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 به ليسترشد ، حممد قلب على املنـزل اهللا كتاب الكرمي القرآن

 وبه العامل، قيامة تقوم وعليه والوجود، الكون عليه وليستقر البشري، اجلنس
  :ديسع من ويسعد يشقى، من يشقى

 بنا ويعلو منه، االنسحاب ِمنا يطلب ال أنه إالَّ العامل فوق يرفعنا والقرآن
 وأُلفةً، بداهةً جزئياته ألقلّ نتنبه أنْ منا يريد الذي الوقت يف الكون فوق

 روحه، أنات َألخفى معاً لنصغي اإلنسان يف موغلة أعماق إىل بنا ويغوص
  .قلبه أوجاع وأوهن
 بنا ويرتاد "القرآن" يأخذنا الروح قارات من مكتشفة غري بكٍر مناطق وإىل
 دار وإالَّ الوراء إىل االلتفات من حيذرنا مث جداً، عالية اًوِقمم هائلة، أبعاداً
 وهو .فيه كُنا ما وديان سحيق إىل إليه وصلنا ما شواهق من هوينا ورمبا رأسنا
 مع معراجنا -العقل أي- بأنه رنايذكّ يظلُّ أنه إالَّ العقل فوق بوجداننا يسمو

 نشعر لنكاد حىت واملكان الزمان آماد بنا وخيترق الفوقية، هذه يف الوجدان
 ويف دواخلنا، إىل وتنساب أرواحنا، شواطئَ تضرب وهي األبدية بأمواج
 رأينا لنرى القرآن يوفقنا نكون، أالَّ أو -سوياً بشراً- نكون أن بني برزٍخ
  .أمرنا وحنزم

 النظر، وزائغات الفكر، وتشعبات النفس، وانقسامات الروح، وشتيت
 ويعيد املقسمات، وجيمع الِشعب، ويوحد الشتات، يلم ما القرآن يف جتد

 يف "والالّمرئي" فينا، "الالَّمرئي" فريى وقوةً حدةًَ ليزداد النظر وحدة للبصر



 ٦

 فكره، يف كال ذاته، يف داًواح يكن مل من أنَّ يعلمنا وهو والوجود، الكون
 واألحدية، الواحدية أنوار جتليات من نصيب له يكون فلن وجدانه، يف مجعاً
 والقرآن كُلِِّه، اإلنساين الكياين عن ينبعث الذي اإلميان هو احلق، اإلميان ألنَّ
 به وحييا الضعفاء، به ليستقوي غيبية قوى من يتدفق قوة ينبوع -ذلك بعد-

 األزيل الروح وشعاع األعصار، كل جلنون املبعوث العقل ووه األموات،
 تقطر وآياته احلياة، بسحائب حمملة فكلماته والنفوس، القلوب ظلمات فوق
 بنفسه جهله يكون منه اإلنسان جيهل ما ومبقدار وجالٍل، مجاٍل أنداَء

 كوامن من وفطرته التوحيد غريزة باعث إنه حوله، من وبالوجود وبالكون
 ا، مسا روح من وكم غَير، عقٍل من كم وقلبه، العامل عني وهو ان،اإلنس

 كلماته مساء يف تتألقان الكون ونواميس الفطرة قوانني إن به، ارتفع ووجدان
 تأتلف وفيه احلياة، أنفاس تستنشق ومنه كله، العقل يرقد ثناياه ويف وآياته،
 يعزز وهو اإلهلي، احلب من ضفي يف الكُلُّ ويغوص والفضيلة، الطبيعة قوى
 القلوب سويداء يف عشٍق ثورة ويؤجج اخليال، نوافذ ويفتح احلواس، قوى

 كلَّها، والشهامة كلَّه، النبل فيه جيدون فإم الفكر نبالء أما واألرواح،
 ركعت وبالغٍة سحره، وِمذْواٍق فَتنه، خياٍل من وكم …كلَّها والعظمة
  .لبالغته
 األنبياء وأقام السابقة، النبوات عن الصمت أكفانَ القرآنُ مزق لقد
 وليأنس ، حممد يف احلق كلمة ليقولوا واستنطقهم مراقدهم، من السابقني
 عليهم وهصب وما أقوامهم، عنِت من القَوه ومبا بسريهم ويتأسى بأنفاسهم،

  .وعذاب نكٍْر من
 سهام جعبة غدت حىت فانتفضت السماء قلب بنداءاَِتِه  حممد هز لقد
 وجدوا أينما املشركني، من وأتباعهم الشياطني أفئدة لتصمي تنطلق نارية

  .كانوا وحيثما
 القدم، يف موغلٌ عميق متبادلٌ عشق الكعبة وقلب  حممد قلب وبني
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 يف حقيقته جوهر أجزاِء وبعض ذاته، شطر وهي الغييب، الوجود يف توأمها فهو
 غَطَّت العاملَ يدي بني الغالية وديعتها مكةُ وضعت ويوم ملثال،ا عالَِم مرايا
 ال قدري وافتراق فرقة من القابلة األيام به ستأيت ملا أسى سحائب الكعبةَ
 املتواصل الكفاح من سنني وبعد القَدر يسمح أن قبل وقوعه من مناص

