا٢بق كاإلحساف

يرجع الناس كا٣بلق كلهم بعد ا٤بوت ال إٔب غّبه، كإليو ا٤بصّب كبيده ا٢بساب كالثواب كالعقاب 
مىٍن أىيٍػقىنى ) ٓت غرر ا٢بكم، ِِا١باثية/(اَل ُيْظَلُموفَ  َولُِتْجَزىَٰ ُكل  نَػْفٍس ٗبَا َكَسَبْت َوُىمْ اء كقولو )ز كا١ب
 ،ٓٗصُٕالبحار( مىٍن صىبػىرى عىٍلى هللًا كىصىلى إليوً )عن اإلماـ علي )ع(  يؤثر غّب ا٢بسُب( مجازاة ٓبىٍ اًبلٍ 

 كمن ٕبث عن هللا كجده، كمن سعى إٔب هللا قرٌبو إليو. 
 ،ؤَكََِد ظََْٕٔؼٌَُٕ ػٌََُُِْْْ خَََُِّْْ ًًََُْٔٓخ بَََُِٰ ٌَِّّْ خُْوَِْدَٓصِ َْٖٓ بََُِٰوٌ ؿَُُْْ خَُِّوِ َّإْظٌُِْْ زِعَِْدءٍ  هَُْ ؤَََؤَّْعُْْ بِٕ ـَؼَََ خَُِّوُ﴿-ٕٚ-ٔٚ

 ﴾ؤَكََِد ظُسْصًَُُِٕ إْظٌُِْْ زٍََِِْْ ظٌَُْٕنٌَُٕ كِْوِ هَُْ ؤَََؤَّْعُْْ بِٕ ـَؼَََ خَُِّوُ ػٌََُُِْْْ خُنَّيَدََ ًًََُْٔٓخ بَََُِٰ ٌَِّّْ خُْوَِْدَٓصِ َْٖٓ بََُِٰوٌ ؿَُُْْ خَُِّوِ َّ
جعل هللا  خربك٘ب لوأ( ُقْل َأرََأيْػُتمْ أم قل اي دمحم ٥بؤالء ا١باحدين : ) ،: دائمان متواصبلن سرمداً 

رُ عليكم الليل دائمان  كالظبلـ مستمران ببل انقطاع إٔب يـو القيامة من دكف هنار كضياء )  َمْن ِإلٌََٰو َغيػْ
 ،كف بوؤ (؟ فهل من إلو ينقض حكم هللا تعأب كأيتيكم بضياء النهار يستضياَّللَِّ َيَْتِيُكم ِبِضَياءٍ 

كاعتبار  ر،م كتفكٌ ( ٠باع تفهٌ َأَفبَل َتْسَمُعوفَ كيسهل عليكم السعي ُب طلب الرزؽ كالعمل )
ا ال يدركو ؾ مر ألف السمع يد ،فتستدلوف بذلك على توحيد هللا تعأب؟ كقرف ابلضياء السمع

ُ َعَلْيُكُم النػََّهاَر َسْرَمًدا ِإَ٘تَٰ  )-ِٕكتسمع األذف ما ال تراه العْب، البصر،  ُقْل َأرَأَيْػُتْم ِإف َجَعَل اَّللَّ
خربك٘ب إف جعل هللا عليكم النهار كالضياء سرمدان أ( ُقْل َأرَأَيْػُتمْ ( قل ٥بم اي دمحم: )يَػْوـِ اْلِقَياَمةِ 

ُر اَّللَِّ َيَْتِيُكم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَف طاع كمن دكف ليل إٔب يـو القيامة )دائمان مستمران ببل انق َمْن ِإلٌََٰو َغيػْ
٩با أصابكم من تعب  ،( فهل من إلو ينقض حكمو تعأب كيسعفكم بليل مظلم تسَبٰبوف فيوِفيوِ 
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ر ٗبعُب ( أفبل تتبصركف؟ من البصّبة، كإما من البصَأَفبَل تُػْبِصُروفَ السعي ُب طلب الرزؽ )
فتعلموف أهنا من صنع  ،ل كتدبٌر أيها الغافلوفل كأتمٌ فبل تنظركف نظر تعقٌ أا٤بشاىدة بوعي أم، 
من فإهنا الغفلة حذركا إ) ٓت غرر ا٢بكم، ( فىبلى تػىٍغفىليويٍا فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيويؿو عىٍنكيمٍ مدبر حكيم عليم؟ )

  :أفكاعلموا . كتفٌهموا (ا٢بسًٌ  فسادً 
ػػػػلَّ )ٓت حػػػػديث ( كال رب غػػػػّبه تعػػػػأب يسػػػػتحق العبػػػػادة هللاالَّ اَل ِإلََٰػػػػَو إِ ) ػػػػ امػػػػ كي   وى فػىٍهػػػػ هللاً  عىػػػػنٍ  كى لى غى شى

 .ُْٗ/ٔركح البياف( ًعٍن رىٌبكى  يىٍشغىٍلكى مىا دينٍػيىٍاؾى ) وعنو )ص((! كٍ صىنىمي 
، فيكوف النهار بضيائو الليل والنهار ظاىرَتف مرتبطتاف ٕبركة الُسنن الكونية واألنفسية: فائدة

 ،كالنـو مرتبط ابلظبلـ ،كالليل بظبلمو للقرار كالسكن، كالعمل مرتبط ابلضياء ،للمعاش كالعمل
، كبتغيّب حركة   منظٌ مي الليل كالنهار تدؿ على أف ىناؾ مقادير كيكوف أصح للجسم كأعمق للنـو

ايـ الشتاء، اس يشتاقوف إٔب الصبح حْب يطوؿ ّٔم الليل قليبلن ُب أالنٌ  ،ؾ ٥بماكمغٌّب ك٧برٌ كمقٌدر 
فقدكا الضياء؟  وف إٔب ضياء الشمس حْب تتوارل عنهم فَبة كراء السحب، فكيف ّٔم لوكٰبنٌ 

كٯبدكف ُب ظبلـ  ،كالناس يشتاقوف إٔب الليل حْب يطوؿ ّٔم النهار بعض الساعات ُب الصيف
غٌّبت سنن استمر الليل ببل هنار، كالنهار ببل ليل لت كالقرار كالسكن، كلو أالليل كسكونو ا٤بلج

ت ا٢بياة كلعاش الناس الببلء كالشقاء كالعناء كاضمحلٌ  ،كنظاـ ا٣بلق ،ا٢بياة كسنن ا٤بمات
عندئذ تلزمهم  ض ا٣بلل الذي ٰبصل؟ىل من إلو غّب هللا يستطيع أف يعوّ  ،كسئمتها النفوس

 مثبلن ا٢بجة أبنو ال يستحق العبادة كالطاعة إاٌل هللا عز كجل، كالذم يذىب إٔب القطب الشمإب
من ك ُب تعاقب الليل كالنهار، كُب ذل ؾ ا٢بكمة كالسرٌ ر كيرل الصعوبة الفائقة ُب العيش فيو يد

النهار، فيعطينا غاز ُب كأف النبات يصنع غذاءه من ضياء الشمس النعم الٍب ال ٙبصى 
ْب األككسجْب كيستهلك غاز اث٘ب أككسيد الكاربوف، كُب الليل ٰبصل العكس، فيتحقق التوازف ب

َأرَاَد و الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ِخْلَفًة لَِّمْن َأرَاَد َأف َيذَّكََّر أَ و َوىُ كقولو )الغازات ُب ا٥بواء!  
(؟ لبياف أهنم إذا ٓب ينتفعوا َأَفبَل تُػْبِصُروفَ (؟ )َأَفبَل َتْسَمُعوفَ ف )ا، كختمت اآليتِٔالفرقاف/(ُشُكورًا

(كُب النهار َأَفبَل َتْسَمُعوفَ لة من ال يسمع كال يبصر! كأيضان قاؿ ُب الليل )نز مابلسمع كالبصر نػيزًٌلوا 
( ألف سلطاف السمع ُب الليل أبلغ من سلطاف البصر، كعكسو ُب النهار، الناس َأَفبَل تُػْبِصُروفَ )

م مطلع الشمس كال مغيبها إاٌل قليبلن، كال شهىدال ي ،لطوؿ ما اعتادكا من تكرير الليل كالنهار
ىم طلوع النهار كإقباؿ الليل إاٌل اندران، كال يتدبركف ما ُب تعاقبهما من رٞبة ّٔم، كالقرآف يهزٌ 

)فكر ساعة قصّبة،  ٓت غرر ا٢بكم كالتدبٌر، رٌ العادة إٔب التفكٝبود الكرٙب يوقظهم من ٮبود األلفة ك 
 ٍب نبو هللا تعأب إٔب كماؿ رٞبتو بعباده فقاؿ:خّب من عبادة طويلة( 

 ﴾ ًََِٕٖٓ ََّلَْٔعِوِ ـَؼَََ ٌَُُُْ خَََُِّْْ ًَخُنَّيَدََ ُِعٌَُْٕنٌُخ كِْوِ ًَُِعَسْعَـٌُخ ِٖٓ كَعِِْوِ ًََُؼٌََُِّْْ ظًٌَُُُْٙ﴿-ٖٚ
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كمظاىر رٞبتو بكم، أف خلق لكم الليل كالنهار منٌظماف مقٌدراف كمن آاثر قدرتو سبحانو    
تَػُغوا ِمن َفْضِلوِ لَِتسْ كيتعاقباف بدقة كإحكاـ رٞبة بعباده ) ( ييقٌلب هللا الليل كالنهار ُكُنوا ِفيِو َولِتَػبػْ

تَػُغوا ِمن َفْضِلوِ حسب نظامهما الدقيق ا٤برسـو ٥بما ) ( ُب ذلك ا٢بكمة كا٤بصلحة للبشرية َولِتَػبػْ
من فضل هللا يكوف ُب الليل كالنهار، ك٥بذا ٓب يقٌيٍد بظرؼ، كما قٌيد  االبتغاءكسعادة ا٤بخلوقات، 

عميق. فتنسجم عندئذ حركة السنن البشرية مع حركة السنن السكن ُب الليل ألف فيو النـو ال
الكونية، كتتبٌْب حكمة هللا ُب اآلفاؽ كاألنفس، كىذا ال يتم إاٌل اب٢بق الذم يقٌدره القادر القاىر 

عليكم الظاىرة كالباطنة   ( نًعىم هللاَوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ ا٤بقٌدر ا٤بدبٌر الذم يستحق العبادة كالشكر )
وقد ثبت علميًا أف ٝبيع أجهزة البدف ، ّْابراىيم/(َوِإف تَػُعد وا نِْعَمَت اَّللَِّ اَل ُٙبُْصوَىاكقولو )

، فأف خبلاي ا١بسم هتدأ ُب ظبلـ الليل عند تكوف نشطة وّفعالة مع وجود النور وابلعكس
، تسَبيح اسَباحة عميقة كافية لتستعيد نشاطها ك  وَُكل  َشْيٍء ِعنَدُه قواىا. كنبلحظ قولو )النـو

ٍارى يػىٍعمىبلىًف ًفٍيكى ) ٓت غرر ا٢بكم، ككل صغّب ككبّب بتدبّب كتقدير.  ٖالرعد/ (ٗبِْقَدارٍ  ًإفَّ اللٍَّيلى كىالنػَّهى
اٍ اً فى  ٍل ًفٍيًهمى اٍ  ،ٍعمى ٍاًف ًمٍنكى فىخيٍذ ًمنػٍهيمى أيىٍخيذى : ابدر قبل ٟبس )اغتنم ٟبسان  عن النيب )ص(( كى

، كغناؾ قبل فقرؾ، كفراغىكى قبل شغلك،  ابستثمار شبابك قبل ىرمك، كصٌحتك قبل سىقىًمكى
 كحياتك قبل موتك. ،َّْْٗكنز العماؿ خربكقٌوتك قبل ضعفك( 

، كما أف ا٢بياة ليست ضد ا٤بوت، كلكن بينهما تعدد نبلحِ الليل ليس ضد النهار: فائدة
ل كالنهار عن عبلقة السنن الكونية ابلسنن اإلنسانية، أدكار ككحدة ىدؼ، كتكشف عبلقة اللي

ة التدخل بْب ُسنّ فكما يتداخل الليل كالنهار كذلك يتداخل كل شيء ُب ىذا الوجود، كيسمى )
كا٣بريف، كيتداخل الركح كا١بسد،  الصيفكالربيع، ك شتاء ( فيتداخل النور كالظلمات، كالشياءاأل

لضعف كالشٌدة، كالعزة كالذلة، كالذكر كاألنثى، كالنفس األٌمارة كا٢بياة كا٤بوت، كاألمل كالعمل، كا
 سره فبل عي  ٔ-ٓالشرح/( ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ،فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًراكالنفس اللٌوامة، كالعسر كاليسر )

بها الفرج يعقبو، كأف الشدة يعق من يسر يصاحبو كيبلزمو أك دائم، كالعسر ال ٱبلو ره دائم كال ييس
ٍارًهً  كىُبٍ  ،هللاً  ًمنى  ًمنىحه  اٍلًمحىنً  ُبٍ : قيلئد كا٤بصاعب خّبان كثّبان، اعاجبلن أكآجبلن، كأف ُب الشد  اٍلمىكى

ٍةً  كىُبٍ كخربات، راحات  اٍلمىشىقٍَّاتً  كىُبٍ  ،ًمًكٍاًرـه  كُب العقوابت يقظات الضمّب، كُب  ،ته ًىبىاٍ  اٍلميعىٍاانى
ا نًٍعمىةه مى ) عن اإلماـ ا٢بسن العسكري )ع(الكرامات،  اهتالببلاي بداايت هنااي ا ًمٍن بىًليَّةو ًإالَّ كىً ًفيػٍهى

ٍيطي ًّٔىا !( ُب ( اْلُعْسرِ ، كجاء )ٕالطبلؽ/ (َسَيْجَعُل اَّللَُّ بَػْعَد ُعْسٍر ُيْسًراكقولو )  ،ّْٕ/ٖٕالبحار ٙبًي
( نكرة ببل ألف ُيْسًراأنو كاحد، كجاء ) معٌرفة ابأللف كالبلـ ُب اآليتْب يدؿ علىآية االنشراح 

( كيلَّ يػىٍوـو ىيوى ُب شىٍأفو كالـ يدؿ على تكريره كمعُب ذلك لن يغلب عسر يسرين!، كقولو )
ـي ا٢بىاؿ ًمنى ا، )كىدى ِٗالرٞبن/  اًؿ( قاؿ العلم ا٢بديث: )كل شيء يتغٌّب إالٌ مبدأ التغٌّب كالتطٌور(كىا

 ﴾كََْوٌٍُُ ؤََّْٖ ًََُُ٘دجَِِ خٍََُِّّٖ ًُنعُْْ ظَّْػًٌٌََََُُّّْٕٔ ُّنَديِّيِْْ ﴿-ٗٚ



 

 489                           العشروف / ا١بزءٛٛعدد آايهتا  / كية/ م ٕٛالقصص / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

من القصص، على سبيل التوبيخ ٤بن عبد مع هللا  ِٔكىذا نداء اثف، النداء األكؿ من اآلية    
ِإفَّ التنبيو على خطورة الشرؾ اب كقولو ) والغرض من ىذا التكريركأشرؾ معو إ٥بان آخر، 

ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظي ، مع كثرة الدالئل على توحيد هللا، أم يناديهم الرب ا١بليل على ُّلقماف/( مٌ الشِّ
علم ليخٌلصوكم ٩با أنتم فيو،  رؤكس األشهاد: أين شركائي الذين زعمتموىم ُب الدنيا شركاء ببل

ْشَرَؾ ِإفَّ اَّللََّ اَل يَػْغِفُر َأف يُ شعار أبنو ال شيء أجلب لغضب هللا تعأب من اإلشراؾ بو كقولو )لئل
ِلَك ِلَمن َيَشاءُ  ، ألف الشرؾ مصادرة حٌق ا٣بالق كتصغّبه، كتفخيم ُُٔالنساء/(ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف ذََٰ

مىًن ابٍػتىدىعى رىٍأاين حق ا٤بخلوؽ الضعيف كتعظيمو، سيئل اإلماـ الصادؽ )ع( عن أدٗب الشرؾ فقاؿ )
 .ّٕٗ/ِالكاُب( فىأىحىبَّ عىلىٍيًو أىٍك أىبٍػغىضى عىلىٍيوً 

 ﴾ًَدٌُٗخ َّلْعًََُُٕ ًَََّٗػْنَد ِٖٓ ًَُِّ ؤَُّٓصٍ َ٘يًًِْخ كَوُِْنَد ىَدظٌُخ زُُْىَدٌَُْْٗ كَؼٌَُِِٔخ ؤََّٕ خُْمَنَّ َُِِّوِ ًَظَََّ ػَنْيُْ َّٓد﴿-٘ٚ
: أخرجنا بكفاءة عالية، كانتخبنا بقدرة دقيقة، ألف النزع حركة شديدة أم، اخَبان من كل نزعنا

ْن شهيدان منهم من نيب أك كٕب كقولو )أمة من األمم  َعُث ٓت ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهم مِّ َويَػْوـَ نَػبػْ
غ اب٢بق كيهدم إٔب ا٢بق، ُب أم ، ككل من يقـو ٗبهمة األنبياء )ع( اب٢بق كتبلٌ ٖٗالنحل/ (أَنُفِسِهمْ 

ٚبل منهم أمة كإٌف زماف كمكاف يكوف ٗبثابة شهيد كشاىد كحاضر، كىم العدكؿ من كل أمة، كٓب 
َنا ِبَك َعَلىَٰ قٌلوا، كيكونوا حجة على الناس كقولو ) َنا ِمن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِج ػْ َفَكْيَف ِإَذا ِج ػْ

ُؤاَلِء َشِهيًدا  الباطلة، كعلى أعما٥بم الصا٢بة أك ليشهد على عقائدىم ا٢بقة أك ُْالنساء/  (ىََٰ
( عند بركزىم َىاُتوا بُػْرَىاَنُكمْ فَػُقْلَنا تعامل الناس معها ) الطا٢بة، كيشهد على تبليغ الرسالة ككيف

للمحاكمة، قلنا لكل أمة منهم ىاتوا حجتكم على ما كنتم عليو من الضبلؿ كالكفر كالفساد فلم 
( فعلموا حينئذ أف ا٢بق كلو خالص ، ال يشاركو فيو أحد،  فَػَعِلُموا َأفَّ ا٢ْبَقَّ َّلِلَِّ يهتدكا لدليل )

ُهم مَّا َكانُوا يَػْفتَػُروفَ ا٢بجة قائمة عليهم كالزمة ) كإف ُهم( )َوَضلَّ َعنػْ ( كغاب عنهم غيبة َوَضلَّ َعنػْ
( ما كانوا ٱبتلقونو ُب الدنيا من األابطيل من الشركاء أكمن يَػْفتَػُروفَ الشيء الضائع، ما كانوا )

 العقائد الضالة.. كغّبىا.
 : فائدة

َىاُتوا بُػْرَىاَنُكْم ِإف ُكنُتْم ا ىو تربيركم لفسادكم كضبللكم؟ كقولو )( مَىاُتوا بُػْرَىاَنُكمْ ) -ُ
، كمن عدؿ هللا ُب ٧بكمتو الكربل أنو يسمع من ا٤ببلغْب لرساالت هللا، كمن ْٔالنمل/( َصاِدِقْبَ 

ٍب يسمع من ا٤بنحرفْب عنهم كىو ال ٱبفى عليو شيء منهم، ٍب ٰبكم بينهم ٕبكمو العادؿ، 
، كىذا دليل على ُْٗاألنعاـ/ (َفِللَِّو ا٢ْبُجَُّة اْلَباِلَغةُ م فيما ىم فيو ٨بتلفوف كقولو )ٕبسب استحقاقه

أف القاضي كأم حاكم بْب الناس ُب أم موقع كاف، ال ٯبوز لو أف ٰبكم ُب أية مسألة إالٌ 
الشرؾ )-ِابجتماع أطرافها، كمىٍن لو عبلقة ّٔا، كال ٯبوز أف تؤخذ الدعول من طرؼ كاحد، 

)آفة اإلٲباف الشٌرؾ( ال ينحصر الشرؾ ُب عبادة ٓت غرر ا٢بكم (: )الشٌرؾ آفة التوحيد( معُب عاـ
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األصناـ ا٢بجرية، كىناؾ أصناـ بشرية كأصناـ فكرية، فمنهم من صنمو نفسو كىواه كقناعاتو، 
ٰببها أكثر من حب هللا، كمنهم من صنمو ٘بارتو فيتكل عليها  كمنهم من صنمو زكجتو فهو

َبؾ طاعة هللا ألجلها..إْب كالشرؾ أقبح ٝبيع السيئات كما أف التوحيد أحسن ا٢بسنات. ُب كي
(!  كى غىلى شى ا٢بديث )كٌل ًما  إٌف ربكم يقوؿ: أان خّبي شريك، ) عن النيب )ص(عن هللا فهو صىنىميكى

، ٍب (تركت العمل كلو لو، كٓب أقبٍل إاٌل ما كاف خالصان من خلقي شرؾ معي ُب عملو أحدان أفمن 
اذكر اآلية ) ( فىمىٍن كىافى يػىٍرجيوا ًلقىاءى رىبًًٌو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىا٢ًبنا كىالى ييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًًٌو أىحىدن

  .َْٕ/ُّتفسّب ا٤بيزاف َُُلكهف/ا
َٓد بَِّٕ َٓلَدظِمَوُ َُعَنٌُءُ زِدُْؼُصْسَصِ ؤًُُِِ خُْوٌَُّشِ بٌِْ هَدٍَ َُوُ هٌَُْٓوُ َُد ًَآظَْْنَدهُ َِٖٓ خٌُُْنٌُِِ  بَِّٕ هَدًََُٕ ًَدَٕ ِٖٓ هٌَِّْ ٌَََُٰٓٔ كَسَـَََٰ ػََِْْيِْْ ﴿-ٙٚ

 ﴾ظَلَُْقْ  بَِّٕ خَُِّوَ َُد ُّمِرُّ خُْلَُِلِنيَ
كيغرم الذم يطغي  )الَبؼ( اآلية تصوير كٙبذير ٤بخاطر الثراء الفاحش)كربايء قاركف بثرائو(    

انيوا )فسد آّتمع كقولو كيكييقٌسي القلوب النفوس  كىاتػَّبىعى الًَّذينى ظىلىميوا مىا أيٍترًفيوا ًفيًو كىكى
َأ٥ْبَاُكُم كقولو ) ِٕالشورل/ (َبَسَط اَّللَُّ الرِّْزَؽ ِلِعَباِدِه لَبَػَغْوا ٓت اأْلَْرضِ و َولَ )كقولو  ُُٔىود/(٦بيٍرًًمْبى 

، َُٔ/ٕٓالبحار( فسُب النٌ  غً ُبى الغً  ري يػٍ خى )عن النيب )ص(:  ِ-ُالتكاثر/(َحٌبََّٰ ُزْرُُتُ اْلَمَقاِبرَ  ،التََّكاثُػرُ 
ذٌ  ( يعرضها القرآف، وغرور الَبؼقصة قاروف) ري منها كييبٌْب ٨باطرىا كيعكس أضرارىا ُب كٰبًي

ك٩بن  ،ة كاقعية تراىا اآلف، إٌف قاركف كاف من بِب إسرائيلكأهنا صورة حيٌ   الدنيا كاآلخرة، يعرضها
إسرائيل للتوراة كأقرأىم  ككاف أحفظ بِب ،ككاف كثّب النباىة كالفطنة ،ية األمرآمن ٗبوسى ُب بدا

كساءت عاقبتو غركر الغُب كأيٍعجبى بنفسو كضلَّ  صابوأٍب  ،التوراةموسى كمنى السبعْب لتلقي  ،٥با
كاإلعجاب بنفسو بكثرة مالو كغركره كٖبس حقوقهم، كتكرٌب على الناس كظلمهم  ،عن دينو ارتدٌ ك 
فَػبَػَغىَٰ ألنو ابن عم موسى ) ،نستو اآلخرة، حْب كالٌه فرعوف عليهمأتكاره لؤلمواؿ الكثّبة فحإك 

 ه ُب التكربٌ ك٘باكز حدٌ  ،كطغى ُب احتقار الناس ،( على إطبلؽ معُب البغي ببل ٙبديدَعَلْيِهمْ 
 ،افيس الطغكرأ ،كآفة العقل ،قلي : أقبح ا٣بي والِكَببسبب ثرائو كقربو من فرعوف  ،عليهم كالتجربٌ 

كيذىب بنفسو حٌب  )ال يزاؿ الرجل يتكربٌ  عن النيب )ص(كصداقة مع الشيطاف، كمعصية الرٞبن، 
َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإفَّ َمَفاِٙبَُو ، )ْٕٕٗكنز العماؿ خربفيصيبو ما أصأّم( ،ارينب ُب ا١ببٌ كتى يي  َوآتَػيػْ

ةِ  : مفاٙبوا٤بٌدخرة ٗبختلف األساليب، ا٤بتنوعة األمواؿ الكثّبة  :الكنوز( لَتَػُنوُء اِبْلُعْصَبِة ُأوٙت اْلُقوَّ
كصناديقو من الذىب كالفضة كا١بواىر كقصوره )قاصاتو( كخزائنو كصناديق أموالو كمفاتيح دكره 

أم لتثقل على ا١بماعة من أكٕب القوة ٞبلها دفعة  ،( صفة كثرةلَتَػُنوُء اِبْلُعْصَبةِ النفيسة )الثمينة 
 كاحدة! 
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ببل  ،ما يثقل على ا١بماعة أصحاب القوة ،: كأعطيناه من األمواؿ الوفّبة كالكنوز الكثّبةُبا٤بع
تعيْب عدد خاص، ٞبل مفاتيح خزائنو لكثرهتا كثقلها، فضبلن عن ٞبل أصل ا٣بزائن كاألمواؿ 

 ( ِإْذ قَاَؿ َلُو قَػْوُمُو اَل تَػْفَرحْ كا١بواىر! )
ال تفرح فرح  ،رينالصا٢بوف من قومو انصحْب لو ك٧بذٌ  ال تفتخر كال تبطر ابلنعمة، إذ قاؿ لو

 كالثراء كالَبؼ ليهٌذبوا سلوكو الطاغي ا٤بنبعث من االعتزاز اب٤باؿ ،كالغركر كالعيجب البطر كالزىو
كخدعتهم أنفسهم هتم ا٢بياة الدنيا كزخارفها ( ا٤بتباىْب البطرين الذين غرٌ ِإفَّ اَّللََّ اَل ٰبُِب  اْلَفرِِحْبَ )
كسوء تعاملهم كيتكربكف أبموا٥بم  ،كغرىم اب الغركر، فهم ال يشكركف هللا على إنعامويانتها، ٖب

ف الفرح كا٢بزف أل ،كل الناس يفرحوف كٰبزنوف  -ُ( ِإفَّ اَّللََّ اَل ٰبُِب  اْلَفرِِحْبَ ) :فائدةالناس مع 
/( بَِنْصِر اَّللَِّ  ،وفَ َويَػْوَمِ ٍذ يَػْفَرُح اْلُمْؤِمنُ طبيعة كغريزة ُب اإلنساف كقولو )  .ٓ-ْالرـك

م إٔب الرذيلة كا١برٲبة كالبغي الذم يؤدٌ  ،كطغيافككربايء الفرح ا٤بنهي عنو النابع عن غركر ف
بل ىو ضركرة ، إّف هللا ال ينهى عن الفرح من موقع ا٢بقسراؼ، ة كالتبذير كاإلاكالعدكاف كا٤بباى

٭با ينهى عنو من موقع الباطل إك  ّْالنجم/( كىأىٍبكىىكىأىنَّوي ىيوى أىٍضحىكى لراحة النفس، كقولو )
نقلب إٔب اكيؤدم إٔب الغركر كا٤بباىاة كالتبخَب كالبغي، كالفرح إذا ٘باكز حٌده كاإلعجاب كالكرب، 

، معجب بنفسو يستصغر اآلخرين  ُٖلقماف/( ِإفَّ اَّللََّ اَل ٰبُِب  ُكلَّ ٨ُبَْتاٍؿ َفُخورٍ ضده كقولو )
كضحالة الفكر، كال شيء يستحق  ،كمن ضعف النفس ،الفتخار من صغر القدركا ،مغركر بربو

دمة الناس خك سبحانو كطاعتو ُب كل زخارؼ الدنيا إاٌل ما كاف من فضل هللا  كالفخر الفرح
ِلَك فَػْليَػْفَرُحوا ىُ كقولو )كىدايتهم   َّا ٯَبَْمُعوفَ و ُقْل ِبَفْضِل اَّللَِّ َوِبَرْٞبَِتِو فَِبذََٰ ٌر ٩بِّ ، الفرح ٖٓيونس/ (َخيػْ

ِلُكم ٗبَا ُكنُتْم تَػْفَرُحوَف ٓت اأْلَْرِض ِبَغّْبِ ا٢ْبَقِّ َوٗبَا ُكنُتْم َٛبَْرُحوفَ ا٤بذمـو كقولو ) ٓت غرر  ٕٓغافر/ (ذََٰ
ًثيػٍ ا٢بكم نٍػيىٍا تيٍدرًكيوينىوي ، كىالى ٰبىٍزينيكيمي اٍلكى تػىٍفرىحيويف اًبٍليىًسٍّبً ًمنى الدُّ ٍليكيٍم ى ؟، !(اآلًخرىًة ٙبيٍرىميوينىوي ري ًمنى : )مىٍا ابى

ط ، كتسلٌ ا٤بتكربٌ  ة كزعيميهاا٤بستبدٌ الطاغية كاضع أسس الرأ٠بالية قاركف نو إ( فَػبَػَغىَٰ َعَلْيِهمْ ) -ِ
َا ُأوتِيُتُو َعَلىَٰ ِعْلٍم ِعنِديمربران ذلك ) ،على قومو ابلظلم كالطغياف فقدـ مصلحة  ٖٕالقصص/(ِإ٭بَّ

 تىٍستىعًينػيوياٍ  أىالَّ  هللاً  يػىٍلزىميكيمٍ  مىا : )أىقىلُّ ٖٖٓٓت هنج الببلغة حكم ،حة آّتمععلى مصلا٣باصة، الفرد 
ما ميضٌيع( ) ها حقٌ ٔبانب( عن اإلماـ علي )ع( )ما رأيت نعمة موفورة إاٌل ك مىعىاًصيوً  عىلىى بًًنعىًموً 

َناهُ (، كىنا يقوؿ هللا تعأب )جىاع فقّب إاٌل ٗبا ميٌتع بو غِبٌ  ( كىذا دليل على أنو ال ِمَن اْلُكُنوزِ  َوآتَػيػْ
ِة و الرَّزَّاُؽ ذُ و ِإفَّ اَّللََّ ىُ كقولو )مسبب أسبابو،  سبحانو كىو يعَبؼ أف مصدر الرزؽ من هللا  اْلُقوَّ

تيٍم عىلىى أىٍعقىاًبكيمٍ كقولو )  دليل الكفر كاالرتداد عن الدين، كىو ٖٓالذارايت/( اْلَمِتْبُ  آؿ ( انٍػقىلىبػٍ
  .ُْْعمراف/

: أنو عندما يزداد غُب ا٤باؿ من دكف وىنا إشارة دقيقة حينما ٝبعت اآلية بْب البغي وكنز ا٤باؿ
غُب النفس كغُب ا٣بيليق، تنحرؼ الشخصية اإلنسانية عن مسارىا البشرم الصحيح، عندما يزداد 

كا٤بعرفة،  راء العقوؿ ابلعلمثمن دكف  ،ثراء ا٣بزائن كالكنوز من الذىب كالفضة كا١بواىر النفيسة



 

 العشروف / ا١بزءٛٛ/ عدد آايهتا  كية/ م ٕٛالقصص سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     491
 

ال ٰبٌب إاٌل  وؿ إٔب طاغية كفرعوفكثراء النفوس ابإلٲباف كالعمل الصاّب كحسن السّبة، تراه يتحٌ 
من ببلئو ُب الفقر كا٢باجة، كال يفرح  !، كتشّب اآلية إٌف ببلء اإلنساف ابلغُب كالثركة أشدَّ نفسو

دار ببلء فبل ينخدع ّٔا كقولو  من يعلم أهناا٤بؤمن أما  ،ابلدنيا إاٌل من رضي ّٔا كاطمأف إليها
)أكحى هللا إٔب  عن النيب )ص(، ِّا٢بديد/( لَِّكْيبَل أَتَْسْوا َعَلىَٰ َما فَاَتُكْم َواَل تَػْفَرُحوا ٗبَا آََتُكمْ )
ًمي الدنيا: ا مىًِبٍ،ٍخدى خىرى فىبلى تىٍدعي مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آى كقولو ) ْٓصٕٕالبحار( خىدىمىكً تعيب مىٍن أكى  مىٍن خىدى

 . ُِّالشعراء/ (فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذًَّبْبى 
الفتح،   وآل ( ٝبع مفتاح كىوا٤بفاتيح( الٍب تعِب ا٣بزائن كالقاصات ك)ا٤بفاتحالفرؽ بْب) -ّ

ا٤بفتاح ٗبعُب كبكسرىا  ،خزائنٗبعُب ح بفتح ا٤بيم ت، مفاٗٓاألنعاـ/ (َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيبِ كقولو )
ٌر كٝبعو مفاتيح، كقولو ) ،قفاؿالذم تفتح بو األ َا ٭ُبِْلي ٥َبُْم َخيػْ َواَل َٰبَْسنَبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأ٭بَّ

َنُفِسِهْم  َا ٭ُبِْلي ٥َبُْم لِيَػْزَداُدوا ِإْٜبًا َو٥َبُْم َعَذاٌب م ِهْبٌ ألِّ ٓت هنج هاؿ، م: اإلاإلمبلء، ُٖٕآؿ عمراف/(ِإ٭بَّ
خبلصة جامعة الكرٲبة ُب ىذه اآلية -ْ(، وي اإلمبلء لى  دان ٗبثلً حى أى  )ما ابتلى هللاي  ٙٔٔالببلغة حكم

للفرد كللمجتمع كخصائص هنضوية لتزكية النفس، مانعة ٤با ُب ا٤بنهج اإل٥بي القوٙب من قيم تربوية 
 .الٌناس مىٍن ٓبٍى تػيٍفًسٍد الٌشهوىةي ًديػىنيوي( )أديىني ٓت غرر ا٢بكم ، ة كافةيٛبيزه عن ا٤بناىج الوضع

 ًََُد ظَنَٓ َٗصِْسَيَ َِٖٓ خًَُُّْْٗد  ًَؤَلِْٕٖ ًََٔد ؤَلََْٕٖ خَُِّوُ بَُِْْيَ  ًََُد ظَسْؾِ خُْلََٕديَ كِِ خُْإََْضِ  بَِّٕ خزْعَؾِ كَِْٔد آظَدىَ خَُِّوُ خًَُّخََ خُْأوَُِشَ ًَ﴿-ٚٚ
 ﴾خَُِّوَ َُد ُّمِرُّ خُُْٔلًَِِّْٕٖ

كاالستقامة ُب ا٤بنهج اإل٥بي التقوٲبي الَببوم،  يتمثل االعتداؿ كالتوازفالقانوف كُب ىذا    
: كاطلب كاجتهد فيما ِفيَما آََتَؾ اَّللَُّ  وابتغ: و٘ت، النصيحة األمهمة وتتضمن اآلية أربع نصائح

 ،كا١باه كالقدرة كالسلطة..إْبكالذكاء مواؿ كالكنوز كالعلم منها األ ،عطاؾ هللا من عطااي كثّبةأ
أم ُب طريق ا٣بّب  ،دار القرار إبنفاقها ُب سبيل هللا ،الدار اآلخرة ابتغ ّٔا رضا هللا كتعمّب

ِفيَما آََتَؾ )كاعمل  ،كأخبلقيان آّتمع حضاراين الفرد ك ة ضكمنها العمل على هن ،كالصبلح العاـ
الذم يبقى لو،  فهو ،آلخرتورصيد ما يعملو  آلخرتك، ألف نصيب اإلنساف من الدنيا ىو (اَّللَُّ 

لك كاٌدخاره، ا( كٓب يقل )كابتغ ٗبا آاتؾ هللا( ألنو ٓب يكن ا٤بقصود أف تبتغ مِغ ِفيَما آََتؾَ َوابْػتَ قاؿ )
كقدرتك على  ،كالسلطافكا٤بنصب ٭با أراد كابتًغ الدار اآلخرة ُب حاؿ ٛبلكك ا٤باؿ كا١باه كالعلم إك 

مىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت ًإفَّ الًَّذينى آى كقولو )فعل أم  شيء تقدر عليو من أفعاؿ ا٣بّب ا٤بتنوعة،  
ًيَّةً  يػٍري اٍلربى نْػَيا: )النصيحة الثانية، ٕالبينة/( أيكلىًئكى ىيٍم خى ( كال تَبؾ كال َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الد 

من أنواع األكل كالشرب كا٤ببلبس كا٤بسكن  ،تغفل عن حظك من لٌذات الدنيا كشهواهتا
 ،كلنفسك عليك حقان  ،رية الكمالية، فإف لربك عليك حقان كالسيارة.. إْب من ا٢باجات الضرك 

 .كأخبلقك كلدينك عليك حقان..إْبكألمتك  ،كألىلك عليك حقان 
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ان ) عن اإلماـ علي )ع( نٍػيىٍاؾى كىأىنَّكى تىًعٍيشي أىبىدى ٍل ًلدي ان(اً كى  ،ًإٍعمى تنبيو  ٍعمىٍل آلًخرىًتكى كىأىنَّكى ٛبىيويتي غىدى
ٍاًر شىبىاًٍبكى قػىٍبلى ىىرىًمكى فػىبىٍاًدٍر ابًً اغتنم ٟبسان قبل ٟبس: )ص( ) كعن النيب ،ُْٔا٣بواطر ص  ،ٍسًتٍثمى

( ،كىفػىرىٍاًغكى قػىٍبلى شيٍغًلكى  ،كىًغنىٍاؾى قػىٍبلى فػىٍقرًؾى  ،كىًصحًَّتكى قػىٍبلى سىقىًمكى  كنز العماؿ   كىقػيوًَّتكى قػىٍبلى ضىٍعًفكى
، كىًغنىٍاؾى كىنىشىٍاطىكى  شىبىاًٍبكى كى  كىفػىرىٍاًغكى  كىقػيوًَّتكى  ًصحًَّتكى )ال تنسى عن اإلماـ علي )ع( ، َّْْٗخرب

: اآلية ٙبدثنا على طلب ا٤بوازنة النصيحة الثالثة ،ْٕٖ/٦ٕبمع البياف( أف تطلب ّٔا اآلخرة
منهج القرآف، بْب مطالب الدنيا كمطالب اآلخرة، كمطالب الركح كمطالب  على ضوءكاالعتداؿ 

ة عالدنيا مزر )األمل كالعمل، كال تناقض كال تضاد بْب الدنيا كاآلخرة بل ك  ،ا١بسد، كا٢بياة كا٤بوت
مَّن َكاَف يُرِيُد ثَػَواَب كقولو )كتكملة ٤بسّبهتا مع الفوارؽ بينهما،  كاآلخرة امتداد للدنيا  (اآلخرة

نْػَيا َواآْلِخَرةِ  نْػَيا َفِعنَد اَّللَِّ ثَػَواُب الد  َناُه َأْجَرُه ٓت ) وٓت قولو عن اإلماـ علي )ع( ُّْالنساء/ (الد  َوآتَػيػْ
نْػَيا  جره ُب الدنيا أعطاه أفىمىٍن عمل  تعأب  ِٕالعنكبوت/ (َوِإنَُّو ٓت اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّا٢بِِْبَ الد 

( فهذا ا٤باؿ ىبة من هللا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اَّللَُّ ِإلَْيكَ كاآلخرة ككفاه ا٤بهم فيهما(، ٍب قاؿ )
كالقدرة حساف إٔب الناس، إحساف اإلحساس ابلنعمة فٍليقابٍل إحساف هللا إٔب اإل ،فحساإك 

كأحسن إٔب الناس إحساانن كما ٙبب أف  ، أم زكاة ىذه النعمة ، فذلك ىوةنَّ كإحساف الشكر كا٤بً 
عم و كتستوجبو فيما أنـ لغّبؾ إحساانن كما أاتؾ هللا إحساانن من غّب أف تستحقٌ سنوا إليك، كقدًٌ ٰبي 

كاشكر هللا عليو فذلك زكاة ىذه النعمة، كىكذا يقابل إحساف هللا ابإلحساف إٔب  ،بو عليك
ْحَسافُ الناس كقولو ) ْحَساِف ِإالَّ اإْلِ   .َٔالرٞبن/( َىْل َجَزاُء اإْلِ

كمنصبك ٗبا تستطيع ٗبالك كجاىك كموقعك بقدرؾ كمقدارؾ، فأعن الناس كأقض حوائجهم 
ىىا، كقولو )قة كجهككعلمك كقولك كفعلك كطبل ٓت  ،ٕالطبلؽ/(الى ييكىلًٌفي اللَّي نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آىاتى

ٍيًو(غرر ا٢بكم ٍاًف مىٍن أىٍحسىنى هللاي ًإلىٍيًو كىبىسىطى اًبٍلقيٍدرىًة يىدى : النصيحة الرابعة : )أىحىقُّ النٍَّاًس اًبإًلٍحسى
 البغي كالظلم كالتكرٌب  ،ا٤باؿ كا١باه كا٤بوقع ا٤بسؤكؿ ( كال تطلب ّٔذاَواَل تَػْبِغ اْلَفَساَد ٓت اأْلَْرضِ )

نسياف  وىهللا ، كُب كل ٘باكز ٢بدكد كاإلفساد ُب اإلرض اب٤بعاصي ا٤بتنوعة ،كاالعتداء على الناس
الوقوع ُب الفساد  كىوكاقَباب من الشيطاف، كالعيش ُب إسراؼ كبذخ كحولك فقراء جياع، ، 

مىٍا  دينٍػيىٍاؾى )عن النيب )ص( ، ُالطبلؽ/ (يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ  َوَمنا٣بطّب كا٤برير كقولو )
كال يؤٌيد ( إٌف هللا ال ييكرًٌـي ِإفَّ اَّللََّ اَل ٰبُِب  اْلُمْفِسِدينَ ) ُْٗ/ٔركح البياف( ًعٍن رىٌبكً  كى غىلي يىشٍ 

دىم من لطفو كقربو كنيل مودتو كرٞبتو. بل يهينهم كيعاقبهم كيبع ،ا٤بفسدين أبم نوع من الفساد
 ،عىبلىنًيػىتيوي أصلح هللا سىرًيٍػرىتيوي )فساد الظاىر من فساد الباطن، كمن أصلح  عن اإلماـ الصادؽ )ع(

، كأعظم الفساد أف يرضى العبد ابلغفلة عن هللا هللا سَبه ُب العبلنية كى تى ىى   ُب السرٌ هللا كمن خاف
 رى كى سى كى  ،ا٤باؿ رى كى س سى َب ف ٰبأ)ينبغي للعاقل  عن اإلماـ علي )ع( ،ُّٗ/ْتفسّب نور الثقلْب (تعأب

الشباب، فإف لكل كاحد من ذلك رٰبان خبيثة تسلب  رى كى سى ا٤بدح كى  رى كى سى كى  ،القدرة رى كى سى العلم كى 
بعيدة  رةن كى الغُب فإف لو سى  ةً رى كى )استعيذكا اب من سى  ٓت غرر ا٢بكمالعقل كتستخف الوقار( 

 !(. اإلفاقة
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ًََُد  ؤًََُّ٘ ِٓنْوُ هٌَُّشً ًَؤًَْؽَُُ ـَْٔؼًد ٌَِٖٓ خُْوًُُُِٕ َْٖٓ ىُ ؤًَََُْْ َّؼَِْْْ ؤََّٕ خَُِّوَ هًَْ ؤَىَِْيَ ِٖٓ هَسِِْوِ هَدٍَ بََِّٗٔد ؤًُظِْعُوُ ػََََِٰ ػٍِِْْ ػِنًُِ ﴿-ٛٚ
 ﴾ُّْٕإٍَُ ػَٖ ٌٌُُٗزِيُِْ خُُْٔفٌَُُِْٕٓ

ٌلما كعظو قومو فلم يتعٍظ كرٌد عليهم، إ٭با أعطيت ىذا ا٤باؿ الكثّب ، ال يزاؿ ا٢بديث عن قاركف   
كلدٌم مواىب فريدة أبنواع الكفاءات كا٣بربات كالتجارب  ،( ابستحقاقي ا٤بميزَعَلىَٰ ِعْلٍم ِعنِدي)

كحسن إدارتو، كليس عند غّبم ذلك، كعندم كاستكثاره ا٣باصة ُب اقتناء ا٤باؿ كاستثماره 
كمن  ،ستحق ىذا ا٤باؿأفإ٘ب  ،٤بكاسب، كعندم ا٤بهارة كالنبوغ كالنباىة كالكفاءةالشطارة بوجوه ا

كليس  كال لغّب هللا فيو يد كمشيئة، كىكذا يبعث الغُب  ،كأفعل بو ما أشاء ،حقي أف أٛبتع ٗبإب
ؽ على كالتفوٌ كاالستعبلء أبف لو الفضل  ،كا٤باؿ كالثراء الشعور ا٣بسيس ُب نفس اللئيمكالَبؼ 
ارًهً  فػىٍوؽى  بػىلىغى  إذىا اللًَّئيمي ) ٓت غرر ا٢بكم ،خلق هللا نَساَف لََيْطَغىَٰ ( كقولو )أىٍحوىاليوي  تػىنىكَّرىتٍ  ًمٍقدى  ،ِإفَّ اإْلِ

ّتِْ كقولو ) ٕ-ٔالعلق/(َأف رَّآُه اْستَػْغَُبَٰ   ، كليس منَِٔالبقرة/( َوِإَذا ِقيَل َلُو اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْتُو اْلِعزَُّة اِبإْلِ
كىذا زايدة ُب كفراف  هنا كلمة ا٤بغركر ا٤بتكربٌ إحقكم أف تقيٌدكا حريٍب كتتدخلوا فيما ال يعنيكم! 

ِمَن اْلُقُروِف َمْن  َأَوٗتَْ يَػْعَلْم َأفَّ اَّللََّ َقْد َأْىَلَك ِمن قَػْبِلوِ فرد هللا تعأب عليو ) ،النعمة كالطغياف
ًة َوَأْكثَػُر َٝبْعً و ىُ  ِمَن ( أكٓب يعلم ىذا األٞبق ا٤بغركر أف هللا قد أىلك من قبلو )اَأَشد  ِمْنُو قُػوَّ

كثر ماالن؟! كاآلية توبيخ لو على غركره مع أأقول منو بدانن ك  ( من األمم ا٤باضية من ىواْلُقُروفِ 
٭بوذج مكرر ُب البشرية، فإف كاف علمو التجارم الذم  قبلوعلمو ابلتوراة الٍب تنهاه عن ذلك، ك 

السبب ا١بامع للماؿ ا٢بافظ لو، كٓب يكن فضبلن كابتبلءن من هللا لنٌجى األمم  و ىويغَب كيتبجح ب
ٍب يهلكو كما أىلكهم  ،ا٤باضية من ا٥ببلؾ، فبل يغَب بقوتو ككثرة مالو فإف هللا ٲبهلو كال يهملو

ـٍ و َواَّللَُّ َعزِيٌز ذُ بذنؤّم كقولو ) نٍ ) ٓت غرر ا٢بكم ْآؿ عمراف/(انِتَقا به أىصىرَّ ًب ًعٍندى هللًا ذىنٍ أىٍعظىمي الذَّ
 ( عىلىٍيًو عىٍاًمليوي 

كال يتوقف إىبلكو إايىم على  ،( كهللا عليم ٔبرائم آّرمْبَواَل ُيْسَأُؿ َعن ُذنُوِّبُِم اْلُمْجرُِموفَ )
ٌسم ككل شيء ٧بفوظ عنده من أقوا٥بم كأفعا٥بم ،سؤا٥بم ماذا يعملوف ٥بواهنم عليو ، ككأنو شريط ٦بي

عليهم العذاب أىلكهم بغتة كىم ال  ابلصورة كالصوت كالنية، بل مٌب حقٌ  أبعاد،من ثبلثة 
 .يشعركف

َا ُأوتِيُتُو َعَلىَٰ ِعْلٍم ِعنِديقاؿ قاركف بغركره عن كنوزه ) -ُ:فائدة َناُه ( كيقوؿ هللا تعأب )ِإ٭بَّ َوآتَػيػْ
  ،( من ىذه السورةٕٔية )( إهنا صورة النعمة فصارت عليو نقمة، راجع ذلك ُب اآلِمَن اْلُكُنوزِ 

َها فَأَتْػبَػَعُو الشَّْيطَاُف َفَكاَف ِمَن اْلَغاِوينَ كقولو ) َناُه آاَيتَِنا فَانَسَلَخ ِمنػْ  ،َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ الَِّذي آتَػيػْ
َنا َلَرفَػْعَناُه ِّبَا َولََِٰكنَُّو َأْخَلَد ِإَ٘ت اأْلَْرِض َواتػََّبَع َىَواهُ و َولَ  : إذا أحٌب مبلحظة، ُٕٔ-ُٕٓاألعراؼ/(ِش ػْ

كقولو فيجعلو يعمي كيصم كيتكرب عن ٠باع أية موعظة،  ، َِالفجر/( اٍلمىاؿى حيبِّا ٝبىِّا)اإلنساف 
ًلًو فػىرىآىهي حىسىننا) ٓت غرر فيأخذ مالو من ا٢براـ كينفقو ُب ا٢براـ، ، ٖفاطر/( أىفىمىٍن زييًٌنى لىوي سيوءي عىمى
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كيرل ( فّبل نفسو أكرب من حجمها، ًمٍن غىٍّبً ًحلًًٌو يىٍصرًفيوي ُبٍ غىٍّبً حىقًٌوً  : )مىٍن يىٍكتىًسبي مىٍاالن ا٢بكم
زه عن الناس ألنو أفضل لو الغُب كميٌ هللا فقدـ  ،كأف هللا ٰببو أكثر من غّبهلناس صغاران أذاٌلء، ا

 ّْاألنعاـ/(وا يَػْعَمُلوفَ َوزَيََّن ٥َبُُم الشَّْيطَاُف َما َكانُ منهم، كىكذا ٱبدعو الشيطاف كيضلو كقولو )
َواَل ُيْسَأُؿ َعن ) -ِ، ٗٗاألعراؼ/(َفبَل َيََْمُن َمْكَر اَّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ ا٣ْبَاِسُروفَ َأفََأِمُنوا َمْكَر اَّللَِّ كقولو )

فهؤالء يدخلوف النار  ،( الذين يعتدكف كيظلموف الناس كيفسدكف كال ينتهوفُذنُوِّبُِم اْلُمْجرُِموفَ 
كال األشهاد   مي كى فليسوا ىم ا٢بى  ،كىم أىوف على هللا حٌب من أف يسأ٥بم عن ذنؤّم ،حسابببل 

، أما سائر آّرمْب غّب ا٤بستكربين فإهنم يعرضوف ّٔا٤برسبلت/ (َواَل يُػْؤَذُف ٥َبُْم فَػيَػْعَتِذُروفَ كقولو )
ًؿ نىًصيبه ٩بَّا اٍكتىسىبيوا لًلٌرًجىا، كقولو )اإلسبلـ يعَبؼ اب٤بلكية الفردية كٰبَبمها -ّللحساب، 

شرُّ األىٍموىٍاًؿ مىٍا ٓبٍى ٱبىٍريٍج ًمٍنوي حىقي هللًا )ٓت غرر ا٢بكم  ،ِّالنساء/( كىلًلنًٌسىاًء نىًصيبه ٩بَّا اٍكتىسىٍَبى 
اٍنىوي  بشرط أف تكوف من كجوه ا٢ببلؿ كأف يستخرج منها حق هللا الشرعي، كأف ٲبلك ا٤باؿ ( سيٍبحى

 ره فقاؿ تعأب:ك ! ٍب أشار تعأب أف قاركف ٛبادل ُب كربايئو كغر كال ٲبلكو ا٤باؿ
 ﴾لَظٍّ ػَظًٍِْْهَدٍَ خٍََُِّّٖ ًًَُُُِّّٕ خُْمََْدشَ خًَُُّْْٗد َّد َُْْطَ َُنَد ِٓؽََْ َٓد ؤًُظَِِ هَدًَُُٕ بَِّٗوُ ٍَُُ كَىََُؾَ ػََََِٰ هٌَِْٓوِ كِِ ِِّنَعِوِ ﴿-ٜٚ
كاإلعجاب كأتخذه العزة ابالٍب كترفو سرافو يل متباىيان إبفخرج ذات يـو على بِب إسرائ   

( ُب زينة عظيمة ٓت زِيَنِتوِ تو )كأٌّٔ ككربايئو ُب غناه كترفو كيتفاخر ٔبنوف العظمة! ابلنفس، كيتظاىر 
العجيبة! ُب موكبو كاألٌّٔة لذىب ن ابمتزيٌ ك  ،متحٌلي ٗببلبس ا٢برير ،غريبة مع أتباعو الكثّبين

حة ابلذىب كمعو على خيوؿ موشٌ  (غيضة ا٤بمقوتةذا التفاخر )من الصفات البع كىا٢باشد ا١بام
ُب موكب حافل يعرض على الناس ثراءه ككربايءه ٙبٌداين للذين نصحوه  ،ا١بوارم كا٣بدـ كالغلماف

ليوا نًٍعمىةى اللًَّ الًَّذينى بىدَّ كقولو ) ،ّٓالنحل/(كىمىا ًبكيٍم ًمٍن نًٍعمىةو فىًمنى اللًَّ أك تناسى ) نسيك  ،ككعظوه
لُّوا قػىٍومىهيٍم دىارى اٍلبػىوىارً  نْػَيا اَي لَْيَت َلَنا ِمْثَل َما )، ِٖإبراىيم/( كيٍفرنا كىأىحى قَاَؿ الَِّذيَن يُرِيُدوَف ا٢ْبََياَة الد 

الذم  ،كالرخاءكالرفاه كالثراء ( جراين على السنن الطبيعة البشرية من الرغبة ُب السعة ُأوِتَ قَاُروفُ 
يكا ، كقولو )من الببلء ابلفقركأصعب يثبت أف الببلء ابلغُب أشد  ي مىا ًبقىٍوـو حىٌبَّ يػيغىّبًٌ ًإفَّ اللَّى الى يػيغىّبًٌ

 )كالببلء على قدر الطباع(!  ُُالرعد/( مىا أبًىنٍػفيًسًهمٍ 
 :عن اإلماـ الصادؽ )ع(

، فلما رآه ُٕص ُِلشيعة جكسائل اخّب من فقر ٰبملك على اإلٍب(  ،)غُب ٰبجزؾ عن الظلم
 ،َِصّّالبحار (ةيئى طً خى  لً كى   أسي نيا رى الدٌ  بَّ حي ) عن النيب )ص(، ضعفاء اإلٲباف الذين ٰببوف الدنيا

نْػَيا)الذين ينعقوف مع كل انعق كىم األكثرية   ،( الذين أيمنوف مكر هللاالَِّذيَن يُرِيُدوَف ا٢ْبََياَة الد 
ىؤالء الذين  ،، كال ٱبافوف سوء العاقبةكينسوف مكر هللا فاجآةآة كا٤ببٌ كال ٰبسبوف حساابن للمخ

ليغرقوا  ،ةٚبدعهم الدنيا بغركرىا كأنفسهم بشهواهتا، قالوا ايليت لنا مثل ىذا الثراء كالغُب كاألٌّٔ 
ٍِّ َعِظيمٍ و ِإنَُّو َلذُ مة )ات ارٌ هوات كا٤بلذٌ ُب الشٌ أيضان  ، كحظ فر من الدنياا( إنو لذك نصيب ك َح
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 ،ذىا قاروف ٓت ٝبع مالوا٣بسيسة الٍب اٚبّ مة ارّ وٗت يلتفتوا إ٘ت الوسائل يد ُب حياتو، سع
!   كىكذا تعظم الدنيا ُب عْب طبلّٔا ،وا زكاؿ نعمتوكٓب يتمنٌ  ،ةفتمنوا لوكانوا مثلو ُب الثراء كاألٌّٔ 

نٍػيىا كىىيٍم عىًن اآٍلى كقولو ) /( ًخرىًة ىيٍم غىاًفليوفى يػىٍعلىميوفى ظىاًىرنا ًمنى ا٢بٍىيىاًة الدُّ : إظهار فائدة ،ٕالرـك
آّتمع رؼ ٙبالنفس ك الٍب تفسد  ،فتخار ابلثراء من الصفات ا٤بذمومةكاالكالكربايء العظمة 

فكثّب ٩با يظهركف النعم  ،لنا أٲّبا ٙبذير ،وىذا ٙبذيركُب ذلك تنازعها كٚباذ٥با،  ،كتقٌسمو طبقات
ال يريدكف بذلك إال إظهار الثراء بسرؼ كبذخ  ،ا٤بآًب عراس أكوعة لؤلكيدعوف إٔب الوالئم ا٤بتنٌ 

بْب عشّبتو فيكوف قاركف زمانو، إهنا سينة سيئة فعليو كزرىا ككزر من يعمل ّٔا إٔب يـو كتفاخر 
حامدان  ،القيامة، ىذا إظهار الكربايء من خبلؿ النعمة كالثراء، كليس إظهاران للنعمة ببل كربايء

ران كال مكابران كال مفاخران، كالتحٌدث بنعمة هللا كأٮبها نعمة ا٥بدل كاإلٲباف ثشاكران  ال مكا
كا٣بيليق ا١بميل ُب التعامل مع الناس، ٥بو ا٤بظهر ا٢بركي من الشكر  ،ستقامة على منهج هللاكاال

( يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيمً ٍبيَّ لىتيٍسأىلينَّ كقولو ) ،ُُالضحى/(َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّثْ كقولو )  العملي.
ًتًو عىلىى عىٍبًدهً )عن النيب )ص( ، ٖالتكاثر/ بُّ أىٍف يػىرىل أىثػىرى نًٍعمى  . ِٗٓ/َُصحيح الَبمذم (ًإفَّ هللاى ٰبًي

 ﴾دىَد بَُِّد خُصَّدزًًََُُِٕهَدٍَ خٍََُِّّٖ ؤًُظٌُخ خُْؼَِِْْ ًٌََُِّْْْ ؼٌََخذُ خَُِّوِ وٌَُْْ َُِّْٖٔ آََٖٓ ًَػَََِٔ صَدُِمًد ًََُد َُِّوَّ﴿-ٓٛ
زاف التٌ اكقاؿ ٥بم العقبلء الفضبلء من أىل العلم كاإلٲباف ك ( َوقَاَؿ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ )   

من  كمن بينهم يوشع كىو ،صحاب موسىأالقليلة النخبة من  الواعية كىم الفئة ،كاالستقامة
الثراء، الذين كأغراىم  لعأّم ابلزينة اؿى الذين سى كلئك أغّب ميزاف  ،٥بم ميزاف دقيقىؤالء النقباء، 

ٌر كُب اآلخرة نعيم دائم ) ،يعرفوف حقيقة ا٢بياة الدنيا أهنا متاع قليل مؤٌقت َويْػَلُكْم ثَػَواُب اَّللَِّ َخيػْ
كتراجعوا (كلمة زجر تستعمل للتهديد، أم ارتدعوا كانزجركا َويْػَلُكمْ ( )لَِّمْن آَمَن َوَعِمَل َصا٢ِبًا

لوف متاع الدنيا الزائل ، فكيف تفضٌ رٌ ضي كابطنو يى  كٲبىيرٌ  سرٌ يى كى  رٌ غي الذم ظاىره يػى  ،مثل ىذا الكبلـعن 
الذم  ،كابطنها عآب اآلخرة ،ثواب هللا الدائم؟، فإف ا٢بياة ظاىرىا الدنيا كىي دار امتحافعلى 

٩با تركف من متاع كأفضل  فيو ا١بزاء كالثواب لعباده ا٤بؤمنْب الصا٢بْب، كثواب هللا ُب اآلخرة خّب
حْب كعرفوا حقيقتها، ىؤالء عرفوا ا٢بقيقة كنظركا إٔب ابطن الدنيا  ،الدنيا كتتمنوف من حاؿ قاركف

َوَرْٞبَُت رَبَِّك ٩با عند قاركف كقولو ) أبقى نظر أىل الدنيا إٔب ظاىرىا، كيقولوف ما عند هللا خّب
َّا ٯَبَْمُعوفَ  ٌر ٩بِّ ة يٌ كالشفاف( كال يعطى ىذه الثقافة العلمية يُػَلقَّاَىا ِإالَّ الصَّاِبُروفَ  َواَل ، )ِّالزخرؼ/(َخيػْ

( الصَّاِبُروفَ ( على فتنة ا٢بياة كإغراءاهتا كفتنها ك)ِإالَّ الصَّاِبُروفَ )كا٤برتبة العليا ُب اآلخرة  ،الواعية
( على الصَّاِبُروفَ )ألحواؿ كاستقامة على منهج هللا سبحانو ُب كل على طاعة هللا، ا٤بلتزموف ابال

 .كا٤بصائب( عند الشدائد الصَّاِبُروفَ مة، كا٤بتوٌرعوف عند الشبهات ك)ات ارٌ الشهوات كا٤بلذٌ 
: )ذىٍركىةي ٓت غرر ا٢بكمالناس، ٝباىّب عند انقبلب ا٤بقاييس كا٤بعايّب الصحيحة عند  (الصَّاِبُروفَ )ك

ٍاتً التػَّ ك اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكي  ٍاىىدى الَِّذيَن قاؿ تعأب عن أىل الدنيا ) -ُ:فائدة( ٍهًذٍيًب كىاٍلميجى
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نْػَيا ( ُب اآلية السابقة، كٍٓب يقل عن أىل اآلخرة )الذين يريدكف ا٢بياة اآلخرة( بل يُرِيُدوَف ا٢ْبََياَة الد 
كاالستقامة على  ،قدر العلمكاإلٲباف على  ،( ألف العبادات على قدر العلمالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ قاؿ )

كيدعم  ،ا٢بياة كمعرفة فلسفة ا٢بياة على قدر العلم، كالعلم أساس كل شيء ألنو ىو ،قدر العلم
كالنهضات  ،تكسبكم أنواع ا٢بياة ،كاكتسبوا أنواع العلـوحياة تتفجٌر منها ا٢بياة، ا٢بياة كينٌميها، 

كقولو  ُُآّادلة/ (وا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ يَػْرَفِع اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُ )كقولو ا٢بضارية  
اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً ) ٓت غرر ا٢بكم ْٓا٢بج/( ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَُّو ا٢ْبَق  ِمن رَّبَِّك فَػيُػْؤِمُنوا ِبوِ َولِيَػْعَلَم الَِّذيَن )

( كعنو )ع( )ما رأيت نعمة موفورة إاٌل ٔبانبها حق بلىؿه اٍلعىمىًل كىابىٍؿه ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضى 
رٌ ) -ِمضٌيع(،  ، فعلينا فيو ضره عليو من شيء ماأك )آّتمع( ( إذا منعنا اإلنساف ثَػَواُب اَّللَِّ َخيػْ

 مكاف.منو، قدر اإلأف نفتح عليو بديبلن أفضل 
 ﴾ٖ كِحَصٍ َّنصًَُُُٗوُ ِٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ًََٓد ًَدَٕ َِٖٓ خُُْٔنعَصَُِِّٖكَىََٕلْنَد زِوِ ًَزًَِخَِهِ خُْإََْضَ كََٔد ًَدَٕ َُوُ ِٓ﴿-ٔٛ
 افيهىو غور ع كيكتتصدٌ : الغور كاالختفاء ُب داخل األرض، أم فجعلنا األرض تتزلزؿ ا٣بسف   

، فابتلعت األرض م العْبأر  عوانو انتقامان ماداين انتقم هللا منو كمن كربايئو كمن أكبداره كبكنوزه، ف
غركره ككربايئو ك كل ما ٲبلك كما يبتلع ا٢بيواف فريستو! عن طريق ا٤بعجزة ا٣بارقة جزاء طغيانو 

 ( ما كاف لو أحد من األنصار كاألعوافَفَما َكاَف َلُو ِمن ِفَ ٍة يَنُصُرونَُو ِمن ُدوِف اَّللَِّ كضرره كبطره )
 ،( كال استطاع أف ينتصر لنفسورِينَ َوَما َكاَف ِمَن اْلُمنَتصِ يدفعوف عنو عذاب هللا )على كثرهتم 

ر ٰبصل االعتبار، كقعت كابلتدبٌ  (من كاف عربة للناس ،كأخسر الناس)كصار عربة ٤بن يعترب! 
ككاف أضعف  ،ككانت العقوبة على قدر الطغياف كالغركر ،ككاف ا١بزاء من جنس العمل ،الكارثة

 ،ينفعو كال جاه كأعواف ينتصركف لومن ذاببة أماـ الصدمة، ككاف عاجزان ال ينصره أحد ال ماؿ 
 ،ُقْل َىْل نُػنَػبُِّ ُكم اِبأْلَْخَسرِيَن َأْعَمااًل كا٣بسراف من كل مكاف كقولو )كا٢برماف فأصابو ا٣بذالف 

ًعا نْػَيا َوُىْم َٰبَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُٰبِْسُنوَف ُصنػْ ا فكم َُْ-َُّ/الكهف (الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ٓت ا٢ْبََياِة الد 
كىول ُب بطن األرض الٍب عبل فيها  ،أنزلو هللا أسفل السافلْب ،رفع نفسو كربايءن على عباد هللا

وَُكلَّ  ،وََكذَّبُوا ِِباَيتَِنا ِكذَّاابً  ،ِإنػَُّهْم َكانُوا اَل يَػْرُجوَف ِحَساابً  ،َجَزاًء ِوفَاقًاكقولو )فوقها  كاستكرب 
َناُه ِكَتاابً   . َّ-ِٔالنبأ/(فَػَلن نَّزِيدَُكْم ِإالَّ َعَذاابً  َفُذوُقوا ،َشْيٍء َأْحَصيػْ

كا٣بسف مفهـو عاـ ككاسع الداللة فهناؾ خسف مادم كمعنوم  -ُ..( َفَخَسْفَنا): فائدة
جزئي ككٌلي،  ،ظاىرم كابطِب ،كخسف قليل ككثّب ،االرتداد( كخسف فردم كٝباعي أم )عقلي

من حرمانو  كىو ،كصاحبو ال يشعر بوكىناؾ خسف سرم معنوم  ،فخسف هللا بو األرض ظاىران 
كعدـ الشكر  ،عن رؤية الفضلكالعمو العمى  كرٌده إٔب حولو كقوتو، كىوهللا كلطفو رٞبة 

٬بسف أنوار فطرتو السليمة بظلمات ذنوبو القبيحة فبل يستذكؽ طعم اإلٲباف،  لئلحساف، أك
من أشكالو ٓت دنياه قبل ِبي شكل  ،وُسنة هللا جارية على كل ظاٗت ينتقم هللا منو اب٣بسف
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ىي  ،ٗبا يتناسب مع ظلمو، فإف أكؿ صور العقوبة على الظآب ا٤بستحق للخسف األكٕب آخرتو
 .خسف معنوم ىو ،اللعنة على ألسنة الناس ا٤بظلومْب كعلى مدل التاريخ

، كخسف األمم أشد ال خسف األفراد ،خسف األمم ،خسف ٝباعي والذي نعانيو اآلف ىو
 نواع الغزكأاد! فإف ببلد ا٤بسلمْب تغزكىا الدكؿ ا٤بستكربة الغاصبة ٗبختلف من خسف األفر 

كىذا خسف عاـ كشامل كخطّب كمرير، كما ذاؾ إالٌ  ،ة مطامعهاكتكوف الببلد كالعباد ضحيٌ 
متفرقة كىي ٨بتلفة  ،كغفلتها عما ييراد منها ،ٔبهل األمة بدينها كعدـ االستقامة على منهج رّٔا

انيوا ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم ُب شىٍيءو و )كقول  متنازعة، من  -ِ ،ُٗٓاألنعاـ/( ًإفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم كىكى
فانزعج  ،الو)ع( يومان إٔب قاركف لطلب زكاة م جاء موسى قف قاروف ا٣ببيثة )٨بتصر(:امو 

مرأة فاحشة امن  ،كآتمر على اهتامو ابلزان ،سرائيل ضد موسىإكحٌرض بِب  ،قاركف من موسى
: سرائيل ومن ٝبلة قولوموسى خطيبًا ٓت بِب إفمرة قاـ أغركىا اب٤باؿ لتتهم موسى ابلزٗب منها، 

كنت أنت الزا٘ب فقاؿ نعم،   فقالوا حٌب لو ،٧بصن أمر٘ب ريب أف أرجم اب٢بجارة من زٗب كىو
ت ا٤برأة فاىتزٌ  ،كا ابلزانية لتشهد ضد موسى، فقاؿ ٥با موسى نشدتك هللا إاٌل ما قلت ا٢بقفجاؤ 

٥بذا القسم ككشفت عن ا٤بؤامرة!! فهول موسى إٔب السجود يشكر هللا على تنزيهو ككشف 
 ،ِٕٔص ِتفسّب األمثل جبسرعة، فغضب موسى على قاركف كدعا عليو اب٣بسف. للناس ا٢بقيقة 

 .ّْٓص ٔكتفسّب ركح البياف ج
ٌََُُْد ؤَٕ ََّّٖٓ خَُِّوُ ػََِْْنَد  ِٓ َّوٌٌَُُُٕ ًٌََّْإََّٕ خَُِّوَ َّسُْٕػُ خُُِِّْمَ َُِٖٔ ََّٙدءُ ِْٖٓ ػِسَديِهِ ًََّوًَُِْ ًَؤَصْسَكَ خٍََُِّّٖ ظََٔنٌَّْخ ٌََٓدَٗوُ زِدُْإَْٓ﴿-ٕٛ

 ﴾َُىََٕقَ زِنَد  ًٌََّْإََّٗوُ َُد ُّلِِْكُ خٌَُْدكًَُُِٕ
نتقامي االبو من ا٣بسف بعد ما شاىدكا ما نزؿ  ،كصار الذين ٛبنوا منزلتو كغناه ابألمس القريب

يَػُقوُلوَف كخضعوا ٰبمدكف هللا ) ،ككشفت عن قلؤّم قناع الغفلة كالضبلؿ كالشبهاتالذليل، 
سفان على ما صدر منهم أ( يقولوف ندمان ك َوْيَكَأفَّ اَّللََّ يَػْبُسُط الرِّْزَؽ ِلَمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَػْقِدرُ 

( يوٌسع الرزؽ ٤بن يَػْبُسطُ ا أيها القـو من صنع هللا، كيف أف هللا )( اعجبو َوْيَكَأفَّ من التمِب، أم )
( كيٌضيق الرزؽ على من يشاء ال َويَػْقِدرُ ال لكرامتو عليو كال لنبوغو العلمي! ) ،يشاء من عباده

كعلى قاعدة األسباب  ،ُب الغُب كالفقركاختبار ٥بوانو عليو! كإ٭با ٢بكمة كمصلحة كابتبلء 
ُة اْلَباِلَغةُ )كا٤بسببات كقولو  كاف الغُب دليل الرضى ما عاقب هللا تعأب  كلو ُْٗاألنعاـ/(َفِللَِّو ا٢ْبُجَّ

، ِٕالشورل/( َبَسَط اَّللَُّ الرِّْزَؽ ِلِعَباِدِه لَبَػَغْوا ٓت اأْلَْرضِ و َولَ قاركف ىذا العقاب الشديد العنيف؟ )
( عىمىلو  عىنٍ  ،ٍضميوفه مى  رًٍزؽه  كى يىٍشغىلي  )الى  :)ع( العسكريا٢بسن  اإلماـ عن ، ّْٖ/ٖٕالبحار مىٍفريكضو
ُب حالة  نبهار عن ا٣بطأاىشة ك ب كد( كىي كلمة تنبيو كتعجٌ كأفّ ( )وي( كلمتاف )َوْيَكَأفَّ )

هوا على خطئهم الفادح ُب ٛبنيهم منزلة اه أف القـو تنبٌ عنكيلك إعلم، كم ٗبعُب أٓب تعلم أك ،الندـ
َنا) كندموا على فعلهم، كقالوا ،قاركف ( لوال أف هللا لطف بنا كٓب يستجٍب َلْواَل َأف مَّنَّ اَّللَُّ َعَليػْ
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(كما خسف بو كلكاف مصّبان مصّب قاركف بسوء ٣بَََسَف بَِنادعاءىان كٓب ييعطًنا مثل ما كنا نتمناه )
عن سنتو الذم يكشف  ،( كم كأنو أم أعجب من فعل هللاَوْيَكأَنَُّو اَل يُػْفِلُح اْلَكاِفُروفَ العاقبة )
قد ٲبهل هللا الكافر  ،حيث ال ينجح كال يفلح مصّب الكافرين ال ُب الدنيا كال ُب اآلخرةالفعَّالة، 

سباب الصحيحة، كلكنو ال يفلح ابلنتائج ا٤برجوة دائمة مؤقتان ابٚباذ األ رلثكي فيفلح كينجح
، كقد ٰبيا الكافر ُب النعم ّٖص/القص(َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقْبَ كال ٰبضى ٕبسن العاقبة ألف ) ،النفع

كلكنو يبقى ُب فَبة إمهاؿ كفتنة كاختبار كاستدراج لو كقولو  ،الكثّبة كُب الرفاىية كالغُب
ْن َحْيُث اَل يَػْعَلُموفَ ) فيكوف حاؿ الفقّب ا٤بستقيم خّب من غُب قاركف  ْْالقلم/(َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ

التفسّب ا٤ببْب كمزيد خاسر.. كاألمور ٖبواتيمها( ،رابحككنوزه!، كُب هنج الببلغة )فكم من منقوص 
  .ُٗٓص

أرزاقكم، كإف هللا يعطي ا٤باؿ من ٰبب  مى سَّ كما قى   كيمٍ أىٍخبلىقى بينكم  مى سَّ )إٌف هللا قى عن النيب )ص( 
من كرامة اإلنساف  -ُ: فائدة، َُُ/َِا٤براغي( كمن ال ٰبب، كال يعطي اإلٲباف إاٌل من ٰبب

كما ُب دعاء االفتتاح يستجيب لو لكل دعاء كأمنية، كذلك لصاّب اإلنساف،  على هللا أف ال
استجاب هللا ألمنية ىؤالء  كلوالذم أبطأ عِب ىو خّب ٕب لعلمك بعاقبة األمور(  )كلعلٌ 

، ِْْٖٔكنز العماؿ خرب (بَّ أحى  نٍ مى  عى مى  ا٤برءي ) عن النيب )ص(، وا ا٣بسف مع قاركفالستحقٌ 
كقولو   ،هللا بشيء منو ىبلكك كأنت تظن فيو ٪باتك كيبل تدعو  !كفاعرؼ طرؽ ٪باتك كىبلك

نَساُف اِبلشَّرِّ ُدَعاَءُه اِب٣ْبَّْبِ ) نَساُف َعُجوالً َوَيْدُع اإْلِ  ٓ٘ٔخطبة ٓت هنج الببلغة، ُُسراء/اإل(وََكاَف اإْلِ
ٍم ًمٍن ميٍستػىٍعًجل ٗبىا ًإٍف أىٍدركىوي كىدَّ أىنَّوي ٓبٍى ييٍدرًٍكوي ) كلكنو مات   ،ٯبهر بكلمة الكفر ٓب قاركف -ِ (فىكى

 .(بغّبه ظى كيعً  نٍ عيد مى السَّ ) ٙٛٓت هنج الببلغة خطبةكافران، كلساف حالو أصدؽ من لساف مقالو! 
 ﴾ُٔعَّوِنيًََخُْؼَدهِسَصُ ُِِْظِِْيَ خًَُّخَُ خُْأوَُِشُ َٗفْؼَُِيَد ٍََُِِِّّٖ َُد ًًَُُُِّّٕ ػًٌُُِّخ كِِ خُْإََْضِ ًََُد كََٕديًخ ﴿-ٖٛ
اُر اآْلِخَرةُ )( لبياف عظمة تِْلكَ )    كتفخيم مكانتها، لذلك  ،كاإلشارة إٔب كماؿ منزلتها( الدَّ

 شارة إليها بلفظ البعيد جاءت اإل
ٌر َوأَبْػَقىَٰ للداللة على شرفها كّٔائها كقولو )( تِْلكَ )  شي يٍ إاٌل عى  شى يٍ كال عى )، ُٕاألعلى/(َواآْلِخَرُة َخيػْ

اُر اآْلِخَرةُ ): ا٤بعُب (ةً رى اآلخً  ٪َبَْعُلَها العالية الرتبة الرفيعة ا٤بنزلة كا٣بالدة ُب الرفاىية ) (تِْلَك الدَّ
الية ٣باكالقلوب السليمة  ،( ٪بعلها للنفوس الرفيعةِللَِّذيَن اَل يُرِيُدوَف ُعُلوًّا ٓت اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا

ًإالَّ مىٍن أىتىى اللَّى  ، يػىنػٍفىعي مىاؿه كىالى بػىنيوفى يػىٍوـى الى كقولو )  قة ٕبب هللاكا٤بتعلٌ  ،الدنيامن التعٌلق ٕبٌب 
ًليمو  عىظيمى ا٣بٍىاًلقي ُب أنٍػفيًسًهٍم فىصىغيرى مىا ديكنىوي ) ٖٜٔٓت هنج الببلغة خطبة ٖٗ-ٖٖالشعراء/( ًبقىٍلبو سى
ان ( ال يريدكف تكربٌ ُدوَف ُعُلوًّااَل يُرِيكمن صفات ىؤالء أف أتمل خّبىم كأتمن شرىم )( ُب أىٍعييًنًهمٍ 

كال التحكم ابلناس كال الفساد ُب الببلد  ،كال الظلم كالعدكاف ،كال ٱبطر ببا٥بم التعإب كالطغياف
َواْلَعاِقَبُة كحسن ا٣بيليق ُب ا٢بياة الدنيا ) كالصبلح كحا٥بم التواضع ،كال أبية معصية أخرل ،كالعباد
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كيبتغوف رضوانو كٰبذركف  ،للذين ٱبشوف هللا كيراقبونو ،ودة ُب الدنيا كاآلخرة( كا٣باٛبة امِلْلُمتَِّقْبَ 
ليس ٥بم ُب اآلخرة  ،ُب األرض كالفساد : تشّب اآلية إٔب الذين يريدكف العلوفائدةعقابو، 

ٓت يعض كل البشرية ؾ وىي قانوف عاـ متحرّ  ،نصيب، كىذه اآلية كالبياف ا٣بتامي لقصة قاركف
سلطة يفتخر  أك ،كمن يفتخر على الناس ٗبنزؿ يسكنو ، على غّبه بلباس يعجبو، من تكرٌب ا٢بياة

يريد  ،ًا ٓت األرضوالذي يريد علوّ  ،فهؤالء مصداؽ من يريد علوان ُب األرض ،ّٔا كغّب ذلك
ةي اٍلمى ، كىًمنى اٍلفىسىاًد ًإضىاعىةي الزَّادً ) ٖٔٓت هنج الببلغة كتاب، فسادًا ٗبعناه العاـ كىنا ( عىادً كىمىٍفسىدى

كعدـ الفساد ُب األرض أبية  ،التعإب كالتكرب على الناس قرف منازؿ اآلخرة الرفيعة بعدـ حبٌ 
َأِذلٍَّة َعَلى واضع  كقولو )نسبة كانت، كٮبا أساس ١بميع الذنوب، كمن صفات أىل اآلخرة التٌ 

ُب نػىٍفسو  وفػىهي  ،مىٍن تػىوىاضىعى ً رىفػىعىوي هللاي )ص( ) ، كعن النيبْٓا٤بائدة/(اْلُمْؤِمِنَْب َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ 
 النَّاس ْبٍ عً ُب أُب نػىٍفسو كىًبّب كى ، فهو ٍستىٍكبػىرى كىضىعىوي هللاي اكىمىٍن عظيم،  النَّاس ًْبٍ عُب أكى ضىعيف 

ِذيَن ُأولََِٰ َك الَّ ، من ا٣بطر الكبّب إيثار الدنيا على اآلخرة كقولو )ّٕٕٓكنز العماؿ خربّب(صغً 
نْػَيا اِبآْلِخَرِة  ُهُم اْلَعَذاُب َواَل ُىْم يُنَصُروفَ اْشتَػَرُوا ا٢ْبََياَة الد   ٓت غرر ا٢بكم ٖٔالبقرة/( َفبَل ٱُبَفَُّف َعنػْ

ٍيئان ًمٍن أىٍمًر ًديًنًهٍم الالى يػىتػٍريؾي النَّاسي ) وفيو ( ًمٍنوي  أىضىرُّ  وٍسًتٍصبلىًح دينٍػيىاىيٍم ًإاٌل فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا ىي شى
ٍاًدمىان  ميٍلكىوي  جىعىلى  نٍ م)ى  أيضاً  ٍاًدمان  ًديٍػنىوي  جىعىلى  كىمىنٍ  ، سيٍلطىٍافو  كيلُّ  لىوي  ًإنٍػقىٍادى  ًلًديًٍنوً  خى  طىًمعى  ًلميٍلًكوً  خى
 األىٍشرىٍارً  ًإٔبى  مىاٍلىوي  هللاي  صىرىؼى  ،ٍخًتيىٍاران اً  األىخيىٍارً  ًمنى  ماٍلىوي  مىنىعى  )مىنٍ  وعن النيب )ص(( ًإٍنسىٍافو  كيلُّ  ًفٍيوً 

)كىيًٌل لىمىٍن  )ص(وعنو  .ُٖصّٕالبحار مىٍن أىحىبَّ دينٍػيىٍاهي أىضىرَّ آًبًخرىتًًو() ُُّصٔٗالبحار ٍضًطرىٍارىان(اً 
 .َُِٗٗخرب كنز العماؿ( اًبلدًٌٍينً نًيا طىلىبى الدٌ 

 ﴾ؼٌََُِْٕٔدَُِّّْٕحَصِ كََِد ُّفٍَّْ خٍََُِّّٖ ػٌَُِِٔخ خَُِّّْٕحَدضِ بَُِّد َٓد ًَدٌُٗخ ًَََّٖٓ ـَدءَ زِ َٖٓ ـَدءَ زِدُْمََٕنَصِ كََِوُ وٌَُْْ ِّٓنْيَد ﴿-ٗٛ
 ةيٌ كأب، الٌسوم اإلنسافعقل الٍب يستحسنها  ،النافعة من جاء يـو القيامة ٕبسنة من ا٢بسنات

 .أكنوعأك حجم كأبم شكل  ،نسبة كمقدار كانت
َها) نػْ ٌر مِّ  تو،ككصفان، فإف هللا يضاعفها لو أضعافان كثّبة بفضل من هللا كرٞب ( ذااتن كقدران فَػَلُو َخيػْ

َوَمن َجاَء اِبلسَّيَِّ ِة َفبَل ٯُبَْزى الَِّذيَن ) َُٔاألنعاـ/(فَػَلُو َعْشُر َأْمثَا٥ِبَاكييشٌجع على فعلها كقولو )
اإلنساف عقل الٍب تسوء  ،ابلسيئات( كمن جاء يـو القيامة ْعَمُلوفَ َعِمُلوا السَّيَِّ اِت ِإالَّ َما َكانُوا يػَ 

زل إاٌل ٗبثلها ،أبية نسبة كمقدار كانت)دافعها ا٥بول(  كال يضاعف  ،كأبم شكل أكنوع فبل ٯبي
د كالتكرٙب كالرٞبة، حيث تتجسٌ  العدؿكُب ىذا كماؿ  ، كالسيئات ضد ا٢بسنات،عليهم السيئات

ا تشجيع لبلستغفار كالتوبة منها. ُب ّٔم كتؤذيهم، كىذلتبقى معهم تعذٌ  ،أعما٥بم السيئة أمامهم
ةه أىٍك ٍعفيوه ا٢بديث ) ٍادىهي أىٍعشىٍاريهي( ا٢بٍىسىنىةي عىٍشره كىأىزًٍيدي ، كىالسًَّيئىةي كىٍاًحدى ٦بمع  ، فىاٍلوىٍيلي ًلمىٍن غىلىبىٍت آحى

  السَّيَِّ اتِ ِإفَّ ا٢بََْسَناِت يُْذِىنْبَ يريد السيئة بواحدة كا٢بسنة بعشرة! قاؿ تعأب ) ،ِِٔ/ْالبياف
كىناؾ سيئات يذىٍَبى اب٢بسناًت، كريبَّ سيئة كبّبة كاحدة  ُُْىود/ (َذِلَك ِذْكَرى لِلذَّاِكرِينَ 
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لَِ ْن آالؼ ا٢بسنات دفعة كاحدة كقولو ) ٛبحو ،ماحقة كاإل٢باد كالشرؾ كالعدكاف على العباد
( َنا ِإَ٘تَٰ َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء مَّنُثورًاَوَقِدمْ كقولو ) ٓٔالزمر/(َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ 

كما  ،يشمل ٝبيع ما أمر هللا بو كرسولو ،اسم جنس عاـ ا٤بعُب :ا٢بسنة-ُ:فائدة، ِّالفرقاف/
: اسم جنس عاـ ا٤بعُب، كتشمل كل النواىي والسي ة، كفطرهتم الفضبلءعقوؿ يستحسنها 
َمن َجاَء )-ِ، كتلٌوث فطرهتم الفضبلءعقوؿ كما تسوء  ،لية كالعرفيةالشرعية كالعقكاٌرمات 

حيث ٚبتلف منازؿ اسنْب  ،( كقد أفرد الضمّب من مقاـ ا٢بسنة كاإلحساف ألهنم القلةاِب٢بََْسَنةِ 
كهللا يضاعف ٤بن يشاء، فهذا  ،ا٢بسنة بعشر أمثا٥با إٔب سبعمائة ،فيما ٯبزكف بو على إحساهنم

فيكونوف على حاؿ كالسيئات، ىم أىل السوء  ،( أما أىل السيئةَوَمن َجاَء اِبلسَّيَِّ ةِ مقاـ الفضل )
ع ضمّب أىل السوء ) ،كاحدة ( ألهنم َعِمُلوا السَّيَِّ اتِ السيئة ٗبثلها ُب مقاـ العدؿ، كلذا ٝبي
 الكثرة.

 ﴾كِِ ظََِدٍٍ ُّٓسِنيٌٍزِدُْيًٍََُٰ ًََْٖٓ ىُ َ ََّزِِّ ؤَػَُِْْ َٖٓ ـَدءَهُبَِّٕ خٍَُُِّ كََُضَ ػََِْْيَ خُْوُُْإَٓ ََُُخيُّىَ بَََُِٰ َٓؼَديٍ ﴿-٘ٛ
و للنيب )ص( كىو ُب أثناء ىجرتو من مكة إٔب ا٤بدينة حيث يطارده األعداء، ا٣بطاب موجٌ    

كالعمل  ،كتبليغو للعا٤بْبكتعٌلمو كتعليمو، فك بتبلكتو ككلٌ  ،كقد فرض أم أكجب هللا عليك القرآف
ليكوف حجة على الناس أٝبعْب، كدستور ( فَػَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآفَ كدعوة الناس إليو، إنو )ٗبا فيو 

ككل آت قريب،   ،كُب الوقت ا٤ببلئم الذم فرضو ،ينصرؾ ُب ا٤بوعد ا٤بناسب الذم قٌدرهحياهتم، ك 
رج من مكة مطاردان ، ّٖالرعد/ (ًلكيلًٌ أىجىلو ًكتىابه كقولو ) لتعود  ،ره لقريبظاكغدان لن ،إنك اليـو ٨بي

( لرادؾ إٔب مرجع َلَراد َؾ ِإَ٘تَٰ َمَعادٍ )( اًبلصَّرٍبً تيٍدرىؾي الرَّغاًئبي )ٓت غرر ا٢بكم  ،إليها ظافران منتصران 
ذالؿ ا٤بشركْب، كىذا من إكىو بشارة إلظهار عز اإلسبلـ ك  ،كىو فتح مكة ،عظيم القدر كالشأف

 .اإلخبار ابلغيب
كفوائدىا،  ٗبن جاء بنعمة ا٥بداية كنورىاريبًٌ أعلم دمحم  اي( قل اِب٥ْبَُدىَٰ  َجاءَ ُقل رَّ ِّ َأْعَلُم َمن )

كمن تكوف لو الغلبة كالنصرة  ،كستعلموف من تكوف لو عاقبة الدار ،اب٤بهتدم مِب كمنكمكأعلم 
٤بهْب، ذالؿ كالعذاب او من القهر كاإل( كما يستحقٌ ٓت َضبَلٍؿ م ِبْبٍ و َوَمْن ىُ كالتمكْب ُب األرض )

ىو إلفات  ،كسوؼ تعلموف ٤بن عقىب الدار ،كالضاؿ كا٤بهتدم ،كهللا ىو آّازم اق كا٤ببطل
كعمى كغول   كرشد، كمن خالفو ضلٌ كعلم بعو اىتدل ىذا القرآف العظيم الذم من اتٌ نظر إٔب 
َا يَػْهَتِدي لِنَػْفِسوِ كقولو ) َا يَ  َفَمِن اْىَتَدىَٰ فَِإ٭بَّ َها َوَما َأََن َعَلْيُكم ِبوَِكيلٍ َوَمن َضلَّ فَِإ٭بَّ  (ِضل  َعَليػْ

، ُب الضاؿا٤بعاند دلت اآلية على أف هللا تعأب يفتح على ا٤بهتدم كيقهر  -ُ: فائدة. َُٖيونس/
كلكل عسر يسر كقولو  ،كمن صرب ظفر كإف طاؿ بو الزماف، كلكل شدة رخاءظركؼ مناسبة، 

 ،، فبل ينبغي للمؤمن أف ييأس من ركح هللأ-ٓالشرح/( َع اْلُعْسِر ُيْسًراِإفَّ مَ  ،فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا)
ِلَك ِمْن َعْزـِ اأْلُُمورِ كعليو أف يصرب كيتقي كقولو )  .ُٖٔآؿ عمراف/ (َوِإف َتْصَِبُوا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ ذََٰ
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 ،العودة ( إشارة إٔب عظمة ىذهمعاد( كُب تنكّب )وجو العبلقة بْب فرض القرآف وا٤بعاد)-ِ
ىو اسم زماف أك مكاف كمعناه من  ،: العودةومعُب ا٤بعادكأتكيد ٙبقيقها بوعد غّب مكذكب، 

ُب ٨بزف ٩بدكد كىذا لو أفق كاسع  ،كىو ا٤برجع العظيم العإب الشأفكالفاعلية كالتأثّب، العود 
( ِإَ٘تَٰ َمَعادٍ )مرار، الة كمؤثرة ابستعٌ ككأ٭با القرآف يكشف عن سينة اترٱبية حركية مؤكدة فػى  ،ا٤بعا٘ب

 ،ٖا٤بزمل/( كىافى كىٍعديهي مىٍفعيوالن كقولو )أم سوؼ يعود هللا عليك ابلنصر كٰبقق لك الوعد ابلظفر،  
الفتح وحركية  ،وىنا فلسفة العبلقة بْب حكم القرآفكيفتح عليك مكة ُب يـو الفتح الكبّب، 

َنا َنْصُر ىذا القرآف كقولو ) : أف هللا كعد ا٤بؤمنْب ابلنصر ُبٗبعُب، وواقعية ا٤بعاد وََكاَف َحقًّا َعَليػْ
/ (اْلُمْؤِمِنْبَ  عليك كعلى فرض كأكجب فالذم  َْا٢بج/ (َولََينُصَرفَّ اَّللَُّ َمن يَنُصُرهُ كقولو ) ْٕالرـك

كيعود عليكم  ،الذم ٰبقق لكم كعده الصادؽ ( ىوَلَراد َؾ ِإَ٘تَٰ َمَعادٍ ا٤بسلمْب التمسك ابلقرآف )
يعود هللا  ،كالعمل بو كدستور حياة ،الغالب على أعدائو، ٗبقدار ٛبسك ا٤بسلمْب ابلقرآفابلنصر 

َوَما النَّْصُر ِإالَّ ك كمقدارىا كقولو )بنفس نسبة التمسٌ  ،عليهم ابلعزة كالغلبة كالقدرة كالقوة كا٥بيبة
هي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى كىٍعدى اللًَّ الى ٱبيًٍلفي اللَّي ، كقولو )ُِٔآؿ عمراف/( ِمْن ِعنِد اَّللَِّ  (  كىٍعدى

/ وَُكلَّ َشْيٍء كىذه ا٢بالة الدقيقة ال يعلم ّٔا كال يقٌدر نسبتها إاٌل هللا عز كجل كقولو )، ٔالرـك
َناُه ِكَتاابً  ( ٓت َضبَلٍؿ م ِبْبٍ و اِب٥ْبَُدىَٰ َوَمْن ىُ  ُقل رَّ ِّ َأْعَلُم َمن َجاءَ )جاء قولو ، لذلك ِٗالنبأ/(َأْحَصيػْ

  ،٤بعادابح العبلقة بْب القرآف كالوعد تتوضٌ  ،لآلية الكرٲبةالدقيق كمن ىذا اإلٰباء القرآ٘ب ا٢بركي 
  :كقولو

/( فَاْصَِبْ ِإفَّ َوْعَد اَّللَِّ َحق  َواَل َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن اَل يُوِقُنوفَ )  واآلية ذات داللة عامة َٔالرـك
كغّب ٧بددة بفتح مكة، كإف ، ٤بعادابالصادؽ عبلقة ما بْب فرض القرآف والوعد ٓت ال مفتوحة

فبمقدار ما يتمسك لداللة، انزلت ُب خصوص السبب، كلكن أيريد ٥با عمـو ا٤بعُب، كسعة 
د هللا و بنفس ا٤بقدار يتحقق الوعد كيع ،ياهتم كمنهج لسعادهتم٢بآّتمع ا٤بسلم ابلقرآف كدستور 

يعود عليهم  ،يهم عن القرآف كمنهج حياةكا٢بضارة، كٗبقدار ٚبلٌ كالقدرة لعزة عليهم ابلنصر كا
ٍل نػينػىبًٌئيكيٍم اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن )اب٣بذالف كالضعف كالذؿ كا٣بسراف كقولو الواقع  الًَّذينى ضىلَّ  ،قيٍل ىى

نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيٍ  ٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ : سبب النزوؿ-ّ ،َُْ-َُّالكهف/(ًسنيوفى صينػٍعناسى
ركم أنو ٤با خرج رسوؿ هللا )ص( مهاجران من مكة إٔب ا٤بدينة، اشتاؽ إٔب مكة كظهر آاثر الشوؽ 

ِإفَّ ) -ْ على كجهو الكرٙب مع ا٢بزف ُب قلبو من فراقها مكرىان، فأنزؿ هللا إليو جربائيل ّٔذه اآلية.
( إٌف الذم أكجىبى كىيىسَّرى عليكى تنزيل القرآف، ىذا ْلُقْرآَف َلَراد َؾ ِإَ٘تَٰ َمَعادٍ الَِّذي فَػَرَض َعَلْيَك ا

قيٍل فىًللًَّو الدستور العظيم، خبلصة رساالت ٝبيع األنبياء، ليكوف حجة على الناس أٝبعْب كقولو )
، ُٓٔالنساء/( ى اللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيلً لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلى )كقولو ، ُْٗاألنعاـ/( ا٢ٍبيجَّةي اٍلبىاًلغىةي 

تعن اإلماـ الصادؽ )ع(  ىيٍم كىعىٌرفػىهيٍم(  جٌ )إٌف هللاى أحى َلَراد َؾ ِإَ٘تَٰ ) ُّٔ/ُالكاُبعىلىى النَّاس ٗبىىا آاتى
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ًلمىةى الًَّذينى كىفىريك لٌدين القٌيم )اقادر أف يرجعك إٔب ما كعدؾ بنصرة ىذا  (َمَعادٍ  ا السٍُّفلىى كىجىعىلى كى
ًلمىةي اللًَّ ًىيى اٍلعيٍليىا ا ًعبىاًدمى الصَّا٢ًبيوفى ، كقولو )َْتوبة/لا( كىكى ، كيكوف َُٓاألنبياء/( أىفَّ اأٍلىٍرضى يىرًثػيهى

ييرًيديكفى أىٍف ييٍطًفئيوا نيورى ، كقولو )ِٕالتكوير/( ًإٍف ىيوى ًإالَّ ًذٍكره لًٍلعىالىًمْبى القرآف دستور حياة كقولو )
اًفريكفى ا أيىٍىبى اللَّي ًإالَّ أىٍف ييًتمَّ نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي كقولو ) ِّالتوبة/ (للًَّ أبًىفٍػوىاًىًهٍم كى

 . ّّالتوبة/ (اًب٥ٍبيدىل كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى 
 ﴾كََِد ظٌٌَََُّٖٗ ََيِريًخ ٌَُِِّْدكَُِِّٖؤَٕ ُِّْوَََٰ بَُِْْيَ خٌُِْعَدذُ بَُِّد ََلَْٔصً ِّٖٓ ََّزِّيَ ًٌََٓد ًُنطَ ظَُْـُ﴿-ٙٛ
فك كال أف يوحي هللا إليك كيشرٌ  ،تطمح فيما مضى أف تناؿ النبوة تتوقع أك كما كنت أتمل أك   

لتخرجهم  ،لّبٞبك هللا بذلك كيرحم العباد ببعثتك إبنزاؿ القرآف الكرٙب عليك، كلكنو أنزؿ إليك
مِّن  ِإالَّ َرْٞبَةً ،)ُِْاألنعاـ/ (اَّللَُّ َأْعَلُم َحْيُث ٯَبَْعُل ِرَسالََتوُ من ظلمات الغواية إٔب نور ا٥بداية كقولو )

َفْضَلُو َكاَف ِإفَّ عليك كقولو ) القرآف ( كىذا استثناء منقطع كا٤بعُب إاٌل أفَّ ربَّك رٞبك فأنزؿرَّبِّكَ 
( كمن موجبات ىذه الرٞبة كدكامها كن َفبَل َتُكوَننَّ َظِهّبًا لِّْلَكاِفرِينَ ) ٕٖسراء/اإل( َعَلْيَك َكِبّبًا

 ،ٗبداراهتم كمساعدان ٥بم على ضبل٥بم ،( معينان للكافرينَظِهّبًامعينان للمؤمنْب، كال تكونن )
عن اإلماـ ، كأمثالو للنيب )ص( كا٤براد أمتوكاإلجابة لطلباهتم كلكن خالفهم، كا٣بطاب ّٔذا 

لىًئبل يكونوا عوانن  ،ُّٖ/ِٗالبحار)إٌف هللاي بػىعىثى نبٌػيىوي إباٌيؾى أىٍعًِب كىا٠ٍبىعىي ايجىارىة(الصادؽ )ع( 
كال يوافقوىم على ضبل٥بم، فبل تناصر  ٗالقلم/ (ُتْدِىُن فَػُيْدِىُنوفَ و َود وا لَ للكافرين كال يداىنوىم )

كىؤالء  ،أكلئك حزب هللامتضاٌداف ألف منهجهما ٨بتلفاف  ،اكف بْب ا٤بؤمنْب كالكافرينكال تع
ف؟! كقولو يتعاكانك٤باذا كعبلـى كفيمى  ،كبينهما اختبلؼ كتضاد فبل يلتقياف ليتعاكان ،حزب الشيطاف

َربِّ ٗبَا أَنْػَعْمَت موسى )ع( )، كىكذا قا٥با ْاألحزاب/( مَّا َجَعَل اَّللَُّ ِلَرُجٍل مِّن قَػْلبَػْْبِ ٓت َجْوِفوِ )
ٍاًمليويٍا األىٍشرىٍارى أبًىٍخبلىًقكيٍم تىٍسلىميوياٍ ) عن النيب )ص( ُٕالقصص/( َعَليَّ فَػَلْن َأُكوَف َظِهّبًا لِّْلُمْجرِِمْبَ  جى

اًٍلكيٍم كىٍيبلى تىكيوينػيويٍا ًمنػٍهيمي  ٍيًنػيويىيٍم أبًىٍعمى  وعن اإلماـ علي )ع(، ُٗٗصْٕنوارٕبار األ( ًمٍن غىوىاٍئًًلًهٍم ، كىابى
اًٍلكيٍم() اًٍنكيٍم كىزىاٍئًليويىيٍم )خالفوىم( ًبقيليويًبكيٍم كىأىٍعمى اًٍلطيويٍا النٍَّاسى أبًىٍبدى )أكرب  وعنو )ع(، ٕٗ/ِالبحار خى

 األكزار تزكية األشرار(. 
 ﴾ًَخيْعُ بَََُِٰ ََزِّيَ  ًََُد ظٌٌَََُّٖٗ َِٖٓ خًُُُِِْْٔٙنيَ  ََُد َّصًَُُّّٗيَ ػَْٖ آَّدضِ خَُِّوِ زَؼًَْ بٌِْ ؤَُُِّٗطْ بَُِْْيَو﴿-ٚٛ

ك ( ال يصرفنٌ َواَل َيُصد نَّكَ كلو القى األذل بسببو أم، ) ،لقد هنى هللا اإلعراض عن القرآف الكرٙب
ِت َعْن آايَ )كال تركٍن إٔب قو٥بم فيصدكؾ  ،ليبهم الشيطانية ا٤باكرةاك الكافركف اي دمحم أبسكال ٲبنعنٌ 

 ،باع ما أنزؿ هللا إليك من اآلايت البيناتعن اتٌ كال ٲبنعٌنك أم مانع (   اَّللَِّ بَػْعَد ِإْذ أُنزَِلْت ِإلَْيكَ 
ُب ر أمرؾ كراٌبؾ كرعاؾ كانصرؾ عليهم، هللا معك كمدبٌ ربك فإف  ،كتبليغها للناس كالعمل ّٔا

منتهى  ،الكرٙب أف تكوف الدعول إٔب ربك ( أمر هللا تعأب نبيوَوادُْع ِإَ٘تَٰ رَبِّكَ )وقت ا٤بناسب ال
ألٮبيتها الكربل ُب  ،فبل يثنيو شيئان عن الدعوة لدينو كإعبلء كلمة هللا ،قصدؾ كغاية عملك

اس إٔب منهج ربك القيَّم ا٤بستقيم كٙبقيق إرادة هللا سبحانو على األرض، كادعي النٌ  ،ٙبقيق سنن هللا
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دعوة رسالية خالصة كاضحة مؤثرة ال  ،أية ندامة كال مبلمةبلمة كالكرامة ببل فإف فيو السٌ  ،بوضوح
غموض فيها، دعوة  عز كجل ال لقومية كال لعصبية كال ٤بغنم كال ٤بصاّب شخصية كقولو 

( ٗبسايرهتم على أىوائهم َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكْبَ ، )ُٗالنمل/(َوأُِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمَن اْلُمْسِلِمْبَ )
عن ، كأيشرؾ ُب عملهم ،دهتم ُب طريقتهم كالرضا عنهم، فإف من رضي بفعل قـو كاف منهمكمساع

كلكن أيريد لو عمـو  ،كإف كاف ا٣بطاب للنيب َٕصٖٔالبحار( بَّ حى أى  نٍ مى  عى مى  )ا٤برءي النيب )ص( 
( ا٠ٍبىعىي ايجىارىةإباٌيؾى أىٍعًِب كى نػىزىؿى القيرآف ) عن اإلماـ الصادؽ )ع( ،ليكوف درسان لكافة الناس، ا٤بعُب
( اَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكْبَ د هللا عليو أف )، فإذا كاف النيب دمحم )ص( ا٤بوٌحد  يؤكٌ ُّٔ/ِالكاُب

)من ٓت غرر ا٢بكم ، ىم على الدكاـلتزاـ ابألمر األفكيف بغّبه من ا٤بؤمنْب؟ أتكيد عليهم ابال
مىًن ابٍػتىدىعى رىٍأاين الصادؽ )ع( عن أدٗب الشرؾ، فقاؿ )األىم( سيئل اإلماـ  عى يٌ اشتغل بغّب ا٤بهم ضى 

 .ّٕٗ/ِالكاُبفىأىحىبَّ عىلىٍيًو أىٍك أىبٍػغىضى عىلىٍيًو( 
 ﴾ًَُُّ َِْ٘ءٍ ىَدُِيٌ بَُِّد ًَـْيَوُ  َُوُ خُْمٌُُْْ ًَبَُِْْوِ ظُُْـَؼٌَُٕ ٌَُد بََُِٰوَ بَُِّد ىُ ًََُد ظًَْعُ َٓغَ خَُِّوِ بََُِٰيًد آوََُ ﴿-ٛٛ

بل  أساس الٌدين،كالتوحيد اآلية دعوة إٔب الٌتوحيد ا٣بالص، كالٌتوحيد العلمي، كالٌتوحيد العملي، 
: الصفحة ا٤بشرقة ا٤بشرفة لفهم فلسفة ا٢بياة، كالٌتوحيد بذاتو والّتوحيد ،أساس ٝبيع األدايف

حياة تستذكؽ منها انمية تتفجٌر منها ا٢بياة، حياة دائمة زاكية ابقية،  ةحياة، كلغّبه حياة، حيا
ياةي النػٍَّفسً )ٓت غرر ا٢بكم  ،ُٗدمحم/( فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّي طعم ا٢بياة، كقولو ) ، كىالذٌكر التٌػٍوًحيدي حى

ياةي  عىلىى هللًا كىصىلى إلًيًو( صىبػىرى )مىٍن عن اإلماـ علي )ع( ( كمن ٕبث عن هللا كجده القيليوبحى
ًا آَخرَ : )ا٤بعُب، ٓٗصٕالبحار أخلص  الدين   ،كال تعبد إ٥بان سول هللا( َواَل َتْدُع َمَع اَّللَِّ ِإ٥بََٰ

يُن ا٣ْبَاِلصُ كقولو ) ألنو ال معبود ( اَل ِإلَََٰو ِإالَّ ُىو)كال تطلب حاجتك إاٌل منو  ّالزمر/ (َأاَل َّلِلَِّ الدِّ
ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً )ٓت غرر ا٢بكم  كال أحد يستحق العبادة إاٌل هللا تعأب ،ٕبق ( مىٍن قىٍا

الَّ َ٘بَْعْل َمَع كقولو )  ،الٌرؽ! على قدر العبودية تكوف ا٤بنزلة عن أصوؿ العبودية أعيد إٔب رى صَّ من قى 
ًا آَخَر فَػتَػْقُعَد َمْذُموًما ٨بَُّْذوالً  كأراد  ،( ذكر الوجوالَّ َوْجَهوُ ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك إِ ، )ِِسراء/اإل(اَّللَِّ ِإ٥بََٰ

 ٓت غرر ا٢بكملتدركها عقوؿ الناس،  ،، كىو كناية تقريبية عن معرفة هللا سبحانوذات هللا تعأب
ا٤باؿ كا١باه كالسلطاف  :كل شيء يفُب  ،من ابب آّازكىو  (مىٍن عىرىؼى نػىٍفسىوي فػىقىٍد عىرىؼى رىبَّوي )

 كالقوة كا١بماؿ كا٢بياة كا٤بتاع.. 
إذ ال يشبو  ، كليس لو جسٍم، كليس لو حدٌ ، ألنو ليس  كجوه كجوده سبحانو ( ذاتوالَّ َوْجَهوُ إِ )

( لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ )كقولو  ،ّٓالنور/( اللَّي نيوري السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً )كال يشبهو شيء كقولو  ،شيئان 
، ككل متفردة ابلبقاء، كاجبة الوجودية سرمدفإهنا أزلية أبدية  ،، كتبقى ذاتو ا٤بقدسةُُالشورل/

( وجو هللاكل شيء ىالك كال قيمة لو إالٌ ما قصد بو )ٗبعُب  ( أو) شيء صدر منها ٍب يعود إليها،
ٌر َأَمبًل فإف ذلك يبقى ثوابو كقولو ) ٌر ِعنَد رَبَِّك ثَػَوااًب َوَخيػْ  ْٔالكهف/( َواْلَباِقَياُت الصَّا٢ِبَاُت َخيػْ

لذم ا٤بثلى ازة يا٤بما٣باصة ، ألف الوجو عند اإلنساف ىو الصورة ات هللا تعأبفعرٌب ابلوجو عن ذ
َها فَافٍ كقولو )يفرزه عن غّبه،   َقىَٰ َوْجُو رَبَِّك ذُ ، ُكل  َمْن َعَليػْ ـِ و َويَػبػْ  ِٕ-ِٔالرٞبن/(ا١بَْبَلِؿ َواإْلِْكَرا
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مور التكوينية ُب األ ،طلق ُب كل شيءا٤ب (َلُو ا٢ْبُْكمُ ك)( لو القضاء النافذ ُب ا٣بلق َلُو ا٢ْبُْكمُ )
َواَّللَُّ َٰبُْكُم اَل ُمَعقَِّب كقولو ) ِٔالكهف/( َواَل ُيْشِرُؾ ٓت ُحْكِمِو َأَحًداكالتشريعية كقولو )

للحساب  ،كف يـو القيامة ٝبيعان ال إٔب أحد سواه(، كإليو تردٌ َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ ) ُْالرعد/(٢ِبُْكِموِ 
َولُِتْجَزىَٰ ُكل  نَػْفٍس ٗبَا َكَسَبْت َوُىْم اَل كال ملجأ منو إاٌل إليو كقولو ) ،ٌر من قضائوكال مف ،كا١بزاء

  .ِِا١باثية/(يُْظَلُموفَ 
كال مبلذ إالٌ  ،توكال قوة إاٌل قوٌ  ،كال عبودية إاٌل لو ،( فبل إسبلـ إاٌل اَل ِإلَََٰو ِإالَّ ُىوَ )-ُ:فائدة
كغّبىم ٥بم دينهم  ،ا٤بؤمنوف ٥بم دينهم ا٢بق، ُٕاألنعاـ/( ٍسًلمى ًلرىبًٌ اٍلعىالىًمْبى كىأيًمٍرانى لًني كقولو )ٞباه،  

 ،كخسر كل شيء ،فإذا سىًلمى لئلنساف دينو ،فبل رابطة ٘بمعهم إف ٓب ٯبمعهم دين هللا ،عن ىول
د ألف كل شيء ىالك كإٔب زكاؿ، كهللا ا٤بتفرٌ  ،شيءأم كٓب ٱبسر  ،فهو الذم ربح كل شيء

الرشاد للمفيد ا)ال حياة إاٌل ابلٌدين، كال موت إاٌل ٔبحود اليقْب( عن اإلماـ علي )ع( قاء، ابلب
سىييٍدًخليهيمي كقولو )  مع هللا يدخلوف ُب ظل رٞبة ىذا الوالءكاتباع فالذين كانوا على كالء  ،ُٕٓص

، كالذين خرجوا عن منهج هللا ءكاالنتما فيجدكف الوفاء كالعطاء كالنماء ، ٗٗالتوبة/( اللَّي ُب رىٍٞبىًتوً 
، ا٢بافظ بعيدين عن ىذا الظل الكرٙب الرحيمتتخطفهم الشياطْب، مكشوفْب يظلوف ُب العراء 

ًا آَخرَ )-ٕٖ (َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكْبَ  ) -ِ ( يؤكد ىذه القاعدة َواَل َتْدُع َمَع اَّللَِّ ِإ٥بََٰ
الذم تقـو عليو العقيدة ا٤بتْب األمْب ا٤بنيع، ساس األا٢بصن ا٢بصْب مرتْب ألهنا ( التوحيد)

عبادم، ككل حكم  ككل تشريع، كىي اور الذم يدكر عليو كل توجيو أخبلقي ،اإلسبلمية كلها
 . راب٘ب، كمن ٍب ىي تيٍذكري قبل كل توجيو، كقبل كل تشريع، ألٮبيتها البالغة

 
 َُيونس/﴾ ِمْبَ َأْف ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعالَ ﴿كآخر دعواان 

 ّٕؽ/ (ًإفَّ ُب ذىًلكى لىذًٍكرىل ًلمىٍن كىافى لىوي قػىٍلبه أىٍك أىٍلقىى السٍَّمعى كىىيوى شىًهيده : )وٓت ا٣بتاـ نقوؿ
صل، فا قصص، بقدرم ال بقدرىا، ٔبهد متوالسورة ال (َوْعُي اْلُقْرآِف اْلُمَيسَّرًبىٌ بعوف هللا )

ـ َُِٖ/َُ/٢ِٗبات، كتزداد الربكات، كتدفع النقمات، بتاريخ ا٢بمد كا٤بنة، كاب٢بمد تتم الصا
ق، ُب العراؽ، الكاظمية، داعْب هللا تعأب أف يعيننا على تكملة بقية ُّْٗ/شواؿ/ِٔا٤بوافق 

 السور القرآنية الكرٲبة، إنو ٠بيع ٦بيب الدعاء.
 

  بقلم الباحث القرآ٘ب: مكي قاسم البغدادم
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 : من مقاصد السورة
حوؿ  ر٧بور السورة الكرٲبة يدك  (البعث كا١بزاء ، النبوة،الرسالة ،التوحيد)موضوعها العقيدة  ،كيةم

كخاصة ُب قصص األنبياء ك٧بنتهم مع أقوامهم، كتبحث  ،بتبلء بشكل مفٌصلاإلٲباف كسينة اال
، بذاتو زٍب جاءىم ّٔذا القرآف ا٤بعج ،صدؽ رسالة النيب دمحم)ص(، فهو رجل أمي ٓب يقرأ كٓب يكتب

٠بٌيت سورة العنكبوت ألف هللا ضرب العنكبوت فيها مثبلن لآل٥بة كا٤بعجز بعطائو، كا٤بعجز بتأثّبه! 
عدد  ،ِٗأكىن البيوت. رقمها  ،ببيت العنكبوتمهما طغى ا٤بزعومة، كشبو بيت الشرؾ كالطغياف 

اف لو من األجر ( عن النيب )ص( )من قرأ سورة العنكبوت كفضلهاا١بزء العشركف )، ٗٔآايهتا 
: ىذا الفضل بشرطو مبلحظة ،ُْٕصْنور الثقلْب بعدد كل ا٤بؤمنْب كا٤بنافقْب(  ،عشر حسنات

 كشركطو كاالستقامة على منهج هللا من شركطو.

 
 ﴾خمل﴿-ٔ
عجاز القرآف )يراجع أكؿ سورة البقرة( إتقرأ ألف، ألـ، ميم، ا٢بركؼ ا٤بقطعة للداللة على    

إ٠بع أك تنبيو كطلب إصغاء السامعْب إٔب ما يلقى بعدىا، كقوؿ القائل كجاءت ىذه ا٢بركؼ لل
لتكوف أُت ٓت خاص، ال يُفهم منها معُب  ،فتكوف ىذه ا٢بروؼ كا٤بنبهاتنتبو أك ألق ابلك إٕبَّ، ا

فيصغي إليو،  هتوقع أبف ىناؾ كبلمان آخر سّبد بعد ،كالذم يسمع صواتن ال معُب لو  ،إفادة التنبيو
حرؼ العربية الٍب يستخدمها ف من جنس ىذه األحيث إنو مؤلٌ  عجاز القرآفإمن وقيل إهنا 

 من الفصاحة كالببلغة كالعلـو ا٤بتنوعة. ،بعضو تياف ٗبثلو أكالبشر، كمع ذلك ىم عاجزكف عن اإل
كَََِْؼَََِّْٖٔ خَُِّوُ خٍََُِّّٖ صًََهٌُخ ًَََُْؼَََِّْٖٔ  نَّد خٍََُِّّٖ ِٖٓ هَسِِْيِْْ ًََُوًَْ كَعَ ،ؤَلَِٕرَ خُنَّدُْ ؤَٕ ُّعًٌَُُْخ ؤَٕ َّوٌٌُُُخ آَٓنَّد ًَىُْْ َُد ُّلْعَنٌَُٕ﴿-ٖ-ٕ

 ﴾خٌَُْدٌِزِنيَ
االبتبلء  ٓت حقيقة اآلية ظاىرىا أنيق كابطنها عميق، كتكشف عن نظاـ السينن اإلنسانية   

يقع ُب بعض النفوس  لذلك فهي تصحيح ٤بفهـو انة ٤با، وان، وضرورة االفتتاف واالمتحاف
الضبلؿ كالفساد، فيكوف  موبوءة ُب من انزعاجات كٮبـو بسبب اإلٲباف اب ُب بيئات ،ا٤بؤمنة

 ،كأف االستقامة على الطريقة الصا٢بة كثّبة العقبات كا٤بعاانة ،اإلٲباف غإب الثمن ابىظ التكاليف
مة، لنار ٧بفوؼ ابلشهوات ارٌ كطريق ا ،هإنو الطريق إٔب ا١بنة، كطريق ا١بنة ٧بفوؼ اب٤بكار 

َفَما َوَىُنوا ِلَما َأَصابَػُهْم ٓت على اإلٲباف كقولو ) ففا٤بؤمنوف الصادقوف ٰبتملوف الشدائد كان كيثبتو 

 ترتيبها
29 

 ياتهاآ
69 
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: ال يبتلوف كال ٲبتحنوف ابلشدة وفنال يفت، ُْٔآؿ عمراف/( َسِبيِل اَّللَِّ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا
: أظن الناس  سبَ أحَ نكار كالنفي، أم : االستفهاـ لئلا٤بعُب كالغُب، كا٣بّب كالشٌر، ، كالفقركالرخاء

رَُكواكل الناس مؤمنهم ككافرىم، ) أىٰبىٍسىبي ، كقولو )( كيهملوا ُب حياهتم سدل بدكف رقابةَأف يُػتػْ
ٍنسىافي أىٍف يػيتػٍرىؾى سيدنل كابلتقليد كا١بهالة  ،للساف آمنا( ّٓرد قو٥بم ابَأف يَػُقوُلوا آَمنَّا) ّٔالقيامة/( اإٍلً

اإلٲباف كينالوف منازؿ   ٌدعوفصعب ُب االمتحاف( في ،ٌدعاء اإلٲباف سهل على اللسافاكالنفاؽ )ك 
( من غّب َوُىْم اَل يُػْفتَػُنوفَ كالقوؿ ا٣بإب من ا٤بصداؽ ) ،عاءدٌ اإلٲباف الظاىرم ابالىو ىذا  ،ا٤بؤمنْب
كامتحاف؟!، ال ليس كما ظنوا بل البد من امتحاهنم  كيسلموا من كل مكركهكاختبار،  امتحاف

مَّا َكاَف اَّللَُّ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَْب يز ا٤بؤمن من ا٤بنافق كقولو )كيتمٌ  ،كابتبلئهم حٌب تظهر بو حقيقة إٲباهنم
نػىبػٍليوكيٍم اًبلشَّرًٌ كىا٣بٍىٍّبً كى كقولو )، ُٕٗآؿ عمراف /( َعَلىَٰ َما أَنُتْم َعَلْيِو َحٌبََّٰ ٲَبِيَز ا٣ْبَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ 

نىةن   ، كيظهر كل إنساف معدنو ا٢بقيقي،كحٌب يظهر الراسخ ُب الدين من ا٤بتزلزؿ فيو، ّٓاألنبياء/( ًفتػٍ
 كنيتو. سب عملوٕبك٪بازم كبلن 

أبنواع  ،( كأقسم إننا قد امتحنا كاختىربان الذين من سبقهمَوَلَقْد فَػتَػنَّا الَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهمْ  )-ّ
فهي سينة جارية بشرية قدٲبة مستمرة ُب كُب الثراء كالَبؼ، ُب الشدة كالرخاء، ا٤بصائب كان 

( فَػَليَػْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبْبَ ُب األمم كلها مؤمنهم ككافرىم ) ،ميزاف هللا
لوا الشدائد كٙبمٌ ، غُبكال راءُب الثكثبتوا على االستقامة  ،ففٍليميزىفَّ هللا بْب الصادقْب ُب دعول اإلٲبا

نْػَيا َوٓت اآْلِخَرةِ كا٤بعاانة كقولو ) ، ِٕبراىيم/إ (يُػثَػبُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ٓت ا٢ْبََياِة الد 
هر علم هللا فيهم عمليان من ، كليظة دعواىمحٌ ص الذين ٓب يثبتواإلٲباف اٌدعاء اُب كبْب الكاذبْب 

 خبلؿ حركة الواقع، كيكوف ا١بزاء من جنس العمل. 
ٲباف كلمة كمظهر ببل جوىر، ليس اإل ،ٌدعاء ببل حقيقةاك  ،ليس اإلٲباف قوؿ ببل عمل -ُ: فائدة

كال ٱبتلف القوؿ  لقوؿ السديد،بل اإلٲباف عمل صاّب يسبق ا ،يها القلوبترددىا األلسن كال تع
اإًلٲٍبًٍافي عىمىله كيلُّوي كىاٍلقىٍوؿي بػىٍعضي ذىًلكى )عن اإلماـ الصادؽ )ع( كالعمل مطابق للقوؿ،  عن العمل،

حٌب يتميز  ،كلييظهر حقيقتها كأصالتها ،كأيٌب الببلء ليجلي معادف الناس ِّصٗٔالبحار( اٍلعىمىلً 
لنار ليظهر مقدار ط عليو ايسلٌ  ،الكاذب من الصادؽ، فكما أف الذىب الغإب كالعزيز كالنفيس

، كيتبٌْب موفى عند هللا فتسٌلط عليهم الفًب لتظهر حقيقة معادهنم ا٤بخبوءةنقاكتو، كذلك الناس مكرٌ 
َص َما ٓت قُػُلوِبُكمْ كقولو )  مطابق للحقيقة، ءاٌدعىل اال َتِلَي اَّللَُّ َما ٓت ُصُدورُِكْم َولُِيَمحِّ آؿ  (َولِيَػبػْ

٨بتلفة كمعادف الذىب كالفضة كالنحاس..، فهناؾ فًب كثّبة ُب ابعتبار الناس معادف  ُْٓعمراف/
٭با ىو سينة هللا القدٲبة كالدائمة ُب أفًب للفرد كفًب للمجتمع، كالببلء ال ٱبص ا٤بؤمنْب ك  ،صور شٌب

 ( َٙبِْويبلً َوَلن ٘بََِد ِلُسنَِّت اَّللَِّ فَػَلن ٘بََِد ِلُسنَِّت اَّللَِّ تَػْبِديبًل )للفرد كآّتمع كقولو ٝبعْب أالناس 
( فَػَليَػْعَلَمنَّ اَّللَُّ  )-ِضركرية ُب حياة الناس، )ُب الشدة كالرخاء( صبحت الفًب ا٤بتنوعة أ، فّْفاطر/
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ما ىو  ،كلكن االبتبلء يكشف ُب عآب الواقع للناس ،وب قبل االبتبلءليعلم هللا حقيقة الق
ال  ،ذف على ما يقع من عملهمب عن علم البشر، فيحاسب الناس إيٌ غى مكشوؼ ُب علم هللا مي 

كتربية  ،كعدؿ من جانب ،فضل من هللا من جانب و سبحانو من أمرىم، كىومعلى ٦برد ما يعل
ُلَوُىْم أَيػ ُهْم َأْحَسُن َعَمبًل  للناس من جانب كقولو ) َا لِنَػبػْ ( ِإَنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة ٥بَّ

كيٍم فىاٍستىًبقيوا ، كقولو )ْدمحم/( ليوى بػىٍعضىكيٍم بًبػىٍعضو كىلىًكٍن لًيػىبػٍ كقولو )، ٕالكهف/ ليوىكيٍم ُب مىا آىاتى كىلىًكٍن لًيػىبػٍ
ككاف الكفار  ،: نزلت ُب قـو من ا٤بؤمنْب كانوا ٗبكةأسباب النزوؿ -ّ ْٖا٤بائدة/( ا٣بٍىيػٍرىاتً 

 هم هللا ابلتسليةفتدارك ،فكانت صدكرىم تضيق لذلك كٯبزعوف ،يؤذكهنم كيعذبوهنم على اإلسبلـ
فهي وإف نزلت ٓت ٗبعرفة فلسفة الببلء ُب ىذه اآلية، العلمية الٍب تكوف سكينة ُب القلب، 

كقوؿ  ،اإلٲباف شكل كمضموف -ْ وسعة الداللة ،ولكن أريد ٥با عمـو ا٤بعُب ،خصوص السبب
مع ىذا  بل البد أف يكوف ،كإٌدعاء كحقيقة، فبل يكفي أف يقوؿ الناس آمنا ببل مصداؽ ،عمل

ب  أف يعذٌ  هكحاشا-ٓتنفيو،  القوؿ امتحاف ك٘بارب، كالتجارب كحدىا تثبت اإلٲباف أك
  .ا٤بؤمنْب ابالبتبلء كأف يؤذيهم ابلفتنة

ًليفىةن لخبلفة كقولو )لكالتأىل ، ولكنو اإلعداد ا٢بقيقي لتحمل األمانة ( ًإٌ٘بً جىاًعله ُب اأٍلىٍرًض خى
 ،للمشاؽٌمل ٙبك إٔب تربية خاصة كإعداد ٩بيز ال يتم إاٌل اب٤بعاانة العملية فا٤بؤمنوف ٕباجة  ،َّالبقرة/

 ا٢بقيقي على معاانة ا٥بمـو كإاٌل ابلصرب ،الستعبلء ا٢بقيقي على الشهوات كالٌلذت اٌرمةكإاٌل اب
بى ، كقولو )على الرغم من طوؿ الفتنة كشدة انة ،كاآلالـ ٍنسىافى ُب كى لىٍقنىا اإٍلً  ،ْالبلد/( دو لىقىٍد خى

كىاٍصربٍ عىلىى مىا أىصىابىكى ًإفَّ ذىًلكى كقولو )،  والنفس تطهّرىا الشدائد وا٤بشاكل فتنفي عنها ا٣ببث
ديىا، فبل عوي  فتستيقظ كتنتبو فيشتدٌ  ،كتستجيش كامن قواىا ا٤بذخورة ،ُٕالقماف/( ًمٍن عىٍزـً اأٍليميورً 

شٌدىا إٲباانن كاتصاالن أأصلبها عودان كأقواىا طبيعةن ك  إالٌ  ،يبقى صامدان كمستقيمان كاثبتان على ا٢بق
فيكوف الببلء لئلنساف كا٤بلح للطعاـ، كما أف فيصوغ الببلء اإلنساف صياغة كمالية ٝبالية،  ،اب

، كىُبٍ  اٍلًمحىًن ًمنىحه ًمنى هللاً ُبٍ (: قيل، )كيقٌويو كذلك الببلء يصلح اإلنساف  ،ا٤بلح يصلح الطعاـ
اٍ  ًٍة كخرباترًًه ًمًكٍاًرـه، كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت رىٍاحىٍاته اٍلمىكى تى ًيقىظٌاتى كىُبٍ ، ًىبىٍاةه ، كىُبٍ اٍلميعىٍاانى اٍلعىقيوابى

ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي ! اٍلٌضًمّبي،  ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى ٍا ةو ًإالَّ : )مىٍا ًمٍن بىًليَّ عن اإلماـ العسكري )ع( كىُبٍ اٍلبىبلىايىٍ ًبدى كىً ًفيػٍهى
ٍيطي ًّٔىٍا( : )مىٍا ًمٍن قػىٍبضو كىالى بىٍسطو ًإالَّ كىً ًفٍيًو مىًشيَّةه عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ّْٕ/ٖٕالبحار نًٍعمىةه ٙبًي

ايـ ، كاألالٌرًجىاؿً  جىوىاًىرً  ًعٍلمي  األىٍحوىاؿً  تػىقىلُّبً )ُبى عن اإلماـ علي )ع(  ّْٓالتوحيد صبًٍتبلىءه( اً كىقىضىٍاءه كى 
كبعض االبتبلء أيٌب من الذنوب كما ٘بنيو يد  -ٔ ،ِٖٔ/ٕٕبحارال( توٌضح لك الٌسرائر الكامنة

 (َعن َكِثّبٍ و َوَما َأَصاَبُكم مِّن م ِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَػْعفُ اإلنساف من ٘باكزات كقولو )
: أف تدؿ ىذه اآلية بوضوح ،ُالطبلؽ/( ظىلىمى نػىٍفسىوي  كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّ فػىقىدٍ كقولو ) َّالشورل/

نظمة الفاسدة ط كالتخٌلف.. إْب ىي من أسباب األالظلم كالبؤس كالضعف كالتأخر كاال٫بطا
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كمن الطباع الغليظة كالقلوب القاسية، كليست ىذه من ا٤بتنفذة، كمن النفوس الطاغية  ،ا١بائرة
لى ء عَ بلَ البّ القوؿ أف ) تحقق تو السهلة السمحة. حٌب يكال من شريع ،صنع هللا ا٢باكم العادؿ

الببلء،  شتدٌ ايشمل الفرد كآّتمع، فكلما قسى الطبع عاـ كمثابة قاعدة كقانوف  ( فهوعِ بْا الطّ  رِ دَ قَ 
ة ببلء شد-ٕ، ًة تيٍستػىنػٍزىؿي الرٍَّٞبىةي(: )بًبىٍذًؿ الرٍَّٞبى ٓت غرر ا٢بكمالببلء!  فٌ الطبع خى كىنػىعيمى  ككلما شفَّ 

ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِلوا َحٌبََّٰ يَػُقوَؿ الرَُّسوُؿ َوالَِّذيَن : كقولو )لشدة مسؤوليتو ا٤بؤمن مَّسَّتػْ
 بىبلءن  النَّاسً  )أىشىدُّ  عن اإلماـ الصادؽ )ع( ُِْالبقرة/ (َقرِيبٌ  َأاَل ِإفَّ َنْصرَ آَمُنوا َمَعُو َمٌَبَٰ َنْصُر اَّللَِّ 

: )اٍلميٍؤًمني بػىٍْبى ٟبىًٍس عن النيب )ص( ِِٓ/ِالكاُب فىاألٍمثىلي( األٍمثىلي  ٍبيَّ  يػىليونػىهيمٍ  الًَّذينى  ٍبيَّ  يىٍاءي األنٍبً 
اًٍئدو  ٍاًفره يػيقىاٍتًليوي  ،كىمينىٍاًفقه يػىبػٍغىضيوي  ،ميٍؤًمنه ٰبىٍسيديهي  :شىدى اؿ كنز العم  كىشىٍيطىٍافه ييًضلُّوي( ،كىنػىٍفسه تػينىٍازًعيوي  ،كىكى

تػىلىى اٍلميٍؤًمنى  )ًإفَّ  عن اإلماـ الباقر )ع(، َٖٗخرب  يػىٍقتيلي  ال أىنَّوي  ًإال ،ًميتىةو  ًبكيلًٌ  كىٲبىيوتي  ،بىًليَّةو  ًبكيلًٌ  يػيبػٍ
 ًإذىايقظك، أالببلء فقد  عىلىٍيكى  يػيتىاًٍبعي هللا سبحانو  رىأىٍيتى  ًإذىا) ٓت غرر ا٢بكم ُُِ/ّفركع الكاُب نػىٍفسىوي(
ٍرهي  (لكٍسًتٍدرىاٍجي امع ا٤بعاصي فهو  ًنعىمى ال عىلىٍيكى  يػيتىاًٍبعي  سبحانو هللا رىأىٍيتى    .فىاٍحذى

  ،هم ُب الببلءمن)نزلت أنفسهم  (، أنو ال يتغّب ُب الشدة كال ُب الرخاءٓت وصف ا٤بؤمن) وعنو )ع(
 ندى )عً  و )ع(وعنس( فٍ النػٌ  ري قٍ بلء فػى البٌ  كربي أ) ٓت غرر ا٢بكم ،ِّصٖٕالبحاركما نزلت ُب الرخاء( 

ٍاالن اإًلٲٍبىٍافي أىثٍػبىتي ُب )عن النيب )ص( ، ُِصٖٕالبحار(جي رى الفى  في كوي بلء يى ناىي البٌ تى  ًإفَّ ًمٍن أيمًٍَّب لىرًجى
 .ُْْ/٦ّبمع البياف (قػيليوئًًٍّم ًمنى ا١ٍبًبىٍاًؿ الرَّكىٍاًسيٍ 

 ﴾َٔدءَ َٓد َّمٌٌٌََُُْٕٔٗد ؤَّْ لَِٕرَ خٍََُِّّٖ َّؼٌََُِْٕٔ خَُِّّْٕحَدضِ ؤَٕ َّْٕسِوُ﴿-ٗ
ـْ َحِسَب الَِّذيَن ): ا٤بعُب ،الكثّبةهم بذنؤّم ي: يعجزكان كيفوتوان فبل نقدر أف ٪باز يسبقوَن َأ

بل أيظن آّرموف الذين يرتكبوف أنواع ا٤بعاصي كا٤بوبقات، كيفتنوف ا٤بؤمنْب ( يَػْعَمُلوَف السَّيَِّ اتِ 
( َيْسِبُقوَنَ  َأفْ يب كالتضليل.. أيظن أكلئك )ىيب كالَب غكيصدكهنم عن سبيل هللا بشٌب طرؽ الَب 

فنعجز عن االنتقاـ منهم ٗبا كنغفل عن إحصاء أعما٥بم ا٤بتعددة يفلتوا من قبضتنا  يفوتوان أك
( ّٓرد أننا َيْسِبُقوَنَ ٲبكركف كيتآمركف كٰبتالوف أبنواع الفًب كخلق ا٤بشاكل كالعقبات، أيظن أهنم )

بئس ما كضاؽ تفكّبىم، ( قبح حكمهم، َساَء َما َٰبُْكُموفَ رٌع ُب عقأّم؟! )ستأمهلناىم كٓب ن
ًإفَّ كقولو )،  النافذة كحكمتوالغالبة كإحاطتو الشاملة، نكارىم قدرة هللا إل ،يظنوف ٔبهلهم كغركرىم

 ،السعادةكمنع ٥بم عن سبيل  ،فإف ذلك بعينو فتنة من هللا ٥بم، َٔسراء/إلا( رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً 
فإنو حكم جائر على أنفسهم إبنكار قدرة هللا القاىرة كحكمتو الباىرة، فكما جعل هللا تعأب 

كقولو كال تتغٌّب،  ؿ ؿ كال تتحوٌ ال تتبدٌ  ،كذلك جعل أخذ السيئْب سينة جارية  ،االبتبلء سينة جارية
هي أىلًيمه شىًديده ) بقدر  ،السي ات يبتعد عن هللاإنساف الذي يعمل كل : فائدة، َُِىود/( ًإفَّ أىٍخذى

حالة مقدار ، كالذم يبتعد عن هللا يعيش حالة الضبلؿ كالضياع بنفس تلك السي ات وا٤بخالفات
الشعور ابلوىم، أبف   االبتعاد عن هللا، كأشارت ىذه اآلية إٔب حالة من حاالت ىذا الضياع ىو
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عجز هللا أف ٰبصيها عليهم، فبل يستطيع فإهنا تي  ،كثرة الذنوب ا٤برتكبة من أعداد كثّبة من ا٤بذنبْب
كىم ال يعلموف أف عدسة كامّبة هللا ، مع كثرهتا كتنٌوعها هللا أف ٰباسبىهم ٝبيعىهم على كل ذنب!

ٌسمة من ثبلثة أبعاد،  ا٣بفٌية، تٌصورىم بتفصيبلت حياهتم، بكل حركاهتم كسكناهتم، صورة ٦بي
 ٕٕالبقرة/ (َأفَّ اَّللََّ يَػْعَلُم َما ُيِسر وَف َوَما يُػْعِلُنوفَ غاب عنهم قولو ) مكىلصورة كالصوت كالنٌية! اب

ُِ ِمن قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيدٌ كقولو ) ِإفَّ اَّللََّ اَل ٱَبَْفىَٰ َعَلْيِو َشْيٌء ٓت  كقولو ) ُٖؽ/( مَّا يَػْلِف
كىىيوى مىعىكيٍم كقولو )، ِٖا١بن/ (َعَدًدا َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَأْحَصىَٰ )كقولو  ٓآؿ عمراف/( اأْلَْرِض َواَل ٓت السََّماءِ 

تيمٍ  هي كىمىعىوي كىًفيوً )علي )ع(  عن اإلماـ ،ْا٢بديد/( أىٍينى مىا كينػٍ لىوي كىبػىٍعدى ئىان ًإاٌل كىرىأىٍيتي هللاى قػىبػٍ يػٍ ( مىٍا رىأىٍيتي شى
فيسلب هللا  ،قيقةكا٤بعاير الد ،تتلبس على ىؤالء ا٤بقاييس الصحيحة كىكذا ،ََّ/ٕمواىب الرٞبن

كإف عاشوا الرفاه االقتصادم، كاطمئناف الركح أىم من راحة ا١بسد كقولو  ،منهم حالة االطمئناف
فىبلى تىدٍعي مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتىكيوفى )كقولو  .ُٕا١بن/ (َوَمن يُػْعِرْض َعن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًدا)

 .ُِّالشعراء/ (ًمنى اٍلميعىذًَّبْبى 
 ﴾خَُِّْٕٔغُ خُْؼًٌََُِِْْىُُِوَدءَ خَُِّوِ كَةَِّٕ ؤَـَََ خَُِّوِ َُأضٍ ٌَٖٓ ًَدَٕ َُّْـُ﴿-٘

ابآلخرة كآمن ّٔا كعمل ٥با ال يضيع هللا عملو  صىدَّؽى أم من  ،: ٰبب كأيمل كيطمع كيتوقعيرجو
( من كاف أيمل ِلَقاَء اَّللَِّ  وجُ َمن َكاَف يَػرْ : )ا٤بعُبكمن سار على الدرب كصل، كال ٱبيب أملو، 
فٍليصرٍب ُب الدنيا  ،كيعمل لرضاه كٱباؼ عقابو ،كيقصد طاعتو كحبو سبحانو ،ثواب هللا كجزاءه

هللا فيجازيو خّب  ىحٌب يلق ،ك٦باىدة نفسو األمارة ابلسوء ابستمرار ُب طاعة هللا ،على االستقامة
ال شك  ،د ا٢بصوؿ( فإف كقت لقاء هللا قريب االتياف مؤكٌ آَلتٍ َأَجَل اَّللَِّ  فَِإفَّ ا١بزاء يـو القيامة )

كمٌب  ،ُب الوقت ادد لو عند هللا ،( لقادـ ال شك فيوآَلتٍ كأنو ) ،ككل ما ىو آت قريب ،فيو
ُب إقباؿ كالعمر إذا كاف ا٤بوت ُب ، ُٖا٤بزمل/( كىافى كىٍعديهي مىٍفعيوالن ، كقولو )حاف الوقت ٙبقق الوعد

( ألقواؿ السَِّميعُ ( )السَِّميُع اْلَعِليمُ و َوىُ ، )ّٖالرعد/ (ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتابٌ كقولو )  ،اف ا٤بلتقىدابر فسرعإ
كٍليؤمن حق  ،فليأًخٍذ ا٤بؤمني ٍحذرىه ،ٗبا يستحقإنساف كٯبازم كل  ،( أبحوا٥بم كلهااْلَعِليمُ الناس )
آؿ ( َها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُػَقاتِوِ اَي أَيػ  الذم ال يصرفو عنو فتنة كال إيذاء كقولو ) ،اإلٲباف
 شفافة راجيةصورة يقينية  ،لعة إٔب لقاء هللايصٌور ىذه القلوب ا٤بتطٌ القرآ٘ب ، كالتعبّب َُِعمراف/

 ،ٗالزمر/ (َرْٞبََة رَبِّوِ و َٰبَْذُر اآْلِخَرَة َويَػْرجُ كقولو )آة،ُب عآب ا٤بفاجآة كا٤بخبٌ ك لقة ىنامشتاقة كمتعلٌ 
 ،، تشّب اآلية إٔب التفكّب اب٣باٛبةُب قلب ا٤بؤمن ألف الرجاءى كا٣بوؼى متبلزماف كمتعادالف

 ، كحيسيني الوقوؼ بْب يديو سبحانو،كاالستعداد ٢بسن العاقبة، فمن قضى عمره ُب رجاء لقاء هللا
 يعرؼ كيف كالذم ال) كجنانوكمقامو ع ٔبمالو فسوؼ يكرمو هللا التمتٌ  ،كا٢برص على رضاه

كال يعلم كال يعلم فلسفة ا٢بياة،  اللقاء!ىذا كيف يستذكؽ ال يعرؼ  ك  (ال يعرؼ كيف يبدأ ،ينتهي
 أف ىذا الوجود أكرب من ظاىره ا٤بشهود.
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 ﴾بَِّٕ خَُِّوَ َُـَنٌِِّ ػَِٖ خُْؼَدَُِٔنيًَََٖٓ ـَدىًََ كَةََِّٗٔد ُّفَدىًُِ ُِنَلِْٕوِ ﴿-ٙ
: جاىدكجلب ا٣بّب ُب أمور الدنيا كاآلخرة،  ،ذؿ الطاقة لدفع الضراستفراغ ا١بهد كب :اجملاىدة

جهاد  أك ،حرب ابردة حرب انعمة أك إعبلمية أك بلـز ُب جهاد حرب قتالية أكجهده الٌ  ؿى ذى بى 
َا ٯُبَاِىُد لِنَػْفِسوِ ): ا٤بعُبجهاد نفس أٌمارة ابلسوء،  جهاد مهِب أك علمي أك من ( َوَمن َجاَىَد فَِإ٭بَّ
ُب سبيل هللا كاسعة الداللة، هده كطاقتو كقدرتو ُب أم ميداف من ميادين ا١بهاد ا٤بتنوعة بذؿ ج

جهاد الشيطاف لدفع كساكسو،  جهاد نفس عن ارمات أك ا٤بادم كا٤بعنوم، كجهاد عدك أك
كالصرب على ا٤بكاره  ،كجهاد نفسو ابلثبات على اإلٲبافكجهاد من أجل هنضة حضارية كأخبلقية، 

َا ٯُبَاِىُد لِنَػْفِسوِ األذل ُب سبيل هللا ) لكٙبمٌ  عيؤّا صبلح إك  ،( فإ٭با ٯباىد لنفع نفسو كتزكيتهافَِإ٭بَّ
 ،فتنفعو ُب دنياه كآخرتو ،كهتٌذب صفاهتا السيئة ،حٌب تتكامل صفاهتا ا٢بسنة ،ما فسد منهاك 

اًدًه ىيوى اجٍ كقولو )فكما تزرع ٙبصد،   اًىديكا ُب اللًَّ حىقَّ ًجهى ًإفَّ )ٓت غر ا٢بكم  ،ٖٕا٢بج/( تػىبىاكيمٍ كىجى
ٍاًىدى نػىٍفًسًو عىلىى طىٍاعىًة هللًا كىعىٍن مىٍعًصيىًتًو ًعٍندى هللاً  اٍنىوي ٗبىٍنزًلىًة ًبرٌ  اٍلميجى ِإفَّ اَّللََّ َلَغِِب  َعِن )( شىًهٍيدو  سيٍبحى

فهو غِب  ،، كال تضره معصية العاصْبال تنفعو طاعة الطائعْب ،مستغن عن العبادًإفَّ اللَّى ( اْلَعاَلِمْبَ 
 .عن ٝبيع خلقو

، كىالى يىزًيدي ُب ميٍلًككى مىٍن أىطىاعىكى ) ٜٓٔٓت هنج الببلغة خطبة كإ٭با   (كىالى يػىنػٍقيصي سيٍلطىانىكى مىٍن عىصىاؾى
يفعل ما يشاء كال  ،كلفهم ليستقيموا على منهجو ٤بنفعتهم، إنو سبحانو لو ا٤بلك كلو األمر كلو

َهامَّْن َعِمَل َصا٢ِبًا َفِلنَػْفِسِو كقولو )  ،يشاء غّبه يفعل ما ٓت ا٢بديث ، ْٔفصلت/ (َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ
ك، إ٭با خلقتك لَببح علٌي، فاٚبذ٘ب ليألربح عى  كى قى لي خٍ يقوؿ هللا سبحانو: ايبن آدـ ٓب أ) القدسي

ّٓاىدين ُب الواقع ىو فجهاد ا ُّٗ/َِهجشرح الن (بدالن من كل شيء، فأٌ٘ب انصرؾ من كل شيء
هتم ككرامتهم ُب ا٢بياة، كما أف بذكر النبات ال ترل كا٢بفاظ على عزٌ  ،ُب سبيل ٙبصْب كجودىم

الذم حجب النور عنها كمنعها من  ،كتدفعو من فوقها ،النور حٌب ٘باىد براعمها الناعمة الَباب
َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا )كقولو   كأفضل الفرائض ا٥بواء! لذلك صار ا١بهاد من أشرؼ األعماؿ

ٍادى  )ًإفَّ  :ٓت هنج الببلغة/خطبة ا١بهاد ٗٔالعنكبوت/( لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا هللاي  فػىتىحىوي  ا١بٍىنَّةً  أىبٍػوىٍابً  ًمنٍ  ابىٍبه  ا١بًٍهى
( فبل يقفىٌن أحد ُب كسط اٍلوىثًيقىةي  نػَّتيوي كىجي  ، كىًدرٍعي هللًا ا٢بٍىًصينىةي  التػٍَّقوىل، لًبٍاسي  كىىوى  ، أىٍكلًيىاٍئًوً  ٣ًبىٍاصَّةً 
كيستبطئ ا٤بكافأة على ما انلو  ،يطلب من هللا ٜبنى جهاًده ،كقد مضى ُب ا١بهاد شوطان  ،الطريق

 ٓت غرر ا٢بكمكرفع منزلتو، ٭با ٯباىد لنفع نفسو إك  ،فإف هللا ال ينالو من جهاده شيئان  ،من ببلاي
ٍاتً ٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنى ذى ) ٍاىىدى  مىوىٍاًضعي  الطٍَّاًىرىةً  اٍلًعبىٍادً  قػيليويبي ) وفيو أيضاً  (ٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي التػٍَّهًذٍيًب كىاٍلميجى

 .(إلىٍيوً  هللاي  نىظىرى  قػىٍلبيوي  طىهىرى  فىمىنٍ  ،هللاً  نىظىرً 
 ﴾ظِيِْْ ًََُنَفَِّّْنَّيُْْ ؤَلََْٕٖ خٍَُُِّ ًَدٌُٗخ َّؼًٌَََُِْٕٔخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُصَّدُِمَدضِ َُنٌَُلََُِّّٕ ػَنْيُْْ َِّْٔحَد﴿-ٚ
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ى لنمحوىفَّ، أم الذين ٝبعوا بصدؽ لنكفَرفّ     ، النافع بْب اإلٲباف كالعمل الصاّبكعلم : لنغطْبى
ين ٌدعاء كا٢بقيقة، كٝبعوا بْب الدٌ كبْب اال ،بلتمكبْب العبادات كا٤بعا ،كبْب القوؿ كالعمل

( لَُنَكفَِّرفَّ ىؤالء )كهتذيب عاداهتا، عوا بْب جهاد العدك كجهاد نفوسهم كتزكيتها كٝب ،كاألخبلؽ
َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْحَسَن كا عليها )كٓب يصرٌ  ،كاستغفركا هللا منها ،لنمحوىفَّ أعما٥بم السيئة الٍب ندموا عليها

بثمرة حلوة لكل عمل صاّب أفضل من  ،( ٕبيث يثيبهم هللا على صاّب أعما٥بمالَِّذي َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 
أم إذا كانت  ،أبحسن ا١بزاء ا٢بسنةالنافعة عما٥بم الصا٢بة أأننا ٪بازم ٝبيع  :ٗبعُب ،العمل نفسو

كىذا فضل من هللا كرٞبة كقولو  ،فنحاسب ا١بميع ابألحسن ،بعض أعما٥بم أحسن كبعضها حسنان 
ُ َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَ ) هم هللا كال ٰباسبهم ٕبيث ال يناقش ،ّٖالنور/( زِيَدُىْم ِمْن َفْضِلوِ لَِيْجزِيَػُهُم اَّللَّ

معاملة  ،بل يعاملهم ٓت كل واحد منهاأك خلل ُب شيء من أعما٥بم كطاعاهتم،  ،على أم نقص
كإف كاف فيها بعض  ،حسن صبلةأٙبتسب صبلهتم  :مثبلً ، من أتى ِبحسن عمل من نوعو

على الواحد منها عشر أمثا٥با إٔب  بيكنث ،عماؿ ا٢بسنةالنقص كىكذا. نقبل القليل من األ
ًإفَّ كهللا يضاعف ٤بن يشاء، ك٪بزم على السيئة ٗبثلها أك نعفو عنها كقولو ) ،ضعفسبعمئة 

اًكرًينى  كىًإٍف تىكي حىسىنىةن ييضىاًعٍفهىا كقولو ) ُُْ/ىود( ا٢بٍىسىنىاًت ييٍذًىٍَبى السَّيًٌئىاًت ذىًلكى ًذٍكرىل لًلذَّ
ٍنوي أىٍجرنا عىًظيمناكىيػي  ، فليطمئن ا٤بؤمنوف العاملوف الصا٢بوف الذين تتساكل َْالنساء/( ٍؤًت ًمٍن لىدي

  كدينهم كأخبلقهم.. فهؤالء ٥بم األمل ا٤بشرؽ ُب هناية ا٤بطاؼ. ،ىم كقو٥بم كفعلهمعبلنيتهم كسرٌ 
ًيَّةً ًإفَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلىًئكى ىي كقولو ) يػٍري اٍلربى ، ىوالء ىم الفرقة الناجية، ٕالبينة/( ٍم خى

 على سعة معناىا!.
، ألف اإلٲباف يدعو أما العمل الصإت من غّب أسس إٲبانية ىذا ال يكّفر السي ات -ُ: فائدة

ف العمل الصاّب ُب ا٤بنظور أال يدعو إٔب اإلٲباف، ك  لوحده اّبصأما العمل ال ،إٔب العمل الصاّب
ٗبا ينفع الناس كيرضاه سبحانو لعباده، فيغرم هللا  ،غة عامة يشمل كل ما أمر هللا بويآ٘ب ىو صالقر 

 فيجزيهم أحسن الذم كانوا يعملوف، كّٔذا األسلوب الفٌِب الناىضات عباده بعمل الصا٢بات 
تطٌهر يكبذلك  ،يدفع الناس للطاعة كاجتناب ا٤بعاصيذ، األٌخاذ النفاالرحيم الشفاؼ الكرٙب الناعم 

من  ،ُب اآلية داللة على أف ا١بهاد ُب سبيل هللا -ِ، كا٣برافات ٫برافاتآّتمع من ا٤بفاسد كاال
َا ٯُبَاِىُد لِنَػْفِسوِ على إ٪بازٮبا ) (َوَمن َجاَىدَ مصاديقو اإلٲباف كالعمل الصاّب، ألف )  . ٔاآلية  (فَِإ٭بَّ

ًَبِْٕ ـَدىًََخىَ ُِعُُِْٙىَ زِِ َٓد ََُْْٓ َُيَ زِوِ ػٌِِْْ كََِد ظُؽِؼْئَُد بََُِِّ َُْٓـِؼٌُُْْ كَإَُٗسِّحٌُُْْ زَِٔد  ًًََصَّْْنَد خُْةَِْٕٗدَٕ زٌَِخًَُِّْوِ لُْٕنًد﴿-ٛ
 ﴾ًُنْعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ

َنا) ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو ُحْسًنا َوَوصَّيػْ  أمران كاجبان مؤكدان  –بذكره كأنثاه  -( كأمران اإلنساف على إطبلقو اإْلِ
كالرب إليهما  ،هما كيسيء إليهما ُب قولو كعملوفبل يعقٌ  ،ابإلحساف إٔب كالديو غاية اإلحساف

األذل عنهما، أمران تكوينيان كتشريعيان  ككفَّ  ،شفاؽ ّٔماكاإل ،نفاؽ عليهماإلكتكرٲبهما ككفالتهما كا
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 األكالد برب الوالدين كأخبلقيان، ألهنما سبب كجوده ك٥بما عليو غاية الفضل كاإلحساف، كأ٭با أمر هللا
كالد فيهم القدرة على ا١برأة كالقسوة األبينما  ،كالدألف اآلابء جبلوا على الرٞبة ابأل ،دكف العكس

َوِإْف )كعاداهتم عهم ائهم هللا ٗبا ٱبالف طبعهم لتزكوا نفوسهم كيهذبوا طبفكعدـ طاعة الوالدين، فكلٌ 
كبذال كل  ،( كإف حٌرضاؾ على أف تتابعهماِبِو ِعْلٌم َفبَل ُتِطْعُهَما َجاَىَداَؾ لُِتْشِرَؾ ِ  َما لَْيَس َلكَ 

ما ليس لك بو علم كال دليل،  ،حرصهما على أف تكفر اب كتشرؾ بو شرؾ جلي أك شرؾ خفي
عن اإلماـ ا٥بادي )ع(  ،عليك ُب ذلك فبل تطعهما إذ ال طاعة ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق اكأصرٌ 

، فبل تناؿ ما عند هللا إاٌل بطاعتو، كال ّٔٔ/ٖٕالبحار( اًٍلقى ٓبٍى يػيبىٍاًؿ ًبسىخىًط اٍلمىٍخليويؽً مىٍن أىطىاٍعى ا٣بٍى )
عذركف ٔبهالتو ك٘باكز حدكده، فكماؿ أف القانوف الوضعي ال ٰبمي ا٤بغٌفلْب، كذلك القانوف ت

كلكن  (عىلىى طىٍاعىًة هللاً  أىٍكًرـٍ نػىٍفسىكى مىٍا أىعىاٍنػىٍتكى ) ٓت غرر ا٢بكم ال ٰبمي ا٤بغٌفلْب، اإل٥بي
نٍػيىا مىٍعريكفنا) كىمىٍن يىدٍعي مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى الى بػيٍرىىافى لىوي ًبًو فىًإ٭بَّىا كقولو )  ،ُٓلقماف/ (كىصىاًحبػٍهيمىا ُب الدُّ

اًفريكفى  ُتْم تَػْعَمُلوفَ ِإَٙتَّ َمْرِجعُ ) ُُٕا٤بؤمنوف/( ًحسىابيوي ًعٍندى رىبًًٌو ًإنَّوي الى يػيٍفًلحي اٍلكى ( إٌٕب ُكْم فَأُنَػبُِّ ُكْم ٗبَا ُكنػْ
كترىيب  ،جازم كبلن ٗبا عمل، كفيو ترغيب ُب بر الوالدينأككافرىم ف ممرجع ا٣ببلئق ٝبيعان مؤمنه

( تشّب اآلية إٔب أف ا٤بعتقد الديِب َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلمٌ ) -ُ: فائدةُب عقوقهما كاإلساءة إليهما. 
، االستدالؿ السليم، ألف العبادات على قدر العلمك ف يقـو على أساس من العلم أ السليم ٯبب

جبك من كل آفة ٰبألف العلم  ،ككل اعتقاد ببل علم ضبلؿ كفهم فلسفة ا٢بياة على أساس العلم،
  (ؿه : )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىابىٍؿه ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضىبلى ٓت غرر ا٢بكم ،فساد

لقد أطلق هللا سبحانو طاعة اإلنساف  -ِ، إذف ما ال يعلم صحتو ابطم ناف كامل ال ٯبوز اتّباعو
 ترغيب ُبمركه ٗبعصية هللا عز كجل، كىذا أابستثناء كبّبة كاحدة، إذا  ،لوالديو بكل شؤكف ا٢بياة

ألف هللا يعلم حرص  ،عةُب اطبلؽ ىذه الطا كالعناية بدكر األسرة ُب آّتمع، كالسرٌ  ،طاعة الوالدين
ف خّب اآلابء ما أعانوا أفيجب معرفة  ،اء كاآلابءنبراء بْب األالوالدين أبكالدىم، كإذا اختلفت اآل

ف ال يفرض اآلابء ٘بربتهم كخربهتم أفيجب  ،ف زماف األبناء غّب زماف اآلابءأىم، ك أكالدىم على برٌ 
كمقدار خربتو ككفاءتو  ،ا٤برء على قدر ٘بربتوف قيمة على أبنائهم، ألكاإلكراه ُب ا٢بياة ابلقوة 

 مٍ ا أكالدكي كي سري قٍ )ال تػى  عن اإلماـ علي )ع(. كحٌبو للٌناس كإٲبانو اب كطاعتو لوكاختصاصو كعلمو 
م( كٓب يقل كي أكالدكم على )آدابً  كام!( قاؿ: ال تقسر كي مانً زى  ّبً غى  لزمافو  وفى قي م ٨بلوي م( فإهنى كي ابً لى )آدى عى 

م( ألف العقائد الصحيحة من الثوابت، كاآلداب كاألخبلؽ من ا٤بتغّبات حسب على )عقيدتك
ٍيًن ًإٍحسىاانن كقولو )تغّب الزمن،   هي كىاًبٍلوىاًلدى  سبب النزوؿ، ِّسراء/اإل( كىقىضىى رىبُّكى أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإايَّ

الرسالة، ك وا ابلرسوؿ الذين آمنكىو من أكائل الصحايب سعد بن أيب كقاص  قالت أـ): )٨بتصر(
ٓب أتكل كٓب فبقيت  ،ترجع إٔب ما كنت عليوأموت أك شرب حٌب أ ال آكل كال قالت لو كهللا
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، فإنو عصمة أمرم كلي كاشريب فإ٘ب ال أترؾ ديِب  :أماه حٌب قاؿ ٥با اي ،تشرب مدة من الزمن
  .َُصٖف٦بمع البيا( ان، أكلت كشربت، فنزلت اآليةفعندما رأتو مصرٌ كىدلي حياٌب، 

 ﴾ًَخٍََُِّّٖ آََٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُصَّدُِمَدضِ َُنًُْوَِِنَّيُْْ كِِ خُصَّدُِمِنيَ ﴿-ٜ
، كعلى ٝبيع ( على أطبلؽ معناٮبا من ٝبيع ا٤بلل كالنحلَوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاتِ )

ٯباىدانو  ،ن مشركْب ضالْبكابتلوا بوالدي ،كأحسنوا العبادات كا٤بعامبلت الكيفيات كالكمٌيات،
ٓب يكن بذلك أبس، فإف هللا تعأب حٌب ال يتأثر بكفرٮبا، فعصاٮبا كىجرٮبا  ،على عصياف هللا

كىم مبالغة الصبلح  ،الصا٢بْبحصن كندخلو ُب ( لَُنْدِخَلنػَُّهْم ٓت الصَّا٢بِِْبَ )سّبزقو خّبان منهما 
كقولو فيكوف جليسهم كرفيقهم ُب ا١بنة   ،الشهداءيقْب ك أىل اللياقة بنعم هللا، من النبيْب كالصدٌ 

لى صىا٢ًبنا فىبلى ًإفَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّابًئيوفى كىالنَّصىارىل مىٍن آىمىنى اًبللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر كىعىمً )
دة وصولوف ٕببل هللا ٝباعة كاحدة موحٌ كىكذا يعود ا٤ب ٗٔا٤بائدة/( خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى 

مٌتحدة كما ىم ُب ا٢بقيقة، كتذىب ركابط الدـ كالقرابة كالنسب بذىاب ا٢بياة الدنيا كقولو 
الصا٢بْب  االقتداء اب٤بؤمنْب ٔبككرر هللا تعا، ُٕالتوبة/( كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو )

كمن ) النموذجيةالسامية ها إٔب نيل مراتبهم ب( لتحريك النفوس كترغيٕ اآلية )العاملْب كما ُب
ؾ ٥با منذ حسن التحرٌ أحت لو النهاية السامية كمن توضٌ  (يعرؼ كيف يبدأ! ،يعرؼ كيف ينتهي

سّب إاٌل يزيده سرعة ال ال ،ا٤بستقيمالدراية البداية. كالسائر على طريق ا٥بداية، كسائر على الطريق 
 ٫بو الكماؿ اإلنسا٘ب.  قراب

 (لَُنْدِخَلنػَُّهْم ٓت الصَّا٢بِِْبَ : )فائدة
ذ إٔب ا٤بشاعر ببل اذ للقلوب، كنفٌ اخاص، شفاؼ أخٌ إنو مصطلح قرآ٘ب حركي تربوم ٝبيل 

استئذاف، كقد تكرر كركده عٌدة مرات ُب عدة آايت، على لساف خّبة خلق هللا، ألٮبيتو كأتٌلقو 
للنظر، حٌٌب رسل هللا الكراـ كىم أىل  ةا٤بضامْب كلو داللة بعيدة ملفتكحسن أتثّبه، فهو عإب 

( الصَّا٢بِِْبَ  َمْنُظُوَمةُ العصمة كا٤بنزلة يفضلونو، كٰبٌبوف أف يكونوا من أىلو، إنو الدخوؿ ُب )
( ُب حصن حصْب، عباد هللا الصا٢بْبالنموذجية ا٤بميزة، الٍب ال يدخلها إاٌل من ٰببو هللا، ككأف )

رع أمْب، كسور منيع، كُب حرز حافظ، مع كامل الرعاية كدكاـ ا٢بماية، فيتمُب دخوؿ ىذا كد
الًَّذينى ، كقولو )ٓٓالقمر/( ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعٍندى مىًليكو ميٍقتىًدرو ا٢بصن حٌب األنبياء )ع( فيكونوف )

، فتمُب ىذا ا٤بقاـ ا١بليل سليماف )ع( ِٗد/الرع( آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت طيوىبى ٥بىيٍم كىحيٍسني مىآىبو 
كىأى٢بًٍٍقًِب ٌناه إبراىيم )ع( بقولو )، كٛبُٗالنمل/( كىأىٍدًخٍلًِب ًبرىٍٞبىًتكى ُب ًعبىاًدؾى الصَّا٢بًًْبى بقولو )

 . َُُيوسف/( كىأى٢بًٍٍقًِب اًبلصَّا٢بًًْبى يوسف الصٌديق )ع( بقولو ) ، كٛبٌناهّٖالشعراء/(اًبلصَّا٢بًًْبى 
ْٖ ـَدءَ َٗصٌُْ ِْٖٓ ََزِّيَ ََُْوٌَُُُّٖ بَِّٗد ًُنَّد ًََِٖٓ خُنَّدِْ َْٖٓ َّوٌٍُُ آََٓنَّد زِدَُِّوِ كَةٌَِخ ؤًٌَُُِ كِِ خَُِّوِ ـَؼَََ كِعْنَصَ خُنَّدِْ ًَؼٍََخذِ خَُِّوِ ًََُحِ ﴿-ٓٔ

 ﴾ َٓؼٌَُْْ ؤًََََُْْٓ خَُِّوُ زِإَػََِْْ زَِٔد كِِ صًًَُُِ خُْؼَدَُِٔنيَ
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 ، كٚبتلط عندىم ا٤بفاىيم،كال يصربكف على ان ،أف من الناس فريقان ال يتحملوف الببلءتبْب اآلية 
ا١بسدم أك  ،كببلءىم العاـاعتداءىم كظلمهم ذاىم أ: اسِ النَّ  ةَ تنَ فِ عطاان من ٭باذج ىؤالء، أف

( َآَمنَّا اِبَّللَِّ ) وبلسان (ُقوؿُ َوِمَن النَّاِس َمْن يػَ )أك السياسي.. أم أك األمِب النفسي أك االقتصادم 
كيسهل عليو اإلٲباف ُب كقت الرخاء، ٰبسبها خفيفة كلطيفة، كلمة تقاؿ ببل تكاليف كال مصداؽ، 

 الضعيف ٲبانوإسبب بذل من الناس ( فإذا أصابو أفَِإَذا ُأوِذَي ٓت اَّللَِّ كٓب يتحملو ُب كقت الشدة )
العقيدة  هت ُب ضمّب كاىتزٌ  ،ت ُب نفسو القيمكاختلٌ ضيق ك فاستقبلو ٔبزع  ،بطرؼ لسانو دكف قلبو

َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اَّللَِّ )  ،ٲبافة على اإلكعقوب ،ف ىذا العذاب نقمة من هللاأكاعتقد ( َجَعَل ِفتػْ
ال كقوؿ ببل عمل ك  ،بل مضموفبشكل إٲباف نو ٦برد أل ،كيذىب إٲبانو بلقلقة لسانو مع الريح

َنةَ مصداؽ، أم سٌول بْب )  ،الذم ىو امتحاف من هللا ،ر ا٤بؤ٤بةصورة من الصوٌ  ة( أذل الناس أبيِفتػْ
ر ُب نفسو أنو ال عذاب مثل كتصوٌ  ،حد مداهأالذم ال يعرؼ ا٤بوعود ُب اآلخرة كبْب عذاب هللا 

فرجع عن  ىذا العذاب الذم ىو فيو!!شد من أكثر ك أحٌب عذاب هللا ال يكوف  ،قيويبلىذا الذم 
  خوفان من عذاب الناس!.رتد عن دين هللا إٔب الشرؾ كالضبلؿ كا ،اإلٲباف

 ،ببل ضريبة ، فهو يريد إٲباانن بدفإف عذاب الناس ٧بدود ومؤّقت وال يقياس ذلك بعذاب هللا ا٤بؤّ 
كالعلم  ببل تضحية، ىذا اإلنساف ضعيف اإلٲباف ان كجهاد ،كعبادات ببل علم ،كتقول ببل صرب
كبْب عذاب هللا ا٤بؤقتة تباه كبّب عندما يقارف بْب أذية الناس ادكدة يقع ُب اش ،كالفعل كالتفكّب

كٓب يعرؼ  ،كٓب يستقر ُب قلبو ، يتذٌكؽ طعم اإلٲبافالقلق ٓبالدائم كالشامل، ىذا اإلنساف ا٤بوعود 
( كيٍنتى  حىٍيثي مىاٍ أىٍفضىلي اإًلٲٍبىٍاًف أىٍف تػىٍعلىمى أىفَّ هللاى مىعىكى ) عن النيب )ص( ككيف يتعامل معو؟ ،أٮبيتو

تيمٍ  كىىيوى كقولو ) ٔٔكنز العماؿ خرب : مؤمن ظاىر قساـ ا٤بكلفْب ثبلثةأ، ْا٢بديد/ (مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
كيضمر الكفر ُب بكفره كعناده، كمذبذب بينهما يظهر اإلٲباف بلسانو ككافر ٦باىر  ،ٕبسن اعتقاده

اًذًبْبى فػىلىيػىٍعلى فؤاده، فلما ذكر تعأب قسمْب بقولو ) قيوا كىلىيػىٍعلىمىنَّ اٍلكى وذكر  ،ّاآلية ( مىنَّ اللَّي الًَّذينى صىدى
 ،راد هللا بياف شرؼ ا٤بؤمن القوم الثابتأ( َوِمَن النَّاِس َمْن يَػُقوُؿ َآَمنَّا اِبَّللَِّ ) القسم الثالث ىنا

كيبقى قلبو  ،خبلقهمرىم أبيخالفْب كيساا٤بككاف ٲبكنو أف يظهر موافقة  ،ة ا٤بنافق ا٤بتقٌلبكخسٌ 
عن اإلماـ كىذا ىو ا٣بسراف ا٤ببْب!  ،كارتد عن دينو ،مطمئنان ابإلٲباف، كمع ىذا ٓب يفعل بل ترؾ هللا

فاجتنبو، كأمر أشكل عليو  وبعوي، كأمر ابىٍفى لىكى غيٌ : أمر ابىٍفى لىكى ريشديهي فاتٌ األمور ثبلثة)علي )ع( 
َولَِ ْن َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبَِّك لَيَػُقوُلنَّ ِإَنَّ  ) ُّٓٙبف العقوؿ ص( فىرٌده إٔب عا٤بو )إٔب أىل االختصاص(

ليقولن ٫بن شركاؤكم ُب ىذا  هم،صبمناهم ك م( كلئن جاء نصر هللا قريب للمؤمنْب كغنائُكنَّا َمَعُكمْ 
ناس كيقودكا الكيركبوا ا٤بوجة مر كا األف يتصدٌ أيريدكف ا٤بتقلبوف النصر! فيتقدـ ىؤالء ا٤بتذبذبوف 

، كدينهم داننّبىم ينعقوف تباع مصاّب شخصيةأكىذه فرصتهم الثمينة، ىؤالء  (كيستلموا السلطة)
األمة طليعة كهنضة ٦بتمع، كإذا ٓب تنتبو اثبتة كليس أصحاب مبادئ كأخبلؽ كقيم  مع كل انعق،
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 ،كمأفسوؼ يسّبكف ابلببلد كالعباد إٔب كضع مأس ،م ٥بمكضركرة التصدٌ  ،من خطورة عمل ىؤالء
مد عقباه ا كىيػيٍهًلكى ا٢بٍىٍرثى كىالنٍَّسلى كقولو )،ال ٰبي  .َِٓالبقرة/( كىًإذىا تػىوىٔبَّ سىعىى ُب اأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهى

ٌرت ما دى  وٰبوطون ،ملسنتهً ألى عى  عقه لً  يني عبيد الدنيا كالدٌ  اسي )النٌ  وعن اإلماـ ا٢بسْب )ع(
ُ قاؿ تعأب ردان عليهم ) ،ُٕٔٙبف العقوؿ صاينوف(لدٌ ا لَّ وا ابلببلء قى صً فإذا ٧بيٌ  ،معايشهم َأَولَْيَس اَّللَّ

 ىمأم أكليس هللا ىو العآب ٗبا انطوت عليو مشاعر  ،( استفهاـ تقريرِبَِْعَلَم ٗبَا ٓت ُصُدوِر اْلَعاَلِمْبَ 
 كٗبا ُب قلوب الناس من إٲباف كنفاؽ؟ بلى إنو بكل شيء عليم. كقولو ،من خّب كشر ىمكضمائر 

نىةه انٍػقىلى ) يػٍره اٍطمىأىفَّ ًبًو كىًإٍف أىصىابػىٍتوي ًفتػٍ بى عىلىى كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىٍعبيدي اللَّى عىلىى حىٍرؼو فىًإٍف أىصىابىوي خى
نٍػيىا كىاآٍلىًخرىةى ذىًلكى ىيوى ا٣ٍبيٍسرىافي اٍلميًبْبي   .ُُا٢بج /( كىٍجًهًو خىًسرى الدُّ

ٍاًمليويا األى عن النيب )ص( ٍيًنػيويىيٍم )خالفوىم( : )جى ٍشرىٍارى أبًىٍخبلًقًهٍم تىٍسلىميويٍا ًمٍن غىوىاٍئًًلًهٍم )شٌرىم( كىابى
اًٍلكيٍم كنٍيبل تنكيوينػيويٍا ًمنػٍهيٍم( اًٍنكيٍم اإلماـ علي )ع( وعن، ُٗٗ/ْٕرالبحا أبًىٍعمى اًٍلطيويٍا النٍَّاسى أبًىٍبدى : )خى

اًٍلكيٍم(كىزىاٍئًليويىيٍم )خالفوىم( ًبقيليويًبكيٍم   القرآف عن ٦بازاة هللا بػ : يعرٌب فائدة، ٕٗ/ِالبحار كىأىٍعمى
عذاابن بل ىو امتحاف ليس ئلشارة إٔب أف إيذاء الناس ( لالفتنةكعن إيذاء الناس بػ )( َعَذابِ ال)

ُبٍ كى  ،ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه ًمنى هللاً يقاؿ: كتكاملها عن طريق ا٤بعاانة.  ،كطريق إٔب تزكية النفسك٧بنة 
ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ًٍة ًىبىٍاةه  ،ًخبػٍرىٍاته راحات ك كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت  ،اٍلمىكى  اتي ضى قٍ يػى  تً وابٍ قي العي  ُبٍ ، كىُبٍ اٍلميعىٍاانى

ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي  ،مّبً الضى  ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى ٍ ًبدى  !كىُبٍ اٍلبىبلىايى
 ﴾ٌخ ًَََُْؼَََِّْٖٔ خُُْٔنَدكِوِنيَ ًَََُْؼَََِّْٖٔ خَُِّوُ خٍََُِّّٖ آََٓنُ ﴿-ٔٔ
كليظهرٌف هللا لعباده )عن طريق االختبار كاالبتبلء، كُب الشدة كالرخاء( حاؿ ا٤بؤمنْب كحاؿ    

( َولَيَػْعَلَمنَّ اَّللَُّ كيظهر شرؼ ا٤بؤمن الصادؽ، كا٤براد )ا٤بتقٌلب زكا فيفتضح ا٤بنافق حٌب يتميٌ  ،ا٤بنافقْب
 ،كما يكوف ،ناس حٌب يصبح معلومان لديهم، كإاٌل فا تعأب عآب ٗبا كافظهار علمو ككشفو للإأم 

ال علم غيب كخفاء ابلنسبة  ،ظهار ككشفعلم إ إذًا:كال ٱبفى عليو خافية، فهو  ،سيكوفكما ىو 
، كينكشف  تعأب. جعل هللا فتنة الناس كابتبلئهم سينة قدٲبة كاثبتة ليميز ا٣ببيث من الطيب

كيظهر ا٤بنافق ا٤بتلبس ابإلٲباف  ،بمن ا٤بؤمن ا٤بٌدعي الضعيف ا٤بتقلٌ  ،يقي القوم الثابتا٤بؤمن ا٢بق
ًيزى ا٣بٍىًبيثى ًمنى الطَّيًٌبً كقولو ) رى اٍلميٍؤًمًنْبى عىلىى مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيًو حىٌبَّ ٲبى  ُٕٗآؿ عمراف/( مىا كىافى اللَّي لًيىذى

على األذل ُب سبيل هللا، كحقيقة اإلٲباف نور  ُب اآلية ترغيب لكل مؤمن حٌب يصرب: فائدة
كىمىٍن ٓبٍى ٯبىٍعىًل اللَّي لىوي نيورنا ذية ا٣بلق كقولو )أال ٚبرجو كاستقر إذا دخل قلب ا٤بؤمن كبصّبة كىدل 
ا لىوي ًمٍن نيورو  كى كىاٍصربٍ عىلىى مىا أىصىابى ٲباف ثبااتن ابلصرب كحسن السّبة كقولو )بل يزيد اإل ،َْنور/( فىمى

ًإفَّ ًمٍن )عن النيب )ص( ( )اًبلصَّرٍبً تيٍدرىؾي الرَّغاًئبي  غرر ا٢بكم: ٓت، ُٕلقماف/( ًإفَّ ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً اأٍليميورً 
  .ُْْ/٦ّبمع البياف( أيمًٍَّب لىرًجىٍاالن اإًلٲٍبىٍافي أىثٍػبىتي ُب قػيليوئًًٍّم ًمنى ا١ٍبًبىٍاًؿ الرَّكىٍاًسيٍ 
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َِْ٘ءٍ  ٍَِِّْٖٖٓ ًَلًَُُخ ٍََُِِِّّٖ آََٓنٌُخ خظَّسِؼٌُخ َٔسَِِْنَد ًَُْنَمَِْْٔ وَؽَدَّدًُْْ ًََٓد ىُْْ زِمَدِِِٓنيَ ِْٖٓ وَؽَدَّدىُْْ ًَهَدٍَ خَُّ﴿ -ٖٔ-ٕٔ
 ﴾ صِ ػََّٔد ًَدٌُٗخ َّلْعًًَََََُُُْٕمَُِِّْٖٔ ؤَؼْوَدَُيُْْ ًَؤَؼْوَدًُد َٓغَ ؤَؼْوَدُِيِْْ ًََُُْْٕإََُُّٖ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓ ،بَِّٗيُْْ ٌََُدٌِزٌَُٕ 

كديننا كقناعتنا ( اتَِّبُعوا َسِبيَلَنامر عليهم )ٌونْب األمه ،كقاؿ الكفار للمؤمنْب اكفركا كما كفران   
ٍب كالعقاب ك٫بن ٫بمل عنكم اإل( َوْلَنْحِمْل َخطَااَيُكمْ )إٔب ديننا اإلسبلـ كا عن دين دٌ تالصنمية، كار 

جل أمن  قالوا ذلك استهزاءن  ،ف كاف ىناؾ عقاب ُب اآلخرةإدمحم، فكم بعد ا٤بوت كما خوٌ 
َوَما ُىْم خداعهم كتزيْب ضبل٥بم كفسادىم، كما يقوؿ القائل: افعل ىذا كخطيئتك ُب عنقي! )

ألنو ال  ،م ال قليل كال كثّب( كما ىم حاملْب شيئان من خطاايىٕبَاِمِلَْب ِمْن َخطَااَيُىْم ِمْن َشْيءٍ 
( كىذا خطأ ِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ ) ُِالطور/( كيلُّ اٍمرًئو ٗبىا كىسىبى رىًىْبه حد كقولو )نب أٰبمل أحد ذ

قيٍل الى تيٍسأىليوفى كىو كحده مسؤكؿ عنو كااسب عليو كقولو ) ،ف كل إنساف مرىوف بعملوفادح أل
  .ِٓسبأ/( عىمَّا أىٍجرىٍمنىا كىالى نيٍسأىؿي عىمَّا تػىٍعمىليوفى 

 ،آاثمهم الٍب تثقلهم ٮبومها كتبعاهتا: أَثْػَقا٥بِِمْ   (َيْحِمُلنَّ أَثْػَقا٥َبُْم َوأَثْػَقااًل َمَع أَثْػَقا٥بِِمْ َولَ ) -ُّ
ضلوىم من دكف أف أآاثمهم الثقيلة كآاثـ من  َولََيْحِمُلنَّ : ا٤بعُبكتثبطهم عن عمل الصا٢بات 

لًيىٍحًمليوا أىٍكزىارىىيٍم  ٌلوف كقولو )أهنم ضالوف ميض بببس ،ينقص من أثقاؿ مقلديهم كاتبعيهم شيء
اًملىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىًمٍن أىٍكزىاًر الًَّذينى ييًضلُّونػىهيٍم ًبغىٍّبً ًعٍلمو  َوَلُيْسأَُلنَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعمَّا  ) .ِٓالنحل/( كى

ذب على هللا عز كجل إلضبلؿ ٱبتلقونو من الك واسؤاؿ توبيخ عما كان: َولَُيْسأَُلنَّ ( َكانُوا يَػْفتَػُروفَ 
 عاؤىم ٞبل آاثـ اآلخرين.دٌ اكمن ضمنها  ،الناس

كال ينقص  ،ا داعو دعا إٔب ىدل فاتبٍع عليو كعمل بو فلو مثل أجور الذين اتبعوهٲبٌ أ) عن النيب )ص(
كزار الذين أضبللة فاتبع عليها كعمل ّٔا فعليو مثل إٔب ا داع دعا ٲبٌ أجورىم شيئان، كأذلك من 

خدكعْب ف يعفى ا٤ب: الذنب. دكف أالوزر ،ُِِ/َِا٤براغي(كزارىم شيئان أعوه، كال ينقص ذلك من باتٌ 
 ل طوره(كىكذا )من جهل قدره تعدٌ  كهللا تعأب ال ٰبمي ا٤بغٌفلْب عن العقوبةمن العقاب، 

ٍاءى األىدىبٍ  اأَلْٞبَقُ ) كالتعبّب عن ا٣بطااي كالذنوب  (مْ َولََيْحِمُلنَّ أَثْػَقا٥بَُ ( ): ًإذىٍا أىًمنى اٍلًعقىٍابى أىسى
ك ككرّٔا كتبعاهتا على النفوس على ا٤بدل البعيد أكٮبومها  ،إللفات النظر إٔب ٨باطر ثقلها ،ثقاؿابأل

. ٍب ُٖفاطر/( كىًإٍف تىدٍعي ميثٍػقىلىةه ًإٔبى ًٞبًٍلهىا الى ٰبيٍمىٍل ًمٍنوي شىٍيءه كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرىبى ا٤بدل القريب، كقولو )
 ذل ا٤بشركْب فقاؿ: أر هللا تعأب لرسولو )ص( قصة نوح تسلية لو عن معاانتو من ذك

كَإَْٗفَْْنَدهُ  ،خُؽٌُّكَدُٕ ًَىُْْ ََدٌَُُِٕٔ  ًََُوًَْ ؤَََِْْٔنَد ٌُٗلًد بََُِ هٌَِْٓوِ كََِسِػَ كِْيِْْ ؤَُْقَ َٔنَصٍ بَُِّد ؤَِْٕنيَ ػَدًٓد كَإَوٍََىُُْ ﴿ -٘ٔ-ٗٔ
 ﴾َُّٕلِْنَصِ ًَـَؼَِْنَدىَد آََّصً ُِِْؼَدَُِٔنيًََؤَصْمَدذَ خ

مائة كٟبسْب سنة نبيان يدعوىم إٔب عفمكث فيهم تس ،شريعية إٔب قوموكلقد بعثنا نوحان برسالة ت
يىاةي  التػٍَّوًحيدي )ٓت غرر ا٢بكم ، توحيد هللا تعأب ىم ، كجاءكاالستقامة  على منهجو ا٢بق (سالنٌػفٍ  حى

بل  هبو يكالَبغيب كالَبىيب، فلم ٯب ،كالعبلنية كالسرٌ  ،كُب الليل كالنهار ،ٗبختلف األساليب)ع( 
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إٔب لف ٚبييبلن لطوؿ ا٤بدة كا٭با ذكر األ( أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َٟبِْسَْب َعاًما)اء اإليذ صحابو أشدٌ أآذكه ك 
الزمن  يضاحان فلم ينفعهم ىذاأخرج منها )ا٣بمسْب( إٍب  ،كثر أتثّبان ُب نفسو، ليكوف أالسامع

( فََأَخَذُىُم الط وفَاُف َوُىْم ظَاِلُموفَ ه الباطل. )الطويل إاٌل فراران من ا٢بق، كالذم ال ينفعو ا٢بق يضرٌ 
نفسهم كظلموا غّبىم ٖبسراهنم أعلى الكفر كالفساد، فظلموا كف ىلكهم هللا ابلطوفاف كىم مصرٌ أف

الًَّذينى كقولو )  ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص اٍلمىعىٍاًد( ٍصبلىحً إً  عىنٍ  لى غىفى  مىنٍ  )ا٣بٍىٍاًسري  :)ص( النيب عن ،ا٥بداية
( إف هللا تعأب ال يعذب على َوُىْم ظَاِلُموفَ : )فائدة ُِاألنعاـ/( خىًسريكا أىنٍػفيسىهيٍم فػىهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى 

، ٤بدة طويلةُب العباد كالببلد كيعتمده  ،ب على اإلصرار على الظلم٦برد كجود الظلم، كإ٭با يعذٌ 
عاملها من ظلمات الضبلؿ تنجي  ةهللا ا٣بالصة سفينة تنجي راكبها، فكذا شريعلفكما أٌف ا -ِ

 .َّٗتنبيو ا٣بواطر ص (يىكيويفي ا٣بٍىبلىصي ُب اإلٍخبلىًص )عن اإلماـ علي )ع(  ،فهي سفينة ٪باة
 : العَبة من قصة نوح -ّ

إٔب النتائج ا٤بطلوبة الصا٢بة، كىو  بلزمة للوصوؿفة الٌ يخذ كل األسباب الشر على اإلنساف أف يتٌ 
 -ُٓ، حسنعد ذلك ليس مسؤكالن عن النتائج، ألنو عمل ابإلمكاف ككاف ىدفو الطموح ٫بو األب
َناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنةِ ) َوَجَعْلَناَىا ( فأ٪بينا نوحان كمن كاف معو ُب السفينة الٍب أمرانه بصنعها )فََأ٪ْبَيػْ

( للناس أٝبعْب إٔب يـو ِلْلَعاَلِمْبَ ( عربة كعظة )َآيَةً كجعلنا تلك ا٢بادثة ا٤بميزة )( َآيًَة ِلْلَعاَلِمْبَ 
كبْب الصا٢بْب كالفاسدين، كالذم ال يتعظ  ،قت بْب ا٤بؤمنْب كالكافرينألهنا فرٌ  ،عظوف ّٔاالقيامة يتٌ 

ْب عمـو الفرؽ ب -ُ: فائدة ، كأخسر الناس من كاف عربة للناس،اب٤باضْب كاف عربة للباقْب!
نان ا٣باًب )ص( مبعوث رٞبة للعا٤بْب : إٌف نبيٌ رسالة نوح )ع( وبْب عمـو رسالة نبينا دمحم )ص(

ٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٞبىةن لًٍلعىالىًمْبى كللناس أٝبعْب كقولو ) افَّةن كقولو ) َُٕ/األنبياء( كىمىا أىٍرسى ٍلنىاؾى ًإالَّ كى كىمىا أىٍرسى
كإٔب يـو القيامة، كمكاف، كُب كل زماف  ،سنتو كسّبتو ُب زمانوب ة، فهو )ص( رٞبِٖسبأ/( لًلنَّاسً 

ـه عىلىى نيوحو ُب اٍلعىالىًمْبى قولو )كبينما رسالة نوح )ع( عامة ألىل األرض ُب زمانة فقط   ( سىبلى
ٍد سينَّةى مىٍن قى عظ الباقْب كقولو )يذٌكر هللا تعأب ابستمرار بسنن األنبياء ا٤باضْب ليتٌ  -ِ، ٕٗالصافات/

دي ًلسينًَّتنىا ٙبىًٍويبلن  ٍلنىا قػىبػٍلىكى ًمٍن ريسيًلنىا كىالى ٘بًى دمحم نبٌيو  تسلية من هللا تعأب إٔبكُب ىذا  ٕٕاالسراء/( أىٍرسى
 . ْٖالطور/( كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبًٌكى فىًإنَّكى أبًىٍعييًننىاا٤بؤثر الٌناجح كقولو ) اانة التبليغعل م)ص( أف يتحمٌ 

 ﴾زَُْخىَِْْ بٌِْ هَدٍَ ُِوٌَِْٓوِ خػْسًًُُخ خَُِّوَ ًَخظَّوٌُهُ ٌٌَُُِْْ وٌَُْْ ٌَُُْْ بِْٕ ًُنْعُْْ ظَؼًٌَََُِْٕٔبِ ﴿ -ٙٔ
 ،بهم بعبادة هللا كحده، يرغٌ ُب العراؽ ىل اببلأكىم  ،كأرسلنا إبراىيم خليلو رسوالن إٔب قومو   

َذِلُكْم اعتو كاجتناب معصيتو كالشرؾ بو )ك بطقوا غضب هللا ابلتمسٌ ف يتٌ أك  ،كٰبٌذرىم من عصيانو
ُتْم تَػْعَلُموفَ  ٌر َلُكْم ِإْف ُكنػْ ِإْف  ا٤بختلفة )كا٣برافات فضل لكم ٩با أنتم عليو من األابطيل أ( ذلكم َخيػْ

ُتْم تَػْعَلُموفَ  : يشَبؾ فائدةكتكونوف مع سبيل ا٣بّب كالصبلح  ،( ا٣بّب من الشر كتفرقوف بينهماُكنػْ
فكلهم يتحركوف بوحدة  ،مع ٝبيع أدكار األنبياء بدعوهتم على توحيد هللا كطاعتو دكر إبراىيم )ع(
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التٌػٍوًحيدي )ٓت غرر ا٢بكم ، كتعدد أدكار كاختبلؼ ظركؼ كحاالت ،ىدؼ مع اختبلؼ أساليب
يى  يىٍاةي ، كالذًٌكري ةي النػٍَّفسً اٍ حى  . (بوي القىلي حى

خَُِّوِ  ؼَدًٗد ًَظَىُِْوٌَُٕ بِكًٌْد بَِّٕ خٍََُِّّٖ ظَؼْسًًَُُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ َُد ٌٌََُِِّْٕٔ ٌَُُْْ َِِْهًد كَدزْعَـٌُخ ػِنًَْبََِّٗٔد ظَؼْسًًَُُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ؤًَْ﴿ -ٚٔ
 ﴾خُُِِّْمَ ًَخػْسًًُُهُ ًَخًٌُُُْ٘خ َُوُ بَُِْْوِ ظُُْـَؼٌَُٕ

َا تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اَّللَِّ )ايقـو  ( َوَٚبُْلُقوَف ِإْفًكامنحوتة ال تنفع كال تضر )حجرية أصنامان ( َأْواَثَنً ِإ٭بَّ
كٮبٌية ال حقيقة أم تبتدعوف أشياء  ،كعبادهتا بعد ذلك ،كتفتعلوف كذابن ال حقيقة لو بتسميتها آ٥بة

ا فَابْػتَػُغوا ِعْنَد ِإفَّ الَِّذيَن تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اَّللَِّ اَل ٲَبِْلُكوَف َلُكْم ِرْزقً أساسها ا١بهل كالضبلؿ )٥با، 
 ، ذك القوة ا٤بتْب،فإنو ا٤بالك لو كالقادر عليو ،( فاطلبوا الرزؽ من هللا كحدهفَابْػتَػُغوا) (اَّللَِّ الرِّْزؽَ 

سب نظاـ األسباب ٕب ،ر الرزؽجل ىو الذم قدٌ كالذم حدد األ ،ك الرزؽلفمالك ا٢بياة ىو ما
ا١بماؿ كحسن رزؽ : رزؽ ا٢باؿ ك عا نو أوالرزؽ ( لكل شيء سبب) ٓت غر ا٢بكم، كا٤بسببات

كالعلم كالقوة كالذكاء، كرزؽ تطلبو كرزؽ  ،شكاؿ كا٤باؿ كا٤بآؿ )ا٤بصّب( كالرزؽ ا٤بادم كا٤بعنوماأل
لكونو الكامل بذاتو كا٤بكمل ( كأطيعوه كحده َلوُ  َواْعُبُدوُه َواْشُكُروايطلبك فإف ٓب أتتو أاتؾ..، )

كاشكركه على نعمو الٍب أنعم ّٔا  ٍفسىكى مىا أعانتك على طاعة هللا()أٍكرىـى نػٌ  ٓت غرر ا٢بكم، لغّبه
( إليو ال إٔب غّبه مرجعكم ِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ كالظاىرة كالباطنة ) ،نواع النعم العاجلة كاآلجلةأب ،عليكم

يعناأىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي اللَّي كقولو ) ،سب عملوٕبفيجازم كل إنساف  ،يـو القيامة ( ٝبًى
ك٠بي اإلفك كذابن ألنو مأفوؾ أم مصركؼ عن  ،( اإلفك أسوأ الكذبِإْفًكا: )فائدة، ُْٖالبقرة/
 : عبادة األصناـ مفهـو عاـ -ِ ألنو ٱبدع ا٤بقابل، ا٢بقيقي، وكجه

، كحب الذات كاألان كطاعة األحزاب كل عبادة من دوف هللا ٛبثل صنمًا يُعبد من دوف هللا
ل هللا، كا٤باؿ كاألشخاص كالنساء.. كغّبىا، كلها عبادة ٥بم من دكف هللا كٛبثل ا٤بنحرفة عن سبي

كٌل مىا شىغىلىكى )ي ٓت ا٢بديث: ، صنمان معنواين عصراين حديثان يعبد بشكل من األشكاؿ كىم ال يشعركف
تصاغ  ،فة ا٣بطّبةا٤بنحر  الصنمية ا٤بريرة ( كىذه العبادةَوَٚبُْلُقوَف ِإْفًكا) (!ًعٍن هللًا فػىهيو صىنىميكى 

ـ ؿ ا٫برافها إٔب تقدٌ كيتحوٌ  ،صبلح ىوفسادىا تتصٌور فخادعة ٥با، ة موٮبة للنفس بطريقة فنيٌ 
، كمن ىنا بينهما الناس التفريقبسطاء فيشتبو على  ،ا٢بق كالباطلعندىا كىكذا يتداخل  !!كتطٌور

كىمىٍن يىدٍعي مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى الى كقولو )ألهنا تشبو ا٢بق، كٚبدع الناس كتوٮبهم،  جاء معُب )الشبهة( 
كىالى كىرىعى كاٍلويقيوًؼ ًعٍندى ) ٖٔٔٓت هنج الببلغة حكم. ُُٕا٤بؤمنوف/( بػيٍرىىافى لىوي ًبًو فىًإ٭بَّىا ًحسىابيوي ًعٍندى رىبًٌوً 

ك أف شى وى ؾ( حوؿ ا٢بمى يػي ٙبرٌ ، فمن رعى )دىٍع مىٍا ييرًيٍػبيكى ًإٔبى مىٍا الى ييرًيٍػبيكى )عن النيب )ص( ( الشُّبػٍهىةً 
 .ّْتنبيو ا٣بواطر ص( تقع فيو

 ﴾ ًَبِْٕ ظٌٍَُِّزٌُخ كَوًَْ ًٍََّذَ ؤٌَُْٓ ِْٖٓ هَسٌُِِْْْ ًََٓد ػَََِ خٌٍَُُُِّٔ بَُِّد خُْسََِدؽُ خُُْٔسِنيُ ﴿ -ٛٔ
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ن فل أم كإف تكذبوف ،أتى بعده ابلتهديدكأنو سعادة النفس، فرغ من بياف أٮبية التوحيد  ٤با
كا فقد سبق قبلكم أمم كذبوا رسلهم كرساالهتم فضرٌ  ،كف أنفسكمكإ٭با تضرٌ  ،تضرك٘ب بتكذيبكم

بيوا ٗبىا ٓبىٍ كقولو )كىي نفسي؟!   ،خسر أىم شيءأك  ،ربح كل شيأف أ فما الفائدةنفسهم، أ بىٍل كىذَّ
يطيوا ًبًعٍلًمًو كىلىمَّا أيىٍهًتًٍم أتىًٍكيليوي  ( نػىٍفًسوً  حً بلى صٌ إ ًمنٍ جىزى ع مىنٍ  اسً النَّ  أىٍعجىزى )ٓت غرر ا٢بكم  ّٗيونس/( ٰبًي

كليس  ،( كليس على الرسوؿ من األمر إاٌل تبليغ أكامر هللاَوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَببَلُغ اْلُمِبْبُ )
كاضحان  كيكوف التبليغ مبينان أم ُِٖآؿ عمراف/( لىٍيسى لىكى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه )كقولو عليو ىداية الناس  

فبل يبقى معو شك كال شبهة، كىكذا مسؤكلية كل  ،كخاليان من كل غموض كيوٌضح ا٤بقصود
غي اٍلميًبْبي الرسل كقولو )  .  ّٓالنحل/( فػىهىٍل عىلىى الرُّسيًل ًإالَّ اٍلبىبلى

  ﴾ خَُِّوِ َّٕرِيٌؤًَََُْْ ًََُّْخ ًَْْقَ ُّسًِْتُ خَُِّوُ خُْىَِْنَ ؼَُّْ ُّؼًُِْهُ بَِّٕ ٌَُِيَ ػَََِ  ﴿ -ٜٔ
ا٤بكذبوف ابلدالئل الساطعة كالنظر  االستفهاـ للتوبيخ ٤بنكرم ا٢بشر على عمومهم، أم أكٓب يرى 

كيف خلق هللا تعأب ا٣بلق األكؿ فندركو اب٢بس كالعياف   ،العلمي االستدالٕب ُب إثبات ا٤بعاد
كندركو ابلعقل كاإلٲباف  ،بعد ا٤بوت إعادة ا٣بلق :وا٣بلق الثاِن( ّتَّ يُِعيُدهُ كىكذا خلق اإلنساف )

ألف الذم أحيا كأمات يهوف عليو أف ٰبيي األموات ٕبكم البديهة، ألف  ة،البصّب ك العلمي كالدليل 
بعد ا٤بوت كقولو ا٤بفتت ا٤بشتت سهولة على إعادة الَبكيب بالقادر على اإلنشاء كالتكوين قادر 

ئنا أىفٍ ) يػٍ أىفػىعىًيينىا اًب٣بٍىٍلًق اأٍلىكًَّؿ بىٍل ىيٍم ُب كقولو )، ِٖيس/( يػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي  ًإ٭بَّىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شى
ًديدو  فتحيا ٍب تفُب ٍب يعيدىا  ،أنظر إٔب خلق كل شيء كثمار األشجار، ُٓؽ/ (لىٍبسو ًمٍن خىٍلقو جى

بداء ( من اإلِإفَّ َذِلكَ ( )ّبٌ ِإفَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيسِ كما كاف )  هكيكرر نظامها كيعيدللزراعة، 
كلكنو  ،كليس ُب خلق هللا شيء عسّب عليو تعأب ،كليس ٕباجة إٔب جهدعلى هللا، عادة سهل كاإل

أي كقولو )  ،لتقريبو لعقوؿ البشر، فاإلعادة أيسر من البدء ُب تقديرىم( َيِسّبٌ التعبّب ) كىىيوى الًَّذم يػىٍبدى
/ (أىٍىوىفي عىلىٍيوً  ا٣بٍىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي كىىيوى   .ِٕالرـك

عن النيب ،  –كل ما خلق   –هللا سبحانو ابلبصر كيف يبديئ ا٣بلق قدرة : إف الناس يركف فائدة
ـى فػىتىجىلَّى ًفٍيوً ))ص(  مىٍن عىرىؼى نػىٍفسىوي فػىقىٍد )ٓت غرر ا٢بكم  ،ّٕٔ/ٓركح البياف( ًإفَّ هللاى تػىعىٍأبى خىلىقى آدى

 ة،كالربعم من النبت ،كالدجاجة من البيضة ،النامية من البذرة ةُب أـي أعينهم ُب النبتيركنو  (عىرىؼى رىبَّوي 
٩با ال ٛبلك قدرة البشر أف ٱبلقوه ٦بتمعْب  ،كُب كل ما ٓب يكن ٍب كاف ،كا١بنْب من النطفة

كحده ا٤بعجز كاف كما يزاؿ،  ،ا٢بياة كسرٌ  ،كمنفردين، أك يٌدعوف أهنم خالقوه، كإف خلق ا٢بياة
تعأب كحده خالق ا٢بياة، كقولو كاحدة ألنو  ٦بهرية حٌية عجز العلم ا٢بديث عن خلق خليةك 
)ا٢بمد  ا٤بتجٌلي ٣بلقو ٖبلقو، عن اإلماـ علي )ع( ، ٖٖالنمل/( صيٍنعى اللًَّ الًَّذم أىتٍػقىنى كيلَّ شىٍيءو )

 ية: رؤية العلما٤براد ابلرؤيةفكركا، ( أٓب يتَأَوٗتَْ يَػَرْوا) -ِ ،ُُٖ/ٕشرح النهجكالظاىر لقلؤّم ٕبجتو(
ٗبعُب أكٓب  ،كما يكشف البصر صٌور ا٤برئيات  ،ابلقلب كالبصّبة الذم يكشف حقائق األشياء
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ٓت هنج جاراين ٦برل الرؤية ُب الوضوح، ٕبيث استدؿ علميان كما استدؿ حٌسيان. دقيقان يعلموا علمان 
 ،كىعىًجٍبتي ًلمىٍن نىًسيى اٍلمىٍوتى  (كىىيوى يػىرىل خىٍلقى هللا ،)عىًجٍبتي ًلمىٍن شىكَّ ُب هللاً  ٕٙٔالببلغة حكم

ٍوتىى  .كىىيوى يػىرىل اٍلمى
( ،عىًجٍبتي ًلمىٍن أىٍنكىرى النٍَّشأىةى األيٍخرىل)عن اإلماـ علي )ع(  إٌف ،  ِْ/ٕالبحار كىىيوى يػىرىل النٍَّشأىةى األيكئبى

ٍن دقيق: ًميزىافه : يـو القيامة)ى يـو البعث. من لو القدرة على ىذا األمر قادر أف ٰبيي ا٤بوت فىمى
يعنا ًإفَّ اللَّى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره ( كقولو )ٍستػىٍوَبى اكىٌَب،   ُْٖالبقرة/( أىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي اللَّي ٝبًى

 َٔاإلسراء/( كىًإٍذ قػيٍلنىا لىكى ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً كقولو )
 ﴾ ََِ ًَُِّ َِْ٘ءٍ هًٌَُِّهَُْ ِٔريًُخ كِِ خُْإََْضِ كَدْٗظًُُُخ ًَْْقَ زًََؤَ خُْىَِْنَ ؼَُّْ خَُِّوُ ُّنِْٙثُ خُنَّْٙإَشَ خُْأَوَُِشَ بَِّٕ خَُِّوَ ػَ﴿-ٕٓ
أم سافركا ُب أقطار األرض  (ِسّبُوا)كىي دعوة عامة لكل الناس،  ،ؤالء ا٤بنكرين للبعثقل ٥ب   

سّبكا أببدانكم كقلوبكم  ،ىادفة كاعية فاحصة٘بارية رحلة سياحية علمية  ف،و بقدر ما تستطيع
ا١بميل  ابتدأ ىذا ا٣بلق، ،( إبثوا ىل ٘بدكف غّب هللا خالقان فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ ا٣ْبَْلقَ كعقولكم، )

د ألنو ال كإذا ٓب ٘بدكا غّبه لزمتكم ا٢بجة ُب أنو سبحانو ىو ا٤بعي ُب صورتو، العظيم ُب غايتو،
يئاهتم صورىم كىثرهتم كتفاكت كعلى  ا١بميل يعجزه شيء، فانظركا كيف أف هللا العظيم خلق ا٣بلق 

من غّب مثاؿ  ،كاختبلؼ ألسنتهم كأشكا٥بم كألواهنم كطبائعهم ،حوا٥بمأعما٥بم ك أجناسهم ك أك 
ككيف ٕبضاراهتم يف هنضوا ك ،سابق، كانظركا إٔب مساكن األمم ا٤باضية كدايرىم كآاثرىم كأخبارىم

( أىكىٓبٍى يىًسّبيكا ُب اأٍلىٍرًض فػىيػىٍنظيريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهمٍ ككيف ىلكوا كقولو )هنارت، ا
  علمغّب ب ملاعال)ٗ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبة  (يعرؼ كيف يبدأ ،كالذم يعرؼ كيف ينتهي)، ٗ/الرـك

بل ا٣بلق دائمان ُب  (سرعة السّب إاٌل بيعدان عن الصواب هيزيد كالسائر على غّب الطريق الصحيح ال
ٍا  ٓت ا٢بديثالنـو )ا٤بوت ا٣بفيف ا١بزئي( ىو فانظر إليهم كقت موتتهم الصغرل  ،بدء كإعادة : )كىمى

عىثػيويفى( ٍا تىٍستػىٍيًقظيويفى تػيبػٍ  ( ٍبْنِشُئ النَّْشَأَة اآْلَِخَرةَ ّتَّ اَّللَُّ يػُ ) َِٔ/ُٓتفسّب القرطيب تػىنىٍاميويفى ٛبىيويتػيويفى، كىكىمى
يـو أين ما كانوا، فبل يفُب كجودىم كال يستحدث، عندما ٰبْب خلقهم أم يعيد إنو تعأب ينشئهم 

ُب تركيب  ،ُب عآب آخر ،٭با ىو نظاـ آخرإشأة أخرل ال تقبل مواتن كال نومان ك نتكوف  ،القيامة
، كىشىرٌهي مىا )ا٢بكم ٓت غرر ُب حياة أخرل، ألنو عآب الغيب،  ،آخر خىّبي الًعلم مىا أٍصلىٍحتى بًو رىشىادىؾى

يعنا) ( كقولوأفسىٍدتى بًو مىعىادؾى  ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى )كقولو  ،ُْٖالبقرة/( أىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي اللَّي ٝبًى
كمنو البدء )( ال يعجز هللا تعأب شيء ِديرٌ ِإفَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء قَ عآب ا٣بلود ) َٔاإلسراء/( اًبلنَّاسً 

نىا كال حدكد للقدرة اإل٥بية كقولو ) ،ةببل عناء كمشقٌ  (كاإلعادة ا عىلىيػٍ ٍلقو نيًعيديهي كىٍعدن ٍأانى أىكَّؿى خى ا بىدى كىمى
اًر إقامىًتًو، خىلىصى عىمىل)ٓت غرر ا٢بكم ، َُْ/األنبياء( ًإانَّ كينَّا فىاًعًلْبى    (وي كىكىثير كىجىلىوي مىٍن سىعىى ًلدى

ة، كاالنتقاؿ من اسوس ابلتجربة ا٢بسيٌ العقبل٘ب حركي لتحصيل العلم قرآ٘ب : ىذا أسلوب فائدة
بعآب الغيب النافذة ابإلٲباف كالدراية ٤بعرفة ا٢بقيقة مستهداين بذلك ببصّبتو  ،إٔب ا٤بعقوؿ مباشرة
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كالقلوب  ،ا٤بؤمنةالواعية ا تدرؾ ابلعقوؿ ٭بإك  ،كا١بزاء كا٢بساب، فهذه األمور ال تدرؾ اب٢بواس
أثُب هللا ( فَاْنظُُروا)ماكراء ا٤برئيات ا٢بقائق الٍب ينكشف ٥با كالبصّبة النافذة، الشفافة، السليمة 

والبقاء على ا١بهل والعناد  وهنى عن التقليد األعمىوالبحث العلمي، على التدبّر والتفّكر 
ٌجم قابليتو ،ساف قابلية ىائلةفإف لئلن والسّب مع )العقل ا١بمعي( كيقتل  ،كالتقليد األعمى ٰبي

كاالنتقاؿ  )ا٤برئية( ةليب ٙبصيل العلم ابلتجربة ا٢بسيٌ امن أسمهم كىذا أسلوب كابداعاتو، مواىبو 
مستهداين إٔب  ،ر كالتأملليب ٙبصيل العلم عن طريق التدبٌ امن اسوس إٔب ا٤بعقوؿ، كمن أس

ايى أىيػُّهىا كقولو )  ،أف ىناؾ عودة إٔب هللا، فمن الرشاد االستعداد ليـو ا٤بعاد ،اإلٲباف ببصّبتو النافذة
ًقيوً  ا فىميبلى ٍنسىافي ًإنَّكى كىاًدحه ًإٔبى رىبًٌكى كىٍدحن  عةو اى سى  ري كٌ فى تػى ) عن اإلماـ الصادؽ )ع( ،ٔاالنشقاؽ/ (اإٍلً

كقد تكوف : ومعُب ذلك ،ِّٕ/ُٕالبحار، ٗالزمر/( ٍلبىابً ًإ٭بَّىا يػىتىذىكَّري أيكليو اأٍلى ( )ةو نى سى  ةً بادى عً  نٍ مً  ّبه خى 
ر ُب كالتفكٌ  كيشرح الصدكر، ر ٰبيي القلوبألف التفكٌ  ،تعادؿ العمر كلوعلمي ساعة تفٌكر بعمق 

( من عرؼ ا٤بخلوؽ وُ تُ بصّبَ  نتسُ حَ  وُ تُ رَ كْ ت فِ الَ طَ  نْ مَ ) ٓت غرر ا٢بكما٣بّب يدعو إٔب العمل بو، 
تو دٌ آمن بلقائو، كإذا آمن بلقائو أعدَّ لو عي  ،كمالو، كمن عرؼ ا٣بالق ككمالوعرؼ ا٣بالق ك  ،كٝبالو

مىٍن )عن اإلماـ علي )ع( من سعى إٔب هللا قرٌبو هللا، كمن ٕبث عن هللا تعأب دىلٌو عليو، ا٤بناسبة! 
 .ُٖٔالبقرة/( فىًإٌ٘بً قىرًيبه كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىِبًٌ كقولو )  .ٓٗصُٕالبحار صىبػىرى عىٍلى هللًا كىصىلى إليًو(

 ﴾ ُّؼٍَِّذُ َْٖٓ ََّٙدءُ ًََُّْلَُْ َْٖٓ ََّٙدءُ ًَبَُِْْوِ ظُوَِْسٌَُٕ ﴿-ٕٔ
ًإفَّ فيستحق الرٞبة كقولو ) ،( يهتدم كتستقيمَِفالذم يطبق قاعدة التفٌكر السليم ُب اآلية )

كيقوؿ  ،فيتبع ا٥بول ر يضلٌ ذم ييعرض عن التفكٌ ، كالٔٓاألعراؼ/( رىٍٞبىةى اللًَّ قىرًيبه ًمنى اٍلميٍحًسًنْبى 
ًبيًل اللًَّ القرآف ) ( َمْن َيَشاءُ )، فيستحق العذاب كالنقمة، ِٔص/( كىالى تػىتًَّبًع ا٥ٍبىوىل فػىييًضلَّكى عىٍن سى

يستحق صاحبها عليها  ،ائجتكما يَبتب على مشيئتو من أسباب كن ،فالذم يشاء ىو اإلنساف
أنسب للمشركْب وإنذارىم ٤با أف الَبىيب  ،ـ العذاب على الرٞبةوقد ،العذاب أك الرٞبة

كىو مسؤكؿ عن  ،كىو الذم ٱبتار ،، كاإلنساف مستعد لطريق ا٥بدل كالضبلؿاب٤بقاـ من الَبغيب
ٍينً ) عن اإلماـ علي )ع( ٓت قولو ،اختياره ك٧باسب عليو يٍػنىاهي النٍَّجدى ًتًو ًإفَّ هللاى أىمىرى ًبطىٍاعى ) َُالبلد/(كىىىدى

ٍا كىٓبٍى ٯبىٍعىلٍ  ٍعًصًية كىأىٍغُبى عىنػٍهى ٍا عيٍذرىان ، كىنػىهىى عىٍن اٍلمى ٍا كىٓبٍى ٯبىٍعىٍل ُبٍ تػىرًٍكهى  (ُبٍ ريكيوئًّىٍا عيٍذرىان  كىأىعىٍافى عىلىيػٍهى
( َوِإَلْيِو تُػْقَلُبوفَ ) ُْالرعد/( كىاللَّي ٰبىٍكيمي الى ميعىقًٌبى ٢ًبيٍكًموً رد اب٢بكم ا١بزائي كقولو )كىو سبحانو ا٤بتفٌ 

( فيو تُػْقَلُبوفَ كإليو ترجعوف بعد ا٤بوت يـو القيامة فبل ٰبكم فيكم غّبه، كتعبّب عن العودة إٔب هللا بػ )
( ًإفَّ ًإٔبى رىبًٌكى الرٍُّجعىىيناسب ا٤بعُب بعده كقولو )ُب يـو ا١بزاء، عنف كشدة كانكشاؼ السرائر 

، ادكد فهي ضمن حدكد ا٤بهلة كالعمر ا٤بقسـوا٤بؤكدة، ودة رت عنكم ىذه الع، كإف أتخٌ ٖالعلق/
كنز العماؿ فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي( أحدكم مىٍاتى إذىا )عن النيب )ص(: فبل تظنوا أنو قد فات موعدىا، 

  .ِْْٖٕخرب
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و كقولتصدر عن علم هللا كعدلو كحكمتو،   ،( ضمن قاعدة األسباب كا٤بسبباتَمْن َيَشاءُ : )فائدة
بُّوا اٍلعىمىى عىلىى ا٥ٍبيدىل) يٍػنىاىيٍم فىاٍستىحى فىًمنػٍهيٍم مىٍن ىىدىل اللَّي كىًمنػٍهيٍم ، كقولو )ُٕفصلت/( كىأىمَّا ٜبىيودي فػىهىدى

لىةي  كنز العماؿ عىلىى مىا مىاتى عىلىٍيًو(  )يػيبػٍعىثي ا٤برءي وعنو )ص(  ، ّٔالنحل/ (مىٍن حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّبلى
ـه فىًإذىٍا مىاتػيويٍا يى النٍَّاسي نً )النيب )ص( عن  .ِِِْٕخرب )كفى اب٤بوت  ُِّ/ِركح البياف !(نٍػتػىبػىهيوياٍ اً ا

 .كاعظان(
 ﴾ ًََٓد ؤَْٗعُْْ زُِٔؼْفَِِّّٖ كِِ خُْإََْضِ ًََُد كِِ خََُّٕٔدءِ ًََٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ِْٖٓ ًٍَُِِّ ًََُد َٗصرِيٍ﴿ -ٕٕ 
ألف قدرة  ،كاتو كال أرضوا هللا عاجزان، أم إنو تعأب ال يعجزه أحد من أىل ٠ب: جاعلْبٗبُْعِجزِينَ    

كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا  ، كقولو )ُٔاألنعاـ/( كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً دىا شيء كقولو )هللا مطلقة كال يقيٌ 
تيمٍ  األرض أك ُب السماء،  سواء ُب ،فكل شيء فقّب إليو كٙبت سيطرتو كقبضتو، ْا٢بديد/( كينػٍ

كلستم بغائبْب عن هللا كال ٖبارجْب عن سيطرة هللا كىيمنتو ُب الدنيا كال ُب اآلخرة، كال تستطيعوف 
كتدبّبه، كيعٌد كقدرتو ٘برم عليكم مقاديره كقدره ك  ،ا٥بركب من هللا فإنكم ٙبت حكمو كقضائو

ا  رىبػَّنىا كىًسٍعتى ، كقولو )عليكم أنفاسكم كأرزاقكم كآجالكم الى تػىٍغفىليويٍا ) ٕغافر/(كيلَّ شىٍيءو رىٍٞبىةن كىًعٍلمن
كال  ،رنكم قوتكم( فبل تغٌ ا٢بسٌ  ادً سى الغفلة فإهنا من فى )احذركا ٓت غرر ا٢بكم ( فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيويؿو عىٍنكيمٍ 

اطى ًإفَّ رىبَّكى أىحى كقولو )  فلستم تفلتوف من قبضة هللا، ،ٚبدعكم أنفسكم من النجاة من عذاب هللا
ك٤با  َُّ/ٔالكاشف( كاليفوتو من ىرب ،ال يعجزه من طلب) ٓت هنج الببلغة، َٔاإلسراء/(اًبلنَّاسً 

ذكر أنو ال يستطيع  ،ِٔالتكوير/( فىأىٍينى تىٍذىىبيوفى كقولو )بٌْب أنو مقدكر عليهم ٝبيعان ال يفلتوف منو،  
( قريب ِمْن َوٙتٍّ ( كما لكم من دكف هللا ) َنِصّبٍ َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِف اَّللَِّ ِمْن َوٙتٍّ َواَل أحد نصرىم )

عذابو أك ٙبملو  عْب يشفع لكم كيساعدكم على تقليلكال حٌب نصّب كم ،يتؤب أمركم كٰبميكم منو
: والنصّب: الذم يدفع ا٤بكركه عن اإلنساف دكف طلب، الوٙت: الفرؽ بْب الوٙت والنصّب: فائدة

إذ قد ينصر من  والنصّب أَشل، ،من النصّب الوٙت أخصّ و الذم أيمر بدفعو عنو بعد الطلب، 
كقولو كىو  الذم أيٌب إلغاثة اإلنساف بعد أف يستغيث.   ،ليس بوٕب، فيكوف النصّب أعم من الوٕب

كيٍم فىًنٍعمى اٍلمىٍؤبى كىنًٍعمى النًَّصّبي )   .ٖٕا٢بج/( كىاٍعتىًصميوا اًبللًَّ ىيوى مىٍوالى
 ﴾ زِأََّدضِ خَُِّوِ ًَُِوَدجِوِ ؤًَُُحِيَ َّحٌُِٕخ ِْٖٓ ََلَْٔعِِ ًَؤًَُُحِيَ َُيُْْ ػٍََخذٌ ؤٌَُِْْ ًَخٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ﴿-ٖٕ
ككفركا ُب اآلايت ا٢بسٌية  ،كُب اآلفاؽ كاألنفس ،كفركا آبايت هللا الكثّبة ُب القرآف كالسٌنة  نكالذي

( ذىًلكى الدًٌيني اٍلقىيًٌمي الستقامة فيو )ين ا٢بق كاايت الدالة على ضركرة الدٌ من اآل ،كالعقلية كغّبىا
/ )إٌف لكل أٌمة عن النيب )ص( ، كآمنوا فقط اب٤بصاّب الشخصية ، ككفركا بلقاء هللا ُب اآلخرةَّالرـك

: ي سوا( ُأولَِ َك يَِ ُسوا ِمْن َرْٞبٍَِب ) ِّٖ/ٕاجة البيضاءكالٌدرىم(  رانيًعجل، كًعجل ىذه األٌمة الدٌ 
ألهنم ٓب ٱبافوا عقابو كٓب يرجوا ثوابو  ،، أم أكلئك ال أمل ٥بم ُب رٞبة هللاكىعونوً  من فػىرىجوً  قنطوا

ًإنَّوي الى يػىيػٍئىسي ًمٍن رىٍكًح اللًَّ ًإالَّ اٍلقىٍوـي ( مؤٓب موجع ُب الدنيا كاآلخرة. كقولو )َوُأولَِ َك ٥َبُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ )
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اًفريكفى  ، لذلك لَبكهم كل سبب يقرّٔم منها ،ااذير  من أشدٌ اإلايس من رٞبة هللاك ، ٕٖيوسف/( اٍلكى
خّب أعماؿ ا٤بؤمن أف يعيش االعتداؿ بْب ا٣بوؼ  -: افائدة ا٤بؤمن ال ييأس، كالعاقل ال ييأس،

ري اآٍلىًخرىةى كىيػىٍرجيو رىٍٞبىةى رىبًٌوً كالرجاء كقولو ) وجو العبلقة بْب الكفر ِبايت هللا  -ِ، ٗالزمر/( ٰبىٍذى
ٝبيع نواىيو كاالبتعاد عن كل ؟ الكفر اب تعأب كلقائو داعية إٔب ارتكاب  من رٞبة هللاواليأس 

اقَبب من معصيتو بنفس مقدار االبتعاد عن طاعتو، كىذه  سبحانو طاعتو، كمن ابتعد عن طاعتو
ببل حدكد كال قيود، ككثرة الذنوب تقٌسي الكبّبة دافعة إٔب ارتكاب الذنوب الضبللة البعيدة 

انيوا يىٍكًسبيوفى ، كقولو )قلوبال كتيشعر اإلنساف ابليأس  ،ُْا٤بطففْب/( كىبلَّ بىٍل رىافى عىلىى قػيليؤًًٍّم مىا كى
وف العذاب ٛبيز الكافرين القانطْب عن العصاة الذين يستحقٌ كقاٛبة  قائمة من رٞبة هللا، كىي صفة

عىلىى الدًٌٍيًن  اٍلعىٍبدي ًإٔبى اٍلكيٍفًر أىٍف يػيؤىٍاًخيى الرَّجيلي  ًإفَّ أىقٍػرىبى مىٍا يىكيويفي )عن اإلماـ الباقر )ع( األليم. 
 .ُِٓ/ٕٓالبحار( فػىييٍحًصيى عىلىٍيًو عىثػىرىاٍتًًو كىزىالٌتًًو لًيػيعىنًٌفىوي ًّٔىٍا يػىٍومىان مىاٍ 

 ﴾ خَُِّوُ َِٖٓ خُنَّدَِ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َُأََّدضٍ ُِوٌٍَّْ ُّآِْنٌَُٕ كََٔد ًَدَٕ ـٌََخذَ هٌَِْٓوِ بَُِّد ؤَْٕ هَدٌُُخ خهْعٌُُِهُ ؤًَْ لَُِّهٌُهُ كَإَْٗفَدهُ﴿-ٕٗ
كنسبة كل كاحد من الفعلْب ( ِإالَّ َأْف قَاُلوا اقْػتُػُلوُه َأْو َحّرُِقوهُ )قـو إبراىيم ( َفَما َكاَف َجَوابَ )   

فية يائدية ا٢بنابعتبار رضاء الباقْب حْب قاؿ البعض، ردان على تلك الدعوة العق ،إٔب ٝبيعهم
نساف أعزؿ ال حوؿ لو كال قوة إاٌل إكىو  ،الٍب دعاىم إليها إبراىيما٤بقاكمة للجاىلية التوحيدية 

فاتفقوا على إحراقو  ،َُِالنحل/( ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيمَّةن كلكنو كاف ٰبمل إرادة أمة كقولو )اب، 
ىنا ك  ،فأضرموا انران عظيمة فألقوه فيها (أضيقفا١بور عليو  ،كمن ضاؽ عليو ا٢بق)ٰبوا منو َب ليس
كلكن القـو ٓب  ،( كجعلها بردان كسبلمان عليوفََأ٪ْبَاُه اَّللَُّ ِمَن النَّارِ ارقة، )لت قدرة هللا اب٤بعجزة ا٣بتدخٌ 

إ٭با  ،ألف ا٣بارقة ال هتدم القلوب القاسية ا١باحدة ا٤بعاندة ،يؤمنوا على الرغم من ىذه ا٤بعجزة
( إٌف ُب ِإفَّ ٓت َذِلَك آَلَاَيٍت ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ ا٤بستعدة لئلٲباف )السليمة ا٤بتطلعة ا٤بنفتحة وب هتدم القل

قوف ٗبنهج هللا ككماؿ صدًٌ لدالئل كبراىْب ساطعة على قدرة هللا لقـو يي  ،نقاذان إلبراىيم من النارإ
افركف فمحركموف من الفوز ٗبغاٖب ألهنم ا٤بنتفعوف ابلتفٌحص عنها كالتأمل فيها، كأما الك ،حكمتو
والٍب ال ٙبب  فهذا يدؿ على أف ا٤بعاجز ا٣بوارؽ ال هتدي القلوب القاسيةكنور ىدايتها آاثرىا 
 )ع(  كما حصل مع موسى وعيسى، اإلٲباف
، كمن من قرع ا٢بجة اب٢بجة يلتجئوف إٔب سبلح القوة كالظلمالطغاة عندما يعجز  -ُ: فائدة

( إ٭با ٰبتاج إ٘ت الظلم الضعيف) ( لئلماـ زين العابدين )ع(ْٖدية، دعاء )دعاء الصحيفة السجا
فأدل بو ُب النتيجة كانتهت مهمتو، كألقى ا٢بجة على الناس  ،إبراىيم استطاع اف ييبلغ رسالة ربو

ا٢بق إٔب ا٤بوت، كلكن هللا أنقذه منو برٞبتو سبحانو، كىكذا يكوف موقف الدعاة إٔب هللا لنصرة 
كأتثّبىم، كمناز٥بم اقة، فالذم ٯباىد كيستشهد ُب سبيل هللا يرزقو هللا حياة الشهداء القضية ك 

مىٍوته ُب طاعة )هللا( خىّبه من )عن  النيب )ص( كٚبٌلد مواقفهم البطولية ا٤ببدئي فيحيا الشهداء ٗبوهتم 
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كموت سببو طلب  )كرٌب حياة سببها طلب ا٤بوت،َُُٖكنز العماؿ خرب( )هللا( ةً صيً حىياة ُب مىعٍ 
ًبيًل اللًَّ فػىلىٍن ييًضلَّ أىٍعمىا٥بىيمٍ ا٢بياة( كقولو )  . ْدمحم/( كىالًَّذينى قيًتليوا ُب سى

ُ ِمَن النَّارِ ) -ِ اإل٥بية خارقة عن قدرة البشر ا٤بعركفة، كخارجة عن قوانْب  ة( تكوف ا٤بعجز فََأ٪ْبَاُه اَّللَّ
إلثبات صدؽ النيب ُب دعوتو كأنو مرسل من ربو، كا٤بعجزة ا٢بياة ا٤بألوفة، كتكوف ا٤بعجزة من هللا 

، كمدىشة للعقوؿ، كمثّبة لؤلحاسيس، كمطمئنة برىاف حاسم يقطع ا٣بصاـ، كيزيل الشكوؾ
للقلوب، كلكن عندما ال يتأثر عامة الناس اب٤بعاجز ا٣بارقة للعادة، كال هتٌز مشاعرىم، كال يؤمنوف 

ًإ٭بَّىا يىٍستىًجيبي الًَّذينى أهنم أموات غّب أحياء.كقولو ) كم عليهم؟اب كال برسولو، فماذا يكوف ا٢ب
عىثػيهيمي اللَّي  ٍوتىى يػىبػٍ ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابًٌ ًعٍندى اللًَّ الصُّمُّ اٍلبيٍكمي الًَّذينى الى كقولو ) ّٔاألنعاـ/( يىٍسمىعيوفى كىاٍلمى

( ًإ٭بَّىٍا اٍلمىيًٌتي مىيًٌتي األىٍحيىٍاءً  -ٍستػىرىاٍحى ٗبىيًٌتو اً مىٍاتى فى لىٍيسى مىٍن )عن النيب )ص(  ِِاألنفاؿ/( يػىٍعًقليوفى 
)ا٤بعجزة عبلمة هللا عن اإلماـ الصادؽ )ع(  (يىاءحاألى ا١بٍىٍاًىلي مىيًٌته بػىٍْبى )ٓت غرر ا٢بكم  ُٕٓ/ِٖالبحار

 ُُلبحاراال يعطيها إاٌل أنبياءه كرسلو كحججو، ليعرؼ بو صدؽ الٌصادؽ من كذب الكاذب( 
فلم يتأثر قـو إبراىيم )ع( ٗبعجزة النار الباردة، كما ٓب يتأثر كثّب من قـو موسى )ع(  ُٕص

: أف ا٤بؤمن وىذا ٩با يدللابنفبلؽ البحر، كما ٓب يتأثر كثّب من قـو عيسى )ع( إبحياء ا٤بوتى!! 
 ُبية سلَبكيبة النفدليل قطعي كاحد يكفيو، أما غّب ا٤بؤمن فبل ينفعو ألف دليل كدليل، الختبلؼ ا

ٯبرُّ بو الضَّبلىلىةي إٔب  ،مىٍن الى يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدىلٍ ) ٕٛٓت هنج الببلغة كتابداخلهم، كتلوث فطرهتم. 
 (. الردل
ٌَّْ خُْوَِْدَٓصِ ٌَّْلُُُ زَؼْعٌُُْْ زِسَؼْطٍ ًََِّْؼَُٖ ًَهَدٍَ بََِّٗٔد خظَّىٍَْظُْْ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ؤًَْؼَدًٗد ٌََٓيَّشَ زَْْنٌُِْْ كِِ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ؼَُّْ َّ﴿-ٕ٘

 ﴾زَؼْعٌُُْْ زَؼْعًد ًََٓإًَْخًُُْ خُنَّدَُ ًََٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ َٗدصَُِِّٖ
( ِمْن ُدوِف اَّللَِّ )إ٭با عبدهتم ىذه األصناـ كجعلتموىا آ٥بة مع هللا  ،قاؿ إبراىيم لقومو توبيخان ٥بم   

نْػَياكا١بهل كاالتباع األعمى )ىم كالو كىي قائمة على ا٥بول  ( من أجل أف َمَودََّة بَػْيِنُكْم ٓت ا٢ْبََياِة الد 
على كما يتفق الناس   ،كتكونوا أىل ملة كاحدة ،تدـك ابة كاأللفة كالصداقة بينكم ُب ىذه ا٢بياة

قلب كانكم  ،ذىب معٌْب، ابجتماعكم على عبادهتا كعنواف كرمز لوحدتكم ككيانكم االجتماعيم
كىذه  ،ّٕاألنفاؿ/( كىالًَّذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ، كقولو )كاحد كيد كاحدة على عدككم

أم أكوف  ،( الٍب هنى اإلسبلـ عنهااإلّمعة)العقل ا١بمعي( كىذه ىي )إرادة خطورة السّب ٙبت 
كضعف  ،عقل عن التفكّب، كىنا إلغاء الوضبللك  مع الناس مع األقول كاألشهر مهما كاف ا٘باىو

)ال تكونوا )إمعة( تقولوف: إف أحسن عن النيب )ص(  اإلرادة عن التدبّب ألم موقف صحيح!،
أف  ساؤكاأأف ٙبسنوا كإف حسن الناس أإف  ،وا أنفسكمنٌ طالناس أحسنا، كإف ظلموا ظلمنا، كلكن أ

كال اقتناعان علميان عتقادان ا أنكم اٚبذًب األصناـ من دكف هللا ال ُّْ/ّالَبغيب كالَبىيب(ال تظلموا
كتكونوا على ا٣برافات، كا فيما بينكم لتتوادٌ  ،ة ىذه العبادة ا١بوفاء، كإ٭با ٯبامل بعضكم بعضان أبحقيٌ 
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ككاف ذلك تقليدان أعمى بغّب  ،مصا٢بكم الدنيويةعلى  انوا من خبل٥بمٌ ؤ كلت ،حدة على ا١بهلأمة متٌ 
 .كقيمتاف متوازيتافدة مثبلف متعادالف، ا٤بوٌ كىنا يعِب أف األكاثف ك  ،ر كال كعيتفكٌ 

استبقاء  ،حْب يظهر ا٢بق لو ابألدلة العقلية والنقلية ،وال يريد أحدكم أف يَبؾ عبادة صاحبو
عندىم على  ألف ا٢بقَّ  !ولو كاف على حساب ا٢بق والعقيدة الصحيحة ،ة٤با بينكم من مودّ 

يدة اإل٥بية أىوف من أف ٱبالف عليو العرؼ أم عندىم أمر العق ،سطح حياهتم كليس ُب مضموهنا
كلكنكم غدان ُب يـو القيامة سَبكف أف ىذه األصناـ ىي السبب األساس لعذابكم  !العاـ

نٍػيىٍا تيٍدرًكيوينىوي ) ٖٔٔٓت هنج الببلغة خطبةكتعاسة حياتكم كتباغضكم  ٍليكيٍم تػىٍفرىحيويفى اًبٍليىًسٍّبً ًمنى الدُّ مىٍا ابى
ًثيػٍري ًمنى اآلًخرىًة ٙبيٍرىميوينىوي ، كىالى ٰبىٍزيني  ّتَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بَػْعُضُكْم بِبَػْعٍض َويَػْلَعُن بَػْعُضُكْم )(؟! كيمي اٍلكى

 ة عداكةن ينقلب ا٢باؿ فتصبح ىذه الصداقة كا٤بودٌ  ،ُب اآلخرةا٢بقيقي ( ٍب يكشف ٥بم حا٥بم بَػْعًضا
من  ،كيتربأ القادة من األتباع كيلعن كيسخط األتباع ،ينهمكاره كالتنافر بحيث يقع التٌ  كبغضاءن 

٭با كانت إك كنصرة ا٢بقوؽ، القادة الذين أضلوىم، ألف صداقتهم ُب الدنيا ٓب تكن من أجل ا٢بق 
َوَمْأَواُكُم ) ْٔص/( فَّ ذىًلكى ٢بىىقّّ ٚبىىاصيمي أىٍىًل النَّارً إً كالباطل كقولو )كالفساد مؤسسة على الضبلؿ 

كليس لكم انصر أك  ،مجهن (العابدكف كا٤بعبودكف)( كمصّبكم ٝبيعان ُر َوَما َلُكْم ِمْن ََنِصرِينَ النَّا
ىٍم فبل  ، فأٌماصرهه هللا منها كنٌجابلحظ النار الٍب أرادكا أف ٰبرقوه ّٔا فنن ،صكم منهامعْب ٱبلٌ 

كىنػىزىٍعنىا مىا ُب ولو )نصرة ٥بم كال ٪باة! كىذا ىو ا٣بسراف ا٤ببْب. على العكس من أىل ا١بنة كق
ءي يػىٍومىًئذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو كقولو ) ْٕا٢بجر/( صيديكرًًىٍم ًمٍن ًغلٌو ًإٍخوىاانن عىلىى سيريرو ميتػىقىابًًلْبى  اأٍلىًخبلَّ

)إاٌيؾ كمعاشرة متٌتبعي عيوب الٌناس، فإنو ٓب يسلم ٓت غرر ا٢بكم . ٕٔالزخرؼ/( عىديكّّ ًإالَّ اٍلميتًَّقْبى 
  بهم منهم(مصاح

 ﴾ كَأَََٖٓ َُوُ ٌُُغٌ ًَهَدٍَ بِِِّٗ ُٓيَدـٌُِ بََُِ ََزِِّ بَِّٗوُ ىٌَُ خُْؼَُِّّّ خُْمٌَُِْْ ﴿-ٕٙ
بع رسالتو، كازداد كاتٌ  ،كأكؿ من آمن بو ،م كاف ابن أخيوذال ،قو برسالتودٌ صى كى  ،إببراىيم لوط منفآ

 (ا٣بارقة)ركا ٗبعجزة النار كٓب يتأثٌ  ،منهم أحدأما قومو فلم يهتد  ،اٲباانن بعد معجزة النار الباردة
( كقاؿ إبراىيم َوقَاَؿ ِإِّنِ ُمَهاِجٌر ِإَ٘ت َر ِّ ه الباطل! )رٌ ضي الباردة الٍب ال ٙبرؽ! كالذم ال ينفعو ا٢بق يى 

الظا٤بْب كىم األجبلؼ بو: إ٘ب مهاجر من قومي  تو كقد آمنملوط كزكجتو الٍب كانت بنت عإٔب 
من أجل  الٍب ال يعَبضِب فيها ا٤بشركوف،رض الشاـ أإٔب حيث أمر٘ب ريب ُب  ،العراؽالكلدانيوف ُب 
ًإٌ٘بً ذىاًىبه ًإٔبى رىيبًٌ كإلقاء ا٢بجة على الناس كقولو ) ،ن من نشرهكالتمكٌ د يالتوحإظهار دين 

يػىٍهًدينً  ىاجر  ليس  ىجرة مادية ترفيهية لكسب أك ٘بارة، ،إٔب ربو مىاجر إبراىي ،ٗٗالصافات/( سى
كبقي كجوده بينهم ببل أتثّب كأصبح بقاؤه بينهم مفسدة، ألنو إما  ،عندما ٓب يبق رجاء ُب ىدايتهم

كىو دليل الرضا، فلم تبق إاٌل ا٥بجرة، ىاجر عنهم ال فائدة فيو كىو عبث، كإما سكوت ااشتغاؿ ٗب
ليخلص   ،ص قلبو قبل أف يهاجر ٔبسده ك٢بمو كدمو، ىاجر ليخل ،أكالن إٔب هللا بقلبو كعقيدتو
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كال يوجد  ،حٌب يلقى هللا بقلب سليم، قلب ال يوجد فيو غّب هللا ،كيانو كلو ُب مهجره  تعأب
( الذم ٲبنعِب من أعدائي كال يذؿ من اْلَعزِيزُ ( )ِإنَُّو ُىَو اْلَعزِيُز ا٢ْبَِكيمُ فيو شيء من حٌب الدنيا )

 ٗبا فيو صبلحي كفبلحي.  ( الذم ال أيمر٘ب إالٌ ا٢ْبَِكيمُ اعتمد عليو )
 : فائدة

يبلن كقولو ) : إما ا٥بجرة ٥با مظاىر كثّبة، َُا٤بزمل/( كىاٍصربٍ عىلىى مىا يػىقيوليوفى كىاٍىجيٍرىيٍم ىىٍجرنا ٝبًى
مادية أك معنوية أك نفسية  وإما ىجرةىجرة مفارقة الشيء كرفضو ابللساف أك ابلقلب أك ابلبدف، 

كىالرٍُّجزى )كقولو عن ا٤بعاصي   وا٥بجرةعن األكطاف،  ا٥بجرة، منها: أك عقائدية أك سياسية .. إْب
إٔب هللا تعأب من أجل  وا٥بجرةعن الطبائع السيئة،  وا٥بجرة ،لتزكية النفس ا٥بجرة ٓا٤بدثر/( فىاٍىجيرٍ 

مى ايى ًعبىاًدمى الًَّذينى آىمىنيوا ًإفَّ أىٍرًضي كى هللا ٢بفظ الدين كالعرض كا٤باؿ كالشرؼ كقولو ) اًسعىةه فىًإايَّ
ضيع ّٔا كرامة اإلنساف إٔب : عن ببلد أىل الفسق كالفجور، ببلد تا٥بجرة، ٔٓالعنكبوت/( فىاٍعبيديكفً 

ضعف الناس من يرضى أف أاألكطاف ما ييهاف بو اإلنساف، ك  فإف شرٌ  ،خرل أفضل منهاأببلد 
اف  ،تستعبده األكطاف  عن اإلماـمتو فبل أتمن شرٌه، كمن يرضى أف هتاف كرا ،كرامة اإلنسافبو  كهتي

مىٍن شىرَّهي  مىٍن ىانىٍت عىلىٍيوً )ا٥بادي )ع(   :ٙٛخطبة ٓت هنج الببلغة ،ّٖٓٙبف العقوؿ ص (نػىٍفسيوي فىبل أتى
اًىنيوا) ًة، كىالى تيدى اًىبى اٍلظَّلىمى صيوا اًلنٍػفيًسكيٍم، فػىتىٍذىىبى ًبكيمي الرُّخىصي مىذى ٍدىىافي الٍ فػىيػىٍهجيمى ًبكيمي ا كىالى تػيرىخًٌ

ٍعًصيىةً  بُّ ) ٓت غرر ا٢بكم( عىلىى اٍلمى ٍا يىٍكرىهي  ،مىٍن سىٍامىحى نػىٍفسىوي ُبٍ مىٍا ٰبًي  عن النيب )ص(( أىتٍػعىبػىٍتوي ًفٍيمى
كنز العماؿ   (من ىجر ما هنى هللا عنو وا٤بهاجرمن سلم ا٤بسلموف من لسانو كيده،  ا٤بسلم)

 . ِْٓٔٔخرب
 ﴾أَوَُِشِ ََُِٖٔ خُصَّدُِمِنيَمَ ًََّؼْوٌُذَ ًَـَؼَِْنَد كِِ ٌََُِّّّعِوِ خُنُّسٌَُّشَ ًَخٌُِْعَدذَ ًَآَظَْْنَدهُ ؤَـَُْهُ كِِ خًَُُّْْٗد ًَبَِّٗوُ كِِ خًًََُْىَسْنَد َُوُ بِْٔمَد ﴿-ٕٚ
كعٌوض هللا إبراىيم عن كطنو كعن قومو كعن أىلو كأقرابئو، عوضو عن ىذا كلو ذرية صا٢بة    

سحاؽ كلدان من سارة كيعقوب إرزقناه  ،إٔب أف يرث هللا األرض كمن عليها ،هللا ٛبضي فيها رسالة
 ،فكل األنبياء ككل الدعوات بعده كانت من ذريتو إسحاؽ،بن إأم عطية كىو حفيده  ،انفلة

ذه هللا خليبلن كجعلو إمامان للناس، كٝبيع كجعلنا الكتب السماكية انزلة على األنبياء من بنيو، كاٚبٌ 
وىذا عوض ء بِب إسرائيل من سبللة كلده يعقوب، كالنيب دمحم )ص( من سبللة إ٠باعيل، أنبيا

على  ،ى فيو رضواف هللا سبحانو، كىذه ا٥ببة النموذجية فيض يتجلٌ ضخم ٓت الدنيا وٓت اآلخرة
كفوؽ ما  ،فأعطاه هللا كلما يريد ،بلص خكىو ُب ٛباـ اإل ،طى أغلى شيء الرجل الذم أع

نْػَياكامل التقدير. )  يريد مع َناُه َأْجَرُه ٓت الد  كتركنا لو الثناء ا٢بسن  ،( إحساانن ماداين كمعنواين َوَآتَػيػْ
كحب أىل األدايف ٝبيعان لو كيرضوف بو، كرزقناه األكالد الصا٢بْب، كمعرفة هللا ك٧ببتو كالصبلة عليو 

( كإنو ُب اآلخرة لفي عداد ِمَن الصَّا٢بِِْبَ َوِإنَُّو ٓت اآْلَِخَرِة لَ ) ، أم الدعاء ا٤بستمر لوالدائمة
كىذا ثناء عظيم ٥با منزلة خاصة سامية،  فريدة،كىي منحة رابنية  ،الكاملْب ُب الصبلح الذاٌب
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اًبلصَّرٍبً تيٍدرىؾي ) ٓت غرر ا٢بكمبراىيم )ع(، فجمع لو سعادة الدنيا كاآلخرة، إعلى أب األنبياء 
كُب األمْب ا٤بنيع، الصا٢بْب كالدخوؿ ُب منظومة ا٢بصن ا٢بصْب : الدخوؿ ُب فائدة( الرَّغاًئبي 

كىأىٍدًخٍلًِب ًبرىٍٞبىًتكى ُب ًعبىاًدؾى قولو )بسليماف )ع( ا٤بنزلة الشريفة لك تكما طلب   ،ذلك الفوز العظيم
هي ( )عٚبَّىذى ًإبٍػرىٍاًىٍيمى اً  تعأبًإفَّ هللاى )عن اإلماـ الصادؽ )ع( . ُٗالنمل/( الصَّا٢بًًْبى  ان قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى عىٍبدى

هي نىًبيٌ اً كىًإفَّ هللاى  ،ان نىًبيٌ  هي رىسيويالن ٚبَّىذى ًلٍيبلن اً كىًإفَّ هللاى  ،ان قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى هي خى هي رىسيويالن قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى كىًإفَّ هللاى  ،ٚبَّىذى
هي ًإمىٍامىان اً  ًلٍيبلن قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى هي خى  ((ِإَماماً  ِللنَّاسِ  َجاِعُلكَ  )ِإِّنِ فػىلىمٍَّا ٝبىىعى لىوي األىٍشيىٍاءى قىٍاؿى  ،ٚبَّىذى

 .ُِص ُِالبحار ،ُِْالبقرة/
 ﴾ ًٌَُُؼًد بٌِْ هَدٍَ ُِوٌَِْٓوِ بٌَُِّْْٗ َُعَإْظٌَُٕ خُْلَدلَِٙصَ َٓد َٔسَوٌَُْْ زِيَد ِْٖٓ ؤَلًٍَ َِٖٓ خُْؼَدَُِٔنيَ ﴿-ٕٛ

: الفعلة القبيحة الفاحشة( ِإنَُّكْم لََتْأُتوَف اْلَفاِحَشةَ طان )ع( حْب قاؿ لقومو )كاذكر ايدمحم رسولنا لو 
اـ إنكارم، أم الٍب تنفر منها النفوس الكرٲبة، كاالستفه ،الشاذةالقذرة ا١بنسية الشنعاء البلهاء 

َقُكْم ِّبَا ِمْن َأَحٍد َما َسبػَ ا٤بتناىية ُب القبح )ا٣ببيثة واط الفعلة ا٤بكركىة ا٣بسيسة إنكم لَبتكبوف الل
( ٓب يسبقكم ّٔذا اللواط القذر الوسخ أحد من ا٣بلق، فإهنم أكؿ من اكتشفها ِمَن اْلَعاَلِمْبَ 

 ،كقرأانننا ٠بعنا إك تدؿ على ا٫براؼ الفطرة كفسادىا ُب أعماقها،  ،اعتهاظف شدةمع علنان كمارسها 
يشٌرعوف ىذه  مكى ،كالشرقي أراذؿ من الناس ف ُب العآب الغريبأك٫بن ُب القرف ا٢بادم كالعشرين، 

حهم هللا بٌ قكيسنٌوهنا ُب دساتّبىم فهم على قذارة قـو لوط!  ارسوهنا كيدافعوف عنها!ٲب، ك الرذيلة
 عن الطبيعة البشرية السوية. ا٣بارجة ٣بباثة نفوسهم الشاذة الغريبة 

سََِْ ًَظَإْظٌَُٕ كِِ َٗديٌُُِّْ خُُْٔنٌََُْ كََٔد ًَدَٕ ـٌََخذَ هٌَِْٓوِ بَُِّد ؤَْٕ هَدٌُُخ خجْعِنَد زِؼٍََخذِ ؤَجِنٌَُّْْ َُعَإْظٌَُٕ خُُِّـَدٍَ ًَظَوْؽَؼٌَُٕ خَُّٕ ﴿-ٜٕ
 ﴾ خَُِّوِ بِْٕ ًُنْطَ َِٖٓ خُصَّديِهِنيَ

إنو انتشر بْب القـو مرض خطّب كمعدم كقذر كمقزز كخبيث، كالذم يرتكب ا٣ببيث ىو ا٣ببيث 
إنكم لتأتوف الرجاؿ شهوة ُب أدابرىم )فاعل الشٌر شٌر منو(  ٕٖغة حكمٓت هنج الببلاألخبث، 

ُب ٦بالسهم العامة العلنية!، كىي طبيعة شاذة كخطّبة عليها رج الفضبلت كٯبربكهنم ٨بكىي  ،القذرة
كانتشر الفساد كقضى  ،دكف النساء!! كإذا كثر اللواط كثر السحاؽ لرجاؿكمريرة فيستمتعوف اب

َوتَػْقَطُعوَف ت األخبلؽ كانقلبت القيم الصحيحة )كتردٌ ات مشركع األبٌوة كاألمومة، كمعلى األسرة، 
لوف سنة الزكاج الشريف كتقطعوف بذلك سبيل التناسل كالتكاثر بَبؾ النساء، كتعطٌ  (السَِّبيلَ 

 ٍب تقَبفوف ُب اجتماعاتكم )كالعصاابت االرىابية( ،كحرماف آّتمع من األبوة كاألمومة ،كالنظيف
كلعب القمار  ،كلمات الفحش بعضهم لبعضيتداكلوف  ك  ،أنواع ا٤بنكرات كالقبائح كالشتم كالسب

، كالسبلـ ابلضراط الطرب كالغناء كالرقص ككشف العورات كحبٌ  ،كرمي األحجار على من مرَّ ّٔم
م كتقطعوف الطريق الرئيسي أك تتعرضوف للمارة ابالعتداءات تقتلوهنم أك تسلبوهن هم،نُب ما بي
( ٓت ََنِديُكمُ األقواؿ ا٣بسيسة )تقولوف ( أم كتفعلوف األفعاؿ ك َوأَتُْتوَف ٓت ََنِديُكُم اْلُمْنَكرَ أموا٥بم )
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ما ال يليق ابإلنساف  ،( الذم ينكره الطبع البشرماْلُمْنَكرَ ا٤بباحة )العامة ا٤بكشوفة نديتكم أأم 
 .كاقبح العيوبوب كرب الذنأفهو من  ،صرار عليوكبشكل ٝباعي كاإل ،الشريف

 ٓت غرر ا٢بكم: 
( فما كاف ردُّ قومو َفَما َكاَف َجَواَب قَػْوِموِ كاالبتهاج ابلرذائل ) )ال كزرى أعظم من التبجح ابلفجور(

( إالٌ أف قالوا على سبيل االستهزاء إئتنا ِإالَّ َأْف قَاُلوا اْئِتَنا ِبَعَذاِب اَّللَِّ عليو حْب حٌذرىم كنصحهم )
( إف كنت صادقان فيما هتددان بو من نزكؿ ِإْف ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقْبَ ب الذم تعدان بو )ايلوط ابلعذا

أىٍخرًجيوا آىؿى ليوطو ًمٍن قػىٍريىًتكيٍم العذاب. كبعد أف كرر عليهم النهي عن ىذه الفاحشة الشاذة قالوا )
دىم كشذكذىم حْب انقلبت : على شدة فساوٓت ىذا داللة ٔٓالنمل/( ًإنػَّهيٍم أيانىسه يػىتىطىهَّريكفى 

صفة العندما يعتربكف أىل العفة كالشرؼ كالطهارة ىي  !عندىم ا٤بقاييس اإلنسانية الصحيحة
الغريبة كا٤برفوضة كا٤بنكرة عندىم، كأىل الفساد كالرذيلة كالشذكذ كالقذارة ىي الصفة الطبيعية 

 ،منهج هللا يقع ُب ا٤بنكرات : ٗبقدار ما يبتعد اإلنساف عنفائدةا٤بألوفة كا٤بدعومة عندىم!! 
الفواحش بنفس مقدار ىذا االبتعاد، كقـو لوط )لعنهم هللا( عملوا عما يَبٌفع عنو أنواع كيرتكب 

قوا ّٔا كعبدكىا!، فكانت ٮبهم كمقصدىم كشهوهتم ىذه األدابر ا٢بيواف كنكحوا أدابر الرجاؿ كتعلٌ 
)ما أبعدى ا٣بّب ٩بن ٮبٌتو بطنو كفرجو( ا٢بكم  ٓت غرررج منها!، ٱبالقذرة! فتكوف قيمتهم ما النجسة 

كا٤بنحرفْب عن الطبيعة  ،كىذا دليل على أهنم أانس قذركف ساقطوف ُب مستنقع الشذكذ العفن
وية، كالذين يرتكبوف أشنع الذنوب ما ٓب يكونوا يعرفوف نتائجها ا٣بطّبة عليهم، البشرية السٌ 

، كمرض فعاؿ خطّبةأتسبوف ٥با من أضرار وردود سيبتليهم هللا بببلاي غريبة ما ٗت يكونوا ٰب
تنا ا٢بديثة، كاإلنساف الذم يصل إٔب ىذا يىلاُب جكما الفٌتاؾ اب٤بنحرفْب جنسيان  )كغّبه( االيدز 

ٓت غرر كال ٰبَـب الفضبلء، كيستهْب ابلعواقب  ،ضيلةفر كل قا٤بستول من الرذيلة فسوؼ يستح
ـً ظيلٍ  :ِمْن َأْفَحِش الظ ْلمِ )ا٢بكم  ( ِبَعَذاِب اَّللَِّ  َفَما َكاَف َجَواَب قَػْوِمِو ِإالَّ َأْف قَاُلوا اْئِتَنا)( مي اٍلًكرىٍا

انيوا فيجذبو طريق الشيطاف كقولو ) ،كىكذا الذم ييعرض عن منهج هللا كىزىيَّنى ٥بىيمي الشٍَّيطىافي مىا كى
اكىمىٍن يػيٍعًرٍض عىٍن ًذٍكًر رىبًٌ كقولو ) ّْاالنعاـ/( يػىٍعمىليوفى  اابن صىعىدن فىبلى كقولو ). ُٕا١بن/( ًو يىٍسليٍكوي عىذى

 .ُِّالشعراء/( تىدٍعي مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذًَّبْبى 
  ﴾هَدٍَ ََذِّ خْٗصُُِِْٗ ػَََِ خُْوٌَِّْ خُُْٔلًَِِّْٕٖ ﴿-ٖٓ
كيئس من إصبلحهم كأصبح  ،سدكدككصل إٔب الباب ا٤ببليغية، تالك٤با استنفذ لوط كل الوسائل    

ع إٔب هللا كاستغاث بو سبحانو ليعينو كينصره عليهم، فإهنم ، تضرٌ كخطّبان  كجوده معهم نشازان 
فبل تليق  ،ُب الرذيلةأنفسهم غرقوا أكقد  ،كال ييرجى منهم صبلح ،مفسدكف كثّبان ُب الببلد كالعباد

ٍرىيٍم ييًضلُّوا ًعبىادىؾى كىالى إً ؿ نوح )كما قا  ،من حياهتم ان فصار ىبلكهم خّب  ،ّٔم الفضيلة نَّكى ًإٍف تىذى
 . ِٕنوح/( يىًلديكا ًإالَّ فىاًجرنا كىفَّارنا
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بَِّٕ كِْيَد ٌُُؼًد ٌخ ََدُِِٔنيَ ، هَدٍَ ًَََُّٔد ـَدءَضْ َُُُِٔنَد بِزَُْخىَِْْ زِدُْسٍَُُْٙ هَدٌُُخ بَِّٗد ُٓيٌٌُِِْ ؤَىَِْ ىٍَِهِ خُْوََُّْصِ بَِّٕ ؤَىَِْيَد ًَدُٗ﴿-ٕٖ-ٖٔ
 ﴾ هَدٌُُخ َٗمُْٖ ؤَػَُِْْ زَِْٖٔ كِْيَد َُنُنَفَِّْنَّوُ ًَؤَىَِْوُ بَُِّد خَُْٓؤَظَوُ ًَدَٗطْ َِٖٓ خُْـَدزَُِِّٖ

 ،سرافيلإمن ا٤ببلئكة ا٤بقربْب كىم جربائيل كميكائيل ك  (َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا)فاستجاب هللا دعاءه، 
كمن بعده يعقوب حفيده  ،ك يبشركنو إبسحاؽ من زكجتو الٍب كانت عقيمان فمركا إببراىيم قبل ذل

ِإفَّ رية قـو لوط الٍب تعمل ا٣ببائث )ق( جئنا لنهلك قَاُلوا ِإَنَّ ُمْهِلُكو َأْىِل َىِذِه اْلَقْريَةِ سحاؽ )إبن 
كطبيعتهم البغي  ،( ألف أىلها ابلغوا ُب الكفر كالظلم ألنفسهم كألمتهمَأْىَلَها َكانُوا ظَاِلِمْبَ 

 -ِّ، ِِٗالبقرة/( كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّ فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى كاالعتداء كالعناد كالفساد كقولو )
( ٫بن قَاُلوا ٫َبُْن َأْعَلُم ٗبَْن ِفيَها( كيف هتلكوف أىل القرية كفيهم نيب هللا لوط؟ )قَاَؿ ِإفَّ ِفيَها ُلوطًا)

يَػنَُّو َوَأْىَلُو ِإالَّ اْمَرَأَتُو َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِينَ فيها )أعلم بو كٗبن   ،: الباقْب مع ا٥بالكْبالغابرين( لَنُػَنجِّ
ا أهتكىو أمر عجيب ١بر  ،كا٫برافهمكشذكذىم جرائمهم  رَّ قكت ،ألهنا كانت تساعدىم على الفساد

 ،انة زكجها النيب الشديدة منهافهي انشز، كعجيب من معا ،مة زكجها عليهااكالية قوٌ ٘باكز على 
ضىرىبى اللَّي مىثىبلن كقولو ) ِٔالنازعات/( ًإفَّ ُب ذىًلكى لىًعبػٍرىةن ًلمىٍن ٱبىٍشىىلعبلقتو الشريفة ّٔا ! كقولو )

ٍيًن ًمٍن ًعبىاًدانى صىا٢ًبىٍْبً فى  انػىتىا ٙبىٍتى عىٍبدى ا لًلًَّذينى كىفىريكا ًاٍمرىأىةى نيوحو كىاٍمرىأىةى ليوطو كى انػىتىاٮبيىا فػىلىٍم يػيٍغًنيىا عىنػٍهيمى خى
اًخًلْبى  ئنا كىًقيلى اٍدخيبلى النَّارى مىعى الدَّ يػٍ ، فما ينفع زكاج األنبياء الطاىرين مع َُالتحرٙب/( ًمنى اللًَّ شى

إليها خّبان، ألف األرض السبخة ال  بى لى كال جى  ،عنها شران  دى رى الزكجات اللئيمات الناشزات؟ فما طى 
كلكن امرأتو ٓب تكن من كمنهم بناتو،  ،كأهنم كأىلو ،: اتباعو ا٤بؤمنْبأىلوا٤باء ا٢بلو العذب، ينفعها 
كىاللَّي عملهم كقولو ) كال ٰببٌ  ،ُب اآلية داللة إٌف هللا ٲبهل ا٤بفسدين كال يهملهم -ُ: فائدةأىلو! 

بُّ اٍلفىسىادى  كىجىعىٍلنىا ا٤بناسب كقولو )، كسوؼ ينتقم من ا٤بفسدين ُب الوقت َِٓالبقرة/( الى ٰبًي
ا ٍهًلًكًهٍم مىٍوًعدن فعلو فعل اللواط  -ِ ،ٓٗا٤بائدة/( كىاللَّي عىزًيزه ذيك اٍنًتقىاـو كقولو )،  ٗٓالكهف/ (ًلمى

ألهنم سكتوا عن ذلك فأطلق  ،كٓب يفعلو ا١بميع، لكن العذاب مشل ا١بميع ،رفواالذين ا٫باذ و الشٌ 
أىنػىٍهًلكي كىًفينىا الصٍَّا٢ًبيوفى قىٍاؿى )عن النيب )ص(  (ْىَلَها َكانُوا ظَاِلِمْبَ ِإفَّ أَ صفة الظلم عليهم ٝبيعان )

ثػيرى ا٣بٍىبىثي   . َِصُٔتفسّب ا٤براغي( )ص( نػىعىٍم ًإذىاٍ كى
بَِّٗد ُٓنَفٌُّىَ ًَؤَىَِْيَ بَُِّد خَُْٓؤَظَيَ ًَدَٗطْ  ًَََُّٔد ؤَْٕ ـَدءَضْ َُُُِٔنَد ٌُُؼًد ِِٔءَ زِيِْْ ًَظَدمَ زِيِْْ ٌََْػًد ًَهَدٌُُخ َُد ظَىَقْ ًََُد ظَمَّْْٕ ﴿-ٖٖ

  ﴾ َِٖٓ خُْـَدزَُِِّٖ
حزف بسببهم  ،( ساءه ٦بيئهم خوفان عليهمِسيَء ِّبِمْ )كىو ال يعرفهم ك٤با دخلوا الرسل على لوط 

حار ك  ،مرىمأضيافتهم كتدبّب  كخدمةتهم، ياطاقتو عن ٞب ت( ضاؽ قلبو كضعفَوَضاَؽ ِّبِْم َذْرًعا)
بعنواف  ،بثياب حسنة كريح طيبة ،ُب كيفية التعامل معهم، ألهنم حساف الوجوه ُب ىيئة فتية

كىو عاجز عن  ،فخاؼ عليهم من اعتداء قومو األشرار ،كظن أهنم من أبناء السبيل ،ضيوؼ لوط
 كٓب يعرؼ لوط أهنم ،كإذا ابلضيوؼ كشفوا عن ىويتهم ،كبينما ىو ُب ىذا الكرب كالضيق ،ىمردٌ 
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ما ٓب يكونوا  ،مهم هللا بقدر ا٢باجةكإ٭با يعلٌ  ،مبلئكة، كىذا دليل أف األنبياء )ع( ال يعلموف الغيب
ا كقولو )  ،يعلموف  ِٕ-ِٔا١بن/( ًإالَّ مىًن اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو  ،عىآبي اٍلغىٍيًب فىبلى ييٍظًهري عىلىى غىٍيًبًو أىحىدن
ٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى ا٣بٍىٍّبً كىمىا مىسًَِّبى السُّوءي كىلىٍو كيٍنتي أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى كقولو ) َوقَاُلوا اَل َٚبَْف ) ُٖٖاألعراؼ/ (الى

الفرؽ بْب ا٣بوؼ ( كقالوا ال ٚبف علينا كال ٙبزف بسببنا، فلن يصل ىؤالء آّرموف إلينا َواَل َٙبَْزفْ 
 ،عب ُب ا٤بستقبلكمصا ،: يتعلق ٗبا ٰبتمل كقوعو من أحداث خطّبة ُب ا٢باضرا٣بوؼ: وا٢بزف
ِإَنَّ ُمَنج وَؾ َوَأْىَلَك كا٤بصاعب ا٤بؤ٤بة الٍب كقعت ُب ا٤باضي ) ،حداث القطعية: يرتبط ابألوا٢بزف

( كانت من ا٥بالكْب الباقْب ُب العذاب ا٤بهْب ا٤بذؿ، لرضاىا ِإالَّ اْمَرَأَتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِينَ 
يوفو فيقصدكهنم ابلسوء، فصارت شريكة ٥بم ُب ككانت تد٥بم على ض ،بفعلهم كدفاعها عنهم

 . ٍاءي ثىبلىثىة(  ،كىالرٍَّاًضٍي ًبوً  ،كىاٍلميًعٍْبي عىلىٍيوً  ،: )اٍلعىٍاًملي اًبلظٍُّلمً عن اإلماـ علي )ع(ا١بـر شيرىكى
: لن تستفد امرأة لوط من أخبلؽ فائدةكأيضان الساكت عنو، كا٢باضن لو شركاء . ُِّ/ٕٓالبحار

منبت السوء، كما ال تستفد ا٤برأة ا٢بمقاء من  ُبسناء ٢بما ٓب تستفد ا٤برأة اككعلومو،  النيب زكجها 
ٓت غرر ا٢بكم ا٤بواعظ كا٢بكم، لذلك ٠بٌاىا القرآف إمرأتو كٓب تكن من أىلو، ك٠بى ا٤بؤمنْب أىلو! 

 (ا١باىل ال يرتدع، كاب٤بواعظ ال ينتفع)
 ﴾هِ خُْوََُّْصِ َِـًّْخ َِٖٓ خََُّٕٔدءِ زَِٔد ًَدٌُٗخ َّلُْٕوٌَُٕ ، بَِّٗد ُٓنٌَُُِّْٕ ػَََِ ؤَىَِْ ىٍَِ ﴿-ٖ٘-ٖٗ

كتنخلع لو قلؤّم  ،تضطرب بو نفوسهم ،من لدانإعدادان عذاابن أعددانه  (رِْجًزاعليهم ) (ِإَنَّ ُمْنزُِلوفَ )
كصاركا  ،ائعهمألف الفسق كالشذكذ القذر تغلغل ُب طب ،( ٱبرجوف من طاعة هللاٗبَا َكانُوا يَػْفُسُقوفَ )

كابتلعتهم ُب  ،: إٌف زلزلة خسفت ّٔم األرضوأشهر اآلراء ٓت عقوبتهم ،يستذكقونو استذكاقان 
يلو كقولو )ابطنها   ا كىأىٍمطىٍرانى عىلىٍيًهٍم ًحجىارىةن ًمٍن ًسجًٌ كصار مكاف ، ْٕا٢بجر/( فىجىعىٍلنىا عىالًيػىهىا سىاًفلىهى

َوَلَقْد ) -ّٓ ،( كقيل إهنا اليـو ٦بهولة اللبحر ا٤بيتاقريتهم ٕبّبة ما٢بة ال حياة فيها تسمى )
َها َآيًَة بَػيَِّنًة ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوفَ  ِلَقْوـٍ ( عربة بٌينة كعظة زاجرة )َآيَةً بقينا ٩با فعلنا ّٔم )أ( كلقد تَػرَْكَنا ِمنػْ

فىاٍعتىربيكا ايى أيكٕب كقولو )  ،كجعلناىا عربة ٤بن يعترب ،ركف األمركيتدبٌ  ،لوف عقو٥بمم( لقـو يستعيَػْعِقُلوفَ 
كفيو  ،كأخسر الناس من كاف عربة للناس (كمىٍن جىًهلى قىلَّ ًإٍعًتبىٍاريهي : )ٓت غرر ا٢بكم ِا٢بشر/( اأٍلىٍبصىارً 

من  ،ونواع: العذاب الشديد أبزجر ال( رِْجًزا)يردع عن ا٣بطر ك ٌذر ٰبي إشارة إٔب شرؼ العقل الذم 
و فتضطرب نفسو كيهلك كجوده، إهنا شجرة رىبب كيقلق ا٤بعذٌ يي  السماء كا٣بسف كا٢برؽ الذم

 جتثاثبيثة الٍب فسدت كأنتنت فلم تعد صا٢بة للحياة، كٓب تعد تصلح إاٌل لبلالشذكذ ا٣ب
 . (كىقىفى عىلىى مىصىاًدًيقهىا ،ميورى األى مىٍن ًإٍعتػىبػىرى )ٓت غرر ا٢بكم ، كالتحطيم كاالستئصاؿ

كٌٍَََّزٌُهُ ، وَدىُْْ ُ٘ؼَْْسًد كَوَدٍَ َّد هٌَِّْ خػْسًًُُخ خَُِّوَ ًَخَْـٌُخ خٌََُّْْْ خُْأَوَُِ ًََُد ظَؼْؽٌَْخ كِِ خُْإََْضِ ُٓلًًََِِّْٕٖبََُِ ًَََّْٖٓ ؤَ﴿-ٖٚ-ٖٙ
 ﴾ كَإَوٍََظْيُُْ خَُُّـْلَصُ كَإَصْسَمٌُخ كِِ يَخَِىِْْ ـَدؼِِٔنيَ
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ُب النسب  (َأَخاُىمْ )إٔب مدين ابن إبراىيم : قبيلة مشهورة آنذاؾ، كأرسلنا مدين( قصة شعيب)   
ًبا) ران: ايقـو كٌحدكا ( فقاؿ لقومو انصحان كمذكٌ فَػَقاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا اَّللََّ َواْرُجوا اْليَػْوـَ اآْلَِخرَ ) (ُشَعيػْ

تَػْعثَػْوا  َواَل ) القيامة يـويـو ا١بزاء ُب  ،كوا ٗبنهجو، كاعملوا ما ترجوف بو ثواب اليـو اآلخرهللا كٛبسٌ 
: العثوا أشد الفساد كأكثره كأسرعو انتشاران كخطورة. أم ال تسعوا تَػْعثَػْوا( ٓت اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 

 ، كالفساد األخبلقي كاالقتصادم كاالجتماعي.. إْب،نواعو كالبغي كالعدكافابإلفساد ُب األرض أب
 ،الت السماكية ٝبيعان ارسل كالرسد كالاعدة األساسية لوحدة العقائ: عبادة هللا الواحد ىي القفائدة

يىٍاةي النػٍَّفسً )آت غرر ا٢بكم  يىٍاةي ، كالذًٌكري لتػٍَّوًحٍيدي حى دكار ف اختلفت األساليب كاألإك ( ليويبً القي حى
خر كفيل بتحويلهم كاالستعداد لليـو اآل ة،كا٥بداي ةكلكنها تتفق بوحده ا٥بدؼ كالغاي ،ركؼظكال
 خر ٮبا ركناكاإلٲباف ابليـو اآل من الفساد ُب األرض، فصارت العبادة وصبلحهم عما كانوا يرجونإك 

بلمة، كمقابلو نشر الفساد كاالسراؼ فيو ٮبا ركنان الندامة، كالذم ال يعرؼ كيف ينتهي إٔب السٌ 
بُوُه ) -ّٕبداية مرتبطة ابلنهاية، الف حيث أ ،سبيل ا٣بّب، ال يعرؼ كيف يبدأ للوصوؿ إليو َفَكذَّ

بوا رسو٥بم شعيبان فأىلكهم هللا : الزلزلة الشديدة الٍب فيها الصيحة. فكذٌ الرجفة( تْػُهُم الرَّْجَفةُ فََأَخذَ 
ىائلة مرعبة صعقتهم رىيبة رة للببلد كالعباد، مع صيحة دمٌ ا٤بالزلزلة الشديدة كىي ابلرجفة 

ةن فى   ًإفٍ ) وناجرىم كقولحخرجت قلؤّم من أك  انىٍت ًإالَّ صىٍيحىةن كىاًحدى  ِٗيس/( ًإذىا ىيٍم خىاًمديكفى كى
لقي بعضهم على بعض بصورة ذليلة ٨بزية،  ميتْب أي  ،: ىلكىَجاٜبِْبَ ( فََأْصَبُحوا ٓت َدارِِىْم َجاٜبِْبَ )

م هتصواأبمغّبين عليهم صائحْب  ،جزاء ما كانوا يرٌكعوف الناسكما تلقى القمامة للتخٌلص منها، 
، كالنتائج على قدر العمل، كالعقوبة على قدر ا١بناية فيكوف ا١بزاء من جنسالبشعة كمرىبيهم 

 . ا٤بقدمات
َّٕسَِِْ ًًََدٌُٗخ ًَػَديًخ ًَؼٌَُٔيَ ًَهًَْ ظَسَََّْٖ ٌَُُْْ ِْٖٓ ََٕٓدًِنِيِْْ ًََََِّّٖ َُيَُْ خَُّْْٙؽَدُٕ ؤَػَْٔدَُيُْْ كَصًََّىُْْ ػَِٖ خُ﴿-ٖٛ

 ﴾ُْٕٓعَسْصَُِِّٖ
كقد ظهر لكم من مركركم على مساكنهم  ،قـو صاّب (َوَٜبُودَ )ـ ىود قو ( َوَعاًدا)ىلكنا كذلك أك    

الشاـ، كمساكن عاد إٔب طريق الفبل تعتربكف؟ مساكن ٜبود مشاؿ ا٢بجاز ُب أىلكناىم بذنؤّم أننا أ
 نى سَّ حى ( كى َوزَيََّن ٥َبَُم الشَّْيطَاُف َأْعَما٥َبُمْ ة العربية قريبان من اليمن )ر حقاؼ تقع جنوب ا١بزيأبرض األ

 ة،بهم ابلفساد كالكفر حٌب رأكىا حسنكاستهواىم اب٤بعاصي كرغٌ  ،٥بم الشيطاف أعما٥بم القبيحة
ُىْم َعِن السَِّبيِل كا٬بداعهم ٗبا ىم فيو من قوة كقدرة كمتاع كغناء، ) ،ركرىم أبنفسهمغ بسبب َفَصدَّ

 واعم إٔب اإلٲباف كضيٌ الواحد ا٤بؤدٌ بيل ، الس: فمنعهم عن سبيل ا٥بدلَفَصدَُّىمْ ( وََكانُوا ُمْستَػْبِصرِينَ 
 كالتدبرٌ  مدركْب متمكنْب من التصربٌ عقبلء ( ُمْستَػْبِصرِينَ )رافهم ٫باكانوا قبل   ،عليهم فرصة ا٥بداية

مامهم أككانت كحياة النفس، كىو دين الفطرة  ،كيعيشوف ٗبشاعر عبادة هللا كدين التوحيد كالتفكرٌ 
وََكانُوا )، كٓب يتغلغل ُب قلؤّم ،االٲبافحبلكة ا قو ك ذ يستٓب مكنهلك كاضحة، دالئل ا٥بداية 
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ن منهم كيتمكٌ  ،كأيخذىم الكربايءكاٌرمات كتغلبهم الشبهات  ،ببل كعيكلكنهم ( ُمْستَػْبِصرِينَ 
 كلكن الشيطاف استهواىم كاستدرجهم كزين ٥بم أعما٥بم ،رة ابلسوءامان كالنفس األا٥بول كاأل

فلم يكن ٥بم  ،عنادان  فلم يهتدكا كٓب يستبصركا تكربان ا٤بكشوفة،  همطة ضعفاتىم من نقآ، ك الفاسدة
كقولو  ِٗالفرقاف/( كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلئٍلًٍنسىاًف خىذيكالن ر ُب العواقب كقولو )كعدـ التدبٌ  ،عذر ُب الغفلة

ًلوً ) عن اإلماـ علي )ع( ، ُْدمحم/( كىاتػَّبػىعيوا أىٍىوىاءىىيمٍ  أىفىمىٍن كىافى عىلىى بػىيًٌنىةو ًمٍن رىبًًٌو كىمىٍن زييًٌنى لىوي سيوءي عىمى
ال ينفعو اليقْب  منه الباطل، ك ال ينفعو ا٢بق يضرٌ  مىنٍ ه الضبللة، كى تضرٌ يستقيم بو ا٥بدل ال  مىنٍ كى )

  .ِّٗ/ٕٕالبحار( ه الٌشكيضرٌ 
٭با إأتثّب، ك  بدكف تفاعل كال ،ل اإلنساف كيفهم كيستبصر ا٢بقيقة فقطق: ليس ا٤بهم اف يعفائدة

ف اإلنساف االصحيح ا٤بنسجم مع ما يعقل كيقتنع، فاألىم من ذلك تثبيت ا٤بوقف ا٤بؤثر ا٤بتفاعل 
ثّب أالت ا يفقد حالةإذكتدرٯبيان ٰبيا ٗبواقفو ا٤بميزة ا٤بؤثرة أكثر ٩با ٰبيا بعمره، كٲبوت معنواين 

لىٍقنىا أيمَّةه يػىٍهديكفى ابً كقولو )،  صا٢بْبابل عن اإلماـ الصادؽ  ،ُُٖاألعراؼ/( ٢بٍىقًٌ كىًبًو يػىٍعًدليوفى كى٩بٍَّن خى
( ُب األرض بغّب عآب )إماـ صاّب( كلوال ذلك ٓب يعرؼ ا٢بٌق من الباطل ًإفَّ هللاى ٓبٍى يىدىعٍ ))ع( 
تراه  ،فكم من إنساف يعرؼ ا٢بق كليس لو القدرة على الثبات عليو لضعف إرادتو ّٔصِّالبحار

 نف يضلو عن ا٢بق بعدما جاءه مأدعو الشيطاف، كالذم يستطيع الشيطاف ينحدر مع الباطل كٱب
بل أضعف من كيد الشيطاف! كقولو  ،ضعيفةمتقلبة متذبذبة  قةقل ةشخصي إنوالعلم، معُب ذلك 

ٍيدى الشٍَّيطىاًف كىافى ضىًعيفنا) ( الى يػيٍقًصريكفى  كىًإٍخوىانػيهيٍم ٲبىيدُّكنػىهيٍم ُب اٍلغىيًٌ ٍبيَّ ، كقولو )ٕٔالنساء/( ًإفَّ كى
  .َِِاألعراؼ/

 ﴾وِنيَ ًَهَدًََُٕ ًَكُِْػٌََْٕ ًَىَدَٓدَٕ ًََُوًَْ ـَدءَىُْْ ٌََُٓٔ زِدُْسَِّْنَدضِ كَدْٔعٌَْسًَُُخ كِِ خُْإََْضِ ًََٓد ًَدٌُٗخ َٔدزِ﴿-ٜٖ
( صاحب َوقَاُروفَ ث الرجس كالعتو كالضبلؿ )كىم مثلٌ  ،ىلكنا من يستحق ا٥ببلؾأككذلك    
 هككزير  ،كالطغياف كالسلطة ايءكرب غية رمز الا( الطَوِفْرَعْوفَ )كنوز الكثّبة رمز الثراء كا٣بيانة كالغركر ال

كاإلغراء كالببلء، فهو رمز الدىاء  ،( الذم كاف يعينو على ظلمو كبطشوَوَىاَمافَ )كمستشاره 
( َجاَءُىْم ُموَسى اِبْلبَػيَِّناتِ  َوَلَقدْ دكف العتاة )كا٤بكائد كا٣ببث السياسي كاإلعبلمي، أكلئك ا٤بتمرٌ 

كطاعة رسولو عن عبادة هللا  فَاْسَتْكبَػُروا( فَاْسَتْكبَػُروا ٓت اأْلَْرضِ اب٢بجج الباىرة كا٤بعاجز ا٣بارقة )
ما كانوا فائتْب من عذاب هللا كما ك أك استسلموا غالبْب : َساِبِقْبَ ( َوَما َكانُوا َساِبِقْبَ موسى )

، أم ما كانوا ليفلتوا كاإلحاطة ّٔم غلبةالن عككناية ٝبيلة ستعارة ببلغية ا: قفالسب ،يفوت السابق
كٓب يستطيعوا الفرار من العذاب، فلم ينفعهم الثراء  ،رين عليهم اب٥ببلؾتدككنا مق ،من عذابنا

ة عماؿ ا٤بنحرفكمرة يربط األشخاص ابلنتائج، فاأل ،عماؿ ابلنتائج: مرة يربط هللا األفائدةىاء! كالدٌ 
ٔب النتائج الوخيمة كالببلاي ا١بسيمة، إ٫برافهم إيؤدم ّٔم  ،ك األشخاص ا٤بنحرفْب عن االستقامةأ
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دى ًلسينًَّة  الزماف كا٤بكاف كقولو )تبعان لتغٌّب  ،ؿ كال تتغّبة ال تتبدؿ كال تتحوٌ يكيعتربىا سنة جار  فػىلىٍن ٘بًى
دى ًلسينًَّة اللًَّ ٙبىٍ    .ّْفاطر/( ًويبلن اللًَّ تػىٍبًديبلن كىلىٍن ٘بًى

َْٖٓ وََٕلْنَد زِوِ خُْإََْضَ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ  كًٌَُِّد ؤَوٍََْٗد زٍَِْٗسِوِ كَِٔنْيُْْ َْٖٓ ؤَََِْْٔنَد ػََِْْوِ لَدصِسًد ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ ؤَوٍََظْوُ خُصَّْْمَصُ ًَِٓنْيُْْ ﴿-ٓٗ
  ﴾ ٌخ ؤَْٗلَُٕيُْْ َّظٌَُِِْٕٔؤَؿَُْهْنَد ًََٓد ًَدَٕ خَُِّوُ َُِْظَِِْٔيُْْ ًٌََُِْٖ ًَدُٗ

 ،فيكوف ا١بزاء من جنس العمل ،ٔبنايتو هبسبب ذنبو كعاقبنا هىكناأ من ىؤالء آّرمْب فىكيبلِّ    
 (كىمىا أىٍىلىٍكنىا ًمٍن قػىٍريىةو ًإالَّ ٥بىىا ميٍنًذريكفى ، كقولو )كىذا دليل على أنو تعأب ال يعاقب أحد إاٌل بذنبو

حصى ثقيل فيها  عاصفةن  رٰبان مدمرةن : َحاِصًبا (ُهْم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِو َحاِصًباَفِمنػْ ) َِٖالشعراء/
ُهْم َمْن َأَخَذْتُو الصَّْيَحةُ عاد كلوط ) ، أصابت قـوكصغّب كالرصاص العذاب : الصَّْيَحةُ  (َوِمنػْ
قلؤّم كزىقت نشقت اف ،كالصرخة ا٥بائلة مع الرجفة ا٤بزلزلة لقـو ٜبود ،ا٤برعبابلصوت الرىيب 

ُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِو اأْلَْرضَ )ال قيمة ٥بم ركاحهم كىم أذالء أ مبلكو األرض  أكبداره ك  َخَسْفَنا ِبوِ ( َوِمنػْ
ُهْم َمْن َأْغَرقْػَناصحابو )أكقاركف ك  ُ ىلكناىم ابلغرؽ كقـو نوح كفرعوف كجنوده )( أَوِمنػْ َوَما َكاَف اَّللَّ
( كيعذّٔم من غّب ذنب فيكوف ٥بم لَِيْظِلَمُهمْ بو )كال يليق لو كما ينبغي  للَّي كىمىا كىافى ا( لَِيْظِلَمُهمْ 

نفسهم بتجاكزىم أ( كلكن ظلموا َوَلِكْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموفَ م )يفبل يصدر ذلك عن حك ،ظا٤بان 
وا العذاب ستحقٌ اف ِِٗالبقرة/( ًلميوفى كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّ فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاا٢بدكد ا٢بمراء كقولو )

اكا٥ببلؾ كقولو )  ،ْْاألعراؼ/( أىٍف لىٍعنىةي اللًَّ عىلىى الظَّاًلًمْبى قولو )ك  ْٗالكهف/( كىالى يىٍظًلمي رىبُّكى أىحىدن
عاقل  كأم الرجل: قاؿ نفسك، إٔب تسيء ال لو: قاؿ هللا رسوؿ صاحب اي عظِب :ذر أل  رجل قاؿ

  .ُُِالتفسّب ا٤ببْب صنفسو،  إٔب أساء فقد هللا يعصي من كل قاؿ: ييسيء إٔب نفسو؟
عماؿ الٍب ب هللا تعأب األسباب على النتائج، فاإلنساف الذم يصنع األسباب لؤلرتٌ يي  -ُ: فائدة

الٍب عملها اإلنساف على  ماتدب ا٤بقتبة عليها، كهللا تعأب يرتٌ َب إٔب النتائج ا٤ب هفتقود ،يعملها
كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى )كقولو نفسهم  دكد فظلموا أرتبة عليها، فهم ٘باكزكا ا٢بالنتائج ا٤ب

ًن اٍىتىدىل فىًإ٭بَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىٍن ضىلَّ فىًإ٭بَّىا يىًضلُّ عىلىيػٍهىا كىمىا أىانى )، كقولو ُالطبلؽ/( نػىٍفسىوي  فىمى
كىا ىانوا كرامتها  فضرٌ أك  ،هم فسلبوا حقهانفسأهنم خدعوا إ -ِ َُٖيونس/( عىلىٍيكيٍم ًبوىًكيلو 

( الًَّذينى خىًسريكا أىنٍػفيسىهيٍم فػىهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى نفسهم كقولو )أغلى شيء كىي أك  ،كخسركا كل شيء
 كىخىًسرى نػىٍفسىوي(؟! ،مىٍاذىاٍ يػىنػٍفىعي اإًلنسىٍافى لىٍو رىًبحى اٍلعىٍآبىى كيلَّوي )عن السيد ا٤بسيح )ع( ، ُِنعاـ /األ

ٌضِ َُسَْْطُ خُْؼَنٌَْسٌُضِ ٌَُْ ًَدٌُٗخ َٓؽََُ خٍََُِّّٖ خظَّىًٍَُخ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ؤًََُِْْدءَ ًََٔؽََِ خُْؼَنٌَْسٌُضِ خظَّىٍََضْ زَْْعًد ًَبَِّٕ ؤًَْىََٖ خُْسُُْ﴿-ٔٗ
  ﴾َّؼٌََُِْٕٔ

أخرل   ة٥بآضربو هللا ٤بن عبد معو ة الدالة، كاسع البليغة الدقيقة ةلتقريب ا٢بقيق ظريفىذا مثل 
ف تَبؾ ا٢بق الواحد تقع ُب أنو ٦برد إ :أي ،مع( اب١بَأْولَِياءَ جاءت )لذلك كانساؽ معهم!  ةكثّب 

ؿي فىأىٗبَّ تيٍصرىفيوفى الضبلؿ ا٤بتعدد كقولو ) اذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى َمَثُل الَِّذيَن ): ا٤بعُب ،ِّيونس/( فىمى
أك ك غلو أ ،بشريةأصنامان ك أ ةصنامان حجريأأم  ،على سعو معناىا (ٚبََُّذوا ِمْن ُدوِف اَّللَِّ َأْولَِياءَ ا
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ِمْن ُدوِف )كيعتمدكف عليهم  مليهإوف نكف كيركؤ أنصاران يلجك  ،مورىمأرابابن يديركف ٥بم أك أمناصب 
ببل بيت كىو  ،كم إليو كتعتمد عليوأت ،( لنفسها بيتان من نسجهااٚبَََّذتْ كمثل العنكبوت )( اَّللَِّ 

كلذا كاف  ،أذل كال ثغي كال برد كال كال جدار كال سقف يدفع عنها ، ال يغِب عنها حرٌ أساس 
ىوف منو، أ( ال بيت َوِإفَّ َأْوَىَن اْلبُػُيوِت لَبَػْيُت اْلَعْنَكُبوتِ ) ، كما كاف سريع البناء!سريع الزكاؿ

 كال ٰبميهاسبب  دٗبإذ يضمحل كٱبرب أب ،العنكبوت لتفاىتو البيوت لبيت ضعفأ (َأْوَىنَ ) فٌ إك 
كىقىًدٍمنىا ًإٔبى كقولو )  نصاران أك  رابابن أذكىم  أف ىذا مثلهم لندموا كما اٚب (َلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ من عدك )

ثيورنا بىاءن مىنػٍ  ءفهو ىبا (ْن ُدوِف اَّللَِّ مِ )أم من اعتمد شيئان  ِّالفرقاف/( مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى
 (! كٍ صىنىمي ما شىغىلىكى عىٍن هللًا فػىٍهوى   كيلَّ )ٓت ا٢بديث مره، أور ُب عاقبة ثمن

وت يورث يفإف تركو ُب الب ،تكم من نسج العنكبوتو ركا بي)طهٌ  عن اإلماـ علي )ع( -ُ: فائدة
ُب تصدرة ا٢باكمة ا٤بعجيب صادؽ ٢بقيقة القول دقيق نو تصوير إ -ِ، ُّْ/ٕٔالبحار الفقر(

كٚبتل ُب أيديهم ٝبيع ا٤بوازين كٚبدعهم قوة  ،حياانن ، ا٢بقيقة الٍب يغفل عنها الناس أىذا الوجود
ليكٌفوا عن  ،كٰبسبوهنا القوة القادرة كا٤بؤثرة فيتوجهوف إليها كٱبشوهنا كيَبضوهنا ،ا٢بكم كالسلطاف

، د كالعٌدة٤باؿ كقوة العلم كقوة القدرة كالعدألنفسهم ٞباىا، ٚبدعهم قوة ا ايضمنو  ، أكأنفسهم أذاىا
كالعنكبوت ضعيفة ُب كياهنا  ،ينسوف القوة اإل٥بية النافذة كا٤بؤثرة الوحيدة فبل يلتجئوف  إليهاكىم 

ذكا من دكف هللا أكلياء ضعف البيوت فما ازدادت ابٚباذه إاٌل ضعفان، كحْب اٚبٌ أكُب بيتها، كبيتها 
اًفرًينى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنْبى ان إٔب ضعفهم كقولو )يتعززكف ّٔم فازدادكا ضعف الًَّذينى يػىتًَّخذيكفى اٍلكى

يعنا تػىغيوفى ًعٍندىىيمي اٍلًعزَّةى فىًإفَّ اٍلًعزَّةى للًًَّ ٝبًى  .ُّٗالنساء/( أىيػىبػٍ
(اً : )مىًن ٓت غرر ا٢بكم ال يتواضع ،  نكال رفعة ٤ب ،ال يطيع هللا فبل عزة ٤بن ٍعتػىزَّ ًبغىٍّبً هللًا أىٍىلىكىوي الًعزُّ

، فػىٍليىٍخريٍج ًمٍن  وعن اإلماـ الصادؽ )ع( ، كىًغُبن ًببل مىاؿو بىةن ًببل سيٍلطىافو يػٍ : )مىٍن أىرىٍادى ًعزَّان ًببلى عىًشّبىةو، كىىى
ىي ُب ىذا الوجود ثرة ف ىناؾ قوة كاحدة مؤ إ، ُِٗصٖٕالبحار ذيؿًٌ مىٍعًصيىًة هللًا ًإٔبى ًعزًٌ طىاعىًة هللًا(

دة مؤقتة مقيٌ انشئة ٧بددة كما عداىا قوة ا٣بلق مهما قوت كتنامت فإهنا قوة عز كجل، قوة هللا 
ق بقوة كمن تعلٌ ، ُٔنعاـ/األ (كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً قوة هللا القاىرة كقولو ) ـماأىزيلة ضعيفة كاىنة 

خيوط كاىنة بو من ٙبتمي  ان ذت بيتعنكبوت الضعيفة اٚبٌ ّٔا من دكف هللا، فهو كال ا٣بلق كاحتمى
ةن لًيىكيونيوا ٥بىيٍم ًعزِّا كىاٚبَّىذيكا ًمٍن ديكًف اللًَّ آى٥ًبى كقولو ) كضعف، كاىية، فهي كما ٙبتمي بو نشأ من كىن

ا  ، الناس ال يعلموف السنن  ف أكثرأل ِٖ-ُٖمرٙب/( كىبلَّ سىيىٍكفيريكفى ًبًعبىادىهًتًٍم كىيىكيونيوفى عىلىٍيًهٍم ًضدِّ
ىتزازات فيعيشوف اال ،رات الشكلية ا٤بختلفةكابلتطوٌ  ،فينخدعوف ابلقوة الظاىرية ا٤بتنوعة ،اإل٥بية

كالبحث عن ا٤بصاّب ا٣باصة ا٤بؤقتة، فبلغ ّٔم ا١بهل  ،كالَبددات الفكرية كضعف العزائم ،سيةفالن
 حساابن للعواقب!  فوف من ا٤بوعظة كال ٰبسبو كال ينتفع ،كسوء التدبّب حدان ال يستطيعوف معو العلم
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وىذه ا٢بقيقة  األمور، رمدبّ ، ا٤بتْب يوركنو القو  ،ا٢بصن ا٢بصْب ،وليس ىناؾ إاّل ٞباية هللا
كتستقر ُب قلؤّم كٓب تعد كلمة تقاؿ  ،لينشأ عليها ا٤بؤمنوف د عليها القرآفالضخمة ىي الٍب أكّ 

ن ىزيل ىفهو كاا٣بالدة  نفس ا٤بؤمنة، كما عدا ىذه ا٢بقيقةمستقرة ُب الاثبتة بل بديهة  ،ابللساف
 ،هنا كبيت العنكبوت ُب حساب هللا كحساب العقيدةإ ، كطغىكمهما ٘برٌب  ،كاستطاؿ ما عبلمه

ٍا تىٍسبيكي عن النيب )ص(كيصح الفكر كالسلوؾ، حْب تصح العقيدة،  ٍاؿى كىمى : )اإًلٍسبلىـي يىٍسبيكي الٌرًجى
ِمْن ) نصارولياء واألتشبيو األ -ّ ،ٖٕصُكنز العماؿ ج( ا٢بٍىًدٍيًد كىالذَّىىب كىاٍلًفضَّةخىبىثى  النٍَّاري 

ينفذ اب٤بشاعر ببل استئذاف، كالعنكبوت  ببلغي دقيق قرآ٘ببنسيج العنكبوت، إعجاز  (ُدوِف اَّللَِّ 
 فشركوف ٰبتمو كاىية، كىؤالء ا٤برقيقة الذم إذا المس ا٥بواء ٛباسك بصورة خيوط  ،بيتها من لعأّا

 ،الفاسدةادكدة ا٤بنحرفة كنفوسهم ا٤بادية قاموا معتقداهتم من قناعاهتم أ٭با إ ،بقول يطمئنوف إليها
ًن عنهم غ، فلم يضرٌ كابطنها يى كٛبٌر  كيغرٌ  سرٌ الٍب ظاىرىا يى  ،ل منها  تلك األكىاـ ا٣بادعةفتتشكٌ 

ٍيئان ًمٍن ًديًنًهٍم إًلٍصبلًح دينٍػيىاىيٍم ًإالٌ : )ٓت غرر ا٢بكمشيئان.  (ِمْن ُدوِف اَّللَِّ )ىم ؤ كلياأ الى يػىتػٍريؾي النَّاسي شى
، ) وفيو أيضاً  فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا ىيوى أىضىرُّ ًمٍنوي !( ٍاًدمىان ًلًديًٍنًو ًإنٍػقىٍادى لىوي كيلُّ سيٍلطىٍافو مىٍن جىعىلى ميٍلكىوي خى

ٍاًدمان ًلميٍلًكوً  (،طىمى  كىمىٍن جىعىلى ًديٍػنىوي خى ٍن طىلىبى الدُّ عن النيب )ص(  عى ًفٍيًو كيلُّ ًإٍنسىٍافو
ى
ن( ابلٌديً  اٍ يى نػٍ )كييله ٤ب

مىًِبٍ فى  :ايىٍ دُّنٍػيىاٍ )إٌف هللا تعأب ٤با خلق الٌدنيا قاؿ ٥با، : رويّ ، َُِٗٗكنز العماؿ خرب  ،ٍخًدًمٍيوً اً مىٍن خىدى
مىًك فىًإٍستىٍخًدًمٍيوً   .ّٕ/ّركح البياف( كىمىٍن خىدى

دقيقة مهمة لبياف حقيقة ٍعًتبىٍاري ييفًيدي الًعٍصمىة( )االً ٓت غرر ا٢بكم : ا٤بثل الذي يضربو هللا لبلعتبار
 تةكيكوف مثبلن حقيقيان ال خياليان، عبلقة العنكبوت ببيتها عبلقة مؤقٌ  ،قرب شيء إٔب الواقعأ

خذه فهو بيت ىزيل يتٌ  ،ئان فيو شي رخيدٌ ال ك  ،فهو ال يسكن ُب بيتو كال ٯبِب فيو طعامو ،كسطحية
ضراره عليو  أك  ،ائد بيتو لو قليلة ك٧بدكدةو و فريستو من ا٢بشرات الٍب يقتات عليها، فيكوف فليصيد ب
كساخ كيورث الفقر تربة كاألٯبمع األ ،ُب نفوس الناسكالكراىية ٩بدكدة، فبيتو يثّب االمشئزاز ك كثّبة 

 .اتمو م: بعض العناكب من ا٤بمسوخات كا٤بسوقيلكالبؤس 
، كفارؽ بْب شكل الشيء كبْب ٧بتواه ىناؾ فارؽ بْب مظاىر القوة ومكامن حقيقتها -ْ

كىىيوى كينسوف قوة هللا فوؽ كل قوة كقولو ) ،كمضمونو، عندما ترل الناس قوة الظا٤بْب فيخشوهنا
ضعف أىل ا٢بق، ل إاٌل على أساس نو ٓب يقو الباط، كىم ينسوف أُٖنعاـ/األ( اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً 

الًَّذينى نىسيوا اللَّى فىأىٍنسىاىيٍم أنفسهم كقولو )مصلحة هنم عندما ينسوف هللا ينساىم كأ كىالى تىكيونيوا كى
 ،( سنن هللاَلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ ( شبههم هللا ببيت العنكبوت )َلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ ) ُٗا٢بشر/( أىنٍػفيسىهيمٍ 

تكوف ك بعادىا، أسرار ىذه ا٢بقيقة الكربل ك أعندئذ يعرفوف  ،ا٤بصونةكيعقلوف عن هللا رسالتو 
،  موعودة النتيجة للحق صولة كدكلة مستقلةُب ميزاف الناس، كلكن للباطل جولة كمهلة كقد تطوؿ 

ا ًعبىاًدمى الصَّا٢ًبيوفى كقولو ) ّٖالقصص/( كىاٍلعىاًقبىةي لًٍلميتًَّقْبى كقولو ) ، َُٓألنبياء/ا( أىفَّ اأٍلىٍرضى يىرًثػيهى
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( ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى كقولو )
أى غىرًيبنا اإًلٍسبلـى إٌف )عن النيب )ص( ، ّّالتوبة/ يػىعيودي غىرًيبنا ،بىدى ءً  ،كىسى ءمىٍا ا، قالوا كى فىطيوىبى لًٍلغيرىابى ؟ ٍلغيرىابى

    .ُُٗ/ٕشرح النهج (الٌنٍاسً  فىسىادً  ٍندقاؿ الذًٌينى ييصًلحوف عً 
ًَظِِْيَ خُْإَْٓؽَدٍُ َٗعُِْزُيَد ُِِنَّدِْ ًََٓد َّؼْوُِِيَد بَُِّد  ،بَِّٕ خَُِّوَ َّؼَُِْْ َٓد ًَّْػٌَُٕ ِْٖٓ يًُِٗوِ ِْٖٓ َِْ٘ءٍ ًَىٌَُ خُْؼَُِّّّ خُْمٌَُِْْ ﴿ -ٖٗ-ٕٗ

  ﴾ؼَدٌَُُِٕٔخُْ
َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ِمْن ما )ببيت العنكبوت، حيث اهنم كالتشبيو ىذا زايدة توكيد على التمثيل    

كال عزة كال كزف كال حقيقة لو كال تدبّب لو مع تدبّب  ،فهو ُب ا٢بقيقة البعيدة ليس بشيء( َشْيءٍ 
 ،يو ذلك الشرؾ الظاىر أك ا٣بفيمن دكنو ال ٱبفى عل ىو تعأب يعلم ٗبا عبدكهللا اكم. 

، ال يغلبو شيء ،ملكو ُب( اْلَعزِيزُ ( )َوُىَو اْلَعزِيُز ا٢ْبَِكيمُ كسيحاسبهم على كفرىم فأين يذىبوف؟ )
كىًإٔبى اللًَّ كقولو )حد،  أ( ُب تدبّبه فبل يفٌوض تدبّب خلقو إٔب ا٢ْبَِكيمُ حد )فبل يشاركو ُب ملكو أ

مثاؿ ُب بيت ( كتلك األَوتِْلَك اأْلَْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها ِللنَّاسِ ) -ّْ ،َُِ/البقرة( تػيٍرجىعي اأٍليميوري 
٤بعرفة قبح ما ىم عليو من  ،ذىاهنمأها لعامة الناس ُب القرآف لتقريبها إٔب ننبيٌ  العنكبوت كنظائره

ؿ تضرب مثاكاألكأثره ُب كاقع ا٢بياة، ه كحيسن اإلٲباف اب كتوحيد ،االعتماد على غّب هللا تعأب
 ،فهمها مهم للجميع ضح معناىا، ألفَّ ب األمور ا٤بعقولة ابألمور اسوسة فيتٌ قرٌ ألهنا تي  ،لبلعتبار

ر ا كيتدبٌ ه( كما يدركها كيفهمَوَما يَػْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموفَ فمن ٓب يعقلها ليس من أىل العلم كالعقل )
الذين يعقلوف  ،كالباحثْب بصدؽكالواعْب رين ا٤بفكٌ إاٌل العلماء ك  ،معناىا كمغزاىا كدالالهتا الواسعة

كالذين يتدبركف األشياء كيركهنا على حقيقتها، كالقرآف ال ٱباطب ا١بهبلء  ،عن هللا تعأب منهجو
( ًإٌ٘بً أىًعظيكى أىٍف تىكيوفى ًمنى ا١بٍىاًىًلْبى ر من ا١بهل كقولو )ذًٌ ٰبي بل كى  ،باع األعمىبعوف االتٌ الذين يتٌ 

كاإلنسانية، دين ٱباطب العلماء  كا٢ببٌ كالعلم كاإلٲباف ىو دين ا٢بياة  ،ذا ىو دين هللاى ،ْٔىود/
كقولو   ُُآّادلة/( يػىٍرفىًع اللَّي الًَّذينى آىمىنيوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو رين كقولو )كالعقبلء ا٤بفكٌ 

ا مىثىبلن فىأىمَّا الًَّذينى آىمىنيوا فػىيػىٍعلىميوفى ) ( أىنَّوي ا٢بٍىقُّ ًمٍن رىًًٌٍّٔم كىأىمَّا الًَّذينى كىفىريكا فػىيػىقيوليوفى مىاذىا أىرىادى اللَّي ًّٔىذى
 .ِٔرة/قالب

 ،ُْٓ/َِا٤براغيعن هللا تعأب فعمل بطاعتو كاجتنب سخطو(  لى قً من عى  :ٗتُ اِ العَ ) عن النيب )ص(
يتحدث عن الذابب كالعنكبوت، كٓب يهز مشاعرىم  دمحمرٌب كقاؿ ا٤بشركوف ا١بهبلء ا٣ببثاء: إٌف 
َوَما يَػْعِقُلَها ِإالَّ قاؿ ): فائدةعقلوف كال يعلموف ير ألهنم ال ىذا ا٤بعُب العجيب كالتشبيو ا٤بؤثٌ 

ٓت غرر ا٢بكم ، ابلعلم تنمو ا٢بياةٓب يقل )كما يعلمها إاٌل العاقلوف( كالعقل يسبق العلم، ( اْلَعاِلُموفَ 
( كعلى قدر العقل يكوف العلم، كعلى قدر العلم يكوف سعة آفاؽ ٍا اٍلًعٍلمى ييٍكًسٍبكيمي ا٢بٍىيىٍاةى ًإٍكتىًسبػيوي )

دلت اآلية على  ْٓا٢بج/( بو كىلًيػىٍعلىمى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى أىنَّوي ا٢بٍىقُّ ًمٍن رىبًٌكى فػىيػيٍؤًمنيوا)العقل، كقولو 
، ككم من عاقل ال فأما العاقل فقد يكوف غّب عآب ،ىو عاقلفضل العلم على العقل، كال عآب إاٌل ك 
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عن كالعقل القوة الٍب تدرؾ العلم، كالعلم الذم يستفيد منو اإلنساف ابلعقل،  يستفيد من عقلو،
ٍهليوي( )صديق كل إنساف عىٍقليوي كىعدكٌ اإلماـ الرضا )ع(   ،فتكوف حسن العبادة بقدر كماؿ العقله جى

عن اإلماـ ا٢بسن ، ِٗٔالبقرة/( كىمىا يىذَّكَّري ًإالَّ أيكليو اأٍلىٍلبىابً العمل بو كقولو )اؿ ٝبك  ،كجبلؿ العلم
ٍن يتفٌكر ُب مأكولو كيف ال يتفٌكر ُب معقولو؟! فيجنٌ  ٍبتي عىج))ع( 

ى
ب بطنو ما يؤذيو، كيودع ٤ب
  .ُِٖ/ُالبحار( صدره ما يرديو

 ﴾ دُْمَنِّ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َُأََّصً ُُِِْٔآِْنِنيَوََِنَ خَُِّوُ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضَ زِ ﴿ -ٗٗ
ُ السََّماَواِت َواأْلَْرضَ ) ال  ،مريدان ّٔما ا٢بق كالعدؿ كا٣بّبعلى أساس ا٢بق الثابت، ( اِب٢ْبَقِّ  َخَلَق اَّللَّ

انى لهو كقولو )لعب كال الٌ الباطل كال العبث كال الٌ  ًطبلن سيٍبحى ا ابى آؿ ( كى رىبػَّنىا مىا خىلىٍقتى ىىذى
ًعًبْبى كقولو ) ،ُُٗعمراف/ نػىهيمىا الى لىٍقنىا السَّمىاءى كىاأٍلىٍرضى كىمىا بػىيػٍ ِإفَّ ٓت َذِلَك آَلَيًَة ) ُٔاألنبياء/( كىمىا خى

كلكن  ،٥بم كلغّبىم ةكُب ذلك آلية كدالل ،قْب ٗبنهج هللا كقدرتو سبحانو( لداللة للمصدٌ ِلْلُمْؤِمِنْبَ 
كالعدؿ كا٢بقيقة ا٢بق نصرة كيهدفوف  منهما، يدركوف ا٢بكمة كا٤بصلحةالذين آمنوا كحدىم الذين 

كا٣بّب، خلقهما لينتفع البشر فيهما كٮبا داللة على قدرتو كعظمتو ككحدانيتو، فنعرؼ هللا من 
ية كا٤بشاعر ا٢بية ا٤بتلقٌ النافذة، صحاب البصائر ا٤بتفتحة رين أخبلؿ ٨بلوقاتو ألف ا٤بؤمنْب ا٤بفكٌ 

كُب اآلخرة اب١بنة.  ،وا أبمره كشرعو كتتم نعمتو على عباده ا٤بؤمنْب ُب الدنيا ابلطاعةملعا٤بدركة، لي
من أجل  ،، فبل يصدر من ا٢بق ا٤بطلق إاٌل ا٢بقِٔا٢بج/( ذىًلكى أبًىفَّ اللَّى ىيوى ا٢بٍىقُّ : قولو )فائدة

: خلق هللا   ا٢بقومعُبفا٢بق أقول نصّب كأفضل ظهّب  ،نصرة ا٢بق، فإذا نصر ا٢بق زىق الباطل
ٓت ا٢بديث كل شيء ألىداؼ سامية حٌب نتدبٌر ٗبخلوقاتو، كمن عرؼ ا٤بخلوقات عرؼ خالقها، 

ركح  (لكي أيعرؼ قى لى ا٣بى  تي قٍ لى خى فى  ،كنزان ٨بفيان فأردت أف أيعرؼ  نتي كي ) القدسي عن هللا تعا٘ت
ركح ( عىلىٍيًهمٍ  ٌي الى أًلىٍربىحى يػىٍرٕبىيوا عىلى لً  ا٣بٍىٍلقى  خىلٍقتي ) وٓت ا٢بديث القدسي عن هللا تعا٘ت ،ُُِ/ٔالبياف
مواىب ( كىًإ٭بَّىٍا يىسىعيًِبً قػىٍلبي عىٍبًدمى اٍلميٍؤًمنٍ  ،الى تىسىعيًِبى الى أىٍرًضيى كىالى ٠بىىاًٍئيى ) وفيو أيضاً  ُُِ/ٔالبياف
ٍلقتيكي ألىٍجًلي) وفيو أيضاً  ُِٓ/ٗالرٞبن ، كىخى حث القرآف على التفٌكر ف( خيلىٍقتي األشٌيٍاءى ألىٍجًلكى

فّبل  ابلتفٌكرقى كيوٌسع آفاؽ العقوؿ، ٍب يَبٌ  ،كانشراح الصدكر ،فإنو حياة القلوب ،كأاثب عليو
فيصدؽ اإلنساف مع كيدرؾ فلسفة ا٢بياة، ككأنو يرل ما كراء ا٤برئيات، األشياء على ما ىي عليو، 

ا يػىٍوـي يػىنػٍفىعي الصَّاًدًقْبى ًصٍدقػيهيمٍ  قىاؿى اللَّي كقولو )  ،نفسو كمع ربو كمع الناس كيفوز بصدقو ( ىىذى
لىوي( )مىٍن صىدى عن اإلماـ الكاظم )ع(  ،ُُٗا٤بائدة/ : كما قيل ،َّّ/ٖٕالبحارؽى ًلسىانيوي زىٌكىى عىمى

، كتدركوف ا٢بقائق، كتنكشف لكم األسرار ،العجائب فـر هللا عليكم، ترك حغضوا أبصاركم عما 
 كتنٌسقوف مع األقدار.

ًُُْ خَُِّوِ ؤًَْسَُُ ًَخَُِّوُ َّؼَُِْْ خظَُْ َٓد ؤًُلَِِ بَُِْْيَ َِٖٓ خٌُِْعَدذِ ًَؤَهِِْ خُصََِّدشَ بَِّٕ خُصََِّدشَ ظَنْيََ ػَِٖ خُْلَمَْٙدءِ ًَخُُْٔنٌَُِْ ًٍََُِ ﴿ -٘ٗ
 ﴾ َٓد ظَصْنَؼٌَُٕ
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الذم  ،كر هللا تعأب اب٢بقيربط الصبلة كذ ذ، اذ النفٌ ااألخٌ نبلحظ السياؽ القرآ٘ب البليغ ا٥بادؼ    
قاعدتو خلق السماكات كاآلرض، كبسلسلة الدعوة إٔب هللا من لدف نوح كإٔب النيب دمحم )ص( 

بصلة متينة كاحدة  ،الكونيةكالسنن السنن اإلنسانية بْب كُب ذلك داللة على الَبابط  ،ا٣باًب
أقرأ ايدمحم من من التبلكة، أم ( اْتلُ ) :ا٤بعُب الداللة ةحدة، كىذا الَبابط لو معا٘ب كاسعمتٌ موٌحدة 

كعدـ  ،ب إليو سبحانو بكثرة تبلكتوكتقرٌ  ،الذم أكحاه ربك إليك ،ىذا القرآف آّيد السديد
باعو م منو كاتٌ التعلٌ  :ومعُب تبلوتوىجرة، تبلكة متدبرة كاعية صحيحة مع نفسك كعلى الناس، 

ـو لكأخبلقنا، ففي القرآف ٧باسن األحكاـ كالعسلوكنا نفوسنا ك ر معانيو كإقامة دين هللا ُب كتدبٌ 
يىاانن ًلكيلًٌ شىٍيءو )ليعملوا ّٔا كفيو  ،كالقصص كمكاـر األخبلؽ كىتػىٍفًصيلى كيلًٌ )، كفيو ٖٗالنحل/( تًبػٍ

ُب كذخّبتك ، فهو زادؾ كذخرؾ ّٖاألنعاـ/( مىا فػىرٍَّطنىا ُب اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو ) ُُُيوسف/( شىٍيءو 
فهو يهدم إٔب التقول كصراط مستقيم، كعإب ا٤بضامْب  ، كنعمة النعم،و قمة القمملكون ،الدعوة

يًٌئىاتًًو كىقىاهي( كقولو ) هللا قىىكحرز من الذنوب، ككرع عن ٧باـر هللا )كىمىٍن أتػٌ  كىمىٍن يػىتًَّق اللَّى ييكىفًٌٍر عىٍنوي سى
خّب القرآف ك ( : ًحٍصنه حىٍصْبه ٤بٍن ١بىىأى إلىيوً ىالتّػْقوُ )وٓت غرر ا٢بكم  ،ٓالطبلؽ/( كىيػيٍعًظٍم لىوي أىٍجرنا

( كأدًٌ الصبلة كاعًب ّٔا كاجعلها ُب مًب َوَأِقِم الصَّبَلةَ ب كرادع عن ارتكاب الفحشاء كا٤بنكر )مؤدٌ 
 ،ـ على إقامتها ُب أكقات فضيلتها كأبركاهنا كبكامل شركطها كآدأّاكدي كأىم اىتماماتك، حياتك، 

،  فإهنا عمود الدين ، كاخشع فيها،ا كأجزائها كحركاهتا كسكناهتا كتفاعل معهايع أركاهنٝب نكاتق
ةى ًلذًٍكرًمكقولو ) فىمىٍن كىٌَب ،  (دىًقٍيقه )الصَّبلةي ًميزىافه ) عن اإلماـ علي )ع( ،ُْطو/(كىأىًقًم الصَّبلى

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلمُ ) ِْٔ/ْٖالبحار( ٍستػىٍوَبى ا ( إٌف الصبلة ا٤بقبولة ا٤بستوفية ْنَكرِ ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػْ
زداد االنفصاؿ عن اككلما اب تعأب،  كصلو عن مشاغلك ُب الدنيا كت كالٍب تفصلىي شركطها ل

 (! أرحنا ّبا ايببلؿلذلك ٱباطب النيب ببلؿ فيقوؿ لو )الدنيا، ازداد االتصاؿ اب تعأب، 
فبل يتناسب معها دنس للطبائع، كهتذيب ح للرك كتطهّب للنفس كتزكية قٌيمة عبادة  :والصبلة

ألف  ،رتكاب الذنوب الكبّبة كال الصغّبةإالفحشاء كا٤بنكر، كال ينسجم مع منهجها الَببوم 
كسيلة تربوية  كىي ،ُب القوؿ كالعملتقول، كالتقول عصمة من الزلل كتسديد تربية على الالصبلة 

من تزكية النفس كهتذيبها كمن  ، طبائع ا٤بصلْب٥با آاثر جليلة تَبكها الصبلة ُب ،عالية ا٤بضامْب
خبلقية ا٢بميدة، ية كاألركحالالَببوية كترسيخ فيهم الصفات  ،إيقاظ ا٤بشاعر الطيبة ُب نفوسهم

َهىكالصبلة خّب كسيلة ) ( كعن كل ا٤بعاصي َعِن اْلَفْحَشاءِ )كترفع صاحبها ( تردع كٛبنع تَػنػْ
 ،كينفر منو الطبع السليم ،منكر ينكره الشرعكل ( كتردع عن  رِ َواْلُمْنكَ كالذنوب الكبّبة ) ،القبيحة

كالعبادات  ،كالقوؿ كالعمل ،جامعان بْب الصغائر كالكبائرمانعان ردعان  ،كالفطرة ا٤بستقيمة
ىي العبلقة بْب  ،فإف عبلقة اآلايت القرآنية ابآلايت الكونية ،كالعبلنية كُب السرًٌ  ،كا٤بعامبلت

، كقولو كٰبصل اليقْب اب رب العا٤بْب كّٔذه تكتمل ا٤بعرفة كيثبت العلم ،تاسوسات كا٤بعقوال
ٍتًيىكى اٍليىًقْبي ) كرب من كل شيء ُب أ( كلذكر هللا َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكبَػرُ ) ٗٗا٢بجر/ (كىاٍعبيٍد رىبَّكى حىٌبَّ أيى
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 ،تك كُب بيعك كشرائككجبللو ٖبشوع، كتذكره ُب صبلهللا  ةعظمتتذكر ، كأف كُب اآلخرة الدنيا
فإهنا الغفلة  )احذركآت غرر ا٢بكم ، كال تغفل عنو ُب ٝبيع شؤكنك ،كُب أمور حياتك كمعامبلتك

فهو أثر من آاثرىا ا٢بسنة،  ،( من الردع عن الفحشاء كا٤بنكرَوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكبَػرُ ) (من فساد ا٢بسًٌ 
 ُِٓالبقرة/( فىاذٍكيريك٘ب أىذٍكيرٍكيمٍ بطاعتو كقولو )أكرب من ذكر العبد   ،د برٞبتوبكلذكر هللا للع

أكسع من يكوف الذكر ف، كأعلى من سائر الطاعات ة،كسع من أكقات الصلواأ( ك َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكبَػرُ )
 .الكوف كالكائناتٝبيع كيشمل  ،عمر اإلنساف

تىوي كىتىٍسًبيحىوي )كقولو  ًئنُّ اٍلقيليوبي ) كقولو ،ُْالنور/( كيلّّ قىٍد عىًلمى صىبلى ٓت  ،ِٖالرعد/( أىالى ًبذًٍكًر اللًَّ تىٍطمى
 اي): (ٔٔٓت الصحيفة السجادية/ دعاء) اإلماـ السجاد )ع( دعاء منْب( حبً مي الى  ةي ذٌ لى  ري كٍ )الذً  غرر ا٢بكم

فؤائد  من( طيعْبى مي للً  اةه ٪بي  وي تي طاعى  نٍ مى  ايى كى  ،رينى للشاكً  وزه فى  هي ري كشي  نٍ مى  ايى كى  ،رينى للذاكً  رؼي شى  كرهي ذً  نٍ مى 
 ،كقمع للشيطاف ،النفوسالصدكر، كتزكية كانشراح  ،كحياة القلوب ،: الذكر مفتاح الصبلحالذكر

كيزيد من  ،كالصفاء كالنقاءكا٣بّب كالعصمة  كيثمر ا٢ببٌ  ،يقاظ من الغفلةإك الرٞبن،  منكتقٌرب 
 .لذلك ،الورع عن ٧باـر هللا

ا الًَّذينى قاؿ تعأب ) ًثّبنا ايى أىيػُّهى ( كهللا  يَػْعَلُم َما َتْصنَػُعوفَ واَّللَُّ ) ُْحزاب/األ( آىمىنيوا اذٍكيريكا اللَّى ًذٍكرنا كى
، فعليكم أف ال تغفلوا عنو سبحانو ،فبل ٱبفى عليو شيء ،عمالكم من خّب كشرأيعلم ٝبيع 

م من قرب إليكأفالشيطاف ال يغفل عنكم، كأف تتحسسوا بقربو سبحانو كٕببو كٔبذبو، فهو 
ٍبًل اٍلوىرًيدً أنفسكم فيجازيكم ٗبا تصنعوف كقولو ) كىىيوى ، كقولو ) ُٔؽ/( كى٫بىٍني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى

تيمٍ  الصبلة فيها  -ُ: فائدة، َٔاإلسراء/ (ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً كقولو )، ْا٢بديد/( مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
تنهاه عن ا٤بنكر  وا٣بشيةأيمره اب٤بعركؼ أبنواعو،  خبلصفاإلاإلخبلص كا٣بشية كذكر هللا، 

رىا من كل كيزٌكي نفسو كيطهٌ  ،مره ٫بو ا٣بّب كينهاه عن الشر)كتبلكة القرآف( أي وذكر هللاأبنواعو، 
 عن النيب )ص(الطبائع السيئة، كالصبلة الٍب ال يكوف فيها شيء  من ىذه الصفات فليست بصبلة. 

ا( ًإالٌ  هللاً  ًمنٍ  يػىٍزدىدٍ  ٓبىٍ  كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىاءً  عىنٍ  صىبلتيوي  تػىنػٍهىوي  ٓبىٍ  : )مىنٍ   .ُٖٗ/ِٖالبحار بػيٍعدن
 : معُب الصبلة -ِ

صلة بْب العبد كربو، ك٥با نسب كدرجات، فبمقدار ما ٙبصل الصلة ا٤بطلوبة اب تعأب، ٗبقدار ما 
، كتتقٌرب إٔب الطاعات كمعإب األمور، تتسامى ركحو كتنجلي نفسو، فتَبٌفع عن ا٤بعاصي كالتوافو

)كرع ا٤برء ينزىيوي عن كل دنٌية( فتكوف الصبلة قرة عْب ٓت غرر ا٢بكم ( الورع عن ٧باـر هللاكيسمى )
، كيذكر القرآف إقامة الصبلة، كٓب يقل وىناؾ فرؽ كبّب بْب إقامة الصبلة وبْب أدائهاالعارفْب، 

كرٞبة  ان مع هللا ُب الصبلة كغّبىا، فيكوف فعل الصبلة لطفصلوا، أم إقامة الصلة القوية ا٤بهمة 
 )فليس لكى ًمٍن صىبلًتكى إالٌ ما كعيت( ٓت ا٢بديثكتربية كتزكية للمصلي، 
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فبمقدار ما ٙبصل الصلة اب ٙبصل إقامة الصبلة، كٗبقدار ما ٙبصل اإلقامة ٰبصل ا٣بشوع، 
ع عن ٧باـر هللا، كالَبٌفع عن الفحشاء كٗبقدار ما ٰبصل ا٣بشوع ٙبصل تزكية النفس، كالور 

كا٤بنكر، ككثّب من الناس ييصٌلوف أداءن، كال يقيموف الصبلة بشرطها كشركطها، فبل تنهاىم عن 
الفحشاء كا٤بنكر، فهم يؤدكف حركات الصبلة ببل صلة، كال موصل كال اتصاؿ كال انفصاؿ عن 

كىاٍستىًعينيوا كقولو )يزدىم من هللا إاٌل بيعدان.  أمور الدنيا، كال يستذكقوف طعم الصبلة كخشوعها، فلم 
ا لىكىًبّبىةه ًإالَّ عىلىى ا٣بٍىاًشًعْبى  ًإنػَّهى ًة كى عن اإلماـ الصادؽ  : لثقيلة ك٩بلة،َلَكِبّبَةٌ  ْٓالبقرة/ (اًبلصَّرٍبً كىالصَّبلى

ء كا٤بنكر، )مىٍن أحٌب أف يعلم قبلت صبلتو أـ ٓب تقبل، فلينظر ىل منعتو صبلتو عن الفحشا )ع(
كىطىٍاعىةي  ،ًلمىٍن ٓبٍى ييًطٍع الصَّبلىةى  صىبلةى  )الى  وعن النيب )ص( ،َّ/٦ٖبمع البياف فبقدر ما منعتو قبلت منو(

مىٍن أىرىٍادى أىٍف )عن اإلماـ الصادؽ )ع( ، ُٖٗ/ِٖالبحار( كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىٍاءً  عىنٍ  الصَّبلىًة أىٍف تػىنػٍهىى
هي ، فىًإفَّ هللاى يػيٍنزًؿي اٍلعىٍبدى ًمٍثلى مىٍا يػيٍنزًؿي الٍ يػىٍعًرؼى كىٍيفى مىٍنزً  عىٍبدي لىتىوي ًعٍندى هللًا فػىٍليػىٍعًرٍؼ كىٍيفى مىٍنزًلىةي هللًا ًعٍندى

  .ُٔٓ/ُٕالبحار( هللاى ًمٍن نػىٍفًسوً 
 العشروف من القرآف الكرميا٢بادي و ا١بزء 

ْْ ًَبَُِيُنَد زِدَُّعِِ ىَِِ ؤَلَُْٕٖ بَُِّد خٍََُِّّٖ ٌَََُِٔخ ِٓنْيُْْ ًَهٌٌُُُخ آََٓنَّد زِدٍَُُِّ ؤٍَُِّْٗ بَُِْْنَد ًَؤٍَُِّْٗ بًٌَََُُُِْْد ظُفَديٌُُِخ ؤَىََْ خٌُِْعَدذِ بَُِّد  ﴿ -ٙٗ
 ﴾ ًَبَُِيٌُُْْ ًَخلًٌِ ًََٗمُْٖ َُوُ ٌَُُِِْٕٕٓٔ

كاسع  ،عميق ا٤بعُب ،دقيق ا٤ببُب ،قبليغ رقي ،٩بيزفِب ٭بوذجي ( تعبّب قرآ٘ب اِبلٍَِّب ِىَي َأْحَسنُ )   
ٯبابيات مانع للسلبيات، سواء أكاف ذلك ُب األقواؿ أك األفكار أك األفعاؿ أك الداللة، جامع لئل

إنو أك األخبلؽ الٍب تصاحبو، كحكمة العبارات، ُب األشكاؿ أك ا٤بضامْب أك ُب اإلشارات 
وال يتأّىل الستعمالو إاّل أصحاب  ذ لؤلحاسيس،اذ ُب ا٤بشاعر، أٌخامصطلح حركي كاقعي نفٌ 

الكفاءة وا٣بَبة والتجربة وأىل االختصاص، ولكن من الضروري الوصوؿ إليو، ومن صََب 
فتكوف  ،القرآف كى قي لي أف يكوف خي  اب٣بطأ فتكوف مثلو، بل أطمحفبل ترد ا٣بطأ . عليو وصَل إليو

كال  ،ئْببود كالنصارل كآّوس كالصاة حسنة لآلخرين. كال ٙباكركا كال تناقشوا كال تدعوا اليهك قد
اِبلٍَِّب )ا٤برنة الكفوءة ا٤بختلفة إاٌل آّادلة العقائدية عات اكالنز  ،تناظركا ُب كل ا٣ببلفات ا٤بذىبية

العلمي ا٤بوضوعي النموذجي ا٢بوار الناجح الصادؽ ( آّادلة الٍب فيها أساليب ِىَي َأْحَسنُ 
ٕبيث  ،سن ا٣بلق كسعة الصدرحي كى  ،ىو الرفق كاللْب ُب القوؿاؼ، ك ا٥بادئ الشفٌ اٌب ب ا٤بؤدٌ 

كالغضب اب٢بلم  ،كمقابلة ا٣بشونة ابللْب  ،ل بو ا٣بصمكال يتأذٌ  ،لو ا٤بقابلكيراتح كيطمئن ينشرح 
العلو األان ك  كدلع العضبلت كحبٌ على ا٣بصم، صد منها للغلبة قكا١بهل ابلعلم، كأف ال يكوف ال

لْب فإف اعتماد الرفق كالٌ  ،كىداية ا٣بلقكمعرفة ا٢بقيقة د بياف ا٢بق كالتباىي، بل يكوف القص
بداية النجاح كاإلصبلح كقولو ، كا٢برص على كحدة الكلمة، ككلمة التوحيد، ىي كاظهار ابة

نٍػفىضُّوا ًمٍن حىوٍ ) ، ُٗٓآؿ عمراف/( ًلكى فىًبمىا رىٍٞبىةو ًمنى اللًَّ لًٍنتى ٥بىيٍم كىلىٍو كيٍنتى فىظِّا غىًليظى اٍلقىٍلًب الى
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كىًإانَّ كقولو )  ،ظهار ا٢بقإكأف يتعاكان على  ،ف يتفق اجملادؿ مع خصمو على القواعد ا٤بشَبكةأو 
ؿو ميًبْبو  كيٍم لىعىلىى ىيدنل أىٍك ُب ضىبلى نىكيمٍ كقولو ) ،ِْسبأ/( أىٍك ًإايَّ نػىنىا كىبػىيػٍ ًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ آؿ ( تػىعىالىٍوا ًإٔبى كى

ٍيًع جىوىاٍنًًبًو( النيب )ص( عن ،ْٔعمراف/ ٍاطىوي ًمٍن ٝبًى كنز : )ًإفَّ ًدٍينى هللًا تػىعىٍأبى لىٍن يػىٍنصيرىهي ًإالَّ مىٍن أىحى
  .ِٖٖٖٔالعماؿ خرب

ُهمْ )  ،من كاف معاندان ظا٤بان مكابران ٧بارابن لكم ،( استثناء من ا٢بكم العاـِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنػْ
ال يتبعوف العلمي كىم أيضان الذين إذا ٠بعوا ا٢بوار  ،ابلعداكة كالبغضاء ك٧برضان متآمران عليكم

القاعدة ا٤بشَبكة لكل الرساالت  ،ألهنم ا٫برفوا عن التوحيد ،كال ينفع فيهم الرفق ،بان أحسنة تعصٌ 
ألنو ال ينفعهم  ،ىم ابلٍب ىي أحسنو كالشدة، كال ٘بادلكا٣بشونة ىم ابلغلظة و فجادل، السماكية
( فىبلى عيٍدكىافى ًإالَّ عىلىى الظَّاًلًمْبى كقولو )،  ة كا٥بوافمن الضعف كا٤بذلٌ  بل يعتربكنو حالةن  ،اللْبالرفق ك 

  .ُِٗالبقرة/
ىيٍم ًإٍف ُب صيديكرًًىٍم ًإالَّ ًكبػٍره مىا ىيٍم بًبى كقولو ) ًت اللًَّ ًبغىٍّبً سيٍلطىافو أىاتى ( اًلًغيوً ًإفَّ الًَّذينى ٯبيىاًدليوفى ُب آىايى

َنا َوأُْنِزَؿ ِإلَْيُكمْ ) ٔٓغافر/ وىذا من مصاديق اجملادلة ابلٍب ىي ( َوُقوُلوا َآَمنَّا اِبلَِّذي أُْنِزَؿ ِإلَيػْ
كقولوا آمنا بنقاط  ،، كقولوا ٥بم أيها ا٤بسلموف ُب نقاشكم آمنا ابلقرآف الذم أنزؿ إليناأحسن

( ربنا َوِإ٥َبَُنا َوِإ٥َبُُكْم َواِحدٌ  أنزلت إليكم )الٍب (قبل التحريف)االتٌفاؽ، كآمنا ابلتوراة كاال٪بيل 
ك٫بن لو من التسليم، أم ( َو٫َبُْن َلُو ُمْسِلُموفَ )كا٣بالقية لوىية ، ال شريك لو ُب اإلكربكم كاحد

كالتباغض؟ كالتفٌرؽ ب فلماذا التعصٌ  ،٤بنهجوخاضعوف مطيعوف منقادكف مستسلموف ٢بكمو 
الواجبات، أما من انحية العقيدة فإف رسالة النيب دمحم )ص( كلكنا بشر نشَبؾ ُب ا٢بقوؽ ك 

مكملة لتلك الرساالت كفق حكمة هللا كعلمو ٕباجة البشر، التوراة كاال٪بيل ُب أصلها حق من 
، آمن بو ا٤بسلموف القرآففما اتفق منها مع  ، كاألصوؿ اثبتة ُب كل األدايف السماكية،عند هللا

كما  ٗا٢بجر/( ًإانَّ ٫بىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي ٢بىىاًفظيوفى ٙبريف كقولو )ألف هللا حفظ القرآف من أم 
عىوي فىًإ٭بَّىا ًإٍٜبيوي عىلىى الًَّذينى يػيبىدًٌليونىوي ، كقولو )خالف كتاب هللا أعرضوا عنو مىا ٠بًى لىوي بػىٍعدى ( فىمىٍن بىدَّ

 . ُُٖالبقرة/
ٍلىفي )ا٤بؤمن عن النيب )ص( شعار التحابب كالتآلف كالتقارب، ( َأْحَسنُ اِبلٍَِّب ِىَي : )فائدة أيى

ٍلىفي كىال يػيٍؤلىفي  ،كىيػيٍؤلىفي  يػٍرى ًفٍيمىٍن الى أيى  ٕٗٔكنز العماؿ خرب( اسً لنَّ لً  مٍ هي عى فى أنػٍ  الٌناسً  رى يػٍ خى ، كى كىالى خى
وخصت ، بٌغضيي كٰببب كال  ،كيبٌشر كال ينٌفر ،٪بح الذم يقٌرب كال ييبٌعد: األصلح كاألاألحسن

، كسبب التخصيص ألف ا٤بفركض ُب وأريد منها عمـو معناىا وسعة مغزاىا ،اآلية أىل الكتاب
لوا ا٢بق )القرآف( ماداموا يؤمنوف اب كاليـو اآلخر كما يزعموف. كتعرض أىل الكتاب أف يتقبٌ 

موضوع  كالنقاش النموذجي، فيكوف ىناؾ ،كا٢بوار العلمي ،اآلية قواعد ا١بداؿ ا٤بوضوعي
)كمن  ٓت غرر ا٢بكم، وأسلوب ا٢بوار أىم ويتقدـ على مادة ا٢بوار، وأسلوب النقاش ،النقاش



 

 532                 ا٢بادي والعشروف / ا١بزءٜٙ/ عدد آايهتا  كية/ م ٜٕالعنكبوت / سورة ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ 
 

ا٢بوار( مع األسلوب الفِب ة )حجيٌ ا٤بهم ضٌيع األىم( فإذا اشَبؾ الدليل العلمي غّب اشتغل ب
يٌتبع األحسن كالذم  (َأْحَسنُ اِبلٍَِّب ِىَي الناجح ) حصل ا١بداؿكمركنتو ( أسلوب ا٢بوارالدقيق )

كأتجيل  ،تٌفاؽنقاط االكا بؤ ، كأف يبدةكا٤برغوب ىو اإلنساف األحسن، فيصلوف إٔب النتائج ا٤بطلوبة
االرشيد بقولو )ا٤بفيد كىذا ىو القوؿ السديد  ،بلؼتخنقاط اال  .َٕاألحزاب/( كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدن
حٌب تنتهي من  ،من حيث ٰببٌ )أبدأ معو  أوالً  صادقة ف ا٢بوار على قواعد علميةو وأف يك

كالثبات  ،)ا٤بركنة ُب التعامل واثلثاً كال مرانن فتستغل(  ،)ال تكن صلبان فتمل واثنياً ( حيث ٙببٌ 
ادٍعي ًإٔبى كقولو )  ،ْْطو/ (فػىقيوالى لىوي قػىٍوالن لىيًٌننا لىعىلَّوي يػىتىذىكَّري أىٍك ٱبىٍشىىكقولو )  (على ا٤ببادئ كاألخبلؽ

ًبيًل رىبًٌكى  اًد٥ٍبيٍم اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني  سى ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة ا٢بٍىسىنىًة كىجى كىالى تىٍستىًوم كقولو ) ُِٓالنحل/( اًب٢بًٍٍكمى
( فىمىٍن أىٍبصىرى فىًلنػىٍفًسًو كىمىٍن عىًميى فػىعىلىيػٍهىا) ّْفصلت/( ا٢بٍىسىنىةي كىالى السَّيًٌئىةي اٍدفىٍع اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني 

دَّةى ًبرًٍفقو ، كى ٓت غرر ا٢بكم َُْاألنعاـ/ ٍافى الٌرًٍفقي أىٍكفىٍق( اً : )أيٍخليًط الشًٌ : )ًإفَّ عن النيب )ص(ٍرًفٍق مىٍا كى
ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ) ،َٔصٕٓالبحار الرًٌٍفقى ٓبٍى يػيويضىٍع ُب شىٍيءو ًإالَّ زىانىوي ، كىالى نيزًعي ًمٍن شىٍيءو ًإالٌ شىاٍنىوي(

ُهمْ  ندكا كاتٌفقوا على أف ٱبتلفوا، ألهنم حاقدكف على اإلسبلـ كارىوف للمسلمْب، كال ( كعاِمنػْ
 .ييؤمىني شٌرىم كالييؤمىلي خّبىم

كمقارعة ا٢بجة اب٢بجة كقولو  ،( من ا١بدؿ كا١بداؿ كآّادلة تكوف ابللسافَواَل ُ٘بَاِدُلوا) -ِ
تيٍم صىاًدًقْبى ) انىكيٍم ًإٍف كينػٍ اتيوا بػيٍرىى حبل ٦بدكؿ أم مفتوؿ  يقاؿ ،كاألصل فيها القوة ُُُالبقرة/( ىى

فكل كاحد منهما يريد أف يلوم  ،ثناف ُب موضوع معٌْب إتو، كحْب يتناقش من حبلْب لزايدة قوٌ 
كالقرآف يدعو إٔب ا٤بناقشات العلمية كا٤بفاكضات إٔب قناعات جديدة، صاحبو عن قناعاتو، 

ال يوجد فيها  ،ىادئة صادقة دة كا٥بادية، أبجواء نفسيةبة كا٤بفيبة كا٤بؤدٌ ا٤بنطقية ا٤بهذٌ ا٢بوارية 
، ء ولكن ال تنقطع ا٤بوّدات والّصبلتوإف اختلفت اآلرانفعاالت كتباغض كخشونة ككراىية، إ

ض حليدكمن ا٢بق اب٢بق يكوف : الذم ؿ ا٤بمدوحاوا١بد، كجداؿ مذمـوؿ ٩بدكح اكىناؾ جد
( اًدؿي الًَّذينى كىفىريكا اًبٍلبىاًطًل لًييٍدًحضيوا ًبًو ا٢بٍىقَّ كىٯبيى : كقولو )ؿ ا٤بذمـواوا١بدكٰبٌجمو الباطل، 
قـو  لَّ ا ضى مى ) وعن النيب )ص( ،ّا٢بج/ (كىًمنى النَّاًس مىٍن ٯبيىاًدؿي ُب اللًَّ ًبغىٍّبً ًعٍلمو كقولو ) ،ٔٓالكهف/

ا بػىٍعدى  أيمَّةه  ًإٍختػىلىفىتٍ  مىاٍ )عن اإلماـ علي )ع(  (بعد أف ىداىم هللا إاٌل أكتوا ا١بداؿ  أىٍىلي  ظىهىرى  ًإالَّ  نىًبيًٌهى
اٍ  ٍا  أىٍىلً  عىلىىٍ  ابىًٍطًلهى  . ُّٖأمإب ا٤بفيد ص( إالٌ ما شاء هللاحىقًٌهى

زِوِ ًََٓد َّفْمًَُ زِأََّدظِنَد بَُِّد  ًًٍَََُُِٖيَ ؤََُّْْٗنَد بَُِْْيَ خٌُِْعَدذَ كَدٍََُِّّٖ آَظَْْنَدىُُْ خٌُِْعَدذَ ُّآِْنٌَُٕ زِوِ ًَِْٖٓ ىَاَُُدءِ َْٖٓ ُّآِْ ﴿ -ٚٗ
 ﴾خٌَُْدكًَُُِٕ

أَنْػَزْلَنا )كعلى الطريقة الٍب يوحي ّٔا هللا لرسلو  ،صلد ا٤بتٌ ا٤بوحٌ الواحد على النهج  (وََكَذِلكَ )   
كما أنزلنا إٔب موسى كعيسى التوراة كاال٪بيل ُب توحيد هللا   ،القرآف الكرٙب (ِإلَْيَك اْلِكَتابَ 

َناُىُم اْلِكَتاَب يُػْؤِمُنوَف ِبوِ ٤بنهجو ) يمكالتسل ( كىم العلماء ا٤بنصفوف من أىل الكتاب، فَالَِّذيَن َآتَػيػْ
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 ،كعبد هللا ابن سبلـ  ،ُب كتبهم وهنم كجدكا عبلماتأإذ  ،نصافهم يعتقدكف صدؽ القرآفإسب ٕب
منسجم مع كتبهم  صولو العامةأبالقرآف  لككرقة بن نوفل كغّبىم، كما أف ٧بتو  ،دةعكقس بن سا

( كمن أىل مكة أك من أىل الكتاب من يؤمن ابلقرآف َوِمْن َىُؤاَلِء َمْن يُػْؤِمنُ ا٤بنزلة الصحيحة )
( ا١بحود ىو ٯَبَْحدُ ( )َوَما ٯَبَْحُد ِبَِاَيتَِنا ِإالَّ اْلَكاِفُروفَ ، ال عن رغبة كال رىبة )كعلم عن بصّبة

ا أىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمنا كقولو )  ،القلبقنو يعناد( ما استكفهم ك نكار )عن علم اإل قىنػىتػٍهى كىجىحىديكا ًّٔىا كىاٍستػىيػٍ
ا١بحود اإل٢باد ك  : كما يينكر آايتنا مع كضوحها إالٌ الكافركف الذين يعتمدكف، أمُْالنمل/( كىعيليوِّا

 دينان ٥بم كقولوا٤بضطرب ذكا السبيل الباطل كىم الذين اٚبٌ  ،للحق ابلباطل ٤بشٌبهوفا ،كالعناد
ؿي فىأىٗبَّ تيٍصرىفيوفى ) اذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى (، ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي كالذم ) ِّيونس/( فىمى

: )كيلُّ شىٍيءو ٯبىيرُّهي اإًلقٍػرىٍاري  عن اإلماـ الباقر )ع(: ُب اللغة التغطية كالسَب كا٢بجاب. والكفر
(كىالتٍَّسًلٍيمي فػىهيوى اإلً  ٍاري كىا١ٍبيحيويدي فػىهيوى اٍلكيٍفري عن النيب  ،ّٕٖ/ِالكاُب ٲٍبىٍافي ، كىكيلَّ شىٍيءو ٯبىيرُّهي اإًلٍنكى

أدٗب الكفر أف يسمع الٌرجل عن أخيو الكلمة فيحفظها عليو، يريد أف يفضحو ّٔا، أكلئك ))ص( 
   .: ال أماف ٥بمال خبلؽ ٥بم ،ِٕٔ/ٖٕالبحار( ال خبلؽ ٥بم

 ﴾ ًُنْطَ ظَعٌُِْ ِْٖٓ هَسِِْوِ ِْٖٓ ًِعَدذٍ ًََُد ظَىُؽُّوُ زَِِْْٔنِيَ بًٌِخ َُدَْظَدذَ خُُْٔسْؽًٌَََُِِٕٓد  ﴿ -ٛٗ
  ة الرسوؿ )ص((تقرر اآلية أميّ )

( كال تكتبو بيدؾ، أم ما كنت تعرؼ َواَل َٚبُط ُو بَِيِميِنكَ كما كنت ايدمحم تقرأ من قبل القرآف كتاابن )
ان بن عباس: كاف رسوؿ هللا )ص( أميٌ اعن  ،ألنك أمي ،قبل نزكؿ ىذا القرآف ءة كال الكتابةاالقر 

ٍراتىبى  ( لو كنت تقرأ أك تكتب إذفِإًذا اَلْرََتَب اْلُمْبِطُلوفَ ال يقرأ شيئان كال يكتب )  اٍلميٍبًطليوفى الى
 ،و إٔب هللاكقالوا لعٌلو التقطو من كتب األكائل كنسب ،ُب القرآفا٤بشككوف لشك الكفار ا٤ببطلوف 

حرفان كال  طٌ ٚبمع شيء من التغيّب كالتطوير، ككل قومك يعرفوف أنك أمي ال تقرأ كال تكتب كال 
فما شبهتهم كىذا ماضيو بينهم؟ كىذه  ،يكتبوف لو كحي القرآفٌتاب بل كاف لو كي  ،ؾسطران بيد

ديكنىوي مىٍكتيوابن الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى اكقولو )  ،ابيحقيقتو )ص( ال تقبل االرت لنَّيبَّ اأٍليمًٌيَّ الًَّذم ٯبًى
يلً  : ٓب يكن ُب ا١بزيرة العربية كما حو٥با ومن ا١بدير ذكره، ُٕٓاألعراؼ/( ًعٍندىىيٍم ُب التػٍَّورىاًة كىاإٍلً٪بًٍ

م ليحضر عنده كيستفيد منو، ككاف ءة كالكتابة، كال يوجد ميعلٌ ادرس علمي، كال مدرسة لتعليم القر 
: األمي ّٖٓ/ُِتفسّب األمثل( رجل كامرأة كاحدة. ُٕرأكف كيكتبوف ُب مكة )قوع الذين ي٦بم

ابلقرآف  تيكٙبدٌ  ،، كمع ذلك أصبحت تعرؼ علـو األكلْب كاآلخرينالذي ال يقرأ وال يكتب
كىذا دليل  ،عجزكافمن مثلو قصّبة أف أيتوا ٗبثلو أك بسورة  ،الكرٙب البلغاء كالفصحاء كاأللٌداء

( كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبًٌكى فىًإنَّكى أبًىٍعييًننىاكقولو )كيسٌددؾ كيؤيٌدؾ   ،وحي هللا إليكأنك نيب يي على 
، صاحب حكيم ا٢بكماء ،و ربو( عآب العلماءم، أما أمٌية العلم فكاف )ص( )ٗبا علٌ ْٖ/الطور

فهذا  ُُّالنساء/( اللًَّ عىلىٍيكى عىًظيمنا كىعىلَّمىكى مىا ٓبٍى تىكيٍن تػىٍعلىمي كىكىافى فىٍضلي كقولو )  ا٣بلقي العظيم،
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 ،فهو أكرب كأقدر من طاقة البشر ،يشهد بذاتو على أنو ليس من صنع البشرا٤بعجز القرآف الكرٙب 
فاعلة توحي للقلب أبف كراءه قوة  و البليغةكمعرفة البشر كآفاؽ البشر، ككل كقفة أماـ نصوص

ال يصدراف عن  ك٧بركان للمشاعر  مؤثران ُب النفوسُب عباراتو سلطاانن كيظهر ٧ٌبركة للمشاعر، 
كىو أمي؟ فهذا دليل قاطع على أنو كتاب ا٣بارؽ ابلقرآف ا٤بعجز البشر! فكيف أيٌب دمحم )ص( 

يدو )هللا  ٍلًفًو تػىٍنزًيله ًمٍن حىًكيمو ٞبًى ٍيًو كىالى ًمٍن خى ٍتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٍْبً يىدى فىبلى أى كقولو )، ِْفصلت/( الى أيى
ًثّبنا فنا كى بػَّريكفى اٍلقيٍرآىفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍّبً اللًَّ لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى لىًكًن اللَّي كقولو ) ِٖالنساء/( يػىتىدى

ا ًئكىةي يىٍشهىديكفى كىكىفىى اًبللًَّ شىًهيدن كىو دليل ، ُٔٔالنساء/ (يىٍشهىدي ٗبىا أىنٍػزىؿى ًإلىٍيكى أىنٍػزىلىوي ًبًعٍلًمًو كىاٍلمىبلى
 .ُّا٤بدثر/( كىالى يػىٍراتىبى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى كىاٍلميٍؤًمنيوفى على أمية الرسوؿ )ص( كقولو )

كال يكتب كاف أىل الكتاب ٯبدكف ُب كتبهم أف دمحمان )ص( ال ٱبط   -ُ: أسباب النزوؿ: فائدة
 ،شاذضعيف كىذا رأم  ،( هني فليس ينفي ا٣بطَواَل َٚبُط وُ فنزلت اآلية: كقاؿ بعضهم ) ،كال يقرأ

 ،و أبنو أمي: كيف مٌن هللا على نبيٌ سؤاؿ -ِ( وُ َواَل َٚبُطَّ )ألنو لو كاف هنيان لكاف بنصب الطاء 
: إ٭با كصفو بعدـ ا٣بط ا١بوابصفات الكماؿ؟ من كىي  ،كال يعرؼ ا٣بط كالكتابة كالقراءة

ُب التوراة كاال٪بيل أنو أمي ال يقرأ كال  من صفتوٯبدكف ألف أىل الكتاب كانوا  ،كالكتابة كالقراءة
يكتب، كبذلك يتطابق ا٤بنقوؿ مع ا٤بعقوؿ، كُب ظركؼ استثنائية خاصة أف يكوف عدـ القراءة 

كابلسنة لكتب السماكية، اخاًب  ،كالكتابة من الكماؿ، أف أيٌب النيب )ص( ابلقرآف ا٤بعجز ا٣بالد
، حٌب عصومان عن ا٣بطأ !مفيكوف قولو كفعلو كتقريره  ،ا٤بضامْب عاليةا٢بكيمة كالسّبة البليغة 

النَّيبُّ أىٍكٔبى )كقولو  َٖالنساء/( مىٍن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اللَّى ) وأصبحت طاعتو من طاعة هللا كقول
بُّوفى اللَّى كقولو ) ٔاألحزاب/( اًبٍلميٍؤًمًنْبى ًمٍن أىنٍػفيًسًهمٍ  تيٍم ٙبًي  فىاتًَّبعيو٘ب ٰبيًٍبٍبكيمي اللَّي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ًإٍف كينػٍ

ٍا ًجٍئتي ًبوً ٍم حىٌبَّ يىكيويفى ىىوىاٍهي تبالى يػيٍؤًمني أىحىديكي ) عن النيب )ص(، ُّآؿ عمراف/ (ذينيوبىكيمٍ  ركح  (عان ًلمى
-ّالنجم/( الَّ كىٍحيه ييوحىىًإٍف ىيوى إً  ، وىلكىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٥ٍبى )تعأب ىذا يدؿ على قولو  ُُٕ/ٔالبياف

أف )النيب أمسك القلم بيده ككتب معاىدة الصلح( ُب  ٜٕٛص ٗمسند أٞبد جكجاء من  ،ْ
تفسّب ، ك٨بالف لصريح القرآف ، كيعارض ا٤بتواتر،ع صلح ا٢بديبية، كىذا حديث ضعيفو موض
  . ّٖٔ/ُِاألمثل
 ﴾ َٖ ؤًُظٌُخ خُْؼَِِْْ ًََٓد َّفْمًَُ زِأََّدظِنَد بَُِّد خُظَّدٌَُُِٕٔزََْ ىٌَُ آََّدضٌ زَِّْنَدضٌ كِِ صًًَُُِ خٍَُِّّ ﴿ -ٜٗ
ا٤ببطلوف، إٌف القرآف ليس كتاابن كظن ( لئلضراب أم كبل ليس األمر كما حسب الظا٤بوف َبلْ )   

( لىقى اقٍػرىٍأ اًبٍسًم رىبًٌكى الًَّذم خى )من صنع دمحم كقولو مكتوابن ك٨بطوطان ليس ك من فصوؿ كٕبوث مؤلفان 
من عند  آايت على أهنا ،اللةاالعجاز ساطعات الدٌ ( كاضحات َبْل ُىَو َآاَيٌت بَػيَِّناتٌ )، ُالعلق/
إاٌل من خبلؿ فهم القرآف كال يفهم كأهنا نزلت من خبلؿ حركة الواقع حسب أحداثو، هللا، 

 ،وي لىقيٍرآىفه كىًرٙبه ًإنَّ كقولو )حجة هللا على الناس، كدستور حياهتم،  حركي ٧بفوظ كتاب فهو  الواقع، 
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من حصْب أمْب منيع ن صكُب ح ،: مصوف ك٧بفوظمكنوف ٖٕ-ٕٕالواقعة/( ُب ًكتىابو مىٍكنيوفو 
نىا ٝبىٍعىوي كقولو )يسَّر هللا حفظها كتفسّبىا   ،التحريف هي فىاتًَّبٍع قػيٍرآىنىوي فىًإذىا قػىرى  ،كىقػيٍرآىنىوي ًإفَّ عىلىيػٍ ٍبيَّ  ،ٍأانى

نىا بػى  على عمومهم ُب كل زماف كمكاف، ( ٓت ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ ) ُٗ-ُٕالقيامة( يىانىوي ًإفَّ عىلىيػٍ
 ،ُٕالقمر/( كىلىقىٍد يىسٍَّرانى اٍلقيٍرآىفى لًلذًٌٍكًر فػىهىٍل ًمٍن ميدًَّكرو كقولو )  ،كال لبس فيها كال غموض ،عناية ّٔا

كىم خزنة علم  ،مة ا٥بدل كأكلو األلبابئا٣بلق كأ قادة ا٢بق كسادةاألمناء ا٢بفظة كىؤالء العلماء 
التقاة كاألمناء عليو، فإذا كانت آايت بٌينات ُب صدكر أمثاؿ ىؤالء الثقاة كا٢بريصْب الكتاب 

ٍحتىجَّ عىلىى النٍَّاًس ٗبىاٍ اً ًإفَّ هللاى عىزَّ كىجىلَّ )عن اإلماـ الصادؽ )ع( ، العباد على ا٥بداة كانوا حجة
ىيٍم كى  كال يكوف ذلك إاٌل ظلمان  ،كإنكار غّبىم ٥بم ال يضر ا٢بقيقة ،ُّٔ/ُالكاُب (مىٍا عىرَّفػىهيمٍ آاتٍى

  .ِِٗالبقرة/( كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّ فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى ألنفسهم كللناس كقولو )
كالزايدة  تغيّب،أٌف هللا تعأب حفظو من التبديل كالتحريف كال ومن خصائص القرآف العظيم

ًإانَّ ٫بىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي كقولو )ُب ا٢بفظ ُب السطور كُب الصدكر،   كالنقصاف كالتبلعب، 
كبنشره بكل مكاف كزماف، كترٝبتو إٔب أىم اللغات العا٤بية، ترٝبة تقريبية  ٗا٢بجر/( ٢بىىاًفظيوفى 
 ،رة لديهم غّب ٧بفوظة ُب صدكرىمفإهنا مسطٌ  ،ةا٤بنزل السماكية ٖببلؼ غّبه من الكتبللنص! 

كىي القدرة على  ،لذلك أعطى هللا األمة اإلسبلمية صفة ٩بيزةكالتزييف، ك٥بذا دخلها التحريف، 
( َوَما ٯَبَْحُد ِبَِاَيتَِنا ِإالَّ الظَّاِلُموفَ العلمية )ا٤بؤىلة ا٣باصة حفظ القرآف الكرٙب ُب صدكر النخب 

ا أىنٍػفيسيهيٍم و اإلنكار عن علم ما استيقنو القلب كقولو ): ا١بحود ىٯَبَْحدُ  قىنػىتػٍهى كىجىحىديكا ًّٔىا كىاٍستػىيػٍ
( ا٤بستكربكف ا٤بتجاكزكف الظَّاِلُموفَ حقها إاٌل ) س، أم كما يكذب ّٔا كيبخُْالنمل/( ظيٍلمنا كىعيليوِّا

، ٯبهلوف تقوٙب األمور ،٢بقائقفوف ُب تقدير ارٌ الذين يتط ،ا٢بد ُب الكفر كالعناد كا٤بكابرة كالفساد
( ًإنَّوي الى يػيٍفًلحي الظَّاًلميوفى كقولو )  ألنفسهم كلغّبىم، أبىل العلم كاإلٲباف، كىم الظا٤بوف كٓب يقتدكا

  .ُِاألنعاـ/
 : فائدة

( ىم أئمة أىل البيت )ع( ٓت ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ على قولو )البارز كا٤بصداؽ الواضح  -ُ
يػىٍوـى ، كاألمناء العاٌموف الكفؤ على الشريعة، كٞباة اإلسبلـ كقولو )علـو الكتاب كالسنة افزٌ خي 

لىٍن  ،كالقيرآف مىٍع علي ،)علي مىٍع القيرآفً  عن النيب )ص(، ُٕاإلسراء/( نىٍدعيوا كيلَّ أيانىسو إبًًمىاًمًهمٍ 
ًقىٍا حىٌبَّ يىرًدىٍا عىلىيَّ ا٢بٍىٍوضى  ً  وعنو )ص( ،ُِٓ/ّعساكر بنالاتريخ دمشق ( يػىٍفَبى )أسىٍاسى اإلسىبلـى حييبًٌ

كاآلية كاسعة الداللة فليس ىذا ا٤بعُب منحصران فيهم )ع(  ُّّٕٔكنز العماؿ خرب( أٍىًل بػىٍيًٍب كىحيبَّ 
 ،ِْٔ/ْاألمثل ًسحي(فػىيػىٍنشىرًحي لىوي صىٍدريهي كىيػىنػٍفى  ،نػيويره يػىٍقًذفيوي هللاي ُبٍ قػىٍلًب مىٍن يىشىٍاءي : العلمُ : )ٓت ا٢بديث

كنظاـ  ،كقادة ا٤بؤمنْب ،فهي زماـ الدين ،: أصل كل خّبواإلمامةضمن مؤىبلت خاصة، 
: عن النيب )ص(كصبلح الدنيا كاآلخرة،  ،ا٤بؤمنْب كعزٌ  ،كأماف من الفرقة ،ككحدة األمة ،ا٤بسلمْب
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ٍا ٪بىى  نىًة نػيٍوحو مىٍن رىًكبػىهى ًفيػٍ ثىًل سى ()مىثىلي أىٍىلي بػىٍيًٍبً كىمى ٍا غىرًؽى  ُُّْٓكنز العماؿ خرب ٍا كىمىٍن ٚبىىلَّفى عىنػٍهى
 .كٞباة الشريعة ،كٞبلة الرسالة ،كامتداد النبوة ،كاألئمة ا٥بادكف )ع( خلفاء الرسل ككرثة األنبياء

بعيدة ا٤برامي عالية ا٤بضامْب، فهي  ،ميقة ا٤بعا٘ب دقيقة ا٤ببا٘بعُب القرآف الكرٙب آايت بليغة،  -ِ
كتفصيل لكل لكل شيء( )تبياف )كسيٌلم قيادة، فيها  ،كمنهج سعادة ،كدستور حياة ،ملقوانْب ع

تػىٍنطً اٍلقيٍرآفي ذىًلكى ) عن اإلماـ علي )ع(، كما فرط هللا فيها من شيء (شيء ٍاًمله ًلمىٍن قيوىهي، فىإٍنوي فىاسى حى
ًطقه ًلمىٍن  ،ٞبىىلىوي  م لكٞبلة العبة ا٣بلق، ٬بك ( كىم سادة ا٢بق ْلِعْلمَ الَِّذيَن ُأوُتوا ا( أما )ٍستػىٍنطىقىوي اى كىانٍى

كاألمناء عليو، ركف بو كيتأثٌ مع القرآف ىم الذين يتفاعلوف ذم السّبة ا٢بسنة، لباب، كلوا األأك 
قرآف لركف اركا آايتو، ككل الذين يتدبٌ كلما تدبٌ   ،كيتحسسوف بببلغتو كسعة آفاقو ،كيستفيدكف منو

ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي ًإلىٍيكى هم من مائدتو الغنية ٗبقدار التفاعل معو كقولو )كيطعم ،يكرمهم هللا من علومو
تًًو كىلًيػىتىذىكَّرى أيكليو اأٍلىٍلبىابً  بػَّريكا آىايى آايىٍتي اٍلقيٍرآًف : ))ع(زين العابدينوعن اإلماـ ، ِٗ/ص( ميبىارىؾه لًيىدَّ

ٍا فػىتىٍحتى ًخزىاٍنىةن  اٍ  خىزىاًٍئني اٍلًعٍلًم، فىكيلَّمى بىًغي لىكى أىٍف تػىٍنظيرى ًفيػٍهى ( َوَما ٯَبَْحُد ِبَِاَيتَِنا ِإالَّ الظَّاِلُموفَ ) (فػىيػىنػٍ
بوف ابلقرآف ىم الظا٤بوف ألنفسهم أما ا١بهبلء ىم دائمان  كبش الفداء! كأما ا٤بكذٌ  ُّٔ/ِٗالبحار

عليهم الضبللة   تكال يستفيدكف منو، ىؤالء حقٌ  ،كال يرغبوف فيو ،كيتعالوف على ا٢بق ،كلغّبىم
لىةي كقولو ) ٌل مىا كي )ٓت ا٢بديث  ،ّٔالنحل/( فىًمنػٍهيٍم مىٍن ىىدىل اللَّي كىًمنػٍهيٍم مىٍن حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّبلى

( كُب ىذه َوَما ٯَبَْحُد ِبَِاَيتَِنا ِإالَّ اْلَكاِفُروفَ قولو ) ُْٕب اآلية  -ّ !(و صىنىميكى شىغىلىكى ًعٍن هللًا فىه
اًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى ( كالفرؽ بينهما ُب قولو )َوَما ٯَبَْحُد ِبَِاَيتَِنا ِإالَّ الظَّاِلُموفَ اآلية قولو ) ( كىاٍلكى

 كيٍم(.مى لى أظٌ  مٍ كي رى سى )أخٍ ٓت غرر ا٢بكم  ،ِْٓالبقرة/
 ﴾ خَُِّوِ ًَبََِّٗٔد ؤََٗد ٌٍَُِّٗ ُٓسِنيًٌَهَدٌُُخ ٌََُُْد ؤٍَُِّْٗ ػََِْْوِ آََّدضٌ ِْٖٓ ََزِّوِ هَُْ بََِّٗٔد خُْأََّدضُ ػِنًَْ  ﴿ -ٓ٘
ِمْن )( معجزات خارقة حٌسية َآاَيتٌ ( ىبٌل أينزؿ على دمحم )َلْواَل كقاؿ كفار مكة تعنتان كعنادان )   
كىقىاليوا لىٍن نػيٍؤًمنى لىكى كناقة صاّب كعصا موسى كمائدة عيسى كقولو )  ،تؤيده تدؿ على صدقو (رَبِّوِ 

بيوعناحىٌبَّ تػىٍفجيرى لى  َا اآْلَاَيُت ِعْنَد اَّللَِّ ك٫بوىا ! ) َٗراء/ساإل( نىا ًمنى اأٍلىٍرًض يػىنػٍ ف أ( فأمره هللا ُقْل ِإ٭بَّ
ٯبيبهم: إ٭با ىذه ا٣بوارؽ كا٤بعجزات من تدبّب كتقدير هللا كحده، يظهرىا عند ا٢باجة إليها كليس 

قيٍل كقولو ) ُِٖآؿ عمراف/( اأٍلىٍمًر شىٍيءه لىٍيسى لىكى ًمنى كقولو )إاٌل أف يشاء هللا  ٕب من األمر شيء 
( كىًإٔبى اللًَّ تػيٍرجىعي اأٍليميوري كقولو )ُٖٖاألعراؼ/( الى أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي نػىٍفعنا كىالى ضىرِّا ًإالَّ مىا شىاءى اللَّي 

َا َأََن َنِذيٌر ُمِبْبٌ ) َُِالبقرة/ ٢بق كأكٌضح ا ،تبليغكمهمٍب ال ،أخوفكم عذاب هللامنذر ( كإ٭با أان َوِإ٭بَّ
كليس من مسؤكليٍب أف آٌب لقي ا٢بجة عليكم بوضوح، أك كا٥بدل من الضبلؿ،  ،من الباطل

كغّب ا٤بؤمن  ،: ا٤بؤمن دليل كاحد قطعي يكفيوفائدةابآلايت كا٤بعجزات من تلقاء نفسي. 
الى يػيٍؤًمنيوفى لو ))الكافر كا٤بعاند( لو أتتيو أبلف دليل كدليل ال يؤمن حٌب يرل العذاب األليم ! كقو 

 . َُِ/الشعراء( ًبًو حىٌبَّ يػىرىكيا اٍلعىذىابى اأٍلىلًيمى 
 ﴾ ُّآِْنٌَُٕؤًَََُْْ ٌَّْلِيِْْ ؤََّٗد ؤََُّْْٗنَد ػََِْْيَ خٌُِْعَدذَ ُّعََِْ ػََِْْيِْْ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ ََُُلَْٔصً ًًٌٍََُِْ ُِوٌٍَّْ ﴿ -ٔ٘
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، الدالقرآف ا٤بعجز ا٣ب (َأَنَّ أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتابَ )اي دمحم ( َيْكِفِهمْ َأَوَٗتْ )أم  ،االستفهاـ للتوبيخ   
َلى َعَلْيِهمْ )كأنو ُب أعلى درجات اإلعجاز كالتأثّب  ؾ ٠باعهم بلغتهم ليحرٌ أ( الذم ال يزاؿ يقرع يُػتػْ

 ،معجزةمغِب لغّبه؟ ككيف يطلبوف ك فهو غِب بذاتو  ،كيوقظ ضمائرىم ،مشاعرىمٰبيي عقو٥بم ك 
كالقرآف أعظم ا٤بعجزات كأدكمها كأكضحها داللة على صحة نبوتك؟ فإف عجزت الفصحاء 

ِإفَّ ٓت مي ال تقرأ كال تكتب )أكأنت رجل  ،فهو دليل على أنو كحي يوحىكالبلغاء عن معارضتو، 
مة خالدة ي( لنعمة عظَرْٞبَةً لَ إٌف ُب إنزاؿ ىذا القرآف الكرٙب ) (َذِلَك َلَرْٞبًَة َوِذْكَرى ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ 

( كتذكرة ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ  َوِذْكَرىكمن ظلمات ا١بهالة ) ،النقاذىم من حّبة الضبللة ،على الناس
 ت. اإلٲباف كالعمل ٗبنهج هللا ال العناد كالتعنٌ رضا هللا ك بليغة لقـو غرضهم 

 ،ا٢بليم تكفيو اإلشارةات من أشكل ا٤بشكبلت( كاإلنساف )النقاش ُب البديهيٌ  -ُ: فائدة
 ليػىتػىعىديػىٍعًرؼى قىٍدرىهي مىٍن ٓبٍى ) ، ألنوا٣بارقة الباىرةالكثّبة كاإلنساف اللئيم ال يستفيد من ا٤بعاجز 

َلى َعَلْيِهمْ )( طىٍورىهي  إذا اقتصر ا٤بؤمن على تبلكة القرآف كاف رٞبة لو، ( َأَنَّ أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُػتػْ
 ،كذكرل للمؤمنْب (للناس كرٞبة كىدلٔب تطبيق ك٩بارسة عملية صار نوران ُب الطريق )كإذا ٌٙبوؿ إ

ألنو ٰبيا ُب قلؤّم  ،ْٓؽ/( فىذىكًٌٍر اًبٍلقيٍرآىًف مىٍن ٱبىىاؼي كىًعيدً )كقولو ىؤالء الذين ينفعهم ىذا القرآف  
 فافية كالتزكية كالعلمكيشرؽ ُب أركاحهم النور كالشكىداه، كٲبنحهم ذخائره  ،كيفتح ٥بم عن كنوزه

 ،كامل بذاتو كمكمل لغّبهللفضائل،  ف القرآف جامع أ( ٗبعُب َأَوٗتَْ َيْكِفِهمْ ) -ِ، كالعمل الصاّب
كالدنيوية كاآلخركية،  ،ا٤بعنوية كا٤باديةٝبيعها فيو الكفاية لكل ما ٰبتاج إليو اإلنساف ُب حياتو 

الصاّب للعمل  ة٤بْب كنعمة عظيمة مؤثرة ك٧بفز : للعاَلَرْٞبَةً الفرؽ بْب )الرٞبة كالذكرل(  -ّ
ّٔم عظ حٌب يتٌ  ،كيعظو بسنن هللا ُب ا٤باضْبكيوقظو ره القرآف أم يذكٌ  ،( من التذكرةَوِذْكَرى)

اًكرًينى الباقوف كقولو )  هللاي  كىعىظى  ،نَّاسً اًبلٍ  يػىتًَّعظٍ ٓبٍى مىٍن )ٓت غرر ا٢بكم ، ُُْىود/( ذىًلكى ًذٍكرىل لًلذَّ
يعرفوف قيمة القرآف ا١بليلة ُب إصبلح الفرد كآّتمع، فمن اىتدل ّٔداه فإنو (! فا٤بؤمنوف ًبوً الٌناسى 

بْب مطالب الدنيا كاآلخرة، كالركح كا١بسد، كا٢بياة كا٤بوت، كاألمل  ، فيوازفيهدم للٍب ىي أقـو
القلب ) عن النيب )ص( َُِالبقرة/( ًإفَّ ىيدىل اللًَّ ىيوى ا٥ٍبيدىلكقولو )  كالعمل، كالعقل كالبطن، 

 .ُْٖ/ٔركح البياف (الذم ليس فيو شيء من القرآف كالبيت ا٣براب
َِ ًًََلًَُُخ زِدَُِّوِ ؤًَُُحِيَ هَُْ ًَلََ زِدَُِّوِ زَْْنِِ ًَزَْْنٌَُْْ َ٘يًًِْخ َّؼَُِْْ َٓد كِِ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضِ ًَخٍََُِّّٖ آََٓنٌُخ زِدُْسَدؼِ ﴿ -ٕ٘

 ﴾ ًَُُِٕٔىُُْ خُْىَد
كىي أعظم شهادة،  ،شاىدأفضل كىو  ،قل ٥بم كفى أف يكوف هللا تعأب شاىدان على صدقي   

كأهنم ُب عناد  ،غت رسالتو على أكمل كجويشهد ٕب أ٘ب رسولو كصدقِب ابلقرآف، كأ٘ب قد بلٌ 
 ُب السماء كال ( ال ٚبفى عليو خافية ُب األرض كاليَػْعَلُم َما ٓت السََّماَواِت َواأْلَْرضِ )كتكذيب 

كهللا  ،فلو كنت كاذابن عليو النتقم مِب ،َٔاإلسراء/( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً كقولو )العباد،  ُب أمر 
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، ( ا٣باسركف ألنفسهمَوالَِّذيَن َآَمُنوا اِبْلَباِطِل وََكَفُروا اِبَّللَِّ ُأولَِ َك ُىُم ا٣ْبَاِسُروفَ خّب الشاىدين )
، كال يوجد خسراف فوقو، ا٣باسركف ُب صفتهم ،يء، ا٣باسركف على االطبلؽٜبن شكا٣باسركف أل

كالذين آمنوا بغركر الباطل  ،كالكفر ابإلٲباف ،حيث اشَبكا الباطل اب٢بق كا٣باسركف ُب عاقبتهم،
 وََكَفُروا اِبَّللَِّ ُأولَِ َك ُىمُ ) ضرٌ كابطنو يى  كٲبرٌ  غرَّ كيى  سرٌ فإف الباطل ظاىره يى  ،كىو أضعف نصّب

كقولو  ٕالزمر/( ًإٍف تىٍكفيريكا فىًإفَّ اللَّى غىًِبّّ عىٍنكيٍم كىالى يػىٍرضىى ًلًعبىاًدًه اٍلكيٍفرى ( كقولو )ا٣ْبَاِسُروفَ 
اًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى ) ، ككل ما هنى هللا عنو ىو ابطل، ككل من عصى هللا ىو ِْٓالبقرة/( كىاٍلكى

عن اإلماـ علي س، يالنفاب٢بق ا٣بسيس َبكا الباطل كالكل جائر كحائر كخاسر حيث اش ،فاسق
ٌضبلىلةى، كمن ال ينفعو ، كىًمٍن الى ًيسىتىًقيم ًبًو ا٥بيدل تىضيرٌهي اليػىنػٍفىعوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي  الى ٍن إٌف مى ))ع( 

كىأىفَّ مىا يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو ىيوى  ذىًلكى أبًىفَّ اللَّى ىيوى ا٢بٍىقُّ كقولو )  ُٗ/ِشرح النهج (ضيرٌهي الٌشكى اليقْب يى 
  .ِٔا٢بج/( اٍلبىاًطلي 
؟ ىو ا٤بغبوف الذم ٖبس حقو من اآلخرة، كىو الذم يسّب ٰبدد القرآف من ىو ا٣بسراف: فائدة

إاٌل بيعدان عن الصواب، فا٥بدؼ السامي كسرعتو بعيدان عن ا٥بدؼ ا٤بطلوب، فبل تزيده كثرة السّب 
تعد عن هللا ا٢بق يقَبب من الشيطاف الباطل بنفس النسبة، ككلما ازداد بيكالذم  ،ىو هللا ا٢بق

 ُب  هي رى مي عي  قي ا٤بنفً ) عن النيب )ص(كلو بعد حْب! كا٢برماف كا٣بذالف ازداد ا٣بسراف  ،االبتعاد عن هللا
ًمٍن ) ٖٔٓت هنج الببلغة كتاب ،ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص (وفيقالتٌ  ـي ادً فقة عى الصٌ  ري اسً خى  ،نياالدٌ  بً لى طى 

ةي ا٤بالفىسىاًد إضاعًة الزٌاًد، كىمى  ، كىشىرٌهي مىا اخىّبي الًعلٍم مىا )ٓت غرر ا٢بكم ( عىادً ٍفسىدى ٍصلىٍحتى بًو رىشىادىؾى
أىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت كقولو )( ٍستػىٍوَبى ا كىٌَب ، فىمىنٍ  :ًميزىافه دىًقٍيقه : ْوـُ الِقّياَمةيػَ ) (أفسىٍدتى بًو مىعىادؾى 

يعنا ًإفَّ اللَّى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره ًبكي   . ُْٖ/البقرة( مي اللَّي ٝبًى
َّْٕعَؼْفٌَُِِٗيَ  ،ؼًًَََُُُّْٕٕعَؼْفٌَُِِٗيَ زِدُْؼٍََخذِ ًٌَََُُْد ؤَـٌََ ًََُّٕٓٔ َُفَدءَىُُْ خُْؼٍََخذُ ًَََُْإْظَِْنَّيُْْ زَـْعَصً ًَىُْْ َُد َّْٙ ﴿ -٘٘-ٖ٘

ٌََّّْ َّـَْٙدىُُْ خُْؼٍََخذُ ِْٖٓ كٌَْهِيِْْ ًَِْٖٓ ظَمْطِ ؤََْـُِِيِْْ ًََّوٌٍُُ ًٌُهٌُخ َٓد ًُنْعُْْ  ،ـَيَنََّْ َُُٔمِْؽَصٌ زِدٌَُْدكَُِِّٖ  زِدُْؼٍََخذِ ًَبَِّٕ
 ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ

 ،ماستهزاءن كإنكاران كعلى سبيل التحدٌ  ،قبل أكانو (اِبْلَعَذابِ )ايدمحم ا٤بشركوف  (َوَيْستَػْعِجُلوَنكَ )
اءً يقولوف ) نىا ًحجىارىةن ًمنى السَّمى ( كلوال َوَلْواَل َأَجٌل ُمَسمًّى ١َبَاَءُىُم اْلَعَذابُ ) ِّاألنفاؿ/( فىأىٍمًطٍر عىلىيػٍ

١باءىم  ،ككقتان اقتضتو حكمتنا األزلية ،( موعد ٧بددَأَجٌل ُمَسمًّىأننا قٌدران النزاؿ العقاب ّٔم )
اكى العذاب عاجبلن حْب طلبوه كقولو ) ٍهًلًكًهٍم مىٍوًعدن ككثّبان ما يكوف إمهاؿ ، ٗٓالكهف/( جىعىٍلنىا ًلمى

مهْب، كيكوف اإلمهاؿ امتحاانن للمؤمنْب ليزدادكا إٲباانن  راجان، ليزدادكا اٜبان ك٥بم عذابه الظا٤بْب استد
 على هللا تومع إٲباهنم، كهللا تعأب كعد النيب الكرٙب )ص( اف ال يعذب قومو استئصاالن لكرام

 ،مشهودكاقع ُب استحضار ا٤بستقبل كأنو سياؽ اآلية ( َولََيْأتِيَػنػَُّهْم بَػْغَتًة َوُىْم اَل َيْشُعُروفَ )تعأب. 
 -ْٓىوف كساىوف كغافلوف ال يشعركف بوقت ٦بيئو! كالصاعقة كىم الكليأتينهم فجأة  
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( َيْستَػْعِجُلوَنَك اِبْلَعَذابِ كتكرار )( ِفرِينَ َيْستَػْعِجُلوَنَك اِبْلَعَذاِب َوِإفَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة اِبْلَكا)
ب من قلة كجهنم ٥بم اب٤برصاد ترصدىم كتنتظرىم، كىو تعجٌ  ،للداللة على جهلهم كعنادىم

 فطنتهم كعنادىم! 
ّٔم( من نم )يطة ه هٌ ل عنهم ٢بكمة؟ كا٢باؿ أف جى : كيف يستعجلوف العذاب كىو مؤجٌ ا٤بعُب

كما أحاطت ّٔم ذنؤّم ككإحاطة   ،٧بيطة ّٔم من كل جانب ظرىم!كتنت اآلف ألهنا قريبة منهم
كتعبّب  ،٤با ىم فيو من الكفر كسوء ا٢باؿ ،ال مفر ٥بم منها ، إحاطة كاملةالسوار اب٤بعصم

 حي قومٌ ميدا٘ب ائد قككأف جهنم  ،مؤثرة ك٧بركة للمشاعردقيقة بليغة ( صورة قرآنية َلُمِحيَطةٌ )
م على صورهتا ألف أعماؿ اإلنساف تتجسٌ  ،ّٔا اآلف (اَل َيْشُعُروفَ )ٰبيط ّٔم، كلكنهم يرصدىم ك 

ل ٦بٌسم بثبلثة أبعاد، ابلصورة كالصوت شريط مسجٌ ٥با خفية دقيقة على كامّبة ، ككأنو ا٢بقيقية
 ،لكن اإلنساف ال يراىا أك يشعر ّٔا ُب الدنيا، أما ُب اآلخرة سينكشف عنو الغطاء كالنية،

ٍفنىا ادان يرل كل شيء على حقيقتو. كقولو )حانفذان كيكوف بصره  ا فىكىشى لىقىٍد كيٍنتى ُب غىٍفلىةو ًمٍن ىىذى
ًديد يَػْوـَ ) -ٓٓ، ٍب ذكر كيفية إحاطة جهنم ّٔم فقاؿ ِِؽ/( عىٍنكى ًغطىاءىؾى فػىبىصىريؾى اٍليػىٍوـى حى

ُب ذاتو كيصاحبة مركٌع د مفزع ( كىو مشهيَػْغَشاُىُم اْلَعَذاُب ِمْن فَػْوِقِهْم َوِمْن َٙبِْت َأْرُجِلِهمْ 
يهم العذاب من ٝبيع جوانبهم، كيقوؿ يـو يغطٌ أم كا٢بالة ا٤بخزية، كا٢بسرة الكربل التأنيب ا٤برير 

ُتْم تَػْعَمُلوفَ هللا أك بعض مبلئكتو ٥بم ) ( ذكقوا جزاء ما كنتم تعملونو ُب الدنيا َويَػُقوُؿ ُذوُقوا َما ُكنػْ
 ،ِٓآؿ عمراف/( كىكيفًٌيىٍت كيلُّ نػىٍفسو مىا كىسىبىٍت كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى ) من ا١برائم كسيء األعماؿ كقولو

( كٓب ِمْن فَػْوِقِهْم َوِمْن َٙبِْت َأْرُجِلِهمْ ىذا الشر! كذكر العذاب )جزاء لقد عملتم شران فذكقوا من 
بدف، يذكر بقية ا١بهات ألف انر العذاب إذا امتدت ألسنتها من ٙبت األرجل فتحيط ٔبميع ال

وا١بزاء من جنس العمل، والعقوبة على قدر فكيف إذا كانت من فوقهم كمن ٙبت أرجلهم؟ 
ا، كقد أيعذر من أنذر كقولو )ا١بناية عاملنا : ٞباؾ ايربر ، ْٗالكهف/( كىالى يىٍظًلمي رىبُّكى أىحىدن

 ٗبا فعل ا٤ببطلوف.  كال تعاملنا بعدلك كٗبا نستحق، ربنا ال تؤاخذان ،بلطفك كفضلك
 : فائدة

: ٗبعُبكإذا كاف كثّبان يسمى أكبلن  ،كيكوف بكمية قليلة ،( الذكؽ معرفة طعم الطعاـ ابلفمُذوُقوا)
كذلك يستذكؽ الكافر قليل العذاب   ،توفكما يستذكؽ اإلنساف قليل الطعاـ ليعرؼ طعمتو كلذٌ 

اب ا٤بستحق  ليعرؼ حقيقتو كلوعتو، فكيف إذا كاجو العذ ، فيشعر بو ككأنو جبل خطّب،ا٤برير
ا أىٍصبػىرىىيٍم عىلىى النَّارً فكيف يكوف حالو كمآلو؟؟ كقولو ) ،كامبلن  فكلما  ،للتعجب ُٕٓالبقرة/( فىمى

فيأخذ  ،فعليو أف يستذكؽ شدة العذاب كأنواع أ٤بو ،ُب الدنياتع ابلفساد مكاستاستذكؽ الكفر 
ةي ا٤باًد إًمٍن الفىسى ) ٖٔٓت هنج الببلغة كتاب و كامبلن منو ُب اآلخرة! حقٌ   (عىادً ضاعًة الزٌاًد، كىمىٍفسىدى

 ﴾ َّد ػِسَديَُِ خٍََُِّّٖ آََٓنٌُخ بَِّٕ ؤََْظِِ ًَخِٔؼَصٌ كَةَِّّدَُ كَدػْسًًُُِٕ ﴿-ٙ٘
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فإهنا حرية  ،لبعض ا٤بؤمنْب تشريف لكم ابلعبودية  ( كىو خطاباَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا)   
ا٤بقربْب  ايعبادي ا٤بؤمنْب ،كرفعة ُب السماء ،كعزة ُب األمة ،كتكرٙب ُب النفس ،ُب األرض

كُب رعاية  ،ُب نداء حبيبمن عليائو  ، ٱباطبهميدعوىم رّٔم إٔب الفرار بدينهم كالنجاة بعقيدهتم
كٰبيي  ؾ ا٤بشاعرأكاتر القلوب كٰبرٌ  كُب أسلوب ببلغي ٭بوذجي فاعل ٲبسٌ  ،خاصة كاشفاؽ ٩بيز

كااللتزاـ بو  ،ال تقيموا ُب أرض ال تستطيعوف إظهار دينكم فيها ْبايعبادي الصا٢ب، الضمائر
كا٢برج بْب أكلئك كا٣بوؼ فما الذم يضطركم للبقاء ّٔذا الضيق  ،ك٩بارسة عبادتو كشعائره

فأرض هللا  (ِإفَّ َأْرِضي َواِسَعةٌ )فبل ٘باكركا الطغاة كالبغاة كالظا٤بْب العتاة، ا١باحدين القساة 
على أرض كببلد أخرل أكفق منها، أتمنوف فيها على دينكم كعبادتكم  فهاجركا ،كاسعة

َي فَاْعُبُدوفِ ككرامتكم )كصبلحكم  قبل  ،ُب كل األحواؿ ، عبادة خالصة،( فاعبدك٘ب كحدمفَِإايَّ
  حدان من خلقي ُب معصيٍب.، كال تطيعوف أكال تشركوف ُب عبادٌب أحدان  ،ا٥بجرة كبعدىا

َي فَ ) -ُ: فائدة  ،كلذة الطاعة  تعأب ،٥بمو حسن العبادةأ( فإذا أحب هللا عبدان اْعُبُدوفِ فَِإايَّ
 دة هللاألجل عبا قلذلك خلق هللا ا٣بل (ضً رائً الفى  اءي أدى  ،اتدى العباٍ  لي مي كٍ فإهنا أفضل القرابت )كأى 

ة كتقدـ ُب ا٢بضار  ،كبناء للمجتمع ، كتكامل للفرد،فإهنا تزكية للنفس كطمئناف للقلب ،سبحانو
ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً كقولو )  ة كالتطويرثاكرغبة ُب ا٢بد ،كا٤بعاصرة ، ٔٓالذارايت/( كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإٍلً

كابلعبادة كابلعبادة تناؿ السعادة، كىي ا٥بدؼ األساس للخلق،  ،فصارت العبادة علة الوجود
 تصل إٔب هللا تعأب! 

لكم ا٢بقائق، وتعرفوف فلسفة ا٢بياة، وابلعبادة تروف  تنكشف لكم األسرار، وتظهر وابلعبادة
كهتاف فيو   ،دؼ النبيلفالوطن الذم ال يتحقق فيو ىذا ا٥ب العجائب، وتنّسقوف مع األقدار!

فيجب عليك أف  ،كتغٌّب فيو قناعتك الصحيحة ،كتكتم فيو حريتك ،كرامتك كتضيق فيو نفسك
لتحقيق ا٥بدؼ  ،ليك أف ٚبتار األرض ا٤بناسبةأرض هللا كاسعة، فع فإفٌ  ،ص منوهتاجر كتتخلٌ 

كالكرامة  ٭با األىم االحتفاظ ابلعبادة ا٣بالصةأك  ،السامي الكبّب، فليس ا٤بهم االحتفاظ ابلوطن
( كخّب كى لى خّب الببلد ما ٞبىى  ،بك من بلدو  أحق ليس بلده ) ٕٗٗٓت هنج الببلغة حكمالنقٌية، 

 (أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً اٍلعيبػيويًديًَّة : )مىٍن قىاـٍ ًبشىرىاًٍئًط ٓت غرر ا٢بكمرامتو. ك  ؿى انى فيو اإلنساف كى  نى األكطاف ما أمً 
اٍـً  عىنٍ  قىصَّرى  كىمىنٍ  ، ! كأضعف الناس من رضي أف هتاف كرامتو ُب كطنو أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًؽاٍلعيبػيويًديًَّة أىٍحكى

مىٍن شىرَّهي فىبل  ،مىٍن ىانىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي )عن اإلماـ ا٥بادي )ع(  كشر األكطاف  ،ّٖٓٙبف العقوؿ ص( أتى
 ،كحقق األمن النفسي ،كسعدكعلم ما ٓب أيمن فيو اإلنساف، كخّب األكطاف ما غُب فيو اإلنساف 

ألنو يعطيك كرامتك  ،الوطن من اإلٲباف طمئناف القليب، صحيح حبٌ كاال ،كاألماف االجتماعي
 ٙ٘ٓت هنج الببلغة حكم، ٥بجرة عنو أكٔبل خبلؼ ذلك فاكتفجٌر طاقاتك، كإذا حصكعزتك 
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(، فحث القرآف على ا٥بجرة كرٌغب فيها كأاثب اٍلًغُبى ُب اٍلغيٍربىًة كىطىنه، كىاٍلفىٍقري ُب اٍلوىطىًن غيٍربىةه )
 .عليها

يبًل مناسبة كقولو )خاصة ُب ظركؼ  ببلد  الببلدي ) عن النيب )ص( َُا٤بزمل/( َواْىُجْرُىْم َىْجًرا ٝبَِ
 وعن اإلماـ الباقر )ع( ٓت اآلية ،ُْصُِا٤براغي (عباد هللا، فحيثما أصبت خّبان فأقم كالعبادي هللا، 

كىو  (فإف أرضي كاسعة ،فإف خفتموىم أف يفتنوكم عن دينكم ،ال تطيعوا أىل الفسق من ا٤بلوؾ)
ًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوا فً )يقوؿ  تيٍم قىاليوا كينَّا ميٍستىٍضعىًفْبى ُب اأٍلىٍرًض ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلى يمى كينػٍ

نَّمي كىسىاءىٍت مىًصّبنا ا فىأيكلىًئكى مىٍأكىاىيٍم جىهى  ،ٖٗالنساء/( قىاليوا أىٓبٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّ كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهى
ذ اذ نٌفاأخٌ فهو تعبّب شفاؼ : َباِديَ اَي عِ ( اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا) -ِ ،ُْٔ/ُٔتفسّب ا٤بيزاف

ٌرؾ ا٤بشاعر ببل استئذاف، كأنو رقيق،  كشف عن قانوف ، كاسع ا٤بغزل، يعميق ا٤بعُب ،دقيق ا٤ببُبٰبي
كثر التعابّب رافة كرٞبة كحبان من قبل هللا لعباده ىو أية، ك ئاستثناضاغطة عاـ ُب ظركؼ خاصة 

كيتقدـ ألف مقاـ العبودية أفضل كأعلى  ،٤بؤمنوفيفتخر بو اككساـ الشرؼ كىو اتج  ،ا٤بؤمنْب
لذلك نقوؿ  ُاإلسراء/( سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدهً كقولو ) ،الرسالة كا٣ببلفةالرسوؿ ك على مقاـ 

ّٔذا الدعاء  ،إٔب هللا تعأب (الَِّذيَن َآَمُنوا)(. كُب إضافة كرسولوي  ُب الصبلة )كأشهد أف دمحمان عبدهي 
عن ( دعاىم إٔب ا٥بجرة اَي ِعَباِديَ  سبحانو إليو )هللاالذم دعاىم  ،الشفاؼاللٌْب كرٙب الرحيم ال
( توجيو كتوعية للمؤمنْب أف ٲبدكا ِإفَّ َأْرِضي َواِسَعةٌ ) -ُّب ظركؼ قاىرة كضركرية، األكطاف 

عة، أبصارىم إٔب أبعد من ىذا األفق ادكد ُب األرض الٍب يعيشوف فيها، فإف أرض هللا كاس
خّبان نعمةن ك كسيجدكف  ،العريضة الواسعةكاألرض قة إٔب اآلفاؽ الطويلة فليخرجوا من ا٢بدكد الضيٌ 

ًثّبنا كىسىعىةن كقولو )  كسعةن  ٍد ُب اأٍلىٍرًض ميرىاغىمنا كى ًبيًل اللًَّ ٯبًى اًجٍر ُب سى   .ََُالنساء/( كىمىٍن يػيهى
واآلية الكرٲبة دعوة  -ْ، كتتحرر إرادتو عليهم لعدائو كيقو أنوؼ أ: طريقان سالكان يرغم ُمَراَغًما

، ٙبريران كامبلن بعيدة عن هللا تعا٘ت)من دوف هللا( ٠باوية إ٘ت ٙبرير اإلنساف من كل عبودية 
 ،من كل قيد مادم أك معنوم ،كالقلب كا٤بشاعركاللساف كٙبريره ابلعقل كالفكر  ،ابلركح كا١بسد
أك يقهر  ،أك يكبت مشاعره ،نطبلقو ٫بو األحسناعوؽ ي كأا٢بضارية. ا١بهادية يعٌطل حركتو 

كرامتو ال ٯبد فيو اإلنساف   ،كعلى أم حاؿ من أحوا٥با ،رادتو، ففي أم موقع من مواقع ا٢بياةإ
ٍب ال يعمل جاىدان على امتبلؾ حريتو كحفظ كرامتو   ،قيدمستقبلن كامبلن ٧برران من أم ككجوده 

( كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي كقولو )لى كجوده!  كاملة، يكوف ظا٤بان لنفسو معتداين ع
ٍعًصيىًة(ٓت غرر ا٢بكم ،ُالطبلؽ/ ٍا اًبٍلمى ( ِإفَّ َأْرِضي َواِسَعةٌ ) -ْ. : )فىمىٍن كىريمىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي ٓبٍى ييًهنػٍهى

َي فَاْعُبُدوفِ ) َي فَاْعُبُدوفِ قيقو كىو )( اآلية حٌددت ا٥بدؼ النبيل الواجب ٙبفَِإايَّ ( كأطلقت فَِإايَّ
ِإفَّ َأْرِضي خاصة من أرض هللا الواسعة )الوسائل ا٤بتعٌددة للوصوؿ إليو، كىو اختيار أرض معينة 

  كىذه من الببلغة القرآنية ا٤بميزة الفنٌية.  (َواِسَعةٌ 
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 ﴾ ًَُُّ َٗلٍْٓ ٌَخجِوَصُ خٌَُْْٔضِ ؼَُّْ بَُِْْنَد ظُُْـَؼٌَُٕ ﴿-ٚ٘
كل نفس إنسانية أك حيوانية، كل نفس   ،من النفوس ا٢بية العاقلة كغّب العاقلةٛبوت كل نفس 

فتكوف نعمة للمؤمن ك٧بنة للكافر، كال  ،على العمـو البد أف تذكؽ جرعة ا٤بوت ا٢بق ا٢بتمية
 ،من كأس ا٤بوت الذم يستذكقو ا١بميع على السواء ،فارؽ بْب نفس كنفس ُب تذٌكؽ ىذه ا١برعة

سواء أكاف اإلنساف ُب كطنو أك ُب ىجرتو أك  ،كُب كل مكاف كزماف ،٤بوت حق ُب كل األحواؿكا
ا٤بوت ا٢بق  جرعة فإنو البد أف يذكؽ  ،سفرتو أك ُب شبابو أك ُب ىرمو أك ُب قوتو أك ُب ضعفو

اءى أىجىليهىا) وكقول رى اللَّي نػىٍفسنا ًإذىا جى   ،ئق طعم الطعاـ ابلفمكما ٯبد الذاُُا٤بنافقوف/( كىلىٍن يػيؤىخًٌ
صصو عند مفارقة الركح غع ك٘برٌ  ،رارتوكرىبتو كمكذلك ٯبد اإلنساف عند حلوؿ أجلو طعم ا٤بوت 

اسي النٌ )عن النيب )ص( ان( ظى عً اى كى  تً وي مي لٍ ى ابى فى )كى ُب ىذه الدنيا ىو ا٤بوت  ا١بسد، فإف هناية كل حيٌ 
ـه يٌ نً  ًقيىامىتيوي(  قىٍامىتٍ  فػىقىدٍ أحدكم  مىٍاتى إذا )وعنو )ص( ، ُِّ/ِفتفسّب ركح البياوا(! هي بػى وا انتػى اتي ا مى إذى  ا

ما  :إذاً ، ا٤بصدر السابقعىلىٍيًو(  مىاتى  مىا عىلىى عىٍبدو  كيلُّ  يػيبػٍعىثي ) وعنو )ص(، ِْْٖٕكنز العماؿ خرب
ّٔذه كا٭با خلقها لتخلد ُب اآلخرة، فيأٌب ا٤بوت ليقـو  ،ُب الدنياكالبقاء خلق هللا النفوس للخلود 

من دار ا٤بمر إٔب دار ا٤بقر، ليكوف اإلنساف  ةكيعمل ىذه النقلكيعطي ىذه ا٤بوازنة الدقيقة، ا٤بهمة 
 ٓت غرر ا٢بكم ،سب أعما٥بم ُب الدنيإبُب مكانو ا٤بناسب فتختلف منازؿ الناس ىناؾ  ،ا٤بناسب

لكاف خلق السماكات  ـو القيامة،كا٤بعاد إٔب ي كلوال ا٤بوت كا١بزاء (اآلًخرىةً  عىٍدؿً  أىكَّؿي  اٍلمىٍوتي )
ة الوجود إذان  نظاـ الكوف كالكائنات، فبا٤بوت يتحقق علٌ ألنو يتغٌّب  ،كاألرض كما بينهما ابطبلن 

َنا تُػْرَجُعوفَ كإٔب ا٢بق ٍب )كمع ا٢بق كمن ا٢بق كاب٢بق حق ا٤بوت  رجع كا٤بآب ( ٍب إٔب هللا ا٤بِإَليػْ
 كا٢بساب ا٢بتمي.

فسرعاف ا٤بلتقى، فكونوا  ،كالعمر ُب إدابر ،داـ ا٤بوت ُب إقباؿ ؿ، فماا٤بوت آتو ُب كل األحوا
، ُِّالبقرة/ (فىبلى ٛبىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى كقولو )  دائمان ُب طاعة هللا فإنكم ال تعرفوف مٌب تبلقوه،

لقاء هللا  ٔبإداد عن االستع ...كأكطاف ،كأمواؿ ،من أىل ،فبل تصدنكم زينة ا٢بياة الدنيا ا٤بؤقتة
ًيَّةً كقولو ) ،تعأب ابإلٲباف كالعمل الصاّب يػٍري اٍلربى ( ًإفَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلىًئكى ىيٍم خى

فاألنبياء كالكمية، كلكن الفارؽ ُب الكيفية  ،ا١بميع يذكؽ ا٤بوت: صحيح فائدة ،ٕالبينة/
كتكوف نقلة ف هللا عنهم ىذه ا١برعة ا٢بتمية كيتلٌطف ّٔم، ٱبفكالصا٢بْب كالشهداء كاألكلياء 

ٙبيٍفىةي )وعنو )ص(  ،ُٖٔ/ِٖالبحار (اٍلميٍؤًمنً  ةى رٰبىان اٍلمىٍوتي ) عن النيب )ص(ا٤بوت سريعة كلطيفة، 
اءً ُب اٍلميوىًت رىاىحة السُّ ) ٓت غرر ا٢بكم ،ا٤بصدر السابق( اٍلميٍؤًمًن اٍلمىٍوتي  ا النػٍَّفسي ايى أىيػَّ كقولو ) (عىدى تػيهى

ًئنَّةي  نًٍَّب  ،فىاٍدخيًلي ُب ًعبىاًدم  ، اٍرًجًعي ًإٔبى رىبًًٌك رىاًضيىةن مىٍرًضيَّةن ، اٍلميٍطمى  ،َّ-ِٕالفجر/( كىاٍدخيًلي جى
ًلوً نػىفى ) ٗٚٓت هنج الببلغة حكم  ٍرًء خيطىاهي ًإٔبى أىجى  (سي اٍلمى
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 ،د ِٗؼَْْ ؤَـُُْ خُْؼَدِِِٓنيَ دضِ َُنُسٌَِّجَنَّيُْْ َِٖٓ خُْفَنَّصِ ؿَُُكًد ظَفُُِْ ِْٖٓ ظَمْعِيَد خُْإَْٗيَدَُ وَدًَُِِّٖ كِْيًََخٍََُِّّٖ آََٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُصَّدُِمَ﴿-ٜ٘-ٛ٘
 ﴾ خٍََُِّّٖ صَسًَُُخ ًَػَََِ ََزِّيِْْ َّعًٌٌََََُِّٕ

كتنوٌع مستوايهتما  ،تبلؼ درجاهتماكاخ ،( على سعة معناٮباَوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاتِ )   
كقولو كتتفاكت الدرجات،  ، كعلى أساس تنوٌع ا٤بنازؿ تتعدد ا٤بكافآة كتتنوٌع ا٤بفاجآةكنسبهما، 

: ٝبعوا بْب إخبلص ٗبعُب ،ِٗالرعد/ (الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت طيوىبى ٥بىيٍم كىحيٍسني مىآىبو )
كبْب ية، كٝبعوا بْب األقواؿ كاألفعاؿ، كالعبلن عماؿ ُب السرٌ  األكصاّبكسبلمة القلب العقيدة 

حٌب صاركا من  ،فجمعوا بْب اإلٲباف كالعمل الصاّب ،العبادات كا٤بعامبلت مع حسن األخبلؽ
كىأىٍدًخٍلًِب ًبرىٍٞبىًتكى ُب ًعبىاًدؾى كقولو )  ، كدخلوا ُب حصنهم ا٢بصْب األمْب ا٤بنيع،الصا٢بْب
: ٝبع فاً رَ غُ لننزلنهم،  ،( لنسكننهملَنُػبَػوِّئَػنػَُّهمْ ( )لَنُػبَػوِّئَػنػَُّهْم ِمَن ا١ْبَنَِّة ُغَرفًا) ُٗالنمل/( الصَّا٢بًًْبى 

( ألف ُغَرفًا٭با قاؿ )إك ا٤بناظر ا٣ببٌلبة، على  ةي رفى شٍ مي كا٤بقامات الرفيعة الٍ  ،غرفة كىي ا٤بنازؿ العالية
لنسكننهم ُب أم  ،أشهى كألذٌ كا١بماؿ يكوف، لثمار كاالنظر من الغرؼ إٔب أنواع األهنار كا٣بضار 

َ٘بِْري د ابلقسم كنوف التوكيد )كعد مؤكٌ  ، ذات الغرؼ ا٤بميزة،نازؿ من ا١بنة كأرفعها مقامان ا٤بأعلى 
لكل منها طعمو  ،( ٘برم دائمان من ٙبت قصورىا كبساتينها أهنار ا١بنة ا٤بتنوعةِمْن َٙبِْتَها اأْلَنْػَهارُ 

ماكثْب فيها ببل ( َخاِلِديَن ِفيَهاالزماف ) ركال تتغّب ٗبرك  ،كىي اثبتة ا٣بواصكخواصو، كشكلو كلونو 
لصاّب ( نعم ا١بزاء ٥بؤالء العاملْب نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلْبَ كيقاؿ ٥بم ) ،ال ٱبرجوف منها أبدان  ،هناية

 .األعماؿ كأفضلها
 (ةً رى اآلخً  يشي إاٌل عى  يشى ال عى )ستحقاؽ( كابال كمنازؿ اآلخرة ،فاؽتٌ نيا ابإل)منازؿ الدٌ  ٓت غرر ا٢بكم

كىالًَّذينى آىمىنيوا كقولو )  ،كال ٱبطر على قلب بشر ،كال أيذف ٠بعت ،كالذم فيها ما ال عْب رأت
إف ُب ا١بنة لغرفان يرل ) عن النيب )ص( ٗالعنكبوت/( كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت لىنيٍدًخلىنػَّهيٍم ُب الصَّا٢بًًْبى 

 ،٤بن أطاب الكبلـ( فقيل ٤بن ىذه الغرؼ؟ فقاؿ )ص( )كبطوهنا من ظهورىا ،بطوهنا ظهورىا من
ٓت هنج الببلغة ، ِصٕٔالبحار (كصلى  ابلليل كالناس نياـبلـ، فشى السٌ أك  ،كأطعم الطعاـ

أعظم من  وي يانى يء ُب اآلخرة عى ش يانو، ككلٌ من عى  أعظمي  وي اعي نيا ٠بى شيء ُب الدٌ  لٌ كي ) ٗٔٔخَب
الَِّذيَن َصبَػُروا َوَعَلى َرّبِِّْم ) -ٗٓ (كمن الغيب ا٣برب ،ماع، فليكفكم ُب العياف السَّ اعو٠بى 

األعماؿ  : يعتمدكف، كىذه من صفات ىؤالء ا٤بؤمنْب العاملْب لصاّبيَػتَػوَكَُّلوفَ ( يَػتَػوَكَُّلوفَ 
أصأّم كقولو ات ا٤بميزات، أهنم صربكا على ما ا١بنٌ ا٤بنازؿ ُب وا تلك الذين استحقٌ  كأنفعها،

يبلن ) كثبتوا على  ،لوا معاانة ا٥بجرة كأنواع ا٤بشاؽ ببل شكولكٙبمٌ  ،ٓا٤بعارج/( فىاٍصربٍ صىبػٍرنا ٝبًى
آؿ ( كىًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا فىًإفَّ ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً اأٍليميورً كقولو )  ،استقامة منهج رّٔم بدكف نفاؽ

كٓب ٚبدعهم الدنيا بغركرىا كأنفسهم  ،كا٤بثّبات الكثّبةات مكارٌ غراءات ، كقاكموا اإلُٖٔ/فعمرا
 ،كُب الشدة كالرخاء ،ُب السر كالعبلنية ،ُب كل األحواؿيعتمدكف ( َوَعَلى َرّبِِّْم يَػتَػوَكَُّلوفَ ٖبيانتها )

كىكىفىى نعم الوكيل كقولو ) وكى ،فكاف هللا ككيلهم كمعينهم ،كحسن توكلهم عليو ،٢بسن ظنهم اب
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كىقىٍاهي ، كىمىٍن شىكىرى  هللاى  تػَّقىىاً  مىنٍ كى ، تػىوىكَّلى عىلىى هللًا كىفىٍاهي  مىنٍ فى ) ْٓالنساء/(  كىلًيِّا كىكىفىى اًبللًَّ نىًصّبنااًبللًَّ 
ٍاهي   .كعلى قدر اإلٲباف يكوف التوكلمن رٞبتو، ( هللا جىزىاٍهي ، كىمىٍن نىًسيى هللاى نىسى

ما عزموا عليو من  فا ٰبقق( وً بً  وً ثًقىتً  رً داٍلعىٍبًد عىلىى هللا عىلىى قى  تػىوىكَّلٍ  ني سٍ حي )ٓت غرر ا٢بكم 
هللا  عى مى  ؼى اى ٚبىٍ  الى  ل أفٍ كُّ وي تػٌ الٍ  نٍ مً ) عن اإلماـ  علي )ع(، كيسجلها ٥بم كيكملهاالصا٢بة األعماؿ 

 هللًا( عىلىى فػىٍليػىتػىوىكَّل أىحىبَّ أىٍف يىكيويفى أىقٍػوىل النٍَّاسً  )مىنٍ  عن النيب )ص( ،ُٖٓ/ُٕالبحار( غّبه
كتسليم األمر إليو سبحانو من جوامع  (كتفويض)فصار الصرب كالتوكل على هللا  ُُٓ/ُٕالبحار
ب طبائعو غّب كيهذٌ  ،كمن صفات التكامل اإلٲبانية، فبالصرب يقهر اإلنساف عاداتو السيئة ،ا٣بّب

، ق القلب كيطمئن كيرضى ابالبلئقة، كابلتوكل على هللا يتعلٌ  ف تعمل ما أ: ومعُب التوكل٤بقسـو
مع بذؿ ا١بهد  ّٗالنجم/( كىأىٍف لىٍيسى ًلئٍلًٍنسىاًف ًإالَّ مىا سىعىىىو كاجب عليك عملو كقولو )

من دكف جهل كتقصّب كا٣بربة الداعمة، كاالختصاص ا٤بطلوب كالتجربة ا٤بناسبة  ،بلـزالٌ ا٤بطلوب 
، عى )ككسل،  كيكوف التوكل على هللا من خبلؿ ( ٍن عىمىل مىٍفريكضو فىبل يىٍشغيليكى تىوٌكله مىطلوبه
 :يكوف اْلّتوك لُ فالدائم ا٤بستمر اب تعأب، العملي كالعلمي ا٤بدركس كىذا ىو االرتباط  ،األعماؿ
، عندما يرتبط اإلنساف ادكد اب٣بالق االت ا٢بياةحركي كاقعي فٌعاؿ تطبيقي ُب كل ٦بمفهـو 
 ؿ ببل أفعاؿ. كليس ٦برد أقوا ا٤بطلق،

 ﴾ ًًََإَِّّْٖ ِْٖٓ يَخزَّصٍ َُد ظَمَُِْٔ َِِْهَيَد خَُِّوُ َُُِّْهُيَد ًَبَِّّدًُْْ ًَىٌَُ خَُِّْٕٔغُ خُْؼَُِِْْ ﴿-ٓٙ
ٌرؾ ا٤بشاعر، ٤بسة قرآنية      كصورة كاقعية توقظ قلوب الغافلْب إٔب الواقع ا٤بشهود ُب حياهتمٙبي

( ال تقدر على كسب اَل َٙبِْمُل ِرْزقَػَهاككم من دابة ُب األرض )م ، أّب: للتكثوََكأَيِّنْ اليومية، 
هم، ضعيفهم ك قويٌ ٔبميع أصنافهم، كهللا تعأب يرزؽ ا٣ببلئق كلهم فيو، ر خره كال تفكٌ كال تدٌ  ،رزقها

 .العاقل منهم كغّب العاقل
ُكمْ )  ،مع ضعفها ُب جسمها كعقلها ،ل موارد عيشهاهسٌ ( كلكن هللا يرزقها كيي اَّللَُّ يَػْرزُقُػَها َوِإايَّ

بدكف بتيسّب أسباب رزقها كأماهنا إٔب منتهى أجلها، هل ٥با حياهتا كييسٌ  ،حاجاهتا كيقـو بسدٌ 
 ،كابول كأقدر كأذكى من تلك الدٌ قأكأنتم  ،مأيها الناس مثله حوؿ منها كال حيلة، كيرزقكم اي

كقولو ل هللا برزؽ ا١بميع  يالو، كقد تكفٌ نفعكم لعكأقربكم منو، أكأحبكم إٔب هللا  ،ككلكم عياؿ هللا
، فبل ٚبافوا الفقر كا١بوع إف ىاجرًب كقولو ٖٓالذارايت/( ًإفَّ اللَّى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتْبي )
ف ( ألقوالكم كلدعائكم بلساف ا٢باؿ أك بلساَوُىَو السَِّميعُ )  ِٖٔالبقرة/( الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى )

ٍاًف اٍلمىقىٍاؿً أٍصدىؽي ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ )ٓت غرر ا٢بكم ، ا٤بقاؿ ( أبحوالكم كٕبوائجكم. اْلَعِليمُ ) (ًمٍن ًلسى
كىو كل ما دٌب  ،كابعندما ربطها ابلدٌ  ،أراد هللا أف ييقٌرب مسألة الرزؽ لئلنساف -ُ: فائدة

كأتكل منو  ،القوت لغدىاخر كال تدٌ  ،كاب ال ٙبمل رزقها معهاكمشى على األرض، فكل الدٌ 
( كىًإفَّ لىكيٍم ُب اأٍلىنٍػعىاـً لىًعبػٍرىةن إاٌل ابن آدـ كالنمل ألنو يسبت ُب الشتاء كقولو ) ،قدر كفايتها
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هي كقولو ) ُِا٤بؤمنوف/ مع ا٢بركة كالعمل كا٣بربة يكوف كلكن الرزؽ  ّٔالزمر/( أىلىٍيسى اللَّي ًبكىاؼو عىٍبدى
كتكوف النتائج على قدر مقدماهتا، كحركة كل كائن  ،ت ٘برم أبسبأّاباكالتجربة، ألف كل ا٤بسبٌ 

 .سب طريقة حياتوٕبحي 
: رزؽ تطلبو كرزؽ يطلبك، فالرزؽ الذم تطلبو أيٌب ٗبقدار السعي كا١بهد الرزؽ رزقاف -ِ

عن اإلماـ  ّٗم/النج( كىأىٍف لىٍيسى ًلئٍلًٍنسىاًف ًإالَّ مىا سىعىىكالوعي كقولو )كاالختصاص كالتجربة كا٣بربة 
كالرزؽ ، ّْٖصٖٕالبحار( عىٍن عىمىل مىٍفريكضو  مىضميوفه  رًٍزؽه فىبل يىٍشغيليكى ) ا٢بسن العسكري )ع(

من حيث ٙبتسب كمن حيث ال ٙبتسب، فأما الرزؽ الذم  ،أاتؾ الذم يطلبك، فإف ٓب أتتوً 
رى اللَّي نػى ألنو ٧بدد ابألجل كقولو ) ،أيتيك يتيٌسر إليك اءى أىجىليهىاكىلىٍن يػيؤىخًٌ ، ُُا٤بنافقوف/( ٍفسنا ًإذىا جى

كأما الرزؽ الذم أتتيو كتسعى إليو كتبذؿ ا١بهد فبل حياة من دكف أجل، كال أجل من دكف رزؽ، 
 .فاىيةىو رزؽ الرٌ  ،ا٤بناسب لو

ان  عن اإلماـ علي )ع(: التوازف ٓت طلب الرزؽ -ّ نٍػيىٍاؾى كىأىنَّكى تىًعٍيشي أىبىدى ٍل ًلدي ٍل اً كى  ،: )ًإٍعمى ٍعمى
ان( ٕبيث ال يستهلك اإلنساف عمره ٕبثان عن لقمة  ُْٔتنبيو ا٣بواطر ص آلًخرىًتكى كىأىنَّكى ٛبىيويتي غىدى

كىو األىم، كا٤بعرفة العيش كرفاه ا١بسد، كينسى البحث عن غذاء العقل كتربية الركح كحب العلم 
ف تضييق أابب التكرٙب، ك سعة الرزؽ ليس من  -ْمن سنة عمر،  علم أفضلى  فقد تكوف ساعةي 

، كا٭با تفاكت الرزؽ مبُب على عدة عوامل أساسها ا٤بصلحة فرماكا٢ب الرزؽ ليس من ابب التحرٙب
ل االجتماعي العاـ، بشرط اف ال ينشأ نظاـ فكٙبقيق التكا ،ّبابلفق كابتبلء الغِبٌ  ،العامة

كىلىٍو بىسىطى اللَّي كقولو )  ،ومةكطبقة متخ ،كالتفاكت االجتماعي الكبّب بْب طبقة ٧بركمة ،الطبقات
 ٕا٢بشر/( كىٍي الى يىكيوفى ديكلىةن بػىٍْبى اأٍلىٍغًنيىاًء ًمٍنكيمٍ كقولو ) ِٕالشورل/ (الٌرًٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبػىغىٍوا ُب اأٍلىٍرضً 

  :عن اإلماـ الصادؽ )ع(
كلو  -ٓ، ُّٗ/ٖٕحارالب (همو ُب قضائوكال يتٌ ، ينبغي ٤بن عقل عن هللا أف ال يستبطئو ُب رزقو)

 ،، ا٭با يهبهم هللا كسائل الرزؽبذكائهم كينشئونوكىم يعٌدكنو خيٌيل لبعض الناس أهنم ٱبلقوف رزقهم 
ُب ذاهتا رزؽ من كتسهيل الوسائل كاألسباب ىي ، كىذه ا٥ببة ا٣باصة كمقدماتو كييهئ ٥بم أسبابو

بػىبن كقولو )  ،هللا تعأب نىاهي ًمٍن كيلًٌ شىٍيءو سى )أىىبى هللاي أىٍف عن اإلماـ الصادؽ )ع(  ،ْٖالكهف/( اكىآىتػىيػٍ
كانت ٝباعة من ا٤بسلمْب ٗبكة : سبب النزوؿ -ٔ ،ُّٖ/ُالكاُب (ًإالَّ أبًىٍسبىٍأًّىاٍ  األشياءرًمى ٯبٍ 

 ،كا اب٥بجرة إٔب ا٤بدينة فقالوا: كيف ٬برج إليها كليس لنا ّٔا دار كال عقارري مً كا٤بشركوف يؤذكهنم، فأي 
 منا كمن يسقينا؟ فنزلت اآلية. كمن يطع

 ﴾ كًٌٌََََُُٕحِْٖ َٔإَُْعَيُْْ َْٖٓ وََِنَ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضَ ًََٔىََُّ خََُّْٙٔٓ ًَخُْؤَََُ ََُْوٌَُُُّٖ خَُِّوُ كَإَََّٗ ُّاْ ﴿-ٔٙ
أنظمة كما فيهما من  ،خلق العوآب العلوية كالعوآب السفلية كا١باذبية مىنٍ لت ا٤بشركْب أكلئن س

كسخرٮبا  (الشَّْمَس َواْلَقَمرَ ) لذلك ( َوَسخَّرَ ؟ كمن )مدبٌرة كعجائب كغرائبمقدرة، كمقادير 
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ذلك من أعماؽ نفوسهم ( خلق هللا لَيَػُقوُلنَّ اَّللَُّ دقيق؟ )موزكف مقٌدر ٯبرايف بنظاـ  ،٤بصاّب العباد
قرار عن عبادتو إٔب عبادة غّبه؟! وف بعد ىذا اإلعرض( فكيف يصرفوف كيفََأّنَّ يُػْؤَفُكوفَ ))فطرهتم( 
؟! كعجبان من آمن اب  ، كمن صٌدقك كيف ال يىهابىكإ٥بي من عرفك كيف ال ٱبافك عجبان اي

 ٕٔٔٓت هنج الببلغة حكم، ُُالتغابن/( كىمىٍن يػيٍؤًمٍن اًبللًَّ يػىٍهًد قػىٍلبىوي كيف ال يهتدم ّٔداه؟! كقولو )
ٍم ًمٍن عىٍقلو أىًسٍّب ٙبىٍتى ىى ) ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىلٍ )ٓت غرر ا٢بكم ( ! وىلن أىًمٍّب كى (؟! كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبيدى

التوحيد، كلكنهم ابلتدريج كالغفلة  ُبعقيدة إبراىيم وف مَب ـ ٰب: كاف العرب قبل اإلسبلفائدة
يَػُقوُلنَّ لَ راؼ ُب عقيدهتم، كانوا إذا سئلوا من ا٣بالق لكل شيء )٫بكا١بهل عاشوا التناقض كاال

كلكن ٯبعلوف  شركاء ُب العبادة، كإف ٓب ٯبعلوىم شركاء ُب ا٣بلق، ىذا لسبلمة فطرهتم، ( اَّللَُّ 
كمن ىذه كا١بهل، ككثّب من الناس الغافلْب يعانوف من ىذا ا٣بلط  ،ىو ا٣بلط العجيب ا٣بطّب

، لذلك َُٔيوسف/(  ًإالَّ كىىيٍم ميٍشرًكيوفى كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم اًبللًَّ زدكاجية ا٣بطّبة ا٤بريرة كقولو )اال
كإيهاـ العقل  ،كتبديل ا٢بقائق ،رؼ الشيء عن حقيقتوصك  ،( اإلفك الكذبفََأّنَّ يُػْؤَفُكوفَ قاؿ )

سبب بكفيها داللة على أهنم ا٫برفوا  ،( بصيغة ا٤ببِب للمجهوؿيُػْؤَفُكوفَ فجاءت ) ،كا٬بداعو
العرؼ العقل ا١بمعي كتساير كقناعتهم، كلكٌنها أتلف  أتثّبات خارجية عليهم ٚبالف فطرهتم

 العاـ. الفاسد ا١باىلي 
 ﴾ خَُِّوُ َّسُْٕػُ خُُِِّْمَ َُِْٖٔ ََّٙدءُ ِْٖٓ ػِسَديِهِ ًََّوًَُِْ َُوُ بَِّٕ خَُِّوَ زٌَُِِّ َِْ٘ءٍ ػٌَِِْْ﴿-ٕٙ

ن يشاء من عباده امتحاانن ( يوٌسع الرزؽ ٤بيَػْبُسطُ كىو كحده الرزاؽ ) ،هللا سبحانو كتعأب ا٣بالق
 ،اه كالصابر على ببلئونليظهر الشاكر ُب غ ،( كيضيق الرزؽ على من يشاء ابتبلءن َويَػْقِدُر َلوُ )

نساف أك يضره، ألف هللا تعأب ىو الذات ا١بامعة لصفات الكماؿ إعلمان منو ٗبا يصلح كل 
٭با لو عبلقة ابالمتحاف إك  ،فركىذا ليس لو عبلقة ابإلٲباف كالعصياف كالك ،كا١بماؿ كا١ببلؿ

ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن كاالبتبلء كاالختبار كقولو ) على اإلنساف ٌسع هللا و ، فكل ما يِا٤بلك/( لًيػىبػٍ
من أين أخذه  ،كمسؤكؿ عنو ك٧باسب عليو ،فهو متاع قليلا٤بادم كا٤بعنوم من أنواع الرزؽ 

الى ييكىلًٌفي اللَّي كقولو )يومو!  نو ال ٲبلك إاٌل قوت ساب أ، حٌب يتمُب اإلنساف يـو ا٢بككيف أنفقو
ىىا يفعل ما تقتضيو  ،( انو تعأب كاسع العلمِإفَّ اَّللََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ ) ٕالطبلؽ/( نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آىاتى
 . لهولعب كالٌ زه عن العبث كالٌ كمنٌ  ،ا٢بكمة كا٤بصلحة

 : فائدة
 رزؽ ا٢ببلؿ، فإف وبْب رزؽ ا٢براـ ،بلؿىناؾ فرؽ بْب رزؽ ا٢ب -ُ

كإف كثر فإنو ال يسمى  ورزؽ ا٢براـ، كمنافعو مستمرة من هللا تعأب كفيو ا٣بّب كالصبلح كالربكة
غّب سيئة كعاقبتو ظاىره يغٌر كيسٌر كٲبٌر كابطنو يضٌر،  ،رزؽ هللا كا٭با ىو رزؽ الشيطاف ا٤بشبوه

ٍب كٰباسب عليو، كهللا ال يبارؾ لو فيو،  ،اب٢براـ ينفقوس ،غُب اب٢براـيدة!! كالذم يثرل ك مو ٧ب
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وعن  ِْالصافات/( كىًقفيوىيٍم ًإنػَّهيٍم مىٍسئيوليوفى كقولو )  ؟نفقوأككيف  ،من أين أخذه ،يسألو هللا عنو
 ،ِٓ/صٔشيعةالكسائل أىنٍػفىقى ُبٍ ابىًٍطلو ًمثٍػلىٍيًو(  ،: )مىٍن مىنىعى حىقَّان ً عىزَّ كىجىلَّ اإلماـ الصادؽ )ع(

 ،كترتبط سنن هللا تعأب ُب سعة الرزؽ كضيقو ابألخذ ابألسباب، فجعل هللا لكل شيء سببان 
ًإانَّ من عرفها كجهلها من جهلها كقولو ) ،كخربة ك٘بربة ككفاءة عرفها ،كجعل لكل سبب علمان 

بػىبنا نىاهي ًمٍن كيلًٌ شىٍيءو سى بتبلء ختبار كاإلاإلنساف لبل ض، كيتعرٌ ْٖالكهف/( مىكَّنَّا لىوي ُب اأٍلىٍرًض كىآىتػىيػٍ
كأعقد من ببلء الضيق، فكما تتعدد الكفاءات  ُب كبل ا٢بالْب، كببلء بسط الرزؽ كالغُب أشدٌ 

فىأىمَّا فيتبع ذلك تفاكت العيش كالرزؽ، كقولو )كا٤بلكات... مكانيات كتتفاكت القدرات كاإل
هي رىبُّوي فىأى  ٍنسىافي ًإذىا مىا ابٍػتىبلى رى عىلىٍيًو رًٍزقىوي  ،وي فػىيػىقيوؿي رىيبًٌ أىٍكرىمىًن ٍكرىمىوي كىنػىعَّمى اإٍلً هي فػىقىدى كىأىمَّا ًإذىا مىا ابٍػتىبلى

انىًن  : )ًإفَّ األىٍشيىٍاءى  عن اإلماـ علي )ع( ُٕ-ُٓالفجر/( كىبلَّ بىل الى تيٍكرًميوفى اٍليىًتيمى   ،فػىيػىقيوؿي رىيبًٌ أىىى
ٍا ًإٍزدىكىجىٍت ، إىٍزدى  (  ،كىجى اٍلكىسىلي كىاٍلعىٍجزي لىمَّ ٍا اٍلفىٍقري للَّي اكقولو ) ،ُٖٓٙبف العقوؿ صفػىنػىتىجى ًمنػٍهيمى

ًبّبناكقولو ) ُٗالشورل/( لىًطيفه ًبًعبىاًدًه يػىٍرزيؽي مىٍن يىشىاءي  هللا يعلم  ّْاألحزاب/( ًإفَّ اللَّى كىافى لىًطيفنا خى
اإلسراؼ كالطغياف إاٌل من عصم هللا، الغُب كمن يفسدىم، فاصطحب مع الغُب  هممن يصلح

)من ٓب يقنعو عن اإلماـ علي )ع( ، اٌل من عصم هللا أيضان إكاصطحب مع التقتّب القناعة كاإلٲباف 
كًإفَّ ًمٍن ًعبىٍاًدمى مىٍن ) :عن النيب )ص( عن جَبيل عن هللا تعا٘ت ،ُٕصٖٕالبحاراليسّب، ٓب ينفعو الكثّب( 

تيوي الى ييٍصًلحيوي إالٌ اٍلًغُبى  ، كىًإفَّ ًمٍن ًعبىٍاًدمى مىٍن الى ييٍصًلحيوي إالٌ اٍلفىٍقري كىلىٍو أىٍغنػىيػٍ هي ذىًلكى  كىلىٍو أفٍػقىٍرتيوي ألىٍفسىدى
هي ذىًلكى  ربط هللا سبحانو سنة الرزؽ ٖبلق السماكات كاألرض، ك٤با ذكر اعَبافهم  -ِ(، ألىٍفسىدى

لو إاٌل ابلرزؽ، فصار ىناؾ  ةكال حياا٤بقٌدر، ل اب٣بلق ذكر حاؿ الرزؽ، كبقاء ا٣بلق متعٌلق ابألج
كالرزؽ، كقد يبسط هللا الرزؽ لعدكه  ، كا٢بكمة كا٤بصلحةعبلقة بْب الفكر )العقل( كا٣بلق كاألجل

فطوىب ٤بن نظر هللا إليو  ،كقرابن منوكحرصان عليو و الو نظران ٢بكاستدارجان لو، كيقدر على كليٌ بو مكران 
ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعٍندى مىًليكو فيكوف )كأدخلو ُب حصن عباده الصا٢بْب، منو  بورٌ قػى كى  ،بعْب رٞبتو

 . ٓٓالقمر/( ميٍقتىًدرو 
يى ايٍطليٍبًِبى ًبرىٍٞبىًتكى حىٌٌب أىًصلى ًإلىٍيكى )ٓت دعاء اإلماـ ا٢بسْب )ع( ٓت يـو عرفة 

ٍجًذٍبًِبى ٗبىنًٌكى حىٌبَّ اً كى  ،إ٥بًٍ
 (أيٍقًبلى عىلىٍيكى 

 ﴾خُْمًَُْٔ َُِِّوِ زََْ ؤًَْؽَُُىُْْ َُد َّؼْوٌَُِِٕ حِْٖ َٔإَُْعَيُْْ َْٖٓ ٍَََّّٗ َِٖٓ خََُّٕٔدءِ َٓدءً كَإَلَْْد زِوِ خُْإََْضَ ِْٖٓ زَؼًِْ ٌَْٓظِيَد ََُْوٌَُُُّٖ خَُِّوُ هًَََُُِ ﴿-ٖٙ
كىجىحىديكا كقولو )لساهنم   ( بطرؼلَيَػُقوُلنَّ اَّللَُّ )بسبب فطرهتم السليمة  (أبقوا٥بمإهنم يعَبفوف اب )

ا أىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمنا كىعيليوِّا قىنػىتػٍهى م فتناقض أقوا٥بم!، ىذه حالة من ، أما أفعا٥بُْالنمل/( ًّٔىا كىاٍستػىيػٍ
ىو الذم ييظهر خبلؼ ما : ا٤بنافقكالنفاؽ  ،ٌلب كالتذبذبقزدكاج الشخصية أك حالة من التا

كأساسو ا١بهل كأخبث القناعات،  ،كشْب العادات ،كتوأـ الشرؾ ،خو الكفرأ( والنفاؽييبطن )
لَيَػُقوُلنَّ لسنة أعدائو، كعلى إٛباـ النعمة كإظهار ا٢بجة )أأظهر ا٢بق على ( الذم ُقِل ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ )
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ر ألمر خلقو، كىذا االعَباؼ ف هللا ىو ا٤بدبٌ ( الذم بٌْب ا٥بدل من الضبلؿ، كابعَبافهم أباَّللَُّ 
ف يشركوا ُب عبادتو أحدان، كلكن ىل يعقلوف من دكف أ ،كحده هأف يعبدك  همشركهم كيلزميبطل 

عن اإلماـ كعن ماذا ييسألوف  ،إٔب أين سينتهوف( كال يتفكركف َبْل َأْكثَػُرُىْم اَل يَػْعِقُلوفَ ذلك؟ كبل )
( كىًقفيوىيٍم ًإنػَّهيٍم مىٍسئيوليوفى )( كقولو أىٍينى ، كىإٔبى أىٍينى ، كىُبى أىٍينى : ًمٍن عىرىؼى  أن ٍمرً اً رىًحمى هللاي )علي )ع( 
كيعيشوف أزمات  ،فعا٥بم كأقوا٥بم متناقضة الكعي فيها كال إدراؾأكل ك  إهنم جهبلء، ِْالصافات/

فىبلى تىدٍعي مىعى كقولو ) ،ِِاالسراء/( الى ٘بىٍعىٍل مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا ٨بىٍذيكالن نفسية كقولو )
 .ُِّالشعراء/( ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذًَّبْبى  اللًَّ 

رزاؽ ا٤بؤمنْب مع أإٌف هللا ال يقطع أرزاؽ الكفار مع عصياهنم كا٫برافهم، فكيف يقطع  -ُ: فائدة
 يربط هللا -ِ، ِٕٓالبقرة/( اللَّي كىٕبُّ الًَّذينى آىمىنيواهم كموالىم؟ كقولو )كىو كليٌ  ،طاعتهم لو سبحانو

كإنزاؿ ا٤باء من السماء كسائر آاثر القدرة  ،سنة الرزؽ ُب السعة كالضيق ٖبلق السماكات كاألرض
بْب السنن الكونية كالسنن التأرٱبية كالسنن اإلنسانية،  ،كا٣بلق، فهناؾ عبلقة متصلة بنظاـ مشَبؾ

ألجل ٧بدكد ف اأ، فكما عبلقة ا٢بياة اب٤بوتو الرزؽ ابألجل لرزؽ، كعبلقة ابا٢بياة فعبلقة 
ا٤بقٌدر ماـ نظاـ ىذا الكوف ر أرة، كيقف القلب ا٤بتفكٌ رة كمدبٌ كذلك األرزاؽ مقدٌ  ،كاثبتكمقٌدر 
كال ٙبتاج ىذه الوقفة العلمية إٔب  ،الدالة على عظمة الصانعمدىشة، ة ضة يقكقفة علميٌ  ،الدقيق

على اآلخر، كالتطٌلع  كاالنفتاحة كقلب متفٌكر ضٕبوث شاقة كعسّبة، إ٭با ٙبتاج إٔب مشاعر يق
رة الرتباط ىذه القلوب ا٤بتفكٌ إٔب آفاؽ ا٣بلق كعجائب ا٤بخلوقات، كالبحث ٤بعرفة فلسفة ا٢بياة. 

كىمىٍن يػىٍعتىًصٍم كمن ارتبط اب عصمو هللا من الزلل، كسٌدده ُب القوؿ كالعمل كقولو ) اب تعأب.
مىٍن صىبػىرى عىلى هللًا كىصىلى ) عن اإلماـ علي )ع(، َُُآؿ عمراف/ (اًبللًَّ فػىقىٍد ىيًدمى ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو 

  ٓٗص ُٕالبحارإلًيًو( 
  ﴾ ًٌَََُٕٔٓد ىٍَِهِ خُْمََْدشُ خًَُُّْْٗد بَُِّد َُيٌٌْ ًََُؼِرٌ ًَبَِّٕ خًَُّخََ خُْأَوَُِشَ َُيَِِ خُْمٌَََْخُٕ ٌَُْ ًَدٌُٗخ َّؼَِْ ﴿ -ٗٙ

 ،ُب كصفهما العاـ ،كخصائص ا٢بياة اآلخرة ،ص ا٢بياة الدنياصائصورة فنية ٣بيصور القرآف 
نْػَيا)أم ٧بٌرؾ للمشاعر بليغ كبديع كموجز، مؤثر بتعبّب  كيتعلقوف وهنا الٍب ٰببٌ  (َوَما َىِذِه ا٢ْبََياُة الد 
إهنم يقفوف عليها ٝبيع ، ّْٕ/ٔركح البياف( ةو يئى طً خى  كلًٌ   الدنيا رأسي  بٌ )حى عن النيب )ص( ّٔا، 

ما ىي  ،جلهاأوف آبخرهتم من عمرىم الثمْب من أجلها، كيضحٌ كل كيصرفوف   ،اىبهم كقواىممو 
ألهنا تلهي  ،لهو معناه االنشغاؿ عن ا٤بسائل األساسية األىم( الٌ ِإالَّ ٥َبْوٌ ) الدنيا ا٤بؤقتة ىذه ا٢بياة

 ،تاعها القليل الفا٘بكزخارفها كم ،ا٤بزٌكقة ةالدنيا ا٤بؤقتا٢بياة ة ناإلنساف عن اآلخرة كتشغلو بزي
ٍن مى )ٓت غرر ا٢بكم تشغلو كتصرفو عن ا٢بياة ا٣بالدة الباقية  ،اتو قصّبة كتبعاتو كثّبةالذم لذٌ 

تػىٍغلى  ، أك كقضاء الوقت ما ال فائدة فيوُب الزمن، ( ىو العبث َوَلِعبٌ )( األىىمى  عى يَّ ضى  مً ا٤بهً غّب بى  اشى
الدار  فٌ إأم ك  ،لدنيا يضٌيع االستحقاؽ ُب اآلخرةألف االستغراؽ ُب ا ،ائدهأضراره أكثر من فو 
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ٌر  رٌ غي كيػى  سرٌ ألف ظاىرىا يى  الدنيا لعبه  سريعة البطبلف كلعب مؤقتة ، كألهنا فانية ضرٌ كابطنها يى كٲبى
نٍػيىا قوف كقولو )ٍب سرعاف ما يتفرٌ  ،عوف بو ساعةلٯبتمعوف عليو كيتو  ،الصبياف فىبلى تػىغيرَّنَّكيمي ا٢بٍىيىاةي الدُّ

لهو من خصوصيات لعب كالٌ ف الٌ أكىذه صفة ا١بٌهاؿ، ك  ،ٓفاطر/( الى يػىغيرَّنَّكيٍم اًبللًَّ اٍلغىريكري كى 
( ككوف الدنيا ٥بو عن ربِّك َيْشَغْلكَ ما  دنياؾُب ا٢بديث ) ،دكف العلماء كالفضبلء ،األطفاؿ

فيها متعة قليلة، لعب، فيستمتع اإلنساف لهو كالٌ كلعب، إهنا تزكؿ كينتهي كقتها كما يزكؿ الٌ 
ُب أٮبية الزماف كضركرة استثمار الوقت،  كتبعاهتا كثّبة،، كٮبومها كبّبة، اهتا قصّبةكتكوف لذٌ 

 .كا٢برص على العمر
ـي ًبًو ُبٍ أىٍكقىٍاًت فػىرىٍاًغنىٍا ٰبيى ) :ليق يٍػنىٍا، كىمىٍا نػىقيوي ًلنىٍا ٰبيىدًٌدي مىٍا لىدى دًٌدي مىٍا مىٍا نػىٍفعىليوي ًخبلىؿى سىٍاعىٍاًت عىمى

اَر اآْلَِخَرَة ٥بََِي ا٢ْبَيَػَوافُ )كقولو  (نىكيويفٍ  ( كٓب يقل )٥بي ا٢بياة( ألف ٥بََِي ا٢ْبَيَػَوافُ ( قاؿ )َوِإفَّ الدَّ
فيكوف كلمة كينبوعها، حياة تستذكؽ منها طعم ا٢بياة، أصل ا٢بياة ك  ، ىي ا٢بياة،حياة اآلخرة

 . ل ا٢بياةكأص ،( أبلغ من معُب ا٢بياةا٢ْبَيَػَوافُ )
 كا٣بّب لشدة ما فيها من ا٢بيوية كالنعيم ،للتفخيم، حياة : من مبالغة ا٢بياة كمضاعفتهاا٢ْبَيَػَوافُ و 

كلغّبىا حياة، كىي ا٢بياة  ،ذاهتا حياة٠بها حياة، كُب معناىا حياة، كُب اُب فهي  ،كاالمتبلء
ال فناء بعدىا،  مستمرة ةحيا ،غّبىاالكاملة ُب ذاهتا كا٤بكملة ل ،امة القائمة الدائمةا٤بوعودة التٌ 

الشاملة الدائمة األبدية ا٣بالدة ا٤بميزة الٍب تستذكؽ ّٔا  ،النموذجيةإهنا ا٢بياة ا٢بقيقية اإلٯبابية 
، حياة طعم ا٢بياة، إهنا حياة انمية تتفجر منها ا٢بياة ا١بديدة السامية ا٤بشٌوقة غّب ا٤بملة ابستمرار

 ،كسعيدةذة اذة كنفٌ ا، حياة أخٌ هة متكاملة ٝبيلة كجليلة كجاذبةة مرفٌ ق ّٔا النفوس، إهنا حياتتعلٌ 
ي كىأىنٍػتيٍم كقولو ) صات كال صعوابتات كال منغٌ ببل سلبيٌ حياة  ا مىا تىٍشتىًهيًو اأٍلىنٍػفيسي كىتػىلىذُّ اأٍلىٍعْبي كىًفيهى

اًلديكفى  ( لىكيٍم ًفيهىا فىاًكهىةه كىًثّبىةه ًمنػٍهىا أتىٍكيليوفى  ،تيٍم تػىٍعمىليوفى كىتًٍلكى ا١بٍىنَّةي الًٍَّب أيكرًثٍػتيميوىىا ٗبىا كينػٍ  ،ًفيهىا خى
لوا دار يفضًٌ كا كي ري ؤثً ٓب يي  ،كعقل كاع ،( لو كاف عندىم علم ىادً َلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ ) ّٕ-ُٕالزخرؼ/

يػٍره كىأىبٍػقىىكقولو )الفناء على دار البقاء،   نيا ٠بيت دنيا ألهنا أدٗب ألف الد ،ُٕاألعلى/( كىاآٍلىًخرىةي خى
لو كانت الدنيا تعدؿ عند هللا جناح ) عن النيب )ص( ،فبل تزف عند هللا جناح بعوضة ،ما خلق هللا

 ألهنا أ٠بى ،يالك٠بيت اآلخرة الدار الع، ٕٗصٕٕالبحار( ما سقى منها كافران جرعة ماء ،بعوضة
ا٤بناسب، كحياة اآلخرة متسامية  وفيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكان ،كأفضل ما خلق هللا كأجلٌ 

نٍػيىا ٩بَّا ُب اآلًخرىًة ًإالَّ )عن ابن عباس ، ٚبتلف ٛبامان عن ا٢بياة الدنيا  (األى٠ٍبىٍاءي تشابو لىٍيسى ُب الدُّ
كىو يسعى لدار  !ايعجبان كل العجب للمصدؽ بدار ا٢بيواف) عن النيب )ص( ،ُّٓ/َّا٤براغي
  .ُْٗ/ٓالدر ا٤بنثور( الغركر

تػىٍفرىحيويف اًبٍليىًسٍّبً ) غرر ا٢بكم ٓت ٍليكيٍم ى نٍػيىٍا تيٍدرًكيوينىوي مىٍا ابى ًثيػٍري ًمنى اآلًخرىًة ًمنى الدُّ ، كىالى ٰبىٍزينيكيمي اٍلكى
 (!ٙبيٍرىميوينىوي 
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: منها تتوقف عجلة الزمن، ليس ُب ليس ٓت ا١بنة أشياء عديدة كانت ٓت الدنيا -ُ: فائدة
كال هناية كال  ،كال برد كال ظلمة كال حرٌ  ،كال خوؼ كال ليل كال هنار ،وتا١بنة ىـر كال نـو كال م

كال تكليف كال  ،٪بابإكال مرض كال بوؿ كال غائظ كال  ،فقر كال جوع كال شبع كال عطش
كال  ،كال لغو كال كذب كال كراىية، كال كسل كال ملل كال فشل كال خيبة أمل ،حساب كال عمل

 كىنػىزىٍعنىا مىا ُب كقولو )كال غل كال حقد كال حسد كال خبث كال شر..  خطأ كال اشتباه كال لـؤ 
(: ُب ا١بنة كل اإلٯبابيات وٖببلصة) ْٕا٢بجر/( صيديكرًًىٍم ًمٍن ًغلٌو ًإٍخوىاانن عىلىى سيريرو ميتػىقىابًًلْبى 

ر غاية االنٌ  (الصا٢بْبالسابقْب، )ة غاية ا١بنٌ )ٓت غرر ا٢بكم الدائمة بعيدان عن كل السلبيات، 
فىبلى تػىٍعلىمي ، كقاؿ )ّْالزمر/( ٥بىيٍم مىا يىشىاءيكفى ًعٍندى رىًًٌٍّٔم ذىًلكى جىزىاءي اٍلميٍحًسًنْبى قاؿ تعأب )( طْبا٤بفرٌ 

انيوا يػىٍعمىليوفى   ٙ٘ٗٓت هنج الببلغة حكم ُٕالسجدة/( نػىٍفسه مىا أيٍخًفيى ٥بىيٍم ًمٍن قػيرًَّة أىٍعْبيو جىزىاءن ٗبىا كى
من ( َلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ ): دلت اآلية -ِنفسكم ٜبن إاٌل ا١بنة فبل تبيعوىا إاٌل ّٔا( )إنو ليس أل

 ،، أف يؤثركا اآلخرة على الدنيا، فيعملوا ُب الدنيا بقدر عمرىم فيهافعبلمات الذين يعلمو 
 وا للناركيعمل ،كيعملوا للجنة بقدر إٲباهنم ّٔا كشوقهم إليها ،كيعملوا لآلخرة بقدر بقائهم فيها
ان كىٓبٍى يػىٍزدىٍد ىيدىلن اً مىٍن )عن النيب )ص(  بقدر إنكارىم ٥با كصربىم عليها، ٓبٍى يػىٍزدىٍد ًمنى هللًا  ،ٍزدىٍادى ًعٍلمى

ان  تىًفٍع اًبٍلعىٍقلً )ٓت غرر ا٢بكم ، ِٕٓتنبيو ا٣بواطر ص( ًإالى بػيٍعدى ال يعِب  -ّ( مىٍن ٓبٍى يػيهىذًٌٍب نػىٍفسىوي ٓبٍى يػىنػٍ
بْب مطالب الدنيا العاـ ف، كإ٭با يعِب التوازف نعزاؿ كالتقشٌ ذا أف يشٌجع على الزىد كاالقرآف ّٔال

كمطالب البطن كمطالب كاألمل كالعمل،  ،كاآلخرة، كمطالب الركح كا١بسد، كا٢بياة كا٤بوت
كترؾ الدنيا  ،فالزىد كاالنعزاؿ كالتقشٌ يكوف فبل تكوف الدنيا على حساب اآلخرة، كال العقل، 

نٍػيىا كىاآٍلىًخرىةً جل اآلخرة كقولو )أمن  نٍػيىا فىًعٍندى اللًَّ ثػىوىابي الدُّ  ُّْالنساء/( مىٍن كىافى ييرًيدي ثػىوىابى الدُّ
يىاًة  ا٢بٍى قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى اللًَّ الًٍَّب أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىالطَّيًٌبىاًت ًمنى الٌرًٍزًؽ قيٍل ًىيى لًلًَّذينى آىمىنيوا ُب كقولو )

اًلصىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً  نٍػيىا خى لىٍيسى ًمنٍَّا مىٍن تػىرىؾى دينٍػيىٍاهي ًلًديًٍنًو أىٍك )عن اإلماـ الكاظم )ع(  .ِّاألعراؼ/( الدُّ
نٍػيىٍاهي(   ُِّ/ٖٕالبحارتػىرىؾى ًديٍػنىوي ًلدي

ُب ا٣بطاب على : با١بوابكقد خلقها ٢بكمة كمصلحة؟  ،الدنيا ٥بوان كلعبان القرآف : ٓبى ٠بى سؤاؿ
( الٌلعب كالٌلهوٌيع ًفيًو العيمرى شٌر مىا ضى )ٓت غرر ا٢بكم  لعب،لهو الٌ أف صفة أغلب الناس ٛبيل إٔب الٌ 

 -ْ ،ْتنبيو ا٣بواطر ص يػىٍهتىمُّ أبًىٍمًر دينٍػيىٍاهي كىأىٍمًر آًخرىتًًو( ،: )أىٍعظىمي النٍَّاًس ٮبىَّان اٍلميٍؤًمني وعن النيب )ص(
، عنو كا٤بعرض عن ا٢بق اله ،ا٤بقبل على الباطل العب بو : إفٌ قيل( لعبهو والّ لبْب الّ الفرؽ )

ىتمامات كبّبة علمية كفكرية،  اًضٌد ا١بٌد، ٗبعُب ا٥بزؿ كالعمل للَبفيو كالرايضة ببل  :لعبالّ : وقيل
، بل مقاصده كٮبية، سريعْب ىو العمل ا٤بنظم الذم ال يقصد منو جلب نفع أك دفع ضرر

ال حقيقية كال كٮبية، انفعة م الذم ليس لو مقاصد غّب ا٤بنظٌ العمل ىو  :لهووالّ تية، كمنافعو كق
و، كمن أٮبل تربية كيهمٌ كينفعو شغل اإلنساف عما يعنيو يك ىدفو قضاء الوقت، كىدر العمر، 
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بُّ أىتٍػعىبػىٍتوي ًفيٍ ) ٓت غرر ا٢بكم ،ع ما ىو أىمضيٌ  ،نفسو ٍا يىٍكرىهي مىٍن سىٍامىحى نػىٍفسىوي ُبٍ مىٍا ٰبًي  وفيو أيضاً  (مى
  (سيدنل فػىتػىٍلغيو ؾى تػٍرى كىلىٍن تػي  ،ٚبيٍلىٍق عىبػىثنا ٓبىٍ  اللٍَّهوى فىًإنَّكى  ري أيىج)

ٌَْْلًُُُخ ُِ ،ًٌَُٕ كَةٌَِخ ًََِسٌُخ كِِ خُْلُِْيِ يَػٌَُخ خَُِّوَ ُٓىِِْصِنيَ َُوُ خًَُِّّٖ كَََِّٔد َٗفَّدىُْْ بََُِ خُْسَُِّ بٌَِخ ىُْْ ُُِّْٙ ﴿ -ٙٙ -٘ٙ
   ﴾ زَِٔد آَظَْْنَدىُْْ ًََُِْعََٔعَّؼٌُخ كٌََْٕفَ َّؼٌََُِْٕٔ

اتٌملوا ابلقوة  ،كخافوا الغرؽ ،ةيدشدأمواج البحر الالسفينة كأصابتهم ( اْلُفْلكِ فإذا ركبوا ُب )   
ينَ  ٨ُبِْلِصَْب َلوُ )مضطرين كانقطعوا إليو كتعٌلقوا بو دعوا هللا كحده ا٣بارقة الٍب تنقذىم،  ( الدِّ

القادر على ٪باهتم القاىر لعلمهم أبف هللا تعأب كحده القوم  ،ع الكاملابلدعاء كاالنقطاع كالتضرٌ 
كتنكشف فطرتو  ،كقت الشدة ألف اإلنساف يستنفر كل طاقاتو ا٤بخبوة ،أبم كجو آخر واقتعلٌ يكٓب 

عند االضطرار  ،اب تعأب وانإٲبكمقدر كيظهر اإلنساف على حقيقتو ا٤بزلزلة، ا٤بستورة عند انة 
( فلما فَػَلمَّا ٪َبَّاُىْم ِإَ٘ت اْلبَػرِّ ِإَذا ُىْم ُيْشرُِكوفَ )ة، فمن توٌجو لوٌجو كاحد يكفيو الوجوه كٌلها برىالك 

اىم من أىواؿ البحر ككصلوا إٔب الرب، إذا ىم يعودكف )بشكل ك٪بٌ  ،صهم هللا تعأب من ا٥ببلؾخلٌ 
كانقطاعهم كانسْب دعاءىم  ،شركهم انسْب رٞبة رّٔم الذم أنقذىمعجيب كغريب( إٔب كفرىم ك 

ينَ ) كحده  َناُىْم َولِيَػَتَمتػَُّعوا َفَسْوَؼ يَػْعَلُموفَ ) -ٔٔ (٨ُبِْلِصَْب َلُو الدِّ ( أمر على لَِيْكُفُروا ٗبَا َآتَػيػْ
ناىم من نعمة ٗبا أعطي ، كالغفلة عن ا٤بنعم،التهديد كالوعيد، أم فليكفركا كفراف النعمةكجو 

الٍب ، باقي عمرىم ٗبلذات ا٢بياة ا٤بؤقتة( كينتفعوا ُب ىذه الدنيا بَولِيَػَتَمتػَُّعواالنجاة كا١باه كاألمواؿ )
( عاقبة أمرىم حْب يكوف ا٢بساب َفَسْوَؼ يَػْعَلُموفَ )لٌذاهتا قصّبة كتبعاهتا طويلة، كٮبومها كثّبة 

٭بيىتًٌعيهيٍم قىًليبلن ٍبيَّ نىٍضطىرُّىيٍم ًإٔبى عىذىابو العاقبة كقولو )يـو القيامة، كىو بصيغة هتديد ككعيد من سوء 
ليوا نًٍعمىةى اللًَّ كيٍفرنا كىأىحىلُّوا قػىٍومىهيٍم دىارى اٍلبػىوىارً ، كقولو )ِْلقماف/( غىًليظو  ( أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى بىدَّ

اٍيىةي تىضيرُّ ) ِٖإبراىيم/  . (هي الضَّبللىةي الًَّذٍم ال تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى
 : فائدة

ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيًٌ ) كقولوإٌف هللا ال ٯبرب أحدان على اإلٲباف   -ُ ( الى ًإٍكرىاهى ُب الدًٌيًن قىٍد تػىبػىْبَّ
لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اللًَّ كال يَبؾ هللا الناس من دكف حجة تيلقى عليهم كقولو ) ،ِٔٓالبقرة/

ًإنَّوي لىٍيسى ٥ًبىاًٍلكو ىىلىكى ًمٍن يػىٍعذيريهي ُبٍ تػىعىمًُّد )علي )ع(  عن اإلماـ، ُٓٔالنساء/( الرُّسيلً  حيجَّةه بػىٍعدى 
ًسبىًهٍا ىيدىلن ، كىالى تػىٍرؾي حىقٌو حىًسبىوي ضىبلىلىةه  كبعد ذلك ٤بن يلتـز ٗبنهج هللا ،َّٓ/ٓالبحار( ضىبلىلىةو حى

الفرؽ بْب  -ِج هللا ىي النفوس الظا٤بة كالضالة، ىي النفوس ا٤بؤمنة، كالذم ينحرؼ عن منه
إخبلص ا٤بؤمن  يكوف ُب الشدة ، ٓت وقت انة الكافر  انقطاعو  ،ا٤بؤمن الدائم صإخبل

على السواء، كعلى قدر اليقْب يكوف  ،كُب السخط كالرضى ،كالعبلنية كُب السرٌ  ،كالرخاء
كال  ،ملك مقٌربال يسعو فيو  ،ِب كبْب عبدمبي اإلخبلص سرّّ ) ٓت ا٢بديث القدسياإلخبلص، 
الشدة كحالة  عندت مؤقٌ  انقطاع: ىو الكافر انقطاعأما ، ْْٗ/ٔركح البياف( نيب مرسل
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كيزكؿ القادر، الببلء كخوؼ ا٥ببلؾ ابلرجوع الطبيعي الفطرم إٔب هللا رىبة كعند نزكؿ  ،االضطرار
ابلنجاة من كرطة عند دعائو ن ٯبيب ا٤بضطر ، فأجأّم هللا أمٌ كاألماف عند الرخاءىذا التعٌلق 

يبي اٍلميٍضطىرَّ ًإذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي السُّوءى ا٥ببلؾ؟ كقولو ) احذر الشرؾ ) -ّ ،ِٔل/مالن( أىمٍَّن ٯبًي
( قد يضل اإلنساف عن منهج هللا، ففي ساعة العسرة ال يلجأ إٔب هللا مباشرة، كلكن يلجأ ا٣بفي
كىذا  ،النقاذه من ىذه الشدة (من دوف هللا)كيدعوىم مباشرة  )ع( مةضرحة األنبياء كاألئأإٔب 

كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم اًبللًَّ ًإالَّ كىىيٍم بقولو تعأب )يعصف ابلتوحيد، كٰببط العمل، شرؾ خفي 
كلكن من  ،ِت/ا٢بجرا( أىٍف ٙبىٍبىطى أىٍعمىاليكيٍم كىأىنٍػتيٍم الى تىٍشعيريكفى كقولو ) ،َُٔيوسف/( ميٍشرًكيوفى 

شفع لنا عند هللا( إ ،السبلـ بقولنا )ايكجيهان عند هللا مرهتم كالدعاء  عندىم عليهايا٤بستحب ز 
ا الًَّذينى آىمىنيوا اتػَّقيوا اللَّى كىابٍػتػىغيوا ًإلىٍيًو ٔباىك عند هللا، كىذه كسيلة شريفة مباحة كقولو ) ايى أىيػُّهى

 الطاعات. نواع اطلبوا  القربة أب: الوسيلة ّٓا٤بائدة/( اٍلوىًسيلىةى 
  ﴾ َٔصِ خَُِّوِ ٌَّْلًَُُُٕؤًَََُْْ ًََُّْخ ؤََّٗد ـَؼَِْنَد لًََُٓد آَِٓنًد ًَُّعَىَؽَّقُ خُنَّدُْ ِْٖٓ لٌَُِْيِْْ ؤَكَسِدُْسَدؼَِِ ُّآِْنٌَُٕ ًَزِنِؼْ ﴿ -ٚٙ
ٌقل كاعتبار( ٕبيث تتساكل رؤية البصر ( )رؤية تفكر كتعَأَوٗتَْ يَػَرْوااالستفهاـ إنكارم كتقريرم )   

َحَرًما أم أننا جعلنا بلدىم مكة ) ،بصّبة، كيتساكل الدليل العلمي مع الدليل ا٢بٌسيلمع رؤية ا
آمنان أىلو من القتل كالسيب، بينما الناس حو٥بم  ،( مطمئنان مصوانن عن السلب كالنهبَآِمًنا

ىم ك  ،ا١باىلية كانت تعيش على الغارات كاالعتداءاتفوف قتبلن كهنبان كسبيان؟ ألف العرب ُب يتخطٌ 
كال كال أيمن أحد على نفسو، كلكنهم ٰبَبموف ا٢بـر ا٢براـ لق مستمر، قك ُب خوؼ دائم 

( أفبعد ىذه النعم الظاىرة َأفَِباْلَباِطِل يُػْؤِمُنوفَ اٌل ُب ظلو )إكال ٯبدكف األماف  ،قاـ بوأضوف ٤بن يتعرٌ 
( كىي نعمة َوبِِنْعَمِة اَّللَِّ َيْكُفُروفَ كالعصياف كالطغياف )الباطلة قوف ابألكاثف صدٌ ( ييُػْؤِمُنوفَ ا١بليلة )

فكاف عجبان أف طمئناف ٔبحدكهنا بكفرىم اب ا٤بنعم سبحانو، أين ذىبت عقو٥بم؟ األمن كاإل
الذم جعل مكة آمنة ُب ٧بيط جاىلي غّب  ٯبعلوا من بيت هللا ا٢براـ مسرحان لؤلصناـ! أم إفٌ 

 .ا٤بستكربة من الكثرة ا٤بشركةا٤بستضعفة قادر على أف ٰبمي القلة ا٤بؤمنة  ،آمن
ف األكؿ ال يفارؽ الثا٘ب، كالذم ال يقٌدر كإ ،من الكفر بنعمة هللا إٌف الكفر اب أشدٌ  -ُ: فائدة

 عىلىى بًًنعىًموً  ٍستىعًينػيوياٍ تى  أىالَّ  هللاي  يػىٍلزىميكيمٍ  مىا أىقىلُّ ) ٖٖٓٓت هنج الببلغة حكمالنعمة ال يقٌدر ا٤بنعم، 
لُّوا قػىٍومىهيٍم دىارى اٍلبػىوىارً ( كقولو )مىعىاًصيوً  ليوا نًٍعمىةى اللًَّ كيٍفرنا كىأىحى سبب  -ِ، ِٖإبراىيم/(الًَّذينى بىدَّ
اٌل ٨بافة إ: ركم أف بعض مشركي مكة قالوا للنيب )ص( ايدمحم ما ٲبنعنا أف ندخل ُب دينك النزوؿ

فنا الناس ٚبطٌ  ،أكثر منا، فمٌب بلغهم أان قد دخلنا ُب دينك كفاركال ،لناس لقلتنافنا اأف يتخطٌ 
 فنزلت اآلية.  ،كقتلوان

  ﴾ ٌَُِِْدكًَََُِِّْٖٖٓ ؤَََُِْْ َِِّٖٓٔ خكْعٍََُ ػَََِ خَُِّوِ ًٍَِزًد ؤًَْ ًٍََّذَ زِدُْمَنِّ ََُّٔد ـَدءَهُ ؤَََُْْٓ كِِ ـَيَنََّْ َٓؽًٌٍْ  ﴿ -ٛٙ
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( ٩بن  ٩بَِّن افْػتَػَرى َعَلى اَّللَِّ َكِذابً كمن أشد ظلمان كإجرامان ) كأ ،ظلم منوأ: ال أحد َأْظَلمُ  َوَمنْ 
أك  ،ذ لنفسو شركاء أك شفعاءأك زعم أف هللا اٚبٌ  ،ب على هللا فوصفو سبحانو ٗبا ليس فيوكذٌ 

غىاؿى فيهم، كأساء أك صٌغر قدر هللا تعأب، كعٌظم قدر ا٤بخلوقْب كى  ،صاحبة كأكالدان بغّب علم
يًٌننا كىىيوى ًعٍندى اللًَّ عىًظيمه األدب مع هللا تعأب كتعدل حدكده، ك٘باكز شريعتو كقولو ) ( كىٙبىٍسىبيونىوي ىى

( غى مي أدٗب ما ٱبرج بو الٌرجل من اإلٲباف، أف ٯبلس إٔب غاؿ ))عن اإلماـ الصادؽ )ع( ، ُٓالنور/ اؿو
أك نسب حكمان  سبحانو   ،أك اٌدعى النبوة كذابن  َِٕ/ْٓبنور الثقل( فيستمع إٔب حديثو كيصٌدقو

ًلمى عىٍن مىوىاًضًعًو كىنىسيوا أك بتحريف كبلمو سبحانو عن مواضعو، كقولو ) ،كذابن كابتداعان  ٰبيىٌرًفيوفى اٍلكى
ءىانى كىاللَّي أىمىرىانى ًّٔىاكىًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن قىاليوا كىجىٍدانى عى كقولو ) ُّا٤بائدة/(!حىظِّا ٩بَّا ذيكًٌريكا ًبوً  ا آىابى ( لىيػٍهى

 .ِٖاألعراؼ/
)أكثر ما أٚبوؼ على أمٍب من بعدم، رجله يتأٌكؿ القرآف يضعو على غّب عن النيب )ص( 

 . ِٖٕٖٗكنز العماؿ خربّٔذا األمر من غّبه(  مواضعًو، كرجل يرل أنو أحقٌ 
كيعتربكف كل حق خبلؼ  ،لرسوؿ أك القرآف حْب جاءهب اب( أم كذٌ َأْو َكذََّب اِب٢ْبَقِّ َلمَّا َجاَءهُ )

َأَلْيَس ٓت َجَهنََّم َمثْػًوى (؟ )ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي الذم كى طبائعهم كمزاجهم ابطبلن )
كل كموضع إقامة أمك ( منزؿ َمثْػًوىأَلَْيَس ٓت َجَهنََّم ( استفهاـ إنكارم، أم )ِلْلَكاِفرِينَ 

كىم ال يستحقوف أم عقاب  ،ككفرىم؟ بلى يقينان ىي حسبهمكعنادىم  ئهمجزاء افَبا (ِفرِينَ ِلْلَكا)
 مىن) عن اإلماـ الرضا )ع(، كبئس ا٤بهاد. معهم ةكا٤بناسب كىي البلئقة ّٔم ،آخر إاٌل عقاب جهنم

نيىا )ارٌ  شىهىوىاتً  يىَبيؾٍ  ٓبىٍ  كى  النَّارً  ًمنى  اًبً  تػىعىوَّذى   . ّٔٓ/ٖٕالبحار (بًنػىٍفًسوً  إٍستػىٍهزىأى  دً مة( فػىقى الدُّ
 ﴾ ًَخٍََُِّّٖ ـَدىًًَُخ كِْنَد َُنَيًَِّْنَّيُْْ ُٔسَُِنَد ًَبَِّٕ خَُِّوَ ََُٔغَ خُُْٔمِْٕنِنيَ ﴿ -ٜٙ

كثّبة تطبيقاتو،   ،كاسع الداللة ،عميق ا٤بعُب ،ابلغ األٮبية، دقيق ا٤ببُبحركيان تبحث اآلية موضوعان 
: استفراغ الوسع كنفوذ ا١بهاد واجملاىدةكأسلوب حياة، كمنطلقات حياة، فهو منهج حياة، 

كيتحقق إٔب ا١بهاد ٗبعناه الواسع ُب سبيل هللا كمن أجل رضاه،  ،و بقصد سليمالطاقة كالتوجٌ 
كبذؿ كل ٩بكن ُب رضاه سبحانو ُب نصرة ا٢بق كا٢بقوؽ، كالدفاع عن الوطن كالعرض كا٤باؿ، 

 كا١بهاد ٓت سبيل هللاعت معانيو ا٤بادية كا٤بعنوية، كتنوٌ  ،شكالوأت مدافعة العدك مهما تعدد
لكَبكنيان أك أجهادان تكنولوجيان أك  ،كماداين كمعنواين متطوران  ،كنفسيان كمهنيان كتقنيان  ،علميان كعمليان 

 ،لناسعبلء كلمة هللا كخدمة اإل َجاَىُدوا( َجاَىُدوا ِفيَناان أك عسكراين معاصران .. إْب )إعبلميٌ 
( كٓب يقل َجاَىُدوا ِفيَنالذلك قاؿ ) ،جهادان مناسبان خالصان لوجهو الكرٙب لنصرة ا٢بق كا٢بقوؽ

كالتحديد كالتخصيص ألف ا١بهاد ُب الشيء يفيد التحقيق كالتعميق )جاىدكا معنا أك إلينا( 
ستقامة الاُب فإف  ،ستقامةفجاىدوا جهاد االأم ا١بهاد ُب أىم القضااي كأفضلها،  ،كاإلخبلص



 

 554                 ا٢بادي والعشروف / ا١بزءٜٙ/ عدد آايهتا  كية/ م ٜٕالعنكبوت / سورة ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ 
 

اًدًه ىيوى اٍجتػىبىاكيمٍ كقولو )  ،ببل أية ندامة كال مبلمة ،بلمة كالكرامةالسٌ  اًىديكا ُب اللًَّ حىقَّ ًجهى ( كىجى
كإعادة كٚبٌلفها، ، كأفضل ا١بهاد نصرة األمة اإلسبلمية كٚبليصها من معاانة استضعافها ٖٕا٢بج/

ٍينً  يػىقيوـي  الى )عن النيب )ص(  ،َْا٢بج/( اللَّي مىٍن يػىٍنصيريهي  كىلىيػىٍنصيرىفَّ هتا كقولو )ُب ىيبتها ككرامتها كقوٌ   ًبدى
يعً  ًمنٍ  أىحىاطىوي  مىنٍ  ًإالَّ  هللاً  ( توكيد لَنَػْهِديَػنػَُّهمْ ( )لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا) ُِٔٓكنز العماؿ خرب( جىوىانًًبوً  ٝبًى

نىا نىٍصري اٍلميؤٍ بوعد هللا كقولو ) /( ًمًنْبى كىكىافى حىقِّا عىلىيػٍ أم لنزيدهنم ىداية كتسديدان كأتييدان  ،ْٕالرـك
هم طرؽ الوصوؿ إلينا بسبلمة، كلنعلمنَّ  أم ا٤بعركفة عندىم كغّب ا٤بعركفة ،كتوفيقان إٔب سبل ا٣بّب

اًىديكا ) ٓت ا٢بديث ،الشيطاف٨بالفة ٗبختلف الوسائل الصا٢بة كطريق جهاد النفس ك    أىٍىوىاءىكيمٍ جى
ٍا ٘بىىاًىدي  اءىكيمٍ كىمى عداء، كجهاد ُب طريق العلم كالثقافة كجهاد اال، ُّْ/ٔركح البياف( كىٍف أٍعدى

ا١بهاد ابليد كيكوف  ،ا٥بول كاألان كالشهوات كاللٌذات اٌرمة)٩بانعة( ك٦باىدة  ،كالنهضة ا٢بضارية
م )جاىدكا الكفار أبيديكعن النيب )ص( أك الٌلساف أك ابلقلب ابإلنكار كإظهار الكراىية، 

 . ٗٗ/ٓالدر ا٤بنثور كألسنتكم(
 كترضي هللاكهتديو كترشده ٚبدـ آّتمع  ،تعِب خدمة اإلنسانية بدكافع رابنية (ِفيَناككلمة )

كل إنساف   ،نفاس البشر، والطرؽ إ٘ت هللا متعددة بعدد أوسبل هللا كثّبة (لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا)
كىعىلٍَّمنىاهي كقولو )ّبثو هللا علم ما ٓب يعلم،  ، فناس ٗبا يعلم: فالذم جهاده العلم يعٌلم البقدره وقدرتو
( عىلَّمىوي هللاي ًعٍلمى مىٍا ٓبٍى يػىٍعلىمٍ  ،مىٍن عىًملى ٗبىٍا يػىعىلمي )عن اإلماـ الباقر )ع( ، ٓٔالكهف/( ًمٍن لىديانَّ ًعٍلمنا

تدرؾ  ، كابلصربرزقهم هللا التثبيت كا،صرب ُب سبيل هللا ك كالذين جاىدكا ، ُٖٗ/ٖٕالبحار
 ،الرغائب، كالذين ذكركا هللا ُب الرخاء ذكرىم عند الشدة، كالذين اشتغلوا مع هللا ابلوظائف

ة مى كٍ ا٢بً  انفجرت ينابيعي  ،احان بى صى  ْبى عى  أربػى  صى لى أخٍ  نٍ مى ) ٓت ا٢بديث ،لطائفأعطاىم هللا أسراره ابلٌ 
ما ٲبلك كأعز ما ٲبلك ىد ليعطي  تعأب كلٌ كمن جا ّٖ/َُمواىب الرٞبن (وً لى لسانً عى  وً لبً قى  نٍ مً 

كمن استعاف بو  ،، كمن طلب هللا كجده!كفوؽ ما يريد ،ما يريدعطيو هللا كلٌ يي ُب ظركؼ مناسبة، ف
 كي كي ذى  إالَّ  اٍ ٥بي اٍ نى ال يػى  تً ايٍ اٍ الغى  كةي ذرٍ )ٓت غرر ا٢بكم ب هللا إليو ذراعان. كمن تقٌرب إٔب هللا شربان تقرٌ  ،أعانو

وعن اإلماـ علي كمن ٕبث عن هللا كجده، رٌبو هللا، قكمن سعى إٔب هللا ( تً اٍ دى ىى اٍ جى ا٤بٍ كى  يبً ذً هٍ التػَّ 
يى )من دعاء اإلماـ ا٢بسْب )ع( ٓت يـو عرفة ، ٓٗصُٕالبحار( مىٍن صىبػىرى عىٍلى هللًا كىصىلى إلًيوً ))ع( 

إ٥بًٍ
 : ا٥بداية نوعْب ( ٗبىنًٌكى حىٌبَّ أيٍقًبلى عىلىٍيكى ٍجًذٍبًِبى اً ايٍطليٍبًِبى ًبرىٍٞبىًتكى حىٌٌب أىًصلى ًإلىٍيكى كى 

كعطائو ، فالٍب تتعلق اب٤بواىب فمن ىبة هللا ق اب٤بكاسبوىداية تتعلّ  ،ق اب٤بواىبىداية تتعلّ 
ارو كقولو )  ،كىي مقدرةكرٞبتو،  هي ٗبًٍقدى ، كالٍب تتعلق اب٤بكاسب فمن  ٖالرعد/( كىكيلُّ شىٍيءو ًعٍندى

ٍكا كقولو )كدراستو كعلمو  كمقدار جهده كجهاده  ،كفاءتوسعٌيو  ك  كسب العبد كقدرتو كىالًَّذينى اٍىتىدى
ىيٍم تػىٍقوىاىيمٍ  : الـ ا٤بزحلقة للتأكيد، كىذا  َلَمعَ ( َوِإفَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِنْبَ ) ُٕدمحم/( زىادىىيٍم ىيدنل كىآىاتى
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أبف هللا معهم  ، لقلوب ا٤بؤمنْبكتطمْبكفاعل على الدكاـ، ٥بي حركي مؤثر عاـ إكشف لقانوف 
يكوف هللا معو  ،( فبمقدار ما يكوف اإلنساف مع هللاوي عى هللا مى  كافى   ،هللا عى مى  افى كى   نٍ مى )كى تو و كقوٌ تبعزٌ 

أيكلىًئكى كمن كاف هللا معو فمن عليو، كمن كاف هللا عليو فمن معو؟! كقولو ) ،بنفس القدر كالنسبة
وٓت وصف اجملاىدين ٓت  -ُ: فائدة ِِآّادلة/( ٍزبى اللًَّ ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ًحٍزبي اللًَّ أىالى ًإفَّ حً 

ف ا١بهاد ا٣بالص ُب ٝبيع صوره ُب ألبياف ( َوِإفَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِنْبَ )، سبيل هللا ِبهنم ٧بسنوف
ر مقدٌ  ك كبذؿ جهد معٌْب  ،صدؽ مع هللا تعأببسبيل هللا ىو إحساف، فحيثما كاف اإلنساف 

و من الظآب فهو ُب جهاد ُب كانفع للناس، فهو ُب جهاد، كإذا انتصر لئلنساف ا٤بظلـو ألخذ حقٌ 
كينالوا قربو   هللامن اإلحساف ا١بهاد ُب سبيل هللا ٗبعناه العاـ كالواسع، ليصلوا إٔب -ِسبيل هللا، 

ٍلنىاىيٍم ُب رىٍٞبىًتنىا ًإنػَّهي كقولو )كحبو كجذبو سبحانو،   ملوا ُب كاف ٰبتٌ  ٖٔاألنبياء/( ٍم ًمنى الصَّا٢بًًْبى كىأىٍدخى
كٓب ينافقوا للوصوؿ لؤلىداؼ كٓب يتقٌلبوا فلم ييأسوا كٓب يَباجعوا كٓب يتذبذبوا  ،الطريق إليو ما ٰبتملوا

إنو سينظر إليهم من عليائو فّبضى عنهم كيرضيهم،  ،السامية، أكلئك لن يَبكهم هللا كحدىم
ُب  ةكاإلعان ،كأيخذ أبيديهم ابلنصر ،فيهديهم للٍب ىي أقـوسبيلو  ُبكسينظر إٔب جهادىم 

كىجىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍم أىًئمَّةن يػىٍهديكفى كقولو )إٔب صربىم كإحساهنم فيجازيهم خّب ا١بزاء  كسينظر  ،الدنيا
َأْحَسَن هللُا ِإلَْيِو َوَبَسَط  َأَحق  النَّْاِس اِبإِلْحَسْاِف َمنْ )ٓت غرر ا٢بكم  ،ِْالسجدة/( أبًىٍمرانى لىمَّا صىبػىريكا

أف أكٔب الناس ابلصواب أىل  اآلية تلكماؿ عنايتو ّٔم ُب الدنيا كاآلخرة، دلٌ ( اِبْلُقْدرَِة َيَدْيوِ 
كىأىٍحًسٍن كىمىا كقولو )  ،كمن أجل عزة عباد هللا ،كإٔب هللا ،كمع هللا ،كمن أجل هللا ،ا١بهاد ُب هللا

بػُّهيم هللاً  ًعيىٍاؿي  كيلُّهيمٍ  )ا٣بٍىلقي عن النيب )ص(  ٕٕالقصص/( أىٍحسىنى اللَّي ًإلىٍيكى   إٔبى هللاً  كىأىقٍػرىبػيهيٍم كىأىحى
كحصوؿ السبب  ،( البد من تقدٙب السعي البلـزَجاَىُدوا ِفيَنا) -ِ، ُْٔ/ِالكاُبأىنٍػفىعيهيم ًلًعيالًًو( 

كىو هللا تعأب  ،السببتوفّب  ؾ ا٤بسبب على ضوءاإلنساف أكالن، ٍب يتحرٌ هتيئة كىو من  ،ا٤بطلوب
ؾ بو ؾ ا٤بسبب بنفس ا٤بقدار الذم ٙبرٌ يتحرٌ  ،( كعلى قدر تقدٙب السببلَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا)

( اٍضًرٍب ًبعىصىاؾى اٍلبىٍحرى فىانٍػفىلىقى ككقولو ) .ٕدمحم/( ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّى يػىٍنصيرٍكيمٍ السبب، كقولو )
ُب العصا، ٙبٌرؾ ا٤بسبب السبب  أفلق البحر، كلكن عندما ىيعصا موسى ٓب ت، ّٔالشعراء/

 كانطلقت القدرة ففلقت البحر.. كىكذا .
 َُيونس/(اْلَعاَلِمْبَ  َربّ   ا٢بََمدُ  )أفَّ  َدْعَواَن كآخر

ـه عىلىى ًعبىاًدًه الًَّذينى اٍصطىفىى: )نقوؿ ا٣بتاـ وٓت  . ٗٓ/النمل( قيًل ا٢بٍىٍمدي للًًَّ كىسىبلى
ا٢بمد  فللو ،متواصل ٔبهد بقدرىا، ال بقدري العنكبوت، لسورة (َوْعُي اْلُقْرآِف اْلُمَيسَّر) هللا وفبع ُت

 ـٕٛٔٓ/ ٔٔ/ٖٓ بتاريخ النقمات، وتدفع ،الَبكات وتزداد ،الصا٢بات تتم واب٢بمد وا٤بّنة،
 تكملة على ايعينن أف تعا٘ت هللا داعْب الكاظمية، ،العراؽ ٓت ىػ،ٜٖٗٔ/ ذي القعدة/ ٜٕ ا٤بوافق

   .الدعاء ٦بيب ٠بيع إنو ،الكرٲبة القرآنية رالسوّ  بقية
 البغدادي قاسم مكي: القرآِن الباحث بقلم
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 :  السورة مقاصد من

 كابلبعثلنبوة ابك  كابلرسالة ابلوحدانية ٲبافاإل ،العاـ اميداهن ُب العقيدة اياقض تعاِب ىدافهاأ ،مكية
 على الرـك نتصارا كىو ،حدكثو قبل عجازمإ غييب حدث عن ؤتنبٌ ابل السورة بتدأتاك  كا١بزاء،
 بْب ا٤بعركة عن السورة كٙبدثت بينهما، قريبان  ستقع الٍب ا٢برب ُب، كٮبا قطبا العآب آنذاؾ، الفرس
ُب  الباطل على ا٢بق نتصارا من كالبد ،ا٢بياة قدـ قدٲبة معركة هناإ ،الشيطاف كحزب الرٞبن حزب

ُب األمور  القرآف أنباء صدؽ على تدؿ الٍب ا٤بعجزة تلك لذكر الرـو سورة تيّ و٠بُ  ،هناية ا١بولة
 كالعشركف ا٢بادم ا١بزء االنشقاؽ، سورة بعد نزلت ،َٔ آايهتا عدد( َّ) رقمها ،الغيبية

  حسىبَّ  مىلىك كيل بعدد ،حىسىٍنات عىشر األجىر ًمنٍ  لوى  كاىف قػىرىأىىا مىنٍ (: )ص) النيب عن(: فضلها)
 الفضل ىذا: مبلحظة ،ْٓ/٦ٖبمع البياف (كليىلتوً  ييوموً  ُب ضىيَّعى  ما رؾى دٍ أى كى  كاألرًض، مىاءً السَّ  بْب ام
 . البقرة سورة أكؿ راجع ،شركطو من هللا منهج على ستقامةكاال كشركطو شرطوب

 
 ﴾آمل﴿ - ٔ

ؤلف من جنس تقرأ : ألف ، الـ ، ميم ، ا٢بركؼ ا٤بقطعة إشارة إٔب إعجاز القرآف حيث إنو م
كمع ذلك ىم عاجزكف عن االتياف ٗبثلو أك بعضو ُب  ،ىذه ا٢بركؼ العربية الٍب يستخدمها البشر

 الفصاحة كالببلغة كدقة ا٤بعلومات، للزايدة  راجع أكؿ سورة البقرة. 
 ﴾ؿُِِسَطِ خًُُُُّّ﴿ - ٕ

نت الفرس ككا ،غلب كسرل ملك الفرس كانتصر على جيش قيصر ملك الرـك ،: ىيزمتُغَلِبتِ 
 كالرـك من أقول دكؿ األرض ككاف ٰبصل بينهما ا٢بركب. 

 ﴾ كِِ ؤَيََْٗ خُْإََْضِ ًَىُْْ ِْٖٓ زَؼًِْ ؿََِسِيِْْ ََْٔـِِْسٌَُٕ﴿ - ٖ
ردف كفلسطْب، كاأل ، كىي أرض الشاـُب أقرب أرض إٔب أىل مكة الذين يساؽ إليهم ا٢بديث

 ،صر الرـك على الفرس آّوستوف أف تنٰببٌ  كحدث ذلك ُب عهد رسوؿ هللا )ص( ككاف ا٤بسلموف
هنم مثلهم أصحاب كف أف تنتصر فارس على الرـك ألألهنم مثلهم أصحاب كتاب، كا٤بشركوف يودٌ 

قاؿ ا٤بشركوف للمسلمْب إف  ،أصناـ، ك٤با انتصر الفرس شق ذلك على ا٤بسلمْب كفرح ا٤بشركوف
ية حقٌ أكىذا دليل على  ،حاب كتابالفرس ٦بوس كال كتاب ٥بم غلبوا الرـك كىم نصارل أص

نتم تزعموف أنكم ستغلبوف ابلكتاب )القرآف( الذم أنزؿ على نبيكم، فنحن ال كتاب أالشرؾ!، ك 
 ، فنزلت ىذه اآلايت تبشر ا٤بسلمْب  كٮبا قطبا العآب آنذاؾ،لنا كسنغلبكم كما غلب الفرسي الرـك

 ترتيبها
30 

 ياتهاآ
60 
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، وىم( )ْن بَػْعِد َغَلِبِهْم َسيَػْغِلُبوفَ َوُىْم مِ أبف الرـك ستنتصر على الفرس ُب جولة اثنية ) ( أم الرـك
إخبار القرآف ابلغيبيات كذكره للحوادث الصحيحة الٍب  -ُ: فائدةسيغلب الرـك الفرس.  ٗبعُب:

كإنو حق  ،كإنو فوؽ قدرة البشر ،نو من عند هللاإك  هستقع ُب ا٤بستقبل ٥بي من الدالئل على إعجاز 
( اَل َيَْتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْْبِ َيَدْيِو َواَل ِمْن َخْلِفوِ كإنو كبلـ هللا كقولو )كنزؿ اب٢بق كيدعو إٔب ا٢بق، 

التعبّب القرآ٘ب  ءجا -ِخبار شاىدة بصحة النبوة كالرسالة اإلسبلمية، ، كأيضان ىذه األِْفصلت/
ِإْف تَػْنُصُروا بقولو )( كجاء عن غلبة ا٤بسلمْب على ا٤بشركْب ُغِلَبِت الر وـُ بْب الفرس كالرـك بقولو )

االنسانية كالقيم نصر للحياة  كتبياف فلسفة ا٢بياة،فهو نصر لدين هللا،  ٕدمحم/ (اَّللََّ يَػْنُصرُْكمْ 
( ٓب يضف ُغلبتكحق لو أف يضاؼ إٔب هللا، أما قتاؿ الفرس كالرـك بتعبّب ) ،كاألخبلؽكا٤ببادئ 

ٓت طُْغَياهِنِْم )جل السيطرة كالسلطاف فَبكهم ٭با كاف من أإإٔب هللا ألنو ٓب يكن ُب سبيل هللا ك 
 . ٕٓا٤بؤمنوف/( يَػْعَمُهوفَ 

 ﴾ زِنَصُِْ خَُِّوِ َّنْصُُُ َْٖٓ ََّٙدءُ ًَىٌَُ خُْؼَُِّّّ خَُُّلُِْْ ،  كِِ زِعْغِ ِٔنِنيَ َُِِّوِ خُْإَُُْٓ ِْٖٓ هَسَُْ ًَِْٖٓ زَؼًُْ ًٌَََّْٓحٍٍِ َّلَُْقُ خُُْٔآِْنٌَُٕ﴿ -٘- ٗ
ما بْب الثبلث إٔب تسع، كالتقى ا١بيشاف ُب السنة السابعة من ا٢برب، كانتصر الرـك على ضع: الب

(  عز كجل األمر أكالن كآخران من َّلِلَِّ اأْلَْمُر ِمْن قَػْبُل َوِمْن بَػْعدُ جيش فارس كفرح ا٤بسلموف بذلك )
َوِإَ٘ت اَّللَِّ تُػْرَجُع كقولو)سباب  بتهيئة األفكل ذلك أبمر هللا كإرادتو  ،قبل الغلبة كمن بعد الغلبة

يـو ينتصر الرـك على جيش الفرس فيفرح  (بَِنْصِر اَّللَِّ  َويَػْوَمِ ٍذ يَػْفَرُح اْلُمْؤِمُنوفَ ، )َُِالبقرة/(اأْلُُمورُ 
هم فيما أخرب بو، كقد صادؼ ذلك اليـو يـو غزكة بدر أك ىو ظهر صدؽ نبيٌ يا٤بؤمنوف بنصر هللا، ك 
، حيث انتصر عباد الرٞبن على عبدة األكاثف كعبدة النّباف ففرح ا٤بؤمنوف يـو صلح ا٢بديبية

كلو كانت ىذه العدة ىي  ،( ينصر من يشاء من عباده ٗبقتضى حكمتويَػْنُصُر َمْن َيَشاءُ ) ينلنصر اب
َوُىَو )مة، هًٌ ٤باى  رً دى ى قى لى عى  ةي كا٥بمَّ  (ا٤بستميت ال ٲبوترادة القوية كما قيل )الركح ا٤بستميتة ذات اإل

: فائدة، كليائو كأحبائوأب( الرَِّحيمُ )سباب النصر أر ٥بم ( فيسخٌ الرَِّحيمُ عدائو )أابنتقامو من  (اْلَعزِيزُ 
ر ف هللا يدبٌ أكأسند هللا سبحانو النصر إليو ألف ٝبيع األسباب الكونية تنتهي إليو تعأب، ك  -ُ

َة اَّللَِّ ٓت الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبُل وََكاَف َأْمُر ُسنَّ نن التارٱبية كقولو )األمور ٕبكمة على ضوء حركة السي 
سباب كا٤بسببات ، كعلى ضوء قضاء كقدر معينْب كعلى ضوء األّٖ/ األحزاب( اَّللَِّ َقَدرًا َمْقُدورًا

ـُ نَُداِو٥ُبَا بَػْْبَ النَّاسِ  َوتِْلككا٢بكمة كا٤بصلحة كقولو ) يعرفوا  فٍ أجل أ، من َُْآؿ عمراف/ ( اأْلَايَّ
، كالنصر كا٥بزٲبة ال ٱبضعاف فقط للعدة الكثّبة كالعدد َُ/ األنفاؿ( َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ )

س ي، كأ٭با ٚبضع ٤بقايِْٗالبقرة/ (َكْم ِمْن ِفَ ٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَ ًة َكِثّبًَة إبِِْذِف اَّللَِّ كقولو )  ،الكبّب
مرتبطة بشكل كامل أبمر هللا تعأب كقدرة االنساف، لذلك على االنساف دقيقة كمتداخلة ككثّبة ك 

َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ قدرة هللا الواحد القهار كقولو )ٙبت ( أبنو خاضع مهما كانت قوتوأف يعرؼ )
لنتائج ب ا٭با دكرىا أف ترتٌ إ، كىذه اإلرادة القاىرة ال ٘بربه على النصر أك ا٥بزٲبة، ك ُٖ/األنعاـ(ِعَباِدهِ 
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خذة لكل الوقائع ا١بارية، كمن ٍب يربط هللا تعأب ٝبيع النتائج ا٢باصلة على ضوء األسباب ا٤بتٌ 
كا٤بثبتة ُب  ،وح افوظىداؼ الرابنية الكبّبة كا٤برسومة ُب اللٌ ابأل ،ا٢باصلة ٗبا كسبت أيدم الناس

َولَيَػْنُصَرفَّ اَّللَُّ َمْن ايتو كقولو )حركة السنن الكونية كالتارٱبية، كالٍب يكشف عنها القرآف ُب سياؽ آ
ي ف( اآلية ترد األمر كلو إٔب هللا كلكنها ال تعَّلِلَِّ اأْلَْمُر ِمْن قَػْبُل َوِمْن بَػْعدُ ) -ِ، َْا٢بج/ ( يَػْنُصُرهُ 

خذ نساف مكٌلف ابألسباب ا٤بمكنة الٍب تعطي النتائج ا٤بطلوبة، كاإلالبشر من األخذ ابأل
َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعٍض َلَفَسَدِت مكلفان ابلنتائج كقولو ) كلكن ليس ،سبابابأل

 . ُِٓالبقرة/( اأْلَْرضُ 
 ﴾ ًَػًَْ خَُِّوِ َُد ُّىِِْقُ خَُِّوُ ًَػًَْهُ ًٌَََُِّٖ ؤًَْؽََُ خُنَّدِْ َُد َّؼٌََُِْٕٔ ﴿ - ٙ
يضان بنصر رسولو كرسالتو، أمؤكدان، ككعدكم هللا كعدكم هللا بنصر الرـك على الفرس كعدان حقان    

النساء/ (َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اَّللَِّ َحِديثًاغّب مكذكب كقولو ) هكأف كعد ،عد هللا حق كصدؽك ككل 
( كلكن يتحقق كعده ُب الوقت ا٤بناسب كالكيفية ا٤بناسبة، كىذا الوعد اَل ٱُبِْلُف اَّللَُّ َوْعَدهُ ، )ٕٖ

بلزمة ا٤بوصلة إليو، لذلك جعل هللا سباب الطبيعية الٌ بثان كإ٭با ٯبرم على ضوء األال ٯبرم جزافان كع
سباب بينما األ ُِٔآؿ عمراف/ (َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ النصر من عنده سبحانو كقولو )

هللا لو زمة ٰبقق ا٤بوصلة إليو جعلها من اإلنساف، فبمقدار ما ٰبقق اإلنساف من األسباب البل
، كإٌدعاء الصدفة دعول إذف ال شيء ٰبدث صدفةمقداران من النصر يتناسب مع ا١بهود ا٤ببذكلة، 

هنم ٓب يعرفوا هللا حق أل ،( ذلك الوعد الصادؽَوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموفَ ا١بهبلء ا١باحدين )
حقيقة الدنيا كبواطنها كفلسفتها.  معرفتو كصدؽ كعده فهم ال يثقوف كال يؤمنوف اب كال يعلموف

ر هللا األمور ٕبكمتو، ككيف يربط األسباب على النتائج، : أف يعرؼ الناس كيف يدبٌ وا٤بطلوب
كجهلهم  ،بظواىر ا٢بياة الدنيا ا٤بؤقتة قكلو بدا ُب الظاىر أهنم علماء فإف علمهم سطحي يتعلٌ 

فما بطوف، ب كا١بزاء فبقوا ُب ضبل٥بم يتخٌ ككفرىم أف كراء ىذه الدنيا عا٤بان آخر يتم فيو ا٢بسا
فََأْعِرْض َعْن َمْن كقولو: )  ؟!يً سً فٍ نػى  يى ىٍ كى  ،يءشى  مٍ ىى أى  رٍ سى أخٍ  نٍ لكى كى  ،يءشى  لٌ كى   حى بى أرٍ  أفٍ  :الفائدة

نْػَيا َلُغُهْم ِمَن اْلِعْلمِ ، تَػَو٘تَّ َعْن ِذْكِرََن َوٗتَْ يُِرْد ِإالَّ ا٢ْبََياَة الد  ، ُب غرر ا٢بكم َّ-ِٗم/النج (َذِلَك َمبػْ
نٍيا ُب عىٍيًنًو(.  ،)مىٍن كىريمىٍت نػىٍفسيوي   صىغيرىٍت الدُّ

 ﴾ َّؼٌََُِْٕٔ ََدىًُِخ َِٖٓ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًَىُْْ ػَِٖ خُْأَوَُِشِ ىُْْ ؿَدكٌَُِِٕ﴿ - ٚ
ِىًرا ِمَن يَػْعَلُموَف ظَااب، كابطنها عميق رقيق منساب، فهم )ىذه اآلية ظاىرىا أنيق دقيق جذٌ 

نْػَيا ( كيعلموف شكلها كعا٤بها ا٢بٌسي، كٱبفى عليهم مضموهنا كفلسفتها، ظاىر ا٢بياة ا٢ْبََياِة الد 
 ،٧بدكد ٓب ا٤بعنوم الكبّب البلاالدنيا شكلها ا٤بادم ا٢بٌسي ا٤بنظور ادكد، كلكن ابطنها ىو الع

( كما أف اإلنساف ظاىره جسد خرةعاٗت اآل( كىو )عاٗت الغيبالعآب غّب ا٢بٌسي كغّب ا٤بنظور )
، كلكن ابطنو ركح تعطي ٥بذا ا١بسد قيمتو كحياتو ككرامتو، كعند ا٤بوت ٚبرج  مادم ٧بدكد معلـو
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الركح فبل قيمة حينئذ ٥بذا ا١بسد كيرجع إٔب الَباب، كتبقى الركح حٌية ال ٛبوت كتصحب ا١بسد 
كف ببصّبهتم ما كراءه، كظاىر ا٢بياة الدنيا علمهم ىذا الظاىر كال ير  ال يتجاكز: ا٤بعُبفاتو، ك بعد 

مان، كتنكّب )ظاىران( للتحقّب هٌ ما ظهر للناس كاسعان شامبلن مي همقت مادم ٧بدكد صغّب مؤ 
َمَتاُع )كحقّبان يسّبان صغّبان قليبلن من علـو الدنيا ككلها متاع الدنيا،  (يَػْعَلُموَف ظَاِىًرا)كالتصغّب، أم 

نْػَيا َقِليلٌ   كبعض قوانينها منافع الدنيا كعلومها كفنوهناابستمرار  (يَػْعَلُموفَ )، أم ٕٕساء/الن( الد 
تقاف إكزينتها الٍب تنا٥با حواسهم الظاىرة، كعلمهم بفنوف التجارة كخربات الزراعة كمهارة العمارة ك 

كيعلموف بكل وعة الدنيوية، االختصاصات العلمية ا٤بتنٌ ك سائر العلـو ا٤بعرفية  (يَػْعَلُموفَ )كالصناعة، 
ىاء كالفطنة ر ّٔا، قد بلغ ّٔم من الدٌ صه ف علمهم منحأما يتصل ٗبصا٢بهم كمنافعهم الدنيوية ك 

كرأكا غّبىم من  ،كالعلم ُب ظاىر الدنيا إٔب أمر يدىش األلباب، كعجبوا بعقو٥بم كعلومهم الدنيوية
 تقار! حاالاالفتقار ك  االستصغارا٤بؤمنْب عاجزين عما أقدرىم هللا عليو، فنظركا إليهم بعْب 

 .األىما٣بالد ر ابلعآب اآلخر ( ساىوف عن التفكٌ َوُىْم َعِن اآْلَِخَرِة ُىْم َغاِفُلوفَ )
 (األَىمَ  عَ يَّ ضَ  مِ ا٤بهِ غّب بَ  ْن اَشتَػْغلَ مَ ) ٓت غرر ا٢بكم

و كقولكاطة األخّبة   جاىلوف أبمر اآلخرة، ال ٱبطر ببا٥بم أمرىا، كاآلخرة ىي الغاية القصول
ٌر َلَك ِمَن اأْلُوَ٘ت ) ٓت  ،، لكنهم غافلوف عن عآب الغيب بعيد عن تفكّبىمْالضحى/( َوَلآْلَِخَرُة َخيػْ

( فوي في غٍ ٗبى  سى ليٍ ٍل فى فى غٍ  تػى الى )كى  (٢بسًٌ أ ادً سٍ فى  نٍ مً فإهنا ة لى فٍ الغى حذركا إ) غرر ا٢بكم آلخرة حلقة اؿو عىٍنكى
ين ال يدركوف حكمة ذمن مراحل التكوين، كالمهمة من سلسلة حلقات النشأة، كمرحلة أساسية 

البدء فبل يدركوف حكمة االنتهاء، كيغفلوف عن اآلخرة، فلم يعملوا ٥با فعٌمركا دنياىم كخربوا 
ُترِيُدوَف كقولو )آخرهتم، فحىلىت الدنيا ُب أعينهم فاعمتهم عن اآلخرة، كىذا ىو ا٣بسراف ا٤ببْب.  

نْػَيا َواَّللَُّ يُرِيدُ  ليكيٍم تػىٍفرىحيوفى اًبٍليىًسّبً ، ُب غرر ا٢بكم )ٕٔ/األنفاؿ( اآْلَِخَرةَ  َعَرَض الد  نٍػيىا  مىا ابى ًمنى الدُّ
إٌف اإلٲباف األصيل اب كالعآب اآلخر ىو كحده  (؟!ًخرىًة ٙبيٍرىميونىوي  ًمنى اآلتيٍدرًكيونىوي، كىالى ٰبىٍزينيكيمي اٍلكىًثّبي 

يضان ابلعآب الذم كراء ىذا الوجود، كىو أوجود، كيصل الذم يصل ظاىر ا٢بياة الدنيا أبسرار ال
 الذم ٲبنح العلم ركحو فنؤمن ابلعآب اآلخر. 

وا٤بعايّب  والغفلة عن اآلخرة ٘بعل كل مقاييس الغافلْب ٱبتل ويضطرب عندىم ميزاف القيم
سطحيان ا٢بياة كأحداثها تصٌوران صحيحان، كيظل علمهم ّٔا ظاىران  ، فبل ٲبلكوف تصٌورالصحيحة

انقصان، ألف حساب اآلخرة ُب ضمّب اإلنساف يغٌّب نظرتو لكل ما يقع ُب ىذه األرض، فَبل ماداين 
الذم يؤمن ابآلخرة ٚبتلف نظرتو للحياة الدنيا عن الذم ال يؤمن ابآلخرة، فلكل منها ميزاف ... 

يا لو اعتمدت على كىكذا. كلكن ىذه العلـو الدنيوية الٍب يعلمها اإلنساف من ظاىر ا٢بياة الدن
كلكنها أرقى من ىذه ا٢بياة ا٢بالٌية، حياة طيبة،  تألٜبر على منهجو، اإلٲباف اب كاستقامت 

كىي تعا٘ب من األمراض النفسية كالكآبة، أبنواعو، اعتمدت اإل٢باد فهبطت إٔب مستنقع الفساد 
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َواتػَُّقوا اَّللََّ َويُػَعلُِّمُكُم قولو )ـ القرآف التقول على العلم كقدٌ ككانت عاقبتها ا٥ببلؾ، ٥بذا السبب يي 
 ، فتكوف التقول تزٌكي العلم كتطهره من كل سوء. ِِٖالبقرة/  (اَّللَُّ 

كسعة آفاؽ  ،كانشراح الصدر ،ر، كالتفٌكر حياة القلباآلية دعوة إٔب التفٌكر كالتدبٌ  -ُ: فائدة
( كالذم يعمل خرالعاٗت اآلالغيب ) العقل. للحياة الدنيا ظاىر كىو ما تراه العيوف، كابطن كىو عآب

فيكسب خّب كالعمل للظاىر يعيش سطح ا٢بياة، كالذم يعمل لآلخرة فيستقيم ُب الفكر كالقوؿ 
نْػَيا َواآْلَِخَرةِ ) الدنيا كاآلخرة كقولو نْػَيا َفِعْنَد اَّللَِّ ثَػَواُب الد  ، ُّْالنساء/ ( َمْن َكاَف يُرِيُد ثَػَواَب الد 
فهوف، كلكنهم ال عموف كيتكاثركف كيَبٌ ا٤باديْب أهنم يعرفوف كيف يعيشوف كيتنٌ كمن طبيعة ىؤالء 

يعرفوف كيف يسعدكف حياهتم األبدية ُب اآلخرة، كال يعرفوف كيف ٲبوتوف مواتن عزيزان شهيدان ٩بلوءان 
 .اب٢بياة

 كمن سعى إٔب هللا قربو لو، من ٕبث عن، (والذي ال يعرؼ كيف ينتهي ال يعرؼ كيف يبدأ!)
لئلنساف  -ِ، ٓٗصُٕالبحار)مىٍن صىبػىرى عىلى هللًا كىصىلى إلًيًو(  ماـ علي )ع(إلعن اهللا تعأب كجده، 

حياة مطالب ا١بسد كيهملوف مطالب الركح لكالذين يعطوف ل ،كما للحياة دنيا كآخرة  ،جسد كركح
نْػَيا َوُىْم َعِن اآْلَخِ فسوؼ ) ( ىذا الصنف يبتعد عن َرِة ُىْم َغاِفُلوفَ يَػْعَلُموَف ظَاِىًرا ِمَن ا٢ْبََياِة الد 

وؿ كالعمل، كيعيش حالة التقٌلب كالتذبذب كازدكاج الشخصية، فهو قُب ال ،االستقامة ُب الدين
خرل بنفس مقدار اقَبابو من الدنيا، تراه يبتعد عن ا٢بياة األ ،رب من ا٢بياة الدنياٗبقدار ما يتقٌ 

ُقْل َىْل و يبتعد عن سعادتو كيغفل عن حيسن عاقبتو كقولو )كالذم يبتعد عن االستعداد لآلخرة فإن
نْػَيا َوُىْم َٰبَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُٰبِْسُنوَف ، نُػنَػبُِّ ُكْم اِبأْلَْخَسرِيَن َأْعَمااًل  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ٓت ا٢ْبََياِة الد 

ًعا نفي للعلم أبمور الدين  (اَل يَػْعَلُموفَ  َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاسِ ُب قولو ) -ّ، َُْ-َُّالكهف/(ُصنػْ
نْػَياكقولو )كسعادة الركح  َوُىْم قولو ) -ْ( إثبات للعلم أبمور الدنيا. يَػْعَلُموَف ظَاِىًرا ِمَن ا٢ْبََياِة الد 

ن ( الثانية تكرير لؤلكٔب للتأكيد أبهنم ُب مستنقع الغفلة كالتغافل عَوُىمْ ( )َعِن اآْلَِخَرِة ُىْم َغاِفُلوفَ 
ترؾ االستعداد ٥با، كمن غفل عن اآلخرة كاف عن هللا أغفل، كمىٍن نسي هللا ك ّٔا  داآلخرة اب١بحو 

َوَمْن يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْٞبَِن نُػَقيِّْض َلُو ك اإلنساف كقولو )فو الشيطاف عدٌ قنساه من رٞبتو فيتل
 . ّٔالزخرؼ/( َشْيطَاًَن فَػُهَو َلُو َقرِينٌ 

ًَبَِّٕ ًَؽِريًخ َِٖٓ خُنَّدِْ زِِِوَدءِ  لًٌََُُّخ كِِ ؤَْٗلُِٕيِْْ َٓد وََِنَ خَُِّوُ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضَ ًََٓد زَْْنَئَُد بَُِّد زِدُْمَنِّ ًَؤَـٍََ ًََُّٕٓٔؤًَََُْْ َّعَ﴿ - ٛ
 ﴾ََزِّيِْْ ٌََُدكًَُُِٕ

فسهم الذم خلقهم هللا ُب أحسن تقوٙب ركا ُب عجائب أن( كيتدبٌ وايَػتَػَفكَّرُ يراجعوا عقو٥بم ك) (َأَوٗتَْ )
حسن تكرٙب، فأنفسهم أقرب شيء إليهم كأعز شيء عندىم أتقن صنع كأكرمهم أك  ،عقد تركيبأك 

كلكنها أغرب شيء كأجهل شيء عندىم، كخلق هللا ُب أنفسهم ما خلق ُب العآب األكرب من 
 ،َوٓت اأْلَْرِض َآاَيٌت لِْلُموِقِنَْب تقاف ا٣بلق كٝباؿ التقدير كجبلؿ التدبّب كقولو )إعجائب الصنع ك 
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نَػُهَما ، )ُِ-َِالذارايت/ ( َوٓت أَنْػُفِسُكْم َأَفبَل تُػْبِصُروفَ  َما َخَلَق اَّللَُّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ
كالعدؿ كا٣بّب ليهتدم اإلنساف إٔب  ،كمن أجل ا٢بق ،كمن ا٢بق ،( خلق كل شيء اب٢بقِإالَّ اِب٢ْبَقِّ 

كال تتفرؽ بو السبل كال يصطدـ بعضها مع بعض، ا٢بق الثابت ُب  ،ا٢بق الثابت الذم ال يضطرب
 .نفسو كمثبت لغّبه

ا ٨بلوقة ٥بدؼ عظيم كغاية حكيمة ككرٲبة، كفيها هنٌ أركا ُب عجائب ا٣بلق ك ٓب يتفكٌ  أك :ا٤بعُب 
تفكروا ) عن اإلماـ علي )ع(، ةا٤بصلحة كا٣بّب كال عبث فيها، لّبٕبوا على هللا رضاه كيفوزكا اب١بن

َأَجٍل وَ ) َُٖصّكنز العماؿ ج(فتهلكوا ،وال تتفكروا ٓت ذات هللا ،ٓت ٨بلوقات هللا تعا٘ت
( كمن طبيعة ىذا ا٢بق الذم يقـو عليو الوجود أف يكوف لو كقت معلـو مؤٌقت ك٧بدد ُمَسمًّى

ى قق فيو الغاايت، كىذا األجل ا٤بسمٌ د تصل إليو البشرية كىو يـو القيامة، كىو يـو ا١بزاء كٙبكمؤكٌ 
 ، ( َما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروفَ كقولو )كال يتأخر ٢بظةن   ال يتقدـ ٢بظةن ا٤برسـو اتـو

م رى( ١باحدكف للبعث كالنشور لعدـ تفكٌ َوِإفَّ َكِثّبًا ِمَن النَّاِس بِِلَقاِء َرّبِِّْم َلَكاِفُروفَ ) ٓا٢بجر/
فيجعلوهنم على ما ىم  ،ين يفكركفذرىم، كالذين ال يتفكركف ُب ا٣بلق فسوؼ يقودىم الكتدبٌ 

 عليو. 
كيف يكفركف اب٤بعاد إٔب يـو القيامة، كهللا خلقنا من ماء مهْب ال قيمة لو، فالذم   -ُ: فائدة

إلٲباف ابآلخر، ٲباف أبحدٮبا يثبت ايؤمن ابلنشأة األكٔب فعليو أف يؤمن ابلنشأة األخرل، ألف اإل
 ُِٗالبقرة/(َلَعلَُّكْم تَػتَػَفكَُّروفَ ر بشكل عاـ كقولو )ل كالتدبٌ شٌجع هللا تعأب على التفٌكر كالتأمٌ  -ِ
ُب اليقظة كيعاِب الغفلة، كُب التفٌكر حياة  كيزيدكيقٌوم البصّبة ( يهدم إٔب الرشد والتَػَفكَّرُ )

كار كمعرفة األسرار، عن اإلماـ الصادؽ )ع( كسعة العقوؿ كنضوج األف ،القلوب كانشراح النفوس
َا يَػَتذَكَُّر ُأوُلو ( )ةٍ ِة َسنَ بادَ عِ  نْ مِ  َخّبٌ  تَػَفّكُر َساَعةٍ ) كقد  ِّٕ/ُٕالبحار، ُٗالرعد/(اأْلَْلَبابِ  اْ ِإ٭بَّ

اآلية  تالنفس، فبدأٙبريك مشاعر ر تعادؿ العمر كٌلو ٤با ٥با من أتثّب كبّب ُب تكوف ٢بظة تفكٌ 
 عىرىؼى  مىنٍ كأسرار خلق ا١بسد ألهنا أقرب شيء لئلنساف، ُب غرر ا٢بكم ) (ٓت أَنْػُفِسِهمْ )ر ابلتفكٌ 
يصنف القرآف الكرٙب  -ّ( كيسهل عليو معرفة أسرار الكوف كالكائنات، رىبَّوي  عىرىؼى  فػىقىدٍ  نػىٍفسىوي 

نْػَياالذين ) خلق السماكات كاألرض، كحكمة  ( إهنم ال يعرفوف أسبابيَػْعَلُموَف ظَاِىًرا ِمَن ا٢ْبََياِة الد 
ككأ٭با كل شيء ٨بلوؽ عبثان كابطبلن ال ىدؼ نبيل فيو ك٦برد إىدار للحياة، بينما القرآف الكرٙب 

كلغاية سامية ال يصل إليها أصحاب  ،يصحح مفاىيم ىؤالء ا١بهبلء، إنو ما خلق شيئان إاٌل اب٢بق
 َُّ/ِالكاُب (َحّب الُدنِيا رَأُس ُكّل َخِطْي ة) عن اإلماـ زين العابدين )ع(، التعٌلق الشديد ابلدنيا

َمْن ) عن النيب )ص( )عآب الغيب( الدنيا يعمي كيصم كٰبجب عن اإلٲباف ابلعآب اآلخر كحبٌ 
نػٍ ، كقولو )ُٖصّٕالبحار (وِ تِ رَ ِبخِ  رَّ ضأَحّب ُدنِياَه أ نٍػيىا فىًعٍندى اللًَّ ثػىوىابي الدُّ يىا مىٍن كىافى ييرًيدي ثػىوىابى الدُّ

  . ُّْالنساء/( كىاآٍلىًخرىةً 
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شً ًَؤَؼَدًَُخ خُْإََْضَ ؤًَََُْْ َِّٕريًُخ كِِ خُْإََْضِ كََْنْظًُُُخ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خٍََُِّّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ ًَدٌُٗخ ؤًَََّ٘ ِٓنْيُْْ هٌَُّ﴿ - ٜ
  ﴾دُْسَِّْنَدضِ كََٔد ًَدَٕ خَُِّوُ َُِْظَِِْٔيُْْ ًٌََُِْٖ ًَدٌُٗخ ؤَْٗلَُٕيُْْ َّظًٌََُِِْٕٔػًََُُٔىَد ؤًَْؽََُ َِّٓٔد ػًََُُٔىَد ًَـَدءَظْيُْْ َُُُِٔيُْْ زِ

، ترغيب إليو ُب السفر ُب أرض هللا الواسعة :أيُب الضركرم السّب  يعِب ير،ر كاالستفهاـ للتق
َي فَاْعُبُدوفِ اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا ِإفَّ َأْرِضي َواِسَعٌة فَإِ ) كقولو  القرآف، ، سفر ٔٓالعنكبوت/( ايَّ

، ىي اع كقتيكض ر كالتدبر من حولو، ليس ُب ىذا السفر لغو كلعبل كالتفكٌ قاصد ا٣بّب كالتأمٌ 
ل  ُب حياة كمصّب ا٤باضْب، حٌب ال يكوف اإلنساف ًعربة للباقْب، كحٌب ال دعوة قرآنية إٔب التأمٌ 

ُأولَِ َك : أك ٓب يسافركا ) ٗبعُبياة ٗبنظار ضٌيق. يبقى اإلنساف متقوقعان ُب مكانو فيتصٌور ا٢ب
قوا أبنفسهم كيف كانت هناية كخاٛبة ( ُب األرض أينما كانت فينظركا كيتحقٌ اْلَغاِفُلوَف عن اآْلَِخَرةَ 

نُوا َأَشدَّ َكا) (ظى ًبغىٍّبًهً عً كي كىالسًَّعٍيدي مىٍن ) ٙٛٓت هنج الببلغة خطبة( فيعتربكا ّٔم، الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ )
ةً  ُهْم قُػوَّ  .كالقوة كالقدرة( قوة ُب العلم كا١بسم كا٣بربة كالتجربة ككثرة األمواؿ كاألكالد كا١بند ِمنػْ

هنم حرثوا كجو أ( كلمة بليغة جامعة لكثّب من ا٤بعا٘ب، كىي ذات مدلوؿ كاسع، َأاَثُروا اأْلَْرضَ وَ )
وا عن ابطنها الستخراج ألهنار كحفر اآلابر كشقٌ األرض كقٌلبوا ترأّا للزراعة ا٤بتنوعة كاستحداث ا

كأتسيس ا٤ببا٘ب كبناء ا٤بصانع  ،فدذخائرىا من الذىب األسود من النفط كالغاز كأنواع ا٤بعا
( ببناء ا٤بدف كتشييد َوَعَمُروَىا) ، كاستثمار االختصاصات، كإعداد الكفاءات ا٤بتقدمةالضخمة

أكثر ٌكمان ككيفان من  ،( عمارة فنيةَأْكثَػَر ٩بَّا َعَمُروَىاعية )ا٢بصوف كالقصور كاألبراج كا٤بعامل الصنا
( َوَجاَءتْػُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَػيَِّناتِ ىل مكة إذ ال زراعة ٥بم كال عمارة )أعمارة ىؤالء ا٤بشركْب من 

ا كٓب تنفتح بصائرىم ٥ب ،ابلدالئل كا٢بجج الواضحات من عند هللا، فلم يدخل نور ا٥بداية ُب قلؤّم
  .كٓب يتأثركا ّٔا فكذبوا الرسل

( فيهلكهم بغّب جرٲبة كقبل أف يرسل الرسل كمن دكف إٛباـ ا٢بجة عليهم َفَما َكاَف اَّللَُّ لَِيْظِلَمُهمْ )
كا إليها ابلضبلؿ ؤ هنم أعرضوا عن منهج هللا فظلموا أنفسهم كأساأ( َوَلِكْن َكانُوا َأنْػُفَسُهْم َيْظِلُموفَ )

كقولو الستغراقهم ُب اآلاثـ  كٓب تنفعهم قوهتم كٓب يغن عنهم علمهم كال حضارهتم  كالعناد كالفساد،
َا َيْكِسُبُو َعَلى نَػْفِسوِ ) َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَُأولَِ َك ، كقولو )ُُُالنساء/ (َوَمْن َيْكِسْب ِإْٜبًا فَِإ٭بَّ

ف على السفر ا٥بادؼ الشريف الذم فيو التفٌكر : لقد رٌغب القرآفائدة، ِِٗالبقرة/( ُىُم الظَّاِلُموفَ 
ريخ اكالًعرب، عندما يسافركف ُب الرب أك ُب البحر أك  ُب ا١بو، كرٌغب أيضان ُب قراءة سنن الت

ليتفٌكركا كيف عاشت األمم ا٤باضية، ككيف تٌطورت حضارات ككيف اهنارت كماتت ككيف كانت 
ما الفائدة من عمارة األرض قبل إعمار : اآلية تلفت النظر إ٘ت نقطة مهمة وىيعاقبتها. 

كهتذيب العقوؿ كاألخبلؽ؟ فمن ا٣بسارة الكربل أف تتسابق الدكؿ الكربل ُب إعمار  النفوس
تها ابإلٲباف اب كهتذيبها أخبلقيان كعقائداين، فإف الناس كما أراضيها كإغفا٥با عن إعمار نفوس أمٌ 

إٔب عمارة النفوس عقائداين كأخبلقيان، فالذم ييعُب  ذلك ٙبتاجكٙبتاج إٔب عمارة األرض حضاراين  
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نسى ما ىو أىم أم ينسى يبعمارة األرض كزخارفها أكثر من ا٢باجة إليها، تراه يزداد التعٌلق ّٔا ك 
َوَما َىِذِه كقولو )( من رٞبتو.  هُ َنَساي وَمْن يَػْنَسى اَّللَّ ) كمن ينسى تزكية نفسو، هللا كاليـو اآلخر،

اَر اآْلَِخَرَة ٥بََِي ا٢ْبَيَػَوافُ ا٢ْبََياُة ال نْػَيا ِإالَّ ٥َبٌْو َوَلِعٌب َوِإفَّ الدَّ : مبالغة ا٢بياة، افُ وَ ا٢بيػَ  ْٔالعنكبوت/ (د 
ا٢بياة ا٢بياة الٍب تعطيك معُب ا٢بياة، كتعلمك فلسفتها، ر منها ا٢بياة، ا٢بياة الٍب تتفجٌ ينبوع 

 صات كال سلبٌيات. ة جليلة ببل منغٌ النامية ا٢بقيقية الدائمة، حياة متكاملة ٝبيل
  ﴾ؼَُّْ ًَدَٕ ػَدهِسَصَ خٍََُِّّٖ ؤََٔدءًُخ خٌُُّٕؤٍَ ؤَْٕ ًٍََّزٌُخ زِأََّدضِ خَُِّوِ ًًََدٌُٗخ زِيَد َّْٕعَيِّْجٌَُٕ﴿ - ٓٔ

صرار كاإل يٍب كانت هناية الذين أساؤكا ألنفسهم ابلكفر اب كاليـو اآلخر كإبرتكاب ا٤بعاص
( مبالغة السوء أم األشد سوءان كضرران، كىي عقوبة الذنوب الس وَأىالعقوبة ) مت ٥بعليها، كان

، ( ألهنا تسوء صاحبها كتؤذيو من ٝبيع ا١بوانب ماداين كنفسيان الس وَأىالكبّبة كا٣بطّبة، ك٠بيت )
كالضبللة كعاجبلن كآجبلن كُب الدنيا كاآلخرة، كُب ذلك داللة أف التكذيب كالعناد  ظاىران كابطنان،

بُوا ِبَِاَيِت يقودىم إٔب ا٢بالة السيئة الشنيعة ذات العاقبة السوأل، كالعقوبة على قدر ا١بناية ) َأْف َكذَّ
ألهنم كذبوا  ، كالنتائج على قدر ا٤بقدمات،( كانت السوأل عاقبة ا٤بسيئْباَّللَِّ وََكانُوا ِّبَا َيْستَػْهزُِئوفَ 

 وف. آبايت هللا ككانوا ّٔا يستخفٌ 
ٙبٌذر اآلية من ٨باطر السيئات على عاقبة اإلنساف، فإف كثرة الذنوب تقٌسي القلوب،  -ُ: ئدةفا

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة كتقلق النفوس كتعيش معاانة الكآبة كقولو )
فبل ينقذىا ، ُب الليل كاألرؽُب النهار كالقلق : الضيق النفسي كالكآبة الضنك، ُِْطو/(َضْنًكا

ت عن سبيل هللا، ا٤باؿ كا١بماؿ كحسن األشكاؿ كٙبٌسن ا٢باؿ، كال تنفعها عيش الرفاىية إف ضلٌ 
تعيش ظاىر ا٢بياة دكف فلسفتها كحكمتها، تعيش اجَبار ا٢بياة كىدر ت النفوس فإهنا كإذا ضلٌ 

٤بشكبلت فتقع ُب أشكل ا ،عن حقائق ا٤بخلوقات كتنحرؼ عن منطق البديهياتالعمر، كتيعرض 
 ،ّٔا ئب آبايت هللا كتستهز ساكس الشيطاف فتكذٌ ك ان ك كُب ا٤بتناقضات، ابتباعها ا٥بول كاأل

َوَما رَب َك )ُب كقتو ا٤بناسب كتستكرب على الناس كتفسد ُب الببلد كالعباد فسوؼ تبلقي ما يسوؤىا 
ـٍ ِلْلَعِبيدِ  السيوء بتزايد ارتكاب ٥بذه الذنوب عواقب سوء، فيتزايد  إفٌ  -ِ، ْٔفصلت/(ِبَظبلَّ

َج ٓت َذنَبًا َخرَ  َنّكَتٌة بَيَضاُء فإذا أَذَنبَ  وِ  قَػَلبِ إالَّ ٓت  َما ِمْن َعْبدٍ الذنوب، عن اإلماـ الباقر)ع( )
 وَادَ زَاَد َذلَك السَّ   الَذنُوبِ الَنّكَتة َنّكَتٌة َسوَداء، فإف ََتَب َذْىَب َذلَك الُسوَاَد، وإفَّ َٛباَدى ٓت

َكبلَّ َبْل ) إ٘ت َخّْب أبدًا وىو قولو تعا٘تصاحبو ع جِ الَبياَض ٗتَ يَػرْ  يَ طِّ ِي الَبياَض، فإذا غَحٌب يَغطّ 
 .ِّّ/ّٕٕبار األنوار (ُْا٤بطففْب/( رَاَف َعَلى قُػُلوِّبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوفَ 

  ﴾خَُِّوُ َّسًَْؤُ خُْىَِْنَ ؼَُّْ ُّؼًُِْهُ ؼَُّْ بَُِْْوِ ظُُْـَؼٌَُٕ﴿ - ٔٔ
بكلمات قصّبة ذات دالالت كبّبة.  ،حقيقة ا٤بعاد الكربلٚبتصر  ،اآلية دقيقة ا٤ببُب عميقة ا٤بعُب

( كىو الذم يتؤب كحده يُِعيُدهُ  ّتَّ ا٣بلق ُب الدنيا )إدارة شؤكف  كحده : هللا تعأب بقدرتو يتؤٌب ا٤بعُب
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ىم إٔب لقاء ليعدٌ  ،يك كال معْبإعادهتم بعد ا٤بوت أينما كانوا ككيفما كانوا ُب اآلخرة من غّب شر 
، جاء ِِا١باثية / (َولُِتْجَزى ُكل  نَػْفٍس ٗبَا َكَسَبْت َوُىْم اَل يُْظَلُموفَ رّٔم للحساب كا١بزاء كقولو )

( )وـى لٌقائً كخىّبى أايىمىي يى  هي،رى ، كىخىّبى عيمرًم آخً هىاعىمىإب خىواتًيمأ رى يػٍ جىعىٍل خى اُب الدعاء )اللَّهىم   ّتَّ كى
بلزمة إٔب هللا ليحاسبهم كٯبازيهم على أعما٥بم يـو القيامة، فكما بدأ ( ٍب العودة الٌ ِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ 

ْنَساُف ِإنََّك َكاِدٌح ِإَ٘ت رَبَِّك َكْدًحا من هللا فبلبد أف يعود إليو سبحانو كقولو )ا٣بلق  اَي أَيػ َها اإْلِ
اآلية رٌدىم هللا إٔب ا٢بقيقة الكربل الٍب يغفل عنها  ُب ىذه -ُ: فائدة، ٔاالنشقاؽ/(َفُمبَلِقيوِ 

م، هللا الغافلوف، حقيقة البعث كا٤بآب كىو طرؼ من ا٢بق األكرب الذم يقـو عليو ىذا الوجود ا٤بنظٌ 
ٍب يعيده إبرادتو، ا٤بتفٌرد ُب إرادتو دكف شريك  ، كأعطاىم حرية االختيار إبرادتو،يبدأ ا٣بلق إبرادتو
ّلو وا٢بياة الدنيا لغز يصعب حَ ، كهللا منزٌه عن العبث، عبثا٣بلق ببل إعادة  كال معْب، فيكوف

ٍب إعادتو حقيقة كربل مَبابطة متناسقة بْب أجزائها،  لقً ا٣بى  أي دٍ بى . فػى لوال االٲباف اب وابليـو اآلخر
ـى فاإل ائو خلقان جديدان  بينهما، كهللا يعيد ا٣بلق بعد فن عادة كالبدء، كٮبا حلقتاف مَبابطتاف ال انفصا

)مىٍن  ٓت غرر ا٢بكم، ِٗ/األعراؼ (َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوفَ كما بدأه خلقان سواين كٓب يكي شيئان كقولو )
، كىشىٌرهي  خىّبي الًعلم) وفيو أيضاً ( وي لى جى كى  ري ثػي كى كى  ،وي لى مى عى  صى لى ، خى وً تً امى ار إقى دى سىعىى لً  مىا أٍصلىٍحتى بًو رىشىادىؾى

 (. بًو مىعىادؾى مىا أفسىٍدتى 
  ﴾ًٌَََّّْ ظَوٌُُّ خَُّٕدػَصُ ُّسُِِْٓ خُُْٔفٌَُُِْٕٓ﴿ - ٕٔ
ّبكف ُب أمرىم كتنقطع حجتهم كيسكتوف كيتحٌ  ،أسوف من كل خّبي: ييُػْبِلُس اْلُمْجرُِموفَ    

: ا٢بزف كالغم كا٥بٌم ا٤بعَبض من ببلسواإلركف كٱبافوف فبل منقذ ٥بم من أىواؿ الساعة. كيتحسَّ 
 ءقاء كالعنافيو كل الشٌ  واإلببلسأم قنط من رٞبة هللا.  : أيبلسمنكمنو اشتق إبليس  ،ليأسشدة ا

: أخرب سبحانو إذا جاء يـو القيامة يـو الفصل بعد نشرىم كبعثهم من قبورىم ا٤بعُبكالببلء. 
وف ألهنم ييأس ،( يسكت آّرموف فبل يستغيثوف كال يسَبٞبوفيُػْبِلسُ كحشرىم إٔب موقف ا٢بساب )

من ا٣ببلص كال أمل ٥بم ابلنجاة كال ٕبيلة كال من انصر ينصرىم بسبب افتضاحهم ُب ا٢بساب 
 ُب( معاْلُمْجرُِموفَ ) -ُ: فائدةأماـ الناس يـو اشر، فلم يقدموا لذلك اليـو ا٤بصّبم إالٌ اإلجراـ! 

حم آّرـك أم للٌ ا١بـر كأصلو قطع الثمرة عن الشجرة، كتوٌسع معناه لكل اكتساب مكركه، يقاؿ ا
ة ا٤بفصوؿ عن العظم، ككذلك آّـر فإنو أخبث ا٤بعتدين فهو منفصل عن الصفات اإلنسانية السويٌ 

َشرِّ النَّاس َمْن يْػتَػّقيِو النَّاس ٨َبَاَفُة كمنقطع عن األخبلؽ كالطبائع البشرية ا٤بعركفة، ُب غرر ا٢بكم )
ذكر جزاء أىل ا٣بّب، ألف أىل الشر األكثرية ُب كقٌدـ ذكر كجزاء أىل الشر، كأخٌر  -ِ(، َشّرِهِ 

يَػْوـَ نَػُقوُؿ ١ِبََهنََّم َىِل اْمَتؤَلِْت َوتَػُقوُؿ َىْل الدخوؿ مع ا٥بمج الرعاع كيكوف مصّبىم جهنم كقولو )
جزء من أجزاء الزماف عرٌب ّٔا عن القيامة تشبيهان ٥با بذلك  (السَّاَعةُ ) -ّ، َّؽ/( ِمْن َمزِيدٍ 

َكأَنػَُّهْم يَػْوـَ يَػَرْوَف َما يُوَعُدوَف َٗتْ ، كقولو )ِٔ/ األنعاـ( َوُىَو َأْسرَُع ا٢ْبَاِسِبْبَ ا كقولو )لسرعة حسأّ
 . ّٓ/األحقاؼ (يَػْلبَػُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمْن نَػَهارٍ 
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سٌلط هللا تعأب األضواء على موقف من مواقف يـو القيامة، كىو موقف آّرمْب، فهم يركف -ْ
جرامية الكثّبة كقد أحصاىا هللا تعأب عليهم ٝبيعها، كشهدت عليهم أيديهم كأرجلهم أعما٥بم اإل

ُب صورة ككأنو ٧بفوظ على شريط ٦بٌسم ذم ثبلثة أبعاد، كجلودىم، حٌب كبلمهم أحصاه عليهم 
ُِ ِمْن قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيدٌ كصوت كنية، كيف ال، كىو القائل سبحانو ) ، ُٖؽ/(َما يَػْلِف

ُب كقت ال ينفع الندـ كقولو كيتحٌسركف ( تنقطع حجتهم كيندموف يُػْبِلُس اْلُمْجرُِموفَ عندئذ )
 . ٔا٢بجرات/  (فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما فَػَعْلُتْم ََنِدِمْبَ )

  ﴾ًََُْْ ٌَُّْٖ َُيُْْ ِْٖٓ ًََُُ٘دجِيِْْ ُ٘لَؼَدءُ ًًََدٌُٗخ زًََُُِٙدجِيِْْ ًَدكَُِِّٖ﴿ - ٖٔ
: كٓب يكن ٥بم من آ٥بتهم الٍب عبدكىا ا٤بعُب: كسطاء مؤثركف ٲبنحوف ا٣بّب كيدفعوف الشر، اءُ ُشَفعَ 

( ككانوا ىم وََكانُوا ِبُشرََكاِئِهْم َكاِفرِينَ مع هللا تعأب شفعاء ٱبلصوهنم من عذاب جهنم كما زعموا )
كال ا٤بتبوع يقدر على  ،وعمتربئْب منهم، فبل اتبع يستفيد من ا٤بتبايئسْب أبكلئك الشركاء جاحدين 

إنقاذ نفسو فضبلن عن إنقاذ غّبه، فبل يغنوف عنهم شيئان، فهم على أيسهم من رٞبة هللا آيسوف من 
البقرة/ ِإْذ تَػبَػرََّأ الَِّذيَن ات ِبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا َورََأُوا اْلَعَذاَب َوتَػَقطََّعْت ِّبُِم اأْلَْسَباُب(آ٥بتهم كقولو )

ُب ذلك اليـو ا٤بصّبم ا٢باسم تكوف الوالية  ا٢بق، كما يشفع أحد عنده  -ُ: فائدة، ُٔٔ
( اَل ٲَبِْلُكوَف الشََّفاَعَة ِإالَّ َمِن اٚبَََّذ ِعْنَد الرَّْٞبَِن َعْهًداسبحانو إاٌل من اٚبذ عنده عهدان كقولو )

َفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن َأِذَف )، كال يتقبل هللا تعأب الشفاعة إاٌل من ارتضى كقولو ٕٖمرٙب/ يَػْوَمِ ٍذ اَل تَػنػْ
كأطاعوه ُب  ،: كل ما عبدكه من دكف هللاالشركاء -ِ، َُٗطو/( َلُو الرَّْٞبَُن َوَرِضَي َلُو قَػْواًل 

 صية هللا.عم
  ﴾ًٌَََّّْ ظَوٌُُّ خَُّٕدػَصُ ٌََّْٓحٍٍِ َّعَلََُّهٌَُٕ﴿ - ٗٔ

 ،، فيتمٌيز ا٣ببيث من الطيبٔا٤بطففْب/ يَػُقوـُ النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمَْب( يَػْوـَ كيـو ٰبْب كقت القيامة )
كالصاّب من الطاّب، كالناس معادف كمعادف الذىب كالفضة، فيتم فرز ا٤بعادف ا١بيدة من ا٤بعادف 

 كتقٌدربدقة ٌدعاء كاذب كال إطبلء، توزف األعماؿ اليعود كل معدف إٔب أصلو كقيمتو ببل  ،الرديئة
َفرِيٌق رزكف، كقولو )فوف كيمي قسَّ يي ( يتميزكف كى يَػْوَمِ ٍذ يَػتَػَفرَُّقوفَ التبعات كيتحدد ا٤بصّب اتـو اب٢بق )

عما٥بم ُب أرؽ أىل ا٣بّب عن أىل الشر كما افَبقت ، فيتفٌ ٕالشورل/( ٓت ا١ْبَنَِّة َوَفرِيٌق ٓت السَِّعّب
ُهْم يَػْوَمِ ٍذ َشْأٌف يُػْغِنيوِ ِلُكلِّ اْمرِ كقولو ) الدنيا فبل ٯبتمعوف أبدان  فيكوف اإلنساف  ،ّٕعبس/( ٍئ ِمنػْ

/( تَػُقوـُ السَّاَعةُ ككرر لفظ ) -ُ: فائدةا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب   ،لتهويل كالتخويفل ،ُِالرـك
مىٍن أٍفُب )ٓت غرر ا٢بكم ، ، فبلبد من االستعداد لوكحاسم كمصّبمكضركرم مر ىائل أألف القيامة 

 . (ٍنجيًو فػىقىٍد أضىاعى مىٍطلىبىوي ُبى غىّبً ما يػي عيميرىهي 
  ﴾كَإََّٓد خٍََُِّّٖ آََٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُصَّدُِمَدضِ كَيُْْ كِِ ًََْظَصٍ ُّمْسًََُُٕ﴿ - ٘ٔ

: جنة، كجاءت نكرة يراد منها مبالغة التعظيم كالتكرٙب، أم ركضة عظيمة كرٲبة ذات ٝباؿ روضة
شجار : بستاف غِب اب٤بياه كا٣بّبات ا٤بتنوعة كاألا١بنةّٔا ا١بنة، ك مدىش كنضارة خبلٌبة كا٤براد
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الركضة ابلذكر ألهنا قمة القيم ُب ا١بماؿ، كٓب يكن عند العرب  صَّ خى كالثمار كأنواع ا٤بشتهيات، كى 
: ا٢ببور السركر كالفرح أم ييسَّركف ٰبَبوف. ا١بنةشيء أحسن منظران كال أطيب رائحة من رايض 

كاألشربة الطيبة ا٤بتنوعة كالركائح ا٣ببلبة كا٤بناظر  ة،لذيذآكل الٌ رحوف كينٌعموف اب٤برحوف كيفكٲب
النعيم كيبْب على كجوىهم كمبل٧بهم آاثر كنضارة كسيماء ا٤بدىشة.. إْب حٌب يظهر عليهم حبار 

قوف سينزلوف ُب ا٤بؤمنوف ا٤بتٌ ( أم فأما فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاتِ : )ا٤بعُبا٣بّب كالتكرٙب، 
ألهنم عملوا ٗبا أمرىم هللا بو كانتهوا عما هناىم عنو، الذين  ةـر منزلأكىذا اليـو ا٤بصّبم ا٥بائل 

ره، أم ٝبعوا اقدكمبقدره ٝبعوا بْب اإلٲباف الصادؽ كاألعماؿ الصا٢بة ككل إنساف يعمل صا٢بان 
فَػُهْم ٓت َرْوَضٍة كبْب االٌدعاء كا٢بقيقة ) ،اؿ كاألفعاؿكبْب األقو  ،بْب العبادات كا٤بعامبلت كاألخبلؽ

( فيكافئهم رّٔم فيدخلهم ركضة عجيبة غريبة ُب شكلها كمضموهنا، ال ٲبكن كصفها ُٰبْبَػُروفَ 
فيها ما تٌسر نفوسهم كتفرح قلؤّم كيسعد ضمّبىم األدبية، كأكرب من الكلمات البليغة،  اتر ابلعبا

ٯبابيات ، ُب ا١بنة كل اإلّْالزمر/( ُءوَف ِعْنَد َرّبِِّْم َذِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسِنْبَ ٥َبُْم َما َيَشاكقولو )
ٲباف مع : اإلشرطْبس ماؿ ا١بنة كالطريق السليم ٥با أالبعيدة عن كل السلبيات، لقد جعل هللا ر 

َآَمُنوا  ِإفَّ الَِّذينَ كقولو )  خرل.األ دكفالعمل الصاّب، كال ٲبكن االعتماد على كاحدة منهما 
ُر اْلََبِيَّةِ  اْنظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض كقولو ) ٕ نة/البيٌ ( َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت ُأولَِ َك ُىْم َخيػْ

  .ُِ/اإلسراء( َوَلآْلَِخَرُة َأْكبَػُر َدرََجاٍت َوَأْكبَػُر تَػْفِضيبًل 
نة الذين ينالوف النعم ا٢بسُب ا٤بادية كا٤بعنوية (: يكرموف، كتطلق على أىل ا١بُٰبْبَػُروفَ : )فائدة 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو للداللة على الرضا ا٤بتبادؿ بينهم كبْب رّٔم كقولو )كا٤بفاجآة كا٤بخٌبآة،  ُ َعنػْ َرِضَي اَّللَّ
(: مكرىوف مهانوف كتطلق على ٧ُبَْضُروفَ ، كُب ا٤بقابل جاءت )ُُٗا٤بائد/( َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

/ ( ٓت اْلَعَذاِب ٧ُبَْضُروفَ أىل النار كما ُب قولو تعأب )  دٍ ْن َعبْ مِ َما ، عن النيب )ص( )ُٔالرـك
 َوتٍ ِو ِبَحسِن صَ يانِ َغنّ ، تػُ الِعْب َمْن ا٢َبَُورِ  َتافِ نػَ يِو أثػْ لَ ْنَد رَجْ ِو َوعِ ْنَد رَأسِ َس عِ لُ ا١بَنَِّة إاّل َوٯِبْ  ُخلِ دْ يَ 

َعُو اإلنس    .ْٓ/٦ٖبمع البياف (وِ سِ ِديْ وتَػقْ  هللاِ  ِجيدِ مْ تَ بِ  ، وَلَكنْ يطَافِ الشَّ  ْزَمارِ ولََيَس ٗب، نُ وا١بِّ  ٠بَِ
  ﴾ ًَؤََّٓد خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ًًٍَََّزٌُخ زِأََّدظِنَد ًَُِوَدءِ خُْأَوَُِشِ كَإًَُُحِيَ كِِ خُْؼٍََخذِ ُٓمْعًََُُٕ ﴿ - ٙٔ

َوِلَقاِء ٗبا فٌصل سابقان )ُب اآلفاؽ كاألنفس قة الواضحة ذكرت اآلية الذين كفركا ككذبوا آبايتنا الناط
عتناء أبمره، ( أم كفركا ابلبعث بعد ا٤بوت ٌصرح بذلك مع اندراجو ُب تكذيب اآلايت لبلاآْلَِخَرةِ 

ألف التكذيب بلقاء اآلخرة ىو تكذيب شامل للميرسل كالرسوؿ كالرسالة، كتكذيب بكل اآلايت 
 ،ال حصر ٥با ة متعددةكيكوف التكذيب كالكفر سببلن مفتوح ،كالباطنةاقة الظاىرة كالدالالت 
 كالفسق كالفجور ا٤بؤدم إٔب جهنم. كا١بهالة من الضبللة 

بُوا ِبَِاَيتَِنا َوِلَقاِء اآْلَِخَرةِ ) ( فأكلئك ٰبضرىم فَُأولَِ َك ٓت اْلَعَذاِب ٧ُبَْضُروفَ ( )َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
تناسب معهم، كيشرفوف عليهم فبل الشداد إلعدادىم كاحضارىم للعذاب ا٤ب غبلظال ا٤ببلئكة



 

 ا٢بادي العشروف / ا١بزءٓٙ/ عدد آايهتا  كية/ م ٖٓالرـو سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     578
 

حاطت جهنم ّٔم من كل ا١بهات، كما أحاطوا ابلكفر كتفننوا ُب الفساد من  أ فٍ أيفارقوهنم، بعد 
قوا دالئلنا الواضحة كٓب يصدٌ  ،سبلـ كالقرآفٲباف كاإل: كأما الذين كفركا ابإلٗبعُبكل ا١بهات. 

بل ا٤بنحرفة ا بيـو البعث كالنشور بعد ا٤بوت، كالذين كفركا ابإلٲباف ا٤بستقيم فإهنم يؤمنوف ابلسي بو ككذٌ 
( ٧بشركف مقيموف ُب العذاب ٧ُبَْضُروفَ ) -ُ: فائدةالفاسدة كالٍب تؤدم ّٔم إٔب عذاب جهنم. 

ذاب دفعان بقوة األليم، ُب إكراه كإجبار كإذالؿ مع أىل جهنم، ككأ٭با ىناؾ من يدفعهم إٔب ىذا الع
ُتْم َتْكِسُبوفَ كقولو )  قاىرة، ُب الوقت الذم يكوف فيو  ِْالزمر/( َوِقيَل ِللظَّاِلِمَْب ُذوُقوا َما ُكنػْ

٥َبُْم ، كقولو )حَباـ مع أىل ا١بنةاعزة كإكراـ ك  ُبف كيفرحوف ك ( ييٌسر ُٰبْبَػُروفَ )ا٤بؤمنوف ُب ركضة 
 .  ُٔالفرقاف/( َلى رَبَِّك َوْعًدا َمْسُ واًل ِفيَها َما َيَشاُءوَف َخاِلِديَن َكاَف عَ 

  ﴾ كَُٕسْمَدَٕ خَُِّوِ لِنيَ ظٌَُُْٕٕٔ ًَلِنيَ ظُصْسِمٌَُٕ ﴿ -ٚٔ
فسبحاف: ( َفُسْبَحاَف اَّللَِّ ) يرشدان هللا سبحانو إٔب العبادة ا٤بفركضة كا٤بستحبة ُب األكقات اآلتية

بو من صفات النقص كالسوء كا٣بطأ كالعيب أك تصفوه  قال يليا أم فا منيػٌزه عمٌ للتنزيو كللتعظيم، 
َوِحَْب )ُب ا٤بساء  -أيها الناس-بحوا هللا حْب تدخلوف ( فسٌ ِحَْب ٛبُُْسوفَ ٗبا يناُب تعظيمو، )

النفوس ُب ىذين الوقتْب  تربيةي ذكر هللا كأتثّبه ُب ( كحْب تدخلوف ُب الصباح، لتجلٌ ُتْصِبُحوفَ 
صبلن ٗبا حولو من مشاىد كحقائق ُب النفس كُب الكوف ب يقظان متٌ اب٣بصوص، ٍب يظل ىذا القل

بلحِ ذكر التسبيح لو أوقات معينة ن -ُ: فائدةكالكائنات فبل يغفل كال يسهو كال يضعف. 
ص ُب كيتخصٌ  ،عاـ يصلح ١بميع األزماف طاؿ أك قصرمركزم ، ألنو كقت للداللة على االستمرار
اآلية خرب يراد  -ِ ،ُٖ كما ُب اآليةشمل السماكات كاألرض،  ي (ا٢بمد)ا٤بساء كالصباح، بينما 

األحواؿ، ُب الظاىر األشكاؿ بو األمر، أم سبحوا هللا كعظموه كتعٌلقوا اب كاعبدكه ُب كل 
كُب كل زماف ُب الصباح  ،ة كالرخاءكالعبلنية كُب الشدٌ  كُب السرٌ  ،لساف كُب النفوسُب الٌ  ،كالباطن

مفهـو واسع يشمل كل أنواع  (َفُسْبَحاَف اَّللَِّ ألحواؿ، كىذا التسبيح )حٌب ا٤بساء كُب كل ا
 فو تك، كىو عبادة قولية أك فعلية، كمفهـو التسبيح أكسع من مفهـو الصلوات ا٣بمس، فالذكر

نا كيف ننفي كل السلبيات عنو سبحانو مإٌف هللا تعأب يعل -ّمصاديق التسبيح،  منالصلوات 
تنفتح أمامنا ٦باالت العبادة  ؼو ست، كإذا ٛبت ىذه ا٢بالة أبصالة اثبتة فنثبت لو كل االٯبابياك 

ياةي النػٍَّفسً ) ٓت غرر ا٢بكم ،التوحيدية الواعية بلزمة الطاعة ا٣بالصة كاالستقامة الٌ تنفتح ك ( التٌػٍوًحيدي حى
ذكورة، كُب كل األكقات كال سيما ُب األكقات ا٤ب ،لكل ا٤بناسبات كالكيفيات ،كالثابتة كالشاملة

 مىاٍ للصلوات ا٣بمس ابعتبار الصبلة عمود الدين. كُب ا٢بديث ) ُٖ-ُٕكقد أشارت اآليتاف 
ٍلًقوً  هللا عىلىى فٍػتػىرىضى اً  ئىا التػٍَّوًحيدً  بػىٍعدى  خى يػٍ ا ًإلىٍيوً  أىحىبَّ  شىٍيءه  كىافى  كىلىوٍ  ،الصَّبلىةً  ًمن ًإلىٍيوً  أىحىبَّ  شى  ًمنػٍهى

تىوي  ًّٔىا لىتػىعىبَّدى  ٓت غرر ا٢بكم  ،ُٕ/صٕالبياف ركح تفسّب ( كىقىاًعده  كىقىائًمه  كىسىاًجده، رىاًكعه  فىًمنػٍهيمٍ  ، مىبلىًئكى
ياةي  الذًٌٍكري )   (.اٍلقىٍلبً  حى

  ﴾ًََُوُ خُْمًَُْٔ كِِ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضِ ًَػًَِّْٙد ًَلنِيَ ظُظْيًَُُِٕ﴿ - ٛٔ
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ٗبا ىو أىلو على ٝبيل فعلو ككماؿ  ،كالشكر ا١بزيل( ك تعأب ا٢بمد كالثناء ا١بميل ولو ا٢بَْمدُ )
 ،مده أىل السماكات كأىل األرضٰب( أم ٓت السََّماَواِت َواأْلَْرضِ )كرفعة مقامة قولو كجبلؿ ىيبتو 

( كىو َوَعِشَياً كبكيفيتو ُب األكقات كلها أم يذكركنو ابستمرار )كمقداره  هلو كل ٨بلوؽ بقدر  يصلٌ يي 
َوِحَْب خر عند مغيب الشفق )كٔب كىو ُب أكاخر كقت العصر ٍب العشاء اآلاألمنزٌه ُب كقت العشي 

أم ىو تعأب مٌنزه ك٧بمود ُب كل زماف كمكاف على   ،( كحْب تدخلوف ُب كقت الظهّبةُتْظِهُروفَ 
ُب األرض كا٤بشكور بكل زماف ( كامود بكل لساف ُد عَلى َمكُروه َسوَاهُ مَ واّل ٰبَُ كل حاؿ )
 .ك اإلشارة إٔب أف التوفيق للعبادة نعمة كربل ينبغي أف ٰبمد هللا عليهالا٢بكمة ُب ذكالسماء، ك 

ة أكقات الصلوات ا٣بمس الواجبة، أمر هللا عباده ابلتسبيح فيها سىذه األكقات ا٣بم -ُ: فائدة
قات ك ، كالٍب تشمل أيضان ذكر هللا ُب النوافل كاألدعية ا٤بتنوعة، كالعبادة ُب ىذه األوا٢بمد 

أفضل من غّبىا، ٤با فيها من التبدؿ الظاىر ُب أجزاء الزمن كاالنتقاؿ من حاؿ إٔب أخرل بصورة 
: على ذكر هللا ُب كل ةوٓت اآلية داللب هللا ظبلـ الليل كنور النهار، دقيقة كاضحة، كىكذا يقلٌ 

، كُب غرر ْٓ/األنفاؿ(ْم تُػْفِلُحوفَ َواذُْكُروا اَّللََّ َكِثّبًا َلَعلَّكُ م إٔب الفبلح كقولو )األكقات فإنو يؤدٌ 
ى لَ عَ  فِ تاْ يفَ فِ خَ  تافِ مَ لِ كَ ( كعن النيب )ص( )حبلالصَّ  حُ َتا فْ ح ومِ وا األر  ر قَػُوتُ الذكّ  ةُ داومَ مُ ا٢بكم )

( ِسُبَحّاف هللاكقدـ ) -ِ(، ميْ ظِ العَ  هللاِ  افَ حْ بْ سُ  هِ مدِ ٕبَ وَ  هللاِ  افَ حْ بْ : سُ افِ يزَ  ا٤بِ ٓت  افِ يلتْ قِ ، ثَ فِ لساْ الّ 
كطهارتو من العيوب، ٍب الثناء من كل النقائص ( للداللة أف األكلوية لتنزيو هللا َلُو ا٢بَْمدُ على ك)

يات ٯبابٌ يات ٍب التحلية بكل اإل، أم أكالن التخلية عن كل السلبٌ على كل نعمة كا٢بمد لو سبحانو
 كماؿ كٝباؿ كجبلؿ.   من

  ﴾ُّىُِْؾُ خَُِّْْٔطَ َِٖٓ خُْمَِِّ ًَُّمِِْْ خُْإََْضَ زَؼًَْ ٌَْٓظِيَد ًًٍَََُِيَ ظُىَُْـٌَُُّٕىُِْؾُ خُْمََِّ َِٖٓ خَُِّْْٔطِ ًَ ﴿ - ٜٔ
العاـ، كالدالة ا٢بٌسي اآلية الكرٲبة دعوة إٔب القراءة الواعية ا٤بعٌمقة العلمية ُب النظاـ الطبيعي    

٤بتبادؿ ابنتظاـ بْب ا٢بي كا٤بيت  ة العظيمة، كىذا ا٣بركج اقعلى آايت هللا كاإلٲباف بقدرتو ا٣ببٌل 
 كمعنواين ظاىراين كابطنيان عاجبلن كآجبلن، تلك العملية الدائبة الدائمة ُب كل ٢بظة ركجان مادايٌن خيكوف 

( ٱُبْرُِج ا٢ْبَيَّ ِمَن اْلَميِّتِ كُب كل مكاف كُب كل حالة فيها حياة كموت، ك٥با مصاديق كثّبة منها: )
َوٱُبْرُِج كاإلنساف من النطفة كالفرخ من البيضة كالربعم من ا٢ببة أك البذرة )ٱبرج ا٤بؤمن من الكافر، 

واة من الشجرة، كالكافر من ا٤بؤمن كالنطفة من اإلنساف كالبيضة من ن( كخركج الاْلَميَِّت ِمَن ا٢بَْيِّ 
فَِإَذا أَنْػَزْلَنا قولو )( كٰبي األرض ابلنبات بعد موهتا كيبسها كَوُٰبِْيي اأْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَاالطائر )

َها اْلَماَء اْىتَػزَّْت َورََبْت َوأَنْػبَػَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َّبِيجٍ  ( كعلى ىذا وََكَذِلَك ُٚبَْرُجوفَ ، )ٓا٢بج/( َعَليػْ
( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ النحو ٚبرجوف من قبوركم كتعاد لكم ا٢بياة بقدرة القادر ا٢بكيم كقولو )

( بْب األمرين كال موجب ٓت نظر العقل: فبل فرؽ )إذف، كتبعثوف يـو القيامة للحساب، ُٖ/ـاألنعا
 .االستبعاد أحدٮبا مع مشاىدة اآلخر
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 : فائدة
عطى ٭بوذجان ٥با ُب ىذه اآلية، فهو سبحانة كحده القادر على أدة، فّب مقيٌ غقدرة هللا مطلقة  -ُ

( كإذا أراد شيئان ال يعوقو شيء، فيقوؿ لو عكس صحيحوالة من األشياء ا٤بيتة )شياء ا٢بيٌ خلق األ
رٮبا بكا٤بوت خلقاف من خلق هللا يد ة: إٌف ا٢بيابليغاً  اً ٓت ىذه اآلية درسًا قرآني إفّ ( ُكْن فَػَيُكوفُ )

حيث يشاء بقدرتو، كليس كما يٌدعي ا٤بلحدكف أف ا٢بياة تركيب من عدة عناصر مادية كأتليف 
( َوُٰبِْيي اأْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا وََكَذِلَك ُٚبَْرُجوفَ ان على ذلك بقولو )مثبلن حسيٌ  هللا ىفيما بينها، قد أعط

ابالستيقاظ، ككما  نؾ هللا سبحانو األرض ا٤بيتة ابلنبات، ككما حٌرؾ اإلنساف النائم الساكفكما حرٌ 
كإعادتو بعد خلق هللا اإلنساف من تراب كمن غّب مثاؿ، كذلك يسهل عليو سبحانو إحياء ا٤بيت 

ياء ا٤بيت حاؾ مبدأ عاـ ىو أف إنى -ِجزاء كا٢بساب، للأينما كاف ككيفما كاف  ،ا٤بوت كالفناء
حنها شُب األرض كٚبتلط ابلَببة كت ىتو إذا توفرت أسبابو!، كا١بثة ا٤بيتة الٍب ترما٩بكن ُب ذ

تمرة كاسعة عجيبة ، إهنا دكرة دائبة مستابكغذاء جديد للن ،ابلغازات، ىي مادة جديدة للحياة
ل هللا حركة النائم الساكن ابالنتباه الواعي كالقلب البصّب، كما سهٌ كالفكر لها اب٢بس رىيبة ٤بن يتأمٌ 

قت ٨بفف جزئي، عن اإلماـ الكاظم )ع( ُب كاليقظة ابعتبار النـو أخو ا٤بوت، كالنـو موت مؤٌ 
يو آفاؽ بعيدة كدالالت كاسعة، ييصىٌوري معناىا بصورة جديدة، ذات لباس فاعل مؤثٌر، فاآلية 

وَف يُ ااًل فَيحجرِ  يبَػَعث هللاُ  لَكنْ يَها ابلَقَطر وَ لِيَس ُٰبيَّ )زىاؽ الباطل فيقوؿ: إإلحقاؽ ا٢بق ك 
أرَبَِعْب  رِ َمْن الَقط ياء الَعدؿ وإلقَاَّمة الَعدؿ فَيو أنَػَفُع َٓت األرضِ ؿ، فَػُتِحٓب األرَض إلحْ الَعدْ 

 . ُّٕ/ ْنور الثقلْب ( َصَباحاً 
  ﴾ ًَِْٖٓ آََّدظِوِ ؤَْٕ وََِوٌَُْْ ِْٖٓ ظَُُخذٍ ؼَُّْ بٌَِخ ؤَْٗعُْْ زٌََُٙ ظَنْعًََُُِٕٙ ﴿ - ٕٓ

فيكوف إنشاء ا٣بلق كإعادتو بعد ا٤بوت ُب قدرة هللا سواء،   ،ىذه اآلية معطوفة على اآلية الٍب قبلها
هنا آية كرٲبة من آايت إ( ومن أايتو) ِٖلقماف/( اِحَدةٍ َما َخْلُقُكْم َواَل بَػْعُثُكْم ِإالَّ َكنَػْفٍس وَ كقولو )

نفراده ابإل٥بية كنفوذ مشيئتو ُب اقدرتو، كعلى  ؿهللا الباىرة ُب األنفس الدالة على عظمة هللا ككما
ا٤بعاد كٝبيل صنعو كقوة اقتداره كسعة رٞبتو كإحسانو، كالدالة على أنو القادر على ما يشاء من 

أم خلقكم من آدـ كأصلو من  ،( ميت ال حياة فيوَأْف َخَلَقُكْم ِمْن تُػَرابٍ )كإفناء كخلق إنشاء 
كإ٭با خلق  ،تراب أك خلقكم من نطفة كأصلها من األغذية النباتية كا٢بيوانية كأصلها أيضان من تراب

 أن ٍمرً اً  كىرىًحمى هللاي )ٓت غرر ا٢بكم والن كصوالن صبوران، ٞبهللا اإلنساف من الَباب ليكوف متواضعان ذلوالن 
هي  أن ٍمرً اً رىًحمى هللاي ) وفيو ايضاً ( عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسوً  عىرىؼى  أن ٍمرً اً رىًحمى هللاي ) وفيو ايضاً ( عىرىؼى حىدَّهي فػىوىقىفى ًعٍندى

كإذا خلق هللا اإلنساف من الَباب بصورة بشر، كتبدؿ صفة الَبابية بصفة ( قىٍدرىهي كىٓبٍى يػىتػىعىدَّ طىٍورىهي 
ر مقتدر كىو هللا عز كجل، ككٌرـ هللا ؿ كمطوٌ ة كنفخ الركح اإل٥بية فيها ٕباجة إٔب مغٌّب كمبدٌ البشري

ككٌرمو أحسن تكرٙب عند سجود ا٤ببلئكة إليو، عقد تركيب أكُب اإلنساف كخلقو ُب أحسن تقوٙب 
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ؤكؿ ُب أف يؤمن أك يكفر من دكف إجبار كىو مسختيار حرية االكجعلو خليفتو على أرضو كأعطاه 
حياء مكرموف أ( ٍب إذا أنتم كخبلؿ زماف قصّب بشر ِإَذا َأنْػُتْم َبَشرٌ اره ك٧باسب عليو )يعن اخت

 .حدأخاصة بو ٛبيزه عن كل كشكل كسيماء مدركوف، كلكل كاحد صورة 
َتِشُروف) كتعملوف أنواع األعماؿ ٗبختلف االختصاصات لتدبّب  ،( تتحركوف ُب أرض هللا الواسعةتَػنػْ

 دلكم ذلك على أنو ال يقدر على ذلك غّب هللا ، فهبٌل ْالليل/( ِإفَّ َسْعَيُكْم َلَشٌبَّ ولو )معاشكم كق
ؾ متحرّ  إهنا مقابلة ملفتة للنظر ٓت مشهد حيّ  -ُ :فائدةنو ال يستحق العبادة سواه، أتعأب ك 

٤بيت كثيقة بْب تراب اخفية ىناؾ صلة  ، أم إفٌ مؤثر بْب ا٢بياة وا٤بوت وبْب النـو واليقظة
، كىناؾ صلة مَبابطة كالبشر ا٢بي ا٤بتحرٌ  نالساك يضان بْب السنن اإلنسانية كالسنن أؾ ا٤بٌكـر

حدة، فكما يتداخل الَباب ُب صناعة البشر ُب السنن دة متٌ الكونية ُب كحدة كاحدة موحٌ 
ية، كما اإلنسانية، كذلك يتداخل نور النهار مع ظبلـ الليل ُب دكرهتما ا٤بتعاقبة ُب السنن الكون

كالفقر  ،كالقوة ابلضعف ،كالعزة ابلذلة ،كاألمل ابلعمل كا٢بياة اب٤بوت ،كيتداخل الركح اب١بسد
ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر  ،فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا كالعسر ُب اليسر كقولو ) ،كالَبغيب ُب الَبىيب ،ابلغُب
رت ُب القرآف أحد عشر موردان كسبعة موارد منها ( تكر َوِمْن َآاَيتِوِ قولو ) -ِ، ٔ-ٓاالنشراح/( ُيْسًرا

ر ُب ٨بلوقات هللا ُب ىذه السورة، للداللة أف أفضل الطرؽ ٤بعرفة هللا تعأب كاإلٲباف بو ىو التفكٌ 
/( َأَوٗتَْ يَػتَػَفكَُّروا ٓت أَنْػُفِسِهمْ كالسيما ُب نفس اإلنساف كقولو )كُب اآلفاؽ ا٤بتنوعة تعأب  كُب  ٖالرـك

 (. رىبَّوي  عىرىؼى  فػىقىدٍ  نػىٍفسىوي  عىرىؼى  مىنٍ م )غرر ا٢بك
صً بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َُأََّدضٍ ًَِْٖٓ آََّدظِوِ ؤَْٕ وََِنَ ٌَُُْْ ِْٖٓ ؤَْٗلٌُُِْْٕ ؤًََِْخـًد ُِعٌَُْٕنٌُخ بَُِْْيَد ًَـَؼَََ زَْْنٌَُْْ ٌََٓيَّشً ًَََلَْٔ ﴿ - ٕٔ

  ﴾ُِوٌٍَّْ َّعَلًٌَََُُّٕ
ٌصور ىذه العبلقة الزكجية الشريفة النظيفة الدائمة فاؼ يي لطيف الشَّ رآ٘ب الٌ : التعبّب القمقدمة

ة وكأ٭با يلتقط الصورة ا٢بيّ كان للفكر كموحيان )كليست العبلقة ا٤بؤقتة( تصويران بليغان ملفتان للنظر ك٧بٌر 
 !ر فيهامن أعماؽ القلب ويكشف عن أغوار النفس ويبلمس ا٢بواس والعواطف وٰبركها ويؤثّ 

خطاب اآلية للناس عمومان رجاالن كنساء كليس للرجاؿ كما فهم ذلك كثّب من ا٤بفسرين، فكما ك 
٢باجة  ،خلق هللا للرجاؿ من أنفسهم أزكاجان كذلك خلق سبحانة للنساء من أنفسهن أزكاجان 

 كاالئتبلؼ بْب الزكجْب. كا٤بساكنة كحسن ا٤بعاشرة فكاف السكن الزكجي  ،أحدٮبا لآلخر
(من عبلمات كجود هللا تعأب ككماؿ قدرتو كحكمتو َوِمْن َآاَيتِوِ : )اآلية اتاـ إلٰباءعُب العا٤ب

ر اإلنساف يد هللا تعأب ما يتذكٌ كرٞبتو، كىي من آايت األنفسية الدالة على عظمة ا٣بالق، كقلٌ 
َشْيٍء  َوِمْن ُكلِّ ىذا النظاـ الدقيق ضمن قانوف الزكجية العاـ كقولو ) قعلى خلرة ا٤بدبٌ القادرة 

 ،، كخصص ُب ىذه اآلية الكرٲبة زكاج اإلنساف ا٤بكٌرـْٗالذارايت/(َخَلْقَنا َزْوَجْْبِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ 
مو أحسن تكرٙب ٖبلق لو نظاـ السكن الزكجي ككٌرمو ُب كل شيء حٌب ُب زكاجو أيضان كرٌ 
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َها) ِمْن َأنْػُفِسُكْم الزكجْب ا٤بتكافئْب ) ( الناتج عن قانوف كنظاـ كحدة النفس بْبلَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ
 .من كحدة أنفسكم اءكفأبداع أزكاجان إف هللا خلق لكم كأكجد إبَأْزَواًجا(. 

نقساـ الكفوء فيقسمها قسمْب ( ككأف هللا تعأب بقدرتو ييهيئ النفس الواحدة إٔب اإلِمْن أَنْػُفِسُكمْ )
، كٯبعل القسم اآلخر للزكج ربزكج األكمتساكيْب متكافئْب، كٯبعل لكل قسم من ىذه النفس لل

ا ُب جسدين بنفس كاحدة ماألصغر، كعادة الرجاؿ األزكاج أكرب من النساء الزكجات، ٩با ٯبعله
متكافئة، كىذا التنظيم الدقيق ٰبصل منذ ا٣بلق كالتكوين، إذان : القرآف  ةتآلفمحدة دة متٌ موحٌ 

فيكوف تكوين فيساكم بينهما بوحدة نفس، ين منذ ا٣بلق كالؤ يساكم بْب الزكجْب الكفالكرٙب 
، كليس من مع وحدة ىدؼ نبيلة وغاية سامية مشَبكة ،بينهما تعدد أدوار واختبلؼ واجبات

 ح. بل مرجٌ بل الرجاؿ على النساء بصورة مطلقة تربية القرآف أف يفضٌ 
كم كصنفكم، كصار  من جنسبشران ( أم من بعض أنفسكم خلق هللا زكجكم ِمْن َأنْػُفِسُكْم َأْزَواًجا)

ؾ كل اباللتقاء بغّبه ٢باجتو لو، فيحاكؿ أف يتحرٌ كيتكامل كل منهما انقصان ُب نفسو يكمل 
منهما لتحصيل اآلخر ليسد حاجتو الفطرية كالغريزية، فإذا حصل االتصاؿ ا١بنسي بْب الزكجْب 

على أف الدائمْب على أسس شرعية، حصلت السكينة كا٤بساكنة كحسن ا٤بعاشرة، كىذا يدؿ 
لفقده حالة السكينة الزكجية، فإذا تزكج ابنسانة من  قى انقصان ما يزاؿ أعزببالرجل الصاّب ي

نفسو فتكوف زكجة صا٢بة لو منسجمة معو الئقة بو، فحاجة اإلنساف إٔب السكن الزكجي 
َها) ست  ( حاجة ضركرية كحاجة اإلنساف إٔب الطعاـ كالشراب حاجة ضركرية كليلَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ

ويكوف كمالية، كيكوف الزكاج الشرعي الكفوء مفردة مهمة من مفردات الكماؿ اإلنسا٘ب، 
ال يصنعو طرؼ كاحد دكف اآلخر كإ٭با يصنعو  السكن الزوجي سكنًا متباداًل ومتعاداًل ومتوازَنً 

افؤ ازداد ا٢بب كا١بذب كازداد التآلف كالتك الطرفاف بطريقة التقارب، ككلما زاد التقارب بينهما
ولو كانت ا٤برأة من جنس كٙبققت كحدة النفس الٍب تعطيك كحدة السكن الزكجي ا٤بتكافئ، 

كالسكينة كالطمأنينة بينهما، ك٤با حصل  والتكافؤمرتبة من الرجل ٤با حصل التجانس  لآخر أق
اء حوٌ  : إفٌ  روي: ورّدىا ةٌ هَ بػْ شَ  مقدار كل شيء ُب نظاـ الزكجية العاـ. التكاثر كالتناسل كلتغٌّب 

 .سرائيليات كا٣برافات الٍب تتعارض مع القرآف الكرٙبخلقها هللا من ضلع آدـ!، ىذه الركاية من اإل
ٲبَاِف، نَػَواِقُص ا٢ْبُُظوِظ، نَػَواِقُص اْلُعُقوِؿ ... ِقُص اإلِ ِإفَّ النَِّساَء نَػَواكأيضان ركم ُب هنج الببلغة )

سكن الزكجي ا٤بتكافئ. ىناؾ شك ُب صدكر ، راجع التفصيل ُب كتاب الُٖٕقصار ا٢بكم/( اٖت
اتريخ دمشق عىلىٌي( عى مى  رآفي القي كى  ،رآفالقي  عٍ مى  ليّّ عى )، عن النيب )ص( ىذا النص عن اإلماـ علي )ع( 

يتعارض مع القرآف كالسنة كالعقل كالواقع ككل شيء ك ، كىذا ا٢بديث يذـ ا٤برأة ُِْ/ّالبن عساكر
ضرب بو عرض ا٢بائط  ف يي أفبلبد  ُُِ/األنعاـ (َقْوِؿ ُغُرورًازُْخُرَؼ الْ يتعارض مع القرآف فهو )

 .كائنان من كاف
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َهاكمعُب ) ( لتطمئنوا إليها كٛبيلوا كتنجذبوا إليها كأتلفوىا كأتلفنكم كأتنسوا ّٔا كأينسن لَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ
 ،كتنشرح الصدكر كتطمئن القلوب ببعضكم بعضان فتسكن النفس كهتدأ األعصا بٌ حبكم، في

، ُٕٖالبقرة/( ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْػُتْم لَِباٌس ٥َبُنَّ كتستأنس الركح كتسعد ا٢بياة بْب الزكجْب كقولو )
نواع السكن أأرقى كأفضل  والسكن بْب الزوجْب، ُٗالنساء/(َوَعاِشُروُىنَّ اِبْلَمْعُروؼِ كقولو )

داف ليك سكن نفسي، كالوا: ا٤باؿ يعطمثاؿالنفسي من ٝبيع األشياء الٍب تعطيك السكن، 
مو يعطيك يعطيانك السكن، كا٤بنزؿ الذم تسكن فيو يعطيك سكنان، كالعلم النافع الذم تتعلٌ 

نواع السكن النفسي ُب  أكأىم كأبقى من كل سكن  ل( أقو السكن الزوجيالسكن .. إْب كلكن )
َنُكْم َمَودَّةً كل ٦باالت ا٢بياة ) ة كلينان فقة كعطفان كاقعيان كش( كجعل بينكم ٧ببة عمليَوَجَعَل بَػيػْ

كمركنة الزمة، كضبط النفس عند الغضب، كالتعامل ٗبكاـر األخبلؽ عند الوفاؽ كاالئتبلؼ 
( مسا٧بة ا٤بسيء كحٌب مساعدتو على أف ال ٱبطئ مرة اثنية كتوجيهو والَرْٞبَة)كاالختبلؼ 

َهاموقع )اب٢بسُب، كصار موقع كمفعوؿ ىذا ا١بعل بينكم اب٤بودة كالرٞبة بعد  ( فإذا ٓب لَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ
َهادة كالرٞبة، كأيضان ٓب يتحقق)تحقق ا٤بوٌ تتحقق السكن الزكجي ٓب ي إذا ٓب يتحقق  (لَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ
حدة النفس تعطيك كحدة السكن، كمن كحدة السكن تعطيك ك ( فصار من ِمْن أَنْػُفِسُكْم َأْزَواًجا)

، كىذه ا٤بعادلة متصلة بعضها مع بعض من غّب انفصاؿ كاحدة ا٤بودة، كمن ا٤بودة تعطيك الرٞبة
 منها. 

( كٓب يذكر ا٢بب، ألف ا٤بودة ا٢بب العملي الفعلي التطبيقي الدائم الصادؽ، ا٢بب ا٤بََودَّةً كذكر )
الذم يظهر أثره ُب  د، كىذا ا٢ببٌ حا٤بتبادؿ كا٤بتعادؿ كا٤بتوازف من الطرفْب كليس من طرؼ كا

لعملية سواء ُب ا٤بعامبلت اليومية الصغّبة كالكبّبة، كيظهر أثره ُب األقواؿ كاألفعاؿ، حياة الزكجْب ا
كأحسن فيكوف ىذا ا٢بب العملي الواقعي أفضل رابطة كأقول معاشرة بْب اثنْب كأفضل نسب 

 .كسرعاف ما أيٌب كسرعاف ما يزكؿ ،ر كسهل كمبذكؿمتوفٌ هو النظرم ف حسب. أما ا٢ببٌ 
ٍيقً  )ُب ٓت غرر ا٢بكم لو آاثر عملية تطبيقية  (دةا٤بوّ )كلكن مفعوؿ ( كالشٌدة يىظهىر حيسىن ا٤بوىٌدة الضًٌ

دة ترٝباف كاضح للحب، كمصداؽ للقرب كدليل على ا١بذب كعلى دائمة ُب ا٢بياة العامة، فا٤بوٌ 
ساف إٔب كالتآلف. كذكر ا٤بودة مع الرٞبة لعبلقة أحدٮبا ابألخرل )كرىٍٞبىة( رقة تقتضي اإلح ؤالتكاف

ة : أف الرٞبة من هللا إنعاـ كإفضاؿ، كمن اآلدميْب رقٌ  روية مع ا٢بناف كالرأفة، ا٤برحـو أك الرقٌ 
( ْٞبَةالّضُعَفاَء َتَستنّزؿ الرَّ  َرْٞبَةُ )وفيو أيضًا ( ْٞبَةْٞبَة َتستنّزؿ الرَّ الرَّ  َبّذؿبِ ف، ُب غرر ا٢بكم )كتعطٌ 

( فتكوف الرٞبة درجة أرقى من ا٤بودة، كا٤بودة درجة أرقى من ا٢بب، ةٞبَْ َزؿ الرَّ اَبَلَعَفو تَنِ )وفيو أيضًا 
كا٢بب درجة أرقى من القرب، كالقرب القليب كا٤بعنوم أرقى من القرب ا١بسدم كا٤بكا٘ب كا٤بادم 

، دة والرٞبة بْب الزوجْب ا٤بتكاف ْبويكوف السكن واالستقرار النفسي يصنع ا٤بوّ كالقوٕب، 
عن اإلماـ  ،ة من أفضل النعم لتقوية العبلقة بْب الزكجْب كإمدادىا بعوامل البقاءكتكوف ا٤بودة كالرٞب
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ِإفَّ ٓت َذِلَك ، )ِِصَٕٕبار االنوار ( ُوَاهُ ى َمْن سِ لْ ُوَب عَ ا٤بَْحبػُ  إيثَارُ  بّ ا٢بُ  َدلَيلُ ) الصادؽ )ع(
ِلَقْوـٍ و سبحانو )( إف ُب علـو ىذه اآلية الكرٲبة لدالئل عديدة على قدرة هللا كحكمتآَلَاَيتٍ 

ربكف ّٔا ، فيدركوف حكمة تية متنوعة كيعمركف كيبحثوف ٕبواثن عل( لقـو كليس فردان كيتدبٌ يَػتَػَفكَُّروفَ 
على ٫بو ٯبعلو منجذابن لآلخر  ،ا٣بالق الدقيقة السامية ُب خلق كل من ا١بنسْب الرجاؿ كالنساء

 اجاتو الفطرية كالنفسية كالغريزية كالعقلية كا١بسدية. يان ٢بكملبٌ  ،كمعاشران إليومعو كمتأثران بو كمنسجمان 
 : فائدة

، ىذه آية قرآنية بليغة جذاب، وابطنها عميق دقيق منسابرقيق ىذه اآلية ظاىرىا أنيق  -ُ
الكرٙب جتماعية حركية .. كىي من إعجاز القرآف اعالية ا٤بضامْب، فهي آية علمية فلسفية نفسية 

مو، اآلية الكرٲبة جعلت السكن و و كقوة ببلغتو كٝباؿ عرضو كدقة على ُب ركعة أسلوبالذم يتجلٌ 
َهاالزكجي كا٤بساكنة كا٤بعاشرة ا٢بسنة مركز ثقل اآلية، كالبلـ ُب ) ( الـ التعليل كعنصر لَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ

قبل كل متطلبات ا٤بشَبؾ، ق )السكن النفسي( يالتفضيل، أم الغرض من العبلقة الزكجية ٙبق
عوا أك ( لتتناكحوا أك لتتمتٌ َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنْػُفِسُكْم َأْزَواًجا، فلم يقل )ا٤بتنوعة زكجيةالا٢بياة 

َهالتتكاثركا، كإ٭با قاؿ ) ( كقدـ السكن الزكجي على كل حاجة، ألف السكن حاجة لَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ
َنُكْم َمَودًَّة َوجَ ) -ِ، لضركرية رئيسة فهي الٍب تعطيك كل أنواع ا٢باجات الزكجية األخر  َعَل بَػيػْ

( من الذم ٯبعل ا٤بودة كالرٞبة بْب الزكجْب ا٤بتكافئْب، كيوافق بْب تركيبهما النفسي َوَرْٞبَةً 
مة كقواعد مرتبة نذكر منها كالعضوم كالعصيب؟ ىو هللا القادر ا٢بكيم الذم ٯبعل على أسس منظٌ 

( كحٌب اْلُمْؤِمُن ُكُفؤ اْلُمْؤِمُنة)  )ص(عن النيب، : أف تكوف عبلقة بْب الزكجْب متآلفة حٌب يكوف
 (ا٣ْبَِبيثَاُت ِلْلَخِبيِثَْب َوا٣ْبَِبيُثوَف ِلْلَخِبيثَاِت َوالطَّيَِّباُت ِللطَّيِِّبَْب َوالطَّيُِّبوَف ِللطَّيَِّباتِ يتحقق قولو )

ع السكن ي الٍب تصنى، كليس اللقاء ا١بنسي ككثرة ا٤باؿ كا١بماؿ كحسن ا٢باؿ كحدىا ِٔالنور/
كا٤بساكنة كال ىي الٍب تصنع ا٤بودة كالرٞبة، كإ٭با كحدة النفس تعطيك كحدة السكن  ،الزكجي

ركف ( كيتدبٌ قَػْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ ة كالرٞبة، كىذه ا٢بالة الدقيقة كالعميقة ٕباجة إٔب )كا٤بودٌ كٝباؿ ا٤بعاشرة 
 موف كيطيعوف. فهٌ تكي

  ﴾ دًَخضِ ًَخُْإََْضِ ًَخوْعَِِدفُ ؤَُِْٕنَعٌُِْْ ًَؤٌََُْخٌُِْْٗ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َُأََّدضٍ ُِِْؼَدُِِٔنيًََِْٖٓ آََّدظِوِ وَِْنُ خََُّٕٔ ﴿ - ٕٕ
مة سبحانو الدالة على توحيده كقدرتو كعظمتو، ُب اآلفاؽ الكونية كاإلنسانية ي( العظَوِمْن َآاَيتِوِ )

( َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرضِ اقية كالسنن اإلنسانية )آلفاة كا٤بتناسقة ا٤بنظمة بْب السنن العبلقة ا٤بَبابط
بداع السماكات السبع الٍب رفعها هللا بغّب عمد تركهنا مع إن اآلايت اآلفاقية، خلق كإٯباد ك م
ساعها، كخلق األرض مع قانوف ا١باذبية على ما ُب السموات كاألرض من عجائب الصنع اتٌ 

، ألكبدائع ا٣بلقة كٝباؿ الشكل كدقة ا نظمة، كما ُب السماكات من الشمس كالقمر كالنجـو
كجرايهنا ُب ٦باريها ا٤بعينة أبنظمة دقيقة، كُب األرض أنواع النبااتت كا٢بيواانت كا٢بشرات 
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كا١بمادات، مع اختبلؼ األشجار كالثمار كتنوع أنواعها كألواهنا كطعمها كرائحتها كخواصها 
 ( َنِتُكْم َوأَْلَواِنُكمْ َواْخِتبَلُؼ َأْلسِ كآاثرىا ا٤بفيدة )

( كاالختبلؼ جاء ىنا على إطبلقو َواْخِتبَلؼُ إشارة إٔب موضوع مهم من اآلايت األنفسية الكبّبة )
( كاختبلؼ لغاتكم كنغماتكم ك٥بجاتكم َواْخِتبَلُؼ أَْلِسَنِتُكمْ للداللة على أف لو معُب كاسع )

 ،٠برمن األبيض كاألسود كاأل ألواف بشرتكم ( كاختبلؼَوَأْلَواِنُكمْ اتكم.. )كأصواتكم كقوميٌ 
كسيمائكم كأشكالكم بصورة إعجازية حٌب ال يشتبو شخص مع  مٍ كي رى وٌ صي كاختبلؼ مبل٧بكم كى 

 كىو مليارات من الناس مع التشابو ُب ا٣بلقة البشرية ،شخص مع كثرهتم ُب العآب البشرم
ة حٌب يصل االختبلؼ ٓت بصمات وىناؾ اختبلفات صغّبة وكبّبة وكثّب ، كاألشكاؿ اإلنسانية

ليس ٥با بديل كال  فيكوف كل إنساف نسخة مفردة، األصابع وٓت قزحية العْب وٓت كل شيء
ت األمور  بذاتو، كلوال ىذا االختبلؼ الواضح بْب الناس الختلٌ  مستقله  ٓبىه اٍ مثيل كال شبيو كىو عى 

فاف ُب شيء ال ٧بالة، كإف كاان ُب غاية ال ترل أف التوأمْب مع توافق موادٮبا كلكنهما ٱبتلأها، كلٌ 
َوٓت التشابو! كىذا ا٤بستول من التفكّب ا٢بٌسي العلمي ٕباجة إٔب مستول عقلي كاعو كقولو )

ِإفَّ ٓت َذِلَك آَلَاَيٍت ، )ُِ-َِالذارايت/ (َوٓت أَنْػُفِسُكْم َأَفبَل تُػْبِصُروفَ  ،اأْلَْرِض َآاَيٌت ِلْلُموِقِنَْب 
( ِلْلَعاِلِمْب( إف ُب ذلك لدالالت كاضحات على كماؿ قدرة هللا كٝباؿ حكمتو تعأب )ِلْلَعاِلِمْبَ 

ركف ابآلايت الكثّبة كيعرفوف ألكٕب العلم كأكٕب األلباب كالعقوؿ كالفهم كالبصّبة الواعية، أهنم يتدبٌ 
  .ّْالعنكبوت/( َوَما يَػْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموفعظمة ا٣بالق قبل سواىم كقولو )

كمن دالئل كجود هللا كعظمتو سبحانو التٌعرؼ على أسرار ٨بلوقاتو ُب السماكات  -ُ: فائدة
كاألرض كما بينهما، كمن عرؼ ا٤بخلوؽ عرؼ ا٣بالق، كأفضل الوسائل ُب معرفة ا٣بالق ىي معرفة 

العلوية أفضل السبل ا٤بستقيمة ا٤بوصلة إليو سبحانو، كقد حددىا ُب ىذه اآلية، التفكر ُب اآلفاؽ 
كخلق اإلنساف ، ٕالسجدة/( الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقوُ كقولو )كاألرضية، كُب أسرار اإلنساف،  

ىناؾ عبلقة مَبابطة  -ِمن أجل طاعة هللا فهو سبحانو ا٤بنفرد اب٣بلق، فيجب أف ينفرد ابلعبادة. 
( ال يكاد يلتفت ِتبَلُؼ أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكمْ َواخْ ( )السََّماَواِت َواأْلَْرضِ َخْلُق متناسقة اثبتة بْب )

لغات كالقوميات ختبلؼ الطبائع كالعادات كالتقاليد بْب الناس، كاختبلؼ الٌ اإليها الناس، ف
َخْلُق .. إْب. تتناسب طرداين مع )كالصور كالسيماءكاأللواف كاألدايف كاألشكاؿ  األعراؼك 

بلؼ األجواء ا٢برارية كتنوع البيئات، كاختبلؼ األرض منها جبلية ( مع اختالسََّماَواِت َواأْلَْرضِ 
كمنها مناطق بدكية كحضرية أم تتغّب ألسنتكم كألوانكم حارة، كمنها سهوؿ كمنها صحراكية ابردة 

 كأتكلوف منها.   األرض كالببلد الٍب تعيشوف فيهامع تغٌّب كأشكالكم 
( كىذا الَبابط الوثيق بْب السنن الكونية كالسنن اإلنسانية، ال يراىا ِإفَّ ٓت َذِلَك آَلَاَيٍت ِلْلَعاِلِمْبَ ) 

َسُنرِيِهْم َآاَيتَِنا ٓت اآْلَفَاِؽ كيؤمنوف كيبحثوف علميان كقولو )كيتفكركف ها إاٌل الذين يعلموف ككال يدر 
 . ّٓفصلت/( َوٓت أَنْػُفِسِهْم َحٌبَّ يَػتَػبَػْبََّ ٥َبُْم أَنَُّو ا٢ْبَق  
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  ﴾ ٌَْٕٖ آََّدظِوِ َٓنَدٌُُْْٓ زِدََُِِّْْ ًَخُنَّيَدَِ ًَخزْعِـَدئًُُْْ ِْٖٓ كَعِِْوِ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َُأََّدضٍ ُِوٌٍَّْ ََّْٕٔؼًَُِٓ﴿ - ٖٕ
ة الٍب تتعلق ابلظواىر الكونية ا٤بتغّبٌ  ،( سبحانو األنفسية ذات األحواؿ البشرية ا٤بختلفةَوِمْن َآاَيتِوِ )

مة بْب السنن البشرية كالسنن الكونية، الدالة على كجود هللا تعأب تناسقة ا٤بنظٌ للعبلقة ا٤بَبابطة ا٤ب
ُب بعض الليل النـو إٔب الضركرية ( ٢باجتكم َمَناُمُكْم اِبللَّْيِل َوالنػََّهارِ ككماؿ حكمتو كقدرتو )

مساغها  ُب نفوسكم كما ٘بدكا لليقظة ءكبعض النهار السَباحة أبدانكم، لتجدكا للنـو طعمو ا٥بِب
: إٔب وفيو إشارةدة، العذب ُب كل جوارحكم، كليدـك لكم ابلنـو البقاء إٔب آجالكم ا٤برسومة ادٌ 

 االنتباه بعد ا٤بناـ، كنـو الليل أعمق كأنفع كأفضل من نـو النهار، ّبا٢بياة بعد ا٤بمات، فإهنا نظ
 ماْ َفكَ رية، عن النيب )ص( )فكما ٙبتاجوف إٔب النـو الضركرم، ٙبتاجوف أيضان إٔب اليقظة الضرك 

َعثُػُوفَ  كىذه دالالت حسٌية ظاىرة ، َِٔ/ُٓتفسّب القرطيب( تَػَنْاُمُوَف َٛبُُوتُػُوَف وََكَمْا َتْستَػْيِقُظُوَف تُػبػْ
( سعيكم لطلب َواْبِتَغاؤُُكْم ِمْن َفْضِلوِ ( إبصغاء كيركف بوعي كيدركوف بعلم كإٲباف )ِلَقْوـٍ َيْسَمُعوفَ )

أم  ةن فى لٍ هللا الواسعة كأبم عمل انفع ُب الليل أك ُب النهار، فكاف النـو كاليقظة خً  ضالرزؽ ُب أر 
ُب فلك  ،كيدكراف ُب فلك اإلنساف كما يدكر ظبلـ الليل مع ضياء النهار ،ٱبلف بعضها بعضان 

ر للمواعظ آبذاف بٌ ( ٠باع تدِلَقْوـٍ َيْسَمُعوفَ ( ٤بوضع اعتبار )ِإفَّ ٓت َذِلَك آَلَاَيتٍ )م ا٤بنظٌ ىذا الوجود 
لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة م كاستبصار كقولو )تفهٌ  عكاعية كقلوب منفتحة، ٠باع من انتبو من نومو، ٠با 

  .ُِا٢باقة/( َوَتِعيَػَها ُأُذٌف َواِعَيةٌ 
يػٍرى  الى ) وعن النيب )ص( ًطقو  ًلعىآبًو  ًإال اٍلعىٍيشً  ُب  خى يضًا أوعنو  ،َِْٕاؿ خربكنز العم( كىاعو  ميٍستىًمعو  أىكٍ  انى

كتقدٙب النـو على اليقظة إللفات  -ُ: فائدةمىٍن جىعىلى هللاي لىوي قػىٍلبان كىاعٌيان( يقظان مدركان نبهان،  أىفٍػلىحى )
 النظر إٔب أف النـو نعمة فضيلة يعزؿ اإلنساف عن جزء من ا٢بياة، ككأنو ٲبر ُب موت خفيف بطيء

اؼ كتذىب إٔب عا٤بها العلوم الشفٌ  ،دىاقيد ا١بسد الذم يقيٌ ص الركح من ، كُب النـو تتخلٌ تمؤقٌ 
ليتحقق لنا أننا ُب مناـ ك٫بن ُب حاؿ يقظتنا ا٤بعتادة، أم أنتم ُب مناـ كغفلة لطيف النظيف، الٌ 

َحٌبَّ ُزْرُُتُ ، َأ٥ْبَاُكُم التََّكاثُػُر تعملوف للتكاثر ُب ىذه ا٢بياة الدنيا كقولو )عما يراد منكم مادمتم 
ـٌ  الَنّاسُ كمن ىنا نفهم قوؿ النيب )ص( )، ِ-ُالتكاثر/( َمَقاِبرَ الْ  ركح (!ُهواُوا انَػتَػبػَ ، فإَذا َماتػُ نَِيا

 .ُِّ/ِالبياف
  ﴾كِِ ٌَُِيَ َُأََّدضٍ ُِوٌٍَّْ َّؼْوٌَُِِٕ ظِيَد بًََِِّْٕٖٓ آََّدظِوِ ٌُُُُِّّْ خُْسَُْمَ وٌَْكًد ًَؼََٔؼًد ًَُّنٍَُِّّ َِٖٓ خََُّٕٔدءِ َٓدءً كَُْمِِْْ زِوِ خُْإََْضَ زَؼًَْ ٌَْٓ﴿ - ٕٗ
( كمن آايتو اآلفاقية سبحانو الدالة على قدرتو كحكمتو َوِمْن َآاَيتِِو يُرِيُكُم اْلبَػْرَؽ َخْوفًا َوَطَمًعا)   
( نور يلمع بْب السماء إٔب األرض نتيجة انفجار كهرابئي من اصطداـ السحاب يُرِيُكُم اْلبَػْرؽَ )

زاء ىذا الربؽ اٌلبلمع ا٣باطف تشعر بشعورين فطريْب: شعور إكالنفس البشرية  ،لبخارا٤بشحوف اب
عد ا٤بخيف الذم يعقب الربؽ مباشرة كقد ( كينشأ عنها تفريغ ُب ا٥بواء يتمثل ُب صوت الرٌ َخْوفًا)

كالشعور اآلخر  ،ٙبصل الصواعق ارقة، كبعد ذلك يتساقط ا٤باء نتيجة لذلك التصادـ الرىيب
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( فيكوف ا٤باء كالربؽ َويُػنَػزُِّؿ ِمَن السََّماِء َماءً ( كمبشران بنزكؿ ا٤باء ُب معظم األحواؿ )َوَطَمًعا)
كالصواعق أداة لوصوؿ القلب البشرم اب مقدر الربؽ كخالق الوجود، كيكوف ىذا ا٤باء النازؿ 

كاف ا٤باء تكوف ا٢بياة، العذب كثّب ا٣بّب كالربكة على الببلد كالعباد، فهو رسوؿ ا٢بياة، فحيث  
فَػُيْحِيي ) َّنبياء/األ(َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفبَل يُػْؤِمُنوفَ ٕبيث ال ٙبصى منافعو كقولو )

رض اليابسة بعد موهتا كخركج ( يبسها، كأنو سبحانو ٰبي ا٤بوتى كما ٰبي األِبِو اأْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا
ف األرض كائن أ لي يَّ ؾ للمشاعر، ٱبيى رٌ القرآ٘ب اب٢بياة كا٤بوت إٔب األرض تعبّب بليغ ٧بيً نباهتا، كالتعبّب 

ِإفَّ ٓت َذِلَك رىا القرآف الكرٙب )ما يصوٌ كر كٰبيا كٲبوت، كاألرض ُب حقيقتها كذلك  يؤثر كيتأثٌ  حيٌ 
ركف كيبحثوف كيتفكٌ ركف ( يتدبٌ ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوفَ ( لدالالت كعظات على رٞبتو كعظمتو )آَلَاَيتٍ 

تو كسبل الوصوؿ إليو، فيعلموف أهنا دلٌ أالبحوث العلمية، كيفهموف عن هللا سبحانو حججو ك 
 قت اب٢بق كإٔب ا٢بق، ٓب ٚبلق عبثان كال صدفة عابرة. لً خي 

يَػتَػَفكَُّروَف، ِلْلَعاِلِمَْب، نبلحظ ُب ىذه اآلية كُب اآلايت السابقة أربع مفردات مهمة ) -ُ: فائدة
ككلها تدعو إٔب أف نفهم فلسفة ا٢بياة، كقيمة الوجود على أنو أكرب من (. ْسَمُعوَف، يَػْعِقُلوفَ يَ 

 ظاىره ا٤بشهود!
  ﴾ظَىُُْـٌَُٕ ًَِْٖٓ آََّدظِوِ ؤَْٕ ظَوٌَُّ خََُّٕٔدءُ ًَخُْإََْضُ زِإَُِْٓهِ ؼَُّْ بٌَِخ يَػَدًُْْ يَػٌَْشً َِٖٓ خُْإََْضِ بٌَِخ ؤَْٗعُْْ  ﴿ - ٕ٘

( ٕبفظ نظامها َأْف تَػُقوـَ السََّماءُ ( اآلفاقية سبحانو الباىرة الدالة على قدرتو كحكمتو )ِمْن َآاَيتِوِ وَ )
( بدكرىا ككظيفتها كترتفع ببل دعامة تدعمها، َأْف تَػُقوـَ ر كا٤بخلوؽ اب٢بق )العاـ ا٤بوزكف كا٤بقدٌ 

 بتوازف كاعتداؿ من حركة كسكوف كتغٌّب ( تتحرؾ َواأْلَْرضُ ( بنظامها العاـ )السََّماءُ كتثبت كتستقر )
مر كقاـ اب٤بسؤكلية الكاملة على أحسن ( من فعل قياـ ابألتَػُقوـَ السََّماُء َواأْلَْرضُ  )ّبكثبات، كتعب

٪باز إكجو، ألف أحسن حاالت اإلنساف ألجل استدامة نشاطو ىي حالة قيامو فيستطيع ُب القياـ 
( بصورة منتظمة سليمة مقدرة تَػُقوـَ السََّماُء َواأْلَْرضُ أحسن حوائجو كأعمالو العامة، كأيضان )

 إفٌ  ؿم قدير، كما من عاقل يقو تقاف، كىذا ال يكوف إاٌل من منظٌ ا٢بركات مدبرة التنظيم عالية اإل
( بتدبّبه كإرادتو كقدرتو سبحانو، ضمن قوانْب الطبيعة ِبَِْمرِهِ بدكف تدبّب )صدفة ىذا كلو يقع 

 ( ّتَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن اأْلَْرضِ ( إنو أمر كاحد من هللا يكفي لتحقيق ما يريد )رِهِ ِبَِمْ كأسبأّا، )
ِإَذا ّٔا ا٤بوتى ٓب ٯبيء كقتها بعد ) ى( إشارة إٔب أف ىذه الدعوة الٍب يديعبُثمَّ ( كُب العطف )ّتَّ )

 تعأب كافية ألف تبعثكم من قبوركم ( كاحدة من هللاَدْعَوةً ( كما أف أمره كاحدان كذلك فإف )َدَعاُكمْ 
( دعوة هللا تعأب لئلنساف ُب َدْعَوةً بشكل سريع كفجائي، فإف دعوة هللا ُب الدنيا كُب اآلخرة )

ا٢بياة الدنيا ىي تبليغ رسإب كمواعظ حسنة كنصح كإرشاد كتعليم التشريع كاألخبلؽ كا٢ببلؿ 
، أما دعوتو ُب اآلخرة فهي بعد ا٤بوت كالفناء كا٢براـ .. كلئلنساف ا٣بيار ُب أف يعصي أك يطيع

( َدْعَوةً ّبة للبعث كالنشور )خإسرافيل ابلنفخة الثانية كاأل (دعوة)كتبلشيكم ُب الَباب، إهنا 
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( فجائية، أم ٚبرجوف من األرض ِإَذا( )ِإَذا أَنْػُتْم َٚبُْرُجوفَ  البد منها كال مفر منها )أكيدة ضركرية 
 الناس أتخّب ككأ٭با تستيقظوف من نومكم العميق، ىكذا سوؼ يليٌب  بشكل فجائي كسريع كببل

ختيارىم كقولو االدنيا ٨بتارين كمسؤكلْب عن  (دعوة)ك ،اغرين خاضعْبصاآلخرة  (دعوة)
َتِشرٌ )  . ٕالقمر/( ٱَبُْرُجوَف ِمَن اأْلَْجَداِث َكأَنػَُّهْم َجَراٌد ُمنػْ

  ﴾ َْضِ ًٌَُّ َُوُ هَدِٗعًٌَََُُٕوُ َْٖٓ كِِ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإَ ﴿ - ٕٙ
ىذا الوجود خاضع ألمر هللا، حٌب ا٤بوتى يستجيبوف لدعوة هللا  اآلية تعقيب على اآلية السابقة، إفٌ 

 كه لٍ فهو مي  ،كل ما خلق ُب السماكات كاألرض  و( كلَواأْلَْرضِ  َوَلُو َمْن ٓت السََّماَواتِ إذا دعاىم )
( طائعوف منقادكف ُكل  َلُو قَانُِتوفَ ال يشاركو فيو أحد، بل )عز كجل ال ينازعو ك  اثبت  يحقيق

:الطاعة كا٣بضوع كاالنقياد الطوعي، كا٤براد طاعة اإلرادة بعد طاعة القنوتخاضعوف خاشعوف، 
هم رّٔم من حياة كموت كبعث كصحة كسقم كعز كذؿ كغُب منالعبادة، أم منقادكف ٤با يريده 

ركف ٙبت حكمو تعأب على كل حاؿ، ٕبيث ال قوة إالٌ بو كال .. إْب فهم مسخٌ كقوة كضعف كفقر 
، فإذا عرؼ ِٗالتكوير/( َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء اَّللَُّ َرب  اْلَعاَلِمْبَ مشيئة قبل مشيئتو كقولو )

ُب اإلنساف ذلك اطمأف قلبو كانشرح صدره كانقاد إٔب ربو طوعان ال كرىان. كالطاعة  تعأب حرية 
نرل أف الكثّبين من الناس عصاة  -ُ: فائدةالنفس كعزة ُب السماكات كاألرض ككرامة بْب الناس 

 كفق ال قانتْب كال عابدين، كلكن اآلية تعِب خضوع كل من ُب السماكات كاألرض إلرادة هللا
، كلو  ُٔ/األنعاـ( ِعَباِدهِ  َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوؽَ ة ا٤برسومة الثابتة، فهم ٧بكوموف ٥بذه السينة القاىرة )سينٌ ال

كانوا عصاة كافرين، إ٭با تعصي عقو٥بم كتكفر قلؤّم كلكنهم مع ىذا ٧بكوموف ابلقانوف العاـ 
( كىاللَّي ٰبىٍكيمي الى ميعىقًٌبى ٢ًبيٍكًموً رؼ فيهم خالقهم كفق ما يريد كقولو )ة الثابتة، يتصٌ مأخوذكف ابلسينٌ 

ٍاًف اٍلمىقىٍاؿً )ضوع كالقنوت، ، كىم ال ٲبلكوف إاٌل ا٣بُْ/الرعد كالسيما ُب ( بًًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىـٍ بًًلسى
  .ّٗمرٙب/( ِإْف ُكل  َمْن ٓت السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ َآِت الرَّْٞبَِن َعْبًداالقوانْب التكوينية. كقولو )

ُب السماكات كاألرض من ٨بلوقات جاء ( كل عما َوَلُو َمْن ٓت السََّماَواِت َواأْلَْرضِ كُب تعبّب ) -ِ
ة العاقلة كغّب العاقلة ٧بكومة بنظاـ دقيق، بلفظ )مىٍن( للعقبلء! إشارة إٔب أف ىذه ا٤بوجودات ا٢بيٌ 

، كمقداره ههان، لكل ٨بلوؽ بقدر كائن منها عقبلن مدبران كموجٌ كل  ُب   اكمسٌّبة ٕبكمة كعلم حٌب كأ٭بٌ 
ت اآلية على أف السماكات كاألرض دلٌ  -ّدركة بقدرىا!، ممستجيبة االعتبار عاقلة  افهي ّٔذ

ئىان ًإاٌل كىرىأىٍيتي ) عن اإلماـ علي )ع(، مشحونة بشواىد كحدانية هللا كدالئل قدرتو سبحانو يػٍ مىٍا رىأىٍيتي شى
هي كىمىعىوي كىًفيوً  لىوي كىبػىٍعدى  . ََّ/ٕمواىب الرٞبن( هللاى قػىبػٍ

  ﴾ُْمٌَُِْْىَِْنَ ؼَُّْ ُّؼًُِْهُ ًَىٌَُ ؤَىٌَُْٕ ػََِْْوِ ًََُوُ خَُْٔؽََُ خُْإَػََِْ كِِ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضِ ًَىٌَُ خُْؼَُِّّّ خًَىٌَُ خٍَُُِّ َّسًَْؤُ خُْ ﴿ - ٕٚ
َوُىَو الٍب يغفل عنها الغافلوف فيخسركف ) ،اآلية تبٌْب حقيقة عالية ا٤بضامْب من حقائق يـو القيامة

ا٣بلق كا٤بخلوقات كلها من العدـ كمن غّب داع بإ( كهللا تعأب كحده الذم يبدأ قَ الَِّذي يَػْبَدُأ ا٣ْبَلْ 
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 َِا٤برسبلت/( َأٗتَْ ٬َبُْلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهْبٍ ابق، كيبدأ خلق اإلنساف سيد الكائنات كقولو )سمثاؿ 
ائمة، كُب ىدـ كبناء ( بعد موتو كفنائو للجزاء كا٢بساب، كىذا يعِب أف الوجود ُب حركة دّتَّ يُِعيُدهُ )

ُكل  َمْن كقولو )  )كدكاـ ا٢باؿ من ااؿ(  مستمرين، كىناؾ تغيّب مستمر ُب ا٤بخلوقات كلها
َها فَافٍ  َنا ِإَنَّ ال الفناء ا٤بطلق األبدم كقولو ) ِٔالرٞبن/( َعَليػْ َكَما َبَدْأََن َأوََّؿ َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليػْ

: أسهل، أم اإلعادة أسهل عليو من بدأ أىوف( َوُىَو َأْىَوُف َعَلْيوِ ) َُْياء/نباأل( ُكنَّا فَاِعِلْبَ 
ُب ة اإلنساف ادكد، كٕبكم العقل، أف إعادة ا٣بلق أسهل من ابتدائو ر ا٣بلق، كىذا ابلقياس إٔب قد

ى كإاٌل فهما عند هللا تعأب ُب السهولة سواء، ابإلضافة إٔب أنو ليس شيء أىوف علمنظور العقل، 
ً ا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ هللا كال أصعب ) َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيػْ ، كقد خاطب الناس ِٖيس/( ِإ٭بَّ

ٕبسب إدراكهم أف بدء ا٣بلق أصعب من إعادتو، فما اب٥بم يركف اإلعادة عسّبة على هللا كىي ُب 
 ِٗالفتح/( َمثَػُلُهْم ٓت التػَّْورَاةِ ٗبعُب الصفة كقولو ) ( ا٤بثلَوَلُو اْلَمَثُل اأْلَْعَلىطبيعتها أىوف كأيسر؟! )

الٍب فيها الكماؿ كا١بماؿ  ،أم كلو الوصف األعلى، كالصفات العليا كالقدرة ا٤بثلى ُب كل شيء
 .كغّبىاكالقاىرية صف ّٔا غّبه كالوحدانية كاأللوىية كا١ببلؿ الٍب ال ٲبكن أف يتٌ 

( أم  تعأب مطلق الصفات ٓت السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ) ُُالشورل/( لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ كقولو )
ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىٍصدىؽي ًمٍن ) ٓت غرر ا٢بكم، ك داللة ابلصفات أنطقان ابلكلمات  ،العيلى من غّب تقييد

هللا العليا  ( فبل يشاركو ُب تدبّب كال ُب تقدير ُب إدارة ملكو أحد، كال تقاس صفاتاٍلمىقىٍاؿً ًلسىٍافي 
( القاىر لكل شيء كالذم ال َوُىَو اْلَعزِيزُ بصفات خلقو إاٌل عن طريق آّاز تقريبان إٔب فهمهم )

( الذم كل ا٢ْبَِكيمُ ، فبل يشاركو ُب إدارة ملكو أحد )َُٕىود/(فَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيدُ يغلبو شيء كقولو )
كىو الذم أيٌب اب٤بتقن ُب كل ما خلق   أفعالو ُب تدبّب ٨بلوقاتو على مقتضى ا٢بكمة كا٤بصلحة،

عن اإلماـ  ،ض تدبّب خلقو إٔب أحد، كال يفوٌ ٖٖالنمل/( ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ كقولو )
ء كىالى يػىتػىويٌىم،  ( ) اٍلمىثىلي اأٍلٍعلىى الذىم الى يىشىبػىهيوي َوَلُو اْلَمَثُل اأْلَْعَلىالصادؽ)ع( ُب قولو ) شىيى
)ا٢بمدي  ا٤بتجٌلي ٣بلقًو ٖبلقًو،  عن اإلماـ علي )ع(، َُّ/ْتفسّب الصاُبفىذًلكى اٍلمىثىلي اأٍلٍعلىى( 

  .ُُٖ/ٕشرح النهجكالظٌاىر ًلقلؤٍّم ٕبجتًو( 
َٓد َََِهْنَدًُْْ ظََُذَ ٌَُُْْ َٓؽًَِد ِْٖٓ ؤَْٗلٌُُِْْٕ ىََْ ٌَُُْْ ِْٖٓ َٓد ٌَََِٓطْ ؤََّْٔدٌُُْْٗ ِْٖٓ ًََُُ٘دءَ كِِ  ﴿ - ٕٛ

  ﴾ كَإَْٗعُْْ كِْوِ ٌََٔخءٌ ظَىَدكٌَُٗيُْْ ًَىِْلَعٌُِْْ ؤَْٗلٌَُُْْٕ ًٍََُِيَ ُٗلَصَُِّ خُْأََّدضِ ُِوٌٍَّْ َّؼْوٌَُِِٕ
( ضرب هللا للمشركْب مثبلن كاقعيان من أنفسكم الٍب ىي أقرب َضَرَب َلُكْم َمَثبًل ِمْن أَنْػُفِسُكمْ )

يكم لتقريب األمر إٔب أفهامكم من بطبلف الشرؾ، ضرب ىذا ا٤بثل ٤بن  شيء منكم كأحب شيء إل
كانوا يتخذكف من دكف هللا شركاء ُب العبادة، أبم نوع من الشركاء، حٌب يثبت أنو ال يكوف  

( َمَلَك ٲبْب( ىل يوجد بْب ٩باليككم )َأٲْبَاُنُكمْ  َىْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكتْ تعأب شريك، ٍب يبْب ا٤بثل )
( من يكونوف شركاءكم ُب األمواؿ الٍب رزقناكم ِمْن ُشرََكاَء ٓت َما َرزَقْػَناُكمْ من العبيد كاإلماء )
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( متساككف، يتصرفوف ُب أموالكم كتصرفكم من غّب فرؽ بينكم كبينهم، كأنتم نْػُتْم ِفيِو َسَواءٌ )فىأ
: ٚبَاُفونَػُهمْ ( أَنْػُفَسُكمْ  ْم َكِخيَفِتُكمْ َٚبَاُفونَػهُ ة ُب األمواؿ بينكم كبْب عبيدكم )اتكرىوف ىذه ا٤بساك 

: أم كما ٚبافوف األحرار )غّب َكِخيَفِتُكْم أَنْػُفَسُكمْ رؼ أبموالكم، كا ابلتصٌ م ٚبافوف أف يستبدٌ أ
اء جوا كذلك من ا١بور عليهم ألهنم أكفٌ ا عليكم كتتحرٌ ك العبيد( بعضهم من بعض، كٚبشوف أف ٯبور 

كم أف يكونوا شركاء ُب أموالكم، فكيف ترضوف لربكم أف يكوف لو لكم، كإذا ٓب ترضوا من عبيد 
ُل اآْلَاَيتِ ) ُُالشورل/( لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ شركاء ُب العبادة كىو ) ( بعدـ جواز َكَذِلَك نُػَفصِّ

 ُب تدبر األمور. كيتفكركف ( لقـو يستعملوف عقو٥بم ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوفَ  )هللاالشريك مع 
  ﴾ خظَّسَغَ خٍََُِّّٖ ٌَََُِٔخ ؤَىٌَْخءَىُْْ زِـَُِْْ ػٍِِْْ كََْٖٔ َّيًُِْ َْٖٓ ؤَظَََّ خَُِّوُ ًََٓد َُيُْْ ِْٖٓ َٗدصَُِِّٖزََِ  ﴿ - ٜٕ

( بل َبِل اتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َأْىَواَءُىْم ِبَغّْبِ ِعْلمٍ لكن ىؤالء ا٤بشركْب ال يعقلوف فلسفة التوحيد )
بشركهم ا١بلي أك ا٣بفي أىواءىم بغّب علم كببل تفكر كال تعقل، كٔبهلهم ٢بق  أكلئك الظا٤بوفتبع ا

هللا عليهم، من دكف حجة أتتهم من رّٔم كال من عقلهم، فأظلهم هللا بظلمهم كشركهم، كال أحد 
: شهوة النفس كرغباهتا الٍب وا٥بوىكال العقل، كال ا٤بنطق يتبع ىواه بعلم، ألف ا٥بول ال يعتمد العلم 

َواَل تَػتَِّبِع ا٥ْبََوى العقل، كال تزف ٗبيزاف العدؿ كقولو ) منطقتستند إٔب حق كال تقف عند  ال
ركح ًمٍن ا٥بىيوٍل(  لىى هللاً عى  إلىوي أبػىغىض دى ، عن النيب )ص( )مىاى عيبً ِٔص/( فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ 

ط على ىؤالء الضالْب ىو ىولن أعمى، تسلٌ ( إشارة إٔب أف ىذا ا٥بول ا٤بمٍ لْ عَ  ّْبِ غَ بِ ) ُٕٗ/ِالبياف
كفيو  ،ُّكتاب/( َمىَك اَلعَ ى َشرِيْ ا٥َبوُ مطبقان، ُب هنج الببلغة ) ىعمىىولن ببل بصّبة كال تفٌكر، 

( كٓب يقل َبِل اتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا، قاؿ )ُُِحكم/( َكُم َمْن َعقُل أِسيَػَر َٙبََت َىُوًى أِميَػَر!يضان )أ
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه( بىعى الًَّذينى أشركوا( إشارة إٔب)بىًل اتػَّ   أف الشرؾ يعد أعظم الظلم كقولو )ًإفَّ الشًٌ
( فمن يقدر على ىدايتهم بعد ذلك، أضلهم هللا بظلمهم َفَمْن يَػْهِدي َمْن َأَضلَّ اَّللَُّ ) ُّلقماف/

بعوف أىواء أنفسهم فإهنم كالذين يتٌ  ِٕبراىيم/إهم كقولو )كىييًضلُّ اللَّي الظَّاًلًمْبى( ئكفسادىم كاتباع أىوا
كال كيظلموف أنفسهم كيَبكوف ا٢بق ا٤بخالف ٥بواىم، كيسّبكف بغّب علم  ،عرضوف عن ىداية رّٔميي 

 َوَما ٥َبُْم ِمنْ ( )َضبَلؿٌ  ِبَغّْبِ اْلِعْلمِ  َواْلَعَملُ  ِبَغّْبِ اْلَعَمِل َوابٌَْؿ، اْلِعْلمُ ُب غرر ا٢بكم )ىدل من رّٔم، 
  كالنجاة! ( ينصركهنم كينجوىم من عذاب هللا إذا نزؿ ّٔم، كليس ٥بم سبب للتوفيق كا٥بدايةََنِصرِينَ 

  ﴾ؤًَْؽََُ خُنَّدِْ َُد َّؼٌََُِْٕٔ خًُُِّّٖ خُْوَُِّْْ ًٌَََُِّٖ كَإَهِْْ ًَـْيَيَ ًُِِِِّّٖ لَنِْلًد كِؽَُْشَ خَُِّوِ خَُّعِِ كَؽََُ خُنَّدَْ ػََِْْيَد َُد ظَسًََِّْ ُِىَِْنِ خَُِّوِ ٌَُِيَ﴿ - ٖٓ
فاستيئس من ىؤالء ايدمحم )ص( الذين أضلهم هللا بذنؤّم، كعليك بنفسك كٗبن اتبعك من 

فََأِقْم اٌل أف ا٤بقصود بو ٝبيع ا٤بؤمنْب )إإٔب الرسوؿ )ص(  ان ا٤بؤمنْب. كإف كاف خطاب اآلية موٌجه
على الدين  وتقريبية إلقبالككناية ببلغية تشبيهية ٛبثيلية ( إقامة الوجو للدين القيم استعارة َوْجَهكَ 

إليو ربك لطاعتو،  كى هى جَّ ( ٫بو الوجو الذم كى َوْجَهكَ : ككجو كاستقم كسدد )فأقمكاستقامتو عليو، 
٘باه دين هللا ا٢بق برغبة كأقبل دائمان  رؾى ك كفكى ت( فوٌجو نفسك كإرادتك كنيٌ فََأِقْم َوْجَهكَ ) ومعُب



 

 590                      ا٢بادي والعشروف / ا١بزءٓٙ/ عدد آايهتا  كية/ م ٖٓالرـو / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

َأاَل على اإلسبلـ ا٣بالص كقولو ))بصدؽ( و بقصدؾ من األىواء ا٤بتفرقة، كتوجٌ الزلل ك من العاصم 
يُن ا٣ْبَاِلصُ  الظاىرة هللا تعأب إقامة الوجو، ألف الوجو أىم أعضاء البدف  صٌ خى ، كى ّالزمر/( َّلِلَِّ الدِّ

ل شيء تبعان لو قبل الوجو أقبل كأ، كإف إقباؿ الوجو تبع إلقباؿ القلب كا١بوارح، فإذا وكرئيس
يِن َحِنيًفا) ( كجو نفسك دائمان ٫بو أم مبدأ أك مذىب أك قناعة خالية من االعوجاج ِللدِّ

: ا٢بنيف( َحِنيًفاو إٔب اإلسبلـ ا٣بالص دين هللا القيم )كاال٫براؼ، كالبعيدة عن ا٣برافة كالغلو، كتوجٌ 
ـ للتيار ك كا٤بقا ،ض للمجتمع ا١باىلي كلوا٤بائل عن آّتمع الوثِب ٝبيعو إٔب اإلسبلـ ٗبفرده، كا٤بعار 

كلو بقي  ،الصادؽكتوحيد هللا تعأب  ،ا٣بالصبكل تعقيداتو كالثبات على دين هللا الفاسد ا١بارؼ 
مبلن معاانتو، كلو متحٌ ا١بماىّبم  كمقاكمان للتيار معارضان للباطل  ،لوحده اثبتان على الصراط ا٤بستقيم

 .ةتعادؿ معارضة أمفصارت معارضتو للباطل ا٤بتغطرس 
اَل َتْستَػْوِحُشوا ٓت َطرِيِق ، ُب هنج الببلغة )َُِالنحل/(ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َكاَف أُمًَّة قَانًِتا َّلِلَِّ َحِنيًفاكقولو )

 .َُِخطبة/( ا٥ْبَُدُى ِلِقلَِّة َأْىِلوِ 
رؼ إٔب كمن التطٌ كمن الغلو إٔب االستقامة،  ،( مائبلن من ا١باىلية إٔب اإلسبلـَحِنيًفا) ومعُب

للفساد ا٤بنتشر كالثبات على الصبلح  : ا٤بعارض وا٢بنيفط إٔب التوازف، االعتداؿ، كمن التخبٌ 
، كا٤بخالف للكفر العاـ كالثبات على اإل فَاتَِّبُعوا ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا ٲباف ا٣بالص، كقولو )ا٤بقاـك

: النفس تعريف الفطرة( َعلّيها ِفْطَرَة اَّللَِّ الٍَِّب َفَطَر النَّاسَ ) ٓٗآؿ عمراف/( َوَما َكاَف ِمَن اْلُمْشرِِكْبَ 
ا٣ببيث، كالقبيح ك ب كتنفر من ا٢براـ ا٢ببلؿ الطيٌ ا٢بسن الٍب تقبل  ،السليمة كالطبيعة ا٤بستقيمة

 ( خلقة هللا،ِفْطَرَة اَّللَِّ ٲبيز بينهما قبل الدين )السليم لذلك صار ا٢بسن كالقبح عقلياف، العقل 
إلدراكو، كمعرفة رّٔم  ؤتهيالا٢بالة الٍب خلق هللا تعأب الناس عليها من القابلية الذاتية للحق ك 

ـِ كىو ) ،الفطرية، ٕبيث لو تركوا كشأهنم الىتدكا إٔب ا٢بق بدكف إرشاد ْسبَل إٔب ذلك  و( كمشاباإْلِ
بْب فطرة لكرٙب ا، كّٔذا يربط القرآف ِْٖ،صِمركم عن اإلماـ الصادؽ )ع(/ تفسّب األمثل ج

م، ككبلٮبا من صنع هللا، فإذا ا٫برفت النفس عن النفس البشرية السليمة كطبيعة ىذا الدين القيٌ 
الصافية ىا إٔب هللا عز كجل إاٌل ىذا الدين ا٤بتناسق مع الفطرة، فطرة البشر ٓب يردٌ  ،الفطرة السليمة
انو دى وًٌ هى يػي  اهي وى ا أبػى إ٭بٌ ، كى ةً رى طى لى الفً عى يػيٍولىدي إاٌل  دو وى لي وي مى  نٍ مً  اٍ طرة الوجود. عن النيب )ص( )مى ا٤بتناسقة مع ف

اء فَ نػَ حُ  تُ قْ لَ خَ  اديْ عبَ  لُ كُ ) زةً عَّ الً  كعنو )ص( عن ربًٌ  ،ِٕٗ/ّالبحارنو(اٍ ٌجسى ٲبي  انو أكٍ ٌصرً نى يػي  أكٍ 
  .ُّ/ٕركح البياف(يِ ّبْ غَ  ِ ِ  اوُ كُ ِر شْ يُ  أفْ  مْ وىُ رُ أمَ ، وَ مْ هِ نِ يْ دِ  نْ عَ  ْْبُ اطِ يْ )حرفتهم( الشَّ  مْ هُ تػْ لَ اَ تَ جْ فا

( ال تغيّب لتلك الفطرة السليمة ا٣باصة بكل إنساف، كليس ألحد أف ييبدًٌؿ اَل تَػْبِديَل ٣ِبَْلِق اَّللَِّ )   
قوا معو كٱبلصوا كوا ٗبنهجو ا٤بستقيم كيصدٌ م الذم أمر ا٣بلق أف يتمسٌ  دين هللا القيٌ غٌّب ٌوؿ أك يي أك ٰبي 

ا عنو، كلئلنساف أىواء غّب مشركعة كثّبان ما تصطدـ مع الفطرة وي رضي عٍ كال يػي لو ُب السر كالعبلنية 
أمراض السليمة كتتغلب على سبلمتها كتساىم ُب تلوثها كلكن ال ٛبحوىا كال تستأصلها )
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ٛبرض كما  ،ا٤برىفةك الشفافة ك السليمة بهة ك تا٤بؤثرة كا٤بتيقظة كا٤بن(: كلكن ىذه الفطرة ا٤بعنوية الفطرة
واس اإلنساف ا٤بادية، كما أف ا٢بواس تصاب آبفات ك٥با دكاء تداكل بو، كذلك صار ٛبرض ح

ة نٌ كسي ا٤بستند على القرآف م تصاب ّٔا، كجعل ٥با دكاء تتداكل بو، كىو دين هللا القيٌ  تللفطرة آفا
 .كدكاؤىاىو شفاؤىا الٍب فيها ىدل كنور الصحيحة رسولو )ص( 

يُن اْلَقيِّمُ ) بذاتو، الدين الفطرم اكم األصيل الثابت غّب ا٤بضطرب، افوظ  ( ذلكَذِلَك الدِّ
 ،ين الكامل بذاتو كا٤بكمل لغّبهم، كىو الدٌ الذم هتتدم إليو النفوس السليمة ببل تعلٌ كا٢بافظ لغّبه، 

رأسي الٌدين ٨بالفة ) ٓت غرر ا٢بكمبة، الذم يصوغ الشخصية اإلسبلمية ا٤بتكاملة الثابتة غّب ا٤بتقلٌ 
يُن اْلَقيِّمُ كىو )( ولا٥ب ( أم ا٤بستقيم ا٤بعتدؿ الذم يستند على مصادر القوة كالدٲبومة كالتأثّب ٤با الدِّ

اَل َيَْتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْْبِ َيَدْيِو َواَل من غّب ضبلؿ كقولو )ل فيو من ا٢بق من غّب ابطل، كفيو ا٥بد
رؼ، كال عوج فيو كال ا٫براؼ كال تطٌ  ، تفريط، الدين الذم ال إفراط فيو كالِْفصلت/(ِمْن َخْلِفوِ 
 باعو. فيجب اتٌ 

يُن اْلَقيِّمُ ) ( ذلك الدين ذك قيمة كربل كقيمومة عظمى، أم ذلك الدين ذك قيمة عليا َذِلَك الدِّ
( كاملة كقدرة ذو قيمومةة الذمم، كىو أيضان )كذمٌ كنعمة النعم، القمم  ةي مٌ كمنزلة فضلى، فهو قً 

ة على كل كتاب ٠باكم قبلو، كعلى كل كتاب بعده، كا٤بهيمن على كل ا٤ببادئ علمية اتمة مهيمن
قًا ِلَما بَػْْبَ َيَدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيوِ الوضعية كقولو )كىأى   (نْػَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِب٢ْبَقِّ ُمَصدِّ

يُن اْلَقيِّمُ ، فيكوف )ْٖا٤بائدة/ ؽ، رًٌ فد كال يوحٌ ٤بنسجم مع الفطرة السليمة الذم يي ( الدين اَذِلَك الدِّ
العدؿ ، فهو دين هللا ا٢بق كال يذؿٌ  عزًٌ ف، يي عًٌ ضى م كال يي ض، يقوًٌ بغًٌ ب كال يي بً ر، ٰبي فًٌ نى ر كال يػي شًٌ بى يػي 

و أىلو إٔب هللا الواحد رؽ، كىو الذم يوجٌ فٌ ؿ كال يتػى ؿ كال يتحوٌ حد، الذم ال يتبدٌ د ا٤بتَّ الواحد ا٤بوحَّ 
َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ) ُِٓالنساء/(َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ٩بَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو َّلِلَِّ َوُىَو ٧ُبِْسنٌ ألحد كقولو )ا

رىم ابلقرآف لذلك يعرضوف لعدـ تدبٌ  ،( كلكن أغلب الناس ال يعرفوف حقيقة ىذا الديناَل يَػْعَلُموفَ 
َفَماَذا بَػْعَد ا٢ْبَقِّ ِإالَّ ه سبيل الشيطاف كقولو )رٍ ضي ا٢بق، يى عنو إٔب غّبه، كالذم ال ينفعو دين هللا 

سًن تػىٍقواهي كىصٍدؽ ييٍستىدٌؿ عىلى دً ) ٓت غرر ا٢بكم، ِّيونس/( الضَّبَلُؿ فََأّنَّ ُتْصَرُفوفَ  يًن الٌرجيًل ٕبي
 (.وً كىرىعً 
  ﴾ٌٌُٗخ َِٖٓ خًُُُِِْْٔٙنيَُٓنِْسِنيَ بَُِْْوِ ًَخظَّوٌُهُ ًَؤَهٌُِْٔخ خُصََِّدشَ ًََُد ظٌَُ﴿ - ٖٔ
ُمِنيِبَْب ا٤بستقيم ا٢بق )القٌيم ا٥بادم من ا٤بؤمنْب للدين  كى عى بً دمحم )ص( كمن تى  فوٌجو نفسك اي   
( راجعْب إٔب ربكم ُب كل أمر، منقطعْب إليو سبحانو عن كل ما سواه، ٨بتارين سبيل الفطرة ِإلَْيوِ 

( كاعملوا ٔبميع أحكامو كخافوا هللا ُب كل أكامره كالزموا هُ َواتػَُّقو لسنتكم )أا٣بالصة بقلوبكم قبل 
ر كحساسية الضمّب كمراقبة هللا ُب السًٌ كأتثّب ا٤بشاعر طاعتو ك٘بنبوا عصيانو، ىذه ىي التقول 

غرر كىذا ىو الورع عن ٧باـر هللا. ُب  ،ُّا٢بجرات/( ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ كقولو )كالعبلنية،  
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ها حقٌ  ة( على كجهها الصحيح ا٤بستوفيَوَأِقيُموا الصَّبَلةَ ( )َنوِ ِديِ  ى َقَدرِ لْ اْلَرُجل عَ  َورَعُ ا٢بكم )
 على( تػَُّقوهُ اَ )مع كل مقدماهتا كأكقات فضيلتها فإف الصبلة تزكية للنفس. كقدـ كشركطها، 

 قدر كعلى ٜبرهتا، للصبلة ٘بعل الٍب كىي كقت كل ُب هللا خشية التقول ألف( الصَّبَلةَ  َوَأِقيُموا)
 ُٓ-ُْ/األعلى( َفَصلَّى رَبِّوِ  اْسمَ  َوذََكرَ  ، تَػزَكَّى َمنْ  َأفْػَلحَ  َقدْ ) كقولو الصبلة تقاـكالعلم  التقول

/ ( ِشيَػًعا وََكانُوا ِدينَػُهمْ  فَػرَُّقوا الَِّذينَ ) أبهنم ا٤بشركْب كيصف( اْلُمْشرِِكْبَ  ِمنَ  َتُكونُوا َواَل )  ِّالرـك
كالعادات كالتقاليد  كالرغبات الزائفة لقيماب هللا مع يشركوف من منهم ،كثّبة كأ٭باط ألواف كالشرؾ
 األلوىية ُب ان شرك أك( اً خفي) ان ابطن ان شرك أـ( اً جلي) ان ظاىر  ان شرك أكاف سواء ،كاألطماع ا٣باصة
 يُػْؤِمنُ  َوَما) كقولو كاألفكار األشخاص ُب كالغلو كالعمل، كالقوؿ الفكر ُب ان شرك أك كالعبادة
 ألنو العقيدة ميزاف ُب األمور أخطر الشرؾ فأصبح ،َُٔ/يوسف( ُمْشرُِكوفَ  َوُىمْ  ِإالَّ  اِبَّللَِّ  َأْكثَػُرُىمْ 
 ٓٔالزمر/( لَِ ْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن ا٣ْبَاِسرِينَ ) الناس، بْب االختبلؼ أساس
 ٨بتلفمتعٌدد متٌلوف  كثّب كالباطل)ال يتجزٌأ كال يتعدد(  حدمتٌ  دموحٌ  كاحد هللا زافمي ُب ا٢بق بينما

 ما أدٗب عن( ع) الصادؽ اإلماـ سيئل، ِْالشورل/ (َوٲَبُْح اَّللَُّ اْلَباِطَل َوٰبُِق  ا٢ْبَقَّ ِبَكِلَماتِوِ كقولو )
، ّٕٗ/ِ الكاُب( لِيوِ عَ  أبَغض أوَ  عَلِيو فَأَحبّ  ايًّ رَأ عَ َتدَ بػْ اَ  َمنْ : )فقاؿ مشركان؟ اإلنساف بو يكوف

 َٕ( البحارأفَّ الباطلى حقّّ أبدان  يىٍستػىٍيًقني أفَّ ا٢بقَّ ابطله أبدان، كالى  بي القلٌ  يىٍستػىٍيًقني كعنو )ع( )الى 
  . ٖٓص

  ﴾ٌَٕكَُِلُ ًََُّْيِْْ زَِٔد لِّْذٍ ًَُُّ َِْ٘ؼًد ًًََدٌُٗخ يِّنَيُْْ كََُّهٌُخ خٍََُِّّٖ َِٖٓ ﴿ -ٕٖ
 كهكغّبٌ  ا٢بق دينهم وافرقٌ  الذين من تكونوا كال أم( اْلُمْشرِِكْبَ  ِمنَ  َتُكونُوا َواَل ) قبلو ٗبا صلة لو بياف
  ببعض، ككفركا الكتاب ببعض منواآ أهنم األمور، ُب كتنازعهم كمصا٢بهم أىوائهم ختبلؼاب لوهكبدٌ 

وَف بِبَػْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن يَػْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ٓت َأفَػتُػْؤِمُنوَف بِبَػْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفرُ كقولو )
نْػَيا  كحدة هللا كدين كىم الفرقة الناجية! خّب، على أهنم تزعم منهم فرقة ككل، ٖٓالبقرة/( ا٢ْبََياِة الد 

 وََكانُوا) أىواء ببل كحده  العبادة إخبلص كىو ،)ال يتجزٌأ كال يتعدد( حدةمتٌ  دةموحٌ  كاحدة
 على بتكتعصٌ  بتٙبزٌ  فرقة كل قائدىا، كتتابع تشايع متنازعة كأحزاابن  ٨بتلفة فرقان : عاً يَ شِ ( ِشيَػًعا
( َفرُِحوفَ  َلَدْيِهمْ  ٗبَا ِحْزبٍ  ُكل  ) للمشركْب بذلك مشأّْب فكانوا ابطلة، قناعات من معها ما نصر
 ُب فأدخلوا أ،يتجزٌ  ال الذم الواحد ا٢بق دينهم فرقوا الذين مذىب، أك ةملٌ  أك ٝباعة كل فأىل
 فرحوف كىم العلم، ُب أك السياسة ُب أك الدين ُب ةات ا٣باصالقناع من عندىم ٗبا مالقيٌ هللا  دين

 َلوُ  زُيِّنَ  َأَفَمنْ ) كقولو الباطل ىو كغّبىم ا٢بق ىو عندىم ما أف يظنوف ،أبنفسهم راضوف فك مسركر 
 بل. ّْ/األنعاـ( يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  ٥َبُمُ  َوزَيَّنَ ) كقولو ٖ/فاطر( اَحَسنً  فَػَرَآهُ  َعَمِلوِ  ُسوءُ 

،  َأْعَمااًل  اِبأْلَْخَسرِينَ  نُػنَػبُِّ ُكمْ  َىلْ  ُقلْ ) كقولو بذلك مسركركف فرحوف كىم ان حقٌ  ابطلهم ٰبسبوف
نْػَيا ا٢ْبََياةِ  ٓت  َسْعيُػُهمْ  َضلَّ  الَِّذينَ  ًعا ُٰبِْسُنوفَ  أَنػَُّهمْ  ُبوفَ َٰبْسَ  َوُىمْ  الد   كقولو َُْ-َُّ/الكهف( ُصنػْ
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ُهمْ  َلْستَ  ِشيَػًعا وََكانُوا ِدينَػُهمْ  فَػرَُّقوا الَِّذينَ  ِإفَّ )  عن اإلماـ الصادؽ )ع( ُٗٓ/األنعاـ( َشْيءٍ  ٓت  ِمنػْ
 ، كأىب هللاي يوً فً  كى ، ال شى بلن ابط ا٤بؤمنً  ُب قلبً  ا٢بقي  ٯبعلى  أفٍ  ، أىب هللاي قان حى  بلن ابطً  عرؼى يى  أفٍ  أىب هللاي )

 قه حى  ؼى رى ا عى كذا مى ذا ىى ىى  علٍ ، كلو ٓب ٯبى يوً فً  كى ، ال شى ان حقٌ  فً ا٤بخالً  رً الكافً  ُب قلبً  لى الباطً  ٯبعلى  أفٍ 
  .َّّ/ٓالبحار (لابطً  نٍ مً 

 .َُِٗٗكنز العماؿ خرب)كىٍيله ٤بًٍن طىلىبى الٌدنيا ابلٌدين(  عن النيب )ص(
  ﴾ًٌَُُُِّْٕٙ زَُِزِّيِْْ ِٓنْيُْْ كَُِّنٌ بٌَِخ ََلَْٔصً ِٓنْوُ ؤٌََخهَيُْْ بٌَِخ ؼَُّْ بَُِْْوِ ُٓنِْسِنيَ ََزَّيُْْ يَػٌَْخ ظٌُُّ خُنَّدَْ ََّٓٓ ًَبٌَِخ﴿ - ٖٖ

 على تسّب كال اثبتة قيمة من تستمد ال الٍب ،بةا٤بتقلٌ  ا٤بضطربة البشرية للنفس ةحيٌ  قرآنية صورة هناإ
 مع كاالندفاعات العارضة راتكالتصوٌ  الطارئة االنفعاالت بْب تتأرجح صورة ،كاضح مستقيم هنج

 هللا إٔب ينقطعوف الشدة ففي مباالة كال بسذاجة هللا مع يتعاملوف إهنم ا٤بتغّبة، كالتيارات األحداث
 فتكوف تعأب، اب صاؿاالتٌ  ازداد ةالشدٌ  حالة ازدادت ككلما! ا٤بضطرا٤بنقطع  دعاء كيدعونو

. إٲبانو ُب كا٢بقيقي لئلٲباف ا٤بٌدعي بْب كٲبيز الناس معادف يفرز الذم ا٤بعيار ىي الشدة لةحا
 .ا١بزئيةالسطحٌية  القليلة األمور على يطلق( ذاؽ أو َمسَّ ) بػ كالتعبّب
(  َآَخرِ  ِإ٥َبًا هللا َمعَ  َوْجَعُلوا َأْشرَُكوا الَِّذينَ ) الناس أصاب كإذا( ُضر   النَّاسَ  َمسَّ  َوِإَذا: ) ا٤بعُب

 شيء الناس صابأ إذا أم معنوم، أك مادم أذل من اإلنساف يناؿ ما كل ُب يقاؿ ا٤بس( َمسَّ )
 رَبػَُّهمْ  َدَعْوا) شدة أكأك عناء أك ببلء  فقر أك كمرض قليل كلو ا٢باؿ كسوء األذل كذاقوا الضر من

 كلعلمهم الغفلة، حجب عنهم تزكؿ نوأل سواه، نعم سبحانو إليو منقطعْب راجعْب( ِإلَْيوِ  ُمِنيِبْبَ 
 عليو شيء ككل ،جدير كابالجابة ،قدير شيء كل على إنو كجل، عز هللا إالٌ  الضر يكشف ال أنو

 منو كأصأّم السعة هللا ذاقهمأك  ةكالشدٌ  ةمٌ الغي  تانكشف إذا أما( َرْٞبَةً  ِمْنوُ  َأَذاقَػُهمْ  ِإَذا ّتَّ ) يسّب
 َفرِيقٌ  ِإَذا) ا٤بصيبة عنهم كأزاح كا٣بوؼ، ا١بوع من كآمنهم كالرٞبة كالصحةكالرفاه  الرخاء سبحانو

ُهمْ   يعبدكف أك هللا غّب عبادة إٔب يعودكف منهم ٝباعة إذا أم فجائية، ىنا( ِإَذا( )ُيْشرُِكوفَ  ِبَرّبِِّمْ  ِمنػْ
 مستقيم، هنج إٔب هتديواثبتة  صحيحة عقيدة إٔب يستند ال الذم الفريق ىو ىذا آخر، إ٥بان  هللا مع
 ليسوا اآلخر البعض كلكن كا١بحود، الكفر إٔب كرجع اإل٥بي الفضل ذلك نسي  الفريق ىذا

( َلَشِديدٌ  َعَذاِ   ِإفَّ  َكَفْرُتُْ  َولَِ نْ  أَلَزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتُْ  لَِ نْ ) كقولو تعأب هللا كشكركا آمنوا إهنم كذلك
  فائدة( مىٍن شىكىرى هللا جىزىاٍهي ) ،ٕ/ابراىيم

ُهمْ  َفرِيقٌ  ِإَذا) -ُ  الدعاء، أك الطاعة أك العبادة ُب( ولياءاأل) األنداد اذابٚبٌ ( ُيْشرُِكوفَ  ِبَرّبِِّمْ  ِمنػْ
 هللا لغّب الضر كشف كيعزكف!! تعأب هللا كىو األسباب مسبب كينسوف ابألسباب وفقفيتعلٌ 

ْنَسافَ  َمسَّ  َوِإَذا) كقولو سبحانو  ُضرَّهُ  َعْنوُ  َكَشْفَنا فَػَلمَّا قَاِئًما َأوْ  قَاِعًدا َأوْ  ْنِبوِ ١بَِ  َدَعاَنَ  الض ر   اإْلِ
 الغرض -ِ ،ُِ/يونس( يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما ِلْلُمْسرِِفْبَ  زُيِّنَ  َكَذِلكَ  َمسَّوُ  ُضرٍّ  ِإَ٘ت  َيْدُعَنا ٗتَْ  َكَأفْ  َمرَّ 
 كقد -ّ الرخاء، ُب بو ركوفكيش الشدائد ُب هللا يدعوف فإهنم ا٤بشركْب، على التشنيع اآلية من

 مسبب تعأب هللا إٔب يلجأ ال الناس بعض فإذا هللا، سبيل عن كتضل اإلنساف فطرة تنحرؼ
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 من كالنجاة ا٢باجات كقضاء للنصرة كيدعوىم كاألنبياء األكلياء بعض إٔب يلجأ كلكن األسباب،
 ايَ ) كقولو هللا إٔب الوسيلة هنمكأ ،تعأب هللا عند كمنزلة جاه ذات أهنا ٕبجة! هللا دكف من كرب كل
كىٍعيي اٍلقيٍرآًف ) ُب تفسّبىا راجع ّٓ/ا٤بائدة( اْلَوِسيَلةَ  ِإلَْيوِ  َوابْػتَػُغوا اَّللََّ  اتػَُّقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها

ػػػػػر  دُ بْ العَ  وفَ كُ يَ  الَ ( )ع) الصادؽ اإلماـ عن. تعأب هللا عن بديبلن  ىم يكونوا ال أف على ،(اٍلمييىسَّ
 (لَ جَّ وَ  زَّ عَ  هللاِ  لغّبِ  وَ عُ دْ يَ  أوَ  هللاِ  لغّبِ  حَ ذبَ يَ  أوَ  هللا لغّبِ  يلِ صّ يُ  ٌّب حَ  اً كَ شِر مُ 
 كاف كإف كمشرؾ، كافر كل كجداف كُب إنساف، كل ضمّب ُب موجود هللا أبف اآلية تشهد -ْ

 يدعوه، هللا إٔب نقطعاف السليمة الفطرة صحوة أخذتو الضر، مسو إذا كلكن بلسانو ذلك ينكر ىو
 الدعاء، كاستجابة الغوث كبْب هللا إٔب الفزع بْب( بُثمَّ ) العطف ُب( َرْٞبَةً  ِمْنوُ  َأَذاقَػُهمْ  ِإَذا ّتَّ ) -ٓ

 قضى فيما كحكمتو هللا بتقدير مرىوف فذلك ف،و ا٤بستغيث يغاث غوث كل ليس أنو إٔب إشارة
( ُضر   النَّاسَ  َمسَّ ) كلكن وً لً بى قً  من ألهنا هللا إٔب ةالرٞب أسند( َرْٞبَةً  ِمْنوُ ) قاؿ -ٔ عباده، بوكمضى 

 أعمالنا سوء نتيجة ىيالبشرية  منها تعا٘ب الٍب ا٤بشاكل من كثّبان  ألنو ،هللا إٔب رالضٌ  يسند ٓب
 تشّب -ٕ ،َّ/الشورل( َكِثّبٍ  َعنْ  َويَػْعُفو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  فَِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما) كقولو
 عندالسليم  الفطرم النور ىذا ينفتح كلكن هللا، توحيد على تستدؿ مةيالسل ابلفطرة أف إٔب اآلية

ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ،ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه ًمنى هللاً : يقاؿ كان، الشدائد  ته اٍ حى اٍ رى كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت  ،كىُبٍ اٍلمىكى
ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي  ة،ابٍ ىً  ةً اانى معى الي  ُبٍ كى  (ًخبػٍرىٍاته ) ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى ٍ ًبدى  . كىُبٍ اٍلبىبلىايى

  ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ كٌََْٕفَ كَعََٔعَّؼٌُخ آَظَْْنَدىُْْ زَِٔد ٌَُِْْلًُُُخ﴿ - ٖٗ
 ِإَ٘ت  تَػرَ  َأٗتَْ ) كقولو نعم من أعطيناىم ٗبا يكفركف الشكر من بدالن  ىم للعاقبة، ىنا البلـ( لَِيْكُفُروا)

ُلوا ينَ الَّذِ   ا٢بياة بزينة كانتفعوا( فَػَتَمتػَُّعوا) ،ِٖ/براىيمإ( اْلبَػَوارِ  َدارَ  قَػْوَمُهمْ  َوَأَحل وا ُكْفًرا اَّللَِّ  نِْعَمةَ  َبدَّ
 كُب)كاألمور اب٣بواتيم(  آّرموف، أيها أمركم عاقبة تعرفوف فسوؼ( تَػْعَلُموفَ  َفَسْوؼَ ) قليبلن  الدنيا
 التهديد كىذا وب فكيف رئيس، أك حاكم ديدهت من ليخاؼ نسافاإلك  لق،قكم ٨بيف هتديد ذلك
 ،ُٔ/األنعاـ( ِعَباِدهِ  فَػْوؽَ  اْلَقاِىرُ  َوُىوَ ) ُِالربكج/( ِإفَّ َبْطَش رَبَِّك َلَشِديدٌ كقولو ) تعأب هللا من

 .يهملهم ال كلكن رشدىم إٔب يعودكا مهلعل كٲبهلهم ،اإلٲباف على أحدان  هي رً كٍ يي  ال هللا إف -ُ: فائدة
  (. لي مً هٍ يػى  الى كى  لي هً ٲبيٍ  هللاي كى )
  ﴾ ًٌَُُُِّْٕٙ زِوِ ًَدٌُٗخ زَِٔد َّعٌَََُِّْ كَيٌَُ ُِْٔؽَدًٗد ػََِْْيِْْ ؤََُّْْٗنَد ؤَّْ﴿ - ٖ٘ 

ـْ ) يتساءؿ سبحانو إنو  كبرىاانن  كاضحة حجة( ُسْلطَاَنً ) كا٤بشركْب الكفرة إٔب رسلناأ ىل( أَنْػَزْلَنا َأ
 كال حجة إٔب الشرؾ يستند ال!! كصواب حق عليو ىم الذم أبف كآّرمْب لمشركْبل يشيد قواين 
 ِبوِ  َكانُوا ٗبَا يَػَتَكلَّمُ  فَػُهوَ ) الشرؾ عقيدة تساقط عن يكشف كىذا كبرىاف، دليل على يقـو

! قريبيةت ٦بازية كناية كىو بو، ٥بم كٰبتج شركهم بصحة( يَػَتَكلَّمُ ) كأنو الربىاف فذلك أم( ُيْشرُِكوفَ 
 كاالتباع النفوس أىواء ىو كأ٭با برىاف، كال عندىم حجة فبل ذلك، عاءدٌ إ همٲبكن ال أهنم:  ا٤بعُب
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َا ِبوِ  َلوُ  بُػْرَىافَ  اَل  َآَخرَ  ِإ٥َبًا اَّللَِّ  َمعَ  َيْدعُ  َوَمنْ ) كقولو الشيطاف اتغكنز  األعمى  ِعْندَ  ِحَسابُوُ  فَِإ٭بَّ
 إالٌ  خالصةمنقذة  عقيدة ال أنو اآلية ررقت -ُ: فائدة ،ُُٕ/ا٤بؤمنوف( اِفُروفَ اْلكَ  يُػْفِلحُ  اَل  ِإنَّوُ  رَبِّوِ 
 اب٢بجة مقركنة كانت إذا العباد أعماؿ أف إٔب إشارة اآلية ُب -ِ تعأب، هللا عند من نزؿيتٌ  ما

 ابلسوء األمارة نفوسهم طباع نتائج من العباد أعماؿ كانت كإف ٥بم، حجة تكوف الصحيحة
)أٍديىني  ٓت غرر ا٢بكم، لدىكالربىاف  كاب٢بجة ،ىولكالعادة  ابلطبع فالعمل ليهم،ع حجة تكوف

 . الٌناس مىٍن ٓبى تػيٍفًسٍد الٌشهىوةي ًدينىوي(
  ﴾ََّٕوْنَؽٌُ ىُْْ بٌَِخ ؤًَِّّْيِْْ هًَََّٓطْ زَِٔد َِّْٔحَصٌ ظُصِسْيُْْ ًَبِْٕ زِيَد كَُِلٌُخ ََلَْٔصً خُنَّدَْ ؤٌََهْنَد ًَبٌَِخ﴿ - ٖٙ

، ( الَناسَ ) معُب ييأسوف،: يقنطوف ا٣بالص، أم  كاإلٲباف الصا٢بة العقيدة أانس غّبعلى العمـو
 الغركر بْب ا٤بؤمنْب كغّب كالصرب، الشكر بْب ا٤بؤمنْب حاؿ فيكوف( َرْٞبَةً  النَّاسَ  َأَذقْػَنا َوِإَذا)
على سعة  (رٞبة) ضبل٥بم، بسبب بوهنايستوج ال( َرْٞبَةً  النَّاسَ  َأَذقْػَنا َوِإَذا):  ٗبعُب ،الغفلةك 

 كنسوا ّٔا كاكاغَبٌ  استبشركا( ِّبَا َفرُِحوا) كرفاه كجاه حاؿ كحسن كماؿ كٝباؿ كماؿ منمعناىا، 
 اب٢بياة غركر فرحفرح شكر،  ال الرٞبة، مصدر ينسيهم الذم بطرال فرح يفرحوف ألهنم هللا، من أهنا

ُهمْ  َوِإفْ ) الدنيا  إٔب بيده يلقي من الناس كبعض كمصيبة، شدة من اإلنساف تسوء ئةسي( َسيَِّ ةٌ  ُتِصبػْ
 وفييأس فجأة ىم إذا( يَػْقَنُطوفَ  ُىمْ  ِإَذا) كفسادىم معاصيهم بسبب( أَْيِديِهمْ  َقدََّمتْ  ٗبَا) التهلكو

 هللا عن الضالة وبلالق شأف كىذا منهم، جهل كىذا إْب..  مرض أك فقر من السوء ذلك زكاؿ من
ْنَسافَ  َأَذقْػَنا َولَِ نْ ) كقولو حكمتو تعرؼ كال سننو درؾت ال الٍب  ِإنَّوُ  ِمْنوُ  نَػَزْعَناَىا ّتَّ  َرْٞبَةً  ِمنَّا اإْلِ

 َلَفرِحٌ  ِإنَّوُ  َعِبِّ  السَّيَِّ اتُ  َذَىبَ  لَيَػُقوَلنَّ  َمسَّْتوُ  َضرَّاءَ  بَػْعدَ  نَػْعَماءَ  َأَذقْػَناهُ  َولَِ نْ ،  َكُفورٌ  لَيَػُ وسٌ 
 دقيق علمي ٗبيزاف بطتتر  ال الٍب ا٤بضطربة للنفس ةحيٌ  قرآنية صورة  إهنا ،َُ-ٗ/ىود (َفُخورٌ 
 .باتالتقلٌ  كل مع األحواؿ ٝبيع ُب أمرىا عليو كتقيس

 يزنوف كال ،ا٤بستقيم ا٣بطالدين القٌيم ك  بذلك يرتبطوف ال الذين أكلئك ّٔم مقصود ىنا( َوالنَّاسَ )
 ٙبديدان  كال اإلنساف ُب اثبتة ذاتية ليست اآليةُب  األكصاؼ كىذه الدقيق، العلمي ا٤بيزاف ّٔذا

 ُب االستثناء حٌ صى  ك٤با كاألكلياء، كاألتقياء األنبياء كعٌمت األكصاؼ ىذه لشملت كإالٌ  ،تولطبيع
 صفة ىي ٭باإك  ُُ/ىود( َكِبّبٌ  َوَأْجرٌ  َمْغِفَرةٌ  ٥َبُمْ  ُأولَِ كَ  الصَّا٢ِبَاتِ  َوَعِمُلوا َصبَػُروا الَِّذينَ  ِإالَّ ) قولو
 كظركؼضاغطة،  عوامل من ّٔم ٰبيط ٗبا سلبان  ركفثيتأ الذين الناس من الكثّب  ّٔا صفيتٌ  سيئة

 كالكفر اليأس كصف سبحانو ربط كلذلك  إْب.. معقدة إجتماعية أك سياسية أكصعبة  اقتصادية
 ىذه كانت كلو ء،االضرٌ  بعد النعماء ٕبدكث كالفخر الفرح ككصف النعماء، بعد اءالضرٌ  ٕبدكث

 بكل وتفارق ال كصفة ،إنساف لكل صفة لكانت خارجية عرضية ال داخلية ذاتية األكصاؼ
 إفْ ..  اً رَّ تػَ ُمغْ  َرضَ أعْ  رََخاءٌ  لوُ َنَ  وإفْ  راً طَ ُمضْ  َدَعا ءٌ َببلَ  أَصاَبوُ  إفْ ) الببلغة هنج كمن األحواؿ،

 افَ كَ  إالّ  اءضّ قَ  وُ لَ  هللاُ  قضيِ يَ  الَ  نِ مِ ؤْ للمُ  باً جَ عَ )( ص) النيب كعن( قَػَنطَ  تقرَ فْ ا إفْ وَ  َبَطرَ  َسِتّغُبا
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 (وُ لَ  ّباً خَ  افَ كَ فَ َصبَػَر  اءرّ ضَ  توُ بَ أصاْ  إفْ وَ  وُ لَ  ّباً خَ  افَ كَ فَ  رَ كَ شَ  اءرّ سَ  بتوُ اَ أصَ  إفْ  ،وُ لَ  ّباً خَ 
 َواَل  فَاَتُكمْ  َما َعَلى أَتَْسْوا اَل  ِلَكيْ ) كقولو الطبيعية ا٢بالة القرآف يعلمنا بينما ،َٓصُِا٤براغي

 كل ُب ا٤بستقيم الصراط على يثبت من الناس من كالقليل ،ِّ/ا٢بديد( َآََتُكمْ  ٗبَا تَػْفَرُحوا
 اإلٲباف فيو يثبت الذم كالقلب كالعمل، القوؿ ُب كيسددىا الزلل من نفسو كيعصم بات،التقلٌ 

 حالة من ؿيتبدٌ  كال كاألحداث، األحواؿك  كا٤بكاف الزماف بتغّب يتغٌّب  ال قواين  تراهتقول فيو البصّبة، 
 . أخرل إٔب

  ﴾ ُّآِْنٌَُٕ ُِوٌٍَّْ َُأََّدضٍ ٌَُِيَ كِِ بَِّٕ ًََّوًَُِْ ََّٙدءُ َُِْٖٔ خُُِِّْمَ َّسُْٕػُ خَُِّوَ ؤََّٕ ًََُّْخ ؤًَََُْْ﴿ - ٖٚ
 ق.يٌ ضى يي كى  كٰبدديػىٍقًدري : يَػْقِدرُ وَ  ٌسع،و ي: يَػْبُسطُ 
 على الرزؽ عسٌ و ي هللا أف( َيَشاءُ  ِلَمنْ  الرِّْزؽَ  يَػْبُسطُ  اَّللََّ  َأفَّ ) علموايك  يشاىدكا أكٓب( ْوايَػرَ  َأَوٗتَْ ) ا٤بعُب

 ردٌ قى يػي  أك ٌَب قى يػي  أم( َويَػْقِدرُ ) ابلشكر كٲبتحنو ذلك ُب صبلحو لّبل معينة، أسباب ضمن يشاء من
 ا٢بكمة وتقتضي ما حسب ابلصرب، ليمتحنو أخرل أسباب ضمن يشاء من على قكيضيٌ 

 البسط عن كالبطر للفرح مربر كال هللا، رٞبة من كالقنوط اليأس إٔب الفقر يدعوىم فبل كا٤بصلحة،
 إطراد إٔب اآلية تشّب ،َُِالبقرة/( َوِإَ٘ت اَّللَِّ تُػْرَجُع اأْلُُمورُ ) كاختبار، ابتبلء هنماإك  كالثركة، كالغُب
 كإصابتهم الرٞبة إذاقتهم ُب( َذِلكَ  ٓت  ِإفَّ ) األحواؿ بتقلٌ  رغم النظاـ كثباتكتغٌّبىا،  السينة
( يُػْؤِمُنوفَ  ِلَقْوـٍ  آَلَاَيتٍ ) تعأب  فو منيب ىم آّموع ُب أك ّبهقتكت الرزؽ بسط ُب أك ة،يئابلس

 بِ يْ الغَ  لىعَ  مْ تُ عْ لَ اطّ  وْ لَ ) قيل كما لبلعتبار أىل فإهنم الصا٢بوف ا٤بؤمنوف رىايتدبٌ  ره بػى عً كى  لدالئل
ٓت  ،ِٔ/العنكبوت( َلوُ  َويَػْقِدرُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الرِّْزؽَ  يَػْبُسطُ  اَّللَُّ ) كقولو(! عِ اقِ ابلوْ  مْ تُ يػْ ضِ رَ لَ 

ادي ضىمائًري القيليوب تىطٌ  غرر ا٢بكم  أال حتمية على ا٤بؤمنوف يستدؿ إذلعي عىلى سىراىئًر الغييويًب( )تىكى
 كال ،كٰباسب عليها تزكؿ قد هناأل ،تعأب هللا كنسياف كالفساد للغركر مدعاة النعم إقباؿ يكوف
 اءخالرٌ  من الناس يصلح ٗبا عليم فا كتعود، ترجع قد ألهنا كالقنوط لليأس سببان  النعم إدابر

  .ٕ/الطبلؽ(َآََتَىا َما ِإالَّ  نَػْفًسا اَّللَُّ  ُيَكلِّفُ  اَل ) كقولو كا٤بسببات األسباب نظاـ ضمن كالشدة
 هللا كىو األسباب مسبب إٔب كطموحو هنظر بل ٯبعل  ،األسباب عن البحث ّٓرد منا٤بؤ  ينظر فبل
 ما لكل :اً إذ خاضع فهو هللا، ماؿ ا٤باؿ -ُ: فائدة الرزؽ، مطالب ٝبيع ُب لسؤالو ،كجل عز

 إنفاقو، طريقة ُب أك تنميتو ةطريق ُب أك ٛبلكو طريقة ُب سواء األكؿ، ا٤بالك وصفوب بشأنو هللا يقرره
 ٓب سبحانو هللا أف كما -ِ قيود، كال حدكد ببل يشاء ما لو ٗبا يفعل أف ُب حيران  اليد كاضع ليس
 مستول ٥بم ٯبعل ٓب كذلك كالكفاءات، كالصفات ا٤بميزات من كاحد مستول على الناس ٯبعل
نَػُهمْ  َقَسْمَنا ٫َبْنُ ) كقولو الرزؽ من كاحد نْػَيا ا٢ْبََياةِ  ٓت  َمِعيَشتَػُهمْ  بَػيػْ  بَػْعضٍ  فَػْوؽَ  بَػْعَضُهمْ  َورَفَػْعَنا الد 

 ُب كال خلقك ُب تزيد أف تستطيع ال كما ،ِّ/الزخرؼ( ُسْخِرايًّ  بَػْعًضا بَػْعُضُهمْ  لِيَػتَِّخذَ  َدرََجاتٍ 
 الَ ( )ع) العسكرم ا٢بسن اإلماـ عن ر،ا٤بقدٌ  رزقك مقدار ُب تزيد أف تستطيع ال كذلك عمرؾ
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 ؽٌ ِرزْ وَ  وُ بُ لِ َتطْ  ؽٌ ِرزْ : فاْ قَ ِرزْ  ؽُ الِرزْ ) الببلغة هنج شرح كُب( َمْفُروضٍ  َملٍ عَ  َعنْ  َمْضُموفٌ  ِرْزؽٌ  َيْشَغْلكَ 
 األحواؿ غٌّب يي  الذم هللا أف ركايتفكٌ  أكٓب( يَػَرْوا َأَوٗتَْ ) -ّ ،ُّٗص/ُٗ( أَتََؾَ  أَتتِيوِ  ٗتَ  فإفَّ  َك،بُ لِ َيطْ 
. العامة ا٤بصلحة تقتضيو ما حسب ،رخاء إٔب كالشدة ،يسر إٔب العسر ؿكيبدٌ  ،حاؿ إٔب حاؿ من
 علىتػيقىاـ  الٍب ،كا٤بسببات األسباب نظاـ على قويٌ ضى كيي  الرزؽ يوٌسع الذم سبحانو نفسو ىو

 اءالضرٌ  ُب يصربكا كٓب اءالسرٌ  ُب يشكركا ٓب الناسعامة  ابؿ فما ،كا٣باصة العامة ا٤بصلحة من أساس
َناُه ِمْن ُكلِّ كقولو )  !ا٤بؤمنوف؟ يفعل كما ، عن ٖٓ-ْٖالكهف/( فَأَتْػَبَع َسبَػًبا ،َشْيٍء َسبَػًبا  َوَآتَػيػْ

 . ٔصٖٕالبحار( قلوي مىعىرفىة أٍسبىابى األميورى ... كىعى التػَّوىاضيعرىأسي الًعٍلم اإلماـ علي )ع( )
  ﴾ خُُْٔلِِْمٌَُٕ ىُُْ ًَؤًَُُحِيَ خَُِّوِ ًَـْوَ ًًَُُُِّّٕ ٍََُِِِّّٖ وٌَُْْ ٌَُِيَ خَُّٕسَِِْ ًَخزَْٖ ًَخٌُِِْْٕٔنيَ لَوَّوُ خُْوُُْزََ ٌَخ كَأَضِ﴿ - ٖٛ

 الغريب ا٤بسافر: السَِّبيلِ  اْبنَ وَ  خار،دٌ ا كال لو ماؿ ال الذم كىو ،الفقّب من حاالن  أشد: اْلِمْسِكْبَ وَ 
 عاـ اآلية خطاب ألف أمتو، كا٤براد( ص) للنيب اآلية كخطاب كمالو، ولىأ عن انقطع الذم اتاج
 ا٤بستحقْب من قسمان  اآلية كذكرت اآلية، ٥بذه مصداؽ ىم كقرابتو( ص) النيب فأك  كافة، للناس
 ّٔم ان ر بً  كحاجتو قربو ٕبسب األرحاـ من القرابة صاحب فأعط( َحقَّوُ  اْلُقْرَب  َذا َفَآتِ ) كىم للماؿ
 النسب، قرابة من كأقرب أفضل الدين كقرابة)كاألقربوف أكٔب اب٤بعركؼ(  فقة،ابلشٌ  الناس أحق ألهنم
 من يستحقانو ٤با السبيل كابن اب٤بسكْب االعتناء مع قرابءابأل االعتناء كقرف هللا، ُب اإلخواف كىم

 الذم مالك من( َحقَّوُ  اْلُقْرَب  َذا َفَآتِ ) الرعاية كحسن كالضيافة كالنفقة ةانعكاإل الصدقة
 .ّّ/النور( َآََتُكمْ  الَِّذي اَّللَِّ  َماؿِ  ِمنْ  َوَآُتوُىمْ ) كقولو عليو هللا استخلفك

 ىذا ماؿعاست ُب تعأب هللا عن ككيل اإلنساف ٕ/ا٢بديد( ِفيوِ  ُمْسَتْخَلِفْبَ  َجَعَلُكمْ  ٩بَّا َوأَْنِفُقوا) كقولو
 شركاء ىم كأ٭با( َحقَّوُ ) بػ كالتعبّب موكلو، أمر عن ٱبرج أف للوكيل كاف كما هللا، أعطاه الذم ا٤باؿ

 كمعُب! عليهم نّّ مى  لو كليس( َحقَُّهم) فهو إليهم مالو من شيئان  ٤برءا دفع كإذا الناس، أمواؿ ُب
 كاإلكراـ، سبلـالك  كاإلحساف كالرب كالعطف الرحم صلة ليشمل ،ةعامبصورة  ا٤بعنوم( َحقَّوُ )

 ا٤بسكْب أعط ككذلك( َواْلِمْسِكْبَ ) عنو كالسؤاؿ توزلٌ  عن كالعفو معو التعامل نحسك  لو كا٥بدية
 لوجو خالصة نفقتو كتكوف الغِب، شكر ليمتحن اإلمكاف بقدر حاجتهما دٌ سي ما تاجا كا٤بسافر

 .تعأب هللا
رٌ  َذِلكَ ) ا٢باجة كحددتو الفقر أسكنو الذم أيضان ( َواْلِمْسِكْبَ : ) ومعُب  ا٢بقوؽ أعطاء أم( َخيػْ

 األسرة تكافل من فيو ٤با كاآلخرة، الدينا ُب خّب ّٔا، اإلمساؾ من خّب ا٤بذكورة للجماعة الشرعية
 ابّٓتمع ضتنه الٍب العوامل أىم من جتماعياال التكافل كنظاـ ،اءكالضرٌ  اءالسرٌ  ُب كتعاكهنا ا٤بسلمة
 ُبفي ما يعطوف فإهنم الناس، بْبكسٌد ا٢باجة  كابة كالثقة ا٣بّب نشر ُب ورقيٌ تك  ورهطكت حضاراين 

( ص) النيب عن ،ِِٕالبقرة/( خىٍّبو فىؤًلىنٍػفيًسكيمٍ كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن كقولو )يبقى، ما على كٰبصلوف
 يُرِيُدوفَ  ِللَِّذينَ ) ْٕٔكنز العماؿ خرب(اً ضَ بَػعْ  وُ ضَ بَػعْ  دُ َيش   صُصوْ اَلَمرْ  فِّ ِنياَكِالَبُ  نِ لَلُمؤمِ  ناَلُمؤمِ )
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 ُب الصةخ ةبنيٌ  ،رضاه كٙبقيق كحده هللا من القرب( هللا وجو) أبعما٥بم يقصدكف للذين( اَّللَِّ  َوْجوَ 
 ُىمُ  َوُأولَِ كَ ) نفسو رضا على هللا رضا فيؤثر النار، من خوفان  كال اب١بنة طمعان  ال االنفاؽ

 ك٥بم ،هللا برضا الفائز ا٤بفلح ىو ،الصادؽ الوجو ىذا كعلى الشكل ىذا ُب ا٤بنفق( اْلُمْفِلُحوفَ 
رَ  اَل ) كقولو الباقية معكالنً  العالية الدرجات  َمْعُروؼٍ  َأوْ  ِبَصَدَقةٍ  َأَمرَ  َمنْ  ِإالَّ  ٪َبَْواُىمْ  ِمنْ  َكِثّبٍ  ٓت  َخيػْ

 تواْ أقْ  اءِ يْ نِ األغْ  ؿِ واْ أمْ  ٓت  ضَ رَ فػَ ( )ع) علي اإلماـ كعن ،ُُْ/النساء( النَّاسِ  بَػْْبَ  ِإْصبَلحٍ  َأوْ 
 . ُْ/ٕ البياف ركح فسّبت( كَ لِ ذَ  نْ عَ  مْ سأ٥بَُ يَ  هللاُ وَ  ،ِب  غَ  عَ نَ مَ  اْ ٗبِ  إالّ  رٌ قيػْ فَ  عَ ْا جَ  اْ مَ فَ  ء،راْ قَ الفُ 

  ﴾خُُْٔعْؼِلٌَُٕ ىُُْ كَإًَُُحِيَ خَُِّوِ ًَـْوَ ظًًَُُُِّٕ ًََِدشٍ ِْٖٓ آَظَْْعُْْ ًََٓد خَُِّوِ ػِنًَْ َُّْزٌُ كََِد خُنَّدِْ ؤٌََْٓخٍِ كِِ َُُِْْزٌَُ َِزًد ِْٖٓ آَظَْْعُْْ ًََٓد﴿ - ٜٖ
 ان مزيد ّٔا يتوقع الٍبأك الفائدة،  العطية أك ةا٥بديٌ  ىنا ّٔا ادكا٤بر  زايدة مأ: ِرابً  كينمو، ليزيد: لِيَػْربُػوَ 
 األضعاؼ ذك: اْلُمْضِعُفوفَ  ،(ع) البيت أىل ركاايت مع متناسق ا٤بعُب كىذا كافأة،من ا٤ب

أك يشَبط  أيمل أك يريد ىدية أىدل من: عاـ معُب ٥با اآلية ،كا٤باؿ ا٢ببلؿ الثواب من ا٤بضاعفة
 ا٣بصوص على( ص) رسولو على ذلك هللا حـر كقد هللا، عند لو ثواب فبل منها أبكثر ترد أف

 ُب( ع) الصادؽ اإلماـ عن! منو أكثر تريد العطاء عطً تي  ال مأ ٔ/ا٤بدثر( َتْسَتْكِثرُ  َٛبُْننْ  َواَل ) كقولو
 كال حبلؿ راب أم( يؤكل راب فذلك منها أفضل وابالثّ  منو تطلب الرجل إ٘ت تكىديّ  ىو) اآلية
 ،حراـ واآلخر حبلؿ أحدٮبا: راَبَءافَ  اَلْرابَ )( ع) كعنو. فيو مرغوب كغّب فيو إٍب كال ليوع يثاب
 شرط ببل أيخذه ٩با أبكثر كيعوضو يزيده أف أيمل قرضان  أخاه الرجل يقرض أف فهو ا٢ببلؿ فأما

 ابثو  هللا عند لو كليس لو، مباح فهو بينهما شرط غّب على أخذه ٩با أكثر أعطاه فإف بينهما،
 أكثر يرد فأ كيشَبط قرضان  يقرض فالرجل ،ا٢براـ وأما ،(اَّللَِّ  ِعْندَ  يَػْربُو َفبَل ) قولو كىو أقرضو فيما
  .ُٖٗصْج/الثقلْب نور( ا٢براـ ىو فهذا (النسبة ٙبديد مع) أخذه ٩با

ُتمْ  َوَما: )العاـ ا٤بعُب  أك ىدية من أموالكم من همعطيتأ كما( النَّاسِ  َأْمَواؿِ  ٓت  لِيَػْربُػوَ  ِرابً  ِمنْ  َآتَػيػْ
 على الناس أمواؿ من لكم ما ليزيد( النَّاسِ  َأْمَواؿِ  ٓت  لِيَػْربُػوَ ) بو كيكثر لكمما ليزيد فائدة أك عطية
 َفبَل ) كأكثر أحسن أجران  منهم كلتنالوا مضاعفة ا٥بدية عليكم كلَبد ،معينة بنسبة بفائدة ينالدَّ  طريقة
كال يبارؾ فيها بل ٲبحقها،  هللا عند تضاعف كال تزكو كال هللا عند نفقاهتم يدتز  كال( اَّللَِّ  ِعْندَ  يَػْربُو
 ٌْب ب، ك ِٕٔ/البقرة( الصََّدقَاتِ  َويُػْرِ   الرِّابَ  اَّللَُّ  ٲَبَْحقُ ) كقولو فيو هللا يبارؾ ال مشبوه كسب ألنو
ُتمْ  َوَما) فقاؿ الصحيحة النماء كسيلة ذاتو الوقت ُب ٥بم  تزكو ألهنا زكاة ٠بيت: زكاة( زََكاةٍ  ِمنْ  َآتَػيػْ

 ا٤بضمونة الوسيلة ىي ىذه ا٤بفركضة، الزكاة أك ا٤بستحبةكالعطٌية  الصدقة ىي كالزكاة كتنمو،
 كرفع الناس خدمة ىي كإ٭با الناس، من عوض كال رد انتظار كببل ،مقابل ببل إعطاؤه ا٤باؿ ٤بضاعفة
( ع) علي اإلماـ عن ،األحواؿ  كل ُب رإبةال التجارة إهنا هللا، لوجو ا٢بياٌب ا٢بضارم مستواىم

 كما: ا٤بعُب ،ُّ/ٓ البياف ٦بمع( َللِرَزؽَ  َتّسِبَيباً  َواَلزَُكاةَ  اَلُكَِبَ، َعن تَػَنزِيَػَهاً  اَلَصبَلةُ  هللا فَػَرضّ )
 .مندكبةكمساعدة  صدقة أك مفركضة زكاة من أعطيتم
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 حٌب أبدان، غّبه أرجو كال نقيان، خالصان  كحده اهكرض سبحانو منو القرىب أم( اَّللَِّ  َوْجوَ  ُترِيُدوفَ )
 ذكك فأكلئك( اْلُمْضِعُفوفَ  ُىمُ  فَُأولَِ كَ ) ُٖ/الليل( يَػتَػزَكَّى َماَلوُ  يُػْؤِت  الَِّذي) كقولو صاحبو بو يتزكى

 وُ فَػلَ  اِب٢بََْسَنةِ  َجاءَ  َمنْ ) كقولو العاجل ُب ا٢ببلؿ كا٤باؿ ،اآلجل ُب الثواب ُب ا٤بضاعفة ا٤بكافأة
 َأْضَعافًا َلوُ  فَػُيَضاِعَفوُ  َحَسًنا قَػْرًضا اَّللََّ  يُػْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ ) كقولو َُٔ/األنعاـ( َأْمثَا٥ِبَا َعْشرُ 
 أف أصحأّا ّٔا يريد الٍب الوسائل ٝبيع يشمل عاـ اآلية معُب -ُ: فائدة ،ِْٓ/البقرة(َكِثّبَةً 
 على يزيد أف ٰباكؿ الناس بعض. الكرٙب ارؾبا٤ب الزكي اءالنم طريقة ليست ةبويٌ ر  بطريقة أموا٥بم تنمو
 للنماء الطريق ليس ىذا أف فيبْب هللا، عند ٧ببوبة كغّب مشركعة غّب شٌب أبساليب كيضاعفو مالو

 ا٤بضمونة الصا٢بة كالوسيلة هللا عند كابب الصحيح الطريق ٭باإك  الصحيح، ا٢بقيقيالصاّب 
)ال  عن اإلماـ الباقر )ع(كال ٙبديد،  ،مقابل ببل عطاؤهإ( اَّللَِّ  َوْجوَ  ُترِيُدوفَ ) ىي ا٤باؿ ٤بضاعفة

 البسط بيده الذم هللا رضا إرادة ىي كإ٭با ،ُْْ/ٔٗالبحار أكثر منها( تيعطي العىطٌية تلتمسي 
 . كأخبلقيان  حضاراين ك  علميان  آّتمع لنهضة الصبلحك  ا٣بّب كإرادة ،كالقبض

 ِْٖٓ َّلْؼََُ َْٖٓ ًََُُ٘دجٌُِْْ ِْٖٓ ىََْ ُّمٌُِْْْْْ ؼَُّْ ُِّْٔعٌُُْْ ؼَُّْ َََِهٌَُْْ ؼَُّْ وٌَُْْوََِ خٍَُُِّ خَُِّوُ ﴿ - ٓٗ
  ﴾ ًٌَُُُِّْٕٙ ػََّٔد ًَظَؼَدََُ ُٔسْمَدَٗوُ َِْ٘ءٍ ِْٖٓ ٌٌَُُِْْ

 ّتَّ ) مذكوران  شيئان  نواتكو  كٓب إٯبادكم ُب ءن ابتدا ا٤بتفرد كحده أنو تعأب هللا ٱبرب(َخَلَقُكمْ  الَِّذي اَّللَُّ )
 انقضاء عند( ٲُبِيُتُكمْ  ّتَّ ) حياتكم ّٔا تقـو الٍب كالباطنة الظاىرة النعم أنواع أعطاكم( َرزََقُكمْ 

 َكَسَبتْ  ٗبَا نَػْفسٍ  ُكل   َولُِتْجَزى) أعمالكم على ليجازيكم كالنشر ا٢بشر يـو( ُٰبِْييُكمْ  ّتَّ ) آجالكم
 ىنا االستفهاـ( َشْيءٍ  ِمنْ  َذِلُكمْ  ِمنْ  يَػْفَعلُ  َمنْ  ُشرََكاِئُكمْ  ِمنْ  َىلْ ) ِِ/١باثيةا( يُْظَلُموفَ  اَل  َوُىمْ 

 من )طاعتهم( لعبادهتم تتوجهوف فكيف ذلك، ُب شيئان  يفعلوف ال شركاءكم إف أم استنكارم،
 َحانَوُ ُسبْ ! )جواب إٔب ٧بتاج غّب التقريع صورة ُب سؤاؿ وفه جواابن، منهم ينتظر كال! هللا؟ دكف

 كىو غّبه على تقبلوف فكيف يشركوف، عما تعأب هللا بتنزيو عليو يعقب إ٭با( ُيْشرُِكوفَ  َعمَّا َوتَػَعاَ٘ت 
 حكضٌ  قد تعأب هللا إفٌ  -ُ: فائدة. عليكم ولككاب ضرره كإ٭با شيئان  هللا يضر ال كىذا مثلكم، ٨بلوؽ

 ،اب٤بوت النهاية كأكضح رزؽلاب وماتومقًٌ  كأعطى اب٣بلق البداية فأكضح ا٣بلق، ُبالنبيلة  الغايةك  ةالعلٌ 
 اإلنساف كليكوف ،للجزاء ا٤بوت بعد ا٤بخلوقات إحياء ُب الكربل غايةال ٙبقيق إٔب انتهى ٍب

 ا٣بلق من كالغاية ةالعلٌ  كىذه ُْ/النجم( اأْلَْوَْت  ا١ْبََزاءَ  ٯُبَْزاهُ  ّتَّ ) كقولو ا٤بناسب مكانو ُب ا٤بناسب
ا٤بؤثرة  القرآنية غةبلالب من كىيذات دالالت كاسعة،  بليغات كلمات بعدة هاحكضٌ  البداية منذ

أىانٍى أىٍغُبى ) القدسي ا٢بديث ُب)مىٍن أيقىنى ابٍلميجازاًة، ٓبٍى ييؤثًٍر  غىّبى ا٢بسُب(  ٓت غرر ا٢بكم ،ا٤بميزة
ٍرؾً  ٍاًء عىًن الشًٌ  َعَمبلً  َعَملَ  َمنَّ )غّبم ( يعِب أان أكثر استغناء عن العمل الذم فيو شركة الشُّرىكى

ِي َمِعيَ  فَػَيوِ  أُشِرؾَ  : إٌف بقاءؾ إٔب البقاء الصحيح: فائدة ،ّْ/ٕركح البياف(َوَشرَِيكوُ  تَػرََكتوُ  َغّبِّ
فناء، كفناءؾ إٔب بقاء، فخذ من فنائك الذم ال يبقى، لبقائك الذم ال يفُب! عن النيب )ص( 
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ٓت )كخلقتم لآلخرة ال للدنيا، كللحياة ال للموت(  ،ٓٓ/ِحق اليقْب( لًٍلفىنىاءً ال لًٍلبػىقىاًء  خيًلٍقتيمٍ )
(! ا٢بديث  )كيٌل مىا شىغىلىكى ًعٍن هللًا فػىهيو صىنىميكى

  ﴾ ََُّْٕـِؼٌُ َُؼََِّيُْْ ػٌَُِِٔخ خٍَُُِّ زَؼْطَ ٍُُِِّْوَيُْْ خُنَّدِْ ؤًَُِّْ ًََٕسَطْ زَِٔد ًَخُْسَمُِْ خُْسَُِّ كِِ خُْلََٕديُ ََيََُ﴿ - ٔٗ
 فساد كأف ككسبهم، الناس أبعماؿ كأكضاعها ا٢بياة أحواؿ ارتباط عن للناس تعأب هللا يكشف

( البي ة تلوث) كا١بو كالبحر الرب ُب الفساد األرض ُب يوقع ما٥بمعكأ كعقائدىم الناس قلوب
 كاف ما :الََب : عباس ابن عن. سلبان  عليهم كمؤثران  الناس أقدار على مسيطران  الفساد ىذا كيكوف

: ا٤بعُب ٕبر أك هنر شط على الببلد من كاف ما: والبحر هنر، غّب على( اليابسة) كالقرل ا٤بدف من
 الرب ُب فساد عامة، ظاىرة أصبح حٌب الفساد كانتشر كشاع ظهر( َواْلَبْحرِ  اْلبَػرِّ  ٓت  اْلَفَسادُ  َظَهرَ )

 كا١بسدية النفسية مراضألا من أنفسهم ُب كفساد ّٔا، اآلفات كحلوؿ كنقصها معايشهم ُب
 جارفة كسيوؿ مدمرة كأعاصّب زالزؿ من كالبحر الرب ُب كالببلاي ا٤بصائب ظهرتك  ا٤بتنوعة كاألكبئة

 كانتشار ا٢باجات أسعار كغبلء ،السماء من الغيث كانقطاع شديد كقحط ،غامرة كفيضاانت
 الطاحنة ا٢بركب كاندالع( ركان كغّبىاو كااليدز كالك كا٣ببيثة )مرض السرطاف الغريبة األمراض
 يَبتب كما( ا٢بديث اليااب٘بالبحرم  سوانميتكال) البحار كثوراف ،كاألخبلقي األمِب كاال٫ببلؿ

 ا٢باملة البحرية ةيا٢برب األساطيل انتشار البحر ُب الفسادمن  كأيضان ُب ا٤بستقبل،  ا٤بضار من عليو
 كاإلابدة الدمار ٙبمل كالٍب تجسسيةال كالغواصات ،كا٤بدمرات النوكية القتالية لطائراتل

 منهجو كعن ،هللا عن الناس إلعراض طبيعية نتيجة كالبحر الرب ُب الفساد كظهور. للمجتمعات
 .كحبللو حرامو كعن ا٤بستقيم

 (النَّاسِ  َأْيِدي َكَسَبتْ  ٗبَا)
 صنعهم كمن الناس أفعاؿ بسوء ذلك كل الناس، أيدم كسبت ما بسبب أم ،يةببٌ للسى  ىنا الباء
 َأفََأِمُنوا) كقولو اإلجرامية كاألعماؿ ا٤بطامع ككثرة كالفسوؽكالفساد  كا٤بعاصي الكفر انتشار من

 فطرهتم الناس من كثّب أفسد كما ،ٗٗ/األعراؼ(ا٣ْبَاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإالَّ  اَّللَِّ  َمْكرَ  َيََْمنُ  َفبَل  اَّللَِّ  َمْكرَ 
 انتهكت كىكذا. ا٢بياة كسنن الكائنات كنظاـ الطبيعة فطرة كذلك الناسي  دفسأ السليمة،
( َعِمُلوا الَِّذي بَػْعضَ  لُِيِذيَقُهمْ ) اآلخر كاليـو هللا نسياف نتيجة ،، كىسيًحقىٍت حقوؽ اإلنسافا٢برمات

 يكتوكف حينما كالعصياف كالفسوؽ الفساد من عملوا ما بعض مع تتناسب بعقوبة هللا بهميليص
 َلَعلَُّهمْ ) قريب من إليو كلّبجعوا هللا ركاليتذكٌ  يزجرىم زاجر ٥بم فيكوف منو يصيبهم ٤با كيتأ٤بوف ارىانب

 إٔب كيرجعوفبقدر ا٤بستطاع،  الفساد مقاكمة على فيعزموف رشدىم إٔب يرجعوف هملعلٌ ( يَػْرِجُعوفَ 
 ما ٝبيع أذاقهم فلو كإال ،بعقوبتو لكتفضٌ  ،بببلئو أنعم من فسبحاف الصاّب، كالعمل ابلطاعة هللا

 َظْهرَِىا َعَلى تَػَرؾَ  َما َكَسُبوا ٗبَا النَّاسَ  اَّللَُّ  يُػَؤاِخذُ  َوَلوْ ) كقولو دابة من ظهرىا على ترؾ ما كسبوا
  .ْٓ/فاطر(َدابَّةٍ  ِمنْ 
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 بصبلح إحداٮبا تتأثر مباشرة رابطة الكونية كا٢بوادث الناس أعماؿ بْب أف اآلية تشّب -ُ:فائدة
 ُب العذاب ُب واستعمال ككثرة ابلفم، مطعال كجود ؽذك كال (يَقُهمْ ِلُيذِ ) -ِ فسادىا، أك األخرل
ض بع( لُِيِذيَقُهمْ ) تدبّبىم ُب تدمّبىم فكاف صنعهم، بسوء دنياىم أسباب هللا فسدأ يعِب الدنيا،
 ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما) كقولو اآلخرة ُب ٝبيعان  ّٔا يعاقبهم أف قبل الدنيا ُب الذنوب من عملوا ما جزاء

 رٞبة( َعِمُلوا الَِّذي بَػْعضَ ) قاؿ ٭باإك  ،َّ/الشورل( َكِثّبٍ  َعنْ  َويَػْعُفو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  فَِبَما ِصيَبةٍ مُ 
 كأف الدنيا عذاب إٔب إشارة( بَػْعضَ ) كلمة اآلخرة، ُب ا١بزاء ٛباـ كألف يهملهم، كال ليمهلهم ّٔم
 ابلناس عظيتٌ  ال كالذم ،غفلتهم من مكيوقظه يؤدّٔم كسوط العصاة بعض على يوقعو سبحانو هللا

 ،مّبً الضى  اتي ضى قٍ يػى  تً وابٍ قي العي  ُبٍ : قيل حٌب ،يتوبوف لعلهم( يَػْرِجُعوفَ  َلَعلَُّهمْ ) ،!الناس بو هللا كعظ
ٍارًًه مىك ،ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه كى  ٍ  ة،اه بٍ ىً  ةً انٍ معاٍ الي  ُبٍ كى  ،كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت ًخبػٍرىٍاته  ،ٍاًرـه كىُبٍ اٍلمىكى كىُبٍ اٍلبىبلىايى

ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي ،  ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى ٍيطي ًّٔىا !( عن اإلماـ العسكري )ع(ًبدى ٍا نًٍعمىةه ٙبًي  : )مىٍا ًمٍن بىًليىةو ًإالَّ كىً ًفيػٍهى
 )من دكف هللا( عبدكا الذين ا٤بشركْب عمل ابقةسال اآلية ُب تعأب هللا ذـ -ّ ،ّْٕص ٖٕ/البحار

 الفساد يسبب أضراره فأكؿ ،اإلنساف يرتكبو عمل أخطر كالشرؾ ،هسوا شيء أم هللا مع كأطاعوا
ًإفَّ اللَّى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ) كقولو ،سو النف ُب الفساد كاف أف بعد األرض ُب

 خطره كازداد الفساد تعمم كلما انتشاره عكتوسٌ  الشرؾ قعمٌ تى  ككلما ،ُُٔ/اءسالن( ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي 
 عتنوٌ  الشرؾ عتنوٌ  ككلما ا١بميع، كضرره خطره مشل أم كا١بو كالبحر الرب ُب ظهر حٌب ،كضرره

 .إْب...  كالفكرم كالبيئي كالنفسي األخبلقي الفساد فيشمل الفساد،
ا١برائم  فارتكبت دية،االقتصا مواردىم كسرقة العآب شعوب على ابلسيطرة األرض ُب الفساد كظهر

 ٗبَا) مكاف كل ُب ا٤بتنوعة كا٤بفاسد كا٤بآٍب ا٤بظآب كانتشرت ،البشعة البشرية آّازرك  ،ا٢بربية الكربل
 ذنؤّم ببعض عباده يعامل هللا كلكن بو، كاشراكهم هللا عن إعراضهم بسبب( النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ 

اٍنىوي ، ُب غرر ا٢بكم )تعأب هللا إٔب( يَػْرِجُعوفَ  َلَعلَُّهمْ َعِمُلوا  الَِّذي بَػْعضَ  لُِيِذيَقُهمْ ) ٦بيىٍاىىرىةي هللًا سيٍبحى
لي النًٌقىمٍ  اٍ  مىٍعًصيىةن  حىضىرى  مىنٍ ) عن النيب )ص( (اًبٍلمىعىٍاًصٍي تػيعىجًٌ أىنَّوي  فىكىرًىىهى  غىٍابى  كىمىنٍ  عىنػٍهىا ، غىٍابى  فىكى

اٍ  اٍ  عىنػٍهى بػَّهى أنَّوي  فىأىحى  . َِِ/ُركح البياف( ىىاٍ حىضىرى  فىكى
  ﴾ًُُِِْٓٙنيَ ؤًَْؽَُُىُْْ ًَدَٕ هَسَُْ ِْٖٓ خٍََُِّّٖ ػَدهِسَصُ ًَدَٕ ًَْْقَ كَدْٗظًُُُخ خُْإََْضِ كِِ ِٔريًُخ هَُْ ﴿ - ٕٗ
 الواسعة هللا أرض كُب ببلدكم ُب سافركا( اأْلَْرضِ  ٓت  ِسّبُوا ُقلْ ) رسالتك تبلغهم ٤بن دمحم اي قل   

ٓت غرر  لبلعتبار، أتكيدان  األمر ىذا الكرٙب القرآف ككرر ر،بتدبٌ  التاريخ كاؤ كاقر  ر،كتدبٌ  رتفكٌ  سفر
 حبالرَّ  كاألفق الواسع ا٤بدل إٔب ،ادكد ٧بيطكم من انطلقوا أم (اإًلٍعًتبىٍاري ييًفٍيدي اٍلًعٍصمىةى ) ا٢بكم

 الَِّذينَ  َعاِقَبةُ  َكافَ  َكْيفَ  ظُُروافَانْ ) كالفبلح االستقامة دركس ا٢بياة مدرسة من مواكتعلٌ  ،ا٤بمدكد
 هنضت كيف انظركا أم كالعقل، ابلقلب كفكراين  معنواين  كنظران  ابلعْب يان حسٌ  نظران  فانظركا( قَػْبلُ  ِمنْ 

 الذين هناية كانت كيف كانظركا كانتهت؟ ماتت ككيف ضالة عاشت ككيف السابقة ا٢بضارات
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 ككيف تعأب؟ هللا أىلكهم ككيف ا٤باضية العاصية وبكالشع العاتية ا٤بلوؾ من قبلكم من ظلموا
 ُب فالغالب( ُمْشرِِكْبَ  َأْكثَػُرُىمْ  َكافَ ) األرض؟ ُب كفسادىم شركهم بسبب ،قبورىم قصورىم صارت
 اإلسبلـ يوصي -ُ: فائدة. كالفساد الشرؾ على صراراإل بسبب يكوف االستئصاؿ عذاب

 لعقوؿكالتحٌلق اب ابلقلوب كالسّب ابالبداف السّب يوف كيدخل النبيل، ابلسفرك  ا٥بادفة ابلسياحة
 ( ادهْ ا١بِ وَ  وزُ الغَ  ٍبِ مَّ أُ  ةُ ياحَ سّ ( )ص) النيب عن السابقْب، ا٤بفسدين بعواقب لكالتأمٌ  ركالتفكٌ  للنظر
 َٓت  ُرجٱبَ  اَل ( )ع) علي اإلماـ عن ،َُْٕٕا٣برب العماؿ كنز( اَنُموْ َوتَػغْ  اوْ َتِصح   اُروْ َسْافِ ( )ص) كعنو
 ا٤بتنوع، الفساد فيو يكثر الذم آّتمع -ِ ،َُٖ/َُالبحار(وِ َوَصبلَتِ  وِ نِ ِديِ  َعَلى يوِ فِ  َاؼُ ٱبُّ  َسَفرٍ 

 بعد كلو ا٤بباشر غّب أك ا٤بباشر( ي)النفس ا٤بعنوم أك ا٤بادم اإل٥بي ابلعذاب ابلتدريج يبتلى سوؼ
اكىمىٍن يػيٍعًرٍض عىٍن ذً ، كقولو )مؤمنة ةلٌ ق فيو كاف كإف حْب، اابن صىعىدن  ،ُٕا١بن/( ٍكًر رىبًًٌو يىٍسليٍكوي عىذى

 حث -ّ الدين، على فيو كٱبشى الفاسد الوطن عن ا٥بجرة ٘بب كقد( ُمْشرِِكْبَ  َأْكثَػُرُىمْ  َكافَ )
 أحواؿ ُب كالتأمل التاريخ قراءة على عكشجٌ  التأرٱبية، السنن حركة على رؼالتعٌ  على القرآف

ُسنََّة اَّللَِّ ٓت الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبُل وََكاَف َأْمُر اَّللَِّ َقَدرًا ) قولوك عاقبتهم كانت ككيف ا٤باضْب
 . ّٖ/األحزاب( َمْقُدورًا

  ﴾ َّصًََّّػٌَُٕ ٌََّْٓحٍٍِ خَُِّوِ َِٖٓ َُوُ ََُٓيَّ َُد ٌٌَّّْ َّإْظَِِ ؤَْٕ هَسَِْ ِْٖٓ خُْوَِِّْْ ًُِِِِّّٖ ًَـْيَيَ كَإَهِْْ ﴿ - ٖٗ
 عن ةمعربٌ  موحية حركية صورة ،مالقيٌ  ينالدٌ  إٔب اهاال٘بٌ  عن ّٔا يعرٌب  الٍب الصورة( َوْجَهكَ  ِقمْ فَأَ )   

 إٔب االنتباه كتثّبكٙبي الضمائر  ا٤بشاعر ؾٙبرٌ  الصورة أتثّبه، كجبلؿ ،توجديَّ  كٝباؿ ،اال٘باه كماؿ
 فََأِقمْ . )ةا٤بفيدبل كالسُّ  ديدالسَّ  هكاال٘باكا٤بهاـ الكبّبة  العإب كاألفق السامية الوجهة إٔب عالتطلٌ 

ينِ ) مالقيٌ  هللا دين إٔب بكلك وكتوجٌ  كإرادتك، كعقلك كقصدؾ قلبك فوجو( َوْجَهكَ  ( اإْلْسبَلـ دِّ
 كقولو كاالستقامة كالعدؿ ا٢بق غاية ُب ىو الذم النموذجي، ا٤بميز الضركرم ا٤بنهج ٥بذا كاخضع

ينَ  ِإفَّ ) ـُ اإْلِ  اَّللَِّ  ِعْندَ  الدِّ  .ُٗ/عمراف آؿ( ْسبَل
 ٔبد نواىيو عن كانتهي أكامره ذٍ فٌ نػى كى  ،ا٤بؤثر الثابت مالقيٌ  ينالدٌ  إلقامةكعلمك  نكببدى  كاسع

 اآلية كخطاب. ابلقدر ا٤بستطاع آّتمع كُب نفسك ُب كالباطنة الظاىرة بوظائفو مٍ قي ك  ،كاجتهاد
ينِ ) يضان أ كاجبهم فك اآلخر  ليعرؼ( ص) للنيب  بذاتو القوٙب الدين األٮبية، البالغ للدين( مِ اْلَقيِّ  ِللدِّ
 كالكتب السابقة، السماكية الكتب ٝبيع على الكربل كالقيمومة العليا القيمة ذك لغّبه، ـا٤بقوٌ 

قًا اِب٢ْبَقِّ  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ  َوأَنْػَزْلَنا) كقولو حقةبلالٌ  الوضعية  ُمَهْيِمًناوَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َيَدْيوِ  بَػْْبَ  ِلَما ُمَصدِّ
 عوجاجا فيو ليس دين تنحرؼ، كال أبدان  عنو تيعرض كال حْب كل ُب بو كفتمسٌ  ،ْٖ/ا٤بائدة( َعَلْيوِ 
 ينهض دين حياتو، ىامش على يعيش كال كلو اإلنساف كياف ٲبلك دين تناقض، كال ٫براؼا كال

 األمر كاف فإذا:  ُبا٤بعابلدنيا كاآلخرة، ك ينهض ابلركح كا١بسد،  السواء، على كآّتمع ابلفرد
ينِ َوْجَهَك ) ايدمحم (فََأِقمْ ) للباقْب، عربة نكوف ال حٌب اب٤باضْب نعترب أف ا٤بطلوب  وكتوجٌ ( اْلَقيِّمِ  ِللدِّ
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كال  كمشاالن  ٲبينان  عنو ملتفت غّب هنجو على كاستقم نصرتو، سبيل ُب كجاىد بو كاعمل ليوإ بكلك
 كل على وامةالقً  لو كانت كّٔذا شريعة، كل بعكمن ٠باكم دين كل أصل ىو الذم ،فيو تشكٌ 
 من( اَّللَِّ  ِمنَ  َلوُ  َمَردَّ  اَل  يَػْوـٌ  َيَِْتَ  َأفْ  قَػْبلِ  ِمنْ ) كتاب كل كعلى شريعة كل على كا٥بيمنة ،دين
 هللا قضاه حق يـو ألنو ده،يرٌ  أف أحد يقدر كال هللا من لو راد الحاسم  حتمي يـو أيٌب فأ قبل

 .للجزاء تعأب هللا يدم بْب الناس يقف يـو القيامة يـو كىو علمو، سابق ُبككتبو  كأمضاه
 فإٔب خائب شقي إٔب أعما٥بم حسب الناس قوفيتفرٌ  أم عوفيتصدٌ  يومئذ( َيصَّدَُّعوفَ  يَػْوَمِ ذٍ )

 كفقان  بينهم فيما فيتفرقوف( َيصَّدَُّعوفَ ) النار كأىل ا١بنة أىل ككذا ا١بنة، فإٔب فائز كسعيد النار،
 -ُ: فائدة !ا٤بناسب ومكان ُب ا٤بناسب اإلنساف فيكوف النار، ُب مهتدركا أك ا١بنة ُب ٤بناز٥بم

ينِ ) ينِ  َوْجَهكَ  َأِقمْ  َوَأفْ ) كقولو اب٢بنيف ينالدٌ  عن القرآف يعرب اترة( اْلَقيِّمِ  ِللدِّ ( َحِنيًفا ِللدِّ
 كنور التوحيد عتداؿا إٔب ،كمقاكمان لكل ا٫براؼ ؼتطرٌ  كل عن مائبلن : حنيفاً  َُٓ/يونس

ينُ  َوَلوُ )كقولو  ابلواصب ينالدٌ  يوصف كاترة الصدكر، كانشراح القلوب كاطمئناف االستقامة  الدِّ
 كلو دائمان  التشريع سلطة لو ا٢بق الدين ،يتغٌّب  ال الذم الدائم الثابت: الواصب ،ِٓ/النحل( َواِصًبا
ينُ  َّلِلَِّ  َأاَل ) اب٣بالص الدين يوصف كاترة ا٤بستمرة، الطاعة  الصاُب: ا٣بالص ،ّ/الزمر( ا٣ْبَاِلصُ  الدِّ
 ا٤بطلق الكامل ميالتسل كىو ،ا٣بالص الدين غّب تعأب هللا يقبل كال ص،لى مخٍ لي ا العيوب من السليم
 لِنَػْفسِو، اْصَطَفاهُ  الَِّذي هللاِ  ِدينُ  ْسبلـَ اإل ىَذا ِإفَّ ) ُٖٗ خطبة الببلغة  هنج ُب تعأب، هللا ٤بنهج

َرةَ  َوَأْصَفاهُ  َعْيِنِو، َعلى اْصطَنَػَعوُ وَ  ـَ  َخْلِقِو، ِخيػْ  ،وِ تِ ِبِعزّ  ْداَيفَ األ َأَذؿَّ وَ  ٧َبَبَِّتِو، َعَلى َدَعاِئَموُ  َوَأقَا
ـَ أركاَف الّضبللة ِبرُكِنوِ ، ِبَرْفِعوِ  اْلِمَللَ  َوَوَضعَ   ( اْلَقيِّمِ  ِللدِّينِ  َوْجَهكَ  فََأِقمْ ) -ِ ،(َوَىَد
 عن ،كرموزه أبتباعو كليس اب٢بق كاالقتداء اب٤بتدين، كليس ينابلدٌ  كالتمسٌ  على لكرٙبا القرآف حث
ا ُب  دىخىلى  مىنٍ ( )ع) الصادؽ اإلماـ ينً  ىىذى ا الرًٌجىاؿي  ًمٍنوي  أىٍخرىجىوي  اًبلرًٌجىاؿً  الدًٌ  كىمىنٍ  ًفيًو، أىٍدخىليوهي  كىمى
 ا٢بىىقي ) (ع) علي ماـإلا عن ،َُٓصِ/البحار (يػىزيكؿى  أىفٍ  قػىٍبلى  بىاؿي ا١بًٍ  زىالىتً  كىالسُّنَّةً  اًبٍلًكتىابً  ًفيوً  دىخىلى 
ارً  عرىفىافيي  الىٌ  لي كىالىبىٍاطً  أمإب  (ٍعًرٍؼ اٍلبىٍاًطلى تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي اً ًإٍعًرٍؼ ا٢بٍىقَّ تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي ، كى  ،جاىؿً الىرٌ  أبقىدى
 . ّ/صا٤بفيد
  ﴾ َّْٔيًًََُٕ كَِِإَْٗلُِٕيِْْ صَدُِمًد ػَََِٔ ًََْٖٓ ًُلُُْهُ كَؼََِْْوِ ًَلََُ َْٖٓ ﴿ - ٗٗ

اآلية دقيقة ا٤ببُب، عميقة ا٤بعُب، كاسعة الداللة، ك٥با صلة ٗبا قبلها، ككٌلما تتعرؼ على أبعادىا 
ينِ ) كجهو أقاـ منتدخل ا٤بشاعر كٙبٌرؾ الضمائر ببل استئذاف!   دهٌ مى  فقد ،ّْ/الرـك( اْلَقيِّمِ  ِللدِّ

 ككفر كعصى أعرض من أما اآلخرة، ُب ينز٥با الٍب ر القرارالدا كأعدَّ  لو، مناسبان  طيبان  دان مها لنفسو
 فَػَعَلْيوِ  َكَفرَ  َمنْ : )ا٤بعُب. لعقيدتو اإلنساف اختيار حرية على يدؿ كىذا ككفره، إعراضو كزر فعليو
 عنو لهايتحمٌ  أحد فبل ره،كف كعقوبةكآاثـ  أكزار كحده فعليو كرساالتو كبرسلو اب كفر من( ُكْفُرهُ 
 َصا٢ِبًا َعِملَ  َوَمنْ ) اآلخرة ُب جهنم انركعذاب  معاانة ٍب األعماؿ، كسيئات الضبلؿ معاانة كىي
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 ركفكيعمٌ  ألنفسهم ا٣بّب موفكيقدٌ  ئوفكيوطٌ  كفكيعدٌ  يهيئوف يفرشوف،: ٲبهدوف( ٲَبَْهُدوفَ  َفؤِلَنْػُفِسِهمْ 
 بو رَّ قى تػى  ٗبا ،النافع الصاّب كعملهم إٲباهنم مقدار مع تتناسب ا١بنة ُب عالية منازؿ كينالوف ،آخرهتم
كا٣بوؼ  ،كالَبغيب الَبىيب بْب ٘بمع ٭بوذجية قرآنية تربية اآلية وىذه النعيم، دار ُب أعينهم

 ماْ كَ  وُ لَ  دُ هِّ مَ يُ فػَ  ةِ نَ ا١بَّ  إَ٘ت  وُ بَ احِ صَ  قبِ سْ يَ لَ  إتالصَّ  لَ مَ العَ  إفّ ( )ع) الصادؽ اإلماـ عن رجاء،لكا
  .ِٕ/ٖالبياف ٦بمع(وُ راشُ فِ  وُ مَ دِ اْ خَ  مْ كُ دِ ألحَ  دُ هِّ ٲبََ 

 صاحبو، مع يتناسب ٗبا تويأكى كرتبتو كأصلحتو يتوسوٌ  أم الفراش دتمهٌ :  يقاؿ -ُ: فائدة
 ا٤بضاجع إعداد كىو التمهيد من( ٲَبَْهُدوفَ ) لغّبه، استعّب ٍب للصيب، ا٤بضجع إصبلح ا٤بهد كأصل

 ا١بنة إٔب ابابن  منو كيفتح ،القرب منزؿ يصلح النافع الصاّب كالعمل كالعلم ٲبافابال فإف القبور، ُب
َها َأَساءَ  َوَمنْ  َفِلنَػْفِسوِ  َصا٢ِبًا َعِملَ  َمنْ ) كقولو  سافُ اإلنْ  لَ مَ عَ  إفْ ) ا٢بديث كُب ،ْٔ/فصلت(فَػَعَليػْ

 ْٖ/ٕركح البياف( وُ مَ لَ سَ أَ  يماً  ْ لَ  افَ كَ  إفْ وَ  وُ بَ احِ صَ  ـَ رَ كْ أَ  اً ٲبْ رِ كَ  لُ مَ العَ  افَ كَ  فإفْ  ،هِ َبِْ قػَ  ٓت  وُ عَ مَ  نُ فَ دْ يُ 
 الدائم األماف إٔب ا٤بوصلة ريقالطٌ  دعبٌ كيي  دهٌ ٲبي  كىو ،العاـ ٗبعناه( ٲَبَْهُدوفَ ) ٤بصّبه تركو أم

 النافع الصاّب العمل طبيعة ورصٌ تى  مع يتناسق كاالستعداد التمهيد ىذا ككل ا٤بستمر، كاالطمئناف
 سبابأ دعَّ يػى كى  كمستقبلها، لنفسو يبنيو كلكنو لغّبه النافع الصاّب يعمل فهو ا٤بؤثرة، ويفتظكك  للناس

عن  !(يبدأيعرؼ كيف  ،ينتهي كيف يعرؼ الذم) كىكذا. األبدم الفوز نتائج لو دكٲبهٌ  حةالراٌ 
دعاء  ٓت، ، كمن ٕبث عن هللا كجدهٓٗصُٕالبحار( مىٍن صىبػىرى عىٍلى هللًا كىصىلى إليوً ) اإلماـ علي )ع(

ٍجًذٍبًِبى ٗبىنًٌكى حىٌبَّ أيٍقًبلى اً كى  ،ايٍطليٍبًِبى ًبرىٍٞبىًتكى حىٌٌب أىًصلى ًإلىٍيكى  :يٌ إ٥بًٍ ) اإلماـ ا٢بسْب )ع( ٓت يـو عرفة
  (عىلىٍيكى 
  ﴾ َّٖخٌَُْدكُِِ ُّمِرُّ َُد بَِّٗوُ كَعِِْوِ ِْٖٓ خُصَّدُِمَدضِ ًَػٌَُِِٔخ آََٓنٌُخ خٍََُِّّٖ َُِْفَُِّْ﴿ - ٘ٗ

 ِمنْ ) كرضاه تعأب هللا كجو ّٔا ريدأ الذم الصا٢بات كعملوا آمنوا الذين هللا ليعطي( لَِيْجِزيَ ) 
 ا٤بؤمنْب ٰبب ألنو الواجب، ال ابلفضل عنو كعرٌب  االستحقاؽ، فوؽ كرٞبتو ككرمو الواسع( َفْضِلوِ 

متنوعة   حضارية هنضة و٫ب ابّٓتمع كينهضوف ،الناس كينفعوف الصا٢بات يعملوف الذين الصا٢بْب
 ،هللا يبغضو الكفر ألف الكفر، علىمعاند  كىو رٞبتهم يريد ال( اْلَكاِفرِينَ  ٰبُِب   اَل  ِإنَّوُ ) كبّبة
 كالعلم اإلٲباف قدر كعلى صاّب، عمل بدكف إٲباف كال إٲباف، بدكف صاّب عمل ال -ُ: فائدة

 كجاء -ِ ،ِٕ/التوبة( َأْكبَػرُ  اَّللَِّ  ِمنَ  َوِرْضَوافٌ ) كقولو هللا رضواف سهمألنفً  كادي هَّ مى  الصاّب كالعمل
 بذكر ّٔم للتنويو( ُهمْ لَِيْجزِيػَ ) ا٤بضمر التعبّب من بدالن ( َآَمُنوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ ) ابلظاىر القرآ٘ب التعبّب

 هللا لرضواف سببان  كانت كالٍب ف،لٌ كى تى  دكف من طبائعهم حقيقة من ّٔا اتصفوا الٍب الطيبة الصفات
 اْلَعَملَ  َوٰبُِب   َعَمَلُو، َويُػْبِغضُ  اْلَعْبدَ  ٰبُِب   هللاَ  ِإفَّ ) الببلغة هنج ُب -ّ إليهم، كإحسانو عنهم

 لكفره، الكافر كيبغض السيئات، من أيتيو ما كيبغض إلٲبانو، ا٤بؤمن ٰبب أم( َبَدنَوُ  َويُػْبِغضُ 
 على مقصوران  ليس جزاؤىم كاف(وِ َفْضلِ  ِمنْ ) -ْ ،ُْٖ/ٔالكاشف حسنات من يفعلو ما كٰبب

 ألهنم كذلك أعما٥بم، تبلغو ال ما ادكد غّب ككرمو ا٤بمدكد فضلو من هللا ٯبزيهم بل ،أعما٥بم
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 كىذا أكرمو، عبدان  هللا حبٌ أ كإذا عما٥بم،أ سنكحي  اهتمنيٌ  ٕبسن هللا فأحبهم هللا لوجو خالصان  عملوا
 . كا٤بشركْب الكافرين ٖببلؼ

  ﴾ظًٌََُُُْٕٙ ًََُؼٌََُِّْْ كَعِِْوِ ِْٖٓ ًَُِعَسْعَـٌُخ زِإَُِْٓهِ خُْلُِْيُ ًَُِعَفَُُِْ ََلَْٔعِوِ ِْٖٓ ًٍَُُِِّْوٌَُْْ ُٓسََُِّٙخضٍ خَُُِّّدقَ ََُُِّْٔ ؤَْٕ آََّدظِوِ ًَِْٖٓ ﴿ - ٙٗ
 على لدالةا ا٢بكيمة فعالوأ كمن كالسماء، الكوف آفاؽ ُب هللا كجود عبلمات كمن( َآاَيتِوِ  َوِمنْ ) 

َراتٍ  الرِّاَيحَ  يُػْرِسلَ  َأفْ ) للجزاء للموتى كبعثو تدبّبه كٝباؿ قدرتو ككماؿ كرٞبتو كحدانيتو ( ُمَبشِّ
 إٔب حْب من ،كالعباد للببلد ا٤بنقذة كالربكة كالنعمة الرٞبة رايح يرسل أف الواسع، ٗبعناىا مبشرات

 ك٥با كعباده، هللا ٣بلق ا٢بياة ٰبمل لذما السماء من ا٤باء ّٔطوؿ ركتبشٌ  السحاب تسوؽ الٍب آخر
 كل لفسد ايـأ ثبلثة الرايح( فتتوقّ ) كّفت لو( )ع)الصادؽ اإلماـ عن خرل،أ كثّبة فوائد
 شيء كل عن الفساد كتدفع بىتذ ا٤بركحة ٗبنزلة الرايح ألف ،ونًب األرض وجو على شيء

تَػَباَرَؾ اَّللَُّ َأْحَسُن فػَ إذا خرجت من البدف نًب كتغٌّب ) الركح ٗبنزلة فهي كتطيبو،
 من( ٗبا يتبع الرايح ا٤ببشرات اب٣بّب َرْٞبَِتوِ  ِمنْ  َولُِيِذيَقُكمْ ) َُٓ/ٔالكاشف ،ُْا٤بؤمنوف/(ا٣ْبَاِلِقْبَ 

 أككسيد كاث٘ب لئلنساف األككسجْب كتوفّب ا٢برارة، درجة كتعديل ا٥بواء كتنقية النبااتت، تلقيح
 كالبواخر كا٤براكب السفن( اْلُفْلكُ ) كلتسّب( ِبَِْمرِهِ  اْلُفْلكُ  ْجِريَ َولِتَ ) كغّبىا للنبااتت الكاربوف
 بْب الواسع التجارم كالتبادؿ كالنقل للحمل كإرادتو هللا أبمر( ِبَِْمرِهِ ) الطائرات كحاملة العمبلقة
 هكتدبّب  كالكائنات، الكوف نظاـ عليها كخلق فطر الٍب الطبيعية سنتو كفق الفلك جرايف ،البلداف
تَػُغوا. )ككظيفتو خاصتو شيء كل أكدع الذم لذلك كتقديره  رزقو من كلتطلبوا( َفْضِلوِ  ِمنْ  َولِتَػبػْ
 .ا٤بتنوعة كالزراعات ا٤بتعددة كالصناعات كا٤بهارات ابلتجارات الواسع

 أَلَزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتُْ  لَِ نْ ) كقولو (مى عٌ النً  ـي كي دي تى  رً كٍ ابلشٌ ) فإف ابلشكر، النعم قابلوا( َتْشُكُروفَ  َوَلَعلَُّكمْ )
  .ٕ/ابراىيم( َلَشِديدٌ  َعَذاِ   ِإفَّ  َكَفْرُتُْ  َولَِ نْ 
َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث كقولو ) ا٥ببلؾ إٔب بطيء استدراج فهو كا٤بعاصي ابلكفر النعم مقابلة أما

 َدارَ  قَػْوَمُهمْ  َوَأَحل وا ُكْفًرا اَّللَِّ  نِْعَمةَ  ُلواَبدَّ  الَِّذينَ  ِإَ٘ت  تَػرَ  َأٗتَْ ) قولوك ، ُِٖ/األعراؼ( اَل يَػْعَلُموفَ 
 كالطاقة الرٞبة رايح ىنا تعأب أبمره ا٤براد( ِبَِْمرِهِ ) -ُ: فائدة ا٥ببلؾ،: البوار ِٖ/إبراىيم(اْلبَػَوارِ 

 كأنواع كصناعية حضارية هنضة من األحسن ٫بو رؾك٧بٌ  ،كمفيد جديد دافع ككل ا٤بتوقدة
 .هر كمقدٌ  رهكمدبٌ  شيء كل خالق تعأب ألنو ،خَباعاتكاال االكتشافات

..  آايتو ومن( )الواوات) ىذه أتمل -ِ ،ٓ/السجدة( اأْلَْرضِ  ِإَ٘ت  السََّماءِ  ِمنَ  اأْلَْمرَ  يَُدبِّرُ ) كقولو
 كل ٰبمل ،هللا رسل من رسل (كاك) كل كأف( ولعلكم..  ولتبتغوا..  ولتجري..  وليذيقكم

 من كحظٌ  كخذ اإلنساف يهاأ فٍ قً  هللا، آلايت العظيم العرض ىذا ُب ّٔا سلا٤بر  اآلية منها رسوؿ
 قدر اإلنساف يعرؼ ال: إليو االلتفات ٯبدر ك٩با ربك، آايت من إليو أٝبل ما ُب ركالتفكٌ  النظر
 ىذا الفم ُب كالشراب الطعاـ تستذكؽ أف( َرْٞبَِتوِ  ِمنْ  َولُِيِذيَقُكمْ ) -ّ منو، تيسلب حٌب النعمة

 دقيقة إشارة ذلك كُب ا٤بعنوم؟ العآب ُب كىي الرٞبة تستذكؽ كيف كلكن كمألوؼ، معركؼ لعم
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 هللا رٞبة إٔب ابلنسبةتستذكؽ ًقلَّتها  قليلة رٞبة فهي الكثّبة، كنعمها الدنيا متاع ٝبيع أف إٔب
 القرآف ُب الرايح ذكر( الرِّاَيحَ  يُػْرِسلَ  َأفْ ) -ْ ،الٍب ىي فوؽ حٌد الوصف اآلخرة ُب الواسعة
 كانت فإذا، ِْ/األحقاؼ( رِيٌح ِفيَها َعَذاٌب أَلِيمٌ ) كالنقمة، للعذاب الريح كذكر كالرٞبة، للخّب
)اللهم اجعلها رايحان كال  عن النيب )ص(، الكوف ىذا ُب صدفة ال: اً إذ رةكمدبٌ  رةمقدٌ  حركة للرايح

 . ْٗ/ٕركح البياف٘بعلها رٰبان( 
  ﴾خُُْٔآِْنِنيَ َٗصُُْ ػََِْْنَد لَوًّد ًًََدَٕ ؤَـٌَُُْٓخ خٍََُِّّٖ َِٖٓ كَدْٗعَؤَْنَد زِدُْسَِّْنَدضِ كَفَدءًُىُْْ هٌَِْٓيِْْ بََُِ ًَُُِٔد هَسِِْيَ ِْٖٓ ؤَََِْْٔنَد ًََُوًَْ﴿ - ٚٗ

 كالرباىْب الئلالد معهمببل ٙبديد،  كثّبين رسبلن ( قَػْوِمِهمْ  ِإَ٘ت  ُرُسبًل  قَػْبِلكَ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَلَقدْ )   
 رسالتك ايدمحم قومك بذٌ كى  ككذلك سفهائهم، من كآذكىم قوامهمأ من كذبوىم كقد صدقهم على

( اْلُمِبْبُ  اْلَببَلغُ  ِإالَّ  الر ُسلِ  َعَلى فَػَهلْ ) كقولو كاملة عليهم ا٢بجة لقيتأ كقد مة،القيٌ  اإلسبلمية
 الساطعات الواضحات كابلدالئل ا٣بارقة، ٤بتنوعةا اب٤بعجزات( اِبْلبَػيَِّناتِ  َفَجاُءوُىمْ ) ،ّٓ/النحل

  .تعأب هللا عند من رسل أهنم على رسالتهم ككماؿ نبوهتم صدؽ على الدالة ا٤بؤثرات
 اآلخر، البعض ككفر بعضهم فآمن أم العقوبة، النقمة:  فانتقمنا( َأْجَرُموا الَِّذينَ  ِمنَ  فَانْػتَػَقْمَنا)

 من ينتقم كهللا العناد،ك  ا١بحود شدة ُب ا٤بقبولة كاألصوؿ عقولةا٤ب ا٢بدكد ك٘باكزكا آخركف كأجـر
ـٍ  ُذو َعزِيزٌ  َواَّللَُّ ) كقولو جرمة على الفاسد آّـر َنا َحقًّا وََكافَ ) ،ْ/عمراف آؿ( اْنِتَقا  َنْصرُ  َعَليػْ

 سونف على ا٢بق أكجب كقد ،الصادقْب ْبلالعام ا٤بؤمنْب نصر علينا كاجبان  ككاف( اْلُمْؤِمِنْبَ 
 أما ،ْٓ/األنعاـ( الرَّْٞبَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى رَب ُكمْ  َكَتبَ ) كقولو إلزاـ كجوب ال كـر كجوب ،سبحانو

 ىبلؾ أك العذاب من ٕبمايتهم أك ككرامتهم عزهتم حفظ أك عنهم السوء بدفع إما :النصر كيفية
 ُب يقع أف دالب حتمي إ٥بي كعد فهو حجتهم، إبعبلء علمي معنوم نصر أك كخزيهم ٨بالفيهم
 ،ُُْ/النساء( َسِبيبًل  اْلُمْؤِمِنْبَ  َعَلى ِلْلَكاِفرِينَ  اَّللَُّ  ٯَبَْعلَ  َوَلنْ ) كقولومناسبة،   موضوعية ظركؼ
 ِلْلَكاِفرِينَ  اَّللَُّ  ٯَبَْعلَ  َوَلنْ ) اآلية ُب( ع) الرضا اإلماـ عن. كالغلبة ابلقوة أك اب٢بجة طريقان : سبيبلً 
 وِ أخيِ  ضِ رِ عِ  َعن د  يَػرُ  مٍ لِ سْ مُ  ِمنْ  َما( )ص) النيب كعن (ا٢بجة طريق من( يبلً سب) اْلُمْؤِمِنْبَ  َعَلى

َنا َحقًّا وََكافَ ) تبل ٍب( اَلِقْيَاَمة يَػَوـ َنمُ هَ جَ  ََنرَ  َعّنوُ  دّ يَػرُ  أفَّ  هللاِ  َلىعَ  اً قَّ حَ  َكافَ  إالّ   َنْصرُ  َعَليػْ
 َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لَنَػْنُصرُ  ِإَنَّ ) كقولو آّاىدين ؤمنْبا٤ب نصرة حقيقة القرآف ُب تكررت كلقد( اْلُمْؤِمِنْبَ 

نْػَيا َآَمُنوا ُ َفبَل َغاِلَب َلُكمْ ) ُٓ/غافر( ٓت ا٢ْبََياِة الد   َواْلَعاِقَبةُ ) كقولو َُٔآؿ عمراف/ (ِإْف يَػْنُصرُْكُم اَّللَّ
 .ُِٖ/األعراؼ( ِلْلُمتَِّقْبَ 

َنا َحقًّا وََكافَ ) -ُ: فائدة  ا٤بؤمنْب نصر نفسو على أكجب الذم سبحاف (اْلُمْؤِمِنْبَ  َنْصرُ  َعَليػْ
ا٢با٠بة  الببلغية الصيغة ىذه ُب ٥بم دهكأكٌ  ككرمان، كفضبلن  دالن عى كى  كصدقان  ان حقٌ  ٥بم كجعلو الصادقْب،

 ُب ا٤بناسب الصاّب كالعمل إلٲبافاب همحقٌ  ا٤بؤمنوف أثبت فإذا ريبان، كال شكان  ٙبتمل ال الٍبا١بازمة 
 تَػْنُصُروا ِإفْ ) كقولو النصر ُب همحقٌ  هللا أثبت ا٤بشركعة، كا٢بقوؽ ا٢بق كنصرة هللا سبيل ُب ا١بهاد
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 الضبللة من٥بم  ا٤بنقذين الرسل يستقبلوا ٓب الناس إفٌ  -ِ ،ٕ/دمحم( َأْقَداَمُكمْ  َويُػثَػبِّتْ  يَػْنُصرُْكمْ  اَّللََّ 
 . !كأعظم أجلُّ  الرسل ردكى  أف مع ا٤ببشرات، للرايح استقبا٥بم

 كَةٌَِخ وَِِدُِوِ ِْٖٓ َّىُُْؾُ خٌَُْيْمَ كَعٍََُ ًَِٕلًد ًََّفْؼَُِوُ ََّٙدءُ ًَْْقَ خََُّٕٔدءِ كِِ كََْسُْٕؽُوُ َٔمَدزًد كَعُؽِريُ خَُُِّّدقَ َُُُِّْٔ خٍَُُِّ خَُِّوُ ﴿ - ٛٗ
  ﴾ َّْٕعَسًَُُِْٕٙ ىُْْ بٌَِخ ػِسَديِهِ ِْٖٓ ََّٙدءُ َْٖٓ زِوِ ؤَصَدذَ
 أنو ،تدبّبه كجبلؿ نعمتو كٝباؿ هللا قدرة كماؿ شواىد من( الرِّاَيحَ  يُػْرِسلُ  الَِّذي اَّللَُّ ) : ا٤بعُب
 ٓت  فَػيَػْبُسطُوُ ) سحاابن  رؾفتحٌ ( َسَحاابً  فَػُتِثّبُ ) قوانينو كتصريف الكوف تنظيم كفق الرٞبة رايح يبعث

 مَباكمان، أك قان رٌ فم ك٘بعلو حابالسَّ  ذلك الرايح تنشر أم فينشره،: فيبسطو( َيَشاءُ  َكْيفَ  السََّماءِ 
 كٯبعلو( ِكَسًفا َوٯَبَْعُلوُ ) سبحانو هللا يريدىا الٍب ا٢باؿ على ينشره( َيَشاءُ  َكْيفَ ) كثيفان  أك خفيفان 
 ُب كهرابئية شرارة فتنبعث ،ببعض بعضها يصطدـ أك بعض فوؽ بعضها مَباكمة أك قةمتفرٌ  قطعان 

( اْلَوْدؽَ ) فَبل( ِخبَلِلوِ  ِمنْ  ٱَبُْرجُ  اْلَوْدؽَ  فَػتَػَرى) الرعد كصوت الربؽ ضوء فيكوف اصطدامها
 تتأ ما فتفسد كاحدة دفعة ٝبيعو ا٤باء ينزؿ كال السحاب، فتحات خبلؿ من ٱبرج  ا٤باء قطرات

 كالعباد ببلدال من يشاء من على الغيث ذلك أنزؿ فإذا( ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  ِبوِ  َأَصابَ  فَِإَذا) عليو
 كالربكة ا٣بّب من ثرهأ على يءٯب ما لتوقعهم إليو، ٢باجتهم يفرحوف ىم إذا( َيْستَػْبِشُروفَ  ُىمْ  ِإَذا)

 . َّ/نبياءاأل( َحيٍّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَنا) كقولو
  ﴾سِِِْٕنئََُُ هَسِِْوِ ِْٖٓ ػََِْْيِْْ ُّنٍَََّّ ؤَْٕ هَسَِْ ِْٖٓ ًَدٌُٗخ ًَبِْٕ﴿ - ٜٗ

 وضياأر  حياة تقـو من كل كىكذا ،عليهم نزكلو كقت لتأخر ،حزينْب قانطْب سْبيآل: ٤ببلسْب
 َوِمنْ ) لقولو توضيح اآلية: فائدة. البشارة ّٔذه أعرؼ فإهنم السماء، ماء من السقي على كزراعاتو

َراتٍ  الرِّاَيحَ  يُػْرِسلَ  َأفْ  َآاَيتِوِ   . ْٔ/الرـك( ُمَبشِّ
  ﴾ هًٌَُِّ َِْ٘ءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَىٌَُ خٌَُْْٔظََ َُُٔمِِْْ ٌَُِيَ بَِّٕ ٌَْٓظِيَد زَؼًَْ خُْإََْضَ ُّمِِْْ ًَْْقَ خَُِّوِ ََلَْٔصِ آَؼَدَِ بََُِ ْٗظُُْكَد﴿ - ٓ٘

 ا٤براد( اَّللَِّ  ةِ َرٞبَْ  َآاَثرِ ) الناس، بو كا٤براد( ص) للنيب ا٣بطاب( فَاْنظُرْ ( )اَّللَِّ  َرْٞبَةِ  َآاَثرِ  ِإَ٘ت  فَاْنظُرْ ) 
 حقيقة إٔب ركتفكٌ  رتدبٌ  نظر العاقل أيها( فَاْنظُرْ : )ا٤بعُب خلقو، على برٞبتو أنزلو ألنو الغيثىنا  بو

 كاإلحياء كالنشور البعث قضية على برىاانن  خذىايتٌ  ٍب كمن ا٤بشهودة، دالالهتا ٥با منظورة كاضحة
 من خذيتٌ  الذم الكرٙب القرآف طريقة على ،ُٔ/األنعاـ(َباِدهِ عِ  فَػْوؽَ  اْلَقاِىرُ  َوُىوَ ) للجزاء اآلخرة ُب

َنا) كقولو كبرىانو مادتو ا٤بشهودة، ا٢بياة ككاقع ا٤بنظور كنظامو الكوف مشاىد  اأْلَْرضَ  ِبوِ  فََأْحيَػيػْ
 كالعباد للببلد هللا من رٞبة كىو الغيث آاثر إٔب( فَاْنظُرْ ) أم ٗ/فاطر( الن ُشورُ  َكَذِلكَ  َمْوهِتَا بَػْعدَ 

 ايبسة كانت أف بعد األرض رتاخضَّ  كيف ؟(َمْوهِتَا بَػْعدَ  اأْلَْرضَ  ُٰبِْيي َكْيفَ ) ا٣بلق ١بميع كنعمة
 لقادر اليابسة ا٤بيتة األرض إحياء على قدر الذم إف( اْلَمْوَتى َلُمْحِيي َذِلكَ  ِإفَّ ) جامدة؟ ىامدة
 ّٔذا كحده تفرده كإٔب سبحانو قدرتو إٔب إشارة البعث، حْب فنائهم بعد ا٤بوتى أجساـ إحياء على
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 ُب كالريب الشك تقبل ال كربل حقيقة كالنشور البعث حقيقة إف. للجزاء ا٤بوتى إحياء كىو األمر
/( َوُىَو الَِّذي يَػْبَدُأ ا٣ْبَْلَق ّتَّ يُِعيُدُه َوُىَو َأْىَوُف َعَلْيوِ ) كقولو الكرٙب القرآف  َكَذِلكَ ) ِٕالرـك

 ُكلِّ  َعَلى َوُىوَ ! )ِٓ/ٕركح البياف(الَنْشَورَ  فَاذَّكُرَوا الَربِيع رَِأيُتم اَ إذ) ا٢بديث كُب ،ُُ/ؽ( ا٣ْبُُروجُ 
 . شيء يعجزه كال األشياء، ٝبيع على القاىرة القدرة ُب ا٤ببالغ كىو( َقِديرٌ  َشْيءٍ 
 كنعمتو هللا رٞبة كىكذا( ضامِ غَ  رُ يػْ غَ  وُ أنّ  فِ وُ الكَ  ٓت  اً ضَ وُ مُ غُ  روُ األمُ  د  شَ أَ ) انيشتاين قاؿ:  فائدة

 إالٌ  النعمة تعرؼ ال: كيقاؿ. عنها كذىبواكذاقوىا كاعتادكا عليها  الناس ألفها شيء، كل كسعت ٤با
قٍاسى ُب غرر ا٢بكم ) فقدىا، بعد ا تػيٍعرىؼي قىٍدرى الًنعىم ٗبي أىٍحًسنػيوياٍ ( عن اإلماـ علي )ع( )ىاٍاًة ًضدًٌ إ٭بَّ

بىةى  ٍا  ،هاٍ قً راى فً  لى قػىبٍ النًٌعىٍم صيحى ا ٗبٍا عىًملى فػىٍيهاى فىًإنػَّهى  كإذا ُٓصُٕالبحار( تزكيؿي كىتشهىدي عىلى صىاًحًبهى
 بعد إالٌ  ضجيجها من تفيق ال ا٤باكينات كأصوات ة،لذٌ  تبقى فبل منها فتشبع ةاللذٌ  استمرت

يػٍري العىًيش: مى  !يعيش؟ ٤باذا يعرؼ ال ٲبوت ٤باذا يعرؼ ال كالذم فها،توقٌ  ، كىالى )خى ٍا يىٍكٍفيكى كىيػيٍغًنٍيكى
طاعه، إاٌل لرىجيلىًْب: عىٍآبىه مي  ُب ٍعيش الى خىٍّب ): (! عن النيب )ص( كى يٍ سً نٍ يػي  الى كى  كى يٍ لهً ييٍطًغٍيكى كىالى يي 
 . ُٖٔ/ٕٕالبحار (كىميٍستىًمعه كىاع

  ﴾ ٌَّْلًَُُُٕ ؼًِْهِزَ ِْٖٓ َُظٌَُِّخ ُٓصْلًَُّخ كََُؤًَْهُ َِحيًد ؤَََِْْٔنَد ًََُحِْٖ ﴿ - ٔ٘
 ا١بميل األخضر الزرع على أرسلنا كلئن( العذاب رِيح( )ِرًٰبا َأْرَسْلَنا َولَِ نْ ) القسم بواك كأقسم   
 فرأل( ُمْصَفرًّا فَػَرَأْوهُ ) كالضرع للزرع مهلكة رملية كعاصفة ترابية ريح مفسدة، ضارة رةمصفٌ  رٰبان 

 الريح تلك أثر من كتلفو يبسوو تراجعو  عبلمة كىو كا١بماؿ، ا٣بضرة بعد جافان  ان صفرٌ مي  الزرع الناس
 ٯبحدكف ،كأيسان  سخطان ( َيْكُفُروفَ ) الزرع صفرارا بعد لبقوا( َيْكُفُروفَ  بَػْعِدهِ  ِمنْ  َلظَل وا) العاصفة

 فإنو ا٤بؤمن حاؿ بعكس كحكمتو، هللا بقدرة يؤمن ال من حاؿ كىي نعم،اب٤ب كيكفركف النعمة
 عنهم حبس إذا إهنم: فائدة. دةالشٌ  ُب هللا ركح من ييأس كال ،انة عند كيصرب مةالنع عند يشكر
 أف ّٔم األجدر ككاف يشكركا، كٓب فرحوا السماء ءما أصأّم كإذا ككفركا، كسخطوا قنطوا الغيث
لِيَػْهِلَك  َمْفُعواًل  افَ كَ  َأْمًرا اَّللَُّ  ِليَػْقِضيَ  َوَلِكنْ ) الببلء عنهم لّبفع رعكالتضٌ  ابلدعاء هللا إٔب هوايتوجٌ 

كالٌدين  الربح، أساس على هللا يعبدكف إهنم ِْ/األنفاؿ( َمْن َىَلَك َعْن بَػيَِّنٍة َوَٰبَْيا َمْن َحيَّ َعْن بَػيَِّنةٍ 
كدينو  اب٣بالق اراتبوا كالشدائد ابلببلء واصً ٧بيٌ  فإذا مٍ هي شي لىًعقه على ألسنتهم ٰبوطونو ما دىٌرت معايي 

 َيُكوفُ  َما َوِمْنوُ  اْلُقُلوِب، ٓت  ُمْسَتِقّراً  اَثبِتاً  َيُكوفُ  َما ٲبَافِ اإل َفِمنَ ( )ع) علي إلماـا عن كحكمتو،
 . ، كما استعّب حاجة ٍب أرجعهامستقر غّبمضطرب ( َعَواِرىَ 

  ﴾ ًَُّْٖٓزُِِ ًٌََُّْخ بٌَِخ خًُُّػَدءَ خُصَُّّْ ظُِْٕٔغُ ًََُد خٌَُْْٔظََ ظُِْٕٔغُ َُد كَةَِّٗيَ﴿ - ٕ٘
 كال نصح معهم ينفع ال موات،كاأل ارالكفٌ  ىؤالء أف إٔب تعأب هللا نبو( اْلَمْوَتى ُتْسِمعُ  اَل  فَِإنَّكَ ) 

 ال ألهنم ٥بم ٠بع ال صمان  ،والعمي وابلصم اب٤بوتى فشبههم للكفار هللا ضربو مثل ىذا تذكّب،
 فبل الوجودنظاـ  عن وسٌ حً  ينفصل كالذم ستقامة،اال طريق إٔب يهتدكف ال عميان  ا٢بق، إٔب يصغوف
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 من يسمع ٤با يستجيب ال كالذم فيو،مؤثرة  حياة البليد  جامد تميٌ  وفه كسننو نظامو يدرؾ
 يبصر ال كالذم اف،عتسم أذانف لو كانت كلو أصم القلوب ُب النافذ السلطاف ذات هللا آايت
 هللا إنو ،ا٢بيوافك تبصراف عيناف لو كانت كلو أعمى الوجود صفحات ُب ا٤ببثوثة هللا آايت

 طبيعتهم بسبب ىذا كيرد قومو، من الكثّب ىداية ُب جهوده إخفاؽ عن الكرٙب ونبيٌ  مزٌ عى يػي  سبحانو
 كأفسدكا أىواءىم كاتبعوا بصّبهتم نطفأتا إهنم تغيّبىا، ُب لو حيلة ال الٍب قلؤّم كقسوة كعنادىم
 كصم موتى فإهنم ىؤالء مع دمحم اي كجهدؾ كقتك يعضٌ تي  فبل ا٥بداية، طريق عن فأعماىم فطرهتم
 تقدر ال كأنت ا٥بداية، عن عندىم االستقباؿ أجهزة كتعطيل ا٢بق، عن مشاعرىم نسدادال كعمي

 كانوا إذا مه مى ص ّٔم من ا٢بق النداء تسمع أف تقدر كال( ُمْدِبرِينَ  َولَّْوا ِإَذا) ا٤بوتى تسمع أف
عن  الضبلؿ، على رينمصٌ  القرآف حجج عن دبرينم معرضْب كانوا لو ّٔم ظنك فما مقبلْب،

: تػىٍوًفٍيقه ًمٍن هللًا، كىكىاًعظه ًمٍن نػىٍفًسًو، كىقػىبيوؿه ٩بٍَّن اإلماـ علي )ع( ) اليمٍؤًمني ٰبىٍتىاٍجي إٔب ثىبلىًث ًخصىٍاؿو
 :فائدة ّٖٓ/ٖٕالبحار( يػىٍنصىحىوي 

 يعِب كالقلوب، كالضمائر ا٤بشاعر موتى إ٠باع ايدمحم تستطيع ال( اْلَمْوَتى ُتْسِمعُ  اَل  فَِإنَّكَ ) -ُ
 كإف ا٤بوتى، حكم ُب فإهنم كالنصائح كا٢بكم ا٤بواعظ عاستما  عن مشاعرىم تدٌ سي  الذين الكفرة
( ٍستػىرىاٍحى ٗبىيًٌتو ، ًإ٭بَّىٍا اٍلمىيًٌتي مىيًٌتي األىٍحيىٍاءً اً لىٍيسى مىٍن مىٍاتى فى ( )ص) النيب عن الظاىر، ُب أحياء كانوا

 أا٣بط يتوقع كال رأيو على يصر من( ا١بٍىٍاًىلي مىيًٌته بػىٍْبى أىٍحيىٍاءُب غرر ا٢بكم ) ،ُٕٓصِٖ بحارال
 ،حسب ىواه ىو يراىا ما إالٌ  كالعلـو ا٥بدل من بشيءابلعقل  ينتفع أف يستحيل نفسو، من

 ! األموات مع كالكبلـ معوالبليغ  كالكبلـ
 الٍب كرغبتوككجهتو  ضالتو كاف إذا إالٌ  ا٢بق ٤بنطق يصغي حدأ ال( الد َعاءَ  الص مَّ  ُتْسِمعُ  َواَل )

َعاءَ ) عنها يسأؿ الٍب كحاجتو يطلبها  الداعي اتركْب معرضْب( ُمْدِبرِينَ  َولَّْوا ِإَذا) الدعوة ٗبعُب( الد 
 التقليد كيتبع الكثّبة، هللا آايت ُب رالتدبٌ  عن كبصره ك٠بعو فكره لعطٌ يي  الذم -ِ .كالدعوة

 العرؼ كتيار ا١بمعي العقل مع كٲبشي السائد،كا٤بعركؼ الدارج  ا٤بنحرؼ لوؼأاب٤ب كيؤمن عمىاأل
 تستطيع ال ىؤالء..  الدنيا كحبٌ  األان كحبٌ  ا٥بول كراء كيركض الفساد، لويتخلٌ  الذم العاـ

 فقست الدليل، كاف مهما يقتنعوا ال فأ على كصمموا مدبرين، ا٢بق عن أعرضوا ألهنم ىدايتهم
 اب٥بدل، االنتفاع عن كبصرىم ٠بعهم كبطلكالعناد  ابلكفر كماتت ذنؤّم، كثرة من لؤّمق

َأرََأْيَت كقولو )  .الطبيعية حالتهم إٔب ليعودكا نفسية معا١بة إٔب ٕباجة النفسي كا٤بريض ففيكونو 
ٌكن ا٥بىويل  ُب ّْالفرقاف/( َمِن اٚبَََّذ ِإ٥َبَُو َىَواُه َأفَأَْنَت َتُكوُف َعَلْيِو وَِكيبًل  غرر ا٢بكم )إاٌيكيٍم كىٛبى

نىةه كىآخً  (  (ةه نى ٧ًبٍ  رهي ًمٍنكيٍم، فىإفَّ أٌكلوي ًفتػٍ   . أكؿ: )أكىلىو يػىغيٌر كآًخرىهي يىضيرُّ
  ﴾ ٌَُُِِْٕٕٓٔ كَيُْْ زِأََّدظِنَد ُّآُِْٖ َْٖٓ بَُِّد ظُِْٕٔغُ بِْٕ ظََِدَُعِيِْْ ػَْٖ خُْؼُِِْٔ زِيَديُِ ؤَْٗطَ ًََٓد ﴿ - ٖ٘

  أصرَّ  من( َضبَللَِتِهمْ  َعنْ  اْلُعْميِ ) هتدم ال دمحم اي إنك( َضبَللَِتِهمْ  َعنْ  اْلُعْميِ  ِّبَاِدي أَْنتَ  َوَما) 
 عمياف إرشاد تستطيع كال ىدايتهم، عن الن ك مسؤ  كلست ،كاتٌبع ىواه كعىبىدى مناه الضبلؿ عمى على

 استحالة أشدُّ  فإهنم إرادهتم، ككامل فسهمأن من ا٥بداية يطلبوا ٓب إذا البصائر كضبلؿ القلوب
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 فإهنم العيوف، عمى منكأعمق كأضرُّ  شدُّ أ القلوب بصائر عمى فإف العيوف، عمي من للهداية
 َمنْ  ِإالَّ  ُتْسِمعُ  ِإفْ ) يهتدم؟ فكيف شيئان  يسمع ال كما شيئان  يبصر ال تكا٤بيٌ ٗبشاعرىم،  توفميٌ 

 العلمي القوؿ يستمع فإنو( ِبَِاَيتَِنا يُػْؤِمنُ  َمنْ ) األنفس كُب اآلفاؽ ُب طنةكالبا الظاىرة( ِبَِاَيتَِنا يُػْؤِمنُ 
رْ ) كقولو لوبكيق معو كيتفاعل بو رثكيتأ معناه ركيتدبٌ  قاهكيتلٌ   اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  الَِّذينَ  ، ِعَبادِ  فَػَبشِّ

 كا٥بداية ا٢بق بطبٌل  دمحم اي بك كيؤمن لك يستجيب إ٭با ،ُٖ-ُٕ/الزمر( َأْحَسَنوُ  فَػيَػتَِّبُعوفَ 
 ُب كدينهم ،كا٤بوقع البلئق ا١باهك  ا٤باؿ كصيد راءثك  ربح بطبٌل  فهم االنتهازيوف أما.. كاالستقامة

 تُ ثْ عِ بُ ( )ص) النيب عن. كميوؿ رغبةمن  فيك ٥بم كليس كقلؤّم، رؤكسهم ُب ال كجيؤّم بطوهنم
 كنز (َشيء َضبّلَلةال َمنْ  إليَّوِ  َولَْيسَ  َناً َمزِيػّ  إبَِلْيسُ  َوَخلقَ  َشيء، ىا٥بَدُ  َمنْ  إٙتّ  َولَْيسَ  غّاً َبلِ َومُ  اً َداِعيّ 

  .ٔٓ/القصص(َيَشاءُ  َمنْ  يَػْهِدي اَّللََّ  َوَلِكنَّ  َأْحبَػْبتَ  َمنْ  تَػْهِدي اَل  ِإنَّكَ ) كقولو ْٔٓ خّب العماؿ
 كىم كيستجيبوف، فكٱبضعو  كيتفاعلوف فيسلموف يسمعوف فهممن التسليم، ( ُمْسِلُموفَ  فَػُهمْ )

 سبيل بعوفيتٌ  إهنم حيث دمحم، اي عنو كتنهاىم بو أتمرىم ٗبا موفسلًٌ مي  ا٣بالص، هللا ٤بنهج منقادكف
 لسبلمة الصاّب، كالعمل ٲبافلئل استعدادىم كىو كالنصائح ا٤بواعظ كيسمعوف كالرشاد، ا٥بداية
 اإلٲباف، كحياة ا٥بداية نور بللتقٌ  نفوسهم كانفتاح كقلؤّم فطرهتم كسبلمة ،عندىم االستقباؿ أجهزة

 عن تبحث كلها ،كاللساف كالبصر السمع لو يكوف ان حيٌ  القلب كاف فإذا القلوب، حياة اإلٲباف إفٌ 
 ينتفع ال فإنو ا٥بداية، يطلب نفسو من كازع لبلنساف يكن ٓب إذا: فائدة ا٥بداية، نور كتطلب ا٢بق

 كمن أقدر، غّبىا على كاف نفسو تربية على قدر نكم أتثّبه، كاف مهما القدير البليغ ابلواعظ
 :ا٢بكم غرر ُب أعجز، غّبىا على كاف عنها عجز

 فإذا كالطلب، العرض:  قاعدة على تستند ا٢بياة فإف( نَػْفِسوِ  ْصبَلحِ إِ  ِمنْ  َعَجزَ  َمنْ  النَّاسِ  َأْعَجزُ )
 اْىَتَدى َفَمنِ ) كقولو غوايةال ٘بذبِب فسوؼ ا٥بداية أطلب ٓب كإذا الطلب، ٰبصل ٓب العرض ينفع ٓب

َا َا َضلَّ  َوَمنْ  لِنَػْفِسوِ  يَػْهَتِدي فَِإ٭بَّ َها َيِضل   فَِإ٭بَّ  . َُٖ/يونس( ِبوَِكيلٍ  َعَلْيُكمْ  َأَنَ  َوَما َعَليػْ
  ﴾خُْوًَُُِّ خُْؼَُِِْْ ًَىٌَُ ََّٙدءُ َٓد َّىُِْنُ ًََْْ٘سَصً ظَؼْلًد هٌَُّشٍ زَؼًِْ ِْٖٓ ـَؼَََ ؼَُّْ هٌَُّشً ظَؼْقٍ زَؼًِْ ِْٖٓ ـَؼَََ ؼَُّْ ظَؼْقٍ ِْٖٓ وََِوٌَُْْ خٍَُُِّ خَُِّوُ﴿ - ٗ٘
 كاقعيان  يان حسٌ  مؤثران  تصويران  رةمصوٌ  أكاخرىا، كيركف حياهتم، مشهود ُب أكائلها يركف مديدة جولة إهنا

 قبضة ُب أنو يدرؾ كىو ،حاؿ إٔب حاؿ من اإلنساف تنقل يةحمو  جولة كىي أمامهم، حاضرة كأهنا
ْنَسافُ  فَػْليَػْنظُرِ ) كقولو تعأب هللا  ا٢بياة ُب دكرتو تدكر كيف لينظر ٍب ٓ/الطارؽ( ُخِلقَ  ِممَّ  اإْلِ

 إٔب ا٥ببلؿ من با٤برتٌ  ابلتدريج الشهرية دكرتو ُب القمر يدكر كما ر،ا٤بدبٌ  را٤بقدٌ  ما٤بنظٌ  ابلتدريج
 أصل من الناس أيها بقدرتو أكجدكم الذم هللا( ْعفٍ ضَ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي اَّللَُّ ) ا٤بعُب الكماؿ،
 ٍب الرضيع، الوليد، ا١بنْب منها ينشأ الٍب النطفة تلك ُب ا٤بمثلة ا١بسدية البنية ضعف إنو ضعيف،
ضعف الطفولة كنعومتها مرحلة الضعف ا٤بنٌظم ا٤بتٌدرج، كىي  من كمراحل أطوار ُب بوفتتقلٌ  جعلكم

 ا١بدير ومن..  ان عقلي أك ان نفسي أك جسداين كاف الضىٍعفي أء كبراءهتا، ضعف ُب كل شيء سوا
 إ٭با( فو عٍ ضى  ةالً حى  ُب كأ افان عى ضً  خلقكم) يقل كٓب( َضْعفٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي اَّللَُّ ) تعأب قاؿ: ذكره
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 كالنفسي، ا١بسدم كياهنم منها صيغ الٍب األكٔب مدهتما الضعف كأف( َضْعفٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ )
 ّتَّ ) ا٤بكـر اإلنساف ىذا تكوين ُب شٌب كمظاىر كاسعة معاف ذك اآلية إليو تشّب الذم كالضعف

 التصاعدم ابلعدٌ  اإلنساف يبدأ م،ا٤بنظٌ  التدرٯبي الزمِب للَباخي( ّتَّ ( )قُػوَّةً  َضْعفٍ  بَػْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ 
 كقدرهتم الشباب قوة ىي ،أخرل مرحلة الطفولة ضعف مرحلة بعد من جعل أم ر،كا٤بدبٌ  را٤بقدٌ 

ةً ) ةً ) الضعف، تقابل الٍب القوية ا٤بعا٘ب تلك بكل( قُػوَّ  التكوين كُب ا١بسدم الكياف ُب( قُػوَّ
 تعا٘ب تزاؿ ال لكن الطبيعي، ٕبجمها قوتو كملت حيث..  إلرادماك  كالفكرم كالعقلي النفسي

 الواقع ُبة كالتجربة العقلي كقٌلة ا٣برب  النضوج متطلبات ُب النفسي ا١بانب ُب ضعف ا٤برحلة ىذه
 أبنواع عكالتمتٌ  الشهوات حبٌ  إٔب الضاغطة ا٤بيوؿ قوة أماـا٣باص،  كا١بنسي الغريزمك  ،العاـ
ةٍ  بَػْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ّتَّ ) اتاللذٌ  َبةً  َضْعًفا قُػوَّ  ( َوَشيػْ
 ابلتدريج اإلنساف انتكاسة مرحلة العمر، من األخّبة ا٤برحلة كىي التنازٕب العد مرحلة ىنا يذكر ٍب

 جعلكم مأ بنيتو، قوة سبٕب إنساف كل كجوىره، مظهره ُب حالو كتغيّب ر،كا٤بدبٌ  ركا٤بقدٌ  ما٤بنظٌ 
 كالضعف ا٥بـر كعبلمات الشيب ظهور مرحلة الكرب، مرحلة الشباب قوة مرحلة بعد من

 ةفالشيخوخ كالعقلي، كالنفسي ا١بسدم وكلٌ  اإلنسا٘ب الكياف ُب بمرتٌ  عفضى  كىو كالشيخوخة،
 الشيخوخة ك٘بسيم الكرب ّٔيئة كلكن ظواىرىا بكل ،الطفولة ضعفبشبيهة  مرحلة إٔب ٫بدارا

ْرهُ  َوَمنْ ) كقولو. كمنظرىا  ّتَّ  َخَلَقُكمْ  َواَّللَُّ ) كقولو ٖٔ/يس( يَػْعِقُلوفَ  َأَفبَل  ا٣ْبَْلقِ  ٓت  نُػَنكِّْسوُ  نُػَعمِّ
ً ا ِعْلمٍ  بَػْعدَ  يَػْعَلمَ  اَل  ِلَكيْ  اْلُعُمرِ  ؿِ َأْرذَ  ِإَ٘ت  يُػَرد   َمنْ  َوِمْنُكمْ  يَػتَػَوفَّاُكمْ   ىيوى ) كقولو َٕ/النحل( َشيػْ

ليغيوا ٍبيَّ  ًطٍفبلن  ٱبيٍرًجيكيمٍ  ٍبيَّ  عىلىقىةو  ًمنٍ  ٍبيَّ  نيٍطفىةو  ًمنٍ  ٍبيَّ  تػيرىابو  ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ  الًَّذم  لًتىكيونيوا ٍبيَّ  أىشيدَّكيمٍ  لًتػىبػٍ
ا  كيف رؼكيتصٌ  كلها، األمور ريدبٌ ( َيَشاءُ  َما ٱَبُْلقُ ) ٕٔ/غافر( قػىٍبلي  ًمنٍ  َبَّ يػيتػىوى  مىنٍ  كىًمٍنكيمٍ  شيييوخن
 َوُىوَ ) ٖٖ/النمل( َشْيءٍ  ُكلَّ  أَتْػَقنَ  الَِّذي اَّللَِّ  ُصْنعَ ) كقولو االتقاف درجات أحسن على يشاء

 ا٢بكمة من يشاء ما ىعل( اْلَقِديرُ ) كمصا٢بهم عباده أبحواؿ( اْلَعِليمُ ) كىو( اْلَقِديرُ  اْلَعِليمُ 
 . كا٤بصلحة

 ليس كأنو ،!بضعفْب ٧بفوفة قوتو كأف ضعفو العبد ييرم أف البليغة تعأب هللا حكمة كمن -ُ: فائدة
 الزايدة ُب قوتو استمرت كلو كقدرة، قوة ةيٌ أ إٔب كصل ٤با لو هللا تقوية كلوال النقص، إالٌ  نفسو من لو

 َشيء، رَأُسو طَأطَأ َما آَدـ ْبنِ ا َٓت  َثبلَثَةٌ  َلَوالَّ ( )ص) النيب عن!! كاعتدل كبغى لطغى توقف دكف
 ا٢بكم غرر ُب، ّٓصِٕ البحار مكابر، (بَ َواثّ  نَ ٤بََعهُ  َوأنَّوُ  يوِ فِ  نَ هُ وَكلّ  ،َوالَفَقرُ  َوا٤بَُوتُ  ضُ ا٤بَرَ 

هُ مِ  َفَخذْ  ْنكَ مِ  َذافِ خُ َوَي َما،ِفيهِ  َملْ فَاعْ  كَ ِفيْ  ِيَعَمبلفِ  َوالنػََّهارُ  اللَّْيلَ  إفَّ ) الكلم كدرر  ربادً فى ( َمانػْ
 ،كى لً غٍ شي  لى بٍ قػى  كى اغى رى فػى كى  ،ؾى رً قٍ فػى  لى بٍ قػى  اؾى نى غً كى  ،مكى قى سى  لى بٍ قػى  كى تى حَّ صى كى  ،كى مً رى ىى  لى بٍ قػى  كى ابى بى شى  مارً ثٍ ابستً 

 ُب اإلنساف بتغّب يالواقع يا٢بسٌ  ليلالدٌ  ّٔذا -ِ. كى تً وٍ مى  لى بٍ قػى  كى اتى يى حى كى  ،كى فً عٍ ضى  لى بٍ قػى  كى وتى قي كى 
 كىو ،كقدير كعليم ركمدبٌ  غّبَّ مى  كجود على يككاقع يكحسٌ  علمي دليل ٥بو ا٤بختلفة، خلقو مراحل
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 شكل ُب التغيّب ىذا على درقى يػي  الذم كأيضان . ا٤بطلقة كالطاعة العبادة يستحق الذم سبحانو هللا
 ا٤بناسب اإلنساف ليكوف كا١بزاء، ا٢بساب أجل من ا٤بوت بعد أخرل مرة يعيدكم أف قادر اإلنساف

 -ّ ،ّٗٓتنبيو ا٣بواطر صًعن إصبلًح ا٤بعاًد(  لى )ا٣باسر مىٍن غىفى  عن النيب )ص(، ا٤بناسب ا٤بكاف ُب
 ا١بسدية البنية اختبلؼ بسبب الشيخوخة، كمرحلة الشباب ٤برحلة اثبت نظاـ ٙبديد يصعب
  ...سكنو كمكافة الصحيٌ  وتبيئ كظركؼ توصحٌ  كمراعاة معيشتو طريقة كاختبلؼ لئلنساف

  ﴾ ُّاْكٌٌََُٕ ًَدٌُٗخ ًٍََُِيَ َٔدػَصٍ ؿََُْْ َُسِؽٌُخ َٓد خُُْٔفٌَُُِْٕٓ ُّوُِْْٕ خَُّٕدػَصُ ظَوٌُُّ ًٌَََّّْ ﴿ - ٘٘
 للجزاء كمقدرة ومةسمر  هناية من ٥با كالبد كشيبة، كقوة ضعف من رةا٤بقدٌ  اكمة النشأة ٥بذه البد

 القرآف طريقة على كاإلاثرة كا٢بركة اب٢بوار حافل القيامة، يـو شاىدم من مثّب مشهد ُب كا٢بساب،
 آخر ُب تقـو ألهنا الزمن، من القصّب ا١بزء كىي( ابلساعة) القيامة يـو يتك٠بٌ . النفوس تربية ُب

( ا٢بَِْسابِ  َسرِيعُ  اَّللََّ  ِإفَّ ) بسرعة ا٢بساب فيها كيتم مفاجئة ساعة كُب الدنيا، ساعات من ساعة
 كيبعث القيامة ساعة ٘بيء يـو( اْلُمْجرُِموفَ  يُػْقِسمُ  السَّاَعةُ  تَػُقوـُ  َويَػْوـَ : )ا٤بعُب ،ُٗٗ/مرافع آؿ

 الدنيا ُب مكثوا ما أبهنم ا٤بعاندكف آّرموف الكافركف ٰبلف( اْلُمْجرُِموفَ  يُػْقِسمُ ) للحساب الناس
 حياهتم مقابل ،٧بددة ساعة ادؿيع ككأنو الدنيا ُب عمرىم بتفاىة شعركا!  ساعة ككأنو العمر من

 ،ةعَ اْ طَ  الهَ عَ اجَ فَ  ،ةعَ اْ سَ  ايَ نػْ الد  ) ا٢بديث ُب حاب،السى  رً كمٌ  عمرىم مرَّ  لقد ،اآلخرة ُب ا٣بالدة
رَ  لَِبُثوا َما( )اْلَقَناَعةُ ا ىَ دَ وّ عَ ة، فػَ طّماعَ  سُ فْ َوالنػّ   الربزخ ُب أك الدنيا حياهتم ُب أقاموا ما( َساَعةٍ  َغيػْ
رَ ) ا٤بوت بعد  ٗتَْ  يُوَعُدوفَ  َما يَػَرْوفَ  يَػْوـَ  َكأَنػَُّهمْ ) كقولوالطويل،   الزمن مدة من قصّبة( َساَعةٍ  َغيػْ

 ُب كعمرىم أعما٥بم بْب الزمنية الفاصلة أف يشعركف أهنم ،ّٓ/األحقاؼ (نَػَهارٍ  ِمنْ  َساَعةً  ِإالَّ  يَػْلبَػُثوا
 ُب كانوا كذلك( يُػْؤَفُكوفَ  َكانُوا َذِلكَ كَ ) جدان  قصّبة اآلخرة ُب بدماأل كعمرىم كحسأّم الدنيا
 كالشر الباطل إٔب كٲبيلوف كالصدؽ ا٣بّب عن كيعرضوف ا٢بق عن يصرفوف( يُػْؤَفُكوفَ ) الدنيا

 على األمور كيركف كأىلو، ا٢بق ينصركف كال كينصركهنا، كيؤيدكهنا معها كيتفاعلوف كالكذب،
 بوفكيكذٌ  كيوٮبوهنا أنفسهم فيخدعوف ،ةخراف كالصدؽ ابطبلن  ا٢بق كيظنوف حقيقتها، خبلؼ
 َسْعيُػُهمْ  َضلَّ  الَِّذينَ  ،َأْعَمااًل  اِبأْلَْخَسرِينَ  نُػنَػبُِّ ُكمْ  َىلْ  ُقلْ ) كقولو خّب على هنمأ كٰبسبوف عليها

نْػَيا ا٢ْبََياةِ  ٓت  ًعا ُٰبِْسُنوفَ  أَنػَُّهمْ  َٰبَْسُبوفَ  َوُىمْ  الد   . َُْ-َُّ/الكهف( ُصنػْ
 َُد ًُنْعُْْ ًٌََُِنٌَُّْْ خُْسَؼْػِ ٌَُّّْ كَيٍََخ خُْسَؼْػِ ٌَِّّْ بََُِ خَُِّوِ ًِعَدذِ كِِ َُسِؽْعُْْ َُوًَْ ًَخُْةِميَدَٕ خُْؼَِِْْ ؤًُظٌُخ خٍََُِّّٖ ًَهَدٍَ﴿ - ٙ٘

  ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ
ٲبَافَ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  َوقَاؿَ )  ٱبلو ال ينالذٌ  الواعْب زينا٤بميٌ  الصا٢بْب ا٤بؤمنْب من فكانوا( َواإْلِ

 كالرباىْب العلمية اب٢بجج هللا ىداىم الذين ،ٕ/الرعد( َىادٍ  قَػْوـٍ  َوِلُكلِّ ) كقولو كمكاف زماف منهم
 كراء كأف د،ا٤بشهوي  هً ظاىر  من أكربي  الوجود ىذا أف دركواأك  كالقيامة، ابلساعة فآمنوا العقلية القطعية

 الَِّذينَ ) كىؤالء ا١بزاء، فيو يتملو خصائص أخرل  آخر عآب ُب آخرل ةحيان  الدنيا ا٢بياة ظاىر
ٲبَافَ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا  نصرة ُب كاإلٲباف اب٢بق العلم ٥بم، فان رً شٌ مي  كصفان  كصار ّٔما عليهم هللا نَّ مى ( َواإْلِ
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 مالعل ألف اإلٲباف، على العلم ـكقدٌ  ابإلٲباف، العلم كقرف ا٢بق، قو٥بم كاف ٥بذا ،كا٢بقوؽ ا٢بق
 صا٢بان  عمبلن  يثمر ال الذم العلم كأف العبادة، كتكوف اإلٲباف يكوف العلم رً دى قى  كعلى اإلٲباف، أساسي 
 قَاؿَ ) أم( اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىابىٍؿه ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضىبلىؿه ) ا٢بكم غرر ُب ،لو قيمة ال انفعان 

رَ  لَِبُثوا َما) قالوا الذين القيامة يـو ا٤بنكرين للمجرمْب( ٲبَافَ َواإْلِ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  ( َساَعةٍ  َغيػْ
 مكثتم لقدلو داللة عامة، ( اَّللَِّ  ِكَتابِ  ٓت  لَِبثْػُتمْ  َلَقدْ ) ىذا قولكم ُب مصيبْب غّب إنكم ،ٓٓ/الرـك

 قضائو كُب علمو سابق ُب هللا كتبو فيما الكتاب أـ ُبلو داللة عامة، ( اَّللَِّ  ِكَتابِ  ٓت ) كبقيتم
( اْلبَػْعثِ  يَػْوـِ  فَػَهَذا) القيامة يـو إٔب( اْلبَػْعثِ  يَػْوـِ  ِإَ٘ت ) افوظ اللوح ُب أك الربزخ عآب ُب أك ،كقدره

 اآلف بو علمكم ينفعكم فبل الدنيا ُب تنكركنو كنتم الذم كالنشور البعث يـو أمامكم ىو فها
ُتمْ  َوَلِكنَُّكمْ )  ؿُ بَل ضَ ) ا٢بكم غرر ُب. كالرساالت الرسل فكذبتم حق هللا كعد أف( ُموفَ تَػْعلَ  اَل  ُكنػْ

 (. ؿّ َتدِ ا٤بُسْ  َىبلؾُ  َل،ليَ الدَّ 
  ﴾ ُّْٕعَؼْعَسٌَُٕ ىُْْ ًََُد َٓؼٍََِْظُيُْْ ٌَََُِٔخ خٍََُِّّٖ َّنْلَغُ َُد كٌَََْْٓحٍٍِ ﴿ -ٚ٘

َفعُ  اَل  فَػيَػْوَمِ ذٍ )  الظا٤بْب ينفع ال اليـو ذلك ُب أم عذرىم، ينفعهم ال( مْ َمْعِذرَتُػهُ  ظََلُموا الَِّذينَ  يَػنػْ
 بعد فعا٥بمأ سوءى عل اعتذارىم ،ِْٓ/البقرة( الظَّاِلُموفَ  ُىمُ  َواْلَكاِفُروفَ ) كقولو كلغّبىم ألنفسهم

 من قةتمش( ُيْستَػْعتَػُبوفَ  ُىمْ  َواَل ) معذرهتم تقبل فبل االعتذار كقت فات فقد عليهم، ا٢بجة إٛباـ
 َوِإفْ ) كقولو العتاب كإزالة االسَبضاء: والعتىب العتىب، طلب: االستعتاب: ستعتبوفي عتب،

 كال هللا، السَبضاء ا٢بق إٔب الرجوع منهم يطلب ال أم ِْ/فصلت(اْلُمْعَتِبْبَ  ِمنَ  ُىمْ  َفَما َيْستَػْعِتُبوا
 من يعاتب أنو إذ تاب،الع عن األمر جلَّ  لقد األكاف، فوات بعد هناأل ابلتوبة ربكم رضواأ ٥بم يقاؿ
 يـو ال كالعقابكالثواب  ا٢بساب يـو ا٢بسم يـو اليـو ىذا أما أفسد، ما إصبلح منو يرجى

 فبل: ا٤بعُب أك ّٔ/ا٤برسبلت(فَػيَػْعَتِذُروفَ  ٥َبُمْ  يُػْؤَذفُ  َواَل ) كقولو يعتذركا أف ٥بم سمحيي  ال العتاب،
 ُكل  ) كقولو بنفسو، مشغوؿ إنساف لفك فعلوه، فيما أحد عليهم يعتب كال تقبل منهم معذرة
يمٌ  َيْسَأؿُ  َواَل ) كقولو ّٖ/ا٤بدثر( َرِىيَنةٌ  َكَسَبتْ  ٗبَا نَػْفسٍ  يًما ٞبَِ  . َُ/ا٤بعارج( ٞبَِ
  ﴾ُٓسْؽٌَُِِٕ بَُِّد ؤَْٗعُْْ بِْٕ ًَلًَُُخ خٍََُِّّٖ ََُْوٌََُُّٖ زِأََّصٍ ـِحْعَيُْْ ًََُحِْٖ َٓؽٍََ ًَُِّ ِْٖٓ خُْوُُْإَِٓ ىٍََخ كِِ ُِِنَّدِْ ظََُزْنَد ًََُوًَْ ﴿ -ٛ٘
 األمور تقريب كُب( ييفيدي الًعٍصمىة اإًلٍعًتبىٍاري )ٓت غرر ا٢بكم  لبلعتبار، هللا يضرّٔا األمثاؿ ىذه   

 كافة، للناس دستور كىو الكرٙب القرآف أماـ تعأب هللا فهمقأك  فهمها، ليسهل ابسوسة ا٤بعقولة
 كىو كالعقوؿ، القلوب يقاظإل شيء، لكل تبياف كفيو كسيلة، كل من كفيو مثل، كل من فيو الذم

 ٓت  ِللنَّاسِ  َضَربْػَنا َوَلَقدْ ) كمكاف زماف ككل بيئة كل كُب جيل كل ُب عقل ككل قلب كل ٱباطب
 كل م٥ب ككصفنا البياف، ُب أغنيناىم ٕبيث للناس نابيٌ  لقد اب كيقسم( َمَثلٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْلُقْرَآفِ  َىَذا
 أمر من إليو ٰبتاجوف ما كسائر ا٤برسل كصدؽ كا٢بشر كالتوحيد ،مثاؿكاأل فصارت مهمة صفة
 كالسنن كالشرائع كا٢بكم ا٤بواعظ من العقاب، من كالَبىيب الثواب ُب الَبغيب ُب ،كدنياىم دينهم

 لبسالٌ  كيزيل ،بعوهليتٌ  ا٢بق حيوضٌ  ٩با.. صصى كالقى  كالعرب كاألخبار كاألمثاؿ كاألنظمة كالقوانْب
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تَػُهمْ  َولَِ نْ . )را٤بتدبٌ  الناظر بو كيعترب را٤بتفكٌ  بو دمتيه ٩با. ليجتنبوه عنهم كالباطل  كهللا( ِبَِيَةٍ  ِج ػْ
 من انطقة آبية جئتهم أك البيضاء كاليد كالناقة كالعصا اآلايت من اقَبحوا ٗبا دمحم اي جئتهم لئن

 .ذنؤّم كثرة من قلؤّم كقسوة عنادىم شدة من( َكَفُروا ينَ الَّذِ  لَيَػُقوَلنَّ ) البياف كاضحة القرآف
 ما أم الباطلة، الفاسدة السيئة السلبية ا٤بعا٘ب لكل جامع تعبّب: مبطلوف( ُمْبِطُلوفَ  ِإالَّ  أَنْػُتمْ  ِإفْ )

 ،وككحي هللا كتاب قرآف أنو عوفكتدٌ  ،الكبلـ وفكقزٌ ت ركف،كٌ مز  الوفجٌ دى  إالٌ  ا٤بؤمنوف أيها أنتم
 دينىآّا كاألحرار الصبلح كأىل ا٤بستقيم كاإلٲباف الصحيح العلم أىل على يتطاكلوف ،ذاكىك

 يقيسوف إهنم! وفقٌ ٧بي  أهنم اإلرىاب أىل كالعمبلء ا٣بونة عن كيقولوف مبطلوف، أهنم عنهم فيقولوف
لو كقو  اإلنساف عند الصحيحة سيا٤بقاي يقلب الضبلؿ كىكذا كأىوائهم، ٗبنافعهم كالباطل ا٢بق

ْنَسافُ  وََكافَ  َمَثلٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِللنَّاسِ  اْلُقْرَآفِ  َىَذا ٓت  َصرَّفْػَنا َوَلَقدْ )  ْٓ/الكهف( َجَداًل  َشْيءٍ  َأْكثَػرَ  اإْلِ
 . البياف من ٌٌب شى  كجوه على كرران: فنارّ صَ 

  ﴾ َّؼٌََُِْٕٔ َُد خٍََُِّّٖ هٌُُِذِ ػَََِ خَُِّوُ َّؽْسَغُ ًٍََُِيَ ﴿ -ٜ٘
 َعَلى اَّللَُّ  َيْطَبعُ ( )ُمْبِطُلوفَ  ِإالَّ  أَنْػُتمْ  ِإفْ ) قالوا الذين السابقة اآلية ُب الشكل ىذا على (َكَذِلكَ )

 ا٤بعاندين ا١بهبلء الكفرة ىؤالء كبصائر قلوب على هللا ٱبتم أم: يطبع( يَػْعَلُموفَ  اَل  الَِّذينَ  قُػُلوبِ 
 قلؤّم لقسوة ىدايتهم، ُب لى أمى  كال النصحيها نور اإلٲباف كال يؤثر ف إليها ينفذ كال خّب يدخلها فبل

 سلكوا ألهنم تعأب هللا إٔب الطبع كنسب نفوسهم، كفسادكغلظة طبائعهم  بصائرىم كعمى
على  كالنتائج كا٤بسببات، األسباب قاعدة ضمن ا٣باسرة، النتيجة ىذه إٔب ا٤بؤدية السبيل ابختيارىم

 ُب كأكسع ا٣بتم من أعم والطبع ،ٓ/الصف( قُػُلوبَػُهمْ  اَّللَُّ  اغَ َأزَ  زَاُغوا فَػَلمَّا) كقولوضوء ا٤بقدمات  
 على ا٣بتم أف كما قلؤّم، ُب ا٢بق نفوذ عن مانعة الطبع حالة فإف النقش، من كأخص ا٤بعُب

 الذين قلوب على كٱبتم هللا يغلق( يَػْعَلُموفَ  اَل  الَِّذينَ  قُػُلوبِ  َعَلى) فيها التصرؼ عن مانع األشياء
 على كيبقوا كآايتو، اب ا١بهل على يبقوا كأف ينفعهم، ما موايتعلٌ  أف يريدكف كال العلم فيطلبو  ال

 ـكالتقدٌ  ا٢بق ىو كا٤بفاسد الضبللة من عليو مى ما أف كيعتقدكف ا٤بركب، كا١بهل كالفساد العناد
 تلك أبف سبحانو لعلمو كرعايتو كرٞبتو وألطاف هللا ٲبنعهم أم قلؤّم على( اَّللَُّ  َيْطَبعُ ): فائدة

 كقولو ا٣باصة اإل٥بية كالرعاية الرٞبة تلك ّٔا يليق كال نور ا٥بداية، معها يتناسب ال القاسية القلوب
 ا٣برافات على كفكيصرٌ  ُٔ/البقرة( ِ٘بَارَتُػُهمْ  َرٕبَتْ  َفَما اِب٥ْبَُدى الضَّبَلَلةَ  اْشتَػَرُوا الَِّذينَ  ُأولَِ كَ )

 َعنْ  َلُيِضل َنا َكادَ  ِإفْ ) كقولوكقناعاهتم   طبائعهم من جزءان  فصارت ابتدعوىا كسخافات اعتقدكىا
َها َصبَػْرَنَ  َأفْ  َلْواَل  َآ٥ِبَِتَنا  . ِْ/الفرقاف( َعَليػْ
   ﴾ ٌُّهِنٌَُٕ َُد خٍََُِّّٖ َّْٕعَىِلَّنَّيَ ًََُد لَنٌّ خَُِّوِ ًَػًَْ بَِّٕ كَدصْسُِْ ﴿ -ٓٙ

 كسيلة: َبصوال( َكفر ٔتَّ  َوَمنْ  ،َظفر رَ َصبػَ  َفَمنْ ) كجهلهم كأذاىم تكذيبهم على دمحم اي فاصرب
 صدر كسعة ٝبيل صرب إٔب ٕباجة طريق كل كُب الطويل، الرسإب الطريق ُب الناجحة ا٤بؤمنْب

 ِمنَ  اْلَعْزـِ  ُأوُلو َصبَػرَ  َكَما فَاْصَِبْ ) كقولو كاسع كأفق ككعي كمعرفة علم إٔب كٕباجة ،لكٙبمٌ 
 بنصر كعد الذم ،اإلٲباف عبلمات من هللا بوعد الثقة ،(َحق   اَّللَِّ  َوْعدَ  ِإفَّ ) ّٓ/اؼاألحق( الر ُسلِ 
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نْػَيا ا٢ْبََياةِ  ٓت  َآَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لَنَػْنُصرُ  ِإَنَّ ) كقولو األرض ُب كاالستخبلؼ ا٤بؤمنْب  َويَػْوـَ  الد 
 البد مناسبة ظركؼ ُب دمؤكٌ  كعهد ينجز، أف البد (َحق  ) الوعد ىذا إف ،ُٓ/غافر( اأْلَْشَهادُ  يَػُقوـُ 

 النيب عن ،ٕٖ/النساء( َحِديثًا اَّللَِّ  ِمنَ  َأْصَدؽُ  َوَمنْ ) كقولو حْب بعد كلو شك ببل يتحقق أف
 َواَل ) ٖٖصٕٕالبحار( راً سْ يُ  رِ الُعسْ  َمعَ  َوإفَّ  ،الُكَربِ  َمعَ  َوالَفَرجَ  ،الَصَْبِ  َمعَ  الَنْصرَ  إفَّ ( )ص)

 ٰبملنك ال ك،يعجلنٌ  ال ك،يزعجنٌ  ال يستفزنك، ال: يستخفنك ال( يُوِقُنوفَ  اَل  الَِّذينَ  فَّنَّكَ َيْسَتخِ 
 هللا بوعد يوقنوف ال الذين ٰبملنك ال أم الصرب، قلة بسببكردكد األفعاؿ  كالقلق ةا٣بفٌ  على

 الغضب لشدة ما٢بك ُب كالعجلة أكانو، قبل ؾالتحرٌ  ُب عكالتسرٌ  ؼالتصرٌ  ُب ةا٣بفٌ  على سبحانو
 كال ٛبل كال ٘بزع فبل كالفساد، كاإلعراض العناد ُب كا٤بقبولة ا٤بعقولة ا٢بدكد لتجاكزىم عليهم،
 ُب ا١بهاد طريق ُب ابلثبات كعليك كإيذائهم، تكذيبهم بسبب ا١بميل الصرب تَبؾ كال تضجر
 كالثبات االستقامة لىع الصرب طريق ىو ا٤بؤمنْب فطريق خوؼ، كال ةى رى يػٍ حى  كال قلق ببل هللا سبيل

 ،ُٖٔ/عمراف آؿ( اأْلُُمورِ  َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  فَِإفَّ  َوتَػتػَُّقوا َتْصَِبُوا َوِإفْ ) كقولو طويبلن  كاف مهما كاليقْب
كضياعهم  اآلخرين اضطراب حالة ُب أكثرقيمتها  تظهر كبّبة نعمة االستقامة على الثبات فإف
 . قلقهم ظركؼ كُب

 :فائدة
 فإف كضع، إٔب كضع من كاالنتقاؿ حالة، إٔب حالة من التحوؿ كىي ،ا٣بفة من :االستخفاؼ -ُ

 إف. بو البلئق كمكانو موقفو عن زحزحتو كيريد لو يعرض عارض لكل سهل ىدؼ ا٣بفيف الشيء
 اثبتان  رزينان  كن أم القلوب، كل العظيم ٖبلقك كتستوعب الناس، لكل صدرؾ يسع أف مسؤكليتك

 اب ا٤بوقنْب من يكونوا أف إٔب ا٤بؤمنْب اآلية تدعو. هللا إٔب الدعوة طريق مواصبلن  ٗبواقفك، كقوران 
 ةي أيٌ  تصادفو ال راسخان  جببلن  يكوف كأف كإٲبانو، مواقفو ُب يثبت أف إٔب (ص) النيب وتدعو كبنصره،

 كال ا١بباؿ تزكؿ راسخان  اثبتان ( ص) النيب ككاف حياتو، جوانب من جانب أم ُب كاستخفاؼ ةفٌ خً 
 َما األَمرُ  َىذا ؾَ رُ أتػْ  أفْ  َعَلى ََشَاٙت  َٓت  رَ َوالَقمَ  ٲَبِيَِب  َٓت  الّشْمسَ  ُعَواَوضَ  َلوْ ) القائل كىو يزكؿ
يصف النيب )ص( بعض أصحابو بصفات ٭بوذجية ٩بيزة عالية ا٤بضامْب  (ُدَونَوُ  أَىَلكَ  أوَ  َترْكَتوُ 

 .ُْْ/٦ّبمع البياف( أىثٍػبىتي ُب قػيليوئًًٍّم ًمنى ا١ٍبًبىٍاًؿ الرَّكىٍاًسيٍ  ًإفَّ ًمٍن أيمًٍَّب لىرًجىٍاالن اإًلٲٍبىٍافي فيقوؿ )
 ربً الدَّ  لىعى  رى اٍ سى  نٍ مى كى  ،ُٓٔ/ٕٕالبحار( اهٍ مً يٍ واتً ًٖبى  اؿي مٍ األعٍ كى  اهٍ امً مٍ تى ب روي األمي ) عن النيب )ص( -ِ
 اِب٥ْبَُدى َرُسوَلوُ  َأْرَسلَ  الَِّذي وَ ىُ ) كقولو العوائق كانت مهما سيتحقق لرسالتو هللاً  رى صٍ نى  فأكى  ،لٍ صى كى 

ينِ  َعَلى ِلُيْظِهَرهُ  ا٢ْبَقِّ  َوِدينِ   إعداد إٔب ٕباجة كلكن ،ّّ/التوبة(اْلُمْشرُِكوفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّوِ  الدِّ
كعلم  صاّب عمل من خاؿو  فارغ كبلـ من ا٢بق انتصر كما الظفر، تناؿ حٌب ٝبيل كصرب مناسب
يعيش حالة  يوقن ال الذم فاإلنساف( يُوِقُنوفَ  اَل  الَِّذينَ  َيْسَتِخفَّنَّكَ  َواَل ) فاّب كصربراجح 

 بقلقو اآلخرين على كيؤثر لة،جى كالعى  كالقلق الشك يعيشأم كاالىتزاز كاالستفزاز االستخفاؼ، 
 كقدكهتم، قائدىم على ضاغطة ةالح ٝبيعان  فيكونوف بينهم، كعدكل قلق عنصر كيكوف كعجلتو
 أف من بدؿ ضغطهم، مستول إٔب هبطكقد ي االستفزاز،كمعاانة كاالىتزاز  القلق حالة معهم فيعيش
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 ليكوف ا٣بطّب، اال٫بدار ىذا من( ص) ا٤بصطفى ونبيٌ  تعأب هللا رذٌ حى  لقد! كقوتو عزٲبتو إٔب يرفعهم
 . ا٤بختلفة ا٢بياة ميادين ُب لآلخرين بليغان  قرآنيان  درسان 

 َُيونس/(اْلَعاَلِمْبَ  َربِّ   دُ ا٢بَمَ  )أفَّ  َدْعَواَن كآخر
َوْعُي ) هللا بعوف ُت. ٔٛٔ/األعراؼ( يَػْعِدُلوفَ  َوِبوِ  اِب٢ْبَقِّ  يَػْهُدوفَ  ُأمَّةٌ  َخَلْقَنا َو٩ِبَّنْ : ) نقوؿ ا٣بتاـ وٓت

، لسورة اْلُقْرآِف اْلُمَيسَّر(  تتم واب٢بمد ا٢بمد وا٤بّنة، فللو متواصل ٔبهد بقدرىا، ال بقدري الرـو
ا٢بجة  ذي/ ٕ٘ ا٤بوافق ـٕٛٔٓ/ ٕٔ/ٕ٘ اريخػػػػػػػػػػػػػبت النقمات، وتدفع الَبكات وتزداد لصا٢باتا

 الكرٲبة القرآنية السّور بقية تكملة على يعيننا أف تعا٘ت هللا داعْب الكاظمية، العراؽ، ٓت ىػ،ٜٖٗٔ/ 
  .الدعاء ٦بيب ٠بيع إنو

 .البغدادي قاسم مكي: القرآِن الباحث بقلم
 
 
 

 من مقاصد السورة: 
( كما ا٢باؿ ُب التوحيد والنبوة وا٤بعادز على األصوؿ الثبلثة )موضوع العقيدة كتركٌ مكية، تعاِب 

السور ا٤بكية. ابتدأت السورة بذكر القرآف ا٤بعجزة ا٣بالدة، كأقامت ا٢بجج على كحدانية هللا، 
ق ُب تكوينو ٩با أيخذ ابلقلب كيبهر م ا٤بتناسكذكرت دالئل قدرة هللا ُب إبداع ىذا الكوف ا٤بنظٌ 

، كختمت السورة ُُاآلية/( َىَذا َخْلُق اَّللَِّ فََأُروِن َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِوِ العقل كقولو )
( الشتما٥با على سورة لقمافكال بنوف، ك٠بٌيت ) ؿابلتحذير من يـو القيامة الذم ال ينفع فيو ما

 ،البليغة الٍب تضمنت فضيلة ا٢بكمة كسر معرفة هللا تعأب كصفاتو( ككصاايه لقماف ا٢بكيمقصة )
سبب نزلت السورة بعد الصافات،  ،كاألمر ٗبكاـر  األخبلؽ كالنهي عن الشرؾ كالقبائح كا٤بنكرات

ه كالديو فنزلت السورة. : أف قريشان سألت النيب )ص( عن قصة لقماف ا٢بكيم مع ابنو كعن برٌ نزو٥با
هللا بو ٓت ليلتو ثبلثْب ملكًا  لَ كَّ من قرأ سورة لقماف ٓت ليلة، وَ الباقر )ع( ) : عن اإلماـفضلها

ٰبفظونو من إبليس وجنوده حٌب يصبح، فإذا قرأىا ابلنهار ٗت يزالوا ٰبفظونو من إبليس وجنوده 
: ىذا الفضل بشرطو كشركطو كاالستقامة على مبلحظة، ُِّصٖ( ٦بمع البياف حٌب ٲبسي

 طو. منهج هللا من شرك 

 
   ﴾ خمل﴿  -ٔ
الذم أفحم العلماء  ،ٔب إعجاز القرآفإ( ا٢بركؼ ا٤بقطعة للتنبيو ألف ، الـ ، ميم( تقرأ )اٗت)

ف من ىذه ا٢بركؼ ا٥بجائية كىي ُب متناكؿ أيدم دابء كالفصحاء كتاابن مثل القرآف، كىو مؤلٌ كاأل

 ترتيبها
31 

 ياتهاآ
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رآف ا٤بعجز بعلومو كببلغتو، كىذا دليل كتاابن مثل الق  الناطقْب ابلعربية، كىم عاجزكف أف يؤلفوا منها
 . على أنو تنزيل من هللا ا٢بكيم العليم

   ﴾ ىًًٍُ ًَََلَْٔصً ُُِِْٔمِْٕنِنيَ ،  ظِِْيَ آََّدضُ خٌُِْعَدذِ خُْمٌَِِْْ ﴿ -ٖ -ٕ
( اسم اإلشارة للبعيد بدالن عن القريب، لبياف ٠بو آايت القرآف كفضلو كفخامتو ُب ذاتو تِْلكَ )

( آايت السور ا٤بباركة ابلغة األٮبية ُب ا٢بكمة، صدرت من تِْلكَ اس )نُب أتثّبه كىدايتو للكرفعتو 
: أهنا إحكامها ومن( َآاَيُت اْلِكَتاِب ا٢ْبَِكيمِ حكيم خبّب لتكوف ٥با عبلقة بكبلـ لقماف ا٢بكيم. )

ْلَباِطُل ِمْن بَػْْبِ َيَدْيِو َواَل اَل َيَْتِيِو ا٧بفوظة من التغيّب كالتبديل كالزايدة كالنقص كالتحريف كقولو )
: أف كل أخبارىا السابقة كالبلحقة مطابقة للواقع كمطابق ومن إحكامها، ِْفصلت/( ِمْن َخْلِفوِ 

كالوعظ كا٣بوؼ كالرجاء، : أهنا آايت ٝبعت بْب الَبغيب كالرىيب، ومن إحكامها٥با الواقع، 
حكاـ ك٫بوىا قد دعمت بعضها القصص كاألنك ٘بد آايهتا ا٤بتكررة كأ: ومن إحكامهاالبليغ، 
 .كليس بينها اختبلؼبعضان 

كا٥بداية ا٤بنظمة ا٤بنٌسقة ( اب٢بكمة، يلقي عليو ظبلؿ ا٢بياة القرآفككصف هللا تعأب الكتاب )
كفيو  ان صف اب٢بكمة ُب قولو كتوجيهو، ككأنو فيو ركحفاضل ٩بيز متٌ  كاإلرادة، ككأ٭با ىو كائن حيٌ 

ذاتية ٩بيزة ٤با فيو من إيناس النفوس، كلو قابلية قيادية حركة فاعلة، كلو شخصية  حياة مؤثرة كفيو
خرين، كتأثر الصديق ابلصديق كأتثر ا٢بكمة اب٢بكيم. الصحبة كالصداقة كالتأثر كالتأثّب ابآل

كتاب ا٢بكمة الفائقة كالعلم   و( كقد كصف الكتاب اب٢بكيم لبياف أنَآاَيُت اْلِكَتاِب ا٢ْبَِكيمِ )
كالصحيح كا٣بطأ، كىو كتاب  ،الصحيح، كتاب الفرقاف الذم يفرؽ كيفصل كٲبيز ا٢بق كالباطل

لغو، كالذم فاؽ كل كتاب ٠باكم سابق ككضعي الحق ُب بيانو لهو كالٌ زه عن ا١بهل كالعبث كالٌ نٌ مي 
بلن، كعلومو كتشريعو كأىدافو، كصف الكتاب اب٢بكيم لقوة كمتانة ٧بتواه فبل ٯبد الباطل إليو سبي

اين للتسلية كقضاء الوقت، كليس من )٥بو ا٢بديث( للَبؼ الفكرم كأ٭با ىو  فهو ليس كبلمان عادٌ 
 .كتاب ىداية كدراية كرعاية كٞباية ليكوف دستوران لئلنساف ليسّب على منهج هللا ا٤بستقيم

 ( ُىًدى َوَرْٞبًَة ِلْلُمْحِسِنْبَ ) -ّ
( يهديهم إٔب منهج هللا ا٤بستقيم ٤با فيو ُىًدى) ُٖٓالبقرة/(ُىًدى ِللنَّاسِ أنزلنا ىذه اآلايت اكمة )
( َوَرْٞبَةً ان كمن الضبلؿ كالفساد )األ صهم من ٨باطر ا٥بول كحبَّ من الصبلح كالفبلح، كٱبلٌ 

( يسكبها ُب القلب ليطمئن، كيقود إٔب ا٣بّب َرْٞبَةً ينجيهم من العذاب كدليل كحجة للعارفْب )
( خاصة للذين ٰبسنوف للناس كيقضوف حوائجهم كال َرْٞبَةً لرٞبة هللا، ك) الكثّب، كا٥بداية مقدمة

ها نالٍب تستحسالصا٢بات النافعات ( العاملْب للحسنات ِلْلُمْحِسِنْبَ ) ، أم رٞبةكف ٥بمؤ يسي
ارة ابلسوء نفسهم األمٌ أبوف الذين يهذٌ  م، كىاين ضار حا٤بطيعوف  الناىضْب ابّٓتمع  مالنفوس كى
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هنم ا٤بنتفعوف ألكف الفرائض كاملة، كإ٭با خصوا ابلذكر عاداهتم السيئة ابلتدريج، كيؤدٌ ركف كيطهٌ 
 . ُٓٗالبقرة/( َوَأْحِسُنوا ِإفَّ اَّللََّ ٰبُِب  اْلُمْحِسِنْبَ كقولو )  مابلقرآف أكثر من غّبى

  ﴾ؤًَُُحِيَ ػَََِ ىًًٍُ ِْٖٓ ََزِّيِْْ ًَؤًَُُحِيَ ىُُْ خُُْٔلِِْمٌَُٕ ،  ىُْْ ٌُّهِنٌَُٕ  خٍََُِّّٖ ُّؤٌَُِْٕ خُصََِّدشَ ًَُّاْظٌَُٕ خًََُّّدشَ ًَىُْْ زِدُْأَوَُِشِ﴿ -٘ -ٗ
كف الصبلة أداءن كامبلن، ( من صفات ىؤالء اسنْب أهنم يؤدٌ الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَّبَلَة َويُػْؤُتوفَ ) 

ها الصحيح، يقيموهنا ُب أكقات كخشوعها كطهارهتا كآدأّا كعلومها كعلى كجهكمقدماهتا أبركاهنا 
، ال االتياف ٕبركات كالنٌية ووف عليها ابستمرار مع حضور القلب كإخبلص التوجٌ كمفضيلتها كيدا

 ،الصبلة ا٣بارجية كىيئتها الظاىرية فقط، فإف حركات الظاىر ال ٙبقق معُب إقامة الصبلة
ثرىا ُب شعور الفرد كآّتمع ُب : صلة كثيقة بْب القلب كالرب، كبذلك تتحقق حكمتها كأوالصبلة

 لو جلٌ  ؽ حبلكة القرب منو سبحانو كا٢ببٌ سلوكهم العاـ، كيتم ابلصبلة ىذا األنس اب، كتذكٌ 
 ِٖالرعد/( َأاَل ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِ ن  اْلُقُلوبُ كعبل، كتشعر ابلسكينة النفسية كاالطمئناف القليب كقولو )

زكاة من بْب ٝبيع الفرائض، للداللة على أهنما رأس األعماؿ ا٢بسنة كاقتصر الذكر على الصبلة كال
( ٤بستحقيها طيبة ّٔا نفوسهم ابتغاء مرضاة هللا، كيتحقق ابلزكاة َويُػْؤُتوَف الزََّكاةَ كأىم الفرائض )

ها كٖبلها الفطرم كحبها للماؿ كزايدتو، كبذلك ٰبصل هتذيب نفوسهم استعبلء النفس على شحٌ 
، كالزكاة تبْب أف ٗالشمس/( َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىاكقولو )كتعلقهم ٕبٌب الدنيا  رذيلة من الصفات ال

ل فا٤بؤمن يؤثر ٧ببة هللا على ٧ببة ا٤باؿ، كبذلك تقاـ كتستقيم حياة آّتمع ابعتماد نظاـ التكا
، ك٠بٌيت آخرة ـو ُب الدنيا( ٠بٌيت آخرة ألهنا آخر يَوُىْم اِبآْلَِخَرِة ُىْم يُوِقُنوفَ جتماعي العاـ )اإل

قوف ابلدار اآلخرة كا٢بساب كا١بزاء كيعتقدكف ّٔا اعتقادان ( يصدٌ يُوِقُنوفَ )ألهنا ُب عآب آخر أبدم 
جازمان ال ٱبالطو شك كال التباس كال ريب، كّٔذا اإليقاف الذم يقـو ُب ظلو العمل، ٯبيء العمل 

( لتأكيد ُىمُ عف كال فتور، كتكرار ضمّب )فة كاملة حيث يعطيو ا٤برء كل مشاعره ببل ضصعلى 
 .م كتفيد ا٢بصرهنإحساهنم كإيقا

 ( ُأولَِ َك َعَلى ُىًدى ِمْن َرّبِِّمْ ) -ٓ   
ِإفَّ ( على طريق ىداية هللا ال طريق ىول أنفسهم كقولو )َعَلى ُىًدى ِمْن َرّبِِّمْ أكلئك اسنوف )

م على نور كعلم من رّٔم يهديهم إٔب صراط مستقيم ُب ، كأهنَُِالبقرة/( ُىَدى اَّللَِّ ُىَو ا٥ْبَُدى
َمْن ، كُب غرر ا٢بكم )َْالنور/(َوَمْن ٗتَْ ٯَبَْعِل اَّللَُّ َلُو نُورًا َفَما َلُو ِمْن نُورٍ القوؿ كالعمل كقولو )

ثلى الذم يصل بو إٔب الغاية ا٤با٥بادم و إٔب النور توجٌ من أفلح قد ( أَىَتّدَى بَػُهَدى هللا أّرَشَدهُ 
( ىؤالء َوُأولَِ َك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ كتنجيو من الضبلؿ ُب الدنيا كمن عواقب الضبلؿ ُب اآلخرة )

اسنوف ىم الفائزكف ُب الدنيا كاآلخرة، لكوهنم ما دخلوا ُب ابطل قط، كال خرجوا من ا٢بق ُب 
( َوُأولَِ كَ ، ككرر اإلشارة )الشدة كالرخاء كُب القوؿ كالعمل، إهنم إ٭با فازكا ألهنم على ىدل من رّٔم

تنبيهان على عظم قدرىم كفضلهم. ٤با ذكر حاؿ السعداء الذين اىتدكا بكتاب هللا، عطف عليهم 
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( متفاعلْب معو ٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ بذكر حاؿ الضالْب األشقياء الذين أعرضوا عن القرآف كأقبلوا على )
 عن سبيلو.  دَّ صيلهي عن طاعة هللا كي( يشَبم ما َيْشََبِي ٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ إٔب درجة )

   ﴾ يَ َُيُْْ ػٍََخذٌ ُٓيِنيًٌََِٖٓ خُنَّدِْ َْٖٓ َّْٙعَُُِ َُيٌَْ خُْمًَِّػِ ُُِْعََِّ ػَْٖ َٔسَِِْ خَُِّوِ زِـَُِْْ ػٍِِْْ ًََّعَّىٍَِىَد ىًًُُّخ ؤًَُُحِ ﴿ -ٙ
: ىناؾ صنف من ا٤بعُب( ا٢ْبَِديثِ  ٥َبْوَ ( ىنا للتبعيض، فمن يعرض عن ىدل هللا فإنو ٱبتار )ِمنْ ) 

( أبم ٜبن، يشَبم أم ٱبتار كيرغب من يبذؿ الثمن َمْن َيْشََبِيالفاسدة ) وقناعاتبالناس ٨بدكع 
و حا٥بم ٕباؿ من يشَبم سلعة بٌ استعارة تشبيهية، شى كناية ببلغية ك ( كىذه  ٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ ُب شراء )

 يستبدؿ بطريق االستعارة التشبيهية، كالنص عاـ كىو خاسر فيها، كاستعار لفظ يشَبم ٤بعُب
( ٗبالو كيشَبيو َيْشََبِي ٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ لتصوير ٭بوذج من الناس موجود ُب كل زماف كمكاف، إنو )

فهو ٥بو رخيص اتفو يفُب  ،كيبذؿ تلك األٜباف الغالية كيتفاعل معو! بوقتو كيشَبيو برغبتو كحياتو
فارغ اتول شَبم ا٢بديث التافو إنو حقان إنساف اتفو، سيء النية كالغاية فيو عمره ادكد، كالذم ي

( على كل شيء ٰبرؼ اإلنساف عن ىدفو ا٤بهم، ٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ ( تطلق كلمة )َيْشََبِي ٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ )
 كىي كلمة ٥با معُب كاسع ال ينحصر بشيء معْب. 

كييبعد عن  ،ا٣بّب ُب القوؿ كالعمل نسبيل هللا كع : كل شيء يلهي عنلهوالّ ( ٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ )
مة كا٢بديث الفارغ كالقصص التافهة، االستقامة كعما ىو ينفع، كالغناء كالطرب كا٤بوسيقى ارٌ 

ع الفاسد كا٤بفسد، كاألفبلـ ا٣بليعة كالربامج ا٤بفسدة، كالقنوات الفضائية الضالة كاإلعبلـ ا٤بتنوٌ 
( َواْجَتِنُبوا قَػْوَؿ الز ورِ تدعو إٔب التفريق بْب ا٤برء كزكجو، كقولو )كا٤بضلة، كا٤بسلسبلت الٍب 

و كا٣برافات كالسخافات لث ابلغ( التحدٌ َيْشََبِي ٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ كأيضان يشمل من ) َّا٢بج/
كُب  ار(ىا النٌ دً عٍ بػى  نٍ مً  ةو ذَّ  لى ُب  رى يػٌ خى  عن اإلماـ علي )ع( )الى  ،كمنها ا٤ببلىي كا٤بعازؼ ،ا٤بضحكة

 .َِّصٕتفسّب النور( الً ذُ  ُو هللاُ رَثَ ُأوْ  ّذَذ ٗبَعَاِصي هللاِ لَ ْن تػَ مَ غرر ا٢بكم )
ية للقلوب عما ىو مطلوب كمرغوب، كفيها تضيع ( أم األحاديث ا٤بلهٌ ٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ كمن معا٘ب )

 الوقت كالعمر، فدخل ُب ىذا كل كبلـ اتفو ككل لغو كغلو كفاحش كىذايف كسحر كتنجيم،
 ة( كبلـ الغيبة كالنميمة كتشويو ٠بع٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ كدافعو ٫بو الكفر كالفسوؽ كالعصياف، كمن )

ا٤بََاء  تُ بِ نْ َكَما يػُ   فاَؽ َٓت الَقَلبِ النّ  تُ بِ نْ يػُ  ناءُ الغِ لعن، عن النيب )ص( )الناس، كالكذب كالشتم كالٌ 
( ليبعد عن دين هللا كعن القرآف الكرٙب، ِبيِل اَّللَِّ لُِيِضلَّ َعْن سَ فسّب اآلية. )تعند  ركح ا٤بعا٘ب( الَبقلَ 

ك٥با معُب كاسع أيضان فهو يضل نفسو كيضل غّبه كيضل الناس ضبلالن عقائداين أك سلوكيان عن 
ىدل هللا كفهم القرآف كفهم ا٢بياة بطريقة خاطئة، كىذا الضبلؿ يلهي عن ذكر هللا كيقلل من قيمة 

لفحشاء كا٤بنكر كالبغي اباء ابلقيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ، كإغراء الناس هللا ُب أنظار الناس، كاالستهز 
 .ك٩بارسة أنواع اإلرىاب
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ع عرب االنَبنت لنشر االكاذيب، : تشويو ا٢بقائق ُب اإلعبلـ ا٤بأجور ا٤بسٌيس ا٤بتنوٌ ومصداؽ ذلك
دين كٰبتلوا أىل ال بايج للخونة كتشكك ابلقادة الصا٢بْب، ك٘بعل ٥بم عمبلء خونة يلبسوف ثكتركٌ 

ُب صقوا ابلدين ا٢بنيف البدع كيثبتوا الشقاؽ كا٣ببلؼ بْب الناس كتسمى ىذه لمواقع التأثّب، لي
ر على ا٤بدل النفسية التشكيكية الٍب تؤثٌ اإلعبلمية ( ا٢برب اب٢برب الناعمة)ا٤بصطلح ا٤بعاصر 

 .الطويل
ر كال ر كتدبٌ كليس لو تفكٌ  ،ميعل فرىاب( فهو يضل الناس عن سبيل هللا بغّب حجة كال بغّب علم)

عمى، بع التقليد األمعرفة كال بصّبة، حيث يشَبم الباطل اب٢بق، كيشَبم الضبللة اب٥بدل، إنو يتٌ 
( يتخذ منهج هللا َويَػتَِّخَذَىا ُىُزًواخرين ٔبهلو )رؼ العاـ، كيشغل اآلؾ ٔبهل كينساؽ مع العي كيتحرٌ 

َواَل تَػتَِّخُذوا َآاَيِت اَّللَِّ ة كيستهزئ ّٔا، كيقوؿ القرآف )( سخريُىُزًواكدينو القيم كقرآنو ا٢بكيم )
 ن( أكلئك ٥بم عذاب شديد مع الذلة كاإلىانة، ىم الذيُأولَِ َك ٥َبُْم َعَذاٌب ُمِهْبٌ ) ُِّالبقرة/( ُىُزًوا

الثمن غاليان، الثمن ُب عذاب مبْب كجزاء مهْب، ككصف العذاب اب٤بهْب للرد على سوء  وفسيدفع
 كإىانتو ٤بنهج هللا كللمؤمنْب.  ،أدبو

   ﴾ ؼٍََخذٍ ؤًٍََُِْْبٌَِخ ظُعََِْ ػََِْْوِ آََّدظُنَد ًَََُّ ُْٕٓعٌَْسًُِخ ًَإَْٕ َُْْ ََّْٕٔؼْيَد ًَإََّٕ كِِ ؤٌَُُْْٗوِ ًَهًُْخ كَسَُِّْٙهُ زِ ﴿ -ٚ
ا٢بق يكره  الذم ىيئة ا٤بستكرب ، كيرسم السٌياؽ القرآ٘ب الفِبمشهد فيو حركة ا٤بتعإب ا٤بغركر

( آايتنا القرآنية كمواعظنا ٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ : كإذا تتلى على ىذا ا٤بشَبم ) ا٤بعُبكا٤بستهْب ٗبنهج هللا، 
( كٔب كأعرض عنها مستكربان عليها كمستنكفان منها كمن أم نصح فهو َو٘تَّ ُمْسَتْكَِبًاا٢بكيمة )

بلـ النافع ا٤بفيد متعاليان عليو، كٯبعل نفسو معجب بنفسو، شأف ا٤بستكرب الذم ال يلتفت إٔب الك
َكَأفَّ ٓت آايتنا إعراض من ال يسمعها كال يصغي إليها ) عككأهنا غافلة عنو، أم أعرض عن ٠با 

( يصفو بوصف مهْب يدعو إٔب ٙبقّب ىذه ا٥بيئة ا٤بستكربة، ككأف ىذا الثقل ُب أذنيو ُأُذنَػْيِو َوقْػًرا
( : ثقبلن كصممان ٲبنعانو عن استماع َوقْػًراٲبة، أم كأف ُب مسامعو )آايت هللا الكر  عو عن ٠با بجٰب

رة، كليس بو من صمم، كلكن ا٢بق كالصاعقة ا٤بزعجة على رأسو كقلبو، كمن تلك اآلايت ا٤بؤثٌ 
ْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ ضاؽ عليو ا٢بق فالباطل عليو أضيق ) دمحم بعذاب موجع  أم أنذره اي ه( فبشر فَػَبشِّ

ُقْل ُىَو ِللَِّذيَن َآَمُنوا ُىًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف ٓت كينذر بسوء العاقبة كقولو ) ،شديد األٓب
 .ْْفصلت/( َآَذاهِنِْم َوقْػٌر َوُىَو َعَلْيِهْم َعًمى

ات، كإذا ظفر أبحدو يريد أف يسلم يشَبم ا٤بغنيٌ  فر بن ا٢بارث كاض: إف النيرو : سبب النزوؿ
ّب ٩با يدعوؾ إليو خ )ص( انطلق بو إٔب مغنيتو لتطعمو كتسقيو ا٣بمر، كيقوؿ لو: ىذا على يد النيب

دمحم من الصبلة كالصياـ كأف تقاتل بْب يديو فنزلت اآلية. كلكن النص القرآ٘ب أعم كأضخم من ىذا 
ْرهُ ) -ُ: فائدةإذا صح. ادكد ا٢بادث ا٣باص  ُب مورد ( ككضع البشارة اب٣بّب مكاف االنذار فَػَبشِّ

تهكم كاالنتقاص كالسخرية بو ألنو ابع دينو ككرامتو للشيطاف، كآتمر على ا٢بق كأىلو لالعذاب، ل
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اللهو على  ـى دَّ ( قى حديث اللهو( بدالن من )٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ قاؿ ) -ِتعذيبهم، أذاىم كيسعى ُب 
ؿ إليو، عن النيب )ص( لغو كالعبث كالكبلـ كسيلة للوصو لهو كالٌ ف ىدؼ ىؤالء الٌ الكبلـ، كذلك أل

َل َوَما يْ َاَمة، قِ يّ َع َصَوَت اَلُرَوَحانِيْب يُػَوـ القِ مَ سْ يَ  َلُو أفْ  َٗت يُؤَذفْ  َناءٍ غِ  نْ َمْن َمؤْل َمَساِمعُو مِ )
َمْن َيْشََبِي ٥َبَْو ىناؾ عبلقة بْب ) -ّ، ْٕصٓ( ٦بمع البياف ا١بَّنةِ  قََاَؿ : قُػرََّاء أُىلِ الُرَوَحانِيُػَوَف، 

: كل من يشَبم ٥بو ا٢بديث يؤدم بو ٗبعُب (لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِبَغّْبِ ِعْلمٍ ( كقولو )ِديثِ ا٢بَْ 
 (.لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِبَغّْبِ ِعْلٍم َويَػتَِّخَذَىا ُىُزًوا)

  ﴾وَدًَُِِّٖ كِْيَد ًَػًَْ خَُِّوِ لَوًّد ًَىٌَُ خُْؼَُِّّّ خُْمٌَُِْْ ،  ِْْبَِّٕ خٍََُِّّٖ آََٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُصَّدُِمَدضِ َُيُْْ ـَنَّدضُ خُنَّؼِ ﴿ -ٜ-ٛ
ليم، ذكر ىنا ما كعد بو ا٤بؤمنْب من جنات النعيم، ٤با ذكر ما كعد بو الكفار من العذاب األ   

ِإفَّ ) :ا٤بعُبكحيثما ذكر ا١بزاء ُب جنات النعيم ُب القرآف الكرٙب ذكر قبلو اإلٲباف كالعمل الصاّب. 
( أم ٝبعوا بْب اإلٲباف الواعي كالعمل الصاّب النافع ا٣بالص، الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاتِ 

من دكف عمل صاّب، كال عمل صاّب صحيح إٲباف فبل كٝبعوا بْب حسن النية كإخبلص العمل، 
لوف الناس كيسرقوف مواردىم ( كال يض٥َبَْو ا٢ْبَِديثِ مقبوؿ من دكف إٲباف. كىم الذين ال يشَبكف )

( ٥بم على حسن ٥َبُْم َجنَّاُت النَِّعيمِ االقتصادية، كال يستكربكف على آايت هللا كال على الناس )
موف ّٔا يـو القيامة نعيم الركح كالبدف، إٲباهنم كثبات استقامتهم على شريعة هللا جنات ا٣بلد يتنعٌ 

ئذ ٩با ال عْب رأت كال أذف ٠بعت كال خطر على قلب نعيم ا٤بادم كا٤بعنوم، يتنعموف أبنواع اللذا
، ُٕالسجدة/( َفبَل تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفَي ٥َبُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُْبٍ َجَزاًء ٗبَا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ بشر. كقولو )

ِديَن ِفيَها اَل َخالِ ( إهنم ُب تلك ا١بنات دائمْب فيها ال ٱبرجوف منها أبدان كقولو )َخاِلِديَن ِفيَها) -ٗ
َها ِحَواًل  ُغوَف َعنػْ ( إنو كعد هللا ا٢بق الصادؽ الثابت ا٤بتحقق ال َوْعَد اَّللَِّ َحقًّا) َُٖالكهف/( يَػبػْ

( كامل العزة ككامل ا٢بكمة، َوُىَو اْلَعزِيُز ا٢ْبَِكيمُ ٧بالة كال خيلف فيو، ألف هللا ال ٱبلف ا٤بيعاد )
ما حالتهم ك ٕبسب  ،٥بداية، كخذؿ من يستحق الضبلؿىدل من يستحق ا وكمن عزتو كحكمتو أن

( الذم ال يغلب فيما يزيد من خلق كتدبّب، كىو َوُىَو اْلَعزِيزُ اقتضاه علمو فيهم كحكمتو ّٔم )
 ( الذم ال يفعل إالٌ ما تقتضيو ا٢بكمة كا٤بصلحة كاالتقاف. ا٢ْبَِكيمُ )

د ًَؤَُْوََ كِِ خُْإََْضِ ًَََخَِِٔ ؤَْٕ ظًََِْٔ زٌُِْْ ًَزَػَّ كِْيَد ِْٖٓ ًَُِّ يَخزَّصٍ ًَؤََُّْْٗنَد َِٖٓ خََُّٕٔدءِ وََِنَ خََُّٕٔدًَخضِ زِـَُِْْ ػًٍََٔ ظًَََُْٗيَ ﴿ -ٓٔ
   ﴾ َٓدءً كَإَْٗسَعْنَد كِْيَد ِْٖٓ ًَُِّ ًَِْؾٍ ًٍَُِّْ

( َخَلقَ بالغة كحكمتو الظاىرة أف )( من األدلة على قدرة هللا الَخَلَق السََّماَواِت ِبَغّْبِ َعَمٍد تَػَرْونَػَها)
اهتا الفلكية، كعٌلقها أنشأ السماكات السبع على سعتها كعظمتها بكافة منظوماهتا الشمسية ك٦برٌ 

، ال كال ٧باكر تدكر عليها ستند عليهاتابلفضاء الواسع على ارتفاع ىائل بغّب أعمدة كدعائم مرئية 
عمدة القدرة اإل٥بية الٍب ليس أرة ، كىي ّٔا العقوؿ ا٤بفكٌ تراىا األبصار، كإ٭با تعرفها البصائر كتعلم 
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، كعدـ الرؤية ُْفاطر/( ِإفَّ اَّللََّ ٲُبِْسُك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َأْف تَػُزواَل ، كقولو )كال قيود ٥با حدكد
( ُرَونَػّهاَ ّتَّ )أي ىناؾ( أَعّمَدُة َوَلَكن اَل تػَ ليست دليبلن على عدـ الوجود، عن اإلماـ الرضا )ع( )

٥با من أعلى ك : إلقاء الركاسي نز وألقى( َوأَْلَقى ٓت اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْف َٛبِيَد ِبُكمْ ) ِٖٕصِالربىاف
: ٛبيل كتضطرب كهتتز  ٛبيد: جباؿ شوامخ ثوابت، رواسيكأخذىا مكاانن مناسبان من األرض، 

تحفظ الكرة األرضية من االختبلؿ ُب : كألقى ُب األرض جباالن ركاسخ ثوابت لا٤بعُبكٱبتل توازهنا 
كىناؾ ثبلثة أرابع الكرة األرضية  ،حركتها، جعلها هللا ُب أماكن دكف أماكن لتتوازف حركة األرض
َىَذا َخْلُق اَّللَِّ فََأُروِن َماَذا كقولو )مياه، كىناؾ اختبلؼ ُب أكزاف ا٤بياه كا١بباؿ، إهنا قدرة هللا تعأب  

. حٌب يعبدكىم من دكف هللا؟ كلو خلق هللا تعأب تراب األرض ُُلقماف/( ُدونِوِ  َخَلَق الَِّذيَن ِمنْ 
من الرمل، كالرمل ينتقل ابلرايح من موضع إٔب موضع، كال يصلح للزراعة كىو خفيف ال يوازف 

َوَبثَّ رساء ا١بباؿ الٍب تصد العواصف كٙبمي من الطوفاف.. )حركة األرض، ىذه ىي ا٢بكمة إل
عليها  ( كانتشر فيها من كل ما يتحرؾ كيدبٌ ِمْن ُكلِّ َدابَّةٍ ( كخلق ُب األرض )ُكلِّ َدابَّةٍ ِفيَها ِمْن  

ع العجيب للكائنات ا٢بية ة ٨بتلفة األشكاؿ كاأللواف، كفيها إشارة إٔب التنوٌ من أنواع ا٢بيواانت ا٢بيٌ 
على كجود خالق  كىذه الكائنات مسخرة ٤بصلحة بِب آدـ كمنفعتو، كُب كل ٨بلوؽ لو آية دالة

 .ر ٥بذا الكوفكمدبٌ 
َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ ( عذابن كثّب ا٣بّب كالربكة ال ٙبصى منافعو كقولو )َوأَنْػَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماءً )

كرٙب ُب عطاايه ( َكِرميٍ ( صنف )ِمْن ُكلِّ َزْوجٍ ، فأنبت بو أنواع النبااتت )َّاالنبياء/( َشْيٍء َحيٍّ 
( أم شريف طيب ٝبيل كثّب الفوائد كبديع ا٣بلق كالتصوير كٝبيل َكِرميٍ )عو كفلسفة كجوده، كمناف

 التكوين. 
ِمْن  ) (قانوف الزوجية العاـ)نبت النبااتت أزكاجان، ضمن أالنص القرآ٘ب يقرر أف هللا  -ُ: فائدة

للعاقل كغّب العاقل، حقيقة  ( كما يتزاكج الناس كا٢بيواانت، كقانوف الزكجية العاـُكلِّ َزْوٍج َكِرميٍ 
َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْْبِ َلَعلَُّكْم قريبان كالقرآف ذكرىا بقولو )ا٢بديث ضخمة أىتدل إليها العلم 

نبات لو خبلاي تذكّب كخبلاي أتنيث إما ٦بتمعة ُب زىرة كاحدة أك ُب  ، فكلُّ ْٗالذارايت/( َتذَكَُّروفَ 
تقاء لد، كإما منفصلة ُب عودين أك شجرتْب، كال توجد الثمرة إاٌل بعد االزىرتْب ُب العود الواح

 ُٔب ظبلؿ القرآفتلقيح بْب زكج النبات، كما ىو الشأف ُب تزاكج اإلنساف كا٢بيواف على سواء. الك 
ماـ أ، كلكن أكثر الناس ٲبركف ّٔذه العجائب ككأهنم ال يركف، بينما يقضوف مذىولْب ِْٖص

غّب من صنع اإلنساف، ال يقاس ٖبلية كاحدة من ا٣ببلاي ا٢بية كعملها الدقيق لكَبك٘ب صأجهاز 
ف البد لو من مستندات يستند ق( كل سِبَغّْبِ َعَمٍد تَػَرْونَػَها) -ِم ُب جسم الكائن ا٢بي، ا٤بنظٌ 

األعمدة، كىل توجد أعظم من السماكات؟ كلكن  تر عليها، ككلما كرب السقف كرب ا٤بستند ككثي 
 . الٍب فوؽ الوصف ا كرفعها بغّب عمد تركهنا، كىي دليل قاطع على قدرة هللا تعأبهللا خلقه

   ﴾ ىٍََخ وَِْنُ خَُِّوِ كَإًََُِِٗ َٓدٌَخ وََِنَ خٍََُِّّٖ ِْٖٓ يًُِٗوِ زََِ خُظَّدٌَُُِٕٔ كِِ ظََِدٍٍ ُٓسِنيٍ ﴿ -ٔٔ
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ٌرؾ ىذه اآلية ا٤بشاعر البشرية، كٙبث على التفٌكر ُب عجائب ) ( ُب كل مكاف، ككل َخْلُق اَّللَِّ ٙبي
َوَما ِمْن َدابٍَّة ٓت ٨بلوقة عجيبة ٥با عا٤بها ا٣باص ّٔا، ك٥با خصائصها الٍب تتجٌمل ّٔا كقولو )

ل القرآف الكرٙب ا٤بلحدين ّٔذا يتحدٌ ، ّٖاألنعاـ/( اأْلَْرِض َواَل طَاِئٍر َيِطُّب ٔبََناَحْيِو ِإالَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكمْ 
  م العجيب ُب السماء كاألرض، ككل ما ُب الكوف يشهد  على قدرتو ككحدانيتوع ا٤بنظٌ ٤بتنوٌ ا٣بلق ا
( ىذا ما خلق هللا َىَذا َخْلُق اَّللَِّ : )ا٤بعُب ،ِِ/ءنبيااأل( َلْو َكاَف ِفيِهَما َآ٥ِبٌَة ِإالَّ اَّللَُّ َلَفَسَدَتَ ) كقولو

ركا هنا ُب ىذا الكوف الفسيح، فانظركا كتفكٌ من عجائب ٨بلوقاتو الٍب تشاىدك  ،كحده ال شريك لو
( ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ ُب آاثر قدرتو ُب ٨بلوقاتو ُب السماكات كاألرضْب ا٤بتقنة الصنع )

خربك٘ب ماذا خلق الذين تعبدكهنم أ( فأرك٘ب ك فََأُروِن َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِوِ ) ٖٖالنمل/
من دكف هللا، كما استحق ذلك كتطيعوىم وا أف تعبدكىم ٥بم من دكف هللا؟ حٌب استحقٌ  كٚبضعوف

ىا من م كالسخرية ّٔم كٗبا يعبدكف، كلكن عبادهتم إايٌ عليكم خالقكم، كىو سؤاؿ على جهة التهكٌ 
باع أعمى، فبل يقدركف على ر، بل عن جهل كضبلؿ كىول كاتٌ غّب علم كبدكف بصّبة كتفكٌ 

( َبِل الظَّاِلُموَف ٓت َضبَلٍؿ ُمِبْبٍ ) توكربوبي توثبت بذلك كحدانية هللا تعأب ُب إلوىيمشاىدة شيء، 
بل الظا٤بوف ا٤بشركوف ُب خسراف ظاىر كضبلؿ بعيد كاضح ال اشتباه فيو ٤بن أتملو، ألهنم كضعوا 

 ،انقص عبادهتم كطاعتهم ُب موضع فاسد، كلوثوا فطرهتم السليمة، فعبدكا كخضعوا ٤بخلوؽ ٧بدكد
كالذم يعبد الناقص ىو الناقص، كالذم يرضى لنفسو النقص يعيش التخٌلف العقلي كالضبلؿ 

 الواضح، كىؤالء ىم الظا٤بوف ألنفسهم كلغّبىم، فهم عبدكا الناقص.
كال نشوران، كال ٯبد الظا٤بوف كال حياة ان كال مواتن رٌ ال ٲبلك ٥بم نفعان كال ضى كا٤بعبود ( مهما كاف نوعو)

كوف ٥بذا السؤاؿ جواابن! ألف ا٤بشركْب اب ُب متاىات بعيدة عن ا٢بق، كأم ضبلؿ كأم ظلم ا٤بشر 
 ُب ىذا ا٤بعرض الكو٘ب الباىر؟.  ،بعد ىذا الشرؾ

 ﴾َُ كَةَِّٕ خَُِّوَ ؿَنٌِِّ لًًٌَََُِْٔوًَْ آَظَْْنَد ُُؤَْدَٕ خُْمٌَِْٔصَ ؤَِٕ خٌُُْْ٘ َُِِّوِ ًََْٖٓ ٌَُُّْْٙ كَةََِّٗٔد ٌَُُُّْٙ ُِنَلِْٕوِ ًََْٖٓ ًَلَ ﴿ -ٕٔ
 .ٱبرب هللا تعأب عن امتنانو على عبده الفاضل لقماف ا٢بكيم

َنا لُْقَماَف ا٢بِْْكَمةَ فقاؿ: ) ( أم كهللا لقد كىبنا لقماف ا٢بكمة: كىي العلم السديد اب َوَلَقْد َآتَػيػْ
سواء  ،ا٤بتقن لؤلمور كاألحداث ة كالفهم الصحيحفطنكال لعقل الواعي الرشيد الرصْبكاكصفاتو، 

كأصل ا٢بكمة كضع الشيء ُب موضعو، كىي ا٤بعرفة  ،اك ُب التصٌورات أكاف ُب القوؿ أك العمل
العلمية كالرأم السديد ا٤بصيب للحق، كا٢بكمة معرفة فلسفة ا٢بياة ابلغة النفع ُب أمور الدنيا 

فقد يكوف اإلنساف قية كا٢بكم النافعة، األخبلية كا٤بواعظ عكاآلخرة، كا٢بكيم علمو ابألحكاـ الشر 
ما ا٢بكمة فهي مستلزمة للعلم النافع كللعمل الصاّب، ُب غرر ا٢بكم أعا٤بان كال يكوف حكيمان، 

: موىبة لؤلكلياء كما أف الوحي وا٢بكمة( اْلِعْلُم ِبَغّْبِ اْلَعَمِل َوابٌَْؿ ، َواْلَعَمُل ِبَغّْبِ اْلِعْلِم َضبَلؿٌ )
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اء، فتكوف ا٢بكمة من ا٤بواىب ال من ا٤بكاسب، كأصل ا٢بكمة إدراؾ خطاب هللا موىبة لؤلنبي
: إنزاؿ النفس من الناس منزلتها، ومن عبلمات ا٢بكمة( بوصف اإل٥باـ، القرآفا٢بق تعأب )

ث معهم كالتأثّب ّٔم على قدر عقو٥بم، عن اإلماـ علي كإنزاؿ الناس من النفس منزلتهم، كالتحدٌ 
 ٕركح البياف( ْبَدافُ ا َٛبل  َكَما َٛبَل  األَ إهنِّ وا ٥َبَا َطَراِئَف ا٢بِْْكَمِة، فبُ ِذِه اْلُقُلوَب واطلِ ىَ  واحُ وِّ رَ )ع( )

راسخ يفيض اب٢بكم البليغة النافعة،  ، كفكر كاسع رشيد، كاف لقماف ذا عقل سديد انضجْٕص
ؾ ا٤بشاعر، ٙبرٌ كعميقة معافو قوية مؤثرة كقصّبة ك٥با كتعابّب ٠باع الناس بكلمات جذابة أها ُب يفيلق

كال  ،تنظر إٔب ما قاؿ)لذا تداكلتها األمم كالشعوب كتدارستها على مدل األجياؿ، ككاف الناس 
ّب ثْ دًا كَ بْ عَ  افَ ن كَ لكِ اً، وَ بيّ نَ  افُ مْ قْ لُ  نْ كُ يَ  ٗتَْ كُب ا٢بديث ) ( كما ُب غرر ا٢بكم،تنظر إٔب مىٍن قاؿ

يُػْؤِت كقولو )  ،ٗٓصُْالقرطيب(ةِ مَ كْ و اب٢بِ يِ لَ عَ  نَّ مَ فَ  وُ بَ أحَ تعا٘ت فَ  هللاَ  حبَّ ، أقِْب اليّ  نُ سَ ر حَ كّ فَ التػَ 
ًرا َكِثّبًا لً ) عن النيب )ص(، ِٗٔ( البقرة/ا٢بِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُػْؤَت ا٢بِْْكَمَة فَػَقْد ُأوِتَ َخيػْ ةي كى مى

ؤم ةً مى كٍ ا٢بً 
ى
ٌىا فػىهٍ  ثي يٍ ن )قصده ىدفو رغبتو( فىحى ضىاٌلىةي ا٤ب ، ُب غرر ٗٗصِالبحار ( او أحىقى ًّٔى كىجىدى

  .ُّّ/ٕٕالبحار (ا٢بِْْكَمة ٨َبَاَفَة هللاِ  رْأسُ ( )ص)النيب ( عن ةٍ مَ صْ عِ إالّ بِ  ةُ مَ كْ حِ  الَ ا٢بكم )
ليبارؾ لو فيما أعطاه  ،عليو لى ا٢بكمة أف يشكر هللا على ما أعطاه كتفضَّ  وي تٍ لى ( أىَّ َأِف اْشُكْر َّلِلَِّ )
النعم كتدفع النقم، كُب الشكر تقدير للنعم كللمنعم. فشكر هللا  ـزيده من فضلو، كابلشكر تدك كي

س ا٢بكمة، إذ ال يكوف الشكر إاٌل عن إٲباف كثيق اب كرضا ٗبا قسم هللا، فكاف الشكر  أىو ر 
في ا٢بٍىٍاًؿ ًلسىاٍ )ك ٓت غرر ا٢بكم، من أىم صفات الصا٢بْب، كالشكر العملي أبلغ من الشكر القوٕب

ٍاًف اٍلمىقىٍاؿً    (أىٍصدىؽي ًمٍن ًلسى
َا َيْشُكُر لِنَػْفِسوِ ) ُّسبأ/( اْعَمُلوا َآَؿ َداُووَد ُشْكًراكقولو ) : الثناء على الشكر( َوَمْن َيْشُكْر فَِإ٭بَّ

كمن شكر ربو فثواب شكره كمن شكر الٌناس، شكر هللا، هللا تعأب، كالشكر لصانع ا١بميل لك، 
يعود لنفسو ألف هللا تعأب ال ينفعو شكري من شىكر ، كال يضره كفر من كفر، ك٥بذا قاؿ بعده كنفعو 

َوَمْن َعِمَل َصا٢ِبًا ( فشكر هللا إ٭با ىو رصيد مذخور للشاكر، كهللا غِب عنو كقولو )َوَمْن َكَفرَ )
/( َفؤِلَنْػُفِسِهْم ٲَبَْهُدوفَ  يدٌ َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ اَّللََّ َغِِب  ) ْْالرـك ( كمن جحد ككفر بنعمة هللا فإٔب  ٞبَِ

( عن شكره َغِِب  )غِب بذاتو كمغن غّبه ىا، كهللا ساء ألف هللا سيعاقبو على كفرانو إايٌ أنفسو 
يدٌ كمستغن عن العباد ألف شكره سبحانو ال يزيد ُب سلطانو، ككفرانو ال ينقص من ملكو ) ( ٞبَِ

شكر، إذ يرجع إليو سبحانو كل ٞبد كثناء ُب ىذا كىو امود على كل حاؿ، كفر العبد أك 
مود، سواء شكره الناس بلساهنم الكوف كىو ا٤بستحق للحمد لذاتو كصفاتو، كىو تعأب ُب نفسو ٧ب

 . دٍ مى أك ٓب ٰبيٍ  دى ٓب يشكركه، كىو سبحانو يستحق ا٢بمد ٞبيً  ـأ
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، ِا١بمعة/( ُم اْلِكَتاَب َوا٢بِْْكَمةَ َويُػَعلُِّمهُ من كظائف األنبياء تعليم الكتاب كا٢بكمة ) -ُ: فائدة
اف لكل أحد كأ٭با عطى ابٌّٓ ٮبية الكتاب السماكم، كفيها ا٣بّب الكثّب كال تي أفصارت ا٢بكمة بعد 

إاّل َجَرْت ًا احَ بَ صَ  أربعْبَ عّز وجّل  عبٌد  صَ لَ أخْ  اْ م) عن اإلماـ الباقر )ع( بلت ٥با، ىناؾ مؤىًٌ 
، عن اإلماـ موسى الكاظم ْٗالصدكؽ ص /خبارامع األج( وِ سانِ لى لِ عَ  وِ بِ لَ قػَ  نْ ة مِ مَ كْ ا٢بِ  عَ بيْ ناَ يَ 

، كعن اإلماـ الصادؽ ُّصِالكاُب ( لي قٍ العى كى  مي هٍ ىي الفى  ةى مى كٍ ا٢بً  )ع( ُب تفسّب ىذه اآلية )إفٌ 
نور ( من أوِت معرفة إماـ زمانوا٢بكيم )ىو معرفة )ع( من مصاديق ا٢بكمة ُب تفسّب ىذه اآلية 

 ،ٕٕ/ِّالبحار)مىٍن مىاتى كىىيو الى يىعرؼي إماموي، مىاتى ًميتةن جاىلٌية(  عن النيب )ص(، ُٔٗصْلثقلْبا
( بصيغة َوَمْن َكَفرَ فر )ك( ذكر الشكر بصيغة ا٤بضارع ا٤بستمر، كذكر الَيْشُكُر ِلنَػْفِسوِ ) -ِ

ف كلو مرة كاحدة ا٤باضي، الذم يصدؽ حٌب على الكفر مرة كاحدة، كىذا إشارة إٔب أف الكفرا
أما الشكر ينبعي أف يكوف ألف جذكره ٩بتٌدة ُب داخل النفس، م إٔب عواقب كخيمة، ٲبكن أف يؤدٌ 

 ِبَّ م بي أبنو: من حكمة لقماف أل -ّابلتدريج. منازؿ عليا  إٔب مستمر لتتكامل مسّبة اإلنساف
 ىاْ وُ شْ حَ ى وَ وُ قْ ها التػَّ يْ فِ  كَ تَ نػَ يػْ فِ فاجعل سَ ف، و كثّب   سٌ ها َنَْ يْ فِ  ؽَ رَ غَ  دْ ، قَ قٌ يْ مِ عَ  رٌ ٕبَْ  نياْ الد   إفّ )

 وُ بْ ضِ غْ أبًل فجُ رَ  يْ ؤاخِ تُ  أفْ  دتَ ا أرْ إذْ  )ِب: ايبو( كمن حكمى هللاِ لَ عَ  لُ كُ وَ التػَّ  هاْ راعُ شِ وَ  فُ اإلٲباْ 
: أم وً خً آ(. فهُ رْ ذَ فاحْ إاّل وَ  وِ خِ آ( فَ وً لفتً اى ٨بيى  دى نٍ عً  أك) وِ بِ ضَ غَ  دَ نْ عِ  كَ فَ صَ أنْ  ، فإفْ كَ لِ ذَ  لَ بْ ( قػَ وي فٍ لً اٍ خى )

 ان. يقى دٍ صى ان كى ه أخى ذٍ اٚبٌ 
   ﴾ ًَبٌِْ هَدٍَ ُُؤَْدُٕ ُِدزْنِوِ ًَىٌَُ َّؼِظُوُ َّد زُنََِّ َُد ظُُِْٙىْ زِدَُِّوِ بَِّٕ خُُِّْٙىَ َُظٌُِْْ ػَظٌِْْ ﴿ -ٖٔ
ناس عليو يها الرسوؿ الكرٙب لقومك مواعظ كنصائح لقماف ا٢بكيم البنو كىو أشفق الأذكر اك    
األمر معُب إرشادم أخبلقي عاـ، كىو : والوعِره كيرشده، و كيذكٌ ب( يعلمو كيؤدٌ َوُىَو يَِعظُوُ )

كتدخل يرؽ لو القلب، ٩با يعظو: العظة التذكّب اب٣بّب  معُبابلَبغيب كالَبىيب،  ْبكالنهي ا٤بقركن
( كالنصيحة اَي بُػَِبَّ من الشرؾ )كبدأ ابلتحذير ا٤بواعظ إٔب ا٤بشاعر ببل استئذاف لتفاعل الفكر معها، 

اَل كالصبلح. )كالعلم ا ا٣بّب منه أة من كل شبهة، بعيدة عن كل ظنة كيرادربَّ من الوالد لولده مي 
كال ٘بعل أم ٘بعل لو عدالن كندان كبديبلن،  ، كال ٘بعل معو شريكان،( ال تعدؿ اب شيئان ُتْشِرْؾ اِبَّللَِّ 

اَل ) َُُالكهف/( َواَل ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحًداا٣بضوع كالطاعة كقولو )مع هللا إ٥بان آخر ُب العبادة ك 
كىو الطاعة العمياء لغّب هللا  والشرؾ: لو معُب واسع( أبم شكل من أشكاؿ الشرؾ، ُتْشِرْؾ اِبَّللَِّ 

تشرؾ ُب العبادة كال تشرؾ ُب ، ال ِّا١باثية/( َأفَػَرأَْيَت َمِن اٚبَََّذ ِإ٥َبَُو َىَواهُ باع ا٥بول كقولو )كاتٌ 
ان، كالنهي عن الشرؾ ٗبعُب الدعوة ان كال شركان خفيٌ الطاعة كال ُب الدعاء، ال تشرؾ اب ال شركان جليٌ 

كؿ نصيحة ُب صورة أكجعلو ( التوحيد ٓت العبادة، والتوحيد ٓت ا٤بعاملة)إٔب التوحيد ا٣بالص، 
كأساس كل خّب، نضوج العقل كسعادة النفس ك موعظة ابلغة األٮبية، كالتوحيد قمة الكماؿ 

كالتوحيد يشمل كل آّاالت العامة كاألبعاد ا٢بضارية الٍب تنهض ابلركح كا١بسد للفرد كآّتمع، 
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عبلمي الظاىرم ا٤برفوع ىو إلككل حركة إرىابية ىدامة تنبع من الشرؾ حٌب لو كاف شعارىا ا
 :رامية ا٤بعاصرة الٍب تسمىابية اإلرىابية اإلجالتوحيد، كحركة داعش الوىٌ 

( ال إلو إاّل هللا دمحم رسوؿ هللا( الٍب رفعت شعار التوحيد )الدولة اإلسبلمية ٓت العراؽ والشاـ)
بتأسيس دكلة ا٣ببلفة )ظلمان كعدكاانن( التوحيدم ا٣بالص، كاٌدعوا  (لتشويو اإلسبلـ)ابسم اإلسبلـ 

موا٥بم كتغتصب أالناس كتقتلهم كتسرؽ اإلسبلمية الراشدة ا٤بزعومة، كلكنها جاءت ترىب 
كىو األصل الثابت كاألىم ُب كل دين ٠باكم  عدـ الشرؾ اب دعوة إ٘ت توحيد هللا .نساءىم

ِإفَّ صحيح، ألف اإلٲباف ابلتوحيد ا٣بالص ٯبعل الناس كلهم سواء ُب ا٢بقوؽ كالواجبات كقولو )
، النهي عن الشرؾ كلو سواء أكاف الشرؾ ُب عبادة األىواء ُّا٢بجرات/( َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْػَقاُكمْ 

صناـ الفكرية أك صناـ البشرية أك األصناـ ا٢بجرية أك األأك عبادة القادة كالزعماء أك الشرؾ ُب األ
ْرَؾ َلظُْلٌم ِإفَّ ا) َُٔيوسف/( َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم اِبَّللَِّ ِإالَّ َوُىْم ُمْشرُِكوفَ االصناـ ا٤بالية، كقولو ) لشِّ

كظلم صارخ ألنو كضع للشيء ُب غّب موضعو ُب ذاتو، كقبيح ُب ٩بارستو، ( إف الشرؾ قبيح َعِظيمٌ 
 (لَِ ْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ كقولو )كتصغّب لو كبدالن عنو   ا٤بناسب، كيكوف ندان  تعأب

٤بخلوؽ الذم ال ٲبلك من األمر شيء، كمن ل بْب ا٣بالق ا٤بالك لؤلمر كلو كاوٌ ، فمن سى ٓٔالزمر/
ٞبق الناس أل الناقص الفقّب من ٝبيع الوجوه ابلرب الكامل الغِب من ٝبيع الوجوه.. إْب فهو وٌ سى 
العظيم لنفسو كلغّبه، فهل أعظم  ملظبعدىم عن منطق العقل كا٢بكمة، كيليق بو أف يوصف ابلأك 

ذىب بنفسو الشريفة كلكنو و هللا لعبادتو كتوحيده ن خلق٩بمن ىذا الظلم شيئان؟! كىل أعظم ظلمان 
ًت رىبًًٌو فىأىٍعرىضى )ا٤براتب، فظلم نفسو ظلمان كبّبان؟! كقولو  سًٌ خى فجعلها ُب أ كىمىٍن أىٍظلىمي ٩بٍَّن ذيكًٌرى آبًىايى

( َف َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ ِإفَّ اَّللََّ اَل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدو ) كقولو، ٕٓالكهف/( عىنػٍهىا
مىًن ابٍػتىدىعى رىٍأاين فىأىحىبَّ عىلىٍيًو كىأىبٍػغىضى اإلماـ الصادؽ )ع( عن أدٗب الشرؾ فقاؿ )سيئل  ْٖالنساء/

اكقولو )ً  ّٕٗ/ِالكاُب( عىلىٍيوً  الن بىًعيدن   .ُُٔالنساء/( كىمىٍن ييٍشرًٍؾ اًبللًَّ فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى
الَِّذيَن َآَمُنوا َوٗتَْ يَػْلِبُسوا ِإٲبَانَػُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِ َك ٥َبُُم : ٤با نزؿ قولو )عن ابن مسعود  -ُ: فائدة

نا ٓب يلبس يٌ أصحاب رسوؿ هللا )ص( كقالوا: أ، شق ذلك على ِٖ/األنعاـ( اأْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوفَ 
اَل ُتْشِرْؾ اِبَّللَِّ ِإفَّ  اَي بُػَِبَّ إٲبانو بظلم؟ فقاؿ )ص( إنو ليس بذلك، اال تسمعوف قوؿ لقماف )

ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ  كالشرؾ آفة الٌدين، كفساد الٌتوحيد، ككاف الشرؾ ظلمان عظيمان ألنو ييصىغٌر (، الشِّ
عظمة ا٣بالق، كيبخس حقو، كيػيعىٌظم دكر ا٤بخلوؽ ادكد كيغإب فيو كيدعو إليو، كيعطيو صفات 

صل الظلم أ -ِ، َُٔيوسف/( ثػىريىيٍم اًبللًَّ ًإالَّ كىىيٍم ميٍشرًكيوفى كىمىا يػيٍؤًمني أىكٍ هللا عزكجل كقولو )
كجب هللا عليو من معرفة أكمنع الواجب، فمن أشرؾ اب فقد منع ما كاالعتداء النقصاف كا٢برماف 
 . ّٓص٦ٓبمع البياف، لنفسو كمعتداين على غّبه التوحيد فكاف ظا٤بان 

   ﴾ خًَُِّْوِ لَََِٔعْوُ ؤُُّٓوُ ًَىْنًد ػَََِ ًَىٍْٖ ًَكِصَدُُوُ كِِ ػَدَِْْٖٓ ؤَِٕ خٌُُْْ٘ ُِِ ًٌََُِخًَُِّْيَ بََُِِّ خَُْٔصِريًًََُصَّْْنَد خُْةَِْٕٗدَٕ زٌَِ﴿ -ٗٔ
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 ا٤بعُبلْب مؤثر، دقيق سلوب رقيق أُب  ُٗكتستمر كصااي لقماف ا٢بكيم البنو إٔب اآلية    
ْنَساَف ِبَواِلَدْيوِ ) َنا اإْلِ أم عهدان إليو كجعلناه كصية عنده،  –كل إنساف -( ككصينا اإلنساف َوَوصَّيػْ

عها ك٫باسبو عليها، ككصيناه حْب التكوين كمنذ التشريع يٌ سنسألو عن القياـ ّٔا ىل حفظها أف ضى 
ألف عصياهنما  ،بوالديو، أم أمرانه بطاعتهما كشكرٮبا كبرٮبا كاإلحساف إليهما على كل حاؿ

الوالدين   يهما، كعقوؽ الوالدين من الذنوب الكبّبة، كأكد القرآف على برًٌ عل عقوؽ ك٘باكز كتعدو 
ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساَنً كقولو ) : أمر ربك وقضى ربك، ِّ/اإلسراء( َوَقَضى رَب َك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ

َٞبََلْتُو أُم ُو َوْىًنا َعَلى ) أمران حكيمان قاطعان ال جداؿ فيو، كخصص كالدتو ابلرب لذلك ذكر معاانهتا
َوْىًنا و جنينان ُب بطنها )مبذؿ ا١بهود النبيلة، فقد ٞبلتو أ( ىذه صورة حقيقية ٥با إٰباءاهتا ُب َوْىنٍ 

( أم ضعفان على ضعف من حْب ا٢بمل إٔب الوالدة، كمشقة على مشقة كجهدان على َعَلى َوْىنٍ 
يتاميناهتا، فبل تزاؿ تبلقي ا٤بشاؽ من حْب يكوف كا١بنْب يتغذل من جسمها كأيخذ من ف ،جهد
فتعا٘ب من الوحاـ كا٤برض كالضعف كالثقل ٍب الوجع الشديد للمخاض كالوالدة، لذلك كاف  ،نطفة

ٍب  كى أمٌ  رٌ ، فقاؿ : بً األب، سأؿ أحد الصحابة رسوؿ هللا )ص( من أبرٌ  األـ ألـز كأكٔب من برًٌ  برُّ 
 لمَ عْ تػَ  أفْ  كَ مّ أ ق  وأما حَ كمن رسالة ا٢بقوؽ لئلماـ زين العابدين )ع( ). ابؾى أ ٍب برٌ  كى ٍب أمٌ  كٌ أمٌ 
ٗت دًا، وَ ٌد أحَ أحَ  طِعمُ يُ  ا الَ بها مَ لِ قَ  ةِ رَ ٜبََ  نْ مِ  تكَ مَ عطأدًا، وَ أحَ  دٌ أحَ  لُ مِ تَ ٰبَ ال يث حَ  كَ تْ لَ ا ٞبََ أهنّ 

ـو ر النّ جُ هْ تػَ وَ  كَ ظلُ تُ ى وَ حَ ضْ تَ وَ  ؾَ وُ سُ كْ تَ رى وَ عْ تػَ ، وَ يكَ قِ سْ تُ وَ  شُ طَ عْ تػَ وَ  كَ مُ عِ طْ تُ وَ  عَ وُ تباؿ أف ٘بَ 
 الهُ وْ ، فإنك لَ كَ لُ و أصْ م أنّ لَ عْ فأف تػَ  أبيكَ  ا حق  تطيق شكرىا إاّل بعوف هللا، أمَّ  الَ  كَ ، فإنَّ كَ لِ ألجْ 

. (وِ يْ فِ  كَ يِ لَ عَ  ةِ مَ عْ النِ  صلُ أ ابؾَ أ أفَّ  مْ لَ اعْ فَ  كَ بُ جِ عْ ما يػُ  كَ سِ فْ ما رأيت من نػَ هْ مَ ، فَ نْ كُ تَ  ٗتَْ 
 . ُِٗصُٔا٤بيزاف

( كفصالو أم فطامو من الرضاع بعد عامْب، كٮبا مدة الرضاعة الكاملة، ككل َوِفَصالُُو ٓت َعاَمْْبِ )
َواْلَواِلَداُت يُػْرِضْعَن َأْواَلَدُىنَّ َحْوَلْْبِ َكاِمَلْْبِ ذلك تبذؿ جهود كثّبة ُب رعايتو كتكاليفة كقولو )

قل مدة ا٢بمل ستة أشهر ألف قولو تعأب أ: قاؿ الفقهاء. ِّّالبقرة/( َضاَعةَ ِلَمْن َأرَاَد َأْف يُِتمَّ الرَّ 
 ِْ –شهران  َّ( فيكوف َوِفَصالُُو ٓت َعاَمْْبِ كقولو ) ُٓ/األحقاؼَوَٞبُْلُو َوِفَصالُُو َثبَلثُوَف َشْهًرا( )

، فإف ٔالطبلؽ/( ُأُجوَرُىنَّ  فَِإْف َأْرَضْعَن َلُكْم َفَآُتوُىنَّ قل مدة ٞبل. أما قولو )أشهر أ ٔشهران =
جرة على ذلك ٤بدة عامْب، أما ُب ظركفنا ا٤بعاصرة أأرضعن أكالدىن فلهن ا٢بق ُب أف أيخذف 

تتوزع ا٢بقوؽ كالواجبات بْب الزكجْب ابلَباضي، كتكوف بينهما تعدد أدكار ككحدة ىدؼ نبيل 
 ( َأِف اْشُكْر ٙت َوِلَواِلَدْيكَ مشَبؾ. )

 تعأب على إٯباده ليطيعو إبخبلص، كيشكر كالديو على تربيتو كالعناية بو، كصيناه أف يشكر هللا
لْب، كالصرب ا١بميل معهما كالتواضع لطيف كاألسلوب الٌ شكران عمليان ابإلحساف إليهما ابلكبلـ الٌ 

٥بما كإكرامهما كالقياـ ٗبسؤكليتهما كعدـ اإلساءة ٥بما بقوؿ أك فعل، كالشكر لو مكانة سامية ُب 
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ره سبحانو، إنو اقَباف عميق لو مغزاه، فشكر هللا كلنفوس كُب ميزاف هللا تعأب، كقرف شكرٮبا بشا
سبحانو اب٢بمد كالطاعة، كشكر الوالدين ابلرب كالصلة كا٣بدمة، كقدـ شكر هللا تعأب على 

 دين شرطان ُب صحة شكر هللالشكرٮبا، ألنو من ٓب يشكر هللا ٓب يشكر الوالدين، فجعل شكر الوا
( هللا َواِلَدْيِن، َفَمْن ٗت َيْشُكر َواِلَدْيِو ٗتَ َيْشُكرَوَأَمَرََن اِبلش ْكِر َلُو َواِبلْ تعأب، عن اإلماـ الرضا )ع( )

ِإَٙتَّ ) ُِٗ/ٔركح البياف( الى يىٍشكيري النٍَّاسى  مىنٍ الى يىٍشكيري هللا ) عن النيب )ص(، ُّْصْالصاُب
 ،ه ا٢بقيقة اب٤بصّب األبدم اتـو حيث ينفع رصيد الشكر ا٤بذخور( ٍب ربط سبحانو ىذاْلَمِصّبُ 

هُ كنبلحظ قرف عبادتو سبحانو ) ،عمالكمأكم على حسب يفأجاز  ( ابإلحساف َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ
: فائدة. ( ألف اإلحساف ابلوالدين عبادة كمن سبل القرىب إٔب هللاَواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساَنً ابلوالدين معان )

 ٢برص بلن كصية الوالدين ابلولد إاٌل قلي دكتكرر ُب القرآف الكرٙب توصية الولد ابلوالدين، كٓب تر   -ُ
 الَ كالعاطفة )كال توصي حريص( عن اإلماـ علي )ع( )كا٢بٌب كالدٮبا بدافع الفطرة الوالدين أب

( مْ كُ نِ ماْ  زَ ّْب غَ  فٍ ماْ زَ لِ  وفَ وقُ لُ ٨بَْ  مْ هُ إنػَّ فَ ( مٍ كي يدً قالً تى  ،مٍ كي داتً اى ، عى مٍ كي افً عرٍ أ) مْ كُ لى آدابِ عَ  مْ كُ دَ الَ و أوْ رُ سِ قْ تػَ 
حسب  ة( متغّبٌ مٍ كي كٓب يقل )على عقيدتكم( ألف العقيدة اإلسبلمية اثبتة، ك)آدابً ( مٍ كي آدابً قاؿ )

 . الزماف كا٤بكاف كاألعراؼ
ػٌِِْْ كََِد ظُؽِؼْئَُد ًَصَدلِسْئَُد كِِ خًَُُّْْٗد َٓؼًُُْكًد ًَخظَّسِغْ َٔسََِْ َْٖٓ ؤََٗدذَ بََُِِّ ؼَُّْ ًَبِْٕ ـَدىًََخىَ ػََِ ؤَْٕ ظُُِْٙىَ زِِ َٓد ََُْْٓ َُيَ زِوِ  ﴿ -٘ٔ

   ﴾ بََُِِّ َُْٓـِؼٌُُْْ كَإَُٗسِّحٌُُْْ زَِٔد ًُنْعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ
عليك ليغرايؾ على  : أم بذال جهدٮبا كأ٢باوإف جاىداؾ( َوِإْف َجاَىَداَؾ َعلى َأْف ُتْشِرَؾ ِ  ) 

عبود آخر، فبل تكوف عواطف األكالد كطريق العصياف مالكفر كالشرؾ يب كالعصياف ٕب بطاعة 
 فيسعياف إٔب  اانن حيأحاكمة على أصوؿ عقيدتك الدينية الصحيحة الثابتة، ألنو قد يظن األبواف 

( َلَك ِبِو ِعْلٌم َفبَل ُتِطْعُهَماَما لَْيَس هنما ٰبسناف صنعان )أكسبو إٔب عقيدهتما الفاسدة كٮبا ٰبسباف 
ال دليل كال حجة لك بو كال علم لك أبىليتو ليكوف معبودان، كأ٭با ىو تقليد بليد كاتباع أعمى 
٥بما، ألف ما يكوف حقان معركؼ صحتو كرجاحتو، كما ىو ٦بهوؿ صحتو كال دليل فيو فهو ابطل، 

( كمأمور َفبَل ُتِطْعُهَما) حجة فيو الفكأنو قاؿ: فإف دعواؾ إٔب ابطل أك إٔب شيء ٦بهوؿ 
هللا  كأف حقَّ  ،ّٔٔ/ٖٕالبحار (اَل طَاَعَة ِلمْخُلوؽ ٓت َمْعِصَيِة ا٣ْبَاِلقِ ) ، عن النيب )ص(ٗبخالفتهما

بة الوالدين ُب ا٤بعاملة الطيٌ  ط حقٌ قعلى حق كل أحد، كاالختبلؼ ُب العقيدة ال يس ـمقدٌ 
( ُب الشرؾ َفبَل ُتِطْعُهَما( كإ٭با قاؿ )ماٍ هي قَّ عً ٓب يقل )فى  :ومن ا١بدير ذكرهكالصحبة الكرٲبة. 

نْػَيا َمْعُروفًاٮبا فاستمر عليو كقد أكده )كا٤بعاصي فقط، كأما برَّ  ُهَما ٓت الد  ( كاكتف أبف َوَصاِحبػْ
تصاحبهما ُب األمور الدنيوية كا٤بعيشية مصاحبة حسنة مرنة ٧بمودة كرٲبة، معاشرة يرتضيها الدين 

ضمّب اإلنسا٘ب. ُب رعاية حا٥بما ابلرفق كاللْب من غّب جفاء كخشونة كلو كاان مشركْب! ألف  كال
 ،كفرٮبا اب جانب عقائدم خاطئ، كىذا ال يستدعي ضياع جهدٮبا كمتاعبهما ُب تربية الولد
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( أم رجع إٔب هللا ََنبَ أَ ( كاتبع طريق من )َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأََنَب ِإَٙتَّ ر لعمل ا١بميل )كال ٯبوز التنكٌ 
من دعاء اإلماـ زين العابدين  ،ابإلخبلص كالطاعة كالعمل الصاّب كصار من ا٤بؤمنْب الصادقْب

 )ع( 
ًبٍيلى الصٍَّا٢بًًٍْبى اً لٌلهيمَّ أى٢بًٍٍقِب ًبصاًلًح ًمٍن مىضى كى ا) ّتَّ ِإَٙتَّ ( )ٍجعىٍلًِب ًمٍن صاًٍلًح مىٍن بىًقي كىخيٍذ يب سى

ُتْم ( ٍب ترجعوف أيها الناس إٔب هللا يـو القيامة ليحكم بينكم اب٢بق )مْ َمْرِجُعكُ  فَأُنَػبُِّ ُكْم ٗبَا ُكنػْ
على شكل شريط ميٌسجل ٦بٌسم كىي ٧بفوظة  ،قوالكمأظهر لكم صحائف أعمالكم ك أ( فتَػْعَمُلوفَ 

ِإمَّا كقولو )  ابلصورة كالصوت كالنية، كأحاسبكم عليها بدقة على قدر استحقاقكم،ذم ثبلثة أبعاد 
َهْرٮُبَا َوُقْل ٥َبَُما قَػوْ  ُلَغنَّ ِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحُدٮُبَا َأْو ِكبَلٮُبَا َفبَل تَػُقْل ٥َبَُما ُأؼٍّ َواَل تَػنػْ ( اًل َكِرٲبًايَػبػْ

نْػَياقولو ) -ُ: فائدة، ِّ/اإلسراء ( إشارة إٔب هتوين أمر صحبتهما مع ا٣ببلؼ معهما، فبل ٓت الد 
عندٮبا ُب  وي بى رفهما أين ا٣بلل كالشُّ عًٌ ( ا٤بعركؼ ىهنا أف يػي َمْعُروفًا) ومعُبل مشقتهما، يصعب ٙبمٌ 

هما تعند جهالبكامل األدب، ٣بطأ اص ٥بما مكاف شخٌ هات كيي بي فهم دين هللا، كيعاِب ٥بما الشي 
 ىنهترع ك ، كا٤بنكر ما ينكره الشكالفطرة السليمة : ما يستحسنو الشرعوا٤بعروؼم، بدين هللا القيٌ 

( قصة) -ِ(، ِكْبِ ِر شْ َكاََن مُ   فْ إِبرَّ اْلَواِلَدْيِن واجب و عن اإلماـ الرضا )ع( ) الفطرة السليمة، عنو
سلم سعد بن أيب كقاص، قالت لو أمو ككاف ابران ّٔا: ايسعد إف ٓب تَبؾ دينك فإ٘ب سأمتنع أعندما 

أمي، فإ٘ب ما قاؿ ٥با ال تفعلي ايعن األكل كالشرب حٌب أموت، كيقوؿ الناس عنك ايقاتل أمو، ف
 ت!لما رأت إصراره، أكلتركت ديِب أبدان مهما كانت األسباب، ف

َُؽِْقٌ   َّإْضِ زِيَد خَُِّوُ بَِّٕ خَُِّوََّد زُنََِّ بَِّٗيَد بِْٕ ظَيُ ِٓؽْوَدٍَ لَسَّصٍ ِْٖٓ وَُْيٍٍَ كَعٌَُْٖ كِِ صَىَُْشٍ ؤًَْ كِِ خََُّٕٔدًَخضِ ؤًَْ كِِ خُْإََْضِ ﴿ -ٙٔ
  ﴾وَسِريٌ
عن أقل ما يوزف بو الشيء من ذىب ببلغية تشبيهية دقيقة ة يان: كزف حبة، كىو كمثقاؿ حبة   

( نبات ا٣بردؿ لو حبات سوداء صغّبة جدان. يضرب ا٤بثل بصغرىا كال ٛبسك ِمْن َخْرَدؿٍ كغّبه، )
ألف حبة  ُّٗمن ا٣بردؿ يبلغ  الواحدابليد ككأهنا ال كزف ٥با كال قيمة كال ٜبن، إف الكيلو غراـ 

صغر كزف ٢بب النبات، كىذا أمن خردؿ، كعليو تكوف حبة ا٣بردؿ جزءان من ألف من ا١براـ، فهي 
بياف عن قدرة هللا تعأب ا٤بطلقة، كعن علمو سبحانو الذم ال يغيب عنو شيء ظاىر كال ابطن كال 

كقربو كىيبة مقامو بة هللا غائب مهما صغر كخفي من أعماؿ العباد، كُب ذلك حث على مراق
غّب من ا٢بسنات ( يعود على الفعل الصَّ ِإنػََّها( ضمّب )اَي بُػَِبَّ ِإنػََّها: )ا٤بعُبهجو، نكااللتزاـ ٗب

ها، يكأف علمو سبحانو يبلحقها كقدرتو تبلغها كٙبص ،ية كالعلنية من أعماؿ اإلنسافكالسيئات السرٌ 
كما فيها من حساب دقيق كجزاء عادؿ كميزاف ٧بكم، تقرر اآلية الكرٲبة حقيقة اآلخرة الكربل 

عميق اإليقاع على الضمائر وا٤بشاعر و م رقيق دقيق سَّ وتصور اآلية حقيقة اآلخرة بتعبّب ٦بَُ 
تعش لو كياف اإلنساف ككجدانو، كالتعبّب الببلغي يطالع علم هللا الشامل ير ، ك٥با أتثّب كبّب وا٢بواس
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( إف هللا ال يفلت من حسابو شيء اَي بُػَِبَّ سرار، )للخفااي كاألا٥بائل اللطيف الدقيق، الكاشف 
( إف تك كزف حبة صغّبة جدان ِإْف َتُك ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍؿ فَػَتُكْن ٓت َصْخَرةٍ  ِإنػََّهاصغّب )

رة خكخفيفة من خردؿ، فتكن ىذه ا٢ببة من ا٣بردؿ الصغّبة جدان ُب أخفى مكاف ٔبوؼ ص
 ( َأْو ٓت السََّماَواِت َأْو ٓت اأْلَْرضِ  ْن ٓت َصْخَرةٍ فَػَتكُ  ماء،)صٌ 

سفل مكاف من ابطن األرض أالشاسعة الواسعة، أك ُب مكاف كالسماكات العليا  علىأأك ُب 
( َيَِْت ِّبَا اَّللَُّ ) !ها ال تظهر، كلكن علم هللا يبلحقها كقدرتو ال تفلتهاضيراأضائعة ُب  ،السفلى

قدر االستحقاؽ، كبذلك ٱبشع القلب السليم كينيب إٔب بقيامة كٯبازم عليها ٰبضرىا هللا يـو ال
ُب كُب ذلك دليل على أف أعماؿ اإلنساف كلها صغّبىا ككبّبىا،  !لطيف ا٣ببّب ٖبفااي الغيوبهللا الٌ 

ثْػَقاَؿ َفَمْن يَػْعَمْل مِ ُب كال تضيع، كٯبازم هللا عليها بدقة كقولو )فىا كعبلنيتها ٧بفوظة عليو كال تسرٌ 
ًرا يَػَرُه  ، كذكر السماكات كاألرض بعد بياف ٖ-ٕالزلزلة/( َوَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرًّا يَػَرهُ  ،َذرٍَّة َخيػْ

 الذ نُوبِ  نمِ  ا٤بَُحقِّراتاتّػُقوا الصخرة، من قبيل ذكر العاـ بعد ا٣باص، عن اإلماـ الباقر )ع( )
هللا يقوؿ وذكر  ذنب واستغفر إفّ أحدكم أيقوؿ ، نػََّها ٥َبَا طَالَِباً فَإ)يعِب الذنوب الٍب ال تبإب ّٔا( 

الى  ، عن النيب )ص( )ُّٓآؿ عمراف/ (َوٗتَْ ُيِصر وا َعَلى َما فَػَعُلواكقولو ). َِِصُٔا٤بيزاف( اآلية
ًبيػٍرىةى مىعى اال َفبَل َيََْمُن َمْكَر اَّللَِّ ِإالَّ أٍمنه )، اإلصراري ِٖٖ/ِالكاُب( كىالى صىًغيػٍرىةى مىعى اإًلٍصرىٍارً  ،ً ٍسًتٍغفىٍاركى

( ينفذ علمو َلِطيفٌ ( ألف هللا )ِإفَّ اَّللََّ َلِطيٌف َخِبّبٌ ) َِٗ/ٖٕالبحار ،ٗٗ/األعراؼ( اْلَقْوـُ ا٣ْبَاِسُروفَ 
( َخِبّبٌ ُب أعماؽ األشياء كيصل إٔب كل ا٣بفااي كاألسرار ) بنعومة من حيث ال تشعر، كنور لطفو
ن منها كقادر عليها، كيعلم ٗبوقعها كمستقرىا كمستودعها، كيعلم  وجودات كلها كمتمكٌ يعلم كنو ا٤ب

َماِؿ َىَذا اْلِكَتاِب اَل يُػَغاِدُر َصِغّبًَة َواَل َكِبّبًَة كيف يستخرجها من خفاايىا السرية ا٤بستورة كقولو )
، كُب ىذا تنبيو للعاصْب ْٗالكهف/( ب َك َأَحًداِإالَّ َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َواَل َيْظِلُم رَ 

 أف يفيقوا كيرجعوا إٔب رشدىم كاستقامتهم قبل فوات األكاف. 
   ﴾  ػَِّّْ خُْإٌََُُِّٓد زُنََِّ ؤَهِِْ خُصََِّدشَ ًَؤُُْْٓ زِدَُْٔؼًُُْفِ ًَخْٗوَ ػَِٖ خُُْٔنٌَُِْ ًَخصْسُِْ ػَََِ َٓد ؤَصَدزَيَ بَِّٕ ٌَُِيَ ِْٖٓ ﴿ -ٚٔ

بعد أف كشف لقماف البنو عن قدرة هللا تعأب، دعاه إٔب عبادتو إبخبلص فتكوف العبادة على قدر 
نفصاؿ عن مطالب الدنيا فبمقدار االالعلم، كتكوف الصبلة على قدر الصلة اب، اإلٲباف كالوعي ك 

تكوف الصبلة ٥با القلب كتسكن النفس كا٤بشاعر ك  يكوف االٌتصاؿ مباشر اب تعأب، صبلة ٱبشع
اَي . )ِْٔ/ْٖالبحار( ٍستػىٍوَبى ا كىٌَب، فىمىنٍ  (دىًقٍيقه )ًميزىافه  الصَّبلةي ) عن اإلماـ علي )ع(قرابف كل تقي، 
( حافظ على الصبلة ُب أكقاهتا كبكامل شركطها ٖبشوعها كآدأّا، كأقمها ُب بُػَِبَّ َأِقِم الصَّبَلةَ 

 كى رؾ اب كتنزىي ها ابلذكر ألهنا أىم العبادات الٍب تذكٌ صَّ خى جزاء كاألركاف. كى أكقات فضيلتها اتمة األ
٣بالق، كىي عمود الدين ُب كل دين ٠باكم، كالصبلة اقول عبلقة كصلة مع أعن الكرب، كىي 

كتؤمن بو د هللا كما يريد ال كما تريد، الذم يراؾ كال تراه، بصلة معنوية بْب العبد كربو، كأف تع
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ل فضٌ كىي أفضل زاد ليـو ا٤بعاد، كال تي ن إٲبانك بو ابلبصر ا٤بادم ادكد، ابلبصّبة النافذة، أقول م
كال تقل للصبلة عندم عمل،  ،أم عمل على إقامة صبلتك ا٤بفركضة، فقل للعمل عندم صبلة

كتعصمك من الزلل كتسددؾ ُب القوؿ كالعمل   ،ي الركحالقلب كتصفٌ  ري وٌ نػى كالصبلة الصحيحة تػي 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ َوَأِقِم الصَّ كقولو )  ( َوْأُمْر اِبْلَمْعُروؼِ ) ْٓالعنكبوت/( بَلَة ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػْ
، أم كأمر بطاعة هللا كااللتزاـ العقل كالفطرة السليمة : ما استحسنو الشرع كشجع عليوا٤بعروؼ

قدر استطاعتهم،  ٗبنهجو، كأمر الناس بكل خّب كفضيلة للتهذيب كتزكية أنفسهم من عيؤّا
كىو أىم دستور دفاعي يعصم ( كاألمر يستدعي التمٌكن ابلقدرة العلمٌية كابلقوة األمنٌية! َوْأُمرْ )

( كأٍنوى عن معصية هللا كعن كل َواْنَو َعِن اْلُمْنَكرِ آّتمع من الرذائل كينهض بو حضاراين كأخبلقيان )
بشركط ا٤بعركؼ ليأمر بو كالعلم بشركط ا٤بنكر  ال يليق، كذلك األمر يستلـز العلم قبيح كٝبيع ما

ٓت هنج الببلغة ، ُب نوؼ ا٤بنافقْبأعزٲبة ا٤بؤمنْب كأرغم  لينهى عنو، كمن أمر اب٤بعركؼ شدَّ 
ًر اٍلعىٍاًمًلٍْبى بً ) ٜٕٔخطبة ٍعريكيًؼ التٍَّارًًكٍْبى لىوي ، كىالنٍَّاًىٍْبى عىٍن اٍلميٍنكى َواْصَِبْ ) (وً لىعىنى هللاي اآلًمرًٍينى اًبٍلمى

( كأف يصرب صربان ٝبيبلن كال يضجر، فإف الصرب حبس النفس كهتذيب رغبتها عما َعَلى َما َأَصاَبكَ 
( كالصرب من اإلٲباف ٗبنزلة اِبلصََّْبِ ُتْدِرُؾ الرََّغاِئبُ ) ، ُب غرر ا٢بكمينهى عنو الشرع كالعقل السليم

( من َواْصَِبْ َعَلى َما َأَصاَبكَ ) ْٓالبقرة/(  َوالصَّبَلةِ َواْسَتِعيُنوا اِبلصََّْبِ الرأس من ا١بسد كقولو )
صرب على مكاره الدنيا من األمراض االضر كاألذل كالببلاي كا٤بصائب كالشدائد بشكل عاـ، ك 

صرب ُب طريق األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، اكا٣بسارة ُب التجارة كعقوؽ األكالد.. كغّبىا، ك 
 :كُب ا٢بديث

َواْصَِبْ ) ٓٓصٓالكاُب( مر اب٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر فريضة عظيمة ّبا تقاـ الفرائضإّف األ)
ِإفَّ ( صحيح إٌف الصرب صعب، ك٩با ٱبفف صعوبتو أنك تقطف ٜبرتو ا٢بلوة كىي )َعَلى َما َأَصاَبكَ 

الصحيح على إ٪باز  ا١بليل ا٤بدركسا١بميل من التصميم  ( الصربِإفَّ َذِلكَ ( )َذِلَك ِمْن َعْزـِ اأْلُُمورِ 
( من األمور الٍب ٯبب الثبات عليها بعزٲبة كإرادة كاعية كبدكف ضعف ِإفَّ َذِلكَ الفعل ا٢بسن )
ِإفَّ ة لك )ح( ٩با أمر هللا بو من الصرب ا٤بناسب كما فيو من مصلِإفَّ َذِلكَ كجهل )ككسل كفشل 

ِمْن َعْزـِ كظركفو ا٤بناسبة ) ،سبكزمانو ا٤بنا ،( الصرب ا١بميل ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسبَذِلكَ 
ككعيان كإرادة ، أم سوؼ يعطيك عزمان كقوة ا٤بادية كا٤بعنوية ( أم ال يوفق ٥با إاٌل أىل العزائماأْلُُمورِ 

كتضعف كال تقع ُب ا٣بطأ أك ُب الزلل أك ُب االشتباه، كيكوف لك عـز كقوة  ،فبل ٚبفق ُب األمر
ُب صعوابت األمر، كتتمكن من ٘باكز أمثالو، كقيمة كل كملكة كقدرة كخربة كإمكانية على تبل

ُهْم أَِئمًَّة يَػْهُدوَف ِبَِْمِرََن َلمَّا َصبَػُروا كقولو )كمقدار ٘بربتو كعلمو.   ،مرئ على قدر خربتوا َوَجَعْلَنا ِمنػْ
 (. األميوير مىعىإبٍ  اًبلصَّرٍبً تيٍدرىؾي ، ُب غرر ا٢بكم )ِْالسجدة/( وََكانُوا ِبَِاَيتَِنا يُوِقُنوفَ 
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ران، كمن ا٤بفركضات االن مؤثٌ عمليان فعٌ علميان ( ليكوف قانوانن ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ اأْلُُمورِ ) -ُ: فائدة
ر ـ الفرد كتطوٌ كىذا التصميم عامل حضارم مساعد لتقدٌ  ،الٍب ال تقبل ا٤بساكمة كالتنازؿ كالتسامح

ٔبناحْب  قى لَّ الدنيا إاٌل إذا حى  ض كجاذبية حبٌ آّتمع، كلن يرتفع اإلنساف عن مستول تراب األر 
آؿ ( َوِإْف َتْصَِبُوا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ اأْلُُمورِ ( كقولو )الصَبجناح االٲباف و جناح )

 ـمضاء األمر ا٤بطلوب، كعز إ( كالعـز كالعزٲبة عقد القلب على ِمْن َعْزـِ اأْلُُمورِ ، )ُٖٔعمراف/
( كَ رتِّ فِ َمغْ  أَلَك َعَزاِئمَ أسْ كال يدفعو ريبة، كمن دعاء النيب )ص( )كال شك شوبو شبهة األمور: ال ي

: العـز( َعْزـِ اأْلُُمورِ )ال ٧بالة، لقبو٥با أم أسألك أف توفقِب لؤلعماؿ الصا٢بة الٍب تغفر لصاحبها 
( كقولو القوة اإلرادية الواعية النافذة الصيٍلبة الٍب تتقدـ على الفعل )فإذا استوض فَِإَذا )حت فاعـز

( كال ـٍ زْ حَ  ّْبِ غَ بِ  ـٍ زْ عَ  ٓت  رَ يػْ خَ  الَ ) ُٗٓآؿ عمراف/(َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإفَّ اَّللََّ ٰبُِب  اْلُمتَػوَكِِّلْبَ 
( من األمور ا٤بهمة الٍب َعْزـِ اأْلُُمورِ خّب ُب ٚبطيط بدكف تنفيذ، كال خّب ُب علم بدكف تطبيق )

كعادة حٌب تقطع الطريق على حالة كسليقة ثبات كالدكاـ عليها ابستمرار لتكوف طبيعة ٯبب ال
ب كالتذبذب كالَبدد كازدكاج الشخصية ف ُب األمر كالتقلٌ الَبدد بعد العـز الصحيح، فإف حالة التلوٌ 

َعْزـِ ) -ِكتعارض قوة الشخصية،  كٚبالف التصميمكا٢بـز فإهنا صفات ضعف تناقض العـز 
( يقابلو ا٢بّبة ُب األمر، كىنا يظهر مبدأ ا٣بّبة  تعأب، فا٣بّبة عند ا٢بّبة، كال ٘بوز ا٣بّبة ُمورِ اأْلُ 

، كال ٯبوز تعطيل العقل كالتفكّب كاالعتماد على ا٣بّبة،  قاؿ النيب كاالستخارة ُب حالة العـز كا٢بـز
  .ِِٓ/ُٗالبحار)ايعلي ما حار من استخار، كال ندـ من استشار(  )ص(
ْ وًََّىَ ُِِنَّدِْ ًََُد ظَِْٔٗ كِِ خُْإََْضِ ََُٓلًد بَِّٕ خَُِّوَ َُد ُّمِرُّ ًََُّ ُٓىْعَدٍٍ كَىٌٍَُ ﴿ -ٛٔ    ﴾ ًََُد ظُصَؼُِّ

غ  تعأب ُب الَببية كتعليم الناس، فالدعوة إٔب دين ق ا٤ببلٌ لي دب الداعية إٔب هللا، كخي أٙبكي اآلية 
ال م أ( كال ٛبل خدؾ َواَل ُتَصعِّْر َخدََّؾ ِللنَّاسِ ة التأثّب ابلناس، )رب خ هللا تستوجب التواضع كمعرفة

عجاابن بنفسك، فهو ال يبإب إكقلة مباالة ّٔم ك  مالناس تكربان عليهكنظراتك على وجهك تتعأب ب
، مرض عروالصّ : داء يصيب البعّب فيلوم عنقو، وأصل الّصعرابلناس، كالناس ال يبالوف بو أيضان، 

قبل على الناس بكامل كجهك عند السبلـ أسي كأخبلقي كسوء ُب التفكّب كالتشخيص، أم نف
بوجهك تعاظمان  سي بٌ عً تي وؿ كجهك عنهم استصغاران ّٔم أك تتعأب كى كالكبلـ كاللقاء تواضعان، كال ٙبيٌ 

سواء على ال ؾعليهم، أم أنظر إٔب كجو ا٤بخاطب نظرة إنسانية متواضعة، كليكن الغِب كالفقّب عند
( كُب هنج أَسَتخََّفافًا ِبوِ َك مُ لِ كَ َض َعَمْن يُ رِ َواّل تُػعْ عن اإلماـ الصادؽ )ع( ) ،ُب حسن ا٤بعاملة

ّيبَلَء خُ  َوبوُ ثػَ  رَّ َمْن جَ (، ُب ا٢بديث )اَل َوْحَدَة َأْوَحُش ِمَن اْلُعْجِب َواَل َحَسَب َكالتػََّواُضِع الببلغة )
: ىو الفرح ا٤برح( َواَل َٛبِْش ٓت اأْلَْرِض َمَرًحا) ُٔصُِيغا٤برا( ِقّيَاَمةظُر هللا إلَّيو يَػَوـَ الاَلّ يَن

 عجاب ابلنفس الناشيء من بطر النعمةكاإل ،الة ابلناساة مبالشديد مع الغركر كالبطر كقلٌ 
ُلَغ َواَل َٛبِْش ٓت اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْن َٚبِْرَؽ اأْلَ ، تلك مشية ا١ببارين كقولو ))الَبؼ( ْرَض َوَلْن تَػبػْ



 

 ٢بادي العشروفا / ا١بزءٖٗ/ عدد آايهتا  كية/ م ٖٔلقماف سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     723
 

، كُب ّٔالفرقاف/( َوِعَباُد الرَّْٞبِن الَِّذيَن ٲَبُْشوَف َعَلى اأْلَْرِض َىْوَنً كقولو ) ّٕ/اإلسراء( ا١ْبَِباَؿ ُطواًل 
تفسّب ( َهاَوقِ ْن فَها َومِ َض َوَمْن َٙبتِ ُو األرْ نَػتْ ااًل، َلعَ ِتيّ خْ ا َمْن َمَشى عَلى األِرضِ ا٢بديث )

، منشأ خيبلؤهان، مشية من أشتد فرحو كبطره ك ال ٛبشي ُب األرض متبخَبان متكربٌ ، ك ِّْصٕالنور
 . عند اإلنساف ىو شعوره النفسي ابلنقصالتكرٌب 

: كالذم يصعد ُب مكاف عاؿو فّبل الناس صغاران كىم يركنو أصغر، كالكربايء مفتاح َبكَ تَ ا٤بُ  لُ ثَ مَ وَ 
( من ا٣بيبلء ُكلَّ ٨ُبَْتاؿٍ م يكره )أ( إٌف هللا ال ٰبب َتاٍؿ َفُخورٍ اَل ٰبُِب  ُكلَّ ٨بُْ  إّف هللاِ لكل رذيلة )

 ،( يفتخر على غّبهَفُخورٍ أم يظهر تكربان على اآلخرين أبفعالو كأقوالو كمشيو كيرل العظمة لنفسو )
( إشارة إٔب أمراضو النفسية ٨ُبَْتاؿٍ : )الفرؽ بْب ا٤بختاؿ والفخورمعجب بنفسو ٲبدح أعمالو، 

 ( تشّب إٔب أعماؿ كحركات التكرٌب َفُخورٍ بلتو الذىنية ُب الكرب كالعظمة، أما )( كٚبيٌ يةالداخل)
ا٣بارجية ايطة بو كا٤بؤثرة عليو، كأٌف الصفتْب الرذيلتْب تقطعاف الركابط االجتماعية كتزرعاف 

كمن   ،ن الكربايءم : ٱبتار األسلوب القرآ٘ب ىذا التعبّب ا٤بؤثر للتنفّبفائدةاألمراض ا٣بلقية بينهم. 
الذات كشعور تضٌخم عر كاالستعبلء، إنو تعبّب يعكس عن شعور مريض بكل حركة مشأّة للصٌ 

م نفسك فبل ٙبطٌ  ،ُب استعبلءالكربايء كيتعامل ابلنقص ُب أعماؽ النفس، فينعكس عليو فيتنفس 
 كال هتوً ( يػىتػىعىٌد طىٍورىهي ه كىٓبٍى قدر  عىرىؼى  أن ٍمرً اً رىًحمى هللاي )ٓت غرر ا٢بكم بغركرىا كالشموخ ّٔا فوؽ قدرىا، 

َمْن )عن اإلماـ علي ا٥بادي )ع( نفسو،  ؿى ذٌ ؿ كا٥بواف، فبل ينبغي للمؤمن أف يي بنفسك إٔب حالة الذُّ 
 قً لي أمره اب٣بي  ،الذميم قً لي ، ٤با هناه هللا عن ا٣بي ّٖٓٙبف العقوؿ ص (َشرَّه أَتَْمنَفبَل َىاَنْت َعَلْيِو نَػْفُسُو 

 :فقاؿ الكرٙب
  ﴾ ًَخهْصًِْ كِِ َِْْٓٙيَ ًَخؿْعُطْ ِْٖٓ صٌَْظِيَ بَِّٕ ؤٌَََُْٗ خُْإَصٌَْخضِ َُصٌَْضُ خُْمَِٔريِ ﴿ -ٜٔ
من مواعظ لقماف ا٢بكيم حكاىا هللا تعأب، فإهنا كإف كاف ا٣بطاب فيها لولده لكنها  راتذشىذه 

: ىنا من االقتصاد قصد( ٓت َمْشِيكَ  َواْقِصدْ : )ا٤بعُبتفيد الناس أٝبعْب كتكوف ٥بم أسوة حسنة، 
ط كاعتداؿ ُب مشيك بْب السرعة ا٤بفرطة كالبطء فراط كالتفريط، كىو توسٌ سراؼ كضد اإلكعدـ اإل

ط لئلرادة، كامش كقوران ٧بَبمان متواضعان ببل تكٌلف، كاالعتداؿ مطلوب ُب كل األحواؿ، ال ا٤بثبٌ 
ي َتّذْىَب بَػْهاَء ض الضعيف، ُب ا٢بديث )ا٤بري ي كا٣بيبلء، كال مشمشي البطر كالتكرٌب  َسَرعُة اَلَمشِّ

ُب الدعاء مع هللا أدابن بو ( كأخفض من صوتك كال ترفعو متطاكالن َواْغُضْض ِمْن َصْوِتكَ ( )اْلُمْؤِمنَ 
كُب  ،فعاؿقواؿ كاألب ُب األ(، إنو االعتداؿ ا٤بوزكف ا٤بؤدٌ مْ هُ عَ اًب مَ دَ أَ معو، كُب ا٢بديث مع الناس )

أدب كثقة  ،من الصوت ُب مكانو ا٤بناسب ككقتو ا٤بناسب ّب كالتدبّب كالتقدير. كالغضٌ تفكٌ ال
َواذُْكْر رَبََّك ٓت نَػْفِسَك َتَضر ًعا َوِخيَفًة ابلنفس كاطمئناف إٔب صدؽ ا٢بديث كقوة أتثّبه كقولو )

ابلكبلـ ُب  را٢بديث كٯبه ، كما يغلظ ُب ا٣بطاب كيرفعَِٓ/األعراؼ( َوُدوَف ا١ْبَْهِر ِمَن اْلَقْوؿِ 
يء األدب مع ا٤بخاطب كمع السامع كخركج على ا٤بألوؼ، أك يكوف شاكان ُب إاٌل سٌ  ،غّب موضعو
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 ّدهِ حَ  نْ عَ  ادَ زَ  نْ مَ ة كالغلظة كا٣بشونة! )قيمة قولو أك قيمة شخصو فيحاكؿ إخفاء ىذا الشك اب٢بدَّ 
ع عليو، عاؿو فيألف الصوت العاؿ كيتطبٌ ث بصوت د على التحدٌ ( ألف التعوٌ هِ دّ إ٘ت ضِ  لبَ قَ نػَ إ

الناس، كال  وع على الصوت العاؿ يتطبع ابلطبع ا٣بشن، كالطبع ا٣بشن ال أيلفكالذم أيلف كيتطبٌ 
( إذا ٓب تغضض من صوتك ِإفَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت ا٢ْبَِمّبِ ؤلف )لف كال يي أيى  خّب فيمن الى 

، يكوف نشازان كغريبان كمستنكران عن العرؼ العاـ، ذلك ال يليق كترفعو عاليان ُب ظركؼ غّب مناسبة
ابإلنساف العاقل الفاضل الذم ٰبَـب نفسو، كإذا ٓب ٲبتثل ّٔذه اآلداب االجتماعية النبيلة كرفع 
صوتو كاف ٩باثبلن لصوت ا٢بمّب ا٤بنكر الغريب ا٤بوحش ا٤بكركه القبيح. كالتشبيو بصوت ا٢بمّب 

مكركىا كنشازان  ان ( ُب ظركؼ غّب مناسبة مذموماحالصيّ وف رفع الصوت )ا٤برتفع يقتضي أف يك
 .مزعجان 
ر ىذا الفعل ق( األسلوب القرآ٘ب البليغ يستحِإفَّ َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت ا٢ْبَِمّبِ : )فائدة

أكثر  –كل صوت   –: إٔب أف رفع الصوت وفيو إشارةة ٧بتقرة بشعة، رً نفٌ كيستقبحو ُب صورة مي 
 لٌ ا٢باجة إليو يدؿ على الببلدة كالرعونة، كمثلو إخفاء الصوت أقل من ا٢باجة إليو فإنو ٨بيً  من

يضان، كمن اعتدؿ ُب صوتو فقد استقاـ كأحسن الكبلـ كاالحَباـ كالتأثّب، ُب غرر ا٢بكم ألؤلدب 
، َوفَ  نُ سْ حُ  اْلَكبلَـِ َما زَانَوُ  َأْحَسنُ ) ـ  َواْلعَ  ُو ا٣ْبَاص  ِهمَ النِّظَاـِ ( كاف لقماف تْ مِ ًا أَو أصْ ّبْ ُقْل خَ ( )ا

  ،لم جاءت كلمتو ُب موضعها ا٤بناسبلم قليبلن عند ا٢باجة، فإذا تكٌ ا٢بكيم يسمع كثّبان كيتكٌ 
 كالدرة بْب ا٢بصى. 

ٌُْْْْ ِٗؼََٔوُ ََدىَُِشً ًَزَدؼِنَصً ًََِٖٓ خُنَّدِْ َْٖٓ ؤََُْْ ظًََُْخ ؤََّٕ خَُِّوَ َٔىََُّ ٌَُُْْ َٓد كِِ خََُّٕٔدًَخضِ ًََٓد كِِ خُْإََْضِ ًَؤَْٔسَؾَ ػََِ ﴿ -ٕٓ
  ﴾ ُّفَديٍُِ كِِ خَُِّوِ زِـَُِْْ ػٍِِْْ ًََُد ىًًٍُ ًََُد ًِعَدذٍ ُٓنِريٍ

َسخََّر أف هللا العظيم ) –يها الناس أ –بصاركم كقلوبكم ( أٓب تعلموا، أٓب تشاىدكا أبَأٗتَْ تَػَرْوا)   
( العليا من شعاع الشمس كنور القمر كدالئل َما ٓت السََّماَواتِ كم )ل ل( كمكنكم كسهٌ َلُكمْ 

: سياقة والتسخّب، ُٔالنحل/( َوَعبَلَماٍت َواِبلنَّْجِم ُىْم يَػْهَتُدوفَ النجـو كغّبىا لتنتفعوا ّٔا كقولو )
اىب ما ( من جباؿ كأهنار كٕبار كطاقات كمو َوَما ٓت اأْلَْرضِ الشيء إٔب الغرض ا٤بختص بو قهران )

كجعلها أسباابن  ،ال ٙبصى، كحيواانت كنبااتت كٜبار كأنواع ا٤بعادف كالنفط كالغاز.. كغّبىا
، ّْإبراىيم/( تَػُعد وا نِْعَمَة اَّللَِّ اَل ُٙبُْصوَىا َوِإفْ ٤بنافعكم، كجعلكم خلفاء  على أرضو كقولو )

، كلكن ليس رهللا لنفع البش ، فإف كل الكائنات مسخرة أبذفوتسخّب ا٤بوجودات ٥با معُب واسع
ر لئلنساف، ألف الكشوؼ الفلكية ا٢با٠بة قضت على ىذا معُب ىذا أف يكوف بكل ما فيو مسخٌ 

َوَأْسَبَغ ات ككواكب ككائنات علوية كسفلية ال يعرؼ اإلنساف عنها شيئان )االعتقاد، فهناؾ ٦برٌ 
فبل  –أيها الناس  –الكثّبة  وأًب عليكم نعم: كأكسع ك وأسبغ( َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىَرًة َواَبِطَنةً 

( على سعة معناىا نَِعَمُو ظَاِىَرًة َواَبِطَنةً ، )ّٔالزمر/( أَلَْيَس اَّللَُّ ِبَكاٍؼ َعْبَدهُ ينقصكم شيء كقولو )
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( مادية ٧بسوسة الٍب تدركها ا٢بواس كيعرفها اإلنساف كال ظَاِىَرةً كفخامة آفاقهما، سواء منها نعم )
ين دٌ رىا، كالسمع كالبصر كالعافية كا٤باؿ كا١بماؿ كحسن ا٢باؿ، كنعم كالقرآف الكرٙب كالً ٲبكن إنكا

منها معركفة  ،( معنوية مستَبة غّب مرئيةاَبِطَنةً كنعم ) ،كالنيب ا٤بصطفى )ص( كغّبىاالقٌيم ا٢بنيف 
ق لي ين كا٣بي دٌ كمنها غّب معركفة كغّب ٧بسوسة، كالعقل كالفكر كالفهم كالوعي كالعلم كاإلرادة كالً 

 .كتشاؼ العلميالغييب كاال  دي طرة كا٤بدى كالفً 
حاسيس كالضمائر، كسَب القبيح من األعماؿ كغّبىا الباطنة ا٤بشاعر كاأل ومن النعم ا٤بعنوية

الذم  ،ابلنسبة لكل الناس، ككا٤بقامات ا٤بعنوية كا٤بستول العرفا٘ب الركحي الفاضل عإب ا٤بضامْب
، الثورة الصناعية ومن النعم الظاىرةكالعمل الصاّب ابلنسبة للمؤمنْب، تنالو ابإلٲباف كالعلم 

لكَبكنية ككسائل لكَبكنية ا٤بتعددة اآلفاؽ، كا٤بخَبعات ا٢بديثة كسفينة الفضاء كالعقوؿ األكاأل
صاالت ا٤بتنوعة، مع اكتشاؼ النفط كمشتقاتو كاألدكية  ا٢بديثة.. إْب، كظيفتكم شكر ىذه االتٌ 

٤بنعم كا٣بضوع لو كطاعتو، كأف ال يستعاف بشيء من ىذه النعم على معصية هللا النعم كشكر ا
كُب ظبلؿ كأجواء كإسباغ النعم ا٤بادية كا٤بعنوية الكثّبة، ( َوِمَن النَّاِس َمْن ٯُبَاِدُؿ ٓت اَّللَِّ ) تعأب

منحرؼ الفطرة  رة ا٢بكيمة يظهر ا١بحود كاإلنكار كا١بداؿ ٔبهل ُب هللا، كيظهركىذه القدرة ا٤بدبٌ 
ال يستجيب لداعي الكوف كلو من حولو، كيزيد موقفو بشاعة أنو ال يعتمد ٔبدالو على علم، كال 

كّٔداه،  ويهتدم ّٔدل، كال يستند على قاعدة علمية كال يعتمد على كتاب منّب، كال أيخذ بدليل
( بشعان بغّب علما١بداؿ م ٔبهل ليدحض بو ا٢بق، كيبدك )أفهو ٯبادؿ ُب دين هللا ُب الباطل 

 قبيحان تنفر منو الفطرة كيرفضو الضمّب البشرم ا٢بي كيعارضو العقل الواعي. 
 ( َوِمَن النَّاِس َمْن ٯُبَاِدُؿ ٓت اَّللَِّ )

ىناؾ ٭باذج من الناس من ٯبادؿ ُب هللا: أم ٱباصم ُب كجوده كُب ذاتو كُب توحيده كُب دينو كُب 
كال ينفع، كٯبادؿ ببل فهم كال بصّبة  ضرُّ داؿ مذمـو عقيم فوضوم يى ( ٔبِبَغّْبِ ِعْلمٍ صفاتو كأفعالو )

كال أسلوب علمي أخبلقي يستند عليو، كليس لديو حجة عقلية كال برىاف علمي يعتمد عليو، بل 
فاضو عليو ابإل٥باـ كالتسديد حٌب يقتدل بو، أ( من هللا َواَل ُىًدىظهار نفسو إٔب الناس )ٯبادؿ إل

( كال حٌب كتاب َواَل ِكَتاٍب ُمِنّبٍ د )دَّ سى د أك عقل مي ؤيٌ د من سنة النيب أك الوصي مي أك مرش دو كال ىا
( كاضح الداللة كمنقذ من الضبللة ينّب قلبو. بل ٯبادؿ ٔبهل عن ُمِنّبٍ ٠باكم منزؿ من عند هللا )

ؾ ٯبادؿ ُب عمى لآلابء كلؤلعراؼ االجتماعية الفاسدة، فا٤بلحد ٯبادؿ ُب كجود هللا، كا٤بشر أتقليد 
توحيد هللا كصفاتو، كالعلما٘ب ٯبادؿ ُب صبلحية تطبيق الشريعة، كالعاصي كمريض القلب ٯبادؿ 

سأؿ ابن عباس النيب عن النعم الظاىرة  -ُ: فائدةُب صعوبة العمل ببعض أحكاـ دين هللا 
 أما ما ظهر فاإلسبلـ وما سوى هللا من خلقك، وما أفاضكالباطنة فقاؿ )ص( )كمصداؽ( )

، عن ٕٗص٦ٖبمع البياف( عملك وٗت يفضحك بو ئعليك من الرزؽ )وما بطن( فسَب مساو 
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النعمة الظاىرة : النيب )ص( وما جاء بو النيب مع معرفة هللا، ))كمصداؽ( اإلماـ الباقر )ع( 
الفرؽ بْب العلم  -ِ، ِٓصُّاألمثل( وأما النعمة الباطنة واليتنا أىل البيت وعقد مودتنا

ا اإلنساف عن طريق ه( أنواع اإلدراؾ كالفهم الٍب يدركها كيفهمالعلم: )تاب ا٤بنّبوا٥بدى والك
( أنواع العلماء كالقادة الرابنيْب العاملْب الذين أيخذكف بيده وا٥بدىر، )ر كالتدبٌ عقلو بواسطة التفكٌ 

كإٲباانن  ( الكتب السماكية الصحيحة الٍب ٛبؤل القلوب نوران الكتاب ا٤بنّبإٔب سبيل هللا كمنهجو )
عمى! ( ٛبنع اآلية بشدة من التقليد البليد كاالتباع األخطورة االتباع االعمى) -ّكعلمان، 

 .بعنقو كالقبلدة وكتفويض أمر اإلنساف إٔب الغّب، كأف ىذا األمر ربط
فيو من غّب نظر  ةً يَّ قٍ للحى  ان : قبوؿ قوؿ الغّب ببل حجة، معتقداالصطبلحي لؤلتباع األعمى ا٤بعُب
بع بعمى جعل قوؿ الغّب أك فعلو قبلدة ُب عنقو ىو مسؤكؿ عنها، ف ىذا ا٤بتٌ أالدليل، ككى ُب 

فالتقليد ا١باىل للعآب العامل الراب٘ب جائز ُب فركع الدين كال ٯبوز ُب أصوؿ الدين كاالعتقادات، 
شفها تىناؾ نعم كثّبة ٓب يك -ْ( القرآف الكرميكال ٯبوز التقليد ُب فتاكل تعارض كتاب هللا )

العلم ا٢بديث، فهو أحاط ببعض العلم، كما ٯبهلو العلماء أكثر ٩با يعرفونو، فهم ٯبهلوف حقيقة 
زددت علمان زاد٘ب اككلما  –را٘ب نقص عقلي أبِب الدىر النفس كالركح..، قاؿ الشاعر : كلما أدٌ 

 علمان ٔبهلي. 
  ﴾دٌُُخ زََْ َٗعَّسِغُ َٓد ًَـًََْٗد ػََِْْوِ آَزَدءََٗد ؤًٌَََُْ ًَدَٕ خَُّْْٙؽَدُٕ ًَّْػٌُىُْْ بََُِ ػٍََخذِ خَُّٕؼِريًَِبٌَِخ هََِْ َُيُُْ خظَّسِؼٌُخ َٓد ؤٍَََّْٗ خَُِّوُ هَ ﴿ -ٕٔ

( على رسولو من آايت القرآف اتَِّبُعوا َما َأنْػَزَؿ اَّللَُّ ( ٥بؤالء آّادلْب بغّب علم )َوِإَذا ِقيَل ٥َبُمُ )    
قَاُلوا َبْل نَػتَِّبُع َما كالضبلؿ )كبْب ا٥بدل ز بْب ا٢بق كالباطل، ؽ كٛبيٌ رٌ فى ا تػي البينات اكمات فإهن

( ابلنسب أك آابءان ُب العقيدة، قالوا بل نسّب كنقتدم على عادات كتقاليد َوَجْدََن َعَلْيِو َآاَبَءَنَ 
عمى كاعتماد باع األتٌ الفإان ألفناىا كاعتمدانىا، إنو ا)العيرؼ العاـ كالعقل ا١بمعي( آابئنا كأجدادان 

رة ر،إهنا ا٢بالة ا١بامدة ا٤بتحجٌ ف يطلق عقو٥بم لتتدبٌ أا ك ما٥بول الذم يريد اإلسبلـ أف ٰبررىم منه
كما يقوؿ   ،ا٢بمقاء الٍب ال تقـو على علم كال تستند إٔب دليل كحجة، إهنم يسّبكف مع التيار العاـ

مع تعطيل العقل، إهنم ألفوا ا٢بالة الٍب ىم ( إهنا العصبية العمياء حشر مع الناس عيد) عواـال
ركا فقادىم الذين يفكركف، فهم من دكف دليل، فهؤالء ٓب يفكٌ عن ا٥بدل ٫براؼ ا٣بطّب عليها من اال

َأَوَلْو َكاَف الشَّْيطَاُف َيْدُعوُىْم فقادكىم إٔب ما ىم عليو من الضبلؿ البعيد )ككيربائهم ا بساداهتم ك اقتد
( يدعوىم عدو اإلنساف( االستفهاـ لئلنكار كالتوبيخ، أك لو كاف الشيطاف )ِعّبِ ِإَ٘ت َعَذاِب السَّ 

كالعرؼ ا١باىل كترؾ ما جاءت بو الرسل من  ،باع األعمىتٌ م يدعو اآلابء كاألبناء ّٔذا االأ
عن اإلماـ رة الذم يفوؽ عذأّا الوصف، عَّ مسى الي النار رساالت ىادية، كذلك موجب ٥بم عذاب 

نيىا )ارٌ  شىهىوىاتً  يىَبيؾٍ  ٓبىٍ  كى  النَّارً  ًمنى  اًبً  تػىعىوَّذى  مىن)الرضا )ع(   (بًنػىٍفًسوً  ٍستػىٍهزىأى ا مة( فػىقىدً الدُّ
كبذلك ٰبقق الشيطاف مراده، إهنا دعوة مغرية كغاكية من الشيطاف ٥بم ليستجيبوا  ّٔٓ/ٖٕالبحار
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هو الذم ٱبطط ٥بم سبل الفساد لوساكسو كليصّبكا من أنصاره كأعوانو كليكونوا من جنده. ف
ن منهم كظفر ّٔم كقرت عينو ابستحقاقهم عذاب ذكف أكامره، لقد ٛبكٌ كىم الذين ينفٌ بتسويبلتو 

َبْل نَػتَِّبُع َما : )فائدةالسعّب! إهنا ٤بسة موقظة للمشاعر، كحقيقة ٧بركة لؤلحاسيس كالضمائر، 
( ال يدؿ على الدكاـ أهنم األكثر ابءكاآلأف األكرب عمران )  القرآف الكرٙب( يبٌْب َوَجْدََن َعَلْيِو َآاَبَءَنَ 

( عقل منكأأكَب منك، عقبلن كاألفضل علمان كسلوكان، ٯبب اتباعهم ُب كل األحواؿ، كالقوؿ )
ينان كسلوكان مهما كاف قان كدًٌ لي ٭با األفضل ىو األحسن عقبلن كعلمان كإٲباانن كخي إغّب صحيح كقاعدة، ك 

 مىنٍ ، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )َٗ/األنعاـ( َك الَِّذيَن َىَدى اَّللَُّ فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدهِ ُأولَ ِ عمره كقولو )
ا ُب  دىخىلى  ينً  ىىذى ا الرًٌجىاؿي  ًمٍنوي  أىٍخرىجىوي  اًبلرًٌجىاؿً  الدًٌ  كىالسُّنَّةً  اًبٍلًكتىابً  ًفيوً  دىخىلى  كىمىنٍ  ًفيًو ، أىٍدخىليوهي  كىمى
 . َُٓ/ِالبحار (يػىزيكؿى  أىفٍ  قػىٍبلى  ا١ٍبًبىاؿي  زىالىتً 
  ﴾ خُْإًٌَََُُِْٖٓٓ ُِِّْْْٕ ًَـْيَوُ بََُِ خَُِّوِ ًَىٌَُ ُٓمٌِْٕٖ كَوًَِ خْٔعََْٕٔيَ زِدُْؼًَُُْشِ خٌُُْؼْوََ ًَبََُِ خَُِّوِ ػَدهِسَصُ  ﴿ -ٕٕ

ج هللا كجهو إٔب هللا، كٱبضع ٤بنهمن يسلم ىناؾ من الناس من ٯبادؿ بغّب علم، كىناؾ من الناس 
كٱبضع أم يقنع م يتسلمن ال: لمْ سْ يُ ( َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُو ِإَ٘ت اَّللَِّ حواؿ )كيستقيم عليو ُب كل األ
َوَمْن بو )ل: قصده كنيتو كنفسو كقوجهوعن اإلخبلص ، ٦بازية ة يانكينقاد ألمر هللا، كىو ك

تياره كرغبتو ابلعبادة كالعلم كالطاعة ل بكامل كجوده على هللا عز كجل كبتماـ اخبً قٍ ( كمن يػي ُيْسِلمْ 
يُن ا٣ْبَاِلصُ ك٨بلصان لو الدين )قلبو مطمئنان  مع الشعور ابلثقة أنو ُب حصن هللا  ّالزمر/( َأاَل َّلِلَِّ الدِّ
)اللهم اجعلِب ُب درعك ا٢بصينة الٍب ٘بعل ٓت الدعاء ، الذم ال ضبللة بعده األمْب ا٤بنيع ا٢بصْب

  فيها من ٙبٌب(
، كيعرض عن كل الوجوه األخرل الٍب من دكنو، ُْا١بن/( َفَمْن َأْسَلَم فَُأولَِ َك َٙبَرَّْوا َرَشًدا)كقولو 

مور إليو سبحانو، كذلك م ٤بنهجو القيم الصحيح كينقاد لو ابلتوكل على هللا كتفويض األسلٌ كيي 
لكبّبة يرمز ٥با القرآف ٲباف كالعلم كالعمل كالوعي، كل تلك ا٤بعاف ايتضمن ا٤بؤىبلت الذاتية من اإل
، ُِٓالنساء/( َّلِلَِّ َوُىَو ٧ُبِْسنٌ  َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ٩بَّْن َأْسَلَم َوْجَهوُ إبسبلـ الوجو إٔب هللا كقولو )

كشكل، كأبرز كأىم قيمة ُب حياة كسيماء : أكـر عضو ُب اإلنساف كأكـر صفة كصورة والوجو
كيكشف ما يدكر ُب  ستعمل كناية عن ذاتوية، كأنو يي اإلنساف، فهو مركز ألىم ا٢بواس اإلنسان

( على الوجوه ا٢بسنة عند الشرع كالعلم كعند العقل السليم، كىو ٧بسن لنفسو َوُىَو ٧ُبِْسنٌ نفسو )
وسعادة ا٤برء ٗبقدار ما ينفع الناس، وخّب الناس من نفع ك٧بسن لغّبه كألمتو كللناس ) ،كلذكيو
، فهو يعمل ا٣بّب ُب ٝبيع ما يقوؿ َٗيوسف/( اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنْبَ  فَِإفَّ اَّللََّ ( كقولو )الناس

كيفعل، كال ٱبتلف فعلو عن قولو، كال يقوؿ ما ال يفعل، كىو من قبيل ذكر العمل الصاّب بعد 
ٱَبَاُؼ ظُْلًما َواَل  َوَمْن يَػْعَمْل ِمَن الصَّا٢ِبَاِت َوُىَو ُمْؤِمٌن َفبَل ض أمره إٔب هللا كقولو )وٌ فى اإلٲباف كيػي 

( ابلثوابت األمينة اِبْلُعْرَوةِ ق )ك كتعلٌ ( فقد ٛبسٌ فَػَقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى) ُُِطو/( َىْضًما
( الثوابت اكمة ا٤بتينة القوية الراسخة العلمية اإلٲبانية، الٍب ال اْلُوثْػَقىكٕببل قوم ال انقطاع لو )
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٩بسكان ّٔا كاثقان منها ُب   (كالقرآف الكرٙب)كال ٚبوف كال تغش تتحوؿ كال تنقطع  تتغّب كال تتبدؿ كال
اء، كال يضل كال ٱبيب من يعتمد عليها ُب الطريق الوعر كالظركؼ اء أك الضرٌ كل الظركؼ ُب السرٌ 
و إٔب هللا كىو ٧بسن لتنجيو هسلم كجأالصلة الوثيقة لقلب ا٤بؤمن الذم ي ىا٤بظلمة، ىذه العركة 

ن حّبة الضبللة كمن ظلمات ا١بهالة، ك٘بعل عاقبتو إٔب ا٣بّب، ككأنو أخذ من هللا موثقان قواين أنو م
 ُب غرر ا٢بكم )التٌػقىويل ًحٍصنه حىٍصْبه ٤بًٍن ١بىأ إليًو( ُب حفظو كأمنو كأمانو كُب حصنو ا٢بصْب، 

 : قىثوالو 
ما أيمن صاحبو من السقوط،  ،٤بوثوؽ بوقة، كىي الشعور ابالطمئناف للشيء اأم من الثٌ  وي،قى ثػٌ ا٤بوَّ 

ستقامة كا٣ببلص كالنجاة من  كىو سبيل اال ،ق بو من األسباب كأقواىاق أبكثق ما يتعلٌ أم فقد تعلٌ 
( القرآف والسنة الشريفة الصحيحةكثق منهج ىو منهج هللا )؟أكل سوء كفاز بكل خّب، ألف 

طمئنة بْب ا٤بؤمن كربو، طمأنينة كسكينة ٙبفظ كىو منهج ابؽو ال انقطاع لو، كىو الصلة الثابتة ا٤ب
للنفس ىدكءىا كأعصأّا كاستقامتها ُب مواجهة األحداث كا٤بتغّبٌات، ككل ما عدا منهج هللا فهو 

: ىم أىل بيت النيب، كما ركم عنهم )ع(، أما ومن مصاديق العروة الوثقىأبَب انقص منقطع، 
إٔب مٌتجو اس، فلم يستمسك ابلعركة الوثقى، فهو سن إٔب النٰبمن ٓب يسلم كجهو إٔب هللا كٓب 

مرجع كمنتهى كمصّب   –ال إٔب أحدو سواه  –( إٔب هللا كحده َوِإَ٘ت اَّللَِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ العاقبة السيئة )
تَػَهىكل األمور كقولو ) : هنايتها كآخرىا، عن النيب وعاقبة األمور ِْالنجم/( َوَأفَّ ِإَ٘ت رَبَِّك اْلُمنػْ

، فا٣بّب كل ا٣بّب أف يسلم ا٤بؤمن ُٓٔص ٕٕالبحار (َٖبَُواِٛبَها ْعَماؿُ بَِتماِمَها َو األَ  االُُمورُ ( ))ص
، فإنو يىسلم من كيد الشيطاف كمكره، كيدخل ُب درع حصْب أمْب كجهو إٔب هللا تعأب منذ البداية

 . فيكوف ُب حفظ هللا عز كجل حٌب النهاية
َُٗٔعِّؼُيُْْ  ،  د َّمُّْْٗيَ ًُلُُْهُ بَُِْْنَد َُْٓـِؼُيُْْ كَنُنَسِّحُيُْْ زَِٔد ػٌَُِِٔخ بَِّٕ خَُِّوَ ػٌَِِْْ زٍَِخضِ خُصًًَُُِّ ًََْٖٓ ًَلََُ كََِ ﴿ -ٕٗ -ٖٕ

  ﴾هًَِِِْد ؼَُّْ َٗعْؽَُُّىُْْ بََُِ ػٍََخذٍ ؿَِِْظٍ 
، كال من كفر دمحم كفر ال يهمنك ايم أتسلية للرسوؿ )ص(، ( َوَمْن َكَفَر َفبَل َٰبُْزْنَك ُكْفُرهُ )   
، إف شأف ىؤالء الكافرين أىوف من ٖفاطر/( َفبَل َتْذَىْب نَػْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراتٍ ) بلؿ من ضلٌ ضى 

شأنو كذلك، لو كاف فيهم  منك، كهنايتو ُب اآلخرة التهوين صغر من أف يهمٌ أدمحم ك  أف ٰبزنك اي
( َوَمْن َكَفرَ : )ا٤بعُب، كالقرب من الرٞباف ا حبلكة اإلٲبافخّب كأمل كانفتاح ٥بداىم هللا كاستذكقو 

( فبل ٙبزف َفبَل َٰبُْزْنَك ُكْفُرهالباقي على الكفر كالذم ارتد كرجع إٔب الكفر، بعد كل الدالئل )
ُب قبضة هللا ٲبهلو قليبلن من عمره يتمتع فيو كما يشتهي،  كىوؾ كال ينفعو، عليو، ألف كفره ال يضرٌ 

َنا َمْرِجُعُهمْ مة على أحسن كجو )يت كاجبك ُب تبليغ الرسالة اإلسبلمية القيٌ كألنك أد ( ال إٔب ِإلَيػْ
( فنظهر ٥بم فَػنُػنَػبِّ ُػُهْم ٗبَا َعِمُلوا) ُِّىود/( َوِإلَْيِو يُػْرَجُع اأْلَْمُر ُكل وُ غّبان رجوعهم للحساب كقولو )

ذك  ابلصورة كالصوت كالنية كأنو فلم ٦بسمفيشاىدكا ا٢بقيقة كما ىي  ،حقيقة ما عملوا ُب الدنيا
كىكذا  ٔآّادلة/( َأْحَصاُه اَّللَُّ َوَنُسوهُ كقولو )  ر، فبل يكوف ىناؾ سبيل إٔب اإلنكاثبلثة أبعاد
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حقيقة حتمية : وا٤بعاداإلنساف ال يفلت من قبضة هللا، كىو مأخوذ بعملو كملقى ا٢بجة عليو، 
( ِإفَّ اَّللََّ َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ ) و يُفّسر لك فلسفة ا٢بياة، وىاثبتة ٓت ٝبيع الرساالت السماوية

هللا عليم ٗبا يدكر ُب حقائق الصدكر كأعماؽ القلوب كالضمائر، كيعلم ابلنيات كما يضمره  إفٌ 
اإلنساف كيسَبه ُب نفسو فيحاسبو عليو، فإنو ال ٱبفى على هللا خافية، كأهنم ال ٱبرجوف عن قبضة 

( نعطيهم من متاع الدنيا كنعيمها ٭ُبَتُِّعُهْم َقِليبًل ) -ِْكمراقبتو ٥بم كاٛباـ ا٢بجة عليهم،  هللا سبحانو
 ةه مى عَّ طى زىيدة الفائدة مي  ،يتمتعوف بو مدة قصّبة األجل قليل القيمة –مهما كثر فهو متاع قليل  –

َواَل َٰبَْسنَبَّ الَِّذيَن َكَفُروا )اهتا قصّبة كتبعاهتا طويلة كٮبومها كثّبة كحسأّا عسّب كقولو ابن، لذٌ 
َا ٭ُبِْلي ٥َبُْم لِيَػْزَداُدوا ِإْٜبًا ٌر أِلَنْػُفِسِهْم ِإ٭بَّ َا ٭ُبِْلي ٥َبُْم َخيػْ  .ُٖٕآؿ عمراف/( َأ٭بَّ

ٍِ ىم إٔب اآلخرة )( كبعد ذلك نلجئهم على كره منهم كنردٌ ّتَّ َنْضَطر ُىمْ ) : غليِ( ِإَ٘ت َعَذاٍب َغِلي
لو، ككصف م، شديد، مديد، ثقيل على أنفسهم مستمر مؤٓب يصعب عليهم ٙبمٌ سَّ ٦بي فظيع، شاؽ، 
ٍِ العذاب أبنو ) ٍِ ( كناية عن قسوتو لتجسيمو كمضاعفتو كتعدد فنونو كأنواعو )َغِلي ( يثقل َغِلي

ّتَّ ) رعليهم العذاب ثقل إجرامهم الغليظ الذم فعلوه، كالغليظ ضد الرفيق، كالتعبّب ابالضطرا
( يلقي ظل ا٥بوؿ كا٣بوؼ كالضعف ُب النفوس، مع العجز عن دفعو كاالستسبلـ الذليل ر ُىمْ َنْضطَ 

كىو مدفوع إليها دفعان ال ٲبلك ٥با عاقبة ا٤بفاجآة كا٤بخٌبآة! كعة فظيعة، رٌ كىذه عاقبة مي  ،ا٣بانع لو
إٔب ربو ُب هناية ن يسلم كجهو إٔب هللا كيستمسك ابلعركة الوثقى، كيصّب ٩ب، فأين ىذا ان كمنعان ردٌ 

: من اختار الكفر فبل يليق بو اإلٲباف، كمن يبتعد فائدةالعمر كىو ىادئ النفس مطمئن القلب، 
بل يستحق فهو صديق الشيطاف فالغواية، كمن تليق بو الغواية ظلمات ا٥بداية فستتلقفو حياة عن 

 ف ٙبزف عليو. أ
( َُِِّوِ َٓد كِِ 22دًَخضِ ًَخُْإََْضَ ََُْوٌَُُُّٖ خَُِّوُ هَُِ خُْمًَُْٔ َُِِّوِ زََْ ؤًَْؽَُُىُْْ َُد َّؼٌََُِْٕٔ )ًََُحِْٖ َٔإَُْعَيُْْ َْٖٓ وََِنَ خََُّٕٔ ﴿ -ٕٙ -ٕ٘

  ﴾ خََُّٕٔدًَخضِ ًَخُْإََْضِ بَِّٕ خَُِّوَ ىٌَُ خُْـَنُِِّ خُْمًَُِْٔ
( الغرض من ىذا السؤاؿ ىو انتزاع وُلنَّ اَّللَُّ َولَِ ْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَػقُ ) 

ر ُب كىو ا٤بالك ا٤بطلق لكل ما خلق، يدعوىم إٔب التفكٌ  ،االعَباؼ من ا٤بشركْب أبف هللا ىو ا٣بالق
تنطقوا فطرهتم حْب سرؤية ا٤بخلوقات ا٤بتقنة الصنع، ا٤ببهرة للعقل، كعدـ الغفلة عنها، يدعوىم لي

( ىذا التوحيد من صميم فطرة اإلنساف السليمة، لَيَػُقوُلنَّ اَّللَُّ ات )تواجو عجائب الكوف كالكائن
  )التوحيد حياة النفس، كالذكر حياة القلب(ٓت غرر ا٢بكم لوضوح الرباىْب ككثرهتا،
، ٕبيث خضعوا للحجة كالربىاف كاضطركا إٔب تدؿ على أنو واحد – وٓت كل شيء لو آية

ؿ آّادلْب! داسع ٥با جكرب من أف يتٌ أهنا حقيقة رتباؾ، ألذعاف كاإلٲباف، من دكف تردد كال ااإل
أكرب من ظاىره ا٤بشهود، كلكن اختلط ىذا الوجود  كأف، إهنم يعلموف أف ٥بذا الوجود خالقان 

علمهم اب١بهل كالضبلؿ، أما القوؿ أبهنا قامت ابلصدفة ال يستحق االحَباـ كا٤بناقشة ألنو ال 
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ُقِل ا٢ْبَْمُد حكيم كقدير )كمقٌدر ر تتناسق من دكف تدبّب من مدبٌ ٲبكن أف تنتظم ىذه ا٤بخلوقات ك 
كاضحة للعياف من  ،( على نعمة ظهور ا٢بجة عليهم من أنفسهما٢ْبَْمُد َّلِلَِّ يها السامع )أ( قل َّلِلَِّ 

وا٢بمد  على كل ائهم إٔب االعَباؼ ٗبا يوجب بطبلف معتقدىم، صميم فطرهتم السليمة، كإ١ب
خم، ٘ب الضٌ و الفطرم القهرم السليم أماـ الدليل الك اؼَب عاالعلى ىذا  ( وا٢بمد) حاؿ

َبْل َأْكثَػُرُىْم اَل )كقوة أتثّبه لك خصمك بصحتو لوضوح داللتو  على دين يقرٌ  (وا٢بمد )
( ال يفكركف كال يتدبركف كيعاندكف، كٯبهلوف هموليس كلّ كثر ىؤالء ا٤بشركْب )أ( بل يَػْعَلُموفَ 

لم كالفطرة ا٤بقنع السليم، كال يعلموف ما عليهم من حجة كاضحة فيؤخذكف ّٔا، كال منطق الع
يعلموف كيف يَبكوف الشرؾ كيؤمنوف ابلتوحيد كيعبدكف هللا كحده، فلذلك ال يعلموف، كرضوا 

( َمُهوفَ َوَنَذرُُىْم ٓت طُْغَياهِنِْم يَػعْ ابلتناقض الذم ذىبوا إليو، كعاشوا معاانة ا٢بّبة كالضياع كقولو )
ال يعلموف  مكى، ِِاإلسراء/( الى ٘بىٍعىٍل مىعى اللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا ٨بىٍذيكالن كقولو )، َُُ/األنعاـ

ستقامة، أم أف قليبلن منهم يعلموف ذلك اك  ةمعُب اعَبافهم اب ىو ا٣بالق كما يستلزمو من عباد
َّلِلَِّ َما ٓت ) -ِٔدكنو كينكركنو عنادان كجهبلن كعمى، اإلٲباف كلكنهم ال ٱبضعوف للحق بل ٯبح

 ( السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 
فكل تدبّب كتقدير كخلق كتصوير كتصرؼ يقع ُب الكوف فهو  تعأب لو ا٤بلكية ا٤بطلقة كليس 

( توكيد َغِِب  ِإفَّ اَّللََّ ُىَو الْ ذلك ألحدو سواه، فبل يستحق العبادة فيهما غّبه كىو غِب عن العا٤بْب )
( ا٤بطلق بذاتو كصفاتو قبل خلق السماكات كاألرض كبعده، كال ُىَو اْلَغِِب  الستغناء هللا عن خلقو )

( بذاتو كا٤بغِب لغّبه كا٤بستغِب عن خلقو كعن ُىَو اْلَغِِب  ٰبتاج ُب كمالو إٔب شيء أصبلن، كأيضان )
( امود ُب ا٢ْبَِميدُ طبلؽ )ن كل شيء على اإل( بذاتو عُىَو اْلَغِِب  ر، أم )صحلعبادهتم )ىو( ل

كمن ٝبيع الكائنات العاقلة كغّب  ،صنعو كنعمو ككرمو، كامود بذاتو ُب كل شيء كمن كل جهة
طبلؽ، ا٤بستحق للحمد كالشكر كالثناء كالتعظيم كالتكرٙب، إذ يرجع إليو كل ٞبد العاقلة على اإل

مطلقان، سواء قصد بو هللا سبحانو أك قصد بو غّبه، كثناء كشكر ُب ىذا الكوف الضخم ٞبدان 
كياف ٰبمدكا هللا كل ٨بلوؽ بقدره كمقداره ككيفيتو، حٌب ذرات حياة  كالكائنات فجميع الكوف 

َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ا٥بم! كقولو )مقف لساف بلساف حا٥بم كلو توقٌ  ،الكافر مشغولة اب٢بمد
، ألف كل نعمة كقدرة كقوة كملكة كموىبة كعلم ْْ/اإلسراءتَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهْم(  ٕبَْمِدِه َوَلِكْن اَل 

ي على غناه  حسٌ حيُّ إٔب هللا تعأب، كىذا دليل  أسبأّا كاختصاص .. كغّبىا ُب ىذا العآب تعود
عن  -ُ: فائدة، ُٓفاطر/( ِِب  ا٢ْبَِميدُ اَي أَيػ َها النَّاُس أَنْػُتُم اْلُفَقَراُء ِإَ٘ت اَّللَِّ َواَّللَُّ ُىَو اْلغَ كقولو )

، ّت وُ قُ لِ اْ خَ  هللاَ  فَّ ِبَ  ةِ فَ رِ عْ لى ا٤بَ  عَ ِِب عْ ، يػَ كيلُّ مىٍوليودو ييولىدي عىلىى اٍلًفٍطرىةً ( قاؿ )ِٓالنيب )ص( ُب اآلية )
 . ِّٗص٤ُٔبيزاف( اذكر اآلية

  ﴾سَمُُْ ًَُُّّٔهُ ِْٖٓ زَؼًِْهِ َٔسْؼَصُ ؤَزْمٍُُ َٓد َٗلًَِضْ ًََِِٔدضُ خَُِّوِ بَِّٕ خَُِّوَ ػٌَِّّّ لًٌٌٌَََُِْْْ ؤَََّٗٔد كِِ خُْإََْضِ ِْٖٓ َ٘فََُشٍ ؤَهَِْدٌّ ًَخُْ﴿ -ٕٚ
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فإنو مقابل علم هللا البلمتناىي ليس إاٌل  ،علم اإلنساف مهما كاف كاسعان  أكضحت اآلية الكرٲبة إفٌ 
يطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن ًعٍلًمًو ًإالَّ ٗبىا شىاءى كى كقولو ). الواسع طرة من ٕبر علم هللا تعأبقذرة أك  ( الى ٰبًي

ل كتشبيو يٛبثكناية ك ىذا ا٤بعُب ليس مبالغة ال حقيقة لو، بل ىو ا٢بقيقة ذاهتا، كىو  ، ِٓٓالبقرة/
ىا شيء، كجاء من ابب تقريب ا٤بعُب البل٧بدكد ٙبدَّ ال ذ لقدرة هللا ا٤بطلقة الٍب ار أخٌ بليغ مؤثٌ 

ؾ يرمز إٔب غُب هللا الذم ال ينفد كعلمو الذم متحرٌ ضخم دكدة، إنو مشهد كو٘ب لعقوؿ الناس ا
نساف، كال حدكد د، كقدرتو ا٥بائلة على ا٣بلق كالتكوين، كمشيئتو ا٤بطلقة الٍب تسبق مشيئة اإلال ٰبي 

الذم ليس لو  يئة، معُب ٘بدد ا٤بشب إ٘ت الناس تصورىمإنو مشهد واقعي ليقرّ ٤بشيئتو سبحانو، 
، كبذلك ا٤بثّب رىم البشرم يدركو بغّب ىذا التجسيم كالتمثيل كالتشبيوحدكد، كالذم ال يكاد تصوٌ 

ر أف كل ما ُب األرض من أشجار ر متصوٌ تصوٌ  يستحق العبادة كالطاعة لوحده سبحانو، كلو
( اُت اَّللَِّ َما نَِفَدْت َكِلمَ حت مدادان كحربان )بصأصنعت أقبلمان، كأف كل مياه البحار على سعتها قد 

 .كمؤثر ُب ا٤بشاعر ببل استئذافذك دالالت كاسعة، ر عميق كدقيق كرقيق حقان أنو تصوٌ 
ـٌ : )ا٤بعُب َا ٓت اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقبَل صى ٝبيع أشجار األرض الٍب ال ٙبي  لتٍ ( كلو ٙبوٌ َوَلْو َأ٭بَّ

ُه ِمْن بَػْعِدِه أقبلمان ) َعُة َإٔبُْ َواْلَبْحُر ٲَبُد  هُ ؿ البحر ايط بسعتو )( كٙبوٌ رٍ َسبػْ َعُة )( أضيف إليو ٲَبُد  َسبػْ
، كيعطيك بعدان ُب ةكا٤بياه الكثّب  ،كناية عن الكثرة: والعدد سبعةدان ال ينقطع أبدان، دمثلو م( َإْٔبُرٍ 

ربان، كجلس حً ر، كال خصوصية للعدد ُب معُب كلمات هللا! كجعل آّموع مدادان أم سعة التصوٌ 
البلمتناىية ا٤بتجددة الدالة على قدرتو كحكمتو ( كىي أكامره َكِلَماُت اَّللَِّ لوف )سجٌ اب يي تٌ الكي 

التكوينية كحكمتو ف، فكتبوا أكامر هللا كعظمتو كعلمو، كا٤بعربة عن مشيئتو، كىم يكتبوف ببل توقٌ 
شيء بتلك األقبلـ  .. إْب فكتبوا كلكالظاىرة إلينا كا٤بخفية عليناكالتشريعية كاإلعجازية كالعلمية 

 الكثّبة الٍب ال ٙبصى كمن ذلك ا٤بداد كا٢برب الكثّب، ماذا تكوف النتيجة؟ 
( ما فنيت معا٘ب كبلـ هللا كحكمتو كعلمو كقدرتو كتقديره كتدبّبه، َما نَِفَدْت َكِلَماُت اَّللَِّ )

( أكامره  ُت اَّللَِّ َكِلَمالتكٌسرت األقبلـ كانتهت كفنيت، كنفد ماء البحور كانتهى قبل أف تنفد )
كقدرتو البلمتناىية، كسننو النافذة الباقية الٍب ال تنقطع كليس ٥با هناية، كما انتهت كما كحكمتو 
( الدالة على علمو كحكمتو كإرادتو كعظمتو كعزتو كجبللو كبدائع خلقو، كما َكِلَماُت اَّللَِّ نفدت )

ُقْل َلْو  ( كقولو )كسِ فَ لى نػَ عَ  تَ نيْ أثْ  ماْ كَ   أنتَ  كَ ليّ اًء عَ نَ ي ثػَ صِ : ال ٫بُْ كسبحانكرد ُب ا٢بديث )
َنا ٗبِْثِلوِ  َفَد َكِلَماُت َر ِّ َوَلْو ِج ػْ (  َمَدًداَكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َر ِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل َأْف تَػنػْ

ائًبيوي  الى ، كُب ا٢بديث عن حق القرآف )َُٗالكهف/ ( ألف األشجار تػىٍفُبى غىرىائًبيوي  كىالى  ،تػىنػٍقىًضي عىجى
( غّب متناىية كليس ٥با َكِلَماُت اَّللَِّ كالبحار متناىية أم ٥با هناية كنفاد ك٥با حدكد لكوهنا ٨بلوقة ك)

منتهى، فكل شيء ينتهي إٔب هللا كقولو  اكليس ٥ب ار نفادىكليس ٥با حدكد، فبل يتصوٌ كقيود، هناية 
تػَ ) ، إنو ادكد ُب مقابلة غّب ادكد، كمهما يبلغ ادكد ِْالنجم/( َهىَوَأفَّ ِإَ٘ت رَبَِّك اْلُمنػْ
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( ال َكِلَماُت اَّللَِّ طبلؽ، إف )فسينتهي كيبقى غّب ادكد متألقان كامبلن ٓب ينقص منو شيئان على اإل
( رِيدُ ِإفَّ رَبََّك فَػعَّاٌؿ ِلَما يُ تنفد ألف علمو كصفاتو ال ٙبد، كألف إرادتو ال تكف عما تريد )

َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء ، كألف مشيئتو سبحانو ماضية ليس ٥با حدكد كال قيود كقولو )َُٕىود/
كال  بي لى غٍ ( ُب اقتداره، ال يػي َعزِيزٌ ( ألف هللا )ِإفَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ ) ِٗالتكوير/( اَّللَُّ َرب  اْلَعاَلِمْبَ 

يًعاَفِللَِّو الْ يعجزه شيء كقولو ) ؼ فيهم ، كبعزتو تعأب قهر ا٣بلق كلهم كتصرٌ َُفاطر/(ِعزَُّة ٝبَِ
اب٢بكمة كا٤بصلحة كدبر أمرىم على العدؿ كاإلحساف، ال اب١بربكت شأف كل عزة ظاىرة ال 

( ايَعزِيزٌ ٙبكمها ا٢بكمة كا٤بصلحة، كخاصية االسم العزيز كجود الغُب كالقدرة كالعز، فمن ذكر )
( ال َحِكيمٌ يـو أربعْب مرة، أغناه هللا كأعزه فلم ٰبوجو إٔب أحدو من خلقو، )أربعْب يومان ُب كل 

يفوض التدبّب إٔب غّبه، كال ٱبرج عن علمو كحكمتو، كٕبكمتو خلق ا٣بلق كابتداه اب٢بكمة كجعل 
غايتو كا٤بقصود منو ا٢بكمة، ككذلك أمر هللا كهنيو صار اب٢بكمة ككانت غايتو ا٤بقصودة ا٢بكمة، 

(  فتح ابب ِكيمٌ ا٢بَ سم )(  ُب خلقو كأمره كهنيو كُب كل شي، كخاصة االَحِكيمٌ حانو )فهو سب
 ا٢بكمة كالقوؿ السديد كالفكر الرشيد، كدفع ان كالدكاىي كالببلاي الٍب تواجو اإلنساف. 

كدة دين هللا القيم ٱبرج اإلنساف من ضيق األفق ادكد إٔب عآب اآلفاؽ ا٤بطلقة البل٧بد -ُ: فائدة
( ٥با دالالت ُب القرآف الكرٙب َكِلَماُت اَّللَِّ ) -ِ(، َما نَِفَدْت َكِلَماُت اَّللَِّ كالٍب ليس ٥با هناية )
، كمنها َُٗالكهف/( ُقْل َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َر ِّ لََنِفَد اْلَبْحرُ منها: النعم اإل٥بية )

 ،َوَلَقْد َسبَػَقْت َكِلَمتُػَنا ِلِعَباِدََن اْلُمْرَسِلَْب الكوف كالكائنات )السنن اإل٥بية كقدرتو الٍب يقـو ّٔا 
َا، كمنها اآلايت اإل٥بية )ُِٕ-ُُٕالصافات/( ِإنػَُّهْم ٥َبُُم اْلَمْنُصوُروفَ  َقْت ِبَكِلَماِت َرّبِّ ( َوَصدَّ

، ٕ/األنفاؿ( ِبَكِلَماتِوِ  قَّ ا٢ْبَقَّ َويُرِيُد اَّللَُّ َأْف ٰبُِ ، كمنها أسباب انتصار ا٢بق على الباطل )ُِالتحرٙب/
ا٤بتحركة ( ليس ٦برد لفظ، بل ا٤براد منها السنن كالقوانْب كاألنظمة َكِلَماُت اَّللَِّ ا٤براد من ) -ّ

 .خلق هللا كل شيءّٔا ( فَكِلَماُت اَّللَِّ )ا٤بطلقة كاإلرادة كا٤بخلوقات ا٤بتعددة 
( َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليبًل للنيب )ص( قولو )( قاؿ أحبار اليهود ٨بتصر) سبب النزوؿ -ْ

فيما جاءؾ: إان أكتينا تتلوا عنيت، قالوا ألست  تعِب قومك؟ قاؿ : كيبلِّ  ـ، أتعنينا أٖٓ/اإلسراء
التوراة فيها علم كل شيء، فقاؿ )ص( ىي ُب علم هللا قليل، قالوا: كيف تزعم ىذا كأنت تقوؿ 

ًرا َكِثّبًا َوَمْن يُػْؤتَ ) ، فكيف ٯبتمع علم قليل كخّب كثّب فنزلت ِٗٔالبقرة/( ا٢بِْْكَمَة فَػَقْد ُأوِتَ َخيػْ
 ( ابإلفراد إٔبِمْن َشَجَرةٍ ( اب١بمع، إشارة )من شجر( ابإلفراد كٓب يقل )ِمْن َشَجَرةٍ قاؿ ) -ٓاآلية، 

لو جاء السياؽ ها شجرة شجرة من كل نوع من الشجر، ك ئاستغراؽ كل ما ُب األرض كإحصا
( اب١بمع ٤با دؿ على ىذا االستغراؽ الكلي للشجر أبنوعو! كٲبكن أف ٰبمل من شجرالقرآ٘ب )

( كردت قبلـواأل( أف الشجرة كردت ابإلفراد )ِمْن َشَجَرةٍ ا٤بعُب بعض الشجر دكف بعض، ٍب أف )
َعُة َإْٔبُرٍ ىنا )قاؿ  -ٔاب١بمع، كىذا بياف لعدد األقبلـ الكثّبة الٍب تنتج من شجرة كاحدة،  ( َسبػْ
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ه ٕبر مثلو، ىل ُب ىذا ( ابإلفراد، أم ٲبدٌ اْلَبْحُر ِمَداًدا) َُٗالكهف/اب١بمع، كقاؿ ُب سورة 
الفرض كالتمثيل كالتشبيو، ككثّب من مادة الفرض الكناية ك : األمر قائم على ا١بوابتناقض؟ 

ا ال ٯبوز كاحد، كىو الداللة على كقليلها سواء ُب ٙبقيق ا٤بطلوب منو، كاألمثاؿ ُب ما ٯبوز كم
 تبٌْب  -ٕختصار، اب ْٖٓصُُجللقرآف التفسّب القرآ٘ب  ،سعة علم هللا كقدرتو كسلطانو الذم ال ينفد

َوَلْو َفكَّروا ٓت َعِظيِم اْلُقْدرَِة، ٥با، كُب هنج الببلغة ) لقدرة هللا إاٌل أبهنا ال حدٌ  اآلية أنو ال حدٌ 
 . ّْٓا٤ببْب ص( َرَجُعوا ِإَ٘ت الطَّرِيِق، َوَخاُفوا َعَذاَب ا٢ْبَرِيقِ ْعَمِة، لَ نػّ َوَجِسيِم ال

  ﴾ َٓد وَِْوٌُُْْ ًََُد زَؼْؽٌُُْْ بَُِّد ًَنَلٍْٓ ًَخلًَِشٍ بَِّٕ خَُِّوَ َِْٔٔغٌ زَصِريٌ ﴿ -ٕٛ
اآلية الكرٲبة رد على من قاؿ البعث ٧باؿ، كىي أيضان ذكر داؿ على عظمة هللا كقدرتو كعلمو    

رىا العقل البشرم، ألف علم هللا ٧بيط بكل شيء كال يعجزه شيء ككمالو، كأنو ال ٲبكن أف يتصوٌ 
 .مٌب أراد

كال بعثكم للحساب بعد  –أيها الناس ابتداءن  –( ما خلقكم َما َخْلُقُكْم َواَل بَػْعُثُكمْ فقاؿ ): ا٤بعُب
( إاٌل كخلقة نفس  َكنَػْفٍس َواِحَدةٍ ِإالَّ ) كما٤بوت انتهاءن على كثرتكم ككثرة أعمالكم ككثرة أجيال

ة كال الكيفية، كاف كال الكميٌ ا٤بكاحدة كبعثها بعد ا٤بوت ك٧باسبتها، كال أتثّب للزماف ُب ذلك كال 
، َٓالقمر/( َوَما َأْمُرََن ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح اِبْلَبَصرِ فالكل ىْب كسهل ُب حصوؿ األشياء كقولو )

كٲبيتها كيبعثها كخلق  ،دة ٯبعل خلق آّموعات الكثّبة كالكبّبة كا٤بتنوعةفقدرتو سبحانو البل٧بدك 
أم تتساكل ُب قدرتو سبحانو كتتحقق ٗبجرد ما يريد  ،النفس الواحدة كٲبيتها كيبعثها على السواء

فهو سبحانو ٰباسب مليارات البشر وا٤بخلوقات  ، َُٕىود/( ِإفَّ رَبََّك فَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيدُ كقولو )
!! فبل يشغلو شيء عن شيء، كال تشتبو كما ٰباسب الفرد الواحد على السواء ٓت نفس الوقت

عليو األمور كاألصوات، كال ٱبتلط عليو حساب فرد عن حساب الناس ٝبيعان من أكؿ ا٣بلق ُب 
 كقت كاحد! 

كال يشغلو علم بعضها عن بعض، فبل جهد كال قوة ٧بدكدة، كيتساكل عنده أيضان بدء ا٣بلق 
كإعادتو بعد ا٤بوت، كبعث النفس الواحدة كبعث كافة الناس، إ٭با ىي الكلمة ىي اإلرادة فيكفي 

ً ا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ رىا قولو )ُب ٙبقيق إرادتو كما يصوٌ  َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيػْ ، ِٖيس/( ِإ٭بَّ
كال يصعب عليو  ،غّب كالقوم كالضعيفحيث يتساكل ُب قدرتو إٯباد القليل كالكثّب، كالكبّب كالص

كيفعل ما يريد كال يفعل ما يريد غّبه، فبل كجو للمقارنة بْب قدرة اإلنساف ادكدة، كقدرة  ،شيء
يٌع َبِصّبٌ ر )البل٧بدكدة، إهنا قدرة خارقة فوؽ التصوٌ ا٤بمدكدة هللا تعأب ا٤بطلقة  ( ألف هللا ِإفَّ اَّللََّ ٠بَِ

يعٌ تعأب ) َوَّلِلَِّ اْلَمَثُل ( أبعمالكم كيرل كل شيء كقولو )َبِصّبٌ لكم كيسمع كل شيء )( ألقوا٠بَِ
، فبل كجو الستبعاد البعث كالنشور كا١بزاء على أعماؿ اإلنساف إاٌل ا١بهل َٔالنحل/اأْلَْعَلى( 

 النزوؿسبب  -ُ:  فائدة ُٗ/األنعاـ( َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِهِ كقولو )مة هللا كقدرتو،  ظبع
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( قاؿ بعض ا٤بشركْب متعجبْب من ا٤بعاد إٔب يـو القيامة، إٌف هللا خلقنا أطواران ّٔيئات ٨بتصر)
ر ٨بتلفة ككثّبة، فكيف ٱبلقنا هللا ٝبيعان مرة اثنية كيعيدان بعد ا٤بوت أحياء من جديد ُب ساعة كصوٌ 

ِذي ِإَلْيِو َمِصُّب َواِحُد اْلَقهَّاُر الَّ َفبَل َشْيَء ِإالَّ الْ عن اإلماـ علي )ع( ) -ِكاحدة؟ فنزلت اآلية، 
يِع األُ  َها َكاَف فَػَناُؤَىا، َوَلْو َقَدَرْت ٝبَِ َها َكاَف اْبِتَداُء َخْلِقَها، َوِبَغّْبِ اْمِتَناع ِمنػْ ُموِر، ِببَل ُقْدرَة ِمنػْ

ـَ بَػَقاُؤَىا ٗتَْ يػَ  َهاُصنْ  –أي ٗت يشق عليو  –َتَكاَءدهُ َعَلى االْمِتَناِع َلَدا ِإْذ َصنَػَعُو، َوَٗتْ  ُع َشْيء ِمنػْ
َها َخْلُق َما   –أي ٗت يثقلو  – هُ يَػُؤدُ   . ُٖٔصٔمغنية –الكاشف ( بَػَرَأهُ خلقو و ِمنػْ
ٌَّ َّفُُِْ بََُِ ؤَـٍََ ًََُّٕٓٔ ًَؤََّٕ خَُِّوَ زَِٔد ًُ ؤََُْْ ظََُ ؤََّٕ خَُِّوَ ٌُُِّؿُ خَََُِّْْ كِِ خُنَّيَدَِ ًٌَُُِّؿُ خُنَّيَدََ كِِ خََُِِّْْ ًََٔىََُّ خََُّْٙٔٓ ًَخُْؤَََُ ﴿ -ٜٕ

  ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ وَسِريٌ 
  ؼ كُب التدبّب كالتقدير،كانفراده اب٣بلق كالتصرٌ  ،شار تعأب إٔب مظاىر قدرتو سبحانو ُب اآلفاؽأٍب 

ٍلقى أىنٍػفيًسهً كقولو ) ٍلقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالى خى ٍدتػيهيٍم خى كىرىبُّكى ٱبىٍليقي ، كقولو )ُٓالكهف/( مٍ مىا أىٍشهى
عجيب كمألوؼ، ضخم إنو تصوير ٤بشهد كو٘ب  ،ٖٔالقصص/ (مىا يىشىاءي كىٱبىٍتىاري مىا كىافى ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي 

وِلُج َأٗتَْ تَػَر َأفَّ اَّللََّ يُوِلُج اللَّْيَل ٓت النػََّهاِر َويُ عجوبتو بكثرة أيلفتو كتكرير حالتو فقاؿ )أكنو ّٔتت لك 
علمان عمليان قواين جاراين ٦برل  –يها ا٤بخاطب أ –ٓب تعلم أ( أٓب تشاىد، َأٗتَْ تَػرَ ( )النػََّهاَر ٓت اللَّْيلِ 

، إٌف كل كاحد منهما يتعقٌ  ب كيلحق ابآلخر بتناسق دقيق، الرؤية فيتساكل اسوس مع ا٤بعلـو
َأفَّ اَّللََّ يُوِلُج اللَّْيَل فاف )كال يتخلٌ كيعمبلف بتعدد أدكار ككحدة ىدؼ، كال ٱبتلفاف كال يتعارضاف 

م ُب ضياء النهار عند ا٤بغيب، فيقصر النهار ( أف هللا يدخل ظبلـ الليل ابلتدريج ا٤بنظٌ ٓت النػََّهارِ 
( َويُوِلُج النػََّهاَر ٓت اللَّْيلِ كيطوؿ الليل عند اقَباب الشتاء، كٕبسب مطالع الشمس كمغارّٔا )

م ُب ظبلـ الليل عند الشركؽ، فيقصر الليل كيطوؿ النهار عند ابلتدريج ا٤بنظٌ كيدخل ضياء النهار 
م ا٤بعلـو غّب اسوس، لو أتثّبه مطلع الصيف، كىذا التفاكت ُب الطوؿ كالقصر ابلتدريج ا٤بنظٌ 

دؿ تعلى ا٤بشاعر البشرية، كلو أتثّبه على ٭بو ا٤بخلوقات الٍب ٙبتاج إٔب ظلمة أك نور أكثر، كتع
ر الفصوؿ األربعة للسنة ُب ظركفها ا٤بتنوعة ذلك التداخل ا٤بقدٌ  منحرارة األرض، كتتكوف  بسببو

كإٛبامان ٤بنافع الناس  أي وذللهما ابلطلوع واألفوؿ تقديرًا لنظامهما( َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمرَ )
 .ا منذ خلقهماة، ٓب ٱبتل نظامهمؾ ُب فلكو ٗبنتهى الدقٌ ( كل يتحرٌ ُكل  ٯَبِْريكمصا٢بهم )

( إٔب كقت معلـو عنده سبحانو كإٔب غاية ٧بدكدة ىي ا٤بعاد إٔب يـو القيامة، ِإَ٘ت َأَجٍل ُمَسمًّى)
ـي كي دى كى ) ي ا نى مً  ؿً ٢باٍ ا ا

، كىناؾ عبلقة كاضحة ُب دكرة الليل ابلنهار مع دكرة الشمس كالقمر (اؿً حٍ ٤ب
ا٣ببّب ا٤بنٌظم م إاٌل هللا القدير العليم ا٤بنظٌ  م، كال يقدر على ىذا ا٣بلق كالتسخّبكجرايهنما ا٤بنتظٌ 

كال ٚبفى عليو خافية، كأنو كاعمالكم، ( كأف هللا تعأب عآب أبحوالكم َوَأفَّ اَّللََّ ٗبَا تَػْعَمُلوَف َخِبّبٌ )
ؾ ر ىذا النظاـ الدقيق ا١بارم ا٤بتحرٌ ، فمن شاىد بتفكٌ رٌ خفى من السً أك  السرَّ  مالقدير ا٣ببّب يعل

و جهل، طره عن علم ال ٱبالتقن صنعو، كيدبٌ أمعن النظر فيو ٓب يشك ُب أف مدبره قد أك  بنظاـ،



 

 ٢بادي العشروفا / ا١بزءٖٗ/ عدد آايهتا  كية/ م ٖٔلقماف سورة /  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     735
 

صانعو تعأب ٧بيطان بكل أعمالو.  فكليس ذلك النظاـ صدفة، كال يكاد يغفل اإلنساف عن كو 
كما يتصل ّٔما ُب  ،ر ولوج الليل ٓت النهار وابلعكسيصوّ ضخم إنو مشهد كوِن  -ُ: فائدة

 غاية الدقة كاالتقاف، ىذا الولوج اتبع لكركية األرض كدكراهنا، كلو كانت مسطحة حركة منتظمة ُب
 .٤با كاف شيء من ذلك

فقد أكثر الناس ي، كلكن طوؿ األلفة كالتكرار ؾ عجيب حقاً ا٤بتحرّ ا٤بتغّّب ىذا ا٤بشهد  -ِ
لٍب ٥با صلة منتظمة ر فيو، فبل يلحظوف ىذه الظاىرة الكونية العجيبة الٍب تتكرر ابستمرار، كاالتفكٌ 

انفذة، أيضان ابلظاىرة البشرية، كال ٰبتاج إدراؾ ىذه الظاىرة الدقيقة إٔب أكثر من رؤية كاعية متدبرة 
لتلك الدكرة الدائبة ا٤بنتظمة ا٤بفيدة الٍب ال تكل كال ٛبل كال ٙبيد! إهنا السنن الكونية تتصل ابلسنن 

فكما ( فلسفة التداخل: )تسمىمة ابلغة الدقة، البشرية لعبلقة أحدٮبا ابألخرل ! عبلقة منتظ
، كتداخل الظلمات ابلنور، كتداخل يتداخل الليل والنهار كذلك تتداخل األشياء ٓت ما بينها

ة ة اب٤برض كالقوة ابلضعف كالشدٌ نثى كالصحٌ الصيف اب٣بريف كالشتاء ابلربيع، كيتداخل الذكر ابأل
كا٢بياة اب٤بوت، كاألمل ابلعمل، كالعزة ابلذلة، كالعسر رخاء، كالغُب ابلفقر، كالركح اب١بسد، لاب

، فبل ليل دائم كال هنار ٔ-ٓاالنشراح/( ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ،فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ابليسر، كقولو )
ْلَميِِّت َو٨ُبْرُِج ٱُبْرُِج ا٢ْبَيَّ ِمَن اـ كقولو )دائم كال عسر دائم كال يسر دائم... كىكذا يداكؿ هللا األاي

ٌّب كىو الذم غً ٌظم كمي نً م لدليل على كجود مي ىذا التغيّب ا٤بنظٌ  ، إفٌ ٓٗ/األنعاـ( اْلَميِِّت ِمَن ا٢بَْيِّ 
 يستحق العبادة كالطاعة كحده دكف سواه. 

  ﴾ خَُِّوَ ىٌَُ خُْؼَُِِِّ خٌَُْسِريُ ٌَُِيَ زِإََّٕ خَُِّوَ ىٌَُ خُْمَنُّ ًَؤََّٕ َٓد ًَّْػٌَُٕ ِْٖٓ يًُِٗوِ خُْسَدؼَُِ ًَؤََّٕ ﴿ -ٖٓ
نظاـ الكو٘ب الثابت الٛبوه من د( الذم شاىَذِلكَ ا٢بكمة ُب إظهار آايتو للناس فقاؿ ) ٍب بٌْب 
( النظاـ التشريعي ا٢بكيم كتلك اإلخبار عن ا٢بوادث السابقة َذِلكَ م الدقيق ا٤بتقن، ك)ق ا٤بنظٌ ا٤بنسٌ 

كالعدؿ كالصدؽ كا٤بصلحة ك٢بكمة ابلغة، كىذا يقضي بصورة  أك البلحقة، إنو نظاـ قائم اب٢بق
( لتتأكدكا أبف هللا تعأب ىو اإللو ا٣بالق ا٢بق، ا٢بق ُب ِبَِفَّ اَّللََّ ُىَو ا٢ْبَق  قاطعة بوجود هللا ا٢بق )

ذاتو كصفاتو، دينو حق كرسلو حق ككعده حق ككعيده حق، كا٤بوت حق كا٢بياة حق كا٣بلق حق 
وا٢بق ىو الثابت بنفسو وا٤بثبت لغّبه ىو واجب الوجود، وكوف هللا تعا٘ت ق، كعبادتو ىي ا٢ب

، الباطلىو ا٢بق وال يقبل إاّل ا٢بق ألف بعد ا٢بق  وٰببّ  ،ىو ا٢بق ومنو ا٢بق وإليو يعود ا٢بق
ره كيضمن لو الثبات كاالستقرار كالتناسق كا١بماؿ كالكماؿ كىو الذم ٰبفظ ا٢بق كينصره كيدبٌ 

لوىية من غّب شريك، كىو ا٤بستحق كالتأثّب كالتدبّب كالتقدير، كىو الذم ينفرد ابإلكا١ببلؿ، 
ؿ، ككل شيء دؿ، ككل شيء غّب هللا يتحوٌ للعبادة كحده ببل شريك معو، ككل شيء دكف هللا يتبٌ 

 الزايدة كالنقصاف، كالقوة كالضعف كالزكاؿ كالفناء، كىو هللا سبحانوا٤بتغٌّبات غّبه سبحانو تلحقو 
دؿ كال يزكؿ، كىذا ا٤بنظور  ؿ كال يتبٌ  كال يتحوٌ كتعأب كحده الدائم الكامل الباقي الذم ال يتغٌّب 
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ا٢بق ا٣بالد ٯبعلنا ٬بتار إبرادتنا ما نريد، كٰباسبنا هللا على ما ٬بتار، إذان : ال لبلتباع األعمى 
 كالتقليد االجتماعي البليد. 

قوف من دكنو من األصناـ ا٢بجرية ( كأف ما يعبدكف كيوالوف كيتعلٌ اْلَباِطلُ  َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِوِ )
ِمْن ٫برافات )و كا٣برافات كاإلللغامن  ،فةرة ا٤بتخلٌ أك األصناـ البشرية أك األصناـ الفكرية ا٤بتحجٌ 

تبعاتو السلبية  لو ُب ا٢بياة، الباطل الزائل الفا٘ب الذماثبتة ( ال حقيقة لو، كال جذكر ُدونِِو اْلَباِطلُ 
( فإذا كاف ما سول ابطلٌ  هللاُ  بلَ ما خَ  شيءٍ  ال كل  أة كثّبة كطويلة كمريرة، كما قاؿ الشاعر )ا٤بضرٌ 

( اْلَعِلي  ( كأف هللا ىو )َوَأفَّ اَّللََّ ُىَو اْلَعِلي  اْلَكِبّبُ جهبلن كأكثر بطبلانن )لو هللا ابطبلن، كانت عبادتو 
لو الكربايء كحده البلئق بو، كأف ما دكنو ضئيل ال كزف لو كال قدر، ا٤بتعاؿ ( الذم اْلَكِبّبُ األعلى )

على كل شيء ا٤بنفرد ابلعلو كالسلطاف، ا٤بستجمع لكل صفات الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ، سواء 
و ت( ُب ذاتو، الٍب علت صفاتو عن أف يقاس ّٔا صفات، كعلت صفااْلَكِبّبُ ( ُب صفاتو )اْلَعِلي  )

( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ و العقوؿ كا٢بواس، كعبل على ا٣بلق فقهرىم بقدرتو )ُب أف تدرك
( الذم لو الكربايء ُب ذاتو كصفاتو، كلو الكربايء ُب قلوب أىل السماكات اْلَكِبّبُ ) ُٔ/األنعاـ

  .ليس غّبه عليان كال سواه كبّبان ك ، ّٕا١باثية/( َوَلُو اْلِكَْبِاَيُء ٓت السََّماَواِت َواأْلَْرضِ كقولو )كاألرض،  
 ( هللا ا٢بق( كٓب يقل )اَّللََّ ُىَو ا٢ْبَق  قاؿ ) -ُ: فائدة

: قد يكوف بعض ا٤بؤمنْب يسّبكف اب٢بق كيعملوف اب٢بق كال ٱبرجوف عن ا٢بق، كلكن ال وا١بواب
 مع حق هللا ا٣بالق الواىب للحق، لذلك قاؿ ،يتساكل حق اإلنساف ا٤بخلوؽ ا٤بكتسب للحق

( ىو مصدر ا٢بق ا٣بالص، كمنبع ا٢بق الصاُب النقي، كيعمل اب٢بق كال ٱبرج عنو، اَّللََّ ُىَو ا٢ْبَق  )
يُن ا٣ْبَاِلصُ فهو سبحانو منو ا٢بق كإليو يعود ا٢بق كال يقبل إاٌل ا٢بق ا٣بالص كقولو ) ( َأاَل َّلِلَِّ الدِّ

ذلك للتوكيد على أف هللا ىو حقيقة ( ُب ىذه اآلية ثبلث مرات، ك أفَّ تكررت كلمة ) -ِ، ّالزمر/
 نٍ مى الكربل، كالذم ال ينسجم مع منهج الرٞبن ا٢بق فسيتلقفو الشيطاف الباطل، كى اليقينية ا٢بقائق 

، كالباطل كال يتعٌدد أحد ال يتجزٌ د متٌ ا٢بق كاحد موحٌ  -ّضاؽ عليو ا٢بق فالباطل عليو أضيق، 
ا٢بق تقَبب من الباطل، كأف مصدر ا٢بق ىو هللا عز ف، ككلما تبتعد عن ع ككثّب متعدد كمتلوٌ متنوٌ 

كجل، ككل ما يصدر منو سبحانو من أحكاـ كشرائع كرساالت فهي ا٢بق أيضان، ككل ما دكنو ىو 
سواء أكاف بشكلو أـ ٗبضمونو ابطل، ألنو بعيد عن  ،الباطل إاٌل الباطل منالباطل كال يصدر 

ق كلما ازداد بطبلنو، لذلك صار للباطل مهلة ا٢بق كمصدر ا٢بق، ككلما كثر ابتعاده عن ا٢ب
( َفَماَذا بَػْعَد ا٢ْبَقِّ ِإالَّ الضَّبَلُؿ فََأّنَّ ُتْصَرُفوفَ كقولو )مستقلة  كصولة كللحق دكلة مستقرة 

ا ُب  دىخىلى  مىنٍ ، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )ِّيونس/ ينً  ىىذى  كىمىا الرًٌجىاؿي  ًمٍنوي  أىٍخرىجىوي  اًبلرًٌجىاؿً  الدًٌ
 . َُٓ/ِالبحار (يػىزيكؿى  أىفٍ  قػىٍبلى  ا١ٍبًبىاؿي  زىالىتً  كىالسُّنَّةً  اًبٍلًكتىابً  ًفيوً  دىخىلى  كىمىنٍ  ًفيًو ، ٍدخىليوهي أى 

  ﴾ صَسَّدٍَ ٌٌٍََُ٘ ٌَُِّؤََُْْ ظََُ ؤََّٕ خُْلُِْيَ ظَفُُِْ كِِ خُْسَمُِْ زِنِؼَْٔصِ خَُِّوِ ٌَُُُُِِّْْْ ِْٖٓ آََّدظِوِ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َُأََّدضٍ ُِ ﴿ -ٖٔ
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ؾ ابىر، ينقلك من الظاىر ا٤بكشوؼ ا٤بألوؼ إٔب متحرٌ كاقعي تذكّب بنعمة أخرل ُب مشهد كو٘ب 
أسرار الباطن ا٤بعلـو ا٤بخزكف بسهولة، فا٤بشهد آية من آايت هللا كيدؿ على قدرة هللا كتوحيده 

علمان  -أيها العاقل  -ٓب تعلم أ( أٓب تشاىد، َمِة اَّللَِّ َأٗتَْ تَػَر َأفَّ اْلُفْلَك َ٘بِْري ٓت اْلَبْحِر بِِنعْ فقاؿ )
( أف السفن بكافة َأفَّ اْلُفْلكَ فيتساكل اسوس مع ا٤بعلـو ) ،قطعيان عمليان جاراين ٦برل الرؤية

 نِْعَمةِ )البحر كال تغطس مع كثرة ٞبولتها، بسبب  على سطحأحجامها العمبلقة كالصغّبة تسّب 
..  كالزراعية كالصناعية العلمية ا٢بياة لتطوير ا٢بضارم كتقديره ،بعباده كعنايتو درتوكق هّب كتدب( اَّللَِّ 
 : النعمة ىذه أسباب من كنذكر إْب،

 كُب الطفو، خاصية كتسخّب ككثافتو، ا٤باء ضغط مع ،الرايح حركة مع بسهولة السفن جرايف
 ٘بعل الٍب الطفو خاصية كمن ن،السف حركة ُب ا٥بواء ٧بل العمبلقة كاتاٌر  تحلٌ  ا٢باضر عصران

 السفن ّٔا ٙبمل األعلى، إٔب رافعة ضاغطة مناسبة قوة ككثافتو كميوعتو ا٤باء كزف قوانْب ُب
 ٥بذا البحر، ماء ُب بقدرتو هللا أكدعو الذم الطفو قانوف كفق األطناف، مبليْب تزف الٍب الضخمة

 ابلربوبية تفّرده على الدالة صنعو وعجائب لّتوأد بعض لَبوا( َآاَيتِوِ  ِمنْ  ِلُّبَِيُكمْ ) بعده قاؿ
 يرل أف يريد من كنظامها قانوهنا يرل اف،ابٌّٓ  للرؤية معركضة كالدالالت اآلايت كىذه ،والوحدانية

 لتتيقن كأخطاره، البحر أىواؿ تواجو حْب ا٤بؤثر الصاُب السليم الفطرة منطق أماـ ليقف ر،كيتفكٌ 
 عاصم ال حيث ا٤بتبلطمة كاألمواج العواصف كسط كحاميها الفلك حارس ىو تعأب هللا أف النفس

  .تعأب هللا إالٌ  ٥با
 عبد كل إال إليها كيلتفت يراىا ال جليلة كعرب كعبلمات ابىرات كدالالت( آَلَاَيتٍ  َذِلكَ  ٓت  ِإفَّ )

 هللا آايت ُب للتأمل طلبان  ماهتا،ك٧برٌ التافهة  الدنيا ملهيات عن الصرب على مهاكعلٌ  نفسو ىٌذب
 نفسو تزكية اعتمد من لكل( َشُكورٍ  َصبَّارٍ  ِلُكلِّ ) كالكائنات الكوف آفاؽ كُب نفسو ُب الكثّبة

 نى مً  ان حى نى مً  فيها فإف ان على كالصرب اءالضرٌ  ُب( الصَب) على نفسو بتعويد السيئة اعاداهت كهتذيب
. اءالسرٌ  ُب كالكـر النعم لكافة( رالشك) على النفس دكتعوٌ  االستقامة، على كالثبات تعأب، هللا

 ككثّب زاف،كاالتٌ ا١بميل  الصرب كثّب أم كالشكر، الصرب ُب مبالغة صيغة( َشُكورٍ )ك( َصبَّارٍ ) كلفظة
 ف،اإلٲباْ  فُ صْ نِ  رُ كْ الش  وَ  ف،اإلٲباْ  فُ صْ نِ  َبُ والصَّ ) اء،كالضرٌ  اءالسرٌ  ُب نعمة كل على الشكر

 ،َُّصٖج البياف ٦بمع( نٍ ؤمِ مُ  لِ كُ لِ  تٍ آلايْ  لكَ ذَ  ٓت  إفّ  وُ حانَ بْ سُ  اؿَ قَ  أنوُ كَ وَ  وُ ل  كُ  فاإلٲباْ  قِْبُ اليَ وَ 
 ركيذكٌ  سبحانو يكرر -ُ: فائدة( ش ْكر فُ صْ َونِ  صََّْب  فُ صْ نِ :  اففَ صْ نِ  اإلٲبَافُ ( )ص) النيب عن

 كيبل حانو،سب هللا من ىو رىاكتطوٌ  ا٢بياة ٢بفظ ا٢بياة، أسباب من بو عوفيتمتٌ  ما كل أبف عباده
 ُب حقان  هللا شكركا بذلك أمنوا كمٌب ر،كا٤بدبٌ  رسٌ كا٤بيي  الرزاؽ عن يذىلوا كال ا٣بالق هللا عن يغفلوا
 مع الصرب دى رى كى  -ِ كا٣ببلص، الفرجك  ابألمل الشعور مع اءالضرٌ  ُب الببلء على كصربكا اء،السرٌ 

 . السلبيتْب كالكفراف لةالغف حالٍب قابلهمايك  الكرٙب، القرآف ُب مواطن عدة ُب الشكر
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َٖ َُوُ ُٓىِِْصِنيَ خَُِّوَ يَػٌَُخ ًَدُظََُِِّ ٌَْٓؾٌ ؿََِْٙيُْْ ًَبٌَِخ ﴿ -ٕٖ  ًَُُّ بَُِّد زِأََّدظِنَد َّفْمًَُ ًََٓد ُٓوْعَصًٌِ كَِٔنْيُْْ خُْسَُِّ بََُِ َٗفَّدىُْْ كَََِّٔد خًُِّّ
  ﴾ ًَلٌٍَُ وَعَّدٍَ
 استئذاف، ببلكٰبيي الضمائر  ا٤بشاعر ؾفيحرٌ  كأىوالو البحر ٨باطر ريصوٌ مؤثٌر  كو٘ب مشهد إنو   
( َكالظ َللِ  َمْوجٌ  َغِشيَػُهمْ  َوِإَذا) السابقة اآلية ُب( َشُكورٍ  َصبَّارٍ  ِلُكلِّ ) لقولو عملي تطبيق كىو

 الكثيفة ا٥بائجة األمواج كأىوالو البحر ُب السفن راكيب عبل كإذا اىم،طٌ غك  عبلىم: غشيهم
 أك كا١بباؿ ا٤بوج يرتفع شيء، كل من كيظلل يعلو ما كىو ةلى ظي  ٝبع( َكالظ َللِ ) ّٔم طتكأحا
 يركب الذم حابابلسَّ  كارتفاعها كتبلطمها كثرهتا ُب ا٥بائج ا٤بوج فشبو ٙبتو، ما كتغطيتو حابالسَّ 

ينَ ال َلوُ  ٨ُبِْلِصْبَ  اَّللََّ  َدَعُوا) ارتفاعها ُب كا١بباؿ ا٤بوج شبو أك بعضان  بعضو  الغرؽ خافوا حْب( دِّ
 كحده، هللا إٔب كضمائرىم مشاعرىم ككل كنفوسهم كقلؤّم كجوىهم هواككجٌ  هللا إٔب كاؤ التج كا٥ببلؾ
 إٔب مشاعرىم بكل بلهفة كمنقطعْب كمضطرين للْبذكمت عْبكمتضرٌ  الدعاء، ُب لو ٨بلصْب كدعوه

 أف على داللة ذلك كُب سبحانو، منو إالٌ  النجاة أيملوف كال سواه ٣ببلصهم يدعوف ال كجل عز هللا
( اْلبَػرِّ  ِإَ٘ت  ٪َبَّاُىمْ  فَػَلمَّا) كاألىواؿ الشدائد عند كتنكشف تظهر ا٣بالص التوحيد على فطرهتم

ُهمْ ) فريقْب كانوا الرب، ُب النجاة ساحل إٔب كشدائده البحر ىوؿ من مهمكسلٌ   أم( ُمْقَتِصدٌ  َفِمنػْ
 جاذبية بْب فهو ربو، مع كفائو كُب كأفعالو أقوالو ُب كمتوسط ،ركالكف اإلٲباف ُب متوسط أك معتدؿ
 ينسى  ٓب فهو العهد، ضكنق كالفساد ا٥بول تياراتبْب ك  هللا، مع ابلعهد كالوفاء كالصبلح ا٥بول
 كيعيش ابلعهود، كالوفاء الفرائض داءأ ُب ا٤بعتدؿ فهو ،الوفاء حق بو يفً  ٓب كلكنو ربو مع كعده

 دكف االختيار على يدؿ كىذا كالغفراف، ابلرٞبة كالرجاء التقصّب من ا٣بوؼ ،كالرجاء ا٣بوؼ بْب
 الناكرين ا٤بفسدين الضالْب من يكن كٓب كغضبو، هللا لعذاب بتعريضها نفسو يظلم ٓب فهو بار،جاإل

 .ا٣بّبات ُب السابقْب من يكن كٓب للجميل،
ُهمْ ) كقولو ُهمْ  لِنَػْفِسوِ  ظَاٗتٌِ  َفِمنػْ ُهمْ  دٌ ُمْقَتصِ  َوِمنػْ َراتِ  َساِبقٌ  َوِمنػْ  كعند ِّ/فاطر( إبذف هللاِ  اِب٣ْبَيػْ
ٍافي االً  ًعٍندى كى ) حقيقتهم، كتظهر الناس معادف تكشف الببلء ٍافي  ٍمًتحى ٍرءي أىٍك يػيهى ـي اٍلمى  كاإلنساف (ييٍكرى
 إٔب هأمر  لمسٌ كيي  الشدة عند فيصرب كالرخاء، الشدة ُب ا٤بستقيمة شخصيتو تغٌّب ت ال األصيل ا٤بؤمن

ُهمْ ) أم نعمة، كل على الرخاء ُبهللا  كيشكر هللا،  بعهده يوُب معتدؿ منهم فقليل( ُمْقَتِصدٌ  َفِمنػْ
 ضبللو إٔب كيرجع ربو مع عهده ينقض أكثرىم كلكن ة،النسبيٌ  االستقامة جادة على كيبقى هللا، مع

 هللا مع عهده من زءٔب َبٌ كى  قد الناس، من ا٤بقتصد الصنف ىذا على اإلنكار ابب من كىذا القدٙب،
 كىؤالء ككفر كفجر غدر من كمنهم كالرجاء، ا٣بوؼ بْب كعاش الشدة كقت مضطران  دعاه عندما

ُهمْ ) قاؿ ٥بذا الربية، شر ىم  االعتداؿ ىو ىنا االقتصاد ألف( مؤمن فمنهم) يقل كٓب( ُمْقَتِصدٌ  َفِمنػْ
 يكفر كما( ِبَِاَيتَِنا ٯَبَْحدُ  َوَما) لثابتا غّب الضعيف اإلٲباف تاعبلم من كىو ا٤بتخلخل، ا٤بتذبذب
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َا َنَكثَ  َفَمنْ ) كقولو البحر أىواؿ من النجاة كمنها معنا، عهده كينقض بدالئلنا  َعَلى يَػْنُكثُ  فَِإ٭بَّ
 .كاألماف الرخاء كعودة ا٣بطر زكاؿ ٗبجرد هللا آايت ينكر أم ٯبحد من كمنهم ،َُ/الفتح( نَػْفِسوِ 

َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّاكقولو ) القلب استيقنو ام إنكار ىو: وا١بحود َقنَػتػْ ( َوَجَحُدوا ِّبَا َواْستَػيػْ
 اعكخدٌ  اردٌ غ أم لوعده، انقض بعهده، ارغدٌ أم  در،غال ُب مبالغة (َختَّارٍ  ُكل   ِإالَّ ) ُْالنمل/
 كقت هللا عرؼي فهو مولود، كل عليها كلد الٍب فطرتو كمع ربو مع العهد نقضيك  الغدر شديد
 فيو، مبالغ الكفر شديد( َكُفورٍ ) كأقبحو الغدر أأسو  :وا٣بَب!!  الرخاء كقت بو كيكفر الشدة
 من أ٪بيتنا لئن ربو عاىد أنو غدره كمن تعأب، هللا نعم كفراف ُب كمبالغ كفضلو هللا بنعمة جاحد
 الوصفية ا٤ببالغة ىذه بعهده، يفً  كٓب الفريق ىذا كخاف فغدر الشاكرين، من لنكونن البحر شدة
 السليم الفطرة منطق كٯبحد ا٥بائلة، الكونية ا٤بشاىدة ىذه بعد هللا آايت ٯبحد ٗبن ىنا تليق

 بعض فإذا العقائد، ُب كا١بهل ،النفس وضبلؿ الفطرة ٫براؼا وعند -ُ: فائدة ،كالعقل القوٙب
 للنصرة يدعوىم أكليائو بعض إٔب يلجأ كلكن تعأب، هللا إٔب يلجأ ال العسرة ساعة ُب الناس

 هللا، عند رفيعة منزلة ذات شخصيات أهنم ٕبجة شدة، كل من كالنجاة ا٢باجات كقضاء كاالنقاذ
 .هللا دكف من مباشر ا٢باجة منهم نطلب أف ٯبوز ال كىذا تعأب، هللا إٔب مقربة شريفة ككسائل
 .َُٔ/يوسف( ْشرُِكوفَ مُ  َوُىمْ  ِإالَّ  اِبَّللَِّ  َأْكثَػُرُىمْ  يُػْؤِمنُ  َوَما) كقولو
 ك٬باطب السبلـ عليهم النبوة بيت أىل من كاألئمة كلياءكاأل األنبياء ركضات إٔب االلتجاء كٲبكن

 َختَّارٍ  ُكل  ) قولو -ِ التوسل، دعاء ُب جاء كما( ِعْنَدهللاِ  لَنَّا عْ فَ إشْ  ِعْنَدهللاِ  اَيَوِجيهاً ) أحدىم
( َكالظ َللِ  َمْوجٌ  َغِشيَػُهمْ  َوِإَذا) -ّ السابقة، اآلية ُب( َشُكورٍ  َصبَّارٍ  ِلُكلِّ ) قولو مقابلة( َكُفورٍ 
 ا٥بائلة، األمواج خضم ُبُب مهٌب  الريح  ا٣بفيفة كالريشة العمبلقة كالسفن الناس يكوف حينئذ

 حقيقة الرخاء ساعات ُب عنها ٙبجب الٍب ا٣بادعة القوة من تتعرل الفلك ٙبملها الٍب كالنفوس
 كا٤بصائب ابلشدائد الفواصل ىذه سقطت إذا حٌب ،اكخالقه الفطرة ىذه بْب ما طعكتق فطرهتا،

 لو خلصتأك  رّٔا إٔب استقامت يسَبىا، ستار كل من الصافية الفطرة كتظهر ا٢بجب، ىذه تزكؿ
ُهمْ ) شريك كل عنو كنفت ،الدين  كفر من كمنهم كشكر ركتفكٌ  ذكر من ىؤالء من( ُمْقَتِصدٌ  َفِمنػْ
 إٲباهنم يكوف من كمنهم الدائم، الثابت اإلٲباف ٲبتلك من الناس من أف اآلية تكشف -ْ ر،كتنكٌ 
  !الرخاء ُب كيكفركف الشدة ُب يؤمنوف كمنهممهزكزان،  مرحليان  تان مؤقٌ 

 كََِد لَنٌّ خَُِّوِ ًَػًَْ بَِّٕ َْْ٘حًد ًَخًُِِهِ ػَْٖ ـَدٍِ ىٌَُ ٌيٌٌَُُْٓ ًََُد ًًََُِهِ ػَْٖ ًَخًٌُِ َّفُِّْ َُد ًٌَّْٓد ًَخوٌَْْٙخ ََزٌَُّْْ خظَّوٌُخ خُنَّدُْ ؤَُّّيَد َّد ﴿ -ٖٖ
  ﴾ خُْـًََُُُ زِدَُِّوِ َّـٌََُُُّّْْٗ ًََُد خًَُُّْْٗد خُْمََْدشُ ظَـٌََُُُُّّْٗ

 ٗبداه يقاس الذم القيامة يـو أىواؿ من األكرب اب٥بوؿ القرآف يذكرىم كخطره، البحر ىوؿ ٗبناسبة
( َأْرَضَعتْ  َعمَّا ُمْرِضَعةٍ  ُكل   َتْذَىلُ  تَػَرْونَػَها يَػْوـَ ) كقولو كالقلوب ا٤بشاعر ُب الكبّب هكأتثّب  كحقيقتو

 هللا أيمر( رَبَُّكمْ  اتػَُّقوا النَّاسُ  أَيػ َها ايَ ): ا٤بعُب! ىزيبلن  صغّبان  ظلو ُب البحر ىوؿ يبدك الذم ،ِ/ا٢بج
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 ٗبنهجو، كااللتزاـ هللا معاصيك٘بٌنب  قاءتٌ ا ىي :والتقوى بتقواه، كالنساء الرجاؿ من ا٤بكلفْب كل
 ُب النجاة سبيل كىي كالعبلنية، السرٌ  كُب كالعمل القوؿ ُب ستقامةكاال هللا ٧باـر عن الورع كىي
رَ  فَِإفَّ  َوتَػَزوَُّدوا) كقولو كاآلخرة الدنيا  وةفالدع( هُ اْ قَ وَ  هللاُ  ىقَ اتػَّ  نْ مَ ) ُٕٗ/البقرة(التػَّْقَوى الزَّادِ  َخيػْ

 تعرض اآلخرة كقضية النفوس، ُب أتثّبىا يتحقق فيو الذم ا٤بناسب موضعها ُب ء٘بي هللا تقول إٔب
( َواْخَشْوا( )َوَلِدهِ  َعنْ  َواِلدٌ  ٯَبِْزي اَل  يَػْوًما َواْخَشْوا) القلوب ٥با فتستمع رمالغا ا٥بوؿ ىذا ظبلؿ ُب

 كا٤بفاجآة آةا٤بخبٌ  كاخشوا( مياب٣بوات ورواألم) كالنتائج ا٤بواقف كشر العواقب سوء ركاحذكا خافوا
 البد ان حتميٌ  جازمان  حا٠بان  عصيبان  رىيبان  يومان  خافوا( َواْخَشْوا) ا٢باسم الرىيب القيامة يـو ىو( يَػْوًما)

 أكاصر تنقطع حْب نفسي ىوؿ ىنا كا٥بوؿ ا٣بوؼ ىذا الدنيا، بزخارؼ االغَبار من ٲبنع فهو منو،
 اليـو ىذا ُب شيئان  عنك يغِب كلد كال كالد فبل الناس، أقرب بْب كالنسب مالرح كعبلقة كالدـ القرىب

 فبل ٝبيعان، األرض ُب كمن كأخيك ككلدؾ كأبيك كأمٌ  من نفعأك  لك خّب الصاّب فعملك ا٢باسم،
 .أمرؾ ويهمٌ  أحد

َفعُ  اَل  يَػْوـَ ) قولو. ّٖ/ا٤بدثر( َرِىيَنةٌ  َكَسَبتْ  ٗبَا نَػْفسٍ  ُكل  ) كقولو  أََتى َمنْ  ِإالَّ  ، بَػُنوفَ  َواَل  اؿٌ مَ  يَػنػْ
 كال يتحمل كال يغِب ال: ٯبزي ال( َوَلِدهِ  َعنْ  َواِلدٌ  ٯَبِْزي اَل ) ،ٖٗ-ٖٖ/الشعراء( َسِليم ِبَقْلبٍ  اَّللََّ 
 عند تنفع كال ،ذنب تبعة عنو ليتحمٌ  كال ةمضرٌ  عنو يدفع كال شيئان  كلده عن كالد ينفع كال ميؤدٌ 
 النجاة كسيلة إالٌ  غّبه، كزر ٰبمل أحد كال كالنسب ا٢بسب ينفع كال لكالوسائ الشفاعة هللا

 َجنَّاتٍ  َسُنْدِخُلُهمْ  الصَّا٢ِبَاتِ  َوَعِمُلوا َآَمُنوا َوالَِّذينَ ) كقولو الصاّب كالعمل اإلٲباف ىي األساسية
ً ا َواِلِدهِ  َعنْ  َجازٍ  ُىوَ  دٌ َمْوُلو  َواَل ) ُِِ/النساء( ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَنْػَهارُ  َٙبِْتَها ِمنْ  َ٘بِْري  كلد كال( َشيػْ

 ِإفَّ ) ا٢باسم اليـو ذلك ُب شيئان  الرؤكؼ كالده ينفع كال دميؤٌ  كال ليتحمٌ  كال مغنو  ىو( َجازٍ  ُىوَ )
 فيتخلٌ  ال اثبت كحق ،كالعقاب الثواب ُب كحق ،كالنشور ابلبعث حق هللا كعد إفٌ ( َحق   اَّللَِّ  َوْعدَ 

ً ا لِنَػْفسٍ  نَػْفسٌ  َٛبِْلكُ  اَل  يَػْوـَ )كقولو   ٱُبِْلفُ  اَل  اَّللَِّ  َوْعدَ ) كقولو ُٗ/االنفطار( َّلِلَِّ  يَػْوَمِ ذٍ  َواأْلَْمرُ  َشيػْ
 اإلنساف خلق هللا ألف حق، كونو ُب كالسبب حقان  القيامة كعد هللا جعل كقد ٔ/الرـك( َوْعَدهُ  اَّللَُّ 

 كقولو الشامل  ٗبعناىا العبادة كىي الأ سامية غايةل خلقو للدنيا، ال لآلخرة خلقو للفناء، ال للبقاء
ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً )  اإلنساف فيكوف ا٢بق ابلوزف القيامة يـو فيأٌب ،ٔٓ/الذارايت( كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإٍلً

نْػَيا ا٢ْبََياةُ  تَػُغرَّنَُّكمُ  َفبَل : )األكؿ ا٣بطر: خطرين من حذرىم ٍب ا٤بناسب، مكانو ُب ا٤بناسب ( الد 
 ا٤بعصية أشكاؿ من شكل أبم هللا تعصي حٌب كٱبدعك كيغريك يغرؾ شيء كل( تَػُغرَّنَُّكمُ  َفبَل )

 امتحاف، فهي النعمة ككثرة ابلسبلمة تغَبكا ال إنساف، غّب أك إنساانن  أكاف سواء كخداع، غركر فهو
  .عقاب حرامها كُب حساب حبل٥با ُب فإف

 ا٢باؿ كحسن واؿكاألم كا١بماؿكاألشكاؿ  اآلماؿ تلهينكم كال اإلمهاؿ يغرنكم فبل( تَػُغرَّنَُّكمُ  َفبَل )
 العاجلة، اهتاكلذٌ  الدنيا ا٢بياة زينة ٚبدعنكم فبل كأيضان  الصاّب، كالعمل كاإلٲباف اإلسبلـ عن
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 نتمأ الٍب اآلخرة كتنسوف كثّبة، كمشاغل كشهوات ك٥بو متاع من فيها كما كتعمركهنا ٥با فتعملوف
( اْلَمَقاِبرَ  ُزْرُتُُ  َحٌبَّ  ، التََّكاثُػرُ  َأ٥ْبَاُكمُ ) كقولو موٌدعوف مغادركف الدنيا كعن قادموف، إليها

ٍافى ا٤بف) ِ-ُ/التكاثر ( ع) علي اإلماـ عن( ُبٍ ًإقٍػبىٍاؿو كىاٍلعيميري ُبٍ ًإٍدابىٍرو فىسيٍرعىٍافى اٍلميٍلتػىقىى وىتي ًإذىٍا كى
 ،ُْٔتنبيو ا٣بواطرص( َغداً  َٛبُوتُ  َكأَنَّكَ  اْلِخَرِتكَ  َواْعَملْ  ، أََبداً  ِعيشُ تَ  َكأَنَّكَ  َلُدنْػَياؾ ْعَملْ إ)

 ا٤باكر ا٣بدكع الشيطاف ىو الواضح ومصداق: الغرور( اْلَغُرورُ  اِبَّللَِّ  يَػُغرَّنَُّكمْ  َواَل : )الثاِن وا٣بطر
 ،يضرٌ  كابطنهاكيغٌر  يسرٌ  ظاىرىا الٍب سوك بوسا يهمكٲبنٌ  ا٣بلق يغرٌ  الذم ،الغاكين أخبث فهو

 َواَل ) أم ،َُِ/النساء( ُغُرورًا ِإالَّ  الشَّْيطَافُ  يَِعُدُىمُ  َوَما َوٲُبَنِّيِهمْ  يَِعُدُىمْ ) كقولو اآلخرة عن كيلهيهم
 الذنوب على ئكمفيجرٌ  اب٤بغفرة ٲبنيكم أبف ا٣بداع الشيطاف تعأب اب نكمٱبدعٌ  كال( يَػُغرَّنَُّكمْ 
 كنفسو بغركرىا الدنيا ٚبونو حٌب ،نقمتو إٔب سبحانو هللارٞبة  عن تنصرفواك  اب٤بعاصي، كيغريكم
كىمىٍن يػىٍعتىًصٍم ، كقولو )كحده الرٞبن ٗبنهج ابلتمسك إالٌ  الشيطاف كساكس من عاصم كال ٖبيانتها،

 حٌب ٱبدعكك  ؾيغرٌ  شيء كل ىو(والُغُرور) ،َُُآؿ عمراف/( اًبللًَّ فػىقىٍد ىيًدمى ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو 
 .تعأب هللا تعصي

 ُب يوسوس عخدٌا  شيطاف أك كٱبدع يغرم ٝباؿ أك ينسي شغل أك ييلهي متاع كل ىو: والغرور
 ابلعلم كالغركر شيطاف، اب٤باؿ الغركر :وألواف أنواع والشيطاف الفساد، إٔب كيدفعك صدكر

 وازعكن شيطاف، كا١باه ةابلسلط كالغركر شيطاف، ابلقوة كالغركر شيطاف، ابلعمر كالغركر شيطاف،
 لذاتكالٌ  هواتالشٌ  كنزكة شيطاف، كاألان كا٥بول الشيطاف، مدخل فعهاكاكد ابلسوء األمارة النفس

 النفع إيهاـ ىو: والغرور. اآلخر ابليـو كاإلٲباف هللا تقول غركر كل ُب كالعاصم شيطاف، مةارٌ 
الشر كالفساد، كيطلق الغركر أيضان على  كمكر كببلء يدفع إٔب  كخداعكاشتباه  ضرر حقيقتو ُب كىو

 كُب كشهوة، كجاه حاؿ كحسن كٝباؿ ماؿ منكل شيء يكوف سببان لغركر اإلنساف كخداعو 
ٍا بػىٍعدى اٍلمىٍوتً ) ا٢بديث يًٌسي )ا٤بٌتزف( مىٍن دىٍافى )حاسب( نػىٍفسىوي كىعىًملى ًلمى كىاٍلعىاًجزي مىٍن أىتٍػبىعى  ،اٍلكى

 رأاين؟ أثبت الناس أم( ع) علي اإلماـ سئل ،َٕصَٕالبحارُبَّ عىلىى هللًا األىمىٍا٘بٍ(نػىٍفسىوي ىىوىاىىا كىٛبىى 
 . ِٓ/ٖكنز الدقائق (اهِ شويقِ تَ بِ  نياْ الد   هرّ غُ تػَ  ٗتوَ  ،وِ سِ فْ نػَ  نْ مِ  اسُ النَّ  هيغر  ٗت  َمنْ ) قاؿ
 زِإَُِّ َٗلٌْٓ ظًََُِْ ًََٓد ؿًًَخ ظٌَِْٕرُ َٓدٌَخ َٗلٌْٓ ظًََُِْ ًََٓد خُْإََْلَدِّ كِِ َٓد ًَََُِّْؼْ خُْـَْْػَ ًَُّنٍَُِّّ خَُّٕدػَصِ ػُِِْْ ػِنًَْهُ خَُِّوَ بَِّٕ ﴿ -ٖٗ
  ﴾ وَسِريٌ ػٌَِِْْ خَُِّوَ بَِّٕ ظٌَُٔضُ ؤََْضٍ
 كدالالهتا باتا٤بغيٌ  ّٔذه سبحانو بعلمو ىنا كعده ليؤكد( َحق   اَّللَِّ  َوْعدَ  ِإفَّ ) قولو السابقة اآلية ُب   
( كىىيوى ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمه ) بعلمها، هللا اختص الٍب الغيب مفاتح من اآلية كىذه واسعة،ال

( اآلية ىذه وتبل هللا إالّ  يعلمها ال ٟبس الغيب مفاتح( )ص) النيب عن ٟبس كىيَُُاألنعاـ/
 هللا غّب والتحقيق التفصيل على يعلمها ال ا٣بمسة األشياء ىذه أف( )ع) ا٥بدل أئمة عن
 يبلغو ال سبحانو هللا علم كأف ،مرسل نيب كال مقٌرب ملك عليها يطلع ٓب ،َُٓ/٦ٖبمع البياف (ا٘تتع
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 َشْيءٍ  ُكلَّ  َر ِّ  َوِسعَ ) كقولو كالبواطن كالظواىر كالشهادة ابلغيب علمو أحاط هللا كأف اإلحصاء،
 ا٤بؤمن حدس مقوٌ كيي  الغيبية، األمور من ثّبك على ا٤برسلْب عباده هللا لعيطٌ  كقد ،َٖ/األنعاـ( ِعْلًما
 أك ٱبَبع فيجعلو يعلم، يكن ٓب ما موفيعلٌ  كفكره عقلو كرٌب كيي  اإلنساف كعي مقوٌ كيي  هللا، بنور فينظر

ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن ،  َأَحًدا َغْيِبوِ  َعَلى يُْظِهرُ  َفبَل  اْلَغْيبِ  َعاٗتُِ ) كقولو جديدان، شيئان  يكتشف
ْنَساَف َما ٗتَْ يَػْعَلمْ لو )كقو  ،ِٔ/ا١بن( َرُسوؿٍ   يػىٍعلىمي إٌف هللاى ( )ع) علي اإلماـ عن ٓالعلق/( َعلََّم اإْلِ
ا، اٍلقىٍطرىةً  مىٍسقىطى  ا، الذَّرَّةً  كىمىٍسحىبى  كىمىقىرَّىى  ُْٕ/ٔالكاشف (قيوهًتىا ًمنٍ  اٍلبػىعيوضىةى  يىٍكًفي كىمىا كى٦بىىرَّىى
 الشامل هللا علم ريصوٌ  كىو العاـ، بعد ا٣باص كركذ  ابلذكر، ا٣بمسة األشياء ىذه سبحانو كخصٌ 

 .الغيوب عآب عن اجوب اإلنساف كقصور الكامل،
 حشر عند الكربل القيامة كقت خاص بشكل يعلم هللا إفٌ ( السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  اَّللََّ  ِإفَّ : )ا٤بعُب
 النيب عن إنساف، كل موت عند فتحصل ةا٣باص الصغرل القيامة كقت أما للحساب، الناس كل

 َمْاتَ  َما َعَلى ا٤بَرءُ  ُعثُ بػْ يػُ ) كعنو )ص(،ِِ/ّركح البياف (وَ ِقَياَمتُ  قَْاَمتْ  فَػَقدْ  َمْاتَ  َمنْ ( )ص)
 كجل، عز هللا إالٌ  يعلمو ال غيبان ( السَّاَعةِ  ِعْلمُ ) هللا جعل كقد ،ِِِْٕكنز العماؿ خرب( َعليوِ 

 كاستعداد دائم عقٌ و كت ،دائم حذر على الناس ليبقى كةكا٤ببلئ األنبياء حٌب خلقو ٝبيع عن كحجبو
 حا٠بة، ٢بظة كتكوف ٢بظة، يةأ ُب ةبغت أتتيهم فقد كأجلهم ساعتهم أتٌب مٌب يعلموف ال كىم دائم،
 يـو سلسلة مع كمرتبطة منتظمة سلسلة القيامة، يـو ىي اآلخرة النشأة يـو التقول، فيها الزاد كخّب

 بيـو نؤمن كال النشوء بيـو نؤمن أف ٲبكن فبل اتصاؿ، حلقات كبينهما يضان أ ا٤بنتظمة األكٔب النشأة
 َكَما) كقولو القدير العلي بقدرة اثنية مرة يعيده سوؼ ،شيء ال من اإلنساف أنشأ كالذم النشور،
فَ  السَّاَعةِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ ) كقولو ِٗ/األعراؼ(تَػُعوُدوفَ  َبَدَأُكمْ  َاإِ  ُقلْ  ُمْرَساَىا َأايَّ ( َر ِّ  ِعْندَ  ِعْلُمَها ٭بَّ
 .ُٕٖ/األعراؼ

من  ا٤باء نزكؿ كقت كيعلم( اْلَغْيثَ  َويُػنَػزِّؿُ ) ؟(٥با أعددت ما) فقاؿ الساعة؟ مٌب( ص) النيب سيئل
 يسوؽ حكمتو كفق كدالئلو، عبلماتو تظهر أف أم نزكلو كمكاف ،ككميتو كقدره كعبلماتو السماء

 على القدرة أف أم نزاؿاإل ٗبعُب( َويُػنَػزِّؿُ ) كلمة يشاء، كيف يشاء كمٌب يشاء حيث إٔب السحاب
 ٲبنع ال كىذا تعأب، إليو تنتهي التكوينية أسبابو ألف تعأب اب ٚبتص ا٤بعلومة بقوانينو الغيث إنزاؿ

( االصطناعي ا٤بطر) يعمل أف كا٢بسابية العلمية يسيكا٤بقا كالبحوث ابلتجارب اإلنساف يعمل أف
 دالئلو، كظهور أسبابو حضور عند الغيث نزكؿ كقت اإلنساف كيعلم ،االصطناعي حابوالسَّ 
 هللا بو يعمل الذم النظاـ نفس العلميا٤بفٌكر  اإلنساف يستخدـ كقد عالية، مادية تكاليف لو كىذا

  .كالكسوؼ ا٣بسوؼ كقت الفلكيوف يعلم كما تعأب،
ـِ  ٓت  َما َويَػْعَلمُ )  ( اأْلَْرَحا

 أـ ذكر من رحم كل ُب كيعلم كا٢بيواف، اإلنساف نثىأ ُب كلها األرحاـ ٙبملو ام سبحانو كيعلم
..  سعيد، أـ كشقي أكثر أـ كاحد سقيم، ـأ صحيح ٖبيل، أـ سخي ٝبيل، غّب أك كٝبيل نثى،أ

. ٩باتو كقت إٔب حياتو يضمن رزؽ من لو كما رةمقدٌ  حياة من ا٤بخلوؽ ٥بذا يكوف كما إْب
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 يعلم قد علم، كل ُب كاختصاصو الساعة أمر ُب كاختصاصو العلم ىذا ُب سبحانو هللا اختصاص
 حياتو مستقبل ُب عليو سيكوف ما يعلم ال كلكن ،مهم علمي رتطوٌ  فهو ا١بنْب نوع ا٢بديث العلم

ـُ  َتِغيضُ  َوَما أُنْػَثى ُكل   َٙبِْملُ  َما يَػْعَلمُ  اَّللَُّ ) كقولو  علي اإلماـ عن ،ٖ/الرعد( تَػْزَدادُ  َوَما اأْلَْرَحا
ـِ األ ٓت  َما ُسْبَحانَوُ  فَػيَػْعَلمُ ( )ع)  َوَشقيّ  ٖبَِيل، َأوْ  َوَسِخيٍّ  ٝبَِيل، َأوْ  َوَقِبيح أُنْػَثى، َأوْ  ذََكر ِمنْ  ْرَحا

 فهو، ُٕٓصٔالكاشف تفسّب( ُمَراِفقاً  ِللنَِّبيِّْبَ  ا١ْبَِنافِ  ٓت  َأوْ  َحطَباً، النَّارِ  ٓت  َيُكوفُ  َوَمنْ  َسِعيد، َأوْ 
 كالقدرة القوة كمقدار األعمار كمقدار رزاؽاأل مقدار يعلم كذلك رحاـاأل ُب ما يعلم كما سبحانو
 خصائصو كل عنو نعلم أف يعِب أمو بطن ُب اب١بنْب كالعلم إْب.. ا٢بياة كمقدار العزة كمقدار

 كاتكا٤بل ا٣باصة القدرات كنعلم كا٤برض الصحة كنعلم كالنقص، كالكماؿ ا١بماؿ من ا١بسمية
 غائب (َغًدا َتْكِسبُ  َماَذا نَػْفسٌ  َتْدِري َوَما) تعأب، هللا إالٌ  بو يعلم ال التفصيل كىذا.. ا٤بتنوعة

 فاإلنساف ا٤بستقبل، ٗبعُب غدان  ٥با ٰبدث ماذا نفس تعرؼ كما أم كالقريب، البعيد ا٤بستقبل عنها
 على كاالعتماد التصديق بغيين ال لذلك سيصيبو؟ كماذا تصرفو، يعلم فكيف غدان  بقاءه يعلم ال

 ناً َكاىِ  أَتى َمنْ ( )ص) النيب عن !،ا٤بستقبلية النبوءات أصحاب أك الكف قارئ أك ا٢بظ قارئ
  .َُٓ/ٕركح البياف( ٧َبَّمد َعَلى هللا ؿَ أنزَ  َٗبَا َكَفرَ  فَػَقدْ  ُقوؿُ يػَ  ِفَيَما َفَصّدقوُ 
 كيتغٌّب  ؾيتحرٌ  حولو شيء فكل أىب، أف شاء معينة حالة كُب ،شأف ُب ىو يـو كل اإلنساف

 من فهو غده ُب لئلنساف ٰبدث ما أف ىذا كمعُب العاـ، التغيّب ذلك من جزء كىوابستمرار 
 أك فرح كمن مرض أك صحة كمن عسر أك يسر من ٗبستقبلو سيبلقيو ما يعلم فبل اجوب، الغيب

 أبم أك زماف أك مكاف أم ُب نفس تعرؼ كما( َٛبُوتُ  َأْرضٍ  ِبَِيِّ  نَػْفسٌ  َتْدِري َوَما) إْب..  مٌ ىى 
 كيَبؾ ا٤بعاَب كالشاب الصغّب الطفل أيخذ فقد لو، ضابط كال حق ا٤بوت ألف موهتا، يكوف سبب
 منو تنفذ ال الذم اجوب السميك السَب كراء التقدير ذلك ا٢بياة، ُب الكبّب العليل الشيخ
 ك٢بده، قربه ُب لو ٰبدث كما ا٤بوت، بعد ا٤ب االستعداد ىو ا٤بوت من كاألىم. كاألبصار األ٠باع
 كال ميابلعل غّبه كليس شيء، بكل( َخِبّبٌ  َعِليمٌ  اَّللََّ  ِإفَّ ) كأىوا٥با كا٢بساب كا١بزاء العرض كموقف
 ٗبا كا٣ببّب كبواطنها، شياءاأل بظواىر( َخِبّبٌ ) العلـو بكل كٰبيط العلم ُب مبالغ( َعِليمٌ ) اب٣ببّب

 . يعلم
 أف طموحة كلكنها ،عاجزة ا٤بستقبلية كا٢بجب ستاراأل ىذه أماـ لتقف البشرية نفسال -ُ: فائدة
( َقِليبًل  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما) كقولو ٧بدكد، علمها أف كتدرؾ تعلم، تكن ٓب ما تتعلم

 ببعض ثا٢بدي العلم أحاط كقد الناس، يعلمو ٓب ٩با الكثّب كا٢بجب السَب كراء كأف ،ٖٓ/اإلسراء
 عليان  أف( ٨بتصر) ُِٖ/ا٣بطبة الببلغة هنج ُب كثّبة، أخرل علـو الباحثْب كعن عنو كغابت العلـو

 ُىوَ  لَْيسَ : بَِو؟فقاؿ لمُ َوتَػعْ  الَغْيب عن أتتحدث: لو فقيل ا٤بستقبل ٕبوادث ٱبرب يومان  كاف( ع)
َا َغْيب، ِبِعْلمِ   نوع ٙبديد ٯبوز ىل: سؤاؿ -ِ ،ٕٓصُّمثلألا( ِعْلم ِذي ِمنْ  تَػَعل مٌ  ُىوَ  َوِإ٭بَّ

ـِ  ٓت  َما َويَػْعَلمُ )كقولو  هللا إف: ا١بواب نثى؟أ أك ذكر من ا١بنْب  ٙبديد على ينص فبل( اأْلَْرَحا
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 هللا يعلم كىكذا ٖ/الرعد( أُنْػَثى ُكل   َٙبِْملُ  َما يَػْعَلمُ  اَّللَُّ ) كقولو نص ببل حراـ كال ابلذات، ا١بنْب
 األبيض العنب كرمة كأف خوخان، ٙبمل اب٣بوخ تحلقٌ  كإذا مشمشان، لٙبم ا٤بشمش شجرة أف

 كإرادتو، بعلمو إالٌ  تعأب خلقو من ٰبدث شيء ال كىكذا..  بو لقحت إذا األسود إٔب ؿتتحوٌ 
فإذا علم اإلنساف شيئان، ( فَػَيُكوفُ  ُكنْ ) بكلمة أـ الطبيعة أـ اإلنساف بسبب ٰبدث ما أكاف سواء

ـِ  ٓت  َما َويَػْعَلمُ ، فتوافق العلماف، كٓب يتعارضا مع قولو )كهللا يعلمو مسبقان  ( كىذا ىو تطابق اأْلَْرَحا
 العلم ا٢بديث مع القرآف الكرٙب. 

 حياتنا ُب قان لكمنط ك٪باة كشفاء كرٞبة كموعظة كىدل نوران  لنا القرآف اجعل اللهم: نقوؿ وأخّباً 
  .الدعاء ٦بيب ٠بيع ريب إفٌ  ،تعامبلتنا ككافة

 َُيونس/ (َأِف ا٢ْبَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمْبَ ) دعواان خركآ
 . ٛٙ-ٚٙ/ص( ُمْعِرُضوفَ  َعْنوُ  أَنْػُتمْ  ، َعِظيمٌ  نَػَبأٌ  ُىوَ  ُقلْ ) بقولو:  نقوؿ ا٣بتاـ وٓت

 فللو متواصل ٔبهد بقدرىا، ال بقدري لقماف، لسورة( َوْعُي اْلُقْرآِف اْلُمَيسَّر) هللا بعوف ُتَّ 
 ـٜٕٔٓ/ ٔ/٘ٔ بتاريخ النقمات، وتدفع الَبكات وتزداد الصا٢بات تَِتمُ  واب٢بمد وا٤بّنة،
 على يعيننا أف تعا٘ت هللا داعْب الكاظمية، العراؽ، ٓت ىػ،ٓٗٗٔ/ ٧بـر ا٢براـ/ ٘ٔ ا٤بوافق
 . الدعاء ٦بيب ٠بيع إنو القرآنية السّور بقية تكملة

  البغدادي قاسم مكي: القرآِن الباحث بقلم
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 اتوتالخ

 

َؿ ِلَكِلَماتِوِ ﴿ قال تعالى :  . ُُٓ/األنعاـ﴾ َوٛبَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقاً َوَعْداًل ال ُمَبدِّ

( بعْىُ تعاىل ّتْفٔكُ ّحيتْٖ : مً اِلُمَيطَّس سآِنَوِعُي الُكمً ) الجالحمّت اجملّلد 

 إىل (19) مسٓهمً ضْزٗ ضْزٗ،  13ّٓضه ( مً الكسآٌ الهسٓه، 21-16اجلصء )

، ّىطتعني باهلل العنل علٙ تهنل٘ سآٌ الهسٓه، مً الك(31) لكناٌىَآ٘ ضْزٗ 

بكدزٖ ال ٍرا امليَر احلْٖٔ للكسآٌ بكٔ٘ أدصاء الكسآٌ الهسٓه، فإىٕ أنتب 

 ِذِكٌس ِإالَّ ُهَو ِإِن﴿ّمبيطلكات قْلُ تعاىل  ،بكدزِ، ّمبشتْاٖ ال مبشتْاِ

ًُ ص٘ لْدُ اهلل )ّدّافعُ خال ،27التهْٓس/ ﴾ِلِلَعاَلِمنَي َأال ِللَُِّ الدِّٓ

 الكْل يف دىّٕٓطّد ،للالّص مً ٓعصنين أٌ اهلل أدعْ ّأىا 3الصمس/( اِلَخاِلُص

 ّالعنل.

 (و1440/صفر/1م املوافق 02/9/0202)ريخ ابج جهوثّهت كجاب
  ،ندينة الاكظهية –يف العراق / بغداد 

ِ َربِّ الحعَ  ﴿وآخر دعوانا  ُد ّلِِله َمح ِن اْلح
َ
 12يونس/﴾  الَِميَ أ

 ميك كاسم ابلغدادي بللم ابلاحح
 يُعىن بادلراسات اللرآنية
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 البحث مصادر

 
 القرآف الكرٙب. -ُ
 ج الببلغة لئلماـ علي )ع(/ دار التعارؼ بّبكت كغّبىا.هنالشيخ دمحم عبدة/ شرح  -ِ
 ابن أيب ا٢بديد ا٤بعتزٕب/ شرح هنج الببلغة/ طباعة طهراف، كطباعة بّبكت.  -ّ
 اـ زين العابدين )ع(/ الصحيفة السجادية الكاملة )زبور آؿ دمحم( مؤسسة النعماف بّبكت. اإلم -ْ
 الشيخ أبو علي الفضل الطربسي/ ٦بمع البياف ُب تفسّب القرآف/ دار مكتبة ا٢بياة بّبكت.  -ٓ
 ـ. ُّٕٗسنة  ّالسيد دمحم حسْب الطباطبائي/ ا٤بيزاف ُب تفسّب القرآف/ مؤسسة األعلمي بّبكت ط -ٔ
 . ّماـ الفخر الرازم/ التفسّب الكبّب/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت طاإل -ٕ
 ـ.ُِٗٗسنة ُالشيخ انصر مكاـر الشّبازم/ األمثل ُب تفسّب كتاب هللا ا٤بنزؿ/ مؤسسة البعثة بّبكت ط -ٖ
 ـ. ُُٖٗسنة  ّدمحم جواد مغنية/ التفسّب الكاشف/ دار العلم للمبليْب بّبكت ط -ٗ

 ـ. َُِْسنة  ُفسّب النور/ دار ا٤بؤرخ العريب بّبكت طالشيخ ٧بسن قراءٌب/ ت -َُ
 ـ بّبكت. ُٖٗٗسنة  ِالسيد دمحم حسْب فضل هللا/ تفسّب من كحي القرآف/ دار ا٤ببلؾ ط -ُُ
 قَُْٕسنة  ُالسيد دمحم تقي ا٤بدرسي/ من ىدل القرآف/ الناشر مكتب ا٤بدرسي ط -ُِ
سنة  ٦ٕبلدات طٖاث العريب بّبكت/ األستاذ الشهيد سيد قطب/ ُب ظبلؿ القرآف/ دار إحياء الَب  -ُّ

ُُٕٗ . 
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  ُدار األندلس بّبكت ط بن كثّب القرشي/ تفسّب ابن كثّب/ -ُٔ
 دمحم بن جرير الطربم/ تفسّب الطربم/ دار ا٤بعارؼ ٗبصر.  -ُٕ
 اآللوسي البغدادم/ ركح ا٤بعا٘ب ُب تفسّب القرآف/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت.  -ُٖ
 أبو القاسم الز٨بشرم ا٣بوارزمي/ تفسّب الكشاؼ/ دار ا٤بعرفة بّبكت.  -ُٗ
 ـ. ََِٕسنة  ِختصر للقرآف الكرٙب/ دار ا٥بادم بّبكت طد. مصطفى فرج/ التفسّب ا٤ب -َِ
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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  التفسّب/ ربط ا٤بعا٘ب بركح العصر/ طباعة سورية. كماؿ مصطفى شاكر/ ا٤بيزاف ا٤بختصر ُب -ِّ
الشيخ أٞبد مغنية/ خبلصة التفاسّب ُب أكضح التعابّب/ ا٤بكتبة ا٢بديثة بّبكت/ مقدمة الشهيد دمحم ابقر  -ِْ

 الصدر.
 ـ. ُْٗٗ ُدمحم علي الصابو٘ب/ صفوة التفاسّب/ دار العلم العريب حلب/، دار النمّب بدمشق ط -ِٓ
 ـُٗٔٗالقرآف/ الشيخ خليل ايسْب/ بّبكت سنة  أضواء على متشأّات -ِٔ
 َُِٕ، سنة ٨ِبتصر خواطر دمحم متوٕب الشعراكم/ حوؿ آايت القرآف الكرٙب/ دار ا٤بعارؼ ٗبصر ط -ِٕ

 إعداد مُب ا٥بامشي. 
 ـ. َُٕٗعبد الكرٙب ا٣بطيب/ التفسّب القرآ٘ب للقرآف/ دار الفكر العريب ٗبصر سنة  -ِٖ
ا٤بشهدم/ تفسّب كنز الدقائق/ تفسّب ركائي مؤسسة النشر اإلسبلمي إيراف  ٝباؿ الدين القمي ا٤بّبزا دمحم -ِٗ

 ٝباعة ا٤بدرسْب بقم. 
 . ِإيراف ط –قم  –العبلمة ٝبعة العركسي ا٢بويزم/ تفسّب نور الثقلْب/ مطبعة ا٢بكمة  -َّ
 الفيض الكاشا٘ب/ تفسّب الصاُب/ مؤسسة األعلمي بّبكت/ طباعة إيراف.  -ُّ
 ـ. ُّٖٗسنة  ُوطي/ الدر ا٤بنثور ُب التفسّب ا٤بأثور/ دار الفكر بّبكت طعبد الرٞباف الدين السي -ِّ
 دمحم ابقر آّلسي/ ٕبار األنوار ا١بامع لدرر االخبار/ ط حديثة بّبكت مؤسسة الوفاء.  -ّّ
 الراغب االصفها٘ب/ معجم مفردات ألفاظ القرآف/ دار ا٤بعرفة بّبكت/ ٙبقيق دمحم سيد كيبل٘ب.  -ّْ
ندم/ كنز العماؿ ُب سنن األقواؿ كاألفعاؿ/ مؤسسة الرسالة بّبكت/ كمكتبة الَباث عبلء الدين علي ا٥ب -ّٓ

 اإلسبلمي ُب حلب. 
 مّبزا حسْب النورم الطربسي/ مستدرؾ الوسائل/ طبعة إيراف ا٤بكتبة اإلسبلمية/ كا٤بكتبة العلمية النجف.  -ّٔ
  بّبكت. أبو دمحم القوم ا٤بنذرم/ الَبغيب كالَبىيب/ دار إحياء الَباث العريب -ّٕ
 ا٢بر العاملي/ ٙبقيق عبد الرحيم الشّبازم/ كسائل الشيعة/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت. -ّٖ
 . ّأبو جعفر الكليِب الرازم/ الكاُب/ صححو علي أكرب الغفارم/ دار التعارؼ بّبكت ط -ّٗ
الصفوة بن عبد الواحد التميمي اآلمدم/ غرر ا٢بكم كدرر الكلم لئلماـ علي )ع(/ ط ايراف/ دار ا -َْ

 . ََِٗبّبكت سنة 
 امدم الرم شهرم/ ميزاف ا٢بكمة/ ٝبع ركائي/ مكتبة االعبلـ اإلسبلمي حوزة قم إيراف.  -ُْ
 دمحم فؤاد عبد الباقي/ معجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف الكرٙب/ دار األندلس بّبكت.  -ِْ
 ا٢بسن بن شعبة ا٢برا٘ب/ ٙبف العقوؿ/ مؤسسة النشر اإلسبلمي إيراف.  -ّْ
 اس القمي/ سفينة البحار/ ط إيراف. الشيخ عب -ْْ
 الشيخ عباس القمي/ مفاتيح ا١بناف ا٤بعٌرب/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت. -ْٓ
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سنة  ِدمحم بن مرتضى الكاشا٘ب/ اجة البيضاء ُب هتذيب اإلحياء/ مؤسسة األعلمي بّبكت ط -ْٔ
 ـ. ُِٕٗ

سنة  ُة، مطبعة النعماف النجف طالشيخ دمحم ابقر امودم/ هنج السعادة ُب مستدرؾ هنج الببلغ -ْٕ
ُٖٗٔ . 

 ابن عساكر/ اتريخ دمشق/ ترٝبة كمكتبة اإلماـ ا٢بسْب )ع(.  -ْٖ
 ـ. ُْٕٗ/ سنة ّالسيد أبو القاسم ا٣بوئي/ تفسّب البياف/ مؤسسة األعلمي بّبكت ط -ْٗ
إيراف السيد عبد األعلى ا٤بوسوم السبزكارم )مواىب الرٞبن ُب تفسّب القرآف(/ منشورات دار التفسّب/  -َٓ

 ـ. ََُِسنة  ٓقم ط –
 ما أمبله اإلماـ الصادؽ )ع( للمفضل/ توحيد ا٤بفضل/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت.  -ُٓ
 أبو علي الفضل الطربسي/ االحتجاج/ مطبعة النعماف النجف.  -ِٓ
 عبد هللا األنصارم القرطيب/ ا١بامع ألحكاـ القرآف/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت طبعة أكفسيت.  -ّٓ
 بو الفضل بن منظور األفريقي ا٤بصرم/ لساف العرب/ دار صادر بّبكت. أ -ْٓ
د. حيد علي نعمة ك د. أٞبد علي نعمة/ ا٤بعجم القرآ٘ب/ دراسة معجمية ألصوؿ الفاظ القرآف الكرٙب  -ٓٓ

)ا١بذر الٌلغوم للمصطلح القرآ٘ب، كمعا٘ب الكلمات( كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي ا١بامعة العراقية 
 شارع ا٤بتنيب.  –بغداد  – ُـ، مطبعة السيماء، طَُِّنة س

 الشيخ ا٤بفيد/ األمإب/ ٝباعة ا٤بدرسْب/ ا٢بوزة العلمية بقم.  -ٔٓ
 . ِصحيح مسلم/ شرح النوكم/ إحياء الَباث العريب بّبكت ط -ٕٓ
 لبيب بيضوف/ تصنيف هنج الببلغة/ دار أسامة كـر دمشق/ توزيع دار القلم بّبكت.  -ٖٓ
 ادر األخرل الٍب ٓب أذكرىا لقلة استعمإب ٥با.   كغّبىا من ا٤بص -ٗٓ

 

 َُ﴾ يونس/ أىًف ا٢بٍىٍمدي للًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى  ﴿كآخر دعواان 
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 فهرس
 

 هحتىياث

 
 ) حُميََّسه آِن ال ُ الحُقرح  )َوْعح

 

 الثالثالوجّلذ 

 (19)لقواىإلى ًهايت سىرة ( 97) هرينهي سىرة 

 القرآى الكرينء ا( هي أجز19  -94هي جزء )
 

نْػَيا َوٓت اآلِخَرةِ قاؿ تعا٘ت : ﴿ ُ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ٓت ا٢ْبََياِة الد   ِٕإبراىيم/﴾ يُػثَػبُِّت اَّللَّ

 الصفحة وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٤بوض
 ْ السّبة الذاتية ا٤بختصرة للكتاب

رقمها  نزو٥با ٠بها اآلخرا سم السورةا
 تيبهاوتر 

عدد 
 آايهتا

ا١بزء من القرآف 
 وعدد اآلايت

 الصفحات
 إ٘ت من

 ْٕ ٕ ُٔا١بزء  ٖٗ ُٗ مكية كهيعص سورة مرمي

 سورة الكليم سورة طو
 َُِ ْٕ ُٔا١بزء  ُّٓ َِ مكية سورة موسى

 ُُٕ َُِ ُٕا١بزء  ُُِ ُِ مكية  سورة األنبياء
 ِّّ ُُٕ ُٕا١بزء  ٖٕ ِِ مدنية  سورة ا٢بج
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 ََّ ِّّ ُٕا١بزء  ُُٖ ِّ مكية سورة الفبلح ورة ا٤بؤمنوفس

رقمها  نزو٥با ٠بها اآلخرا سم السورةا
 وترتيبها

عدد 
 آايهتا

ا١بزء من القرآف 
 وعدد اآلايت

 الصفحات
 إ٘ت من

 سورة النور
 السَب كالعفاؼ 

 ٝبهرة العلـو
 

 ّٗٔ َُّ ُٖا١بزء  ْٔ ِْ مدنية

 ُْٗ ّٗٔ ُٗك ا١بزء-ُٖا١بزء  ٕٕ ِٓ مكية افتبارؾ الفرق الفرقافسورة 

سورة طسم  سورة الشعراء
 َْٖ ُْٗ ُٗا١بزء  ِِٕ ِٔ مكية ا١بامعة

 سورة ا٥بدىد سورة النمل
 ّٗٓ َْٖ َِك ا١بزء-ُٗا١بزء ّٗ ِٕ مكية سورة سليماف

 َٓٔ ّٗٓ َِا١بزء  ٛٛ ٕٛ مكية  سورة القصص
سورة 

 ٔٔٔ َٔٔ ُِزء ا١ب – َِا١بزء  ٜٙ ٜٕ مكية  العنكبوت

 ُٕٕ ٕٔٔ ُِا١بزء  ٓٙ ٖٓ مكية  الرـوسورة 
 ٕٓٓ ُٕٕ ُِا١بزء  ٖٗ ٖٔ مكية  لقمافسورة 

 

 َُيونس /( ؤَِٕ خُْمًَُْٔ َُِِّوِ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَكآخر دعواان )
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 فهرس
 

 هباحث آياث
 

 ) حُميََّسه آِن ال ُ الحُقرح  )َوْعح
 

 الثالثالوجّلذ 

 لقواىى ًهايت سىرة إل هرينهي سىرة 

 ( هي أجزء القرآى الكرين19 -94هي جزء )
 ُّٖآؿ عمراف/﴾ َىَذا بَػَياٌف ِللنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقْبَ قاؿ تعا٘ت : ﴿

 
 الصفحة وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٤بوض 

 ْ السّبة الذاتية ا٤بختصرة للكتاب -
 

/الجزء 76 /هكيت/آياتها97هرينهي هباحث آياث سىرة 
  عشر دسالسا

 الصفحت اآليت

ةٍ قولو ) -  ُُ ُِ ( من معا٘ب القوة ا٢بـز كالعـز كا١بـز...اَي َٰبَْٓب ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّ
 ُٔ ِٓ ىٌز ا١بذع، معناه األخذ ابألسباب ...( َوُىزِّي ِإلَْيِك ٔبِْذِع النَّْخَلةِ قولو ) -

- 
( لنأخذف األشد نَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيػ ُهْم َأَشد  َعَلى الرَّْٞبَِن ِعِتيًّاّتَّ لَنَػْنزِعَ قولو )

 ّٓ ٗٔ طغياانن كظلمان فنبدأ ٕبسأّم

 ّٓ ُٕ ...( معُب الوركد االقَباب من النارَوِإْف ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَىاقولو ) -

اُقْل َمْن َكاَف ٓت الضَّبَلَلِة فَػْلَيْمُدْد قولو ) - ...( ٨باطر إمهاؿ هللا  َلُو الرَّْٞبَُن َمدًّ
 ّٕ ٕٓ للعاصي، كاالستدراج لو

ٌر ِعْنَد رَبِّكَ قولو ) -  ّٖ ٕٔ...( أنواع ا٣بّبات الٍب يبقى ثوأّا َواْلَباِقَياُت الصَّا٢ِبَاُت َخيػْ
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ٌر ِعْنَد رَبِّكَ كمنافعها للناس )  ...(َخيػْ
 

- 
( من اعتز بغّب هللا ذٌؿ ُب  َآ٥ِبًَة لَِيُكونُوا ٥َبُْم ِعزًّاَواٚبََُّذوا ِمْن ُدوِف اَّللَِّ قولو )
 َْ ُٖ عاقبتو

- 
رابطة  (ِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت َسَيْجَعُل ٥َبُُم الرَّْٞبَُن ُودًّاقولو )

 ْٓ ٔٗ ٧ببة، كجاذبية موٌدة خفٌية 

َا َيسَّْرََنُه بِِلَسانِ قولو ) -  ْٔ ٕٗ ٌهلنا حفظ القرآف كٞبلو كاستنطاقوس...( كَ فَِإ٭بَّ

 
/الجزء 913يت/آياتها ك/ه12طههي هباحث آياث سىرة 

 السادس عشر
 الصفحت اآليت

ُ اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َلُو اأْل٠َْبَاُء ا٢ْبُْسَُب قولو ) -  ُٓ ٖ ( ا٢بسُب ُب لفظها كمعناىا كأتثّبىااَّللَّ
 ّٓ ُٓ ...( فلسفة يـو القيامة َيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَهاِإفَّ السَّاَعَة َآتِ قولو ) -

- 
 ( األبعاد القرآنية ٤بفهـو العقدةيَػْفَقُهوا قَػْوٙت ، َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِن قولو )
 كالٌلٍكنىة

ِٕ-
ِٖ ٕٓ 

 ُٔ ُْ ( اإلعداد للقدكة كالقيادة النموذجية ا٣باصةَواْصطَنَػْعُتَك لِنَػْفِسيقولو ) -
 ُٕ ِٕ شٌد من ا٢بديدأ...( ا٤بؤمن  قَاُلوا َلْن نُػْؤِثَرَؾ َعَلى َما َجاَءََن ِمَن اْلبَػيَِّناتِ لو )قو  -

- 
َناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيوِ قولو ) ...( ال ٙبملنكم سعة النعم  ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقػْ

 ٕٔ ُٖ على العصياف

- 
( كهللا غٌفار َوَآَمَن َوَعِمَل َصا٢ِبًا ّتَّ اْىَتَدى َوِإِّنِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن ََتبَ قولو )

 ٕٕ ِٖ بشركط أربعة

 ٖٕ ٖٓ رمز الضبللة كاإلضبلؿ ( )إٌف لكل قوـو سامراين(َوَأَضلَُّهُم السَّاِمِري  قولو ) -

- 
...(كيف عاِب قَاَؿ فَاْذَىْب فَِإفَّ َلَك ٓت ا٢ْبََياِة َأْف تَػُقوَؿ اَل ِمَساسَ قولو )

 ِٖ ٕٗ ئد موسى رأس الفتنة كأٟبد فتيلهاالقا

- 
َناَؾ ِمْن َلُدَنَّ ِذْكًراقولو ) ...( من ييعرض عن نور َمْن َأْعَرَض َعْنوُ  ،َوَقْد َآتَػيػْ

 ّٖ ٗٗ القرآف يقع ُب ظلمات العصياف كالطغياف

( خضعت َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ اْلَقي وـِ َوَقْد َخاَب َمْن َٞبََل ظُْلًماقولو ) -
 ٕٖ ُُُ ا٣ببلئق كلها ١بٌبارىا يـو القيامة

( َوَمْن يَػْعَمْل ِمَن الصَّا٢ِبَاِت َوُىَو ُمْؤِمٌن َفبَل ٱَبَاُؼ ظُْلًما َواَل َىْضًماقولو ) -
 ٖٖ ُُِ اإلٲباف كالعمل الصاّب أىم سبل النجاة

ابة لتنامي لعلم بوٌ م، كال( قليل العمل ينفع مع العَوُقْل َربِّ ِزْدِن ِعْلًماقولو ) -
 ٖٗ ُُْ ا٢بياة

تغٌر  حياتو...( مظاىر  َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكاقولو ) -
 ٓٗ ُِْ كتسٌر كٛبٌر كابطنها يضرٌ 
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/الجزء 991يت/ /آياتها ك/ه19األًبياءهي هباحث آياث سىرة 

 السابع عشر
 الصفحت اآليت

- 
تَػَرَب لِ قولو ) ( كصف ا٢بساب لنَّاِس ِحَسابُػُهْم َوُىْم ٓت َغْفَلٍة ُمْعِرُضوفَ اقػْ

 َُّ ُ ، ككل آتو قريب..ابلقرب ألنو كل مقٌدر كائن، ككل كائن آتو 

- 
ُتْم اَل تَػْعَلُموفَ قولو ) : )أىل أىل الذكر( فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ

 َُٕ ٕ ككفاءةاالختصاص( ا٢باملْب رسالة هللا أبمانة 

- 
...( األىداؼ السامية ٣بلق  َبْل نَػْقِذُؼ اِب٢ْبَقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغوُ قولو )

 ُُِ ُٖ العآب اب٢بق

ُ َلَفَسَدَتَ قولو ) -  ُُٓ ِِ ...( كاختل النظاـ العاـ للكوف َلْو َكاَف ِفيِهَما َآ٥ِبٌَة ِإالَّ اَّللَّ

- 
...( كفصل بينهما،  َض َكانَػَتا رَتْػًقا فَػَفتَػْقَناٮُبَاَأفَّ السََّماَواِت َواأْلَرْ قولو )

 ُُٗ َّ كجعل لكل منهما أنظمة ابلغة الدقة كاالتقاف

- 
...( ا٤بوازين ىي موازين القرآف  َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَػْوـِ اْلِقَياَمةِ قولو )
 كالسنة

ْٕ َُّ 

- 
...( ىم الذين يتحٌسسوف بقرب مقاـ هللا  ْلَغْيبِ الَِّذيَن ٱَبَْشْوَف رَبػَُّهْم ابِ قولو )
 منهم

ْٗ ُِّ 

 ُّْ ّٕ ...( إعداد القيادة الصا٢بة ضركرة حياتية َوَجَعْلَناُىْم أَِئمًَّة يَػْهُدوَف ِبَِْمِرَنَ قولو ) -
 ُٓٔ َُٓ ( إهنا حقيقة البد من ٙبقيقهاَأفَّ اأْلَْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدَي الصَّا٢ِبُوفَ قولو ) -
 ُٕٔ َُٕ ( البعد العا٤بي للرسالة اإلسبلميةَوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َرْٞبًَة ِلْلَعاَلِمْبَ قولو ) -

 
/الجزء 56يت/ آياتها ذً/ه11الحجهي هباحث آياث سىرة 

 السابع عشر
 الصفحت اآليت

- 
، الذم ...( ا١بدا َوِمَن النَّاِس َمْن ٯُبَاِدُؿ ٓت اَّللَِّ ِبَغّْبِ ِعْلمٍ قولو ) ؿ ا٤بذمـو

 ُّٕ ّ يضر كال ينفع

ُتْم ٓت رَْيٍب ِمَن اْلبَػْعثِ قولو ) -  ُٕٓ ٓ ...( ا٤بنهج ا٤بتكامل لفلسفة ا٣بلق ِإْف ُكنػْ

- 
...( يعبد هللا على جهل  َوِمَن النَّاِس َمْن يَػْعُبُد اَّللََّ َعَلى َحْرؼٍ قولو )

 َُٖ ُُ كمصلحة كشك

 َُٗ ِٓ ة اإل٢باد ابلظلم( عبلق٢ْبَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُو ِمْن َعَذاٍب أَِليمٍ َوَمْن يُِرْد ِفيِو إبِِ قولو ) -
 ُِٗ ِٕ ...( فلسفة ا٢بج، من أركاف اإلسبلـ َوَأذِّْف ٓت النَّاِس اِب٢بَْجِّ قولو ) -

: هللا الشعائر( َذِلَك َوَمْن يُػَعظِّْم َشَعاِئَر اَّللَِّ فَِإنػََّها ِمْن تَػْقَوى اْلُقُلوبِ قولو ) -
 ُٕٗ ِّ من هللا، كمع هللا، كإٔب هللا

...( كل أمة من األمم تعرؼ مناسكها كطريقة  َوِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكاقولو ) -
 ُٖٗ ّْ عيشها
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 َُِ ّٖ ...( يدافع عنهم ابلتسديد كالتأييد ِإفَّ اَّللََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن َآَمُنواقولو ) -

...( ىؤالء عندىم السلطة  يَن ِإْف َمكَّنَّاُىْم ٓت اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّبَلةَ الَّذِ قولو ) -
 َِٔ ُْ كطاعة رّٔم كا٤بركز االجتماعي ٣بدمة الناس كهنضتهم

( هللا ىو َذِلَك ِبَِفَّ اَّللََّ ُىَو ا٢ْبَق  َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ُىَو اْلَباِطلُ قولو ) -
 ُِٗ ِٔ كيدعو إٔب ا٢بق نو ا٢بقصل ا٢بق كمأ

...( اإلنساف عاجز أف  ِإفَّ الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اَّللَِّ َلْن ٱَبُْلُقوا ُذاَبابً قولو ) -
 ِِٓ ّٕ دةٱبلق خلية حٌية كاحدة ال ترل ابلعْب آّرٌ 

يِن ِمْن َحَرجٍ قولو ) - يعة السهلة : الشر اإلسبلـ...( َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ٓت الدِّ
 ِِٗ ٖٕ السمحة

 
يت/ آياتها ك/ه11الوؤهٌىىهي هباحث آياث سىرة 

 السابع عشر/الجزء 996
 الصفحت اآليت

َلَح اْلُمْؤِمُنوفَ قولو ) -  ِّْ ُُ-ُ ا٤بنظور القرآ٘ب ُب( عوامل فبلح ا٤بؤمن َقْد َأفػْ
َتِلْبَ قولو ) -  ِْٗ َّ على قدر الطباع( ( االبتبلء ضركرة حياتية )الببلءَوِإْف ُكنَّا َلُمبػْ

...( موت األمم كأجلها، عوامل هنضة  َما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة َأَجَلَهاقولو ) -
 ِْٓ ّْ ا٢بضارات كتساقطها

نَػُهْم زُبُػًراقولو ) -  َِٔ ّٓ ...( تعٌمدكا ُب ٛبٌزؽ كحدة الٌدين فَػتَػَقطَُّعوا َأْمَرُىْم بَػيػْ

( كلو َواُت َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ اَأْىَواَءُىْم َلَفَسَدِت السَّمَ َوَلِو اتػََّبَع ا٢ْبَق  قولو ) -
 ِٗٔ ُٕ نزلت األدايف على ما يشتهوف، لعٌمت الفوضى

 ِٖٓ ٔٗ ...( ال ترد ا٣بطأ اب٣بطأ حٌب تعا١بو اْدَفْع اِبلٍَِّب ِىَي َأْحَسُن السَّيَِّ ةَ قولو ) -

َا َخَلقْ قولو ) - ُتْم َأ٭بَّ ...( العبث ال يقبلو العاقل لنفسو، فكيف َناُكْم َعبَػثًاَأَفَحِسبػْ
 ِٓٗ ُُٓ نقبلو  تعأب )حقيقة يـو القيامة(

 
/الجزء 42يت/ آياتها ذً/ه12الٌىرهي هباحث آياث سىرة 

 الثاهي عشر
 الصفحت اآليت

 َّْ ّ تان كالزكاج ا٤بؤقٌ ...( ا٣بلط بْب الز  الزَّاِن اَل يَػْنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكةً قولو ) -

ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكمْ قولو ) - ...( حديث اإلفك ك٨باًطري  ِإفَّ الَِّذيَن َجاُءوا اِبإْلِ
 ُُّ ُُ اـهتٌ اال

 ِّّ ِٔ شكا٥با تقع أ...( الطيور على  ا٣ْبَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثَْب َوا٣ْبَِبيُثوَف ِلْلَخِبيثَاتِ قولو ) -

...( آية العٌفة كالتسَب  ْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوُقْل ِلْلمُ قولو ) -
 ِّٗ ُّ كا٢بجاب

 ّّّ ّّ : هتذيب الشهوةاالستعفاؼ ...(َوْلَيْستَػْعِفِف الَِّذيَن اَل ٯبَُِدوَف ِنَكاًحاقولو ) -
ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ قولو ) -  ّّٓ ّٓ ...( هللا نور بذاتو كمنٌور لغّبهاَّللَّ
ُ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ٓت قولو ) -  ّْٓ َٓٓوَعَد اَّللَّ
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 دة.( آية االستخبلؼ حقيقة مؤكٌ ..اأْلَْرضِ 
 

/الجزء 55يت/ آياتها ك/ه13الفرقاىهي هباحث آياث سىرة  
 الثاهي عشر

 الصفحت اآليت

( ا٤بنهج ِذي نَػزََّؿ اْلُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَف ِلْلَعاَلِمَْب َنِذيًراتَػَباَرَؾ الَّ قولو ) -
 َّٕ ُ العا٤بي للقرآف

ُثورًاقولو ) - ( ال قيمة ألعماؿ َوَقِدْمَنا ِإَ٘ت َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء َمنػْ
 ُّٖ ِّ آّرمْب عند هللا تعأب

 ّٖٖ َّ ( ٨باطر ىجر القرآفِمي اٚبََُّذوا َىَذا اْلُقْرَآَف َمْهُجورًاِإفَّ قَػوْ قولو ) -
 ّْٗ ّْ ...( يكوف ىواه ىو قائده كربو كموالهَأرَأَْيَت َمِن اٚبَََّذ ِإ٥َبَُو َىَواهُ قولو ) -

...( صفات ا٤برضيْب َوِعَباُد الرَّْٞبَِن الَِّذيَن ٲَبُْشوَف َعَلى اأْلَْرِض َىْوَنً قولو ) -
 َْٗ ّٔ ند هللاع

 ُْٖ ٕٕ ...( أٮبية الدعاء كالصلة اب تعأبُقْل َما يَػْعَبأُ ِبُكْم َر ِّ َلْواَل ُدَعاؤُُكمْ قولو ) -

/الجزء 115يت/ آياتها ك/ه14الشعراءهي هباحث آياث سىرة  
 التاسع عشر

 الصفحت اآليت

َقِلبُ قولو ) - َر ِإَنَّ ِإَ٘ت رَبَِّنا ُمنػْ ثّب ا١باه ( أتثّب ا٢بقيقة أكرب من أتوفَ قَاُلوا اَل َضيػْ
 ِّْ َٓ كا٤باؿ كالسلطاف

 ّْٔ ٕٔ نظرة ُب سبب التكرير ُب القصص القرآ٘ب -

( أسند ا٤برض إٔب نفسو، كأسند الشفاء إٔب َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو َيْشِفْبِ قولو ) -
 َْْ َٖ هللا

 ْْْ ٖٗ تيعُب الَببية القرآنية ابلقلب السليم( ِإالَّ َمْن أََتى اَّللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ قولو ) 

( ٖبس َواَل تَػْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىْم َواَل تَػْعثَػْوا ٓت اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ قولو ) 
 ْٓٔ ُّٖ يؤدم إٔب الفساد ُب األرضالناس حقوؽ 

 ْٖٔ ُِٗ فتعٌلموا منو كال تعٌلموه( نزؿ القرآف بعلم هللا، َوِإنَُّو لَتَػْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمْبَ قولو ) 

ِبْبَ قولو )  ( الٌتوحيد حياة النفس، َفبَل َتْدُع َمَع اَّللَِّ ِإ٥َبًا َآَخَر فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذَّ
 ِْٕ ُِّ كالشرؾ اضطراب القلب

/الجزء 71يت/ آياتها ك/ه15الٌولهي هباحث آياث سىرة  
 التاسع عشر

 الصفحت اآليت

 ْْٖ ٔ ( القرآف منهج حياة متكامللَتُػَلقَّى اْلُقْرَآَف ِمْن َلُدْف َحِكيٍم َعِليمٍ  َوِإنَّكَ قولو ) -

َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّاقولو ) - َقنَػتػْ كركا ا٣بوارؽ ن...( أَوَجَحُدوا ِّبَا َواْستَػيػْ
 ْٖٖ ُْ ا بقلؤّم، كلكن طغى استكبارىم على قلؤّم!ىأبلسنتهم، كاستيقنو 

 َُٓ ّٓكرب من أ...( كانت رجاحة عقل ملكة سبأ َوِإِّنِ ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم ِّبَِديَّةٍ قولو ) -
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 عقوؿ رجاؿ حكومتها! 
 َّٓ َْ ...( كيف نفهم ىذه ا٣بارقة؟ َأََن َآتِيَك ِبِو قَػْبَل َأْف يَػْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفكَ قولو ) -

...( ا٤بضطر تستنفر كل اُه َوَيْكِشُف الس وءَ َأمَّْن ٯبُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدعَ قولو ) -
 ُٔٓ ِٔ حاسيسو فينقطع إٔب هللا بصدؽأ

...( ا٤بستكرب على هللا كعلى منهجو، ميت بْب ِإنََّك اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتىقولو ) -
 ِٖٓ َٖ األحياء

 ّْٓ ٖٖ رة الصانعتقاف الصنع يدؿ على قد( إُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ قولو ) -

/الجزء 66يت/ آياتها ك/ه16القصصهي هباحث آياث سىرة  
 العشروى

 الصفحت اآليت

...(  َونُرِيُد َأْف ٭َبُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ٓت اأْلَْرِض َو٪َبَْعَلُهْم َأِئمَّةً قولو ) -
 ُْٓ ٓ االستضعاؼ مقدمة االستخبلؼ

 ُٕٓ ْٓ ...( ابلصرب تدرؾ الرغائبَأْجَرُىْم َمرَّتَػْْبِ ٗبَا َصبَػُروا ُأولَِ َك يُػْؤتَػْوفَ قولق ) -

ُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنوُ قولو ) - ...( إٌف هللا ٰبٌب معإب األمور كيكره َوِإَذا ٠بَِ
 ِٕٓ ٓٓ توافهها

...( ا٥بداية من اءُ ِإنََّك اَل تَػْهِدي َمْن َأْحبَػْبَت َوَلِكنَّ اَّللََّ يَػْهِدي َمْن َيشَ قولو ) -
 ّٕٓ ٔٓ هللا، كأسبأّا من اإلنساف

كل شي،   ق...( هللا ٱبلَورَب َك ٱَبُْلُق َما َيَشاُء َوٱَبَْتاُر َما َكاَف ٥َبُُم ا٣ْبِيَػَرةُ قولو ) -
 ّٖٓ ٖٔ ، ما كاف ٥بم االختيارحي أم شيء قكال أحد يستطيع أف ٱبل

 و...( اختيار الشهيد ليشهد على كاقع ِهيًداَونَػَزْعَنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة شَ قولو ) -
 ٖٗٓ ٕٓ ا٢باضر فيو

...( كربايء قاركف بثرائو، ِإفَّ قَاُروَف َكاَف ِمْن قَػْوـِ ُموَسى فَػبَػَغى َعَلْيِهمْ قولو ) -
 َٗٓ ٕٔ كسوء مصّبه

اَر اآْلَِخَرَة َواَل تَػْنَس َنِصيَبكَ قولو ) - ُ الدَّ نْػَيا َوابْػَتِغ ِفيَما َآََتَؾ اَّللَّ ...( ِمَن الد 
 ِٗٓ ٕٕ التوازف بْب مطالب الدنيا كمطالب اآلخرة

اُر اآْلَِخَرُة ٪َبَْعُلَها ِللَِّذيَن اَل يُرِيُدوَف ُعُلوًّا ٓت اأْلَْرضِ قولو )  ...( الفائز تِْلَك الدَّ
 ٗٗٓ ّٖ ابآلخرة ٤بن سعى سعيها، كاستعٌد ٥با

( العبلقة بْب فرض اْلُقْرَآَف َلَراد َؾ ِإَ٘ت َمَعادٍ  ِإفَّ الَِّذي فَػَرَض َعَلْيكَ قولو ) -
 َُٔ ٖٓ القرآف كالوعد الصادؽ اب٤بعاد

/الجزء 47يت/ آياتها ك/ه17العٌكبىثهي هباحث آياث سىرة  
 العشروى

 الصفحت اآليت

رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا َآَمنَّا َوُىْم اَل يُػْفتَػُنوفَ قولو ) - حقيقة  (َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ
 االبتبلء، كضركرة االمتحاف

ِ-ّ َٔٔ 

َا ٯُبَاِىُد لِنَػْفِسوِ قولو ) -  ُُٔ َٔمْن َعِمَل َصا٢ِبًا َفِلنَػْفِسِو ...( كقولو )َوَمْن َجاَىَد فَِإ٭بَّ
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َها  ْٔ( فصلت/َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ
 

- 
َنَة النَّاِس   َوِمَن النَّاِس َمْن يَػُقوُؿ َآَمنَّا اِبَّللَِّ َفِإَذا ُأوِذيَ قولو ) ٓت اَّللَِّ َجَعَل ِفتػْ

...( الذم ال يفهم فلسفة ا٢بياة كضركرة دين هللا، يتخٌبط َكَعَذاِب اَّللَِّ 
 ابلتصٌرؼ

َُ ُْٔ 

َمَثُل الَِّذيَن اٚبََُّذوا ِمْن ُدوِف اَّللَِّ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اٚبَََّذْت قولو ) -
ًتا  ّْٔ ُْ لؤلذىاف بضرب األمثاؿ...( تقريب ا٢بقيقة بَػيػْ

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ قولو ) - ...( )الصبلة ميزاف: فمن كٌَب، ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػْ
 ّٖٔ ْٓ استوَب(

ُلو ِمْن قَػْبِلِو ِمْن ِكَتاٍب َواَل َٚبُط ُو بَِيِميِنكَ قولو ) - ...( تقرر اآلية َوَما ُكْنَت تَػتػْ
 ْْٔ ْٖ سوؿ )ص( ة الرٌ ميٌ أ

...( القرآف ٧بفوظ  َبْل ُىَو َآاَيٌت بَػيَِّناٌت ٓت ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ قولو ) -
 ْٓٔ ْٗ ُب الصدكر 

َي َفاْعُبُدوفِ قولو ) - ( حٌددت اآلية اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا ِإفَّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفِإايَّ
 َٓٔ ٔٓ ت الوسائل للوصوؿ إليوقطلأا٥بدؼ ا٤بطلوب ىو العبادة، ك 

اَر اآْلَِخَرَة ٥بََِي ا٢ْبَيَػَوافُ قولو ) -  ٗٓٔ ْٔ : مبالغة ا٢بياة كمضاعفتهاا٢بيواف...(  َوِإفَّ الدَّ

...( ٗبقدار ما تعطي  كما  َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَناقولو ) -
 ْٔٔ ٗٔ ٞبتوينفع الناس يفتح هللا عليك من ر 

/الجزء 42يت/ آياتها ك/ه12الرومهي هباحث آياث سىرة  
 الحادي والعشروى

 الصفحت اآليت

نْػَيا َوُىْم َعِن اآْلَِخَرِة ُىْم َغاِفُلوفَ قولو ) - ( الذم ال يَػْعَلُموَف ظَاِىًرا ِمَن ا٢ْبََياِة الد 
 ٗٔٔ ٕ يعرؼ كيف ينتهي، ال يعرؼ كيف يبدأ

...( النظرة إليها تِِو َأْف َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْػُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنواَوِمْن َآايَ قولو ) -
 ُٖٔ ُِ ة ٤بفهـو كحدة النفس الٍب تعطيك كحدة الٌسكنقالقرآنية ا٤بتألٌ 

 ّٗٔ ِّ ...( كيله ٤بن طلب الدنيا ابلٌدينِمَن الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكانُوا ِشيَػًعاقولو ) -

...( أصبح الفساد ظاىرة اجتماعية عامة، َظَهَر اْلَفَساُد ٓت اْلبَػرِّ َواْلَبْحرِ قولو ) -
 َُٕ ُْ )كدكاـ ا٢باؿ من ااؿ(

( اإلنساف ىو َمْن َكَفَر فَػَعَلْيِو ُكْفُرُه َوَمْن َعِمَل َصا٢ِبًا َفؤِلَنْػُفِسِهْم ٲَبَْهُدوفَ قولو ) -
 َْٕ ْْ مألخرك ا٤بسؤكؿ عن بناء مستقبلو الدنيوم كا

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنْبَ قولو ) -  َٕٕ ْٕ ( ينصر هللا ا٤بؤمنْب ٗبقدار ما ينصركا هللا وََكاَف َحقًّا َعَليػْ

- 
...( لقد بٌينا للناس َوَلَقْد َضَربْػَنا ِللنَّاِس ٓت َىَذا اْلُقْرَآِف ِمْن ُكلِّ َمَثلٍ قولو )

 فأغنيناىم ُب البياف فصار كاألمثاؿ
 

ٖٓ ُْٕ 
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/الجزء 12يت/ آياتها ك/ه19لقواىهي هباحث آياث سىرة  
 الحادي والعشروى

 الصفحت اآليت

َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشََبِي ٥َبَْو ا٢ْبَِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِبَغّْبِ قولو ) -
 َِٕ ٔ عن ا٣بّب كاإلٲباف يله...( من الناس من يشَبم أبم ٜبن كل ما يي ِعْلمٍ 

...( اآلية ٙبث على  َىَذا َخْلُق اَّللَِّ فََأُروِن َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِوِ قولو ) -
 ِّٕ ُُ التفٌكر ُب عجائب خلق هللا، ُب التفٌكر حياة القلوب

ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ قولو ) -  ،ر هللاصغٌ ( ٤باذا الشرؾ ظلم عظيم؟ ألف الشرؾ يي ِإفَّ الشِّ
 ِٕٔ ُّ يعٌظم من دكنوكي 

ْنَساَف ِبَواِلَدْيوِ قولو ) - َنا اإْلِ ...( ٢بفظ بناء األسرة على الشرؼ كالعٌفة َوَوصَّيػْ
 ِٕٕ ُْ كحفظ األنساب

( ابلصرب تدرؾ معإب َواْصَِبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ اأْلُُمورِ قولو ) -
 ُّٕ ُٕ األمور

( ِإَ٘ت اَّللَِّ َوُىَو ٧ُبِْسٌن فَػَقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهوُ قولو ) -
 ّٖٕ ِِ لعلم، فقد تعٌلق بقاعدة قويةضع ألمر هللا مع رغبتو ابلعبادة كاكمن ٱب

ُه ِمْن بَػْعِدهِ قولو ) - ـٌ َواْلَبْحُر ٲَبُد  َا ٓت اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقبَل بيو ...( تشَوَلْو َأ٭بَّ
 ُْٕ ِٕ لقدرة هللا ا٤بطلقة لتقريبها لعقوؿ الناس ادكدة

- 
كال  ...( ما خلق كل النفوسَما َخْلُقُكْم َواَل بَػْعُثُكْم ِإالَّ َكنَػْفٍس َواِحَدةٍ قولو )

كخلقة نفس كاحدة كبعثها بعد ا٤بوت   بعثها للحساب بعد ا٤بوت إاٌل 
 ك٧باسبتها!

ِٖ ْْٕ 

 

 َُيونس /( ًُْٔ َُِِّوِ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَؤَِٕ خُْمَكآخر دعواان )
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 للباحث مكي قاضم البغدادي)املختصسة( الطرية الراتية 
 بػداد 1955مواليد: 

 عساقٕاجلنطية : 

 و1980ٍادس إىل خازز العسام يف ظسّف إزٍابٔ٘ ضي٘ 

 1978خسٓر معَد اإلدازٗ / السصاف٘/ قطه احملاضب٘/ بػداد ضي٘ التحصيل العلمي: 

 .1987دزع يف دامع٘ االّشاعٕ يف بريّت/ الدزاضات اإلضالمٔ٘ ضي٘     

  ُٓعيٙ بالدزاضات الكسآىٔ٘.االختصاص: 

 مؤلفاتى 

)الػَادٗ تأصٔل الضتئصال( دزاض٘ مْضْعٔ٘ معاصسٗ  موضوعة الثكافة االضتشوادية -1

طبْع٘، لليعسٓ٘ االضتػَادٓ٘ يف امليعْز اإلضالمٕ، تتألف مً أزبع٘ دلّلدات فئّ٘ م

 و، الداز اإلضالمٔ٘ بريّت. 1993( صفش٘، طبعت ضي٘ 2200عدد صفشاتَا )

/ دزاض٘ ضْزٗ احلند، حتتْٖ علٙ دصأًٓ يف دللد فين أهداف الكسآن يف أم الكتاب -2

صفش٘، طسّسات قسآىٔ٘  850و، يف ضْزٓا، دمػل تضه 2008ّاسد، مطبْع يف ضي٘ 

َّّفٙ، اضتْفٙ(. حتلٔلٔ٘ معاصسٗ، الدزاض٘ احلْٔٓ٘ للكسآٌ، )ض  ْزٗ احلند مٔصاٌ: فنً 

، ضبل اليذاٗ مً اخلطساٌ، طسّسات قسآىٔ٘ حتلٔلٔ٘ معاصسٗ، دزاضة ضوزة العصس -3

 و، داز ضشٙ للطباع٘ ّاليػس يف ضْزٓا، دمػل. 2008صفش٘، طبعت ضي٘  240تضه 

، يف امليعْز الكسآىٕ الفسٓد، طسّسات قسآىٔ٘ حتلٔلٔ٘ الطكن الصوجي املتكافئ -4

ٗ، الدزاض٘ احلْٔٓ٘ للكسآٌ، ٓبشح عً فلطف٘ الطهً الصّدٕ، الكاعدٗ معاصس

 األضاضٔ٘ يف احلٔاٗ الصّدٔ٘. 

، الفَه احلْٖٔ للكسآٌ، ٍّْ دزاض٘ معاصسٗ ّاعٔ٘ لفَه اليص َوِعُي الُكسآِن امُلَيطَّس -5

الكسآىٕ بصْزٗ ُمَٔطَّسٗ ّمؤثسٗ، ذلسن٘ للنػاعس، علٙ قاعدٗ خري الهالو ما قلَّ ّدلَّ 

َْ ِإال ِذِنٌس ّال ميّل، ّال ٓبتعد عً الكصد، ّٓعتند امليَر العاملٕ للكسآٌ ) ٍُ  ٌِ ِإ

( ّٓعتند الجكلني نتاب اهلل ّعرتتٕ أٍل بٔيت، طبع يف داز بطاتني املعسف٘ ِلِلَعاَلِننَي

 ط األّىل.  2019يف بػداد، غازع املتييب، ٓضه أزبع٘ دلّلدات فئ٘، ضي٘ الطبع 

 ، مً ىعاو التهافل يف اإلضالو.صية اهلادفةمنوج الوصية الشخ -6
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ٌَ َعَلٙ اليَِّطاِءلكْلُ تعاىل ) الِكَواَمُة َجَدلّية بني شوجني -7 َّاُمْ ، 34( اليطاء/السَِّداُل َق

دزاض٘ قسآىٔ٘ حتلٔلٔ٘ معاصسٗ، مفَْو إدازٗ األضسٗ بصْزٗ عادل٘ ّنفْءٗ ّمتأّلك٘، 

َّ ِباِلَنِعُسِّفعلٙ قاعدٗ ) ٍُ  . 19( اليطاء/ََّعاِغُسّ

 ضاٍنت يف نتاب٘ حبْخ قسآىٔ٘ ّمكاالت تسبْٓ٘ يف عدٗ صشف ّدلالت متيْع٘.  -8

غازنت يف عدٗ مؤمتسات عاملٔ٘ ّذلّلٔ٘، ّمَسداىات ّمجعٔات ّميتدٓات ثكافٔ٘،  -9

 ّىدّات إضالمٔ٘ سْازٓ٘. 

امليَر العاملٕ للكسآٌ، ٓتياضب معُ اخلطاب العاملٕ، ألكٕ البشح يف مؤمتس دامع٘  -10

 ، ُّىِػَس يف نتاب املؤمتس )الكسآٌ ّقضآا العصس(. 2013لهْف٘ ضي٘ ا
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