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تعَيف بالحج َُه السورة ضشتَُّة بي ضَية ْضيَية َُّا يبويْ ضو

َّللوة آياتهوا ْ .علوى اخصوآ آيوات اخذن بالقتوا

ْ .آيوات العقوواَ بالَ,وك ي فهووي ضيَيووة طعوا  .فالَسولَون لووم يو ذن لهووم فوي القتووا ْالقعووال إَّل بعوي الهدوَة .

ْبعيقياَ اليْلة اإلسالضية في الَيينوة  .أضوا بوك ذلو فقوي وا رسوو

ل ي حوي بايعوه أُوك ي,وََ ي ْعَةووا

عليه أن يَيلوا على أُك ضنى ض الكفار فيقتلوُم " إَي لم أْضَ بهَا "  .حتى إذا صارت الَيينة ار إسالَ شَع
القتا لَ أذا الَشَُّي ع الَسلَي ْاليفاع ع حَية العقيية ي ْحَية العبا ة للَ ضني .

ْالَي يغلب على السورة ُو ضوةوعات السور الََية ي ْجوو السوور الََيوة  .فَوةووعات التوحيوي ْالتخويوف ضو
الساعة ي ْإثبات البعو

ي ْإَكوار الشوَ ْ .ضشواُي الةياضوة ي ْآيوات

الَب,وثوة فوي صوفحات الكوون  . .بوارزة فوي

السوورة ْإلوى جوارُوا الَوةووعات الَيَيوة ضو اإلذن بالقتوا ي ْحَايوة الشوعا َ ي ْالوعوي بنعوَ
البغي ُْو يَ العيْان ي ْاخضَ بالدها في سبيك
ْالظوال

لَو يقو عليوه

.

الواةوحة فوي جوو السوورة ُّلهوا ُوي قوال القووة ْالشوية ْالعنوْ .الَ بوة ْ .التحوَيَ ْالتَُيوب ْاستداشوة

ضشاعَ التقوا ْالوجك ْاَّلستسالَ .

تبيْ َُه الظال في الَشاُي ْاخض,ا . .
فَشهي البع

ضزلز عنيف رُيب :يوا أيهوا النواس اتقووا ربَوم إن زلزلوة السواعة شويء عظويم  .يووَ تََْهوا توَُك ُّوك

ضَةووعة عَووا أرةووع

ي ْتضو ُّووك ذات حَووك حَلهووا ي ْتووَا النوواس سووَارا ْضووا ُووم بسووَارا ْلكو عووَاَ

شييي). .
َُّْل ضشهي العَاَ :فالوَي ُّفوَْا طعو

لهوم ثيواَ ضو َوار ي يعوب ضو فوو ر ْسوهم الحَويم  ,يعوهَ بوه ضوا

في بطوَهم ْالدلو ي ْلهم ضقاض ض حييي ي ُّلَا أ ار ْا أن يخَجوا ضنها  -ض غم  -أعييْا فيهوا ي ْذْ ووا عوَاَ

الحَيق). .
ْض,وك الووَي يشووَ بوامْ :ضو يشووَ بووام فكأََوا صووَ ضو السووَاء فتخطفوه الطيووَ أْ تهوووي بووه الوَي فووي ضَووان
سحيق). .
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ْحَُّة ض ييأس ض َعَ

 :ض ُّوان يظو أن لو ينعوَه

فوي الويَيا ْا صوَة فليَوي بسوبب إلوى السوَاء ي ثوم

ليقط ي فلينظَ ُك يَُب ُّييه ضا يغيظ). .
ْضشوهي القوَا الَويضَة بظلَها :فكوأي ضو

َيوة أُلكناُوا ُْوي قالَوة ي فهوي صاْيوة علوى عَْشوها ْ ,بئوَ ضعطلوة

ْ عَ ضشيي). .
ُوَه الَشوواُي العنيفوة الََُوبووة إلوى وووة اخْاضوَ ْالتكواليف ي ْتبَيووَ الويف بووالقوة ْ ,تأكيووي الوعوي بالنعووَ

تدتَو

ْالتََي  .إلى عَض الحيي

ع

وة

ْةع .الشَُّاء الَزعوضي . .

ففي اخْلى :أذن للَي يقاتلون بأَهم قلَوا ي ْإن
أن يقولوا:ربنا

ك,ي اَ ْ .لينعَن

ْ .لوَّل ف

على َعَُم لقييَ ي الوَي أصَجووا ضو

الناس بعضهم ببعض لهيض

ض ينعَه  .إن

يوارُم بغيوَ حوق إَّل

صواض ْبي ْصلوات ْضسواجي يوََُّ فيهوا اسوم

لقوي عزيز  .الَي إن ضَناُم في اخرض أ واضوا العوالة ي ْآتووا الزُّواة ,

ْأضَْا بالَعَْف ي َْهوا ع الَنكَ ْ .هلل عاقبة اخضور). .
ْن

ْفي ال,اَية :يا أيها الناس ةََ ض,ك فاستَعوا له  .إن الَي تيعون ض

ل يخلقووا ذبابوا ْلوو اجتَعووا لوه

ي ْإن يسوولبهم الووَباَ شوويئا َّل يسووتنقَْه ضنووه  .ةووع .الطالووب ْالَطلوووَ  .ضووا وويرْا

حووق وويره إن

لقوووي

عزيز). .
ْْراء َُا ْذل ي اليعوة إلى التقوا ْالوجك ْاستداشة ضشاعَ الَ بة ْاَّلستسالَ .
تبويأ بهوا السوورة ْتتنواثَ فوي ثناياُا :يوا أيهوا النواس اتقووا ربَوم إن زلزلوة السواعة شويء عظويم) . .ذلو ْضو يعظوم
شوعا َ

فنَهوا ضو تقووا القلووَ) . .فونلهَم إلوه ْاحوي ي فلوه أسولَوا ْبشوَ الَخبتوي  .الوَي إذا ذُّوَ

لوبهم) . .ل ينا
ذلو

لحوضها َّْل ضا ُا ْلك يناله التقوا ضنكم). .

ْجلو

إلووى اسووتعَاض ضشواُي الكووون ي ْضشوواُي الةياضوة ي ْضعووارع الغوابَي ْ .اخض,لووة ْالعبووَ ْالعووور ْالتووأضالت

َّلستداشة ضشاعَ اإليَوان ْالتقووا ْاإلصبوات ْاَّلستسوالَ ُْ . .وَا ُوو الظوك الشوا

فوي جوو السوورة ُّلهوا ي ْالوَي

يطبعها ْيَيزُا .
ْيدَي سيا السورة في أربعة أشواط:
يبويأ الشووط اخْ بالنوياء العواَ َ .وياء َوياء النواس جَيعوا إلوى تقووا

ي ْتخوويفهم ضو زلزلوة السواعة ي ْْصو.

الهو الَعاحب لها ي ُْو ُو عنيف ضَُوَ ْ .يعقب في قك ُوَا الهوو باسوتنكار الدوي فوي

ْاتباع ُّك شيطان ضحتوَ على ض يتبعه الضال  .ثم يعَض َّل ك البع

بغيوَ علوم ي

ض أطوار الحيواة فوي جنوي اإلَسوان ي

ْحيواة النبوات ; ضسودال تلو القَبوى بوي أبنواء الحيواة ي ْيوَبل بوي تلو اخطووار الَطوَ ة ال,ابتوة ْبوي أن
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ُوو

الحق ْأَه يحيي الَوتى ْأَه على ُّك شويء وييَ ي ْأن السواعة آتيوة َّل ريوب فيهوا ْأن

ضو فوي القبوور .

يبعو

ُّْ .لها سن ضطوَ ة ْحقوا ق ثابتوة ضتعولة بنواضوس الوجوو  . .ثوم يعوو إلوى اسوتنكار الدوي فوي

بغيوَ علوم َّْل

ُويا َّْل كتواَ ضنيوَ بعوي ُوَه الويَّل ك الَسوتقَة فوي صولب الكوون ْفوي َظواَ الوجوو ْ .إلوى اسوتنكار بنواء العقيوية
علوى حسوواَ الوَب ْالخسوارة ي ْاَّلَحوَاف عو اَّلتدوواه إلوى
ْاليأس ض َعَة

عنووي ْ وووع الضوَاء ْ ,اَّللتدواء إلووى غيووَ حَوواه

ْعةباه ْ .ينتهوي ُوَا الشووط بتقَيوَ أن الهويا ْالضوال بيوي

ي ْأَوه سويحَم بوي أصوحاَ

العقا ي الَختلفة يوَ الحساَ ُْ . .نا يعَض ذل الَشهي العنيف ض ضشاُي العَاَ للكافَي ي ْإلى جواره ضشوهي
النعيم للَ ضني .
ْيتعوك الشووط ال,واَي بنهايوة الشووط اخْ بالحويي
ْيسوتنكَ ُوَا العوي عو الَسودي الحوَاَ الوَي جعلوه
عليووه ْ . .بهووَه الَناسووبة يووََُّ طَفووا ضو

التوحيووي ي ْأن يطه وَه ض و

عو الوَي ُّفوَْا ْيعويْن عو سوبيك

ْالَسودي الحوَاَ .

للنواس جَيعوا  .يسوتوي فوي ذلو الَةيَوون بوه ْالطوار ون

عووة بنوواء البيو

ي ْتكليووف إبو اَ يم  -عليووه السووالَ  -أن يةيَووه علووى

رجووا الشووَ ْ .يسووتطَ إلووى بعووض شووعا َ الحووج ْضووا ْراءُووا ض و استداشووة ضشوواعَ

التقوا في القلوَ ُْ ,ي الهيف الَقعو ْ .ينتهي َُا الشوط باإلذن للَ ضني بالقتوا لحَايوة الشوعا َ ْالعبوا ات
ض العيْان الَي يق على الَ ضني َّْل جَيَة لهم إَّل أن يقولوا:ربنا
ْالشوط ال,ال

يتضَ عَض ََاذج ض تكَيب الَََبي ض

علووى الظووالَي ْ .ذل و لبي وان سوونة

!

بك ي ْض ضعارع الَََبي ْضشاُي القوَا الَويضَة

فووي الوويعوات ي ْتسوولية الَسووو

[ ل ي عَووا يلقوواه ض و صووي ْإع وَاض ي

ْتطَي الَسلَي ي بالعاقبة التوي َّل بوي أن تكوون  .كوَل يتضوَ عوَض طوَف ضو ُّيوي الشويطان للَسوك ْالنبيوي
ف ووي ع وووتهم ي ْت,بيو و

ْالَستكبَْن !

ليعوت ووه ْ ,إحَاض ووه يات ووه ي حت ووى يس ووتيق به ووا الَ ضن ووون ي ْيف ووت به ووا الضو وعاف

أضا الشووط اخصيوَ فيتضوَ ْعوي

بنعوَة ضو يقو عليوه البغوي ُْوو يويف عنوه العويْان ْيتبو ُوَا الوعوي بعوَض

َّل ك القيرة في صفحات الكون ي ْإلى جوارُا يعوَض صوورة زريوة لضوع .ا لهوة التوي يوَُّ إليهوا الَشوَُّون . .

ْينتهي الشوط ْتنتهي السورة ضعوه بنوياء الوَي آضنووا ليعبويْا ربهوم ي ْيداُويْا فوي

ْحيه ُْ ,م ينهضون بتكاليف عقييتهم العَيقة ضنَ أياَ إب اَ يم الخليك . .

حوق جهوا ه يْيعتعوَوا بوام

ََُْا تتساْ ضوةوعات السورة ْتتعا ب في ض,ك َُا التناسق . .
ْا ن َبيأ الشوط اخْ بالتفعيك:
اليرس اخْ  2 - 1:ض أُوا الساعة
(يا أيها الناس اتقووا ربَوم ي إن زلزلوة السواعة شويء عظويم  .يووَ تََْهوا توَُك ُّوك ضَةوعة عَوا أرةوع
كك ذات حَك حَلها ْتَا الناس سَارا ي ْضا ُم بسَارا ي ْلك عَاَ

شييي). .
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ي ْتضو

ضطلو عنيوف رعيوب ي ْضشوهي تَتدو .لهولوه القلووَ  .يبويأ بالنوياء الشواضك للنواس جَيعوا (:يوا أيهوا الناس)يويعوُم
إلى الخوف ض

 :اتقوا ربَم)ْيخوفهم ذل اليوَ الععيب (:إن زلزلة الساعة شيء عظيم).

ََُْا يبيأ بالتهويك الَدَك ي ْبالتدهيك الوَي يلقوي قوك الهوو يقعوَ عو تعَيفوه التعبيوَ  ,فيقا :إَوه زلزلوة ْ .إن
الزلزلة شيء عظيم)ي ض غيَ تحييي َّْل تعَيف .
ثم يأصَ في التفعويك  .فونذا ُوو أشوي ر بوة ضو التهويوك  . .إذا ُوو ضشوهي حافوك بَوك ضَةوعة ذاُلوة عَوا أرةوع

تنظوَ َّْل توَا ي ْتتحوَ َّْل تعوي ْ .بَوك حاضوك تسوقل حَلهوا للهوو الَوَْع ينتابهوا ْ . .بالنواس سوَارا ْضوا ُوم

بسوَارا ي يتبويا السوََ فوي َظوَاتهم الَاُلوة ْ ,فوي صطوواتهم الَتََحوة  . .ضشوهي ضوز حم بوَل الحشوي الَتَواْج ي
تكوا العوي تبعوَه لحظوة الوتالْة ي بينَوا الخيوا يوتَاله ْ .الهوو الشواصآ يَُلوه ي فوال يَوا يبلو أ عواه ُْ . .وو
ُووو حووي َّل يقوواس بووالحدم ْالضووخاضة ي ْلكو يقوواس بو عووه فووي النفوووس ا ضيووة:في الََةووعات الووَاُالت عَووا

أرةووع ْ -ضووا تووَُك الََةووعة عو طفلهووا ْفووي فَووه ثووييها إَّل للهووو
الَلةيات حَله ي ْبالناس سَارا ْضا ُم بسَاراْ (:لك عَاَ

الووَي َّل يوويع بةيووة ضو ْعووي ْ -الحواضووك
شييي). .

إَه ضطل عنيف ضَُوَ تتزلز له القلوَ . .
اليرس ال,اَيََ 4 - 3:وذج لعنا ْجيا الكافَ
في قك َُا الهو الََْع يََُّ أن ُنال ض يتطاْ فيدا
( ْض الناس ض يدوا

فوي

في

ي َّْل يستشعَ تقواه :

بغيوَ علوم ي ْيتبو ُّوك شويطان ضَيوي ي ُّتوب عليوه أَوه ضو تووَّله فأَوه يضوله ْيهييوه

إلى عَاَ السعيَ). .
ْالدويا فوي

ي سوواء فوي ْجوو ه تعوالى ي أْ فوي ْحياَيتوه ي أْ فوي يرتوه ي أْ فوي علَوه  ,أْ فوي صوفة ضوا ضو

صفاته  . .الديا في شيء ض َُا في قك ذل الهو الَي ينتظَ الناس جَيعا ي ْالوَي َّل َدواة ضنوه إَّل بتقووا
ْبَةاه  . .ذل الديا يبيْ عديبا ض ذي عقك ْ لب ي َّل يتقي شَ ذل الهو الَزلز الَدتاح .

ْياليتوه كوان جوياَّل عو علوم ْضعَفوة ْيقوي ْ .لكنوه جويا

بغيوَ علم)جويا التطواْ الَدوَ ضو الويليك  .جويا

الضووال الناشوويء ض و اتبوواع الشوويطان  .فهووَا العوون .ض و النوواس يدووا

فووي

بووالهواْ :يتب و ُّووك شوويطان

ضَيي)عات ضخال .للحق ضتبد كتب عليه أَه ض توَّله فأَه يضله ْيهييه إلى عَاَ السعيَ). .
فهوو حوتم ضقويْر أن يضوك تابعوه عو الهويا ْالعوواَ ي ْأن يقوو ه إلوى عوَاَ السوعيَ ْ . .يوتهَم التعبيوَ فيسوَي
قيا توه أتباعوه إلوى عوَاَ السوعيَ ُيايوة ! ْيهييوه إلوى عوَاَ السوعيَ ). .فيوا لهوا ضو ُيايوة ُوي الضوال الَهلو
الَبيي !
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اليرس ال,ال  10 - 5:اإلستيَّل على البع
أَ إن الناس في ريب ض البع

بخلق اإلَسان ْعيَ بو الكفار لهَا اليليك

? ْفي ش ض زلزلة الساعة ? إن ُّاَوا يشَون في إعا ة الحياة فليتيبَْا

َّ ِ
اَ ثُ َّوم ِضو َُّ ْ َّ ِ
َّ ِ
ِ
واكم ِضو تُوَ َّ
ِ ِ
الن ِ
ض َوغ َّة ُّض َخَّلَق َّوة
طَفوة ثُ َّوم ضو ْ َعَلَقوة ثُ َّوم ضو ُّض ْ
اس إن ُُّنوتُ ْم فوي َرْيوب َضو َ اْلَب ْعو َفنََّوا َصَلْقَن ُ َ َ
ُّها َّ ُ
َيا أَي َ
ِ ِ
ِ
َّ َّ ِ ِ
ونكم َّضو
َش َّوي ُك ْم َْ ِض ُ
َج َّوك ُّض َسو مَى ثُ َّوم َُ ْخ ِوَ ُج ُك ْم ِطْفوال ثُ َّوم لِتَْبلُ ُغووا أ ُ
َْ َغ ْي َِ ُض َخلَقوة َل ُنَب َوي َ َل ُك ْوم ََُْق ُّوَ فوي ْاخ َْر َحوا َِ َضوا ََ َشواء إَلوى أ َ
ونكم َّضو يوَُّ ِإَلوى أَرَذ ِ اْلعَ ِوَ لِ َكوي َال يعَلوم ِضو بع ِوي ِعْل َّوم َشويئا ْتَوَا ْاخَرض ُ ِ
ََزلَنوا َعَل ْي َهوا اْل ََواء
اض َوية َفوِن َذا أ َ ْ
ُيتَ َووَّفى َْ ِض ُ
ْ َ َ
َْ
ْ
ْ َ َ
َُ
ُُ
ْ َْ َ
ويج َ )5ذلِو َ ِبوأ َّ
وق َْأَََّ ُوه ُي ْحِيوي اْل ََ ْووتَى َْأَََّو ُه َعَلوى ُُّ َِوك َشوي َّء َ ِوييَ
ه ُُ َوو اْل َح ُّ
ََبتَو ْ ِضو ُُّ َِوك َزْْ َّج َب ِه َّ
ْ
اُتَ َّوز ْت ََْرَبو ْ َْأ َ
َن َّ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الن ِ
وور( ِ ْ) 7ضو َ َّ
ه َي ْب َعو ُ ضو فوي اْلُق ُب ِ
يها َْأ َّ
َْ )6أ َّ
ه ِب َغ ْي ِوَ عْل َّوم َََّْل
واس َضو ُي َدوا ُ فوي َّ
َن َّ
الس َ
َن َّ َ
اع َة آتَية َّل َرْي َب ف َ
َ
َ
ُُيا ََّْل ُِّتَ َّ
اَ ُّضِن َّ
يَ )8
َ
كيوف تنشوأ الحيواة ي ْلينظوَْا فوي أَفسوهم ي ْفوي اخرض ضو حوولهم ي حيو

تنطوق لهوم الويَّل ك بوأن اخضوَ ضوألوف

ضيسور ْلكنهم ُم الَي يََْن على اليَّل ك في أَفسهم ْفي اخرض غافلي :

يوا أيهوا النواس إن ُّنوتم فوي ريوب ضو البعو

فنَوا صلقنواكم ضو توَاَ ي ثوم ضو َطفوة ي ثوم ضو علقوة ي ثوم ضو ضضوغة

ضخلقوة ْغيوَ ضخلقوة  -لنبوي لكوم َْ -قوَ فوي اخرحواَ ضوا َشواء إلوى أجوك ضسوَى ثوم َخوَجَم طفوال ثوم لتبلغووا
أشيُّم ْضنكم ض يتوفى ي ْضنكم ض يَ إلى أرذ العَوَ لكوي َّل يعلوم ضو بعوي علوم شويئا ْ .توَا اخرض ُاضوية

فنذا أَزلنا عليها الَاء اُتزت ْرب
إن البع

إعوا ة لحيواة ُّاَو

ْأَبت

ض ُّك زْج بهيج . .

ي فهوو فوي تقوييَ البشوَ  -أيسوَ ضو إَشواء الحيواة ْ .إن لوم يَو  -بالةيواس إلوى ويرة

 -شويء أيسوَ َّْل شويء أصوعب  .فالبويء ُّاإلعوا ة أثوَ لتوجوه اإل ار ة :إََوا أضوَه إذا أ ار شويئا أن يقوو لوه:ك

فيَون).

ْلكو القوَآن يأصوَ البشوَ بَقاييسوهم ي ْضونطقهم ي ْإ راكهوم ي فيوجوه لووبهم إلوى تويبَ الَشوهو الَعهوو لهوم ي ُْوو
يقو لهووم ُّووك لحظووة ي ْيَووَ بهووم فووي ُّووك بَُووة ُْووو ضو الخووار لووو توويبَْه بووالعي البعوويَة ي ْالقلووب الَفتوووح ي

ْالحا الَير ْ .لكنهم يََْن به أْ يََ بهم ْن ْعي َّْل اَتباه .

فَا ُ َّلء الناس ? ضا ُم ? ض أي جاءْا ? ُّْيف ُّاَوا ? ْفي أي اخطوار ضَْا ?
( فنَوا صلقنواكم ضو توَاَ)ْ . .اإلَسوان ابو ُوَه اخرض  .ضو تَابهوا َشوأ ي ْضو تَابهوا تكوون ْ ,ضو تَابهوا عوا

.

ْضوا فوي جسوَه ضو عنعوَ إَّل لوه َظيوَه فوي عناصوَ أضوه اخرض  .اللهوم إَّل ذلو السوَ اللطيوف الوَي أْ عوه
إياه َْفخه فيه ض رْحه ْبه افتَ ع عناصَ ذل التوَاَ ْ .لكنوه أصوال ضو التوَاَ عنعو اَ ْ ويَال ْغوَاء .
ُّْك عناصَه الَحسوسة ض ذل التَاَ .
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ْلكو

أي و الت وَاَ ْأيو اإلَسووان ? أي و تل و الووَرات اخْليووة السوواذجة ض و ذل و الخلووق السوووي الََُّووب ي الفاعووك

الَسوتديب ي الَو ثَ الَتوأثَ ي الووَي يضو

يضيوه علووى اخرض ْيوَف بقلبووه إلوى السووَاء ْيخلوق بفكوَه فيَووا ْراء

الَا ة ُّلها ْضنها ذل التَاَ . .
إَها َقلة ةخَة بعيية اخغوار ْا ضوا ي تشوهي بالقويرة التوي َّل يعدزُوا البعو

ي ُْوي أَشوأت ذلو الخلوق ضو توَاَ

!
(ثم ض َطفة  .ثوم ضو علقوة  .ثوم ضو ضضوغة ضخلقوة ْغيوَ ضخلقوة  -لنبوي لكوم َْ -قوَ فوي اخرحواَ ضوا َشواء إلوى
أجك ضسَى ثم َخَجَم طفال .). . .
ْالَسوافة بوي عناصوَ التوَاَ اخْليوة السواذجة ْالنطفوة الَ لفوة ضو الخاليوا الَنويوة الحيوة  ,ضسوافة ُا لوة ي تضوََ
فوي طياتهوا السوَ اخعظوم  .سوَ الحيواة  .السوَ الوَي لوم يعوَف البشوَ عنوه شويئا يوََُّ ي بعوي ضاليوي الَاليوي ضو

السني ي ْبعي ضا َّل يحعى ض تحو العناصَ الساذجة إلى صاليا حية في ُّك لحظوة ضو لحظوات تلو الَاليوي

ْ .الَي َّل سبيك إلى أك َ,ض ضالحظته ْتسديله ي ْن التطل إلى صلقه ْإَشا ه ي ضهَوا طَو اإلَسوان ي ْتعلوق

بأُياَ الَحا !
ثم يبقى بعي ذل سَ تحو تل النطفة إلى علقة ي ْتحوو العلقوة إلوى ضضوغة ي ْتحوو الَضوغة إلوى إَسوان ! فَوا
تل النطفة ? إَها ضاء الَجك ْ .النقطة الواحية ض َُا الَاء تحَك ألوف الحيواَوات الَنويوة ْ .حيووان ْاحوي ضنهوا

ُو الَي يلق البويضة ض ضاء الََأة في الَحم ي ْيتحي بها فتعلق في جيار الَحم .
ْفووي ُووَه البويضووة الَلقحووة بووالحيوان الَنوووي  . .فووي ُووَه النقطووة العووغيَة العالقووة بدوويار الووَحم  -بقوويرة القووا ر
ْبالقوة الَو عة بها ض ليَه  -في َُه النقطة تكَ جَي صعا آ اإلَسوان الَقبك:صوفاته الدسويية ْسوَاته ضو
طووو

ْ عووَ ْ ,ةووخاضة ْةوو,لة ي ْقووب ْْسوواضة ي ْآفووة ْصووحة  َُّ . .وا تكَ و صووفاته الععووبية ْالعقليووة

ْالنفسية:ض ضيو َْزعات ي ْطباع ْاتداُات ي ْاَحَافات ْاستعيا ات . .
فَو يتعوور أْ يعوي أن ذلو ُّلوه ُّواض فوي تلو النقطوة العالقوة ? ْأن ُوَه النقطوة العوغيَة الضوئيلة ُوي ُوَا
اإلَسان الَعقي الََُّب ي الَي يختلُّ .ك فَ ض جنسه ع ا صَ  ,فال يتَاثك اثنان في ُوَه اخرض فوي جَيو
اخزضان ?!
ْض العلقة إلى الَضغة ي ُْي طعة ض

َ غليظ َّل تحَك سوَة َّْل شوَال  .ثوم تخلوق فتتخوَ شوَلها بتحولهوا إلوى

يَك عظَي يَسى باللحم أْ يلفظها الَحم بك ذل إن لم يَ ضقي ار لها التَاَ .
(لنبي لكم) . .فهنا ضحطة بي الَضغة ْالطفك ي يق .السيا عنويُا بهوَه الدَلوة الَعتَةوة( :لنبوي لكوم) .لنبوي
لكم َّل ك القيرة بَناسبة تبي الَالض في الَضغة ْ .ذل على طَيقة التناسق الفني في القَآن .
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ثم يَضي السيا ضو أطووار الدنوي َْ :قوَ فوي اخرحواَ ضوا َشواء إلوى أجوك ضسوَى)فَا شواء

أن يوتم تَاضوه أ وَه

في اخرحاَ حتى يحي أجك الوة  .ثم َخَجَم طفال)ْ . .يا للَسافة الها لوة بوي الطوور اخْ ْالطوور اخصيوَ
!
إَها في الزضان  -تعا

في العا ة  -تسعة أشهَ ْ .لكنها أبعي ضو ذلو جويا فوي اصوتالف طبيعوة النطفوة ْطبيعوة

الطفووك  .النطفووة التووي َّل تووَا بووالعي الَدووَ ة ُْووَا الَخلووو

البشووَي الَعقووي الََُّووب ي ذْ اخعضوواء ْالد ووارح ي

ْالسَات ْالَالض ي ْالعفات ْاَّلستعيا ات ْ ,الَيو ْالنزعات . .
إَّل أَها الَسافة التي َّل يعبَُا الفكَ الواعي إَّل ْ ي ْ  .صاشعا أضاَ آثار القيرة القا رة ضَات ْضَات . .
ثم يَضي السيا ض أطوار ذل الطفك بعي أن يَا النور ي ْيفار الَََو الوَي تَو فيوه تلو الخووار الضوخاَ
ي في صفية ع اخَظار !
(ثووم لتبلغ ووا أشوويُّم) . .فتسووتوفوا ََوووُّم العضوولي ي ََْوووُّم العقلووي ي ََْوووُّم النفسووي ُّْ . .ووم بووي الطفووك الوليووي
ْاإلَسان الشييي ض ضسافات في الََيوزات أبعوي ضو ضسوافات الزضوان ! ْلكنهوا توتم بيوي القويرة الَبيعوة التوي أْ عو

الطفك الوليي ُّك صعا آ اإلَسان الَشيي ُّْ ,وك اَّلسوتعيا ات الكاضنوة التوي تتبويا فيوه ْتتكشو .فوي أْاَهوا ي َُّوا
أْ ع النقطة العالقة بالَحم ُّك صعا آ الطفك ي ُْي ضاء ضهي !
ْضنكم ض يتوفى ي ْضنكم ض يَ إلى أرذ العََ لكي َّل يعلم ض بعي علم شيئا . .
فاضا ض يتوفى فهو صا َ إلى َهاية ُّك حي ْ .أضا ض يَ إلى أرذ العََ فهو صوفحة ضفتوحوة للتويبَ ضوا تو از .
فبعوي العلوم ي ْبعوي الَشوي ي ْبعوي الووعي ي ْبعوي اَّلكتَووا  . .إذا ُوو يَتوي طفوال  .طفوال فوي عواطفوه ْاَفعاَّلتووه .

طفووال فووي ْويووه ْضعلوضاتووه  .طفووال فووي تقووييَه ْتوويبيَه  .طفووال أ ووك شوويء يَةوويه ْأ ووك شوويء يبَيووه  .طفووال فووي
حافظتوه فوال تَسو شويئا ْ ,فوي ذاكَتوه فوال تستحضوَ شويئا  .طفوال فوي أصوَه اخحوياب ْالتدوارَ فو اَ ا َّل يوَبل
بينها رابل َّْل تو ي فوي حسوه ْْويوه إلوى َتيدوة ي خَوه ينسوى أْلهوا بوك أن يوأتي علوى آصَُوا :لكويال يعلوم ضو بعوي
علم شيئا ْلكي يفل

ض عقله ْْويه ذل العلم الَي ربَا تخايك به ْتطاْ ي ْجا

في

ْصفاته بالباطك !

ثم تستطَ ا ية إلى عَض ضشواُي الخلوق ْاإلحيواء فوي اخرض ْالنبوات ي بعوي عوَض ضشواُي الخلوق ْاإلحيواء فوي
اإلَسان .
(ْتَا اخرض ُاضية ي فنذا أَزلنا عليها الَاء اُتزت ْرب

ي ْأَبت

ض ُّك زْج بهيج ).

ْالهَو رجة بي الحيواة ْالَووت َُْ .وَا تكوون اخرض بوك الَواء ي ُْوو العنعوَ اخصويك فوي الحيواة ْاخحيواء .
فونذا َوز عليهووا الَواء اُتوزت ْربو )ُْي حَُّوة عديبوة سودلها القوَآن بوك أن تسودلها الَالحظووة العلَيوة بَئووات
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اخعوواَ ي فالتَبووة الدافووة حووي

ينووز عليهووا الَوواء تتحووَ حَُّووة اُتوزاز ُْووي تتشووََ الَوواء ْتنووتف فتَبووو ثووم تتفووت

بالحياة ع النبات ض ُّك زْج بهيج)ُْ .ك أبهج ض الحياة ُْي تتفت بعي الكَون ي ْتنتفض بعي الهَو ?

ََُْا يتحيب القَآن ع القَابة بي أبناء الحياة جَيعا ي فيسلكهم في آية ْاحية ض آياته ْ .إَها للفتوة عديبوة إلوى
َُه القَابة الوثيقة ْ .إَها ليليك على ْحية عنعَ الحياة ْ ,على ْحية اإل ار ة اليافعة لها ُنا ُْنا .
في اخرض ْالنبات ْالحيوان ْاإلَسان .
( ذلو بوأن

ُوو الحوق ي ْأَوه يحيوي الَووتى ي ْأَوه علوى ُّوك شويء وييَ ْأن السواعة آتيوة َّل ريوب فيهوا ي ْأن

يبع

ض في القبور). .

ذلو

 . .أي إَشواء اإلَسووان ضو التوَاَ ْتطووور الدنووي فوي ض اَحووك تكوَووه ي ْتطووور الطفووك فووي ض اَحووك حياتووه ي

ْاَبعواب الحيواة ضو اخرض بعوي الهَوو  .ذلو ضتعلوق بوأن

ُوو الحوق  .فهوو ضو السون الَطوَ ة التوي تنشوأ ضو

أن صالقهوا ُوو الحوق الوَي َّل تختوك سونته َّْل تتخلوْ . .أن اتدواه الحيواة ُوَا اَّلتدواه فوي ُوَه اخطووار ليوي علوى
اإل ار ة التي تيفعها ْتنسق صطاُا ْتَتب ضَاحلها  .فهنا ارتبواط ْثيوق بوي أن

ُوو الحوق ي ْبوي ُوَا اَّلطو اَ

ْال,بوات ْاَّلتدواه الوَي َّل يحيوي ْ .إَوه يحيوي الَوتى)فنحيواء الَووتى ُوو إعوا ة للحيواة ْ .الوَي أَشوأ الحيواة اخْلوى
يبعو

ُوو الوَي ينشوئها للَوَة ا صوَة ْأن

ضو فوي القبور)ليال ووا ضوا يسوتحقوَه ضو جوزاء  .فهوَا البعو

تقتضويه

حََة الخلق ْالتيبيَ .
ْإن ُوَه اخطووار التوي يَوَ بهوا الدنوي ي ثوم يَوَ بهوا الطفوك بعوي أن يوَا النوور لتشويَ إلوى أن اإل ار ة الَويبَة لهوَه
اخطووار سوتيف باإلَسوان إلوى حيو
اخرض ي فهو يق .ثم يتَاج
فيَّللة َُه اخطوار على البعو

يبلو َُّالوه الَََو فوي ار الكَوا  .إذ أن اإلَسوان َّل يبلو َُّالوه فوي حيوواة

لكي َّل يعلم ض بعي علم شيئا)فال بي ض
َّللوة ضز ْجوة  . .فهوي توي علوى البعو

على اإلعوا ة ي ُْوي توي علوى البعو

ار أصَا يتم فيها تَاَ اإلَسان .

ضو َاحيوة أن القوا ر علوى اإلَشواء وا ر

خن اإل ار ة الَويبَة تكَوك تطوويَ اإلَسوان فوي الويار ا صوَة َُْ . .وَا تلتقوي

َوواضيا الخلوق ْاإلعوا ة ي َْوواضيا الحيواة ْالبعو

ي َْوواضيا الحسواَ ْالدوزاء ْتشوهي ُّلهوا بوجوو الخوالق الَويبَ

القا ر الَي ليا في ْجو ه جيا . .
ْض َُه اليَّل ك الَتضافَة فهنا ض يدا
(ْضو النواس ضو يدوا

فوي

في

:

بغيوَ علوم َّْل ُويا َّْل ُّتواَ ضنيوَ ي ثواَي عطفوه ليضوك عو

اليَيا صزي ي ََْيقه يوَ الةياضة عَاَ الحَيق  .ذل بَا يض ييا ْ ,أن

سوبيك

ليا بظالَ للعبيي). .
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 .لوه فوي

ْالدويا فوي

بعوي تلو الويَّل ك يبويْ غَيبوا ضسوتنك اَ  .فكيوف إذا ُّوان جوياَّل بغيوَ علوم َّ .ل يسوتني إلوى ليوك ي َّْل

يقوَ على ضعَفة ي َّْل يستَي ض ُّتاَ ينيَ القلب ْالعقك ْ ,يوة الحق ي ْيهيي إلى اليقي .
ْالتعبيوَ يَسوم صوورة لهوَا العون .ضو النواس  .صوورة فيهوا الكبوَ الَتعدوَف :ثواَي عطفوه)ضوا ال ضوزْ ار بدنبوه .
فهووو َّل يسووتني إلووى حووق فيعوووض عو ُووَا بالعدَفووة ْالكبووَ  (.ليضووك عو سووبيك

)فووال يَتفووي بووأن يضووك ي إََووا

يحَك غيَه على الضال .

هِ َلوه ِفوي ال ُّويَيا ِصوزي َْ َِيُقوه يووَ اْل ِةي ِ
ِ ِ
ط ِف ِوه لِي ِ
ِ
ض َّوك َعو سوِب ِ
اَ اْل َح َِي ِ
وق َ )9ذلو َ ِب ََوا َ َّوي َض ْ َي َويا َ
يك َّ ُ
ثَاَ َي ع ْ ُ
اضوة َعوَ َ
َْ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ
َ
َْأ َّ
ظ َّال ََّ َلِْل َعِب ِيي )10
ه َل ْي َا ِب َ
َن َّ َ
َُا الكبَ الضا الَضك َّل بي أن يقَو ي َّْل بوي أن يحطوم :لوه فوي الويَيا صوزي)فوالخزي ُوو الَقابوك للكبوَ .
حتوى يحطوم تلو الكبَيواء ال از فوة ْينكسوها ْلووو بعوي حوي  .إََووا

َّل يويع الَتكبوَي الَتعدوَفي الضووالي الَضولي

يَهلهم أحياَا ليَون الخزي أعظم ي ْالتحقيَ أْ  .أضا عَاَ ا صَة فهو أشي ْأْج ََْ :يقه يوَ الةياضة عوَاَ
الحَيق).
ْفي لحظة ينقلب ذل الوعيي الَنظور إلى ْا
ذل بَا يض

ييا ي ْأن

ضشهو ي بلفتة صغيَة في السيا ي ض الحَاية إلى الخطاَ:

ليا بظالَ للعبيي . .

ُّْأََا ُو اللحظة يلقى التقَي ْالتبَي

ي ض العَاَ ْالحَيق .

اليرس الَاب  15 - 11:الَعيَ البا ا لَ يعبي

على حَف ْثواَ العابيي العا ي

ْيَضي السيا إلى ََوذج آصوَ ضو النواس  -إن ُّوان يواجوه الويعوة يوضوَا فهوو ََووذج ضَوَْر فوي ُّوك جيوك -
ذل الَي يزن العقيية بَيزان الَب ْالخسارة ْيظنها صفقة في سو التدارة:

( ْضو النواس ضو يعبوي

علوى حوَف ي فونن أصوابه صيوَ اطَوأن بوه ي ْإن أصوابته فتنوة اَقلوب علوى ْجهوه صسوَ

اليَيا ْا صَة  .ذل ُو الخسَان الَبي  .ييعو ضو

ْن

ضوا َّل يضوَه ْضوا َّل ينفعوه  .ذلو ُوو الضوال البعيوي

 .ييعو لَ ةَه أ ََ ض َفعه  .لبئا الَولى ْلبئا العشيَ). .
إن العقيوية ُوي الَُّيوزة ال,ابتوة فوي حيواة الَو ض ي تضوطََ الويَيا ضو حولوه في,بو
اخحياب ْاليْاف فيتشب

ُوو علوى ُوَه الَُّيوزة َْتداذبوه

ُوو بالعوخَة التوي َّل تتزعوزع ْتتهواْا ضو حولوه اخسونا فيسوتني ُوو إلوى القاعوية التوي

َّل تحو َّْل تزْ .
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ُوَه قيَوة العقيوية فوي حيواة الَو ض ْ .ضو ثوم يدوب أن يسوتوي عليهوا ي ضتََنوا ضنهوا ي ْاثقوا بهوا ي َّل يوتلدلج فيهوا ي
َّْل ينتظَ عليها جزاء ي فهي فوي ذاتهوا جوزاء  .ذلو أَهوا الحَوى الوَي يلدوأ إليوه ي ْالسوني الوَي يسوتني عليوه  .أجوك
ُي في ذاتها جزاء على تفت القلب للنور ي ْطلبه للهيا ْ .ضو ثوم يهبوه

العقيوية ليوأْي إليهوا ي ْيطَوئ بهوا .

ُوي فوي ذاتهووا جوزاء يوير الَو ض قيَتوه حووي يوَا الحيووارا الشوار ي ضو حولوه ي تتدوواذبهم الَيوواح ْ ,تتقوواذفهم
الزْاب و ي ْيسووتبي بهووم القلووق  .بينَووا ُووو بعقييتووه ضطَووئ القلووب ي ثاب و

القوويَ ي ُووا ا ء البووا ي ضوصووو بووام ي

ضطَئ بهَا اَّلتعا .
أضوا ذلو العون .ضو النواس الوَي يتحويب عنوه السويا فيدعوك العقيوية صوفقة فوي سوو التدوارة( :فونن أصوابه صيوَ
اطَأن به)ْ ا :إن اإليَان صيَ  .فهوا ُوو ذا يدلوب النفو ي ْيوير الضوَع ي ْينَوي الوزرع ي ْيوَب التدوارة ي ْيَفوك
الوَْاج ْإن أصوابته فتنوة اَقلوب علوى ْجهوه صسوَ الويَيا ْا صوَة) . .صسوَ الويَيا بوالبالء الوَي أصوابه فلوم يعوبَ
عليوه ي ْلووم يتَاسو لووه ي ْلوم يَجو إلووى

فيووه ْ .صسووَ ا صوَة باَقالبووه علوى ْجهووه ي ْاَكفا ووه عو

عقييتووه ي

ْاَتكاسه ع الهيا الَي ُّان ضيس اَ له .
ْالتعبيَ الق آََوي يعووره فوي وبا توه هلل علوى حَف)غيوَ ضوتََ ضو العقيوية ي َّْل ضت,بو فوي العبوا ة  .يعووره فوي
حَُّوة جسويية ضتأرجحوة ابلوة للسوقوط عنوي اليفعوة اخْلوى ْ .ضو
الَتأرجحة تَهي ض

ثوم ينقلوب علوى ْجهوه عنوي ضوا الفتنوة ي ْْ فتووه

بك لهَا اَّلَقالَ !

إن حسواَ الوَب ْالخسوارة يعول للتدوارة ي ْلكنوه َّل يعوول للعقيوية  .فالعقيوية حوق يعتنوق لَاتوه ي باَفعوا القلووب
الَتلقي للنور ْالهيا الَي َّل يَل إَّل أن ينفعك بَا يتلقى ْ .العقيية تحَك جزاءُا في ذاتها ي بَا فيها

طَوأ َّ ِ ِ
ِ
َّ ِ
الن ِ
َْ ِض َ َّ
وب َعَلوى َْ ْج ِه ِوه َص ِس َوَ ال ُّوي ََْيا
َص َ
َص َ
واب ْت ُه ف ْتَنوة اََقَل َ
اس َضو َي ْع ُب ُوي َّ َ
َن بوه َْإِ ْن أ َ
واب ُه َص ْيوَ ا ْ َ
ه َعَلوى َح ْوَف َفون ْن أ َ
ْا ْ ِصَة َذلِ ُو اْلخسَان اْلَِبي  )11ييعو ِض ْ ِن َّ ِ
ض َُّهُ َْ َضا ََّل َي َنف ُع ُه َذلِ َ ُُ َوو َّ
الض َوال ُ اْلَب ِعي ُوي( ) 12
ُ
ه َضا ََّل َي ُ
َ َ َ َ َُ ُ ْ َ ُ ُ ُ
َْ ُ
يويعو َلَو ة ُّوَه أَ ْ وََ ِضو ََّْف ِع ِوه َلِب ْوئا اْلَووَلى َْلِب ْوئا اْلع ِشويَ ِ )13إ َّن َّ ِ َّ ِ
العوالِح ِ
ِ
ات
آض ُنووا َْ َعَلُووا َّ َ
َ
َ َْ َ َ َ ُ
َْ ُ َ َ ُ َ ُ
ه ُي ْويص ُك الوَي َ َ
ِ
َّ
َّ
ِ
هُ ِفوي ال ُّوي ََْيا َْا ْ ِص َوَِة
نع َوَهُ َّ
وان َي ُ
ه َيْف َع ُوك َضوا ُي َِي ُوي َ )14ضو َُّ َ
وار ِإ َّن َّ َ
َجَّنوات تَ ْد ِوَي ضو تَ ْحت َهوا ْاخ ََْ َه ُ
ظو ُّ أَن لو َي ُ
ظ )15
ظ َْ َُ ْك ُي َْ َُِب َّ َُّ ْي ُيهُ َضا َي ِغي ُ
ط ْ َفْلَين ُ
الس ََاء ثُ َّم لَِيْق َ
َفْلَي َْ ُي ْ ِب َسَب َّب ِإَلى َّ
ض طَأَينة ْراحة ْرةى ي فهي َّل تطلب جزاءُا صارجا ع ذاتها .

ْالَ ض يعبوي ربوه شوَ اَ لوه علوى ُيايتوه إليوه ي ْعلوى اطَئناَوه للقوََ ضنوه ْاخَوا بوه  .فونن ُّوان ُنالو جوزاء فهوو
فضك ض

ْضنة  .استحقا ا على اإليَان أْ العبا ة !
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ْالَ ض َّل يدََ إلهه  .فهو ابوك ابتوياء لكوك ضوا يقويره لوه ي ضستسولم ابتوياء لكوك ضوا يدَبوه عليوه راض ابتوياء بَوك
ضا يناله ض السَاء ْالضوَاء ْ .ليسو

ُوي صوفقة فوي السوو بوي بوا ْشوار ي إََوا ُوي إسوالَ الَخلوو للخوالق ي

صاحب اخضَ فيه ي ْضعير ْجو ه ض اخساس .
ْالَي ينقلب على ْجهه عني ضا الفتنوة يخسوَ الخسوارة التوي َّل شوبهة فيهوا َّْل ريوب (:ذلو ُوو الخسوَان الَبوي ).
 .يخسووَ الطَأَينووة ْال,قووة ْالهوويْء ْالَةووى  .إلووى جووار صسووارة الَووا

اخصووَا التووي يفووت

أْ الولووي ي أْ العووحة ي اْ أعوَاض الحيوواة

به ووا وبووا ه ي ْيبتلووي بهووا ثقووتهم في ووه ي ْصووبَُم علووى بال ووه ي ْإصالصووهم أَفسووهم ل ووه ي

ْاستعيا ُم لقبو ضا ه ْ يره ْ . .يخسَ ا صَة ْضا فيها ض َعيم ْ َبى ْرةوان  .فيا له ض صسَان !
ْإلوى أيو يتدووه ُوَا الووَي يعبووي

? إَوه( يوويعو ضو

علووى حووَف ? إلووى أيو يتدووه بعيوويا عو

ْن

ضووا َّل

يضوَه ْضوا َّل ينفعوه) . .يويعو صونَا أْ ْثنوا علوى طَيقوة الداُليوة اخْلوى ْ .يويعو شخعوا أْ جهوة أْ ضعولحة
علوى طَيقوة الداُليووات الَتنواثَة فوي ُّووك زضووان ْضَوان ي ُّلَووا اَحوَف النوواس عو اَّلتدواه إلووى

ْحويه ي ْالسوويَ

علوى صوَاطه َْهدووه  . .فَووا ُوَا ُّلووه ? إَوه الضووال عو الَتدوه الوحيووي الوَي يدوويي فيوه الوويعاء :ذلو ُووو

الضال البعيي)الَغَ في البعي ع الهيا ْاَّلُتوياء  . .يويعو لَو ةوَه أ وََ ضو َفعوه)ضو ْثو أْ شويطان ي
أْ سني ض بني اإلَسان َُْ . .ا ُّله َّل يَل ة اَ َّْل َفعا ُْو أ وََ خن ينشوأ عنوه الضوَ ْ .ةوَه أ وََ ضو
َفعه  .ةَه في عالم الضَيَ بتوزي القلب ْ ,إثقاله بالوُم ْإثقاله بالَ ْ .ةوَه فوي عوالم الوا و ُّْفوى بَوا يعةبوه
في ا صَة ض ةال ْصسوَان لبوئا الَولى)ذلو الضوعيف َّل سولطان لوه فوي ةوَ أْ َفو

ْلبوئا العشويَ)ذل

الوَي ينشوأ عنوه الخسوَان  .يسوتوي فوي ذلو الَوولى ْالعشويَ ضو اخصوناَ ْاخْثوان ي ْالَووولى ْالعشويَ ضو بنووي
اإلَسان ي ضَ يتخَُم بعض الناس آلهة أْ أشباه آلهة في ُّك زضان ْضَان !
يويصَ للَو ضني بوه ضوا ُوو صيوَ ضو عوَض الحيواة الويَيا ُّلوه ي حتوى لوو صسوَْا ذلو

العوَض كلوه فوي الفتنوة

ْاَّلبتالء:
(إن

ييصك الَي آضنوا ْعَلوا العالحات جنات تدَي ض تحتها اخَهار  .إن

فَو ضسوه الضوَ فوي فتنوة ضو الفوت ي ْفوي ابوتالء ضو اَّلبوتالءات ي فلي,بو

يفعك ضا يَيي). .

َّْل يتزعوزع ْ ,ليسوتبق ثقتوه بَحَوة

ْعوَه ي ْ يرته على ُّش .الضَاء ي ْعلى العوض ْالدزاء .
فأضا ض يفقي ثقته في َعَ

فوي الويَيا ْا صوَة ْيقونل ضو عوون

لوه فوي الَحنوة حوي تشوتي الَحنوة  .فيَْوه

فليفعك بنفسه ضا يشاء ْليَُب بنفسه ُّك ضَُب ي فَا شيء ض ذل بَبي ضا به ض البالء:
( ضو ُّوان يظو أن لو ينعوَه

فوي الويَيا ْا صوَة ي فليَوي بسوبب إلوى السوَاء ي ثوم ليقطو  ,فلينظوَ ُوك يوَُب

كييه ضا يغيظ)!
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ُْوو ضشوهي ضتحوَ لغويظ الونفا ي ْللحَُّوات الَعواحبة لوَل الغويظ ي يدسوم ُوَه الحالوة التوي يبلو فيهوا الضويق
بالنفا أ عاه ي عنيضا ينز بها الضَ ُْي على غيَ اتعا بام .
ْالَي ييأس في الضَ ض عون

يفقي ُّك َافَة ضضيئة ي ُّْك َسَة رصية ي ُّْك رجاء في الفَج ي

ه يهو ِويي ضو ي َِيووي )ِ (16إ َّن َّال و َِي آضنووا ْ َّالو ِوَي ُووا ْا ْ َّ ِ ِ
وات بِينو َّ
َّ
َّ
وات َْأ َّ
وارا
ََُّْوَلِ َ أ َ ْ
ََزلَنوواهُ َآيو َ َ َ
َ ُ ُ
َن َّ َ َ ْ
عو َ
َ َُ َ َ َ ُ َ
العووابئي َ َْالن َ
َّ ِ
َشَُكوا ِإ َّن َّ ِ
عك َب ْيَنهم َيوَ اْل ِةَي ِ ِ
ه َعَلى ُُّ َِك َشي َّء َش ِهيي  )17أََل ْوم تَ َوَ أ َّ
ود ُي َل ُوه
ه َي ْس ُ
َن َّ َ
اضة إ َّن َّ َ
َ
وس َْالَي َ أ ْ َ
َْاْل ََ ُد َ
َ
ه َيْف ُ ُ ْ ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ َّ
الن ِ
اَ َُِّْ,يوَ ِضو َ َّ
ُّ
وق
واس ََُِّْ,يوَ َح َّ
َض ِفي َّ
وَ َْاْلدَبا ُ َْالش َ
َ
ود َُ َْال َّوي َْ ُّ َ
الس ََ َاْات َْ َض في ْاخ َْرض َْالش َْ ُا َْاْلَق ََ َُ َْالن ُد ُ
ِ
ِ
ِ
اء )18
اَ َْ َض ُي ِه ِ َّ
هُ َف ََا َل ُه ض ُّض ْك َََِّ إ َّن َّ َ
َعَل ْيه اْل َعَ ُ
ه َيْف َع ُك َضا َي َش ُ
ْيستبي به الضيق ي ْي,قك على صيره الكََ ي فيزيي َُا ُّله ض ْ الكََ ْالبالء .
فَ كان يظ أن ل ينعَه

في اليَيا ْا صَة فليَي بحبك إلوى السوَاء يتعلوق بوه أْ يختنوق  .ثوم ليقطو الحبوك

فيسقل أْ ليقط النفا فيختنق  . .ثم لينظَ ُك ينقَه تيبيَه ذا ضَا يغيظه !
أَّل إَه َّل سبيك إلى احتَوا الوبالء إَّل بالَجواء فوي َعوَ

َّْ .ل سوبيك إلوى الفوَج إَّل بالتوجوه إلوى

َّْ .ل سوبيك

إلوى اَّلسوتعالء علوى الضوَ ي ْالكفواح للخوالل إَّل باَّلسوتعاَة بوام ُّْ .وك حَُّوة يا سوة َّل ثَوَة لهوا َّْل َتيدوة إَّل

زيووا ة الكووََ ي ْضضوواعفة الشووعور بووه ي ْالعدووز ع و
الَضيئة التي تنسم عليه ض رْح

فعووه بغيووَ عووون

 . .فليسووتبق الََووََْ تل و النافووَة

...

اليرس الخاضا 18 - 16:طبيعة القَآن ْصضوع الَخلو ات هلل
بَ,ك َُا البيان لحاَّلت الهيا ْالضال ي ْلنَاذج الهيا ْالضوال ي أَوز
لبه ي فيقسم

له الهياية:

(َُّْل أَزلناه آيات بينات ي ْأن
ْإ ار ة

ُوَا القوَآن ليهتويي بوه ضو يفوت لوه

يهيي ض يَيي). .

وي وَرت سوبق الهويا ْالضوال  .فَو طلوب الهويا تحققو

إ ار ة

بهيايتوه ْ ,فوق سونته ي ُّْوَل ضو

طلوب الضوال  .إََووا يفوَ ُنووا حالوة الهوويا بالوََُّ ي بَناسوبة ضوا فوي ا يووات ضو بيووان يقتضوي الهوويا فوي القلووب

الَستةيم .
فأضا الفَ الَختلفة في اَّلعتقا فأضَُوا إلوى

يووَ الةياضوة ي ُْوو العلويم بَوك ضوا فوي عقا ويُا ضو حوق أْ باطوك ي

ْض ُيا أْ ةال :
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(إن الوَي آضنووا ي ْالوَي ُوا ْا ي ْالعوابئي ي ْالنعوارا ي ْالَدووس ي ْالوَي أشوَُّوا  . .إن
الةياضة ي إن

يفعوك بيونهم يووَ

على ُّك شيء شهيي). .
يهويي ضو يَيوي ي ُْوو أعلوم بالَهتويي ْالضوالي ي

ْ وي سوبق تعَيوف ُوَه الفوَ ُْ .وي توََُّ ُنوا بَناسوبة أن

ْعليه حساَ الدَي ي ْاخضَ إليه في النهاية ي ُْو على كك شيء شهيي .
ْإذا كوان النواس بتفكيوَُم َْزعواتهم ْضيوولهم ي فونن الكوون ُّلوه  -فيَوا عوياُم  -يتدوه بفطَتوه إلوى صالقوه ي يخضو
لناضوسه ي ْيسدي لوجهه:
( ألم تَ أن

يسدي له ض في السَاْات ْضو فوي اخرض ي ْالشوَا ْالقَوَ ْالندووَ ي ْالدبوا ْالشودَ ْالويْاَ

ي ُّْ,يَ ض الناس ي ُّْ,يَ حق عليه العَاَ ْ .ض يه

فَا له ض ضَََ  .إن

يفعك ضا يشاء). .

ْيتوويبَ القلووب ُووَا الوونآ ي فوونذا حشووي ضو الخال ووق ضَووا يووير اإلَسووان ْضَووا َّل يووير ْ .إذا حشووي ضو اخفووال
ْاخجوَاَ  .ضَوا يعلوم اإلَسوان ْضَوا َّل يعلوم ْ .إذا حشوي ضو الدبوا ْالشودَ ْالويْاَ فوي ُوَه اخرض التوي يعوي

عليهوا اإلَسوان  . .إذا بتلو الحشوو كلهوا فوي ضوُّوب صاشو تسودي ُّلهوا هلل ي ْتتدوه إليوه ْحويه ْن سوواه  .تتدوه
إليووه ْحوويه فووي ْحووية ْاتسووا  .إَّل ذل و اإلَسووان فهووو ْحوويه الووَي يتفووَ ,ُّْ :يووَ ضو النوواس ُّْ,يووَ حووق عليووه
العَاَ) فيبيْ َُا اإلَسان عديبا في ذل الَوُّب الَتناسق .
ُْنا يقَر أن ض يحق عليه العَاَ فقي حق عليه الهوانْ :ض يه
ي َّْل عزة إَّل بعزة

 ْ .ي ذ ُْان ض

فَا له ض ضَََ ). .فوال ُّ اَضوة إَّل بونكَاَ

ان لغيَ الييان .

ِ
ِ
وار يع ُّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ َّ
ع ََ ِ
ََُ ِ
ويم )19
ع َُوا ِفي َرَب ِِه ْم َف َّال َِي َ ََُّف ُوَْا ُ َِ
ان ْ
ان َص ْ
ط َعو ْ َل ُه ْوم ثَيواَ َضو َ َّ ُ َ
اصتَ َ
وب ضو َفو ْو ُرُ ْسوه ُم اْل َحَ ُ
ِ َّ
َر ْا أَن ي ْخَجووا ِض ْنهوا ِضو َغ َّوم أ ِ
َّ
ِ ِ
ُعي ُويْا
ع َوه َُ ِب ِوه َضوا ِفوي ُب ُ
طووَِ ِه ْم َْاْل ُدُلووُ ََْ )20ل ُهوم َّضَقواض ُ ضو ْ َحييوي( ُ ) 21كل ََوا أ َا ُ
َ ُُ
ُي ْ
َ ْ َ
ِ
َّ
ه يوي ِصك َّال ِوَي آضنووا ْع َِلُووا َّ ِ ِ
ِ
ِ
اَ اْل َح َِي ِ
وار
َ َُ َ َ
العوال َحات َجَّنوات تَ ْدوَِي ضو تَ ْحت َهوا ْاخ ََْ َه ُ
وق ِ )22إ َّن َّ َ ُ ْ ُ
يهوا َْ ُذُْووا َعوَ َ
فَ
صوَ ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
يحَّلو َن ِفيها ِض أ ِ ِ
ِ
َّ
ِ
اط
يهوا َح َِيوَ( ُ ُُ َْ ) 23ويْا ِإَلوى الطَِيوب ضو َ اْلَق ْوو َْ ُُ ُويْا ِإَلوى َ
اس ُوه ْم ف َ
َُ ْ
َساَْر ضو َذ َُوب َْلُ ْ لُو ا َْلَب ُ
َ ْ َ
اْل َح َِ ِيي( ) 24
اليرس السا س 24 - 19:ضشهي لعَاَ الكافَي ْضشهي لنعيم الَتقي

ثم ضشهي ض ضشاُي الةياضة يتدلى فيه اإلكَاَ ْالهوان ي في صورة ْا
ُوَا صعوَان اصتعوَوا فوي ربهوم  .فالوَي ُّفوَْا طعو
يعهَ به ضا في بطوَهم ْالدلو

يشهي ُّأَه ضعَْض للعيان:

لهوم ثيواَ ضو َوار ي يعوب ضو فوو ر ْسوهم الحَويم ي

ْلهم ضقاض ض حييي ي ُّلَا أ ار ْا أن يخَجوا ضنها  -ضو غوم  -أعيويْا فيهوا .
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ييصك الَي آضنوا ْعَلوا العوالحات جنوات تدوَي ضو تحتهوا اخَهوار ي يحلوون فيهوا

ْذْ وا عَاَ الحَيق  .إن

ض أساْر ض ذُب ْل ل ا ْلباسهم فيها حَيَ .
إَه ضشهي عنيف صاصب ي حافك بالحَُّة ي ضطو بالتخييك الَي يبع,ه فوي الونفا َسوق التعبيوَ  .فوال يَوا الخيوا
ينتهي ض تتبعه في تدي ه . .
ُووَه ثيوواَ ضو النووار تقطو ْتفعووك ! ُْووَا حَوويم سوواص يعووب ض و فووو الووَ ْس ي يعووهَ بووه ضووا فووي البطووون
ْالدلو عني صبه على الَ ْس ! َُْه سياط ض حييي أحَته النار ُْ . .وَا ُوو العوَاَ يشوتي ي ْيتدواْز الطا وة
ي فيهب الَي ُّفَْا)ض الوُج ْالحَيم ْالضََ اخليم يهَون بالخَْج ض َُا الغم)ُْا ُوم أَّْلء يوَ ْن بعنو .ي

ْيسَعون التأَيبْ :ذْ وا عَاَ الحَيق). .

ْيظووك الخيووا يَووَر ُووَه الَشوواُي ضو أْلووى حلقاتهووا إلووى أص اَُووا ي حتووى يعووك إلووى حلق وة ضحاْلووة الخووَْج ْالووَ
العنيف ي ليبيأ في العَض ض جييي !
َّْل يبارح الخيا َُا الَشهي العنيف الَتدي إَّل أن يلتف

إلى الداَوب ا صوَ ي الوَي يسوتطَ السويا إلوى عَةوه

 .فأصك الَوةوع أن ُنا صعَي اصتعَوا في ربهم  .فأضا الَي كفَْا به فقي ُّنا َشهي ضعويَُم الَفدو ضنوَ

لحظوة ! ْأضوا الوَي آضنووا فهوم ُنالو فوي الدنوات تدوَي ضو تحتهوا اخَهوار ْ .ضالبسوهم لوم تقطو ضو النوار ي إََوا

فعول

ضو الحَيوَ ْ .لهوم فو هوا حلوى ضو الوَُب ْالل لو  ْ .وي ُوياُم

إلوى الطيوب ضو القوو ي ُْوياُم إلوى

صَاط الحَيي  .فال ضشقة حتى في القو أْ في الطَيق ْ . .الهياية إلى الطيوب ضو القوو ي ْالهيايوة إلوى صوَاط
الحَيي َعَة تََُّ في ضشهي النعيم َ .عَة الطَأَينة ْاليسَ ْالتوفيق .
ْتل عاقبة الخعاَ فوي
يدا

في

 .فهوَا فَيوق ْذلو فَيوق  . .فليتويبَ تلو العاقبوة ضو َّل تكفيوه ا يوات البينوات ي ْضو

بغيَ علم َّْل ُيا َّْل ُّتاَ ضنيَ . .

الوحية ال,اَية 41 - 25:الَوةوع :عة البي

الحَاَ ْإب اَ يم عليه السالَ ْشعا َ الحج ضقيضة الوحية

اَتهووى الوويرس الَاةووي بتعووويَ عاقبووة الخعوواَ فووي

ي ْضشووهي الدحوويم الحووار للكووافَي

ْ ,النعوويم ال ووارف

للَ ضني .
ْبهَه النهاية يتعك اليرس الدييي ي فيتحيب ع الَي ُّفَْا ْيعيْن ع سبيك

ْالَسدي الحَاَ .

ُْم الَي ُّاَوا يواجهون اليعوة اإلسالضية في ضَة  ,فيعيْن الناس عنها ْيواجهون الَسو
فيَنعوَهم ض

صو الَسدي الحَاَ .
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ل ي ْالَو ضني

ْبهَه الَناسبة يتحيب ع اخساس الَي أقيم عليه ذل الَسدي يوَ فوض
ي ْاخذان في الناس بالحج إليه ْ .لقي ُّل .إب اَ يم أن يةيم ُوَا البيو

إب اَ يم  -عليه السالَ  -فوي بنا ئوه

علوى التوحيوي ي ْأن ينفوي عنوه الشوَ ي ْأن

يدعلوه للنواس جَيعووا ي سوواء الَةوويم فيوه ْالطووارا ء عليوه ي َّل يَنو عنوه أحووي ي َّْل يَلكوه أحووي ْ . .يسوتطَ إلووى

بعض شعا َ الحج ْضا ْراءُا ض استداشة القلوَ للتقوا ْذَُّ

ْاَّلتعوا بوه ْ . .ينتهوي إلوى ةوَْرة حَايوة

الَسودي الحوَاَ ضو عويْان الَعتويي الوَي يعويْن عنوه ْيغيوَْن اخسواس الوَي واَ عليوه ْبوعوي

للَويافعي

بالنعَ ضتى َهضوا بالتكاليف التي تفَةها حَاية العقيية .
اليرس اخْ  25:ذَ الكفار بعيُم ع الَسدي الحَاَ
(إن الَي ُّفَْا ْيعيْن ع سبيك

ْالَسدي الحَاَ الَي جعلناه للنواس ي سوواء العواك .فيوه ْالبوا ْ .ضو يوَ

فيه بنلحا بظلم ََ ه ض عَاَ أليم). .
ُّْان ذل فعك الَشَُّي ض

َي :أن يعويْا النواس عو

يو

ُْ -وو سوبيله الواصوك إليوه ُْ ,وو طَيقوه الوَي

شَعه للناس ي ُْو َهده الَي اصتاره للعبا ْ -أن يَنعووا الَسولَي ضو الحوج ْالعَوَة إلوى الَسودي الحوَاَ َُّ -وا
فعلووا عواَ الحييبيوة ُْ -وو الوَي جعلوه

بََة ْالطارا ء عليها  .فهو بي

للنواس ضنطقوة أضوان ْ ار سوالَ ي ْْاحوة اطَئنوان  .يسوتوي فيوه الَةويم

الَي يتساْا فيه وبا

ي فال يَلكه أحي ضنهم ي َّْل يَتواز فيوه أحوي ضونهم:

سواء العاك .فيه ْالبا ).
في بيتوه الحوَاَ سوابقا لكوك ضحواَّْلت البشوَ فوي إيدوا ضنطقوة حوَاَ  .يلقوى فيهوا

ْلقي كان َُا النهج الَي شَعه

السالح ي ْيوأض فيهوا الَتخاصوَون ي ْتحقو فيهوا الويضاء ْ ,يدوي ُّوك أحوي فيهوا ضوأْاه َّ .ل تفضوال ضو أحوي ي ْلكو
حقا يتساْا فيه الدَي .

ْلقوي اصتلفو

أ ووا الفقهوواء فوي جوواز الَلكيووة الفَ يوة لبيوووت ضَوة غيوَ الَسووَوَة بأُلهووا ْ .فوي جوواز ُّوَاء ُووَه

البيوت عني ضو أجواز ضلكيتهوا  . .فوَُب الشوافعي رحَوه

أن عََ ب الخطاَ  -رةي

 -إلوى أَهوا تَلو ْتوورب ْتو جَ ضحتدوا بَوا ثبو

ضو

عنه  -اشتَا ضو صوفوان بو أضيوة ار بََوة بأربعوة آَّلف رُوم فدعلهوا سودنا

ْ .ذُوب إسوحا بو راُويوه  -رحَوه

 -إلوى أَهوا َّل توورب َّْل تو جَ ي ْ وا :توفى رسوو

ل ي ْأبوو بَوَ

ْعَوَ ي ْضووا تويعى ربوواع ضَوة جَو ربو ي إَّل السووا ب ي ضو احتوواج سووَ ي ْضو اسووتغنى أسوَ
الَ از ع ضداُي ع أبيه عو عبوي

بو عَوَ  -رةوي

عونهم  -أَوه وا َّ:ل يحوك بيو

 ْ .ووا عبووي

ْر ضَوة َّْل ُّ اَ ُوا

 ْ .وا أيضوا عو ابو جَيج:كوان عطواء ينهوى عو الكوَاء فوي الحوََ ْ .أصبََوي أن عَوَ بو الخطواَ ُّوان ينهوى

ع تبويب ْر ضَة خن ينز الحاج في عَصاتها  .فكان أْ ضو بووَ سوهيك بو عَوَْ ي فأرسوك إليوه عَوَ بو
الخطواَ فوي ذلو  ,فقوا :أَظََي يوا أضيوَ الَو ضني إَوي ُّنو

اضو أَ تواج اَ ي فوأر ت أن اتخوَ لوي بوابي يحبسوان لوي

قهوَي أي رُّووا بي ي ا :فلو ذلو إذن  ْ .ووا عبووي الووَ از عو ضعَووَ عو ضنعووور عو
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ضداُووي أن عَووَ بو

-

الخطاَ ا :يا أُك ضَة َّل تتخَْا ليْرُّم أبوابا لينوز البوا ي حيو يشواء ْ . .توسول اإلضواَ أحَوي  -رحَوه
فقا :تَل ْتورب َّْل ت جَ  .جَعا بي اخ لة .
ََُْا سبق اإلسالَ سبقا بعييا بنَشاء ْاحة السالَ ي ْضنطقة اخضان ي ْ ار اإلَسان الَفتوحة لكك إَسان !
ْالقَآن الكَيم يهي ض يَيي اعوجاجا في َُا النهج الَستةيم بالعَاَ اخليمْ :ض يَ فيه بنلحا

ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
هِ ْاْلَس ِ
وَ َِ َّال ِوَي َج َعْلَنواهُ لِ َّلن ِ
ِ .في ِوه َْاْلَبوا ِ َْ َضو ُي ِوَْ ِفي ِوه
ود ِي اْل َح َا
واس َس َوواء اْل َعواك ُ
ع ُّيْ َن َع َسوبيك َّ َ َ ْ
إ َّن الَي َ ََُّف َُْا ََْي ُ
ويم ْ )25إِ ْذ ب َّوأَْوا ِِإلب ا ِ
ط ِهوَ بيِت ِ َّ ِ ِ
ظْل َّم َُ َِ ْ ُوه ِضو ْ َعوَ َّ
وان اْلَب ْيو ِ أَن ََّّل تُ ْش ِوَ ْ ِبوي شويئا ْ
اَ أَلِ َّ
ِبِنْل َحا َّ ِب ُ
وي للطوا في َ
يم َض َك َ
َ َ َ َْ
وَ َ
َ ْ َ َ َ ْ َْ َ
اس ِبواْلح ِج يوأْتُو ِرجواَّل ْعَلوى ُُّ ِوك ة ِ
ودوِ ْ )26أَ َِذن ِفوي َّ
وج َع َِي َّ
وق
واض ََّ َيوأِْتي َ ِضو ُُّ َِوك َف ََّ
َْاْلَقواِ َِي َ َْ ُّ
الََّكو ِ ُّ
َ َ
النو ِ َ َ َ َ َ َ َ
الس ُ
َ
واَ َّضعلُ َّ
 )27لِي ْشهيْا ضن ِاف َلهم ْي َْ ُكَْا اسوم َّ ِ ِ
ِ ِ
ط ِع َُووا
يَ ِوة ْاخ ََْ َعوا َِ َف ُكلُووا ِض ْن َهوا َْأَ ْ
وضوات َعَلوى َضوا َرَزَ ُهوم َضو َبه َ
ه فوي أََّي َّ ْ َ
َ َ ُ ََ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
اْلباِ ا اْلَف ِقيَ  )27ثُ َّم ْليْقضوا تََفَ,هم ْْليوُفوا َ َُْرُم ْْلي َّ
ط َّوُفوا ِباْلَب ْي ِ اْل َعِت ِ
يق( ) 29
َ ُ
ُ ْ َ ُ ُ َ ُْ َ َ
َ
َ َ

بظلوم تَ وه ضو عوَاَ ألويم) . .فَوا بوا ضو يَيوي ْيفعوك ? إن التعبيوَ يهوي ْيتوعوي علوى ضدوَ اإل ار ة زيوا ة فوي
التحَيَ ي ْضبالغة في التوُّيي ْ .ذل ض

ْض

ا ق التعبيَ .

ا ق التعبيَ َُّل أن يحَف صبَ إن في الدَلة :إن الَي ُّفَْا ْيعويْن عو سوبيك

ْالَسودي الحوَاَ

). . .فال يََُُّم ضا لهم ? ضا شأَهم ? ضا ج از ُم ُّأن ضدَ ذَُّ َُا الوص .لهم يغني ع ُّوك شويء آصوَ فوي
شأَهم ي ْيقَر أضَُم ْضعيَُم !
اليرس ال,اَي 29 - 26:إب اَ يم ْبناء البي
ثم يَج إلوى َشوأة ُوَا البيو

ْاخذان بالحج

الحوَاَ ي الوَي يسوتبي بوه الَشوَُّون ي يعبويْن فيوه اخصوناَ ْ ,يَنعوون ضنوه الَوحويي

بام ي الَتطهَي ض الشَ  . .يَج إلى َشوأته علوى يوي إبو اَ يم  -عليوه السوالَ  -بتوجيوه ربوه ْإرشوا ه ْ .يَجو

إلوى القاعوية التوي أقويم عليهوا ُْوي اعوية التوحيوي ْ .إلوى الغوَض ضو إ اضتوه ُْوو وبوا ة

الواحوي ي ْتخعيعوه

للطا في به ْالقا َي هلل فيه:
ْإذ بوأَوا إلبو اَ يم ضَووان البيو

أَّل تشووَ بووي شويئا ي ْطهووَ بيتووي للطووا في ْالقووا َي

ْالَُّو

السوودو ْ .أذن فووي

الناس بوالحج يوأتو رجواَّل ْعلوى ُّوك ةواضَ يوأتي ضو ُّوك فوج عَيوق  ,ليشوهيْا ضنواف لهوم ي ْيوََُّْا اسوم

فوي

أيواَ ضعلوضوات علوى ضوا رز هوم ضو بهيَوة اخَعواَ  ,فكلووا ضنهوا ْأطعَووا البوا ا الفقيوَ  .ثوم ليقضووا تفو,هم ْليوفووا

ََْرُم ْليطوفوا بالبي

العتيق . .
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فللتوحيي أقيم ُوَا البيو

ضنوَ أْ لحظوة  .عوَف

اخسوواس :أَّل تشووَ بووي شوويئا فهووو بيو
ْطهووَ بيتووي للطووا في ْالقووا َي

ْيتوجهون بالعبا ة إلى سواه .
ثم أضَ

ْالَُّ و

عليه السالَ  -باَي البي

ْأن يويعوُم إلووى بيو

ضَاَوه إلبو اَ يم  -عليوه السوالَ ْ -ضلكوه أضوَه ليةيَوه علوى ُوَا

ْحوويه ْن سوواه ْ .ليطه وَه بووه ضو الحدوويج ي ْالقووا َي فيووه للعووالة:

السوودو )فه َّلء ُووم الووَي أَشووى ء البيو

لهووم ي َّل لَ و يش وَُّون بووام ي

 -إذا فَغ ض إ اضته على اخساس الَي ُّل .به أن ي ذن في النواس بوالحج

الحوَاَ ْْعوويه أن يلبوي النوواس عوتووه  ,فيتقوواطَْن علووى البيو

ضو ُّووك فووج ي رجوواَّل

يسوعون علوى أ وياضهم ي ْرُّوبوا علوى ُّوك ةواضَ) جهويه السويَ فضوََ ضو الدهوي ْالدووعْ :أذن فوي النواس بوالحج
يأتو رجاَّل ْعلى ُّك ةاضَ يأتي ض ُّك فج عَيق). .
ْضا ي از ْعي

يتحقق ضنَ إب اَ يم  -عليه السالَ  -إلى اليوَ ْالغي ْ .ضا ت از أفئية ض النواس تهووا إلوى البيو

الحَاَ ْتَف إلوى ر يتوه ْالطوواف بوه  . .الغنوي القوا ر الوَي يدوي الظهوَ يَُّبوه ْْسويلة الَُّووَ الَختلفوة تنقلوه

ْالفقيوَ الَعويَ الوَي َّل يدوي إَّل يضيوه ْ .عشوَات اخلووف ضو ُو َّلء يتقواطَْن ضو فدواج اخرض البعيوية تلبيوة

ليعوة

التي أذن بها إب اَ يم  -عليه السالَ  -ضنَ آَّلف اخعواَ . .

ْيق .السيا عني بعض ضعالم الحج ْغاياته:
(ليشوهيْا ضنواف لهووم ي ْيوََُّْا اسووم

فوي أيوواَ ضعلوضوات علووى ضوا رز هوم ضو بهيَوة اخَعواَ فكلووا ضنهوا ْأطعَووا

البا ا الفقيَ  .ثم ليقضوا تف,هم ْليوفوا ََْرُم ْليطوفوا بالبي

العتيق). .

ْالَنواف التوي يشوهيُا الحدويج ُّ,يوَ  .فوالحج ضوسوم ْضو تََ  .الحوج ضوسوم تدوارة ْضوسوم وبوا ة ْ .الحوج ضو تََ
اجتَواع ْتعوارف ي ْضو تََ تنسويق ْتعواْن ُْ .وو الفَيضوة التوي تلتقوي فيهوا الويَيا ْا صوَة َُّوا تلتقوي فيهوا ذَُّيوات
العقيية البعيية ْالقَيبة  . .أصحاَ السل ْالتدارة يديْن في ضوسم الحج سو ا ار دة ي حي,تدبى إلى البلوي الحوَاَ

ثََات ُّك شيء  . .ض أطوَاف اخرض ْيقويَ الحدويج ضو ُّوك فوج ْضو ُّوك طوَ ي ْضعهوم ضو صيوَات بال ُوم

ضوا تفوَ فووي أرجواء اخرض فوي شووتى الَواسوم  .يتدَو ُّلوه فوي البلووي الحوَاَ فووي ضوسوم ْاحوي  .فهووو ضوسوم تدووارة
ْضعَض َتاج ْسو عالَية تقاَ في ُّك عاَ .
ُْوو ضوسوم وبوا ة تعوفو فيوه اخرْاح ي ُْوي تستشوعَ َبهوا ضو
ْتستَْح الََُّيات التي تحوَ عليه ْتَف ُّاخطياف ض
طيف إب اَ يم الخليك  -عليوه السوالَ ُْ -وو يوو ع البيو
إلى ربه :ربنا إَي أسَن

فوي بيتوه الحوَاَ ُْ .وي توَف حوو ُوَا البيو

َيب ْض بعيي . .
فلوَة ُّبويه إسوَاعيك ْأضوه ي ْيتوجوه بقلبوه الخوافق الواجو.

ض ذريتي بوا غيَ ذي زرع عني بيت الَحََ  .ربنا ليةيَوا العالة  .فاجعوك أفئوية ضو

الناس تهوي إليهم ي ْارز هم ض الََ,ات لعلهم يشََْن). .
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ْطيوف ُواجَ ُْوي تسوتَْح الَواء لنفسوها ْلطفلهوا الَةوي فوي تلو الحوَة الَلتهبوة حوو البيو
العوفا ْالَوَْة ْ وي َهَهوا العطو

ُْ ,وي تهوَْ بوي

ي ُْويُا الدهوي ْأةوناُا اإلشوفا علوى الطفوك  . .ثوم تَجو فوي الدولوة السوابعة
يوويي الَةووي الوةويء ْ .إذا ُووي زضووزَ  .ينبووع الَحَووة فيووي صووحَاء

ْ وي حطَهووا اليووأس لتدوي النبو يتوويفق بووي
اليأس ْالديَ .

ْطيوف إبو اَ يم  -عليووه السووالَ ُْ -ووو يووَا الَ يوا ي فوال يتووَ فووي التضووحية بفلووَة ُّبوويه ْ ,يَضووي فووي الطاعووة
الَ ضنوة إلوى ذلو اخفوق البعيوي :ا :يوا بنوي إَوي أرا فووي الَنواَ أَوي أذبحو فواَظَ ضواذا توَا ?)فتديبوه الطاعووة
ال اَةوية فووي إسوَاعيك  -عليووه السوالَ  (:-ا :يوا أبو

ْإذا رحَة

افعوك ضووا تو ضَ ي سووتديَي إن شواء

تتدلى فوي الفوياءَْ :ا يناه أن يوا إبو اَ يم وي صوي

ضو العووابَي ). .

الَ يوا إَوا ُّوَل َدوزي الَحسوني  .إن ُوَا لهوو

البالء الَبي ْ .فييناه بَب عظيم). .
ْطيوف إبو اَ يم ْإسوَاعيك  -عليهَوا السوالَ  -يَفعوان القواعوي ضو البيو
أَو

ي فوي إَابوة ْصشووع( :ربنوا تقبوك ضنوا إَو

السوَي العلويم  .ربنوا ْاجعلنوا ضسولَي لو ْضو ذريتنوا أضوة ضسولَة لو ي ْأرَوا ضناسوَنا ْتوب علينوا ي إَو أَو

التواَ الَحيم). .
ْتظك َُه اخطياف ْتل الوََُّيات توَف ْتتتواب ي حتوى يلووح طيوف عبوي الَطلوب ي ُْوو ينوَر َ ابنوه العاشوَ إن
رز ووه

عش وَة أبنوواء ْ .إذا ُووو عبووي

ْ .إذا عب وي الَطلووب حَيعووا علووى الوفوواء بالنووَر ْ .إذا وضووه ض و حولووه

يعَةوون عليوه فكوَة الفوياء ْإذا ُوو يوييَ القوياح حوو الكعبوة ْيضواع .الفوياء ي ْالقويح يخوَج فوي ُّوك ضوَة علوى
عبي

ي حتى يبل الفياء ضا ة َا ة بعي عشَ ُي اليية الَعَْفة  .فيقبك ضنه الفياء ي فينحَ ضا وة ْيندوو عبوي

 .يندوو ليوو ع رحوم آضنوة أطهوَ َطفوة ْأكوََ صلوق
فياه

علوى

 -ضحَوي رسوو

[ ل ي  -ثوم يَووت ! فكأََوا

ض الَب لهَا القعي الوحيي الكَيم الكبيَ !

ثوم تتواكووب اخطيواف ْالوََُّيات  .ضو ضحَوي رسووو
حو َُا البي

ل ي ُْوو يويرج فوي طفولتوه ْصوباه فوو ُوَا ال,ووَا ي

ُْ . .و يَفو الحدوَ اخسوو بيييوه الكوَيَتي فيضوعه ضوةوعه ليطفوى ء الفتنوة التوي ُّوا ت تنشوب

بوي الةبا وك ُْ . .وو يعولي ُْ . .وو يطووف ُْ . .وو يخطوب ُْ . .وو يعتكوْ . . .إن صطواتوه  -عليوه العوالة

ْالسالَ  -لتنبض حية فوي الخواطَ ْ ,تتَ,وك شاصعوة فوي الضوَيَ ي يَوا الحواج ُنوا يلَحهوا ُْوو ضسوتغَ فوي

تلو الوََُّيات ْ . .صطووات الحشوي ضو صوحابته الكوَاَ ْأطيوافهم توَف ْتويف فوو ُوَا ال,وَا ي حوو ذلو البيو

ي

تكا تسَعها اخذن ْتكا تَاُا اخبعار !
ْالحج بعوي ذلو ُّلوه ضو تََ جواض للَسولَي

اطبوة  .ضو تََ يدويْن فيوه أصولهم العَيوق الضوارَ فوي أعَا والزض

ضنوَ أبويهم إبو اَ يم الخليوك :ضلوة أبويَم إبو اَ يم ُوو سوَاكم الَسولَي ضو

بوك ْفوي ُوَا)ْ . .يدويْن ضحوورُم الوَي

يشيُم جَيعا إليهَُ:ه القبلة التي يتوجهون إليها جَيعا ْيلتقون عليها جَيعا ْ . .يديْن اريوتهم التوي يفيئوون إليهوا
 .راية العقيية الواحية التي تتوارا في قلها فوار اخجناس ْاخلوان ْاخْطان ْ . .يديْن وتهم التوي وي ينسووَها
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حينوا  .ووة التدَو ْالتوحوي ْالتوَابل الوَي يضوم الَاليوي  .الَاليوي التوي َّل يقو .لهوا أحوي لوو فواءت إلوى رايتهوا
الواحية التي َّل تتعي  . .راية العقيية ْالتوحيي .
ُْو ض تََ للتعارف ْالتشاْر ْتنسيق الخطل ْتوحيي القوا ي ْتبا

الَناف ْالسل ْالَعوارف ْالتدوارَ ْ .تنظويم

ذل العوالم اإلسوالضي الواحوي الكاضوك الَتكاضوك ضوَة فوي ُّوك عواَ  .فوي قوك

 .بوالقََ ضو بيو

ْ .فوي قوال

الطاعات البعيية ْالقَيبة ي ْالََُّيات الغا بة ْالحاةَة  .في أَسب ضَان ي ْأَسب جو ي ْأَسب زضان . .
فَل إذ يقو
ْذلو

سبحاَه :ليشهيْا ضناف لهم)ُّ . .ك جيك بحسب قَْفه ْحاجاته ْتداربه ْضقتضياته .
بوالحج يووَ أن فَةوه علوى الَسولَي ي ْأضوَ إبو اَ يم  -عليوه السوالَ  -أن يو ذن بوه فوي

بعوض ضوا أ ار ه

الناس .
ْيَضي السيا يشيَ إلى بعض ضناس الحج ْشعا َه ْأُيافها:
(ْيََُّْا اسم

في أياَ ضعلوضات على ضا رز هم ض بهيَة اخَعاَ). .

َُْه كناية ع َحَ الَبا
الوَبا

في أياَ العيي ْأياَ التشَيق ال,الثة بعيه ْ .القوَآن يقويَ ذُّوَ اسوم

ي خن الدووو جووو وبووا ة ْخن الَقعووو ضو النحووَ ُووو التقووََ إلووى

عَلية النحَ ُو ذَُّ اسم

الَعواحب لنحوَ

ْ .ضو ثوم فوونن أقهووَ ضووا يبووَز فووي

على الَبيحة ُّْ .أََا ُو الهيف الَقعو ض النحَ َّل النحَ ذاته . .

ْالنحوَ ذُّوَا لفوياء إسوَاعيك  -عليوه السوالَ  -فهوو ذُّوَا يوة ضو آيوات

ْطاعوة ضو طاعوات عبييوه إبو اَ يم

ْإسوَاعيك  -عليهَووا السوالَ  -فووو ضوا ُووو صوي ة ْ َبووى هلل بنطعواَ الفقوَاء ْ .بهيَوة اخَعوواَ ُوي اإلبووك ْالبقووَ
ْالغنم ْالَعز .
(فكلوا ضنها ْأطعَوا البا ا الفقيَ). .
ْاخضَ باخكك ض الَبيحة يوَ النحَ ُوو أضوَ لاباحوة أْ اَّلسوتحباَ  .أضوا اخضوَ بنطعواَ البوا ا الفقيوَ ضنهوا فهوو
أضَ للوجوَ ْ .لعك الَقعو ض أكك صاحبها ضنها أن يشعَ الفقَاء أَها طيبة َُّيَة .
ْبالنحَ ينتهي اإلحَاَ فيحك للحاج حلق شعَه أْ تقعيَه ي َْت .شعَ اإلبول ي ْ وآ اخقوافَ ْاَّلسوتحَاَ  .ضَوا
كوان ضَنوعووا عليووه فوي فتوَة اإلحوَاَ ُْ .ووو الوَي يقووو عنووه (:ثووم ليقضووا تفوو,هم ي ْليوفووا َووَْرُم)التي َووَرُْا ضو

الَبا

غيَ الهيي الَي ُو ض أرُّان الحج ْ .ليطوفوا بالبي

العتيق) . .طوواف اإلفاةوة بعوي الو ووف بعَفوات

ي ْبه تنتهي شعا َ الحج ُْ .و غيَ طواف الو اع .
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ْالبي

العتيق ُو الَسدي الحَاَ أعفواه

فلوم يغلوب عليوه جبوار ْ .أعفواه

ضو البلوى ْالويثور ي فَوا يو از ضعَوو ار

ضنَ إب اَ يم عليه السالَ ْل ي از .
اليرس ال,ال  31 - 30:توحيي
تل

عة بناء البي

ْتعظيم حَضاته ْةياع ض أشَ به

الحَاَ ْ .ذل أساسه الَي اَ عليه  . .بي

أضَ

صليلوه إبو اَ يم  -عليوه السوالَ  -بن اضتوه

على التوحيي ي ْتطهيَه ض الشَ ي ْأضَه أن ي ذن في الناس بالحج إليه  .ليََُّْا اسم

َّ -ل أسَاء

ِ
وات َّ ِ
ِ
ُحَّلو َل ُكوم ْاخََعواَ ِإ ََّّل ضوا ي ْتَلوى عَلوي ُكم َف ِ
َّ ِ
ظوم حَض ِ
ِ
ِ
ه َف ُه َوو َص ْيوَ ل ُوه عن َوي َرَِبوه َْأ ِ ْ
واجتَن ُبوا ال َِوَ ْج َا ضو َ
َ ْ ْ ْ
َ ُ
َذلو َ َْ َضو ُي َع َ ْ ُ ُ َ
ُ َْ ُ
اجتَِن ُبووا َ ْوو َ ال ُّوز ِ
ْاخ َْْثَ ِ
طُف ُوه
ْر ُ )30حَنَفواء َِّمِ َغ ْي َوَ ُض ْش ِوَُِّي َ ِب ِوه َْ َضو ُي ْش ِوَ ْ ِب َّ
الس َوَاء َفتَ ْخ َ
وامِ َف َكأَََّ ََوا َص َّوَ ِضو َ َّ
وان َْ ْ
َّ
الطيَ أَْ تَه ِوي ِب ِه ِ ِ
ان س ِح َّ
َّ
يق )(31
َ
ُْ ْ ْ
الَي ُ في َض َك َ
ا لهة الَيعاة  -على ضا رز هم ض بهيَة اخَعاَ ْ .يأكلوا ضنها ْيطعَوا البا ا الفقيَ علوى اسوم
 .فهو بي

حَاَ حَضات

ْن سوواه .

فيه ضعووَة ْ -أْلهوا عقيوية التوحيوي ي ْفوت أبوابوه للطوا في ْالقوا َي ْالَُّو السودو

 -إلى جاَب حَضة اليضاء ي ْحَضة العهو ْالَواثيق ْ .حَضة الهيَة ْالسالَ .

(ذل ْ .ض يعظم حَضات

فهو صيَ له عني ربه ْ .أحل

لكم اخَعاَ  -إَّل ضا يتلوى علويَم  -فواجتنبوا الوَجا

ضو اخْثوان ْاجتنبووا وو الوزْر ي حنفواء هلل غيوَ ضشوَُّي بوه ْ .ضو يشوَ بوام فكأََوا صوَ ضو السوَاء فتخطفوه

الطيَ أْ تهوي به الَي في ضَان سحيق ). .
ْتعظويم حَضوات

يتبعوه التحوَج ضو الَسواس بهوا ْ .ذلو صيوَ عنوي

 .صيوَ فوي عوالم الضوَيَ ْالَشواعَ ي

ْصيَ فوي عوالم الحيواة ْالوا و  .فالضوَيَ الوَي يتحوَج ُوو الضوَيَ الوَي يتطهوَ ْالحيواة التوي تَعوى فيهوا حَضوات
ُووي الحيوواة التووي يووأض فيهووا البشووَ ضو البغووي ْاَّلعتووياء ي ْيدوويْن فيهووا ضتابووة أض و ي ْْاحووة سووالَ ي ْضنطقووة

اطَئنان . .
ْلَا كان الَشوَُّون يحَضوون بعوض اخَعواَ ُّ -والبحيَة ْالسوا بة ْالوصويلة ْالحواضي  -فيدعلوون لهوا حَضوة ي ُْوي
ليسو

ضو حَضوات

بينَوا ُوم يعتويْن علوى حَضوات

ضنها ُّ -الَيتوة ْالويَ ْلحوم الخنزيوَ ْضوا أُوك لغيوَ

تكون ُنال حَضات إَّل هلل ْأَّل يشَع أحي إَّل بنذن

 -فونن الونآ يتحويب عو حوك اخَعواَ إَّل ضوا حوََ

بوهْ :أحلو

لكوم اخَعواَ إَّل ضوا يتلوى علويَم)ْ .ذلو ُّوي َّل

َّْل يحَم إَّل بشَيعة

.

ْبَناسووبة حووك اخَعوواَ يووأضَ باجتنوواَ الووَجا ضو اخْثووان  ْ .ووي ُّووان الَش وَُّون يووَبحون عليهووا ُْووي رجووا -
ْالَجا َا الونفا ْ -الشوَ بوام َوا يعويب الضوَيَ ْيلووب القلووَ ي ْيشووَ َقاءُوا ْطهارتهوا َُّوا تشووَ
النداسة ال,وَ ْالََان .
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ْخن الشوَ افتوَاء علوى

ْزْر ي فنَوه يحوَر ضو

وو الوزْر ُّافوة :فواجتنبوا الوَجا ضو اخْثوان ْاجتنبووا وو

الزْر). .
ْيغلوظ الونآ ضو جَيَووة وو الوزْر إذ يقََهوا إلووى الشوَ َُْ . .وَا رْا اإلضواَ أحَووي  -بنسونا ه  -عو فاتو
اخسيي ا :صلى رسو

شوها ة الوزْر اإلشو اَ بوام

ل ي  -العب  .فلَوا اَعوَف واَ ا َوا فقوا :عويل

عز ْجك ثم تال َُه ا ية . .
إََوا يَيوي

ضو النواس أن يَيلووا عو الشوَ ُّلوه ي ْأن يدتنبووا الوزْر ُّلوه ي ْأن يسوتةيَوا علوى التوحيوي لعوا

الخووالآ  .حنفوواء هلل غيووَ ضشوَُّي بووه) . .ثووم يَسووم الوونآ ضشووهيا عنيفووا يعووور حووا ضو تووز وويضاه عو أفووق

التوحيي ي فيهوي إلى ر الشَ  .فنذا ُو ةا ذاُب بي ا ُّأن لم يَ ض

بك أبيا:

(ْض يشَ بام فكأََا صَ ض السَاء فتخطفه الطيَ أْ تهوي به الَي في ضَان سحيق ). .
إَه ضشهي الهوي ض شواُق فكأََوا صوَ ضو السوَاء)ْ .فوي ض,وك لَو البعوَ يتَوز

الَي بعييا ع اخَظار :أْ تهوي به الَي في ضَان سحيق)في ُوة ليا لها َار !

فتخطفوه الطيوَ)أْ تقوَف بوه

ْالَلحوظ ُو سَعة الحَُّة ضو عنفهوا ْتعا وب صطواتهوا فوي اللفوظ "بالفواء" ْفوي الَنظوَ بسوَعة اَّلصتفواء  . .علوى
طَيقة القَآن الكَيم في التعبيَ بالتعويَ .
ُْوي صوورة صوا ة لحوا ضو يشوَ بوام ي فيهووي ضو أفوق اإليَوان السواضق إلوى حيو

الفنواء ْاَّلَطوواء  .إذ يفقوي

القاعية ال,ابتة التي يطَئ إليها  .اعية التوحيي ْ .يفقي الَستقَ ا ض الَي ي,وَ إليه فتتخطفه

ظوم َشوعاَِ َّ ِ
ِ
واف ِإَلوى أَج َّوك ُّضسو مَى ثُ َّوم ض ِحُّلهوا ِإَلوى اْلبيو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َ َ
َ
يهوا َضَن ُ
ه َفِنََّ َهوا ضو تَْق َووا اْلُقُلووَ َ )32ل ُك ْوم ف َ
َذلو َ َْ َضو ُي َع َ ْ َ َ
َ
اْل َعِت ِ
يق( ) 33

اخُواء تخط .الدوارح ي ْتتقاذفه اخُْاَ تقاذف الَياح ُْ .وو َّل يَسو بوالعَْة الووثقى ي َّْل يسوتقَ علوى القاعوية
ال,ابتة ي التي تَبطه بهَا الوجو الَي يعي

فيه .

اليرس الَاب  3233تعظيم شعا َ

ْذب الهيي في الحََ

ثم يعو السيا ض تعظويم حَضوات

باتقا هوا ْالتحوَج ضو الَسواس بهوا  . .إلوى تعظويم شوعا َ

الحج  -باستسَاَها ْغالء أثَاَها:
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ُْ -وي ذبوا

(ذلو ْض و يعظووم شووعا َ

فنَهووا ض و تقوووا القلوووَ  .لكووم فيهووا ضنوواف إلووى أجووك ضسووَى ي ثووم ضحلهووا إلووى البي و

العتيق).
ْيوَبل بوي الهويا الوَي ينحوَه الحواج ْتقووا القلووَ إذ أن التقووا ُوي الغايوة ضو ضناسو
الَناسو ْالشوعا َ إن ُوي إَّل رضووز تعبيَيوة عو التوجوه إلوى رَ البيو

الحوج ْشوعا َه ُْ .وَه

ْطاعتوه  ْ .وي تحَوك فوي طياتهوا ذَُّيوات

ييَة ض عهي إب اَ يم  -عليه السالَ ْ -ضا تاله ُْ .ي ذَُّيات الطاعة ْاإلَابة ي ْالتوجه إلوى

ضنوَ َشوأة ُوَه

اخضة الَسلَة  .فهي ْاليعاء ْالعالة سواء .
ُْوَه اخَعواَ التوي تتخوَ ُوييا ينحوَ فوي َهايوة أيواَ اإلحوَاَ يدووز لعواحبها اإلَتفواع بهوا  .إن ُّوان فوي حاجوة إليهوا
يَُّبهوا ي أْ فوي حاجوة إلوى ألباَهوا يشوَبها ي حتوى تبلو ضحلهوا  -أي ضَوان حلهوا ُْ -وو البيو

العتيوق  .ثوم تنحوَ

ُنا ليأكك ضنها ْ .يطعم البا ا الفقيَ .
"ْ ي ُّان الَسولَون علوى عهوي النبوي ل ي يغوالون فوي الهويي ي يختارَْوه سوَينا غوالي الو , َ,يعلنوون بهوا عو
تعظويَهم لشوعا َ

ي ضويفوعي بتقووا

 .رْا عبوي

بو عَوَ  -رةوي

عنهَوا  -ا :أُويي عَوَ َديبوا

إَوي أُويي

بهوا ثوالب ضا وة

فأعطى بها ثالب ضا ة ينار ي فأتى النبي [ ل ي فقا :يوا رسوو

ينار  .أفأبيعها ْأشتَي بَ,نها بيَا ? ا َّ ":ل  .اَحَُا إياُا " .
عنوه  ْ -وضو

ْالنا ة النديب التوي جواءت ُييوة لعَوَ  -رةوي

َديبوا ي فأعطيو

بو,الب ضا وة ينوار لوم يَو عَوَ  -رةوي

عنوه  -يَيوي أن يضو بةيَتهوا ي بوك ُّوان يَيوي أن يبيعهوا فيشوتَي بهوا َو وا أْ بقو اَ للوَب  .فشواء رسوو

لي

أن يضحي بالنديوب ذاتهوا لنفاسوتها ْعظوم قيَتهوا َّْ ,ل يسوتبي بهوا َو وا ُّ,يوَة ي وي تعطوي لحَوا أك,وَ ي ْلكنهوا ضو

َاحيوة الةيَوة الشوعورية أ وك ْ .الةيَوة الشوعورية ضقعوو ة فنَهوا ضو تقووا القلووَ)ُْ .وَا ُوو الَعنوى الوَي لحظوه
رسو

ل ي ُْو يقو لعََ  -رةي

عنه  " -اَحَُا إياُا " ُي بَاتها َّل سواُا !

اليرس الخاضا 37 - 34:التوجه بَناس الحج إلى
َُه الَبا

يََُّ القَآن الكَيم أَهوا شوعيَة ضعَْفوة فوي شوتى اخضوم إََوا يوجههوا اإلسوالَ ْجهتهوا العوحيحة حوي

يتوجه بها إلى

ْحيه ْن سواه:

(ْلكك أضة جعلنوا ضنسوَا ليوََُّْا اسوم
الَخبتووي ي الووَي إذا ذُّووَ

ينفقون). .

ْصفات الَخبتي ْالبعي اإليَاَي التَبوي للهيي ْالَبا

ْجلو

علوى ضوا رز هوم ضو بهيَوة اخَعواَ  .فونلهَم إلوه ْاحوي  .فلوه أسولَوا ْبشوَ
لوووبهم ي ْالعووابَي

علووى ضووا أصووابهم ي ْالَةيَووي العووالة ي ْضَووا رز نوواُم
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هِ عَلوى ضووا رزَ هووم ِضو ب ِه ِ
ْلِك ِوك أ َّ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َسوولِ َُوا ََْب َِشو ِوَ
َ َُ
يَوة ْاخ ََْ َعووا َِ َفونَل ُه ُك ْم إَلوه َْاحووي َفَلو ُوه أ ْ
نسوَا لَيو َْ ُك َُْا ْ
اسو َوم َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ُضووة َج َعْلَنووا َض َ
يَووي َّ ِ
عوواِب َِي عَلووى ضووا أَصوابهم ْاْلَ ِة ِ
اْلَ ْخِبِتوي َ َّ )34الو ِوَي َ ِإ َذا ُذ ِكووَ َّ ِ
واُ ْم
ووب ُه ْم َْال َّ
العو َوالة َْ ِض ََّووا َرَزْ َنو ُ
هُ َْجَلو ْ ُ لُ ُ
َ
َ َ َ َ َُْ َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب َهوا
ص َوو َّ
اس َوم َّ
اُوا َل ُكوم َِضو َش َوعاِ َِ َّ
ُينفُقوو َن َْ )35اْل ُب ْوي َن َج َعْلَن َ
اف َفوِن َذا َْ َجَبو ْ ُج ُن ُ
ه َل ُك ْوم ف َ
يهوا َص ْيوَ َفوا ْذ ُك َُْا ْ
ه َعَل ْي َهوا َ
ِ
َّ
َف ُكُلوا ِض ْنهوا ْأَ ْ ِ
واَ َ ْاْلَ ْعتَ َّوَ َكوَلِ َ س َّ
وض َهوا َََّْل ِ َضا ُ َُوا ََْل ِكو
وخ َََْ َ
اُا َل ُك ْوم َل َعل ُك ْوم تَ ْش ُوَ َُْ َن َ )36لو َيَنوا َ َّ َ
َ َ
ه ُل ُح ُ
َ
طع َُووا اْلَق َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اك ْم ََْب َش َِ اْل َُ ْحسني َ ( ) 37
ه َعَلى َضا َُ َي ُ
َيَنالُ ُه التَّْق َوا ض ُ
نك ْم َكَل َ َس َّخ َََُا َل ُك ْم لتُ َكَب َُْا َّ َ
ْاإلسالَ يوحي الَشاعَ ْاَّلتداُات ي ْيتوجه بها ُّلهوا إلوى

ْ .ضو ثوم يعنوى بتوجيوه الشوعور ْالعَوك ي ْالنشواط

ْالعبا ة ي ْالحَُّة ْالعا ة إلى تل الوجهة الواحية ْ .بَل تعطب الحياة ُّلها بعبغة العقيية .
ضا أُك لغيَ

ْعلى َُا اخساس حََ ض الَبا

به ْحتم ذَُّ اسم

الغووَض البووارز ي ُّْأََووا تووَب الَبيحووة بقعووي ذُّووَ اسووم

عليها  ,حتى ليدعك ذُّوَ اسوم

( ْ .لكووك أضووة جعلنووا ضنسووَا ليووََُّْا اسووم

ُوو

علووى ضووا

رز هم ض بهيَة اخَعاَ). .
ْيعقوب بتقَيووَ الوحياَيووة :فوونلهَم إلووه ْاحووي)ْ . .بوواخضَ باإلسووالَ لووه ْحوويه :فلووه أسوولَوا ْ). .لوويا ُووو إسووالَ
اإلجبوووار ْاَّلةو ووطَار ي إََوووا ُو ووو إسو ووالَ التسو ووليم ْاَّلطَئنوووان(:
لووبهم)فبَدَ ذُّوَ اسوم

لهوم علووى ضوواء

يضنون على

ْبشوووَ الَخبتو ووي  .الوووَي إذا ذُّو ووَ

ْجل و و

يحوَ الوجوك فوي ةوَا َُم ْضشواعَُم ْ .العوابَي علوى ضوا أصوابهم)فال اعتوَاض

فوويهم( ْ .الَةيَوي العووالة) .فهووم يعبوويْن

حوق وبا تووه ْ .ضَووا رز نوواُم ينفقووون)فهم َّل

بَا في أيييهم . .

ََُْا يَبل بي العقيية ْالشعا َ  .فهي ضنب,قوة ضو العقيوية ْ ا َوة عليهوا ْ .الشوعا َ تعبيوَ عو ُوَه العقيوية ْرضوز
لهوا ْ .الَهوم أن تعوطب الحيواة ُّلهوا ْيعوطب َشواطها كلوه بتلو العوبغة ي فتتوحوي الطا وة ْيتوحوي اَّلتدواه ي َّْل

تتَز النفا اإلَساَية في شتى اَّلتداُات .
ْيستطَ السيا في تقَيَ َُا الَعنى ْتوُّييه ُْو يبي شعا َ الحج بنحَ البين:
ْالبين جعلناُا لكم ض شعا َ

لكم فيهوا صيوَ ي فواذَُّْا اسوم

عليهوا صوواف  .فونذا ْجبو

ْاطعَووا القوواَ ْالَعتوَ ُّ .ووَل سوخََاُا لكووم لعلكووم تشوََْن  . .لو ينوا

التقوا ضنكم ي َُّل سخَُا لكم لتكبَْا

ْتحلب ي ُْي ذبيحة تهيا ْتطعم فدزاء ضا جعلها
 -فونذا ْجبو

جنوبها)ْاطَأَو

لحوضهووا َّْل ضا ُوا ي ْلكو ينالووه

على ضا ُياكم ي ْبشَ الَحسني . .

ْيخوآ البوين بالوََُّ خَهوا أعظوم الهويي ي فيقوَر أن
تهيأ للنحَ بع .أ ياضها :فاذَُّْا اسم

جنوبهوا فكلووا ضنهوا

أ ار بهوا الخيوَ لهوم ي فدعوك فيهوا صيو اَ ُْوي حيوة تَُّوب

صيو اَ لهوم أن يوََُّْا اسوم

عليهوا ْيتوجهووا بهوا إليوه ُْوي

عليها صوواف)ْ .اإلبوك تنحوَ ا َوة علوى ثوالب ضعقولوة الَجوك الَابعوة

علوى اخرض بَوتهوا أكوك ضنهوا أصوحابها اسوتحبابا ي ْأطعَووا ضنهوا الفقيوَ القواَ
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للنواس ليشوََْه علوى ضوا وير لهوم فيهوا ضو

الوَي َّل يسوأ ْالفقيوَ الَعتوَ الوَي يتعوَض للسو ا  .فلهوَا سوخَُا
الخيَ حية ْذبيحة :كَل سخََاُا لكم لعلكم تشََْن ). .

ُْم حي ي ضَْن بنحَُا باسم

ل ينوا

لحوضهوا َّْل ضا ُا)فونن اللحووَ ْالويضاء َّل تعوك إلوى

إََوا تعوك إليوه تقووا القلووَ ْتوجهاتهوا َّ -ل َُّوا كوان ضشوَُّو وَي

سوبحاَه .

يلطخوون أْثواَهم ْآلهوتهم بويضاء اخةوحيات

على طَيقة الشَ الَنحَفة الغليظة !
(كوَل سوخَُا لكوم لتكبوَْا

علوى ضوا ُوياكم) . .فقوي ُوياكم إلوى توحيويه ْاَّلتدواه إليوه ْإ ار حةيقوة العولة بوي

الََ ْالعبا ي ْحةيقة العلة بي العَك ْاَّلتداه .
(ْبشَ الَحسني ) . .الَي يحسنون التعور ي ْيحسنون الشوعور ي ْيحسونون العبوا ة ي ْيحسونون العولة بوام فوي
كك َشاط الحياة .
ََُْا َّل يخطو الَسلم في حياته صطوة ي َّْل يتحَ في ليله أْ َهاره حَُّة ي إَّل ُْو ينظَ فيها إلى

.

ِ ِ
ِ َّ ِ
ِإ َّن َّ ِ
واتلُو َن ِبوأَََّهم ُ ِ
ان َكُف َّ
وب ُُّ َّوك َص َّوو َّ
ه َعَلوى
ه ََّل ُي ِح ُّ
وور  )38أُذ َن لَِّلوَي َ ُيَق َ
قل َُووا َْإِ َّن َّ َ
آض ُنووا ِإ َّن َّ َ
َ
ُْ
ه ُي َوياف ُ َعو الوَي َ َ
ع َُِِ ْم َلَق ِييَ )39
ََ ْ
ْيدوي

لبوه فيهوا بتقوواه ي ْيتطلو فيهوا إلوى ْجهوه ْرةواه  .فونذا الحيواة ُّلهوا وبوا ة تتحقوق بهوا إ ار ة

ضو صلوق

العبا ي ْتعل بها الحياة في اخرض ُْي ضوصولة السبب بالسَاء .
اليرس السا س 38:استََار الَعَُّة بي الهيا ْالضال
تلو الشوعا َ ْالعبوا ات َّل بوي لهوا ضو حَايوة تويف عنهوا الوَي يعويْن عو سوبيك

ْتَونعهم ضو اَّلعتوياء علوى

حَية العقيية ْحَية العبا ة ي ْعلى ياسة الَعابي ْحَضة الشعا َ ْ ,تََو الَو ضني العابويي العواضلي ضو تحقيوق

ضنهاج الحياة القا م على العقيية  ,الَتعك بام ي الكفيك بتحقيق الخيَ للبشَية في اليَيا ْا صَة .
ْض ثم أذن

للَسلَي بعي الهدَة في تا الَشَُّي لييفعوا عو أَفسوهم ْعو عقيويتهم اعتوياء الَعتويي ي بعوي

أن بل أ عاه ي ْليحققوا خَفسهم ْلغيَُم حَية العقيية ْحَية العبا ة فوي قوك يو

ي ْْعويُم النعوَ ْالتََوي

ي على شَط أن ينهضوا بتكاليف عقييتهم التي بينها لهم فيَا يلي ض ا يات:
( إن

يوياف عو الوَي آضنووا ي إن

َعوَُم لقوييَ ي الوَي أصَجووا ضو

َّل يحوب ُّوك صووان ُّفوور ي أذن للوَي يقواتلون بوأَهم قلَووا ْ .إن
يوارُم بغيوَ حوق إَّل أن يقولوا:ربنوا

ْ .لووَّل فو
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علوى

النواس بعضوهم بوبعض

لهيض

ُّ,يو اَ ْ .لينعوَن

صواض ْبي ْصلوات ْضساجي يََُّ فيها اسم

ضو ينعوَه ي إن

لقووي عزيوز ,

الَي إن ضَناُم في اخرض أ اضوا العالة ْآتوا الزُّواة ْأضوَْا بوالَعَْف َْهووا عو الَنكوَ ْ .هلل عاقبوة اخضوور).
.
إن ووا الشوَ ْالضوال تعَوك فوي ُوَه اخرض ي ْالَعَُّوة ضسوتََة بوي الخيوَ ْالشوَ ْالهويا ْالضوال
ا م بي

وا اإليَان ْ وا الطغيان ضنَ أن صلق

ْالشَ جاض ْالباطك ضسل ُْ .و يبط
إن اُتويْا إليوه ي ْعو الحوق إن تفتحو

ْالعوَاع

اإلَسان .

غيَ ضتحوَج ي ْيضوََ غيوَ ضتوورع ْيَلو أن يفوت النواس عو الخيوَ
لووبهم لوه  .فوال بوي لايَوان ْالخيوَ ْالحوق ضو

ووة تحَيهوا ضو الوبط

ي

ْتقيها ض الفتنة ْتحَسها ض اخشوا ْالسَوَ .
ْلوم يشوأ

أن يتوَ اإليَوان ْالخيوَ ْالحوق عوزَّل تكواف

ووا الطغيوان ْالشوَ ْالباطوك  ,اعتَوا ا علوى ووة اإليَوان

فوي النفوووس ْتغلغووك الحووق فووي الفطووَ ي ْعَووق الخيووَ فوي القلوووَ  .فووالقوة الَا يووة التووي يَلكهووا الباطووك ووي تزلووز

أعلوم

القلوَ ْتفت النفووس ْتزيو الفطوَ ْ .للعوبَ حوي ْلالحتَوا أضوي ي ْللطا وة البشوَية ضويا تنتهوي إليوه .

بقلوَ الناس َْفوسهم ْ .ض ثم لوم يشوأ أن يتوَ الَو ضني للفتنوة ي إَّل ريَ,وا يسوتعيْن للَقاْضوة ْ ,يتهيوأْن للويفاع
ي ْيتََنون ض ْسا ك الدها ْ . .عني َ أذن لهم في القتا لَ العيْان .

ْ بك أن يأذن لهم باَّلَطال إلى الَعَُّة آذَهوم أَوه ُوو سويتولى الويفاع عونهم فهوم فوي حَايتوه( :إن

يوياف عو

الَي آضنوا). .
ْأَه يََه أعياءُم لكفَُم ْصياَتهم فهم ضخَْلون حتَا :إن

َّل يحب ُّك صوان كفور ). .

ْأَه حَم لهم بأحةية فاعهم ْسالضة ضو فهم ض الناحية اخ بية فهم ضظلوضون غيَ ضعتيي َّْل ضتبطَي :
(أذن للَي يقاتلون بأَهم قلَوا). .
ْأن لهم أن يطَئنوا إلى حَاية

لهم َْعَه إياُمْ :إن

على َعَُم لقييَ ). .

ْأن لهوم ضوا يبوَر صوةوهم للَعَُّوة فهوم ضنتويبون لَهَوة إَسواَية ُّبيوَة ي َّل يعوو صيَُوا علويهم ْحويُم ي إََوا يعوو
علوى الدبهوة الَ ضنوة ُّلهوا ْفيهوا ةوَان لحَيوة العقيوية ْحَيوة العبوا ة ْ .ذلو فوو أَهوم ضظلوضوون أصَجووا ضو
يارُم بغيَ حق :الَي أصَجوا ض

يارُم بغيَ حق إَّل أن يقولوا:ربنا

)ُْ . .ي أصي ُّلَة
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ِ
ض َّله ِويض صوو ِ
ض ُوهم ِب َوب ْع َّ
هِ َّ
اض ُ َْبَِيو
هُ ََْل ْووََّل َ ْفو ُ َّ
ُص َِ ُجوا ِض ِ َي ِارُِ ْم ِب َغ ْي َِ َح ََّق ِإ ََّّل أَن َيُقولُوا َربَُّنوا َّ
َّالَي َ أ ْ
واس َب ْع َ
الن َ
َُ َ ْ َ َ
َّ ِ
اجي ي َْ َكَ ِفيها اسم َّ ِ ِ
ِ
ِ
واُ ْم ِفوي
نع َوََّن َّ
ه َلَق ِووي َع ِزيوز( ) 40الوَي َ ِإن َّض َّكَّن ُ
نع ُوَهُ إ َّن َّ َ
هُ َضو َي ُ
ه َك,ي اَ ََْلَي ُ
َْ َ
صَل َوات َْ َض َس ُ ُ ُ َ ْ ُ
الزَكاة ْأَضَْا ِباْلَعَ ِ
ِ
نك َِ ََِّْمِ َع ِاقَب ُة ْاخُض ِ
ور )41
اضوا َّ
ْف َََْ َه ْوا َع ِ اْل َُ َ
َ ُْ
الع َال َة َْآتَ ُوا َّ َ َ َ ُ
ُ
ْاخ َْرض أَ َ ُ

أن تقا ي ْأحق ُّلَة بأن تقا ْ .ض أجوك ُوَه الكلَوة ْحويُا ُّوان إصوَاجهم  .فهوو البغوي الَطلوق الوَي َّل يسوتني
إلى شبهة ض َاحية الَعتيي ُْ .و التدوَ ضو ُّوك ُويف شخعوي ضو َاحيوة الَعتويا علويهم ي إََوا ُوي العقيوية

ْحوويُا ض و أجلهووا يخَجووون ي َّل الع وَاع علووى عووَض ض و أع وَاض ُووَه اخرض ي التووي تشووتدَ فيهووا اخطَوواع
ْتتعارض فيها الَعال

ْتختل .فيها اَّلتداُات ْتتضارَ فيها الَناف !

ْْراء َُا ُّله تل القاعية العاضة  . .حاجة العقيية إلى اليف عنهواْ :لووَّل فو
صواض ْبي ْصلوات ْضساجي يََُّ فيها اسم

النواس بعضوهم بوبعض لهويض

ُّ,يَا). .

ْالعوواض أضواك العبوا ة الَنعزلوة للَ بوان ي ْالبيو للنعوارا عاضوة ُْوي أْسو ضو العوواض ْ ,العولوات أضواك
العبا ة لليهو ْ .الَساجي أضاك العبا ة للَسلَي .
ُْي كلها ضعَةة للهيَ  -على ياستها ْتخعيعها لعبا ة

النوواس بعضووهم بووبعض  .أي فو

فيهوا ي َّْل يحَيهووا إَّل فو

ْيعتوويْن علووى أُلهووا  .فالباطووك ضتووبد

َّ -ل يشف لها في َظوَ الباطوك أن اسوم

يوََُّ

حَوواة العقيووية خعوويا ها الووَي ينتهَووون حَضتهووا ي

َّل يَووَّْ .ل يقوو .ع و العوويْان إَّل أن يوويف بَ,ووك القوووة التووي يعووو بهووا

ْيدو َّْ .ل يَفي الحق أَه الحق ليق .عيْان الباطك عليه ي بك َّل بي ض القوة تحَيه ْتيف عنوه ُْ .وي اعوية
كلية َّل تتبي ضا اَ اإلَسان ُو اإلَسان !
َّْل بي ض ْ فة أضاَ َُه النعول القليلوة الكلَوات العَيقوة اليَّللوة ي ْضوا ْراءُوا ضو أسوَار فوي عوالم الونفا ْعوالم
الحياة .
إن

يبيأ اإلذن بالقتا للَي

اتلهم الَشَُّون ي ْاعتيا عليهم الَبطلوون ي بوأن

يوياف عو الوَي آضنووا ي ْأَوه

يََه الَعتيي عليهم ض الكفار الخا ني :
( إن

يياف ع الَي آضنوا إن

َّل يحب ُّك صوان ُّفور). .

فقي ةَ للَ ضني إذن أَه ُو تعالى يياف عنهم ْ .ض يياف

عنه فهو ضَنوع حتَوا ضو عويْه ي قواَُ حتَوا

علوى عويْه  . .ففوويم إذن يوأذن لهووم بالقتوا ? ْفوويم إذن يَتوب علويهم الدهووا ? ْفويم إذن يقوواتلون فيعويبهم القتووك

ْالدَح ي ْالدهي ْالَشقة ي ْالتضوحية ْا َّلَ ْ . . .العاقبوة ضعَْفوة ي

وا ر علوى تحقيوق العاقبوة لهوم بوال جهوي

َّْل ضشقة َّْ ,ل تضحية َّْل ألم ي َّْل تك َّْل تا ?

This file was downloaded from QuranicThought.com

ْالدوواَ أن حََوة

فوي ُوَا ُوي العليوا ي ْأن هلل الحدوة البالغوة ْ . .الوَي َيرُّوه َحو البشوَ ضو تلو الحََوة
سوبحاَه لوم يوَ أن يَوون حَلوة عوتوه ْحَاتهوا ضو "التنابلوة "

ْيظهَ لعقولنا ْضيارُّنا ضو تداربنوا ْضعارفنوا أن

الكسالى ي الَي يدلسون في استَصاء ي ثم يتنز عليهم َعَه سهال ُينوا بوال عنواء ي لَدوَ أَهوم يةيَوون العوالة

ْيَتلون القَآن ْيتوجهون إلى

باليعاء ي ُّلَا ضسهم اخذا ْْ عليهم اَّلعتياء !

َعوم إَهوم يدوب أن يةيَووا العوالة ي ْأن يَتلووا القوَآن ي ْأن يتوجهووا إلوى
ُوَه العبوا ة ْحويُا َّل تو ُلهم لحَوك عووة

بالويعاء فوي السوَاء ْالضوَاء ْ .لكو

ْحَايتهوا ; إََوا ُوي الو از الوَي يتزْ َْوه للَعَُّوة ْ .الوَصيَة التوي

يويصََْها للَو عوة ْ ,السوالح الوَي يطَئنوون إليوه ُْوم يواجهوون الباطوك بَ,وك سوالحه ْيزيويْن عنوه سوالح التقووا
ْاإليَان ْاَّلتعا بام .
لقوي شواء

تعوالى أن يدعوك فاعوه عو الوَي آضنووا يوتم عو طوَيقهم ُوم أَفسوهم ُّوي يوتم َضودهم ُوم فوي أثنواء

الَعَُّوة  .فالبنيوة اإلَسوواَية َّل تسوتيقظ ُّووك الطا وات الَوَصورة فيهوا كَوا تسووتيقظ ُْوي تواجوه الخطووَ ُْوي توويف
ْتياف ي ُْي تستدَ ُّك وتهوا لتواجوه القووة الَهاجَوة  . .عني وَ تتحفوز ُّوك صليوة بَوك ضوا أْ ع فيهوا ضناسوتعيا

لتو ي ْرُوا ْلتتسواَي ضو الخاليوا اخصوَا فوي العَليوات الَشوتَُّة ; ْلتو تي أ عوى ضوا تَلكوه ي ْتبوَ آصوَ ضووا

تنطوي عليه ْتعك إلى أكَك ضا ُو ضقيْر لها ْضا ُي ضهيأة له ض الكَا .
ْاخضة التي تقوَ على عوة

في حاجوة إلوى اسوتيقاظ ُّوك صالياُوا ي ْاحتشوا ُّوك واُوا ْ ,تووفز ُّوك اسوتعيا ُا ي

ْتدَ ُّك طا اتها ي ُّي يتم ََوُا ي ْيََك َضدها ي ْتتهيأ بَل لحَك اخضاَة الضخَة ْالةياَ عليها .
ْالنعَ السَي الَي َّل يَل .عناء ي ْالَي يتنز ُينا لينوا علوى القاعويي الَسوتَيحي  ,يعطوك تلو الطا وات عو
الظهور ي خَه َّل يحفزُا َّْل ييعوُا .
ْذلو فوو أن النعوَ السوَي الهوي اللوي سوهك فقياَوه ْةوياعه  .أَّْل خَوه رصويآ الو َ,لوم تبوَ فيوه تضوحيات
عزيزة ْ .ثاَيا خن الَي َالوه لم تيرَ واُم على اَّلحتفاظ به ْلم تحشوي طا واتهم ْتشوحي لكسوبه  .فهوي َّل تتحفوز

َّْل تحتشي لليفاع عنه .
ُْنا التَبية الوجياَية ْاليربة العَلية تل التي تنشأ ضو النعوَ ْالهزيَوة ي ْالكوَ ْالفوَ ي ْالقووة ْالضوعْ .التقويَ
ْالتقهقَ ْ .ض الَشاعَ الَعاحبة لهوا  . .ضو اخضوك ْاخلوم ْ .ضو الفوَح ْالغوم ي ْضو اَّلطَئنوان ْالقلوق ْ .ضو

الشعور بالضعْ .الشعور بالقوة ْ . .ضعها التدَ ْالفناء في العقيية ْالدَاعة ْالتنسويق بوي اَّلتداُوات فوي ثنايوا
الَعَُّوة ْ بلهوا ْبعويُا ُّْشوَ .قول الضوعَْ .قول القووة ي ْتويبيَ اخضوور فوي جَيو الحواَّلت ُّْ . .لهوا ةوَْرية
لألضة التي تحَك اليعوة ْتقوَ عليها ْعلى الناس .
ض أ جك َُا ُّله ي ْض أجك غيَه ضَا يعلَه

 . .جعك

فاعه عو الوَي آضنووا يوتم عو طوَيقهم ُوم أَفسوهم

ْلم يدعله لةية تهبل عليهم ض السَاء بال عناء .
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ْالنعوَ وي يبطوى ء علوى الوَي قلَووا ْأصَجووا ضو
لحََة يَييُا

يوارُم بغيوَ حوق إَّل أن يقولوا:ربنوا

 .فيَوون ُوَا اإلبطواء

.

ي يبطى ء النعَ خن بنية اخضة الَ ضنة لم تنضج بعي َضدها ي ْلوم يوتم بعوي تَاضهوا ْ ,لوم تحشوي بعوي طا اتهوا ي

ْلوم تتحفوز ُّوك صليوة ْتتدَو لتعوَف أ عوى الَوَصور فيهوا ضو

ووا ْاسوتعيا ات  .فلوو َالو

النعوَ حينئوَ لفقيتوه

ْشيَا لعيَ يرتها على حَايته طويال !
ْ وي يبطووى ء النعووَ حتووى تبووَ اخضووة الَ ضنووة آصووَ ضووا فووي طو هووا ضو
تستبقي عزي از َّْل غالبا ي َّل تبَله ُينا رصيعا في سبيك

وووة ي ْآصووَ ضوا تَلكووه ضو رصوويي ي فووال

.

ْ ي يبطى ء النعَ حتى تدََ اخضة الَ ضنة آصَ واُا ي فتير أن َُه القوا ْحيُا بيْن سني ضو اللهوال تكفوك
النعَ  .إََا يتنز النعَ ض عني

عنيضا تبَ آصَ ضا في طو ها ثم تكك اخضَ بعيُا إلى

ْ وي يبطوى ء النعوَ لتزيوي اخضوة الَ ضنوة صولتها بوام ي ُْوي تعواَي ْتتوألم ْتبوَ

.

َّْل تدوي لهوا سونيا إَّل

ي َّْل

ضتوجهوا إَّل إليوه ْحويه فوي الضوَاء ُْ .وَه العولة ُوي الضوَاَة اخْلوى َّلسوتقاضتها علوى الونهج بعوي النعوَ عنويضا

يتأذن به

 .فال تطغى َّْل تنحَف ع الحق ْالعي ْالخيَ الَي َعَُا به

.

ْ ي يبطى ء النعَ خن اخضة الَ ضنة لوم تتدوَ بعوي فوي ُّفاحهوا ْبوَلها ْتضوحياتها هلل ْليعوتوه فهوي تقاتوك لَغونم
تحققه ي أْ تقاتوك حَيوة لوَاتها ي أْ تقاتوك شوداعة أضواَ أعويا ها .

بَيئوا ضو الَشواعَ اخصوَا التوي تالبسوه  ْ .وي سوئك رسوو

ْالَجك يقاتك ليَا  .فأيها في سبيك

 .فقا  ":ض

يَيوي أن يَوون الدهوا لوه ْحويه ْفوي سوبيله ي

ل ي الَجوك يقاتوك حَيوة ْالَجوك يقاتوك شوداعة

اتك لتكون ُّلَة

ُي العليا فهو في سبيك

كَوا وي يبطوى ء النعوَ خن فوي الشوَ الوَي تكافحوه اخضوة الَ ضنوة بةيوة ضو صيوَ ي يَيوي

".

أن يدوَ الشوَ ضنهوا

ليتَحض صالعا ي ْيَُب ْحيه ُالكا ي َّل تتلبا به ذرة ض صيَ تَُب في الغَار !
ْ وي يبطوى ء النعوَ خن الباطوك الوَي تحاربوه اخضوة الَ ضنوة لوم ينكشو .زيفوه للنواس تَاضوا  .فلوو غلبوه الَ ضنوون
حينئَ فقي يدي له أَعا ار ضو الَخويْعي فيوه ي لوم يقتنعووا بعوي بفسوا ه ْةوَْرة زْالوه فتظوك لوه جوَْر فوي َفووس

اخبَيوواء الووَي لووم تنكشوو .لهووم الحةيقووة  .فيشوواء

أن يبقووى الباطووك حتووى يتكشوو .عاريووا للنوواس ي ْيووَُب غيووَ

ضأسوف عليه ض ذي بةية !
ْ ووي يبطووى ء النعووَ خن البيئووة َّل تعوول بعووي َّلسووتةبا الحووق ْالخيووَ ْالعووي الووَي تَ,لووه اخضووة الَ ضنووة  .فلووو
اَتعوَت حينئوَ للقيو

ضعارةوة ضو البيئوة َّل يسوتقَ لهوا ضعهوا وَار  .فيظوك العوَاع ا َوا حتوى تتهيوأ النفووس ضو

حوله َّلستةبا الحق الظافَ ي َّْلستبقا ه !
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ضو

أجوك ُوَا ُّلوه ي ْضو أجوك غيوَه ضَوا يعلَوه

ا َّلَ  .ض

فاع

ع الَي آضنوا ْتحقيق النعَ لهم في النهاية .

ْللنعَ تكاليفه ْأوبا ه حي يتأذن
(ْلينعَن

ي وي يبطوى ء النعوَ ي فتتضواع .التضوحيات ْ ,تتضواع.

ضو ينعوَه إن

به بعي استيفاء أسبابه ْأ اء ثَنه ي ْتهي الدو حوله َّلستةباله ْاستبقا ه:

لقووي عزيوز  .الوَي إن ضَنواُم فوي اخرض أ واضوا العوالة ْ ,آتووا الزُّواة ي ْأضوَْا

بالَعَْف ي َْهوا ع الَنكَ ْهلل عاقبة اخضور). .
فوعي

الَ ُّي الوثيق الَتحقق الَي َّل يتخلُ .و أن ينعَ ض ينعَه  . .فَ ُم ُو َّلء الوَي ينعوَْن

فيستحقون َعَ

ي القوي العزيز الَي َّل يهزَ ض يتوَّله ? إَهم ُ َّلء:

( الوَي إن ضَنواُم فوي اخرض) . .فحققنوا لهوم النعوَ ي ْثبتنوا لهوم اخضوَ  . .أ واضوا العوالة ). .فعبويْا

ي

ْْثقووا

صلتهم به ي ْاتدهوا إليه طا عي صاةعي ضستسلَي ْ (. .آتوا الزُّاة) . .فأ ْا حق الَوا ي ْاَتعوَْا علوى شو
النفا ي ْتطهَْا ض الحَل ي ْغلبوا ْسوسة الشيطان ي ْسويْا صلوة الدَاعوة ي ُّْفلووا الضوعاف فيهوا ْالَحواْيج
ي ْحققووا لهوا صوفة الدسوم الحوي َُّ -وا وا رسوو

ل ي ":ض,وك الَو ضني فوي تووا ُم ْتوَاحَهم ْتعواطفهم

كَ,ك الدسي إذا اشتكى ضنه عضو تياعى له سا َ الدسي بالسهَ ْالحَى " . .
(ْأضَْا بالَعَْف) . .فيعوا إلى الخيَ ْالعالح ي ْ فعوا إليه الناس َْ . .هوا ع الَنكَ) . .فقاْضوا

اَ َض ْويَي َ َْ ُُّو َِ ََ
وح ُ
َص َ
َْ )43أ ْ
قالِ ََوة َف ِهوي َص ِاَْيوة َعَلوى
ْ ُِ
وي َ
َ
َ َ

وَ ِ يم َْ ووَ لُ َّ
ِ
َّ
ِ
ووط
َْإِن ُي َكوَ ُبو َ َفَق ْوي َُّوََب ْ َ ْوبَل ُه ْم َ ْووَُ َُوو َّح َْ َعوا َْثَ َُووُ )ْ ََْ (42ووَُ إ ْب َا َ َ ْ ُ
َّ
ِ
ِ
اُوا
َضَل ْي ُ لِْل َك ِاف َِي َ ثُ َّم أ َ
ف َُّ َ
وان ََكي ِوَ )َ (44ف َكوأََِي َضو َ ََْيوة أ ْ
ََُل ْكَن َ
َص َْتُ ُه ْم َف َك ْي َ
وسى َفأ ْ
ُض َ
َّ َّ
ِ
ع ََّ َّض ِش َّيي )45
ُع َُْش َها َْب ِْئ ََّ ُّض َعطَلة ََْ ْ
الشَ ْالفسا ي ْحققووا بهوَا ْذا صوفة اخضوة الَسولَة التوي َّل تبقوى علوى ضنكوَ ُْوي وا رة علوى تغييوَه ي َّْل تقعوي
ع ضعَْف ُْي ا رة على تحةيقه . .

ُو َّلء ُوم الوَي ينعوَْن
ُْ َّلء ُم الَي يعيُم

ي إذ ينعوَْن َهدوه الوَي أ ار ه للنواس فوي الحيواة ي ضعتوزي بوام ْحويه ْن سوواه .
بالنعَ على ْجه التحقيق ْاليقي .

فهوو النعووَ القوا م علوى أسووبابه ْضقتضوياته  .الَشوَْط بتكاليفووه ْأوبا وه ْ . .اخضوَ بعوي ذلو هلل ي يعوَفه ُّيووف
يشاء ي فيبي الهزيَة َع اَ ي ْالنعَ ُزيَة ي عنيضا تختك القوا م  ,أْ تهَك التكاليفْ :هلل عاقبة اخضور). .
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إَوه النعوَ الوَي يو ي إلوى تحقيوق الَونهج اإللهوي فوي الحيواة  .ضو اَتعوار الحوق ْالعوي ْالحَيوة الَتدهوة إلوى
الخيَ ْالعالح  .الَنظور فيه إلى َُه الغاية التوي يتووارا فوي قلهوا اخشوخال ْالوَْات ي ْالَطواض ْالشوهوات .
.
ُْو َعَ لوه سوببه ْ .لوه ثَنوه ْ .لوه تكاليفوه ْ .لوه شوَْطه  .فوال يعطوى خحوي ج ازفوا أْ ضحابواة َّْل يبقوى خحوي َّل
يحقق غايته ْضقتضاه . .
الوحية ال,ال,ة 57 - 42:الَوةوعَ:عَ

للَسو ْإُالكه خعيا هم ْتطَوي الَسوو ْالَسولَي بوَل ضوةووع

الوحية
اَتهى اليرس السابق عني اإلذن بالقتا لحَاية العقا ي ْالشعا َ ْْعي
ي ْيحققون النهج اإللهي في حياة الدَاعة .

ْإذ اَتهووى ضو بيووان تكوواليف اخضووة الَ ضنووة أَشووأ يطَووئ الَسووو
ْلخََّلن أعيا ه ي َُّا تيصل

ض

بالنعَ لَ ينهضوون بتكواليف العقيوية

ل ي إلووى توويصك يووي القوويرة اإللهيووة لنع وَه

بك لنعَة إصواَه الَسك  -عليهم السوالَ ْ -أصوَ الََوَبي علوى ضويار اخجيوا

ْ .أصَ يوجه الَشَُّي إلى تأضك ضعارع الغوابَي إن ُّاَو

لهوم لووَ للتأضوك ْالتويبَ ي فنَهوا َّل تعَوي اخبعوار ي

ْلك تعَي القلوَ التي في العيْر .
ثوم يطَوئ الَسوو

ل ي إلوى أن

يحَوي رسوله ضو ُّيوي الشويطان َُّوا يحَويهم ضو ُّيوي الََوَبي ْ .يبطوك ضوا

يحاْلوه الشويطان ْيحَوم آياتوه ْيدلوُوا للقلووَ السوليَة  .فأضوا القلووَ الََيضوة ْالقلووَ الكوافَة فتظوك الَيبوة فيهووا

حتى تنتهي بها إلى شَ ضعيَ . .
فالوويرس كلووه بيووان ثووار يووي القوويرة ُْووي تتوويصك فووي سوويَ الوويعوة ي بعووي أن يو ي أصووحابها ْاجووبهم ْ ,ينهض ووا
بتكاليفهم التي سبق بها اليرس الَاةي في السيا .
اليرس اخْ  48 - 42:توجيه الكفار لاعتبار ض ُال الكفار السابقي
(ْإن يََبو فقي َُّب
فأضلي

بلهم وَ َوح ْعا ْثَو ي ْ وَ إب اَ يم ي ْ ووَ لووط ي ْأصوحاَ ضويي ي ُّْوََ ضوسوى ي

للكافَي ثم أصَتهم ي فكيف ُّان َكيَ ?). .

فهوي سوونة ضطوَ ة فووي الَسواَّلت ُّلهووا ي بوك الَسووالة اخصيوَة ي أن يدوويء الَسوك با يووات فيَوََ بهووا الََووَبون .
فليا الَسو

ل ي بيعا ض الَسك حي يََبه الَشَُّون ْ .العاقبة ضعَْفوة ي ْالسونة ضطوَ ة فقوي ُّوَب

وبلهم

ووَ َووح ْعوا ْثَوو ْ ووَ إبو اَ يم ْ ووَ لووط)ْ . .يفوَ ضوسوى بفقوَة صاصوةُّْ :وََ ضوسوى)أَّْل  .خَوه لوم يَوََ
ض

وضه َُّا كََ ُ َّلء ض

وضهم ي إََا ُّوََ ضو فَعوون ْضلئوه ْ .ثاَيوا لوةووح ا يوات التوي جواء بهوا ضوسوى
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ْتعي ُا ْةخاضة اخحياب التي صاحبتها ْ . .في جَي تل الحاَّلت أضلى
يَلوي لقوَي

 -ثووم أصووَُم أصووَا شويييا ُْ . .نووا سو ا

للكوافَي حينوا ضو الزضوان َُّ -وا

للتهويووك ْالتعديووب :فكيوف ُّووان َكيووَ ?)ْ . .النكيووَ ُووو

اإلَكوار العنيوف الَعوحوَ بوالتغييَ ْ .الدوواَ ضعوَْف  .فهوو َكيوَ ضخيوف ! َكيوَ الطوفوان ْالخسوْ .التويضيَ

ْالهال ْالزَّلز ْالعواصْ .التَْي . .
ْبعي اَّلستعَاض السَي لَعارع أْلئ اخ واَ يعَم في عَض ضعارع الغابَي :
فكأي ض

َية أُلكناُا ُْي قالَة ي فهي صاْية على عَْشها ْبئَ ضعطلة ي ْ عَ ضشيي .

فهوي ك,يوَة تلو القوَا الَهلكوة بظلَهوا ْ .التعبيوَ يعوَض ضعوارعها فوي ضشوهي شواصآ ضو ثَ (:فهوي صاْيوة علوى
عَْشها)ْ . .العَْ

السقوف ي ْتكون ا َة على الديران عني قياَ البناء  .فنذا تهيَ صَت العَْ

ِ
ِ
ِ نِ
ِ
ن ِ ِ َّ
وار ََْل ِكو تَ ْع ََوى
عُ
أََفَل ْوم َيس ُ
ويَْا فوي ْاخ َْرض َفتَ ُكوو َن َل ُه ْوم ُ لُووَ َي ْعقلُوو َ ب َهوا أ َْْ آ َذان َي ْس َوَ ُعو َ ب َهوا َفنَ َهوا ََّل تَ ْع ََوى ْاخ َْب َ
ه ْعويه ْإِ َّن يوضوا ِعنوي رِبو َُّوأَْل ِ
ِ
وَ َ ِباْلعوَ ِ
الع ُوي ِ
َ .س َون َّة َِض ََّوا
ووَ َّالِتوي ِفوي ُّ
ْر ََْ )46ي ْسوتَ ْع ِدلُ َ
َ ََ َ
اَ ََْلو ُي ْخل َ
َ
اْلُقلُ ُ
وْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ .
َّ
ِ
ِ ِ
يَ )48
َضَل ْي ُ َل َها َْ ُِ َي َ
قالِ ََة ثُ َّم أ َ
َص َْتُ َها َِْإَل َّي اْل ََع ُ
تَ ُع ُّيْ َن( ََُّْ ) 47أََي َض َ ََْية أ ْ
ْسقط فو ها البنيوان ي ُّْوان ضنظَُوا َُوَا ضوحشوا ُّئيبوا ضو ث اَ  .اويوا إلوى التأضوك فوي صوورتها الخاليوة ْصوورتها
البا ية ْ .الَبوع الخَبة أْح

شيء للنفا ْأشيُا استداشة للََُّا ْالعبَة ْالخشوع .

ْإلى جوار القَا الخاْية على عَْشها  . .ا بار الَعطلوة الَهدوورة توََُّ بوالور ْالوو ار ; ْتتوزاحم حولهوا اخصيلوة
ُْي ضهدورة صواء .
ثووم إلووى جوارُووا القعووور الَشوويية ُْووي صاليووة ضو السووَان ضوحشووة ض و اخحيوواء ي تطوووف بهووا الووَ ا ْاخشووباح ي
ْالََُّيات ْاخطياف !
يعَض السيا َُه الَشاُي ثم يسأ في استنكار ع آثارُا في َفوس الَشَُّي الكفار:
أفلوم يسويَْا فوي اخرض فتكوون لهووم لووَ يعقلوون بهوا ? اْ آذان يسووَعون بهوا ? فنَهوا َّل تعَوى اخبعوار ْلكو
تعَى القلوَ التي في العيْر !
إن ضع ووارع الغ ووابَي حي ووالهم شاصع ووة ضوحي ووة ي تتح وويب ب ووالعبَ ي ْتنط ووق بالعظ ووات  . .أفل ووم يس وويَْا ف ووي
اخرض)فيَُْوا فتووحى لهوم بوالعبَة ? ْتنطوق لهوم بلسواَها البليو ? ْتحويثهم بَوا تنطووي عليوه ضو عبوَ ? فتكوون
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لهووم لوووَ يعقلووون بها)فتووير ضووا ْراء ُووَه ا ثووار الوويْارس ض و سوونة َّل تتخلووَّْ .ل تتبووي  .أْ آذان يسووَعون
بها)فتسَ أحا ي

اخحياء ع تل اليْر الَهيضة ْا بار الَعطلة ْالقعور الَوحشة ? .

أفلووم تكو لهووم لوووَ ? فوونَهم يووَْن َّْل يوويرُّون ي ْيسووَعون َّْل يعتبووَْن فنَهووا َّل تعَووى اخبعووار ْلكو تعَووى
القلوَ التي في العيْر)!
ْيَع في تحييي ضواة القلوَ :التي في العيْر)زيا ة في التوُّيي ي ْزيا ة في إثبات العَى لتلو القلووَ علوى
ْجه التحييي !
َُه القلوَ ضبعوَة لداشو

ْلو كاَ

بالوََُّا ي ْجاشو

بوالعبَة ي ْجنحو

إلوى اإليَوان صشوية العاقبوة الَاثلوة فوي

ضعارع الغابَي ي ُْي حولهم ُّ,يَ .
ْلكنهم بيَّل ض التأضك في تل الَعارع ي ْالدنوح إلى اإليَان ي ْالتقوا ض العَاَ  . .راحوا يسوتعدلون بالعوَاَ
الَي أصَه

عنهم إلى أجك ضعلوَ:

( ْيستعدلوَ بالعَاَ ْ .ل يخل.

ْعيه ْ .إن يوضا عني رب ُّأل .سنة ضَا تعيْن ). .

أَ الظوالَي فوي ُّوك حوي  .يوَْن ضعوارع الظوالَي ي ْيقوَأْن أصبوارُم ْيعلَوون ضعوا َُم  .ثوم إذا ُوم

ْذلو

يسلكون طَيقهم غيَ َاقَي إلى َهايوة الطَيوق ! فونذا ذُّوَْا بَوا َوا أسوالفهم اسوتبعيْا أن يعويبهم ضوا أصوابهم .
 .ثوم يطغوى بهوم الغوَْر ْاَّلسوتهتار إذا أضلوى لهوم

علوى سوبيك اَّلصتبوار  .فونذا ُوم يسوخَْن ضَو يخووفهم ذلو

الَعيَ ْ .إذا ُم  -ض السخَية  -يستعدلون ضا يوعيْن ! ْل يخل.

ْعيه)فهو آت في ضوعيه الَي أ ار ه

ْ يره ْفق حََته ْ .استعدا الناس به َّل يعدلوه ُّوي َّل تبطوك الحََوة الَقعوو ة ضو تأجيلوه ْ .تقوييَ الوزض

في حساَ
ْلقي أضلى

غيَه في حساَ البشَْ :إن يوضا عني رب كأل .سنة ضَا تعيْن). .

للك,يَ ض تل القَا الهالكة فلم يَ َُا اإلضالء ضنديوا لهوا ضو الَعويَ الَحتووَ ْالسونة الَطوَ ة

في ُال الظالَي :
ُّْأي ض

َية أضلي

لها ُْي قالَة ي ثم أصَتها ي ْإلي الَعيَ . .

ُّها َّ
اس ِإََّ ََا أَََا
الن ُ
ُ ْك َيا أَي َ
سعوا ِفي آي ِاتَنا ضع ِ
اج ِزي َ
َ َُ
َ َْ

َّ ِ
َل ُكم َ َِيَ ُّضِبوي َ )49ف َّال ِوَي آضنووا ْع َِلُووا َّ ِ ِ
ِ
ْ َ
العوال َحات َل ُهوم َّض ْغف َوَة َِْرْز َُّ ِوَيم )َْ (50الوَي َ
َ َُ َ َ
ِ
اَ اْل َد ِحي ِم( ) 51
َص َح ُ
أ َُْْلئ َ أ ْ
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فَوا بوا ُو َّلء الَشوَُّي يسوتعدلون بالعوَاَ ي ْيهوزأْن بالوعيوي ي بسوبب إضوالء

لهوم حينوا ضو الزضوان إلوى أجوك

ضعلوَ ? .
اليرس ال,اَي 51 - 49:الَسو النَيَ ْاصتالف ضو  .الناس ض رسالته ْاصتالف ضعيَُم
ْعني َُا الحي ض عَض ضعارع الغوابَي ي ْبيوان سونة

فوي الََوَبي  . .يلتفو السويا بالخطواَ إلوى رسوو

ل ي لينَر الناس ْيبي لهم ضا ينتظَُم ض ضعيَ:
( ك:يا أيهوا النواس إََوا أَوا لكوم َوَيَ ضبوي  .فالوَي آضنووا ْعَلووا العوالحات لهوم ضغفوَة ْرز ُّوَيم ي ْالوَي سوعوا
في آياتنا ضعاجزي أْلئ أصحاَ الدحيم). .
ْيَحض السيا ْقيفة الَسو

ل ي فوي ُوَا الَقواَ لاَوَار :إََوا أَوا لكوم َوَيَ ضبوي ). .لَوا يقتضويه التكوَيب

ْاَّلستهزاء ْاستعدا العَاَ ض إبَاز اإلََار  . .ثم يأصَ في تفعيك الَعيَ:
فاضا الَي آضنوا ْأتبعووا إيَواَهم بََ,توه التوي توي علوى تحققوهْ :عَلووا العوالحات)فدو از ُم ضغفوَة ضو ربهوم)ي لَوا
سل .ض ذَوبهم أْ تقعيَُم ي ْرز َُّيم)غيَ ضتهم َّْل ضهي !
ْأضا الَي بَلوا غاية جهيُم في تعطيك آيات

ع أن تبلو القلووَ ي ْتتحقوق فوي حيواة النواس ْ -آيوات

ُوي

َّل له على الحق ُْوي شوَيعته ُّوَل للخلوق  -فأضوا ُو َّلء فقوي جعلهوم ضوالكي للدحويم ْ -يوا لسوو ها ضو ضلكيوة -

في ضقابك ذل الَز الكَيم !
اليرس ال,ال  54 - 52:حفظ

للَسو ض ْساْس الشيطان ْض يستديبون لتل الوساْس

الَي يحفظ عوته ض تكَيب الَََبي ي ْتعطيك الَعوو ي ي ْضعواجزة الَعواجزي  . .يحفظهوا ُّوَل ضو ُّيوي

الشيطان ي ْض ضحاْلته أن ينفَ إليها ض صال أضنيات الَسك النابعة ض طبيعتهم البشَية ُْ .وم ضععووضون ضو

الشيطان ْلكنهم بشَ تَتي َفوسهم إلوى أضواَي تتعلوق بسوَعة َشوَ عووتهم ْاَتعوارُا ْإ ازلوة العةبوات ضو طَيقهوا .

فيحواْ الشويطان أن ينفوَ ضو صوال أضواَيهم ُوَه فيحوو الويعوة عو أصوولها ْعو ضوازينهوا  . .فيبطوك

كيوي

الشوويطان ي ْيعووون عوتووه ي ْيبووي للَسووك أصووولها ْضوازينهووا ي فوويحَم آياتووه ي ْيزيووك كووك شووبهة فووي قوويم الوويعوة

ْْسا لها:
بلو ضو رسوو َّْل َبوي إَّل إذا تَنوى ألقوى الشويطان فوي أضنيتوه ي فينسو

ضوا يلقوي الشويطان ي ثوم

ْضا أرسلنا ض

الظالَي لفي شقا بعيي ْ .ليعلم الَي أْتوا العلم أَه الحق ض رب في ضنوا به فتخب

لهوا ي

يحَوم

آياتوه ي

علويم حَويم  .ليدعوك ضوا يلقوي الشويطان فتنوة للوَي فوي لووبهم ضوَض ْالقاسوية لووبهم ي ْإن
لوه لووبهم ي ْإن

الَي آضنوا إلى صَاط ضستةيم . .
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لقي رْي

في سبب َوزْ ُوَه ا يوات رْايوات ُّ,يوَة ذَُُّوا ُّ,يوَ ضو الَفسوَي  .وا ابو ك,يوَ فوي تفسويَهْ":لكنها

ض طَ ُّلها ضَسلة ي ْلم أرُا ضسنية ض ْجه صحي .

أعلم " .

ْأك,وَ ُوَه الَْايوات تفعويال رْايوة ابو أبوي حواتم  .ا :حويثنا ضوسوى بو أبوي ضوسوى الكووفي  ,حويثنا ضحَوي بو
إسحا الشيبي ي حيثنا ضحَي بو فلوي ي عو ضوسوى بو عةبوة ي عو ابو شوهاَ ي ا :أَزلو

سوورة الوندم ي ُّْوان

الَشَُّون يقولون:لو ُّان َُا الَجك يََُّ آلهتنا بخيَ أ َرَاه ْأصحابه ْلكنه َّل يََُّ ض صوال .ينوه ضو اليهوو

ْالنعارا بَ,ك الَي يََُّ آلهتنا ض الشوتم ْالشوَ ُّْ .وان رسوو

ل ي وي اشوتي عليوه ضوا َالوه ْأصوحابه ضو

أذاُم ْتكَيبهم ي ْأحزَه ةاللهم فكان يتَنى ُياُم  .فلَا أَز

طان ِفي أ ِ ِ ِ
ه ضوا ُيْل ِقوي َّ
ْضا أ َْرسْلَنا ِض َ ْبلِ َ ِض َّرسو َّ ََّْل ََِب َّي ِإ ََّّل ِإ َذا تَََّنى أَْلَقى َّ
ان ثُ َّوم ُي ْح ِك ُوم
الش ْوي َ
طُ
الش ْي َ ُ
ْ
ُ َ
نسو ُ َّ ُ َ
ُضنيَّته َفَي َ
َ
ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ووب ُه ْم َْإِ َّن
هُ َآي ِاتووه َ َّ
َّ
هُ َعلوويم َحكوويم  )52لَي ْد َعو َوك َضووا ُيْلقووي الشو ْوي َ
طُ
ان ف ْتَنووة َللووَي َ فووي ُ لُوووب ِِهم َّضو َوَض َْاْلَقاسو َوية ُ لُو ُ
ِ
َّ
الظوالِ َِي َل ِفوي ِشوَقا َّ ب ِعي َّوي ْ )53لِويعَلم َّال ِوَي أُْتُووا اْل ِعْلوم أَََّوه اْلح ُّ ِ
ه
َ
َ
وق ضو َّرَِبو َ َف ُي ْ ِض ُنووا ِبوه َفتُ ْخِبو َ َل ُوه ُ لُ ُ
َ
ووب ُه ْم َْإِ َّن َّ َ
َ ُ َ
َ َْ َ
صوَ َّ
ِ َّ ِ
ِ
واع ُة َب ْغتَوة أ َْْ َيوأِْتَي ُه ْم
يم َََّْ )54ل َي َا
اط ُّض ْسوتَ ِة َّ
وز ُ َّال ِوَي َ ََُّف ُوَْا ِفوي ِض ََْي َّوة َِض ْن ُوه َحتَّوى تَوأِْتَي ُه ُم َّ
الس َ
آض ُنوا ِإَلوى َ
َل َها الَي َ َ
َّ ِ
ات ِفوي جَّن ِ
والح ِ
وات َّ ِ
يم  )55اْلَْل يوضِئ ََّ ََِّمِ يح ُكم بيَنهم َف َّال ِوَي آض ُنووا ْع َُِلووا َّ ِ
اَ َي ْو ََّ َع ِة َّ
النعوي ِم َْ )56الوَي َ
َ َ ََ
َ
الع َ
َعَ ُ
َ ْ ُ َْ ُ ْ
ُ ُ َْ َ
َكَف َُْا ََُّْ ََّ ُبوا ِب َ,ي ِاتَنا َفأ َُْْلِئ َ َل ُه ْم َعَاَ ُّض ِهي ( ) 57

سوورة الوندم وا  :أفَأيتم الوالت ْالعوزا ْضنواة ال,ال,وة اخصوَا ? ألكوم الوََُّ ْلوه اخَ,وى ?)ألقوى الشويطان عنويُا

كلَوات حوي ذُّوَ

الطواغيو

فقوا ْ:إَه لهو الغَاَيوق العلوى ي ْإن شوفاعته لهوي التوي تَتدوى ُّْ . .وان ذلو

ض سد الشيطان ْفتنته  . .فو ع

ُاتان الكلَتان في لب ُّك ضشَ بََة ي ْزلو

ي ْ والوا :إن ضحَويا وي رجو إلوى ينوه اخْ ْ يو

وضوه  . .فلَوا بلو رسوو

بهوا ألسونتهم ي ْتباشوَْا بهوا

ل ي آصوَ الوندم سودي ي ْسودي

كك ض حضَه ض ضسلم أْ ضشَ  .غيَ أن الوليي ب الَغيَة ُّان رجال كبيو اَ فَفو ضوكء ُّفوه ت اَبوا فسودي عليوه .
فعدووب الفَيقووان ُّالَُووا ض و جَوواعتهم فووي السوودو
الَشَُّي ضعهم على غيَ إيَان َّْل يقي .

لسوودو

ل ي فأضووا الَسوولَون فعدب ووا لسوودو

رسووو

ْلوم يَو الَسولَون سوَعوا الوَي ألقوى الشويطان فوي ضسواض الَشوَُّي ي فاطَأَو
ألقووى الشوويطان فووي أضنيووة رسووو
فسديْا لتعظيم آلهتهم  .ففش

أَفسوهم  -أي الَشوَُّون  -لَوا

ل ي ْحوويثهم بووه الشوويطان أن رسووو

ل ي ووي أَُووا فووي السووورة ي

تل الكلَة فوي النواس ; ْأقهَُوا الشويطان حتوى بلغو

أرض الحبشوة ْضو بهوا ضو

الَسولَي :عَ,ان بو ضظعوون ْأصوحابه ; ْتحويثوا أن أُوك ضَوة وي أسولَوا ُّلهوم ي ْصولوا ضو رسوو
سدو الوليي ب الَغيَة على التَاَ على ُّفوه ْحويثوا أن الَسولَي
ضوا ألقوى الشويطان ي ْأحَوم

وي أضنووا بََوة ي فوأ بلوا سوَاعا ي ْ وي َسو

آياتوه ي ْحفظوه ضو الفَيوة  ْ ,ا ْ :ضوا أرسولنا ضو

تَنوى ألقوى الشويطان فوي أضنيتوه  ,فينسو

ْبلغهوم

ضوا يلقوي الشويطان  .ثوم يحَوم

بلو ضو رسوو َّْل َبوي إَّل إذا

آياتوه .
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علويم حَويم  .ليدعوك ضوا

يلقووي الشوويطان فتنووة للووَي فووي لوووبهم ضووَض ْالقاسووية لوووبهم ْ .إن الظووالَي

لفووي شووقا بعيووي) . .فلَووا بووي

ضاءه ي ْبَأه ض سد الشيطان اَقلب الَشَُّون بضاللتهم ْعياْتهم على الَسلَي ي ْاشتيْا عليهم" . .

وا

ابو ُّ,يَ ْ:ووي سووا البغوووي فوي تفسوويَه رْايووات ضدَوعووة ضو ُّووالَ ابو وبوواس ي ضحَووي بو

ْغيََُا بنحو ض ذل ي ثم سوأ ُوا ُنوا سو اَّل:كيف ْ و ض,وك ُوَا ضو الععوَة الَضوَوَة ضو
 -صولوات

ل ي ْليا َُّل في َفا اخضَ ي بك إََا ُّان ضو صوني الشويطان َّل

ع رسو الَحَ [ ل ي ْعلى آله ْسلم -

أعلم .

ْ ا البخاري :وا ابو وبواس :فوي أضنيتوه)إذا حويب ألقوى الشويطان فوي حيي,وه  .فيبطوك

ضوا يلقوي الشويطان ثوم

آياته).

ْ ا ضداُي :إذا تَنى)يعني إذا ا
ْ ووا

تعوالى لَسووله

ْسوالضه عليوه  -ثوم حَوى أجوبوة عو النواس  ,ضو ألطفهوا أن الشويطان أْ و فوي ضسواض الَشوَُّي

ذل  .فتوَُوا أَه صير ع رسو

يحَم

كعووب القَقووي

البغووويْ:أك َ,الَفسوَي

ْيقا أضنيتهَ :اءته .

ووالوا:ضعنى ولووه :تَنى)أي تووال ْ و أَ ُّتوواَ

ألقووى الشوويطان فووي أضنيتووه)أي فووي

تالْته .
ْ ا اب جَيَ ع تفسيَ تَنى)بَعنى تالَُ:ا القو أشبه بتأْيك الكالَ !
َُه صالصة تل الَْايات في َُا الحيي

الَي عَف بحويي

الغَاَيوق ُْ . .وو ضو َاحيوة السوني ْاُوي اخصوك .

ا علَاء الحيي :إَه لم يخَجه أحي ض أُك العحة ي َّْل رْاه بسني سليم ضتعك ثقة  ْ .ا أبوو بَوَ البزارُ:وَا

الحيي

َّل َعلَه يَْا عو النبوي ل ي بنسونا ضتعوك يدووز ذُّوَه ُْوو ضو َاحيوة ضوةووعه يعوا َ أصوال ضو

أصو العقيية ُْو ععَة النبي [ ل ي ض أن ييس عليه الشيطان شيئا في تبلي رسالته .
ْ وي أْلو الَستشوَ ون ْالطواعنون فوي ُوَا الويي بوَل الحويي
ْاخضَ في َُا ُّله َّل ي,ب

ي ْأذاعووا بوه ي ْأثوارْا حولوه عداجوة ضو القوو .

للَنا شة ي بك َّل يع أن يَون ضوةوعا للَنا شة .

ُْنوا ضو الونآ ذاتوه ضوا يسوتبعي ضعوه أن يَوون أن يَوون سوبب َوزْ ا يوة شويئا ُّهوَا ي ْأن يَوون ضيلولوه حا ثوا
ضفوَ ا ْ و للَسوو

ضو

ل ي فوالنآ يقوَر أن ُوَه القاعوية عاضوة فوي الَسواَّلت كلهوا ضو الَسوك ُّلهومْ :ضوا أرسولنا

بلو ضو رسوو َّْل َبوي إَّل إذا تَنوى ألقوى الشويطان فوي أضنيتوه ي فينسو

ضوا يلقوي الشويطان ي ثوم يحَوم

آياته) . .فال بي أن يَون الَقعو أض اَ عاضا يستني إلى صفة في الفطَة ضشتَُّة بي الَسوك جَيعوا ي بوصوفهم ضو
البشَ ي ضَا َّل يخال .الععَة الَقَرة للَسك .
َُْا ضا َحاْ بياَه بعون

.

أعلم بَ اَ ه ي إََا َح َفسَ ُّالضه بقير إ راكنا البشَي . .
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إن الَسك عنيضا يَلفون حَك الَسالة إلى النواس ي يَوون أحوب شويء إلوى َفوسوهم أن يدتَو النواس علوى الويعوة ي
ْأن ييرُّوا الخيَ الوَي جواءُْم بوه ضو عنوي

فيتبعووه ْ . .لكو العةبوات فوي طَيوق الويعوات ُّ,يوَة ْالَسوك بشوَ

ضحويْ ْ اخجوك ُْ .وم يحسوون ُوَا ْيعلَوَوه  .فيتَنوون لوو يدوَبون النواس إلوى عووتهم بأسوَع طَيوق  . .يوو ْن

ض,ال لو ُا َوا الناس فيَا يعز على الناس أن يتَُّوه ض عا ات ْتقاليي ْضورْثات فيسَتوا عنهوا ض توا لعوك النواس
أن يفيئووا إلوى الهويا ي فونذا صلووا فيوه أضَو صوَفهم عو تلو الَورْثوات العزيوزة ! ْيوو ْن ضو,ال لوو جوارُْم فوي

شيء يسيَ ضو رببوات َفوسوهم رجواء اسوتيراجهم إلوى العقيوية  ,علوى أضوك أن توتم فيَوا بعوي توَبيتهم العوحيحة التوي

تطَ َُه الَببات الَألوفة !
ْيوو ْن ْ .يوو ْن  .ضو ض,وك ُوَه اخضواَي ْالَببوات البشوَية الَتعلقوة بنشوَ الويعوة ْاَتعوارُا  . .ذلو علوى حوي
يَيي

أن تَضي الويعوة علوى أصوولها الكاضلوة ي ْفوق ضوازينهوا اليقيقوة ي ثوم ضو شواء فليو ض ْضو شواء فليَفوَ .

فالكسب الحةيقي لليعوة في التقييَ اإللهي الكاضك غيَ الَشوَ بضع .البشوَ ْتقوييَُم ُ . .وو أن تَضوي علوى

تلو

اخصوو ْفوق تلو الَووازي ي ْلوو صسوَت اخشوخال فوي أْ الطَيوق  .فاَّلسوتقاضة اليقيقوة العوارضة علوى

أصوو الويعوة ْضقاييسوها ُّفيوك أن ي,نوي ُو َّلء اخشوخال أْ ضو ُوم صيوَ ضونهم إلوى الويعوة فوي َهايوة الَطواف ي
ْتبقى ض,ك اليعوة سليَة َّل تخي

ي ضستةيَة َّلعوج فيها َّْل اَحناء . .

ْيدوي الشوويطان فوي تلو الَببوات البشوَية ي ْفووي بعوض ضوا يتووَجم عنهوا ضو تعوَفات أْ كلَووات  ,فَصوة للكيووي
لليعوة ي ْتحويلها ع

واعيُا ي ْالقاء الشبهات حولها في النفووس ْ . .لكو

يحوو

ْن ُّيوي الشويطان ي ْيبوي

الحَوم الفاصوك فيَوا ْ و ضو تعوَفات أْ كلَوات ْ ,يَلو .الَسوك أن يَشوفوا للنواس عو الحَوم الفاصوك ي ْعَوا

يَوون وي ْ و ضونهم ضو صطوأ فوي اجتهوا ُم للويعوة َُّ .وا حويب فوي بعوض تعوَفات الَسوو
اتداُاته ي ضَا بي
بَل يبطك
(

ل ي ْفوي بعوض

فيه بياَا في القَآن . .

ُّيي الشيطان ي ْيحَم

آياته ي فال تبقى ُنال شبهة في الوجه العواَ :

علي م حَويم) . .فأضوا الوَي فوي لووبهم ضوَض ضو َفوا أْ اَحوَاف ي ْالقاسوية لووبهم ضو الكفوار الَعاَويي

فيدويْن فوي ض,ووك ُوَه اخحووا ضووا ة للدوي ْاللدوواج ْالشوقا ( ْ:إن الظوالَي لفووي شوقا بعيوي)ْ .أضووا الوَي أْتووا
العلم ْالَعَفة فتطَئ

لوبهم إلى بيان

ْحََه الفاصكْ :إن

لها الَي آضنوا إلى صَاط ضستةيم . .

ْفوي حيواة النبوي ل ي ْفوي تواري الويعوة اإلسوالضية َدوي أض,لوة ضو ُوَا  ,تغنينوا عو تأْيوك الكوالَ ي الوَي أشوار
إليه اإلضاَ اب جَيَ رحَه

.

َدي ض ذلو ض,واَّل فوي عوة ابو أَ ضَتووَ  -رةوي
يقو :يوا رسوو

أ َ نوي ْعلَنوي ضَوا علَو

الَغيَة يو لو يهييه إلى اإلسالَ ْضعه صنا يي َي

عنوه  -اخعَوى الفقيوَ الوَي جواء إلوى رسوو

ي ْيَوَر ُوَا القوو ْالَسوو

لي

ل ي ضشوغو بوأضَ الوليوي بو

ي ْاب أَ ضَتوَ َّل يعلوم أن رسوو

This file was downloaded from QuranicThought.com

ل ي ضشوغو بهوَا

اخضَ  .حتى ُّوَه ي رسوو

فوي ُوَا َآَوا يعاتوب فيوه الَسوو

ل ي إلحاحوه فعوبا ْأعوَض عنوه  . .فوأَز

عتابا شيييا:
(وبا ْتولى  .أن جاءه اخعَى ْ .ضا يويري لعلوه يزُّوى ي أْ يوََُّ فتنفعوه الوََُّا ! أضوا ضو اسوتغنى ي فأَو

لوه

تعيا ? ْضا علي أَّل يزُّى ? ْأضا ض جاء يسعى ُْو يخشى فأَ عنوه تلهوى ? ُّوال ! إَهوا توََُّة فَو شواء
ذَُّه .). . .

ْبهوَا ر

للويعوة ضوازينهوا اليقيقوة ْقيَهوا العوحيحة ْ .صوح تعوَف رسوو

رغبته في ُياية صنا يي َي

ي طَعوا فوي إسوالَ ضو ْراءُوم ُْوم ك,يوَْن  .فبوي

أصوولها اليقيقوة أُوم ضو إسوالَ أْلئو
ْأحَم

آياته ْ .اطَأَ

ْلقوي كوان رسوو

ل ] الوَي فعتوه إليوه ي
لوه:أن اسوتقاضة الويعوة علوى

العونا يي ْ .أبطوك ُّيوي الشويطان ضو الويصو إلوى العقيوية ضو ُوَه ال,غوَة ي

إلى َُا البيان لوَ الَ ضني .

ل ي بعوي ذلو يَوََ ابو أَ ضَتووَ ْ .يقوو إذا رآه ":ضَحبوا بَو عواتبني فيوه ربوي " ْيقوو

لهُ ":ك ل ض حاجة " ْاستخلفه على الَيينة ضَتي .
كَل ْ ضا رْاه ضسولم فوي صوحيحه ا :حويثنا أبوو بَوَ بو أبوي شويبة ي حويثنا ضحَوي بو عبوي

اخسويي ي عو

إسو اَ يك ي عو الَقوياَ بو شوَي ي عو أبيوه ي عو سوعي ُ -وو ابو أبوي ْ وال  -ا :كنوا ضو النبوي ل ي سوتة

َفَ  .فقا الَشَُّون للنبي ل ي:أطَ ُ َّلء َّل يدتَ ون علينا  .ا ُّْ:ن

ل ي ضوا شواء

ي ْبال ي ْرجالن َسوي اسوَيهَا  .فو و فوي َفوا رسوو

عز ْجكَّْ :ل تطَ الَي ييعون ربهم بالغياة ْالعشي يَييْن ْجهه).

َُْوَا ر

أَا ْاب ضسوعو ي ْرجوك ضو ُوَيك
أن يقو ي فحويب َفسوه ي فوأَز

للويعوة قيَهوا الَدوَ ة ي ْضوازينهوا اليقيقوة ْ .ر ُّيوي الشويطان فيَوا أ ار أن يويصك ضو تلو ال,غوَة .

ثغَة الَببة البشَية في استَالة ُّبَاء َي

بنجابة رغبوتهم فوي أن َّل يحضوَ ُو َّلء الفقوَاء ضدلسوهم ضو رسوو

ل ي ْقيم اليعوة أُم ض أْلئ الكبَاء ي ْضا يتب إسالضهم ض إسوالَ اخلووف ضعهوم ْتقويوة الويعوة فوي َشوأتها

بهوم  -كَوا ُّوان يتَنوى رسوو

لي

أعلوم بَعوير القووة الحةيةيوة ي ُْوو اَّلسوتقاضة التوي َّل تَعوى ُووا

شخعيا َّْل عَفا جاريا !
ْلعلوه ضَوا يلحوق بوالَ,لي الَتقويضي ضوا حويب فوي أضوَ زينوب بنو
ض زيي ب حارثة  -رةي

جحو

عنه ُّْ -ان ي تبناه بك النبوة ي فكوان يقوا له:زيوي بو ضحَوي  .فوأ ار

َُا اإللحا َُْه النسبة فقا تعالى(  :ا عوُم بوا هم ُوو أ سول عنوي
ُّْان زيي  -رةي

ابنوة عَوة رسوو

[ ل ي فقوي زْجهوا

عنه  -أحب الناس إلى رسو

أن يقطو

)ْ وا ْ :ضوا جعوك أ ويواءكم أبنواءكم). .

ل ي فزْجه ض ابنوة عَتوه زينوب بنو جحو

 -رةوي

عنهوا  -فلوم تسووتقم بينهَوا الحيوواة ُّْ . .واَوا فوي الداُليووة يََُوون أن يتوزْج الَتبنوي ضطلقووة ضتبنواه  .فووأ ار

سوبحاَه إبطوا ُوَه العوا ة ي َُّوا أبطوك َسوبة الولوي إلوى غيوَ أبيوه  .فوأصبَه رسووله ل ي أَوه سويزْجه ضو زينوب
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بعي أن يطلقها زيي  -لتكون َُه السنة ضبطلة لتل العا ة ْ -لك النبي ل ي أصفى في َفسه ضا أصبوَه بوه

.

ُّْوان ُّلَاشوَا إليوه زيوي تعوَر الحيواة ضو زينوب وا لوه (:أضسو عليو زْج )ضَاويوا فوي ُوَا ُّ اَ يوة القووَ لزْاجوه
ضنها حي يطلقها زيي ْ .قوك يخفوي ضوا وير

جا في صاطَ الَسو
ْإذ تقووو للووَي أَعووم
ْتخشى الناس

إقهواره حتوى طلقهوا زيوي  . .فوأَز

ل ي ْيقَر القواعي التي أ ار
عليووه ْأَعَ و

ْ .تخفووي فووي َفس و

ضبييووه ي

ضووا

أحوق أن تخشواه  .فلَوا ضوى زيوي ضنهوا ْطو أَ زْجناكهوا لكوي َّل يَوون علوى الَو ضني حوَج فوي

عا شة  -رةى

ل كتمْ :تخفي في َفس ضا
َُْوَا أَفوَ

أن يقوَ تشَيعه في َُه الَسألة عليها :

عليه:أضس و علي و زْج و ْاتووق

أزْاج أ ويا هم إذا ضوا ضنه ْط اَ ُّْ .ان أضَ
ْلقي صي

فوي ُوَا َآَوا ي يَشو .عَوا

ضفعوَّل . .

عنها ُْي تقو :لوو ُّوتم ضحَوي ل ي شويئا ضَوا أْحوي إليوه ضو كتواَ
ضبييه ي ْتخشى الناس

تعوالى

أحق أن تخشاه ). .

شوَيعته ْأحََهوا ي ُّْشو .ضوا صوالج صواطَ رسوو

ل ي ضو ُّ اَ يوة القووَ لزْاجوه ضو ضطلقوة

ويه ْ .لم يََ للشيطان أن ييصك ض ُوَه ال,غوَة ْ .توَ الوَي فوي لووبهم ضوَض ْالقاسوية لووبهم يتخوَْن ضو

َُه الحا ثة ي ضا ة للشقا ْالديا ضا ت از !!!
َُا ُو ضا َطَئ إليه في تفسيَ تل ا يات .

الها ي إلى العواَ .

ْلقي تيف الحَاسة ْالح اَرة أصحاَ اليعوات  -بعي الَسوك ْ -الَببوة الَلحوة فوي اَتشوار الويعوات ْاَتعوارُا . .
توويفعهم إلووى اسووتَالة بعووض اخشووخال أْ بعووض العناصووَ باإلغضوواء فووي أْ اخضووَ ع و شوويء ضو ضقتضوويات
اليعوة يحسبوَه ُم ليا أصيال فيها ي ْضداراتهم في بعض أضَُم ُّي َّل ينفَْا ض اليعوة ْيخاصَوَها !
ْلقي تيفعهم َُّل إلى اتخاذ ْسا ك ْأسواليب َّل تسوتةيم ضو ضووازي الويعوة اليقيقوة ي َّْل ضو ضونهج الويعوة الَسوتةيم
ْ .ذلو حَصوا علوى سوَعة اَتعوار الويعوة ْاَتشوارُا ْ .اجتهوا ا فوي تحقيوق "ضعولحة الويعوة " ْضعولحة الويعوة

الحةيةية في استقاضتها على النهج ْن اَحَاف ليك أْ ُّ,يَ  .أضا النتا ج فهي غيب َّل يعلَوه إَّل

 .فوال يدووز

أن يحسوب حَلوة الويعوة حسواَ ُوَه النتوا ج إََوا يدوب أن يَضووا علوى َهوج الويعوة الواةو العوَي الوي يق ي
ْأن ييعوا َتا ج َُه اَّلستقاضة هلل ْ .ل تكون إَّل صي اَ في َهاية الَطاف .

ُْا ُو ذا القَآن الكَيم ينبههم إلى أن الشيطان يتَبآ بأضواَيهم تلو لينفوَ ضنهوا إلوى صوَيم الويعوة ْ .إذا ُّوان
وي ععوم أَبيواءه ْرسوله فلوم يََو للشويطان أن ينفوَ ضو صوال رببواتهم الفطَيوة إلوى عووتهم  .فغيوَ الَععووضي

في حاجة إلى الحَر الشييي ض َُه الناحية ْ ,التحَج البال ي صيفة أن ييصك عليهم الشيطان ض ثغَة الَببوة فوي
َعوَة الويعوة ْالحوَل علوى ضوا يسوَوَه "ضعولحة الويعوة "  . .إن ُّلَوة "ضعولحة الويعوة " يدوب أن تَتفو ضو
وواضوس أصووحاَ الوويعوات ي خَهووا ضزلووة ي ْضوويصك للشوويطان يووأتيهم ضنووه ي حووي يعووز عليووه أن يووأتيهم ض و َاحيووة

ضعلحة اخشخال ! ْلقي تتحو "ضعلحة الويعوة " إلوى صونم يتعبويه أصوحاَ الويعوة ْينسوون ضعوه ضونهج الويعوة
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اخصيك !  . .إن على أصحاَ اليعوة أن يستةيَوا على َهدها ْيتحَْا َُا النهج ْن التفات إلى ضوا يعةبوه ُوَا

التحوَي ضو َتوا ج وي يلووح لهوم أن فيهوا صطو اَ علوى الويعوة ْأصوحابها ! فوالخطَ الوحيوي الوَي يدوب أن يتقووه ُوو
صطَ اَّلَحَاف ع النهج لسبب ض اخسباَ ي سواء ُّان َُا اَّلَحَاف ك,ي اَ

ْ َّال َِي َ َُاجَْا ِفي سِب ِ
الَِازِي َ ( ) 58
هِ ثُ َّم ُِتُلوا أ َْْ َضاتُوا َلَي َُْزَ َّن ُه ُم َّ
يك َّ
ه َل ُه َو َص ْي َُ َّ
هُ ِرْز ا َح َسنا َِْإ َّن َّ َ
َُ
َ
َ
أعوَف ضوونهم بالَعوولحة ُْوم ليسووا بهوا ضَلفووي  .إََووا ُوم ضَلفوون بووأضَ ْاحوي  .أَّل ينحَفووا عو
أْ لوويال .
الَنهج ي ْأَّل يحييْا ع الطَيق . .
اليرس الَاب  58 - 55:ش الكفار بالحق ْعَابهم في ا صَة ضقابك َعيم الَتقي
ْيعقب السيا على تل ا يات ْضا فيها ض صياَة ليعوة

ض ُّيوي الشويطان بوأن الوَي يَفوَْن بهوا ضويحورْن

ينتظَُم العَاَ الَهي :
(َّْل يو از الوَي ُّفوَْا فوي ضَيوة ضنوه حتوى توأتيهم السواعة بغتوة أْ يوأتيهم عوَاَ يووَ عةويم  .الَلو يوضئوَ هلل يحَوم
بينهم  .فالَي آضنوا ْعَلوا العالحات في جنات النعيم ْ ,الَي ُّفَْا َُّْبوا ب,ياتنا فأْلئ لهم عَاَ ضهي ).
ذلو

شوأن الووَي ُّفوَْا ضو القوَآن ُّلوه ي يووََُّه السويا بعووي بيوان ضووو فهم ضَوا يلقووي الشويطان فوي أضنيووات اخَبيوواء

ْالَسوك ي لَووا بووي الشووأَي ضو تشوابه ْاتعووا  .فهووم َّل ي ازلووون فووي ريبووة ضو القوَآن ْشو  .ضنشووأ ُووَه الَيبووة أن
لووبهم لووم تخالطهووا بشاشوته فتووير

ضوا فيووه ضو حةيقووة ْصووي ْ .يظوك ُووَا حووالهم حتوى تووأتيهم السوواعة بغتووة أْ

يأتيهم عَاَ يوَ عةيم)بعي قياَ الساعة ْْ .صَُ .ا اليوَ بالعةيم ْص .يلقي قال صاصوا  .فهوو يووَ َّل يعقوب
. .إَه اليوَ اخصيَ . .
فوي ُوَا اليووَ الَلو هلل ْحويه  .فوال ضلو خحوي ي حتوى الَلو الظواَُي الوَي ُّوان يظنوه النواس فوي اخرض ضلكوا .
ْالحَووم يوضئووَ هلل ْحوويه ي ُْووو يقضووي لكووك فَيووق بد از ووه الَقسوووَ (:فالووَي آضن ووا ْعَل ووا العووالحات فووي جنووات

النعيم)ْ . .الَي ُّفَْا ب,ياتنا فأْلئ لهم عَاَ ضهي ) . .جزاء الكيوي لويي

ي ْجوزاء التكوَيب ب,ياتوه البينوات .

ْجزاء اَّلستكبار ع الطاعة هلل ْالتسليم . .
الوحووية الَابعووة 78 - 58:الَوةوووع:رب الَهوواجَي ْضظوواَُ وويرة

ْاخ لووة علووى الوحياَيووة ْعدووز غيووَ

ْْقيفة اخضة الَسلَة ضوةوع الوحية
اَتهوى الوويرس الَاةوي ببيووان عاقبوة الَو ضني ْالََوَبي يووَ يَووون الَلو هلل ْحوويه ْ .ذلو
لَسله ي ْصياَته ليعوته ي ْثوابه لَ ي ض بها ي ْعقابه لَ يََبها .
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فووي سويا َعوَة

فا ن يبيأ َُا اليرس بالحيي

ع الَهاجَي ي بعيضا سبق اإلذن لهم بالقتا ي فاعا ع عقييتهم يْع وبوا تهم

ي ْ فعا للظلم ع أَفسهم ي ْ ي أصَجوا ض
أعيه لهم ض عوض عَا تَُّوا ض

يارُم بغيَ حق ي ْلم تك جَيَتهم إَّل أن يقولوا:ربنا

ي ْيبوي ضوا

يار ْ أضوا . .

ثوم يتحويب بعوفة عاضوة فوي صوورة حَوم عواَ عَو يقو علويهم اَّلعتوياء فيوَ ْن عليوه بَ,لوه ي ثوم يقو علويهم البغوي
في صيغة التوُّيي .

ْالعيْان ي فيعيُم َعَ

ْيعقب على َُا الوعي الوثيق باستعَاض َّل ك القيرة التي تضَ تحقيق ذل الوعوي الوثيوق ُْ . .وي َّل وك ُّوَيوة
تتدلوى فوي صوفحات الكوون ْ َوواضيا الوجوو

ْتووحي بوأن َعوَ

للَظلووضي الوَي يويفعون عو أَفسوهم ي ْ

يعا بون بَ,ك ضا ْ عليهم ي ثم يق عليهم البغي  . .سنة ُّوَية تَتبل بنواضيا الوجو الكبَا . .
ْ عني وَ يتوجوه الخطواَ الووى رسوو

ل ي بوأن لكوك أضوة ضنهدوا ُووي ضوأضورة بوه ْضهيووأة لنهدوه ي ُّوك يشووغك

َفسه بدويا الَشوَُّي ي َّْل يويع لهوم فَصوة لينوازعوه فوي ضنهدوه  .فونن جوا لوه فليَوك أضوَُم إلوى

ي الوَي يحَوم

بينهم يوَ الةياضة فيَا ُّاَوا فيه يختلفون  ,فهو أعلوم بحةيقوة ضوا ُوم عليوه ي ُْوو الوَي يعلوم ضوا فوي السوَاء ْاخرض
.
ْيعوَض بعبوا تهم ضوا لوم ينوز بوه سولطاَا ْضوا لويا لهوم بوه علوم ْبقسووة لووبهم َْفوورُم ضو سوَاع ُّلَوة الحوق ي
حتوى ليَوا ْن يبطشوون بالوَي يتلوون علويهم آيوات
جعلها

ْ .يهوي ُم إزاء َُهوم بالسوطو علوى عواة الحوق بالنوار التوي

ضعيَُم ْْعيُم بها ْعيا َّل بي آت !

ثوم يعلو فوي صوورة بيوان عواَ شواضك للخليقوة عو ةوع .ضو يويعوَهم ضو

ْن

ْ .يعوور ةوعفهم فوي صوورة

زريوة َّل ضبالغوة فيهوا ْ .لكنهوا بطَيقوة عَةوها تدسوم الضوع .الَوزري  .فهوي صوورة ضو َّل يقويرْن علوى ضنازلووة
الَباَ ي َّْل على استنفاذ ضا يسلبهم إياه الَباَ ُْ . .م آلهة َُّا ييعي لهم الَشَُّون !

ْينتهوي الويرس ْتنتهوي السوورة ضعوه بتوجيوه الخطواَ إلوى اخضوة الَ ضنوة لتونهض بتكاليفهوا ُْ .وي تكواليف الوصواية
على البشَية  .ضسوتعية لهوا بوالَُّوع ْالسودو ْالعبوا ة ْفعوك الخيوَ ي ضسوتعينة عليهوا بن اضوة العوالة ي ْإيتواء الزُّواة

ْاَّلعتعاَ بام . .
اليرس اخْ  62 - 58:رب الَهاجَي ْاَتعار الَظلوَ ْاخضور بيي
(ْالَي ُاجَْا في سوبيك
ضيصال يَةوَه ي ْإن

ي ثوم تلووا أْ ضواتوا ي ليوَز نهم

رز وا حسونا ي ْإن

لهوو صيوَ الوَاز ي  .ليويصلنهم

لعليم حليم). .
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ْالهدَة في سبيك

تدَ ض ُّك ضا تهفو له النفا ي ْض ُّك ضا تعتوز بوه ْتحوَل عليوه:اخُوك ْالوييار ْالووط
ي ْتطلعوا إلوى ضوا عنويه

ْالََُّيات ي ْالَا ْسا َ أعَاض الحياة ْ .إي,وار العقيوية علوى ُوَا ُّلوه ابتغواء رةووان
ُْو صيَ ضَا في اخرض جَيعا .
ْالهدَة كاَ
رسو

بك فت ضَة ْقياَ اليْلة اإلسالضية  .أضوا بعوي الفوت فلوم تعوي ُدوَة ْ .لكو جهوا ْعَوك َُّ -وا وا
ل ي فَ جاُي في سبيك

(ْالَي ُاجَْا في سبيك

ْعَك ُّان له حَم الهدَة ُّْ ,ان له ثوابها . .

ثم تلوا أْ ضواتوا ليوَز نهم

على فَاشهم بوالَوت  .فلقوي صَجووا ضو

رز وا حسونا) . .سوواء َّل ووا

يوارُم ْأضووالهم فوي سوبيله ضسوتعيي لكوك ضعويَ ي ْاسوتَْحوا الشوها ة فوي

ُدَتهم ع أي طَيق ي ْةحوا بَك عَض الحياة ْتدَ ْا بهَا هلل  .فتكفك
(ليَز نهم

رز ا حسنا ي ْإن

شوهياء بالقتوك ي أْ َّل ووه

لهوم بوالعوض الكوَيم عَوا فقويْه:

لهو صيَ الَاز ي )ُْ . .و رز أكََ ْأجز

ِ
ِ
ه َلعلِويم حلِويم َ )59ذلِو َ ْضو ْ عا َ ِ ِ
نع َوَََّ ُه َّ
وب ِب ِوه ثوم ب ِغ
َل ُي ْيصَلَّن ُهم ُّض ْي َصال َي َْ َ
هُ
وب ِبَ ْ,وك َضوا ُعوِ َ
ََ َ َ
َ
ة ْوََ ُه َْإِ َّن َّ َ َ
وي َعَل ْيوه َلَي ُ
ُ َّ ُ َ
ه س َِي ب ِ
النهار ِفي َّ
ه يولِج َّ
اللْي َك ِفي َّ
اللْي ِك َْأ َّ
ه َل َعُفو َغُفور َ )60ذلِ َ ِبأ َّ
عيَ )61
َ
َن َّ َ ُ ُ
الن َه ِار َُْيولِ ُج َّ َ َ
ِإ َّن َّ َ
َن َّ َ َ
ضو كوك ضوا تَُّووا :ليويصلنهم ضويصال يَةووَه)فقي صَجووا ضخَجوا يَةوي ي فتعهوي لهوم بوأن يويصلهم ضويصال
يَةووَه ْ .إَوه لَظهوَ لتكوَيم
ْإن

لهوم بوأن يتووصى ضوا يَةووَه فيحققوه لهوم ي ُْوم وبوا ه ي ُْوو صوالقهم سوبحاَه .

لعلويم حلويم) . .علويم بَوا ْ و علويهم ضو قلوم ْأذا ي ْبَوا يَةوي َفوسوهم ْيعوةوها  .حلويم يَهوك  .ثوم

يوفي الظالم ْالَظلوَ الدزاء اخْفى . .
فأضوا الوَي يقو علويهم العويْان ضو البشوَ فقوي َّل يحلَوون َّْل يعوبَْن ي فيوَ ْن العويْان ْ ,يعوا بون بَ,وك ضوا ْ و
علويهم ضو اخذا  .فونن لوم يَوو .الَعتويْن ي ْعواْ ْا البغوي علوى الَظلوووضي تكفوك

عني وَ بنعوَ الَظلوووضي

على الَعتيي :
( ذل و ْ .ض و عا ووب بَ,ووك ضووا عو ووب بووه ثووم بغووي عليووه لينع وََه

 .إن

لعفووو غفووور)ْشووَط ُووَا النعووَ أن

يَون العقاَ عاصا على اعتياء َّل عيْاَا َّْل تبط اَ ْأَّل يتدواْز العقواَ ض,وك ضوا ْ و ضو العويْان ْن ضغواَّلة
.

ْيعقب على ر اَّلعتياء بَ,لوه بوأن

عفوو غفوور  .فهوو الوَي يَلو العفوو ْالَغفوَة  .أضوا البشوَ فقوي َّل يعفوون َّْل

يغفَْن ي ْ ي ي ثَْن القعال ْر العيْان َُْ .ا لهم بحَم بشَيتهم ْلهم النعَ ض
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.

بعوي ذلو يوَبل السويا بوي ْعوي

بالنعوَ لَو يعا وب بَ,وك ضوا عو وب بوه ثوم يقو عليوه البغوي  . .يوَبل بوي ُوَا

الكوَية الكبَا ي التوي تشوهي بقويرة

الوعي ْسن

علوى تحقيوق ْعويه ي َُّوا تشوهي بي وة السون الكوَيوة الَطوَ ة

ضَا يوحي بأن ذل النعَ ُو إحيا َُه السن التي َّل تتخل. .
( ذل بأن

يولج الليك في النهار ي ْيولج النهار في الليك ي ْأن

سَي بعيَ ). .

ُْوي قواَُة طبيعيوة تَوَ بالبشوَ صوباحا ْضسواء ي ْصويفا ْشوتاء  .الليوك يويصك فوي النهوار عنوي الَغيوب ي ْالنهوار
ييصك في الليك عني الشَْ ْ .الليك ييصك في النهار ُْو يطو في ضيصك الشتاء ي ْالنهوار يويصك فوي الليوك ُْوو

يَتوي عنوي ضطلو العويف ْ . .يوَا البشوَ ُوَه الظواَُة ْتلو ضو إيوالج الليوك فوي النهوار ْإيوالج النهوار فوي الليوك
فينسيهم طو ر يتهوا ْطوو ألفتهوا ضوا ْراءُوا ضو

وة النوواضيا ْاط اَ ُوا  .فوال تختوك ضوَة ي َّْل تتو و .ضوَة ُْ .وي

تشهي بالقيرة الحَيَة التي تعَف َُا الكون ْفق تل النواضيا .

ْالسيا يوجه النظَ إلى تل الظاَُة الكوَية الَََْرة التي يَوَ عليهوا النواس غوافلي  .ليفوت بعوا َُم ْضشواعَُم
على يي القيرة ي ُْي تطوي النهار ض جاَب ْتسي الليك ض جاَب ُْ .ي تطوي الليوك ضو جاَوب ْتنشوَ النهوار
ضو جاَوب  .فوي وة عديبوة َّل تختوك ْ ,فوي اطو اَ عديوب َّل يتخلوُّْ . . .وَل َعوَ

لَو يقو عليوه البغوي

ُْوو يويف عو َفسوه العويْان  . .إَوه سونة ضطوَ ة ُّسونة إيوالج الليوك فوي النهوار ْإيوالج النهوار فوي الليوك  .فكوَل
يوزْي

سولطان الَتدبوَي ْينشوَ سولطان العوا لي  .فهوي سونة ُّوَيوة ُّتلو السونة  ,يَوَ عليهوا النواس غوافلي ي

كَا يََْن على َّل ك القيرة في صفحة الكون ُْم َّل يشعَْن !
ذل ضَتبل بأن

ُو الحق  .فالحق ُو الَسيطَ على َظاَ َُا الكون ُّْ .ك ضوا ْن

باطوك يختوك ْيتخلو.

َّْل يطَ أْ يستةيم .
(ذل بأن

ُو الحق ي ْأن ضا ييعون ض

َْه ُو الباطك ْأن

ُو العلي الكبيَ ). .

ْذل تعليك ُّاف ْةَان ُّاف َّلَتعار الحق ْالعي ي ُْزيَوة الباطوك ْالبغوي ُْ .وو كوَل ةوَان َّلطو اَ سون
الكون ْثباتها ي ْعيَ تخلخلها أْ تخلفها ْ .ض َُه السن اَتعار الحق ُْزيَة البغي .

َن ضا ييعون ِض َِْ ِوه ُوو اْلب ِ
اط ُوك َْأ َّ
َذلِ َ ِبأ َّ
وي اْل َكِبي ُوَ
ه ُُ َوو اْل َعلِ ُّ
ه ُُ َو اْل َح ُّق َْأ َّ َ َ ْ ُ َ
ُ
َُ َ
َن َّ َ
َن َّ َ
اء ضواء َفتُعوِب ْاخَرض ضخض َّوَة ِإ َّن َّ ِ
السوَاْ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ات
ْ ُ ْ ُ ُْ َ
َ
ه َلطيوف َصبيوَ َ )63ل ُوه َضوا فوي َّ َ َ
الس َوَ َ
ِ
ِ
يي )64
اْل َغن ُّي اْل َحَ ُ
.

أعلى ض الطغاة ي ْأكبَ ض الدباري ْ :أن

 )62أََل ْوم تَ َوَ أ َّ
ه أََ َوزَ
َن َّ َ
ْضوا ِفوي ْاخ َْر ِ
ه
ض َْإِ َّن َّ َ
ََ

ِ
ضو َ
َل ُه َوو

ُو العلي الكبيَ) . .فل ييع البغي يسوتعلي ْالظلوم يسوتطيك
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اليرس ال,اَي 64 - 63:ضل الكون هلل ْإَزاله الَطَ ْإَباته النبات
ْيستطَ السيا في استعَاض َّل ك القيرة في ضشاُي الكون الَعَْةة للناس في ُّك حي :
(ألم تَ أن

أَز ض السَاء ضاء ي فتعب اخرض ضخضَة ? إن

لطيف صبيَ).

َْوزْ الَواء ضو السوَاء ي ْر يوة اخرض بعويه ضخضوَة بوي عشوية ْصوباح  . .قواَُة ْا عوة ضَوَْرة  .وي توَُب
اخلفوة بدوويتها فوي النفوووس  .فأضوا حووي يتفووت الحوا الشوواعَ ي فونن ُووَا الَشووهي فووي اخرض يسوتدي
شوتى الَشواعَ ْاخحاسويا ْ .إن القلوب لويحا أحياَوا أن ُوَا النبو

فووي القلووب

العوغيَ الطوال ضو سووا الطوي ي بخضوَته

ْغضارته ي أطفا صغار تبسم في غ ازرة لهَا الوجو الشا ق البهيج ي ْتكا ض فَحتها بالنور تطيَ !
ْالوَي يحوا علوى ُوَا النحوو يسوتطي أن يوير ضوا فوي التعقيوب بقولوه :إن

لطيوف صبيوَ ). .ضو لطوْ .عَوق

ْضشاكلة للون َُا اإلحساس ي ْلحةيقوة ذلو الَشوهي ْطبيعتوه  .فَو اللطو .اإللهوي ذلو الويبيب اللطيوف  .بيوب

النبتة العغيَة ض جوف ال,وَا ي ُْوي َحيلوة ةوئيلة ْ ,يوي القويرة تَويُا فوي الهوواء ي ْتَويُا بالشوو إلوى اَّلرتفواع
على جاذبيوة اخرض ْثقلوة الطوي ْ . .بوالخبَة اإللهيوة يوتم تويبيَ اخضوَ فوي إَو از الَواء بقوير فوي الو و الَناسوب
ْبالقير الَطلوَ ْيتم اضتزاج الَاء بالتَبة ي ْبخاليا النبات الحية الَتطلعة إلى اَّلَطال ْالنور !
ْالَواء ينوز ضو سوَاء

إلوى أرةوه ي فينشوى ء فيهوا الحيواة ي ْيووفَ فيهوا الغوَاء ْال,وَاء . .

الَالو لَوا فوي

السوَاء ْاخرض ي غنوي عَوا فوي السوَاء ْاخرض ُْ .وو يوَز اخحيواء بالَواء ْالنبوات ي ُْوو الغنوي عونهم ْعَووا

يَز ون:
(ْإن

لهو الغني الحَيي).

فَوا بوه سوبحاَه ضو حاجوة إلوى ضو فوي السوَاء ْاخرض ي أْ ضوا فوي السوَاء ْاخرض فهوو الغنوي عو الدَيو . .
ُْو الَحَو على آَّل ه ي الَشَور على َعَا ه ي الَستحق للحَي ض الدَي .
اليرس ال,ال  65:حفظ

للكون ْتيبيَه بقيرته

ْيستطَ السيا ضَة أصَا إلى استعَاض َّل ك القيرة الَعَْةة للناس في ُّك حي :
(ألم تَ أن

سخَ لكم ضا في اخرض ي ْالفل تدَي في البحَ بوأضَه ْ .يَسو السوَاء أن تقو علوى اخرض إَّل

بنذَه  .إن

بالناس لَ ْف رحيم). .

ْفوي ُوَه اخرض ُّوم ضو

ووة ُّْوم ضو ثوَْة سوخَُا

لهوَا اإلَسوان ُْوو غافوك عو يوي

فيها بالليك ْالنهار !
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َْعَتوه التوي يتقلوب

ضوا فوي اخرض لهوَا اإلَسوان ي فدعوك َواضيسوها ضوافقوة لفطَتوه ْطا اتوه ْ .لوو اصتلفو

لقوي سوخَ

فطوَة اإلَسوان

ْتَُّيبوه عو َوواضيا ُوَه اخرض ضووا اسوتطاع الحيواة عليهووا ي فضوال علوى اَّلَتفواع بهووا ْبَوا فيهووا  . .لوو اصتلوو.

تَُّيبوه الدسويي عو اليرجوة التوي يحتَوك فيهوا جوو ُوَه اخرض ي ْاستنشوا ُوا هوا ي ْالتغوَي بطعاضهوا ْاَّلرتوواء
بَا ها لَا عا

لحظة ْ .لو اصتلف

ُّ,افة بيَه أْ ُّ,افة اخرض عَا ُي عليوه ضوا اسوتقَت ويضاه علوى اخرض ,

ْلطار في الهواء أْ غال في الَ,ا ْ . .لو صال ْجه َُه اخرض ضو الهوواء أْ كوان ُوَا الهوواء أك,و .ضَوا ُوو
أْ أصَّ .لصتنق َُا اإلَسان أْ لعدز ع استنشا الهواء ضا ة الحياة ! فتوافق َواضيا َُه اخرض ْفطَة َُا

ِبأ ِِ ِ
السَاء أَن تََق َ َعَلى ْاخ َْر ِ
ض ِإ ََّّل ِبِن ْذَِ ِه
ْ
َضَه َُْي َْس ُ َّ َ
ثُ َّم ُي ْحِي ُ ِ ِ
ان َل َكُفور )66
َس َ
يَ ْم إ َّن ْاإل َ

ه س َّخ ََ َل ُكم َّضا ِفي ْاخ َْر ِ
أََل ْم تَََ أ َّ
ض َْاْلُفْل َ تَ ْدَِي ِفي اْلَب ْح َِ
َن َّ َ َ
َّ ِ
ِ
ِ
الن ِ
ه ِب َّ
اك ْم ثُ َّم ُي َِيتُ ُك ْم
َحَي ُ
اس َل ََُ ْف َّرحيم َ ُُ َْ )65و الَي أ ْ
إ َّن َّ َ
اإلَسان ُو الَي سخَ اخرض ْضا فيها لهَا اإلَسان ُْ .و ض أضَ
ْلقوي سوخَ
أْ عوه

.

لووه ضووا فووي اخرض ضَوا ْ بووه ضو طا وات ْإ اركووات صووالحة َّلسوتغال ثووَْات ُوَه اخرض ي ْضووا

إياُوا ضو ثوَْات ْطا وات قواَُة ُّْاضنوة يَشو .ضنهوا اإلَسوان ْاحوية بعوي ْاحوية ُّْ -لَوا احتواج إلوى

ثَْة جييية فض ُّنو از جييية ُّْ .لَا صشي أن ينفوَ رصوييه ضو تلو الكنووز تكشو .لوه ضنهوا رصويي جييوي ُْ . .وا

ُوو ذا اليووَ لوم يسوتنفي بعوي ثوَْة البتوَْ ْسوا َ الفلوزات ثوم فوت لوه ُّنوز الطا وة الَريوة ْالطا وة اإلييرْجينيوة ْ .إن
يَ و بعووي ُّالطفووك يعب و

بالنووار فيحووَ َفسووه بهووا ْيحووَ س وواه ي إَّل حووي يهتوويي بَوونهج

طا اتها ْثَْاتها إلى العََان ْالبناء ي ْيقوَ بالخالفة في اخرض كَا أ ار ُا

فووي الحيوواة ي فيوجووه

!

(ْالفل تدَي في البحَ بوأضَه) . .فهوو الوَي صلوق النوواضيا التوي تسوَ بدَيوان الفلو فوي البحوَ ْ .علوم اإلَسوان
كيووف يهتوويي إلووى ُووَه الن وواضيا ي فيسووخَُا لَعوولحته ْينتفو بهووا ُووَا اَّلَتفوواع ْ .لووو اصتلف و
طبيعة الفل  .أْ لو اصتلف

طبيعووة البحووَ أْ

ضيار َُا اإلَسان  . .ضا ُّان شيء ض َُا الَي ُّان !

(ْيَس السَاء أن تق على اخرض إَّل بنذَه)ُْ . .و الَي صلق الكون ْفوق ُوَا النظواَ الوَي اصتواره لوه ْحَوم
فيه تل النواضيا التي تظك بها الندوَ ْالكواكب ضَفوعة ضتباعية ي َّل تسقل َّْل يعيَ بعضها بعضا . .
ُّْك تفسيَ فلكي للنظاَ الكوَي ضا يزيي علوى أَوه ضحاْلوة لتفسويَ النواضوس الَونظم للوةو القوا م الوَي أَشوأه صوالق
ُوَا النظواَ ْ .إن ُّوان بعضوهم ينسوى ُوَه الحةيقوة الواةوحة  ,فيخيوك إليوه أَوه حوي يفسوَ النظواَ الكووَي ينفوي يوي

القويرة عو ُوَا الكوون ْيسوتبعي آثارُوا ! ُْوَا ُْوم عديوب ْاَحوَاف فوي التفكيوَ غَيوب  .فونن اَّلُتوياء إلوى تفسويَ

القاَون  -على فَض صحته ْالنظَيوات الفلكيوة ليسو
تع ي ْت,ب

سووا فوَْض ضيرْسوة لتفسويَ الظوواَُ الكوَيوة تعو أْ َّل

اليوَ ْتبطك غيا بفَض جييي َّ -ل ينفي ْجو ْاة القاَون ْ .أثَه في إعَا َُا القاَون . .
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سووبحاَه يَسو السووَاء أن تقو علووى اخرض)بفعووك ذلو النواضوس الووَي يعَووك فيهووا ُْووو ضو صوونعه  .إَّل
بنذَه)ْذل يوَ يعطك الناضوس الَي يعَله لحََة ْيعطله َُّل لحََة .
اليرس الَاب  66:الحياة ْالَوت ْالبع

بيي

ْينتهوي السويا فوي اسوتعَاض َّل وك القويرة ْ وة النواضوس باَّلَتقوا ضو الكوون إلوى الونفا ; ْعوَض سون الحيواة
ْالَوت في عالم اإلَسان:
(ُْو الَي أحياكم ي ثم يَيتكم ي ثم يحييَم ي إن اإلَسان لكفور). .
ْالحيواة اخْلوى ضعدوزة ي تتدوي فوي ُّوك حيواة تنشوأ آَواء الليوك ْأطوَاف النهوار ْ .سوَُا اللطيوف ضوا يو از غيبوا يحوار
العقك البشَي في تعور ُّنهه ْ . .فيه ضدا فسي للتأضك ْالتيبَ . .

ْالَوت سَ آصَ يعدز العقك البشَي ع تعور ُّنهه ي ُْو يتم في لحظة صاطفوة ي ْالَسوافة بوي طبيعوة الَووت
ْطبيعة الحياة ضسافة عَيضة ةخَة ْ . .فيه ضدا فسي للتأضك ْالتيبَ . .
ْالحياة بعي الَوت ُْ -وي غيوب ضو الغيوب ي ْلكو

ليلوه حاةوَ ضو النشوأة اخْلوى ْ . .فيوه ضدوا ُّوَل للتأضوك

ْالتيبَ . .
ْلك ُ َا اإلَسان َّل يتأضك َّْل يتيبَ َُه اليَّل ك ْاخسَار :إن اإلَسان لكفور). .
ْالسيا يستعَض َُه اليَّل ك ُّلها ي ْيوجه القلوَ إليها في ضعَض التوُّيي لنعَة

لَ يق عليه

لِ ُك ِك أ َّ َّ
نسَا ُُ ْم
َ
ُضة َج َعْلَنا َض َ
َعَلم ِب ََا تَ ْع ََلُو َن
َفُق ِك َّ
هُ أ ْ ُ
البغوي ُْوو يوَ عو َفسوه العويْان ْ .ذلو علوى طَيقوة القوَآن فوي اسوتخياَ الَشواُي الكوَيوة َّلستداشوة القلووَ ي
ََ ِ
اس َُوهُ َف َال ُيَن ِاز ُعَّن َ ِفي ْاخ َْض َِ َْا ْ عُ ِإَلى َرَِب َ ِإََّ َ َل َعَلى ُُويا ُّض ْسوتَ ِة َّ
يم َْ )67إِن َجوا َ ُلو َ
ه يح ُكم بين ُكم يوَ اْل ِةياض ِة ِفيَا ُُّنتم ِف ِ
يه تَ ْخَتلُِفو َن )69
ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ )68

ْفي ربل سن الحق ْالعي في الخلق بسن الكون َْواضيا الوجو . .

اليرس الخاضا 72 - 67:ت,بي

الَسو على عوته ْعيَ التفاته للَشَُّي ْعياْة الَشَُّي للحق

ْحوي يعوك السويا إلوى ُوَا الَقطو الفاصوك ضو عوَض َّل وك القويرة فوي ضشواُي الكوون الكبوَا يتوجوه بالخطواَ
إلوى رسوو

ل ي ليَضوي فوي طَيقوه ي غيوَ ضلتفو

ضنهده الَي اصتاره

إلوى الَشوَُّي

ْجويالهم لوه فوال يََونهم ضو َ ازعوه فووي

له ي ُّْلفه تبليغه ْسلوُّه .
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(لكك أضة جعلنا ضنسَا ُم َاسَوه ي فال ينازعن في اخضَ ي ْا ع إلى رب إَ لعلى ُويا ضسوتةيم ْ .إن جوا لو
أعلم بَا تعَلون .

فقك:

يحَم بينكم يوَ الةياضة فيَا كنتم فيه تختلفون  .ألم تعلوم أن

ْاخرض ? إن ذل في كتاَ  .إن ذل على

يعلوم ضوا فوي السوَاء

يسيَ). .

إن لكوك أضوة ضنهدوا ْطَيقوة فوي الحيواة ْالتفكيوَ ْالسولو ْاَّلعتقوا ُ .وَا الَونهج صاةو لسون

فوي تعوَيف

الطبوا ْالقلووَ ْفوق الَو ثَات ْاَّلسوتدابات ُْ .ووي سون ثابتوة ضطوَ ة قيقووة  .فاخضوة التوي تفوت

لوبهوا لوويْاعي

الهويا ْ َّل لوه فوي الكوون ْالونفا ُوي أضوة ضهتييوة إلوى

باَّلُتوياء إلوى َواضيسوه الَ يوة إلوى ضعَفتوه ْطاعتوه .

ْاخضة التي تغلق لوبها ْن تل اليْاعي ْاليَّل ك أضة ةالة تز ا ةالَّل ُّلَا از ت اعَاةا عو الهويا ْ ْاويوه
..
َُْوَا جعوك

لكوك أضوة ضنسوَا ُوم َاسوَوه ي ْضنهدوا ُوم سوالكوه  . .فوال اعوي إذن خن يشوغك الَسوو

َفسه بَدا لة الَشَُّي ي ُْوم يعويْن أَفسوهم عو ضنسو الهويا ي ْيَعنوون فوي ضنسو الضوال .
ييع لهم فَصة لينازعوه أضَه ي ْيدا لوه في ضنهده َُّ .ا يأضَه أن يَضي علوى ضنهدوه َّل يتلفو

لي
يوأضَه أَّل

َّْل ينشوغك بدوي

الَدا لي  .فهو ضنهج ضستةيمْ :ا ع إلى رب إَ لعلى ُيا ضستةيم). .
فليطَئ إذن على استقاضة ضنهده ْ .استقاضته ُو على الهيا في الطَيق  . .فنن تعَض القوَ لديالوه فليختعوَ
القو  .فال ةَْرة إلةاعة الو
(ْإن جا لو فقك:

ْالدهي:

أعلم بَا تعَلون). .

فنََوا يدويي الدوي ضو القلووَ الَسوتعية للهويا التوي تطلوب الَعَفوة ْتبحو

حةيقوة عو

الويليك َّ .ل ضو القلووَ

الَعَة على الضال الََابَة التوي َّل تحفوك ُّوك ُوَا الحشوي ضو الويْاعي ْالويَّل ك فوي اخَفوا ْا فوا ُْوي ُّ,يوَة
ضعَْةوة لألَظوار ْالقلووَ  . .فلويَلهم إلوى

ُ .وو الوَي يحَوم بوي الَناسو ْالَنواُج ْأتباعهوا الحَوم الفاصوك

اخصيَ:
(

يحَم بينكم يوَ الةياضة فيَا ُّنتم فيه تختلفون). .

ُْو ال حَم الَي َّل يدا

فيه أحي ي خَه َّل جيا في ذل اليوَ ي َّْل َزاع في الحَم اخصيَ !

يحَم بعلم ُّاضك ي َّل يني عنه سبب َّْل ليك ي َّْل تخفى عليه صافيوة فوي العَوك ْالشوعور ُْ .وو الوَي يعلوم ضوا
في السَاء ْاخرض ُّله ْض ةَنه عَلهم َْياتهم ُْو بها ضحيل :
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(ألوم تعلووم أن

يعلووم ضووا فووي السووَاء ْاخرض  .إن ذلو فووي ُّتوواَ  .إن ذلو علووى

يسوويَ ْ).علووم

الكاضووك

الي يق َّل يخفى عليه شيء في السَاء َّْل في اخرض ي َّْل يتأثَ بالَ ثَات التوي تنسوى ْتَحوو  .فهوو ُّتواَ يضوم
علم ُّك شيء ْيحتويه .

هِ
ِ
ض ِإ َّن َذلِ َ ِفوي ُِّتَ َّ
السَاء ْ ْاخ َْر ِ
أََل ْم تَ ْعَل ْم أ َّ
هِ َي ِسويَ ََْ )70ي ْع ُب ُويْ َن ِضو ُ ْ ِن َّ
واَ ِإ َّن َذلِو َ َعَلوى َّ
َن َّ َ
ه َي ْعَل ُم َضا في َّ َ َ
ِِ
َّ
طاَا ْضا َليا َلهم ِب ِه ِعْلم ْضا لِ َّ
لظالِ َِي ِضو ََّ ِ
ع َّ
ف ِفوي
َ
ويَ َْ )71إِ َذا تُْتَلوى َعَل ْوي ِه ْم َآياتَُنوا َبَِيَنوات تَ ْع ِوَ ُ
َضا َل ْم ُيَن َِزْ به ُسْل َ َ َ ْ َ ُ
ََ
طو َن ِب َّال ِوَي َ َي ْتلُوو َن َعَل ْوي ِهم َآي ِاتَنوا ُ ْوك أَ َفوأَََُِب ُئ ُكم ِب َش ََّوَ ِضو َذلِ ُكوم َّ
وار َْ َع َوي َُا َّ
نك َوَ َي َكوا ُ ْ َن َي ْسو ُ
ُْ ُجووِه َّال ِوَي َ ََُّف ُوَْا اْل َُ َ
هُ
الن ُ
َ
ْ
ُ
َّ ِ
ِ
يَ( ) 72
الَي َ ََُّف َُْا َْب ِْئ َا اْل ََع ُ
1
ْإن العقك البشَي ليعيبه الكال ي ُْوو يتأضوك  -ضدوَ تأضوك  -بعوض ضوا فوي السوَاء ْاخرض ْ ,يتعوور إحاطوة
علوم

بَووك ُوَا الحشووي ضو اخشوياء ْاخشووخال ي ْاخعَوا

يأضَ

رسوله ل ي أَّل ييع للَشَُّي فَصة لَنازعته في ضنهده الَسوتةيم ي يَشو .عَوا فوي ضونهج الَشوَُّي

ْعالم الضَيَ ْ .لك ُوَا ُّلوه ي بالةيواس إلوى ويرة

ْالنيوات ْالخوواطَ ْالحَُّووات ي فوي عووالم الَنظووور

ْعلَوه شويء يسويَ :إن ذلو علوى

يسويَ)ْ . .بعوي أن

ضو عوووج ي ْعَووا فيووه ض و ةووع .ي ْعَووا فيووه ضو جهووك ْقلووم للحووق ْيقووَر أَهووم ضحَْضووون ض و عوَووه تعووالى

َْعَته ُْ .م بَل ضحَْضون ض النعيَ:
(ْيعبيْن ض

ْن

ضا لم ينز به سلطاَا ي ْضا ليا لهم به علم ْ .ضا للظالَي ض َعيَ).

ْضا لوة َّْل لشَع ضو

ووة إَّل أن يسوتَي وتوه ضو

 .فَوا لوم ينوز بوه

ضو عنويه ووة ي ُوو ةوعيف ُزيوك ي

صلو ض عنعَ القوة اخصيك .
ُْ َّلء إََا يعبيْن آلهة ض اخصناَ ْاخْثان ي أْ ض النواس أْ الشويطان ُْ . .وَه كلهوا لوم ينوز

بهوا ووة ضو

عنيه ي فهي ضحَْضة ض القوة ُْ .م َّل يعبيَْها ع علم َّْل ليك يقتنعون به ي إََا ُو الوُم ْالخ اَفوة ْ .ضوا لهوم

ض َعيَ يلدأْن إليه ْ ي حَضوا ض َعَة
ْأعدوب شويء أَهوم ُْوم يعبويْن ضو
الحق ي َّْل يتلقون الحيي

ْن

العزيز القييَ .
ضوا لوم ينوز بوه سولطاَا ي ْضوا لويا لهوم بوه علوم َّ .ل يسوتَعون لويعوة

عنها بالقبو  .إََا تأصَُم العزة باإلثم ْ ,يَا ْن يبطشون بَ يتلون علويهم ُّوالَ

:

ْإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعَف في ْجوه الَي ُّفَْا الَنكَ ي يَا ْن يسطون بالَي يتلون عليهم آياتنا). .
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إَهوم َّل يناُضوون الحدوة بالحدوة ي َّْل يقَعوون الويليك بالويليك إََوا ُوم يلدوأْن إلوى العنوْ .الوبط

عنويضا تعووزُم

الحدووة ْيخووَلهم الوويليك ْ .ذل و شووأن الطغوواة ا َووا يشووتدَ فووي َفوسووهم العتووو ي ْتهوويج فوويهم رْح الووبط

يستَعون إلى ُّلَة الحق خَهم ييرُّون أن ليا لهم ضا ييفعون به َُه الكلَة إَّل العن .الغليظ !

ي َّْل

ْض ثم يواجههم القَآن الكَيم بالتهييي ْالوعيي :ك:أفأَبئكم بشَ ض ذلكم ?)بشَ ضو ذلكوم الَنكوَ الوَي تنطووْن
عليه ي ْض ذل البط

الَي تهَون به  . .النار)ُْ . .ي الَ الَناسب للبط

اليرس السا س 76 - 73:عدز ا لهة الَعبو ة ض

ْن

ْالَنكَ ْبئا الَعيَ). .

ْعَض بعض صفات

ثوم يعلو فوي ا فوا ي علوى النواس جَيعوا ي إعالَوا ضويْيا عاضوا  . .يعلو عو ةوع .ا لهوة الَويعاة ا لهوة ُّلهوا
التي يتخوَُا النواس ضو

ْن

ْ .ضو بينهوا تلو ا لهوة التوي يستنعوَ بهوا أْلئو الظوالَون ي ْيوَُّ إليهوا أْلئو

الغاشوَون  .يعلو عو ُوَا الضووع .فوي صووورة ض,وك ضعوَْض لألسووَاع ْاخبعوار ي ضعوور فووي ضشوهي شوواصآ
ضتحَ ي تتَاله العيون ْالقلوَ  . .ضشهي يَسم الضع .الَزري ْيَ,له أبَع تَ,يك:

(يا أيها الناس ةََ ض,ك فاستَعوا له:إن الَي تيعون ض

ْن

ل يخلقوا ذبابا ْلوو اجتَعووا لوه ي ْإن يسولبهم

الَباَ شيئا َّل يستنقَْه ضنه ةع .الطالب ْالَطلوَ). .
إَه النياء العاَ ي ْالنفيَ البعيي العيا :يا أيها الناس) . .فنذا تدَ الناس على النياء أعلنوا أَهم أضواَ ض,وك عواَ
يضََ ي َّل حالة صاصة َّْل ضناسبة حاةَة :ةََ ض,ك فاستَعوا له)ُ . .وَا الَ,وك يضو
 .إن الَي تيعون ض

ْن

ل يخلقوا ذبابا ْلو اجتَعوا له)ُّ . .ك ض تيعون

اعوية ي ْيقوَر حةيقوة

النواس ة ِوََ ضَ,وك َفاسوت َِعوا َلوه ِإ َّن َّال ِوَي تويعون ِضو ْ ِن َّ ِ
ُّها َّ
اجتَ ََ ُعووا َل ُوه َِْإن َي ْسوُل ْب ُه ُم
َ َْ ُ َ
ُ
َْ ُ ُ
ه َلو َي ْخُلُقووا ُذَبابوا ََْل ِوو ْ
َيا أَي َ
ُ ُ َ َ
الَباَ َشيئا ََّّل يستَ ِنق َُْه ِض ْنه ةعَّ .
ُّ
ِ
ه َلَق ِوي َع ِزيز( ) 74
الطالِ ُب َْاْل ََ ْ
ُ ُ َ َُ
َ ُ ْ
ه َح َّق َ ْي ِره ِإ َّن َّ َ
وَ( َ ) 73ضا َ َي ُرْا َّ َ
طُل ُ
َْ
ض

ْن

ض آلهة ضويعاة  .ضو أصوناَ ْأْثوان ي ْضو أشوخال ْقويم ْأْةواع ي تستنعوَْن بهوا ضو

ْن

ي

ْتسووتعينون بقوتهووا ْتطلبووون ضنهووا النعووَ ْالدوواه ُّ . .لهووم( ل و يخلق ووا ذبابووا ْلووو اجتَع ووا لووه)ْ . .الووَباَ صووغيَ
حقيوَ ْلكو ُو َّلء الوَي يويعوَهم آلهوة َّل يقويرْن ْ -لوو اجتَعووا ْتسواَيْا  -علوى صلوق ُوَا الوَباَ العووغيَ

الحقيَ !

ْصلق الَباَ ضستحيك ُّخلق الدَك ْالفيك  .خن الَباَ يحتوي على ذل السَ الَعدوز سوَ الحيواة  .فيسوتوي فوي
استحالة صلقه ض الدَك ْالفيك ْ . .لك اخسلوَ القَآَي الَعدز يختوار الوَباَ العوغيَ الحقيوَ خن العدوز عو

صلقه يلقي في الحا قك الضع .أك َ,ضَا يلةيه العدز ع صلق الدَك ْالفيك ! ْن أن يخوك ُوَا بالحةيقوة فوي
التعبيَ َُْ .ا ض بيا

اخسلوَ القَآَي العديب !
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ثم يخطو صطوة أْس في إبَاز الضع .الَزريْ :إن يسلبهم الَباَ شويئا َّل يسوتنقَْه ضنوه ْ). .ا لهوة الَويعاة َّل
تَلو اسووتنقاذ شوويء ض و الووَباَ حووي يسوولبها إيوواه ي سووواء كاَو

أصووناضا أْ أْثاَووا أْ أشخاصووا ! ُّْووم ضو عزيووز

يسولبه الوَباَ ضو النوواس فوال يَلكوون ر ه  ْ .وي اصتيوَ الووَباَ بالوَات ُْوو ةوعيف حقيووَ ُْ .ووفي الو و

ذاتووه

يحَك أصطَ اخضوَاض ْيسولب أغلوى النفا ا:يسولب العيوون ْالدووارح ي ْ وي يسولب الحيواة ْاخرْاح  . .إَوه يحَوك

ضيَََْ السك ْالتيفو ْاليْسنتاريا ْالَضي ْ . .يسلب ضا َّل سبيك إلى استنقاذه ُْو الضعيف الحقيَ !
ُْوَه حةيقوة أصوَا ُّوَل يسوتخيضها اخسولوَ القَآَوي الَعدوز ْ . .لوو وا ْ:إن تسولبهم السوباع شويئا َّل يسوتنقَْه
ضنهووا  . .خْحووى ذلو بووالقوة بووي الضووعْ . .السووباع َّل تسوولب شوويئا أعظووم ضَووا يسوولبه الووَباَ ! ْلكنووه اخسوولوَ

القَآَي العديب !
ْيختم ذل الَ,ك الَعوور الَووحي بهوَا التعقيوب :ةوع .الطالوب ْالَطلووَ) .ليقوَر ضوا ألقواه الَ,وك ضو قوال ي
ْضا أْحى به إلى الَشاعَ ْالقلوَ !
ْفووي أَسووب الظووَْف ْ . .الَشوواعَ تفوويض بالز اريووة ْاَّلحتقووار لضووع .ا لهووة الَوويعاة ينووي بسوووء تقووييَُم هلل ي
الحق الحقيق بأَه إله:

ْيعَض وة

لقوي عزيز). .

(ضا يرْا

حق يره ي إن

ضوا ويرْا

حوق ويره ي ُْوم يشوَُّون بوه تلو ا لهوة الكليلوة العواجزة التوي َّل تخلوق ذبابوا ْلوو تدَعو

لوه  .بوك َّل

تستنقَ ضا يسلبها الَباَ إياه !
ضا يرْا

حق ويره ي ُْوم يوَْن آثوار يرتوه ي ْبويا

ضخلو اتوه ي ثوم يشوَُّون بوه ضو َّل يسوتطيعون صلوق الوَباَ

الحقيَ !
ضا يرْا

حق يره ي ُْم يستعينون بتل ا لهة العاجزة الكليلة ع استنقاذ ضوا يسولبها إيواه الوَباَ ي ْيويعون

القوي العزيز . .

إَه تقَيَ ْتقَي في أشي الَوا  .ضناسبة للخشوع ْالخضوع !
ُْنا يََُّ أن

القوي العزيز يختار رسله ض الَال كة إلى اخَبياء ْ .يختار رسله ض البشوَ إلوى النواس ْ .ذلو

ع علم ْصيَة ْ يرة:
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هِ
ِ ِ
ه س ِوَي ب ِ
ه يعو َ ِ ِ
عويَ َ )75ي ْعَلوم ضوا َب ْوي َ أ َْي ِوي ِ
ِ َّ ِ ِ
يه ْم َْ َضوا َصْلَف ُه ْوم َْإَِلوى َّ
َ
َّ ُ َ ْ
ُ َ
طفي ضو َ اْل ََ َال َكوة ُرُسوال َْضو َ النواس إ َّن َّ َ َ
تَج اخضور  )76يا أَي َّ ِ
َّك ْم َْا ْف َعلُوا اْل َخ ْي ََ َل َعَّل ُك ْم تُْفلِ ُحو َن )(77
اع ُب ُيْا َرب ُ
اس ُد ُيْا َْ ْ
َ َ
ُْ َ ُ ُ ُ
آض ُنوا ْارَك ُعوا َْ ْ
ُّها الَي َ َ
( يعوطفي ضو الَال كوة رسوال ْضو النواس  .إن سوَي بعويَ  .يعلوم ضوا بوي أيوييهم ْضوا صلفهوم ْ .إلوى
تَج اخضور).
فع صواحب القووة العزيوز الدنواَ يعوير اَّلصتيوار للَال كوة ْالَسوك ْ .ضو لوين القووي العزيوز جواء ضحَوي ل ي

جواء بسولطان ضو عنوي القووي العزيووز الوَي اصتوواره ْاصوطفاه  .فوأَى يقو .لوه ضو يَُّنوون إلوى تلو ا لهوة العوواجزة
الضعيفة الَز راة ?!
(إن

سَي بعيَ) . .فهوو يسوَ ْيوَا فويعلم يعلوم ضوا بوي أيوييهم ْضوا صلفهم)علَوا شواضال كواضال ي َّل ينوي عنوه

حاةَ َّْل غا ب ي َّْل َيب َّْل بعيي .
(ْإلى

تَج اخضور) . .فهو الحَم اخصيَ ي ْله السيطَة ْالتيبيَ .

اليرس الساب ْ 78 - 77:قيفة اخضة الَسلَة
ْا ن ْ وي ُّشو .عَوا فوي ضنسو الَشوَُّي ضو سوخْ .ةوعْ .عَوا فوي وبوا تهم ضو

عوور ْجهوك  . .ا ن

يتوجه بالخطاَ إلى اخضة الَسلَة ي لتنهض بتكاليف عوتها ي ْتستةيم على َهدها العَيق القويم:
(يا أيها الَي آضنوا ارُّعوا ْاسديْا ي ْاعبيْا ربَم ي ْافعلوا الخيَ لعلكم تفلحوون ْ .جاُويْا فوي
اجتباكم ْضا جعك عليَم في اليي ض حَج ي ضلة أبيَم إبو اَ يم ُ .وو سوَاكم الَسولَي ضو

حوق جهوا ه ُوو

بوك ْفوي ُوَا ليَوون

الَسو شهييا عليَم ي ْتكوَوا شهياء على الناس  .فأقيَوا العالة ْآتوا الزُّاة ي ْاعتعَوا بام ُوو ضووَّلكم  ,فونعم
الَولى َْعم النعيَ). .
ْفوي ُواتي ا يتوي يدَو الَنهواج الوَي رسوَه
الَي يره لها ي ْي,ب

لهوَه اخضوة ي ْيلخوآ تكاليفهوا التوي َاطهوا بهوا ي ْيقوَر ضَاَهوا

جَْرُا في الَاةي ْالحاةَ ْالَستقبك  ,ضتى استقاض

على النهج الَي أ ار ه لها

.

إَوه يبويأ بوأضَ الوَي آضنووا بوالَُّوع ْالسودو َُْ .وا رُّنوا العوالة البوارزان ْ .يَنوي عو العوالة بوالَُّوع ْالسودو
ليَنحها صورة بارزة ي ْحَُّة قاَُة في التعبيَ ي تَسَها ضشهيا شاصعا ي ُْيئة ضنظوورة  .خن التعبيوَ علوى ُوَا

النحو أْ أث اَ ْأ وا استداشة للشعور .

ْي,نوي بواخضَ العواَ بالعبوا ة ُْ .وي أشوَك ضو العوالة  .فعبوا ة
عَك ُّْك حَُّة ُّْك صالدة يتوجه بها الفَ إلى
ضتى توجه القلب به إلى

تشوَك الفو اَ ض كلهوا ْتزيوي عليهوا ُّوَل ُّوك

 .فكوك َشواط اإلَسوان فوي الحيواة يََو أن يتحوو إلوى وبوا ة

 .حتى لَا َه التي ينالها ض طيبوات الحيواة بلفتوة صوغيَة تعوب وبوا ات تكتوب لوه بهوا
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حسنات ْ .ضا عليوه إَّل أن يوََُّ

الوَي أَعوم بهوا ي ْينووي بهوا أن يتقووا علوى طاعتوه ْوبا توه فونذا ُوي وبوا ات

ْحسنات ي ْلم يتحو في طبيعتها شيء ي ْلك تحو القعي ضنها ْاَّلتداه !
ْيختم بفعك الخيَ عاضة ي في التعاضك ض الناس بعي التعاضك ض

بالعالة ْالعبا ة . .

يأضَ اخضة الَسلَة بهَا رجاء أن تفل  .فهَه ُي أسباَ الفالح  . .العبا ة تعلها بوام فتقووَ حياتهوا علوى اعوية
ثابتة ْطَيق ْاصك ْ .فعك الخيَ ي ي إلى استقاضة الحياة  ,الدَاوية على اعية ض اإليَان ْأصالة اَّلتداه .
فوونذا اسووتعيت ا خضووة الَسوولَة بهووَه العووية ضو العوولة بووام ْاسووتقاضة الحيوواة ي فاسووتقاَ ةووَيَُا ْاسووتقاض
َهض

حياتهووا

بالتبعة الشا ة:

اُيْا ِفي َّ ِ
ويَم ِإب ا ِ
ِ ِِ
ِ
ِ َّ
اكم ْضا جعك عَلي ُكم ِفي َِ ِ
ِ
يم ُُ َوو َسو ََّ ُ
َْ َج ُ
اك ُم اْل َُ ْسولَي َ
ه َح َّق ج َها ه ُُ َو ْ
اليي ِ ض ْ َح َََّج َضل َة أَِب ُ ْ ْ َ
اجتََب ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ
وَ َ
الزَكواة ْاعتَ ِ
َّ ِ ِ
ع ُوَوا
ِضو َ ْب ُوك َِْفوي َُوَا لَِي ُكوو َن َّ
يَوا َّ
الَُسوو ُ َش ِوهييا َعَل ْوي ُك ْم َْتَ ُك ُ
الع َوال َة َْآتُووا َّ َ َ ْ
وَووا ُش َوه َياء َعَلوى النواس َفوأَق ُ
امِ ُو ضوََّل ُكم َفِنعم اْلَوَلى َِْعم َّ ِ
ِ
يَ( ) 78
النع ُ
ب َّ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ

(ْجاُويْا فوي

حوق جهوا ه)ُْ . .وو تعبيوَ شواضك جواض

َُْه الَصيَة ْذل اإلعيا . .

( ْجاُيْا في

حق جها ه)ْ . .الدها في سبيك

يوق ي يعوور تكليفوا ةوخَا  ,يحتواج إلوى تلو التعبئوة

يشَك جهوا اخعوياء ي ْجهوا الونفا ْ ,جهوا الشوَ ْالفسوا

ُّ . .لها سواء . .
(ْجاُيْا في

حق جها ه) . .فقي اَتيبَم لهَه اخضاَوة الضوخَة ي ْاصتوارُّم لهوا ضو بوي وبوا هُ :وو اجتبواكم).

ْ .إن ُووَا اَّلصتيووار ليضووخم التبعووة ي َّْل يدعووك ُنال و

ضدوواَّل للتخلووي عنهووا أْ الفوَار ! ْإَووه إلك وَاَ ضو

لهووَه

اخضة ينبغي أن يقابك ضنها بالشََ ْحس اخ اء !
ُْووو تك ليووف ضحفوووف بَحَووة

ْ :ضووا جعووك علوويَم فووي الوويي ض و حووَج)ُْ . .ووَا الوويي ُّلووه بتكاليفووه ْوبا اتووه

ْشو اَ عه ضلحووظ فيوه فطوَة اإلَسوان ْطا توه  .ضلحووظ فيوه تلبيتوه تلو الفطوَة ْ .إطوال ُوَه الطا وة ي ْاَّلتدواه بهوا

إلى البناء ْاَّلستعالء  .فال تبقى حبيسة كالبخار الََتوَ َّْ .ل تنطلق اَطال الحيوان الغشيم !
ُْو ضنهج عَيوق أصويك فوي ضاةوي البشوَية ي ضوصوو الَاةوي بالحاةوَ :ضلوة أبويَم إبو اَ يم)ُْوو ضنبو التوحيوي
الَي اتعل

حلقاته ضنَ عهي إب اَ يم  -عليه السالَ  -فلم تنقطو ضو اخرض ي ْلوم تفعوك بينهوا فدووات ضضويعة

لَعالم العقيية ُّالفدوات التي ُّاَ بي الَساَّلت بك إب اَ يم عليه السالَ .
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ْ ووي سووَى

ُووَه اخضووة الَوحووية بالَسوولَي  .سووَاُا ُّووَل ض و

الَسلَي ض

بك ْفي َُا). .

ْاإلسوالَ إسوالَ الوجوه ْالقلوب هلل ْحوويه بوال شوَي  .فكاَو

بووك ْسووَاُا ُّووَل فووي الق وَآن( ُ:ووو سووَاكم

اخضوة الَسوولَة ذات ضونهج ْاحوي علوى تتواب اخجيووا

ْالَسوك ْالَسوواَّلت  .حتووى اَتهووى بهووا الَطواف إلووى أضووة ضحَووي ل ] ْحتووى سولَ

بالوصوواية علووى البش وَية  .فاتعووك ضاةوويها بحاةووَُا بَسووتقبلها َُّووا أ ار ُووا
ْتكوَوا شهياء على الناس ). .فالَسو

إليهووا اخضاَووة ي ْعهووي إليهووا

 :ليَووون الَسووو شووهييا علوويَم

ل ي يشهي علوى ُوَه اخضوة ي ْيحوي َهدهوا ْاتداُهوا ي ْيقوَر صووابها

ْصطأُوا ُْ .وي تشوهي علوى النواس بَ,وك ُوَا ي فهوي القواضوة علوى البشوَية بعوي َبيهوا ُْوي الوصوية علوى النواس
بَووازي شوَيعتها ي ْتَبيتهووا ْفكَتهووا عو الكوون ْالحيوواة ْ .لو تكووون كووَل
الَتعك الوشا ج ي الَختار ض
ْلقي قل
إذا اَحَف

.

َُه اخضة ْصية على البشَية طالَا استَسَ
عنه ي ْتخل

إَّل ُْوي أضينووة علووى ضنهدهووا العَيووق

ع تكاليفوه ي ر ُوا

بَل الَنهج اإللهي ْطبقته في حياتهوا الوا عيوة  .حتوى

عو ضَوان الةيوا ة إلوى ضَوان التواب فوي ذيوك القافلوة ْ .ضوا تو از .

ْل ت از حتى تعو إلى َُا اخضَ الَي اجتباُا له

.

َُا اخضَ يقتضي اَّلحتشا له ْاَّلستعيا ْ . .ض ثم يأضَُا القَآن بن اضة العالة ْإيتاء الزُّاة ْاَّلعتعاَ بام:
فأقيَوا العالة ْآتوا الزُّاة ْاعتعَوا بام ُ .و ضوَّلكم  .فنعم الَولى َْعم الَعيَ . .
فالعوالة صولة الفووَ الضوعيف الفواَي بَعوير القووة ْالو از ْ .الزُّواة صوولة الدَاعوة بعضوها بوبعض ْالتوأضي ضو
الحاجة ْالفسا ْ .اَّلعتعاَ بام العَْة الوثقى التي َّل تنفعم بي الَعبو ْالعبا .
بهوَه العوية تَلو اخضوة الَسولَة أن تونهض بتكواليف الوصواية علوى البشوَية التوي اجتباُوا لهوا

ْ .تَلو اَّلَتفواع

بوالَوار ْالطا وات الَا يووة التوي تعووارف النواس علووى أَهووا ضعووا ر القووة فووي اخرض ْ .القوَآن الكوَيم َّل يغفوك ضو

شأَها ي بك ييعو إلى إعيا ُا ْ .لك ض حشي القوا ْالطا ات ْال از الَي َّل ينفي ي ْالوَي َّل يَلكوه إَّل الَ ضنوون

بام .
فيوجهون به الحياة إلى الخيَ ْالعالح ْاَّلستعالء .
إن قيَوة الَوونهج اإللهوي للبشوَية أَووه يَضوي بهوا وويضا إلوى الكَوا الَقووير لهوا فوي ُووَه اخرض ; َّْل يَتفوي بووأن
يقو ُا للَا َ ْالَتاع ْحيَُا َُّا تقا اخَعاَ .
ْإن الةويم اإلَسواَية العليووا لتعتَوي علوى ُّفايوة الحيوواة الَا يوة ي ْلكنهوا َّل تقوو .عنوي ُووَه الَويارج اخْلوى ُّْ .وَل
يَييُا اإلسالَ في ُّن .الوصاية الَشيية ي الَستةيَة على ضنهج

في قك

..
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اَتهى الدزء الساب عشَ ْ يليه الدزءال,اض عشَ
ضبيْءا بسورة الَ ضنون
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