  .جديد من بالوصال
* * *  

 على جاءت ومعاٍن ومشاعر أفكار من بعض -القارئ أخي- ذهـه
 الكبري العامل الكتاب مؤلف أَنَّ إىل أُنبه أن وأُريد الكتاب، هذا صفحات
 آيات من تناوله ملا التفسري معرض يف أنه يزعم مل كولن اهللا فتح األستاذ
 وكُلُّ .أدواا و التفسريية املعرفة شروط لكل امتالكه من الرغم على قرآنية،
 والتماعات ومضاٍت من تلقاه ما الكتاب هذا يف لَسج أنه فعله الذي

 ومع القرآن، جنوم من املرهف وجدانه مساء يف تألّق ما بعض من وإشارات
 أنه غري هلا، عرض اليت اآليات يف املفسرين آراء متاماً يغفل مل فإنه ذلك
 مضافة، جديدة ومعاٍن أفكار خاطره يف وانقدحت فيها، ءالشي بعض توسع
 االبتعاد يف أبداً تشتطٌُّ وال والبالغي، اللغوي تركيبها حيث من اآلية حتتملها

 أملتها اخلطرات هذه أنَّ شك وال .املعروفة وقواعده التفسري أصول عن
 معارف ا وأوحت املعاصرة، اإلسالمية الدعوة وظروف العصر، ظروف
 :قال الذي ورسيالن اهللا ورحم والروحية، الفكرية وتوجهاته وعلومه العصر

 حول اخلطرات هذه أن من ثقة على وأنا ".للقرآن مفسر أكرب الزمان إنَّ"
 القارئ فكر يف واسعاً صدى هلا جتد سوف الكرمي القرآن آي من بعٍض
 "اهللا فتح" لألستاذ والفكرية الدعوية األعمال هذه فترمجة ووجدانه، العريب
 املعنيني عقول بني جيد معريف تبادل وهي لألفكار، تنشيطية عملية العربية إىل

  .العريب العامل يف وهناك تركيا يف هنا اإلسالم وقضايا اإلميان بشؤون
 رمحة من وآمل ،اجلزاء خري كولن اهللا فتح الفاضل األستاذ عنا اهللا جزى
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 من إالَّ بنون وال مال ينفع ال يوم عمله صحائف يف ذلك جيعل أن القدير اهللا
  .ليمس بقلب اهللا أتى

 األنبياء خامت على وبارك وسلم اهللا وصلى وآخراً، أوالً هللا واحلمد هذا
  .أمجعني وصحبه آله وعلى األمني حممد املرسلني وسيد
   

  الدباغ إبراهيم أديب
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 عندكم هل : لعلي قلت :قال جحيفة أيب عن"
 أعطيه فهم أو اهللا، كتاب إالّ ال، :قال كتاب؟
 :قلت :قال .الصحيفة هذه يف ما أو مسلم، رجل
 وفكاك العقل، :قال الصحيفة؟ هذه يف فما

  )١(."بكافر مسلم يقتل وال األسري،

  
 آل وعلى القرآن عليه لنـزأ من على والسالم والصالة هللا احلمد
  .أمجعني وصحبه

 احلركة وبني والنظري ارد العلم بني بالتوحيد القيام النادر من 
 حتمل هذه النظر وجهة أن شك ال .هذا استحالة بعضهم يرى بل عوية،الد

 الشيخ يضيف وهنا .االستثناءات ننسى أال جيب ولكن .احلقيقة من نصيبا
 كتابا -اإلسالمية واحلركة الدعوة رجال من يعد الذي- كولن اهللا فتح

  .كتابا عشرين على تزيد اليت السابقة كتبه إىل جديدا
 هو "الوجدان مساء يف قرآنية أضواء" عنوان له أعطى الذي الكتاب هذا
 يف تسلسلها حسب- اآليات بعض يتناول وهو .القرآن تفسري حول
 األوىل النظرة من ويتبني .فيها املوجودة والدقائق النكات إىل ويشري -القرآن

 يفتح أنه نرى ولكننا .والتقليدية القدمية بالتفاسري جيدا إملاما ملم املؤلف أن
                                                 

 .٢/١٧٩؛ اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، ٣١، الديات ٣٩ البخاري، العلم )١(
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 املساس دون يةتفسري مضاتويومض و شرارات ويقدح ،أخرى التجما
 قصده ما هو وهذا .به اإلخالل أو التفسري علم مقاييس من مقياس بأي

  ".الوجدان مساء يف قرآنية أضواء" كتابه اسم جعل عندما املؤلف
 يشعرون املختصني فإن ،هذا عصرنا يف التخصص وترية ازدادت وبينما
 وهذا .اجلماهري من  قطاعات واسعةإىل حبوثهم تائجن إيصال إىل باحلاجة
 تبسيط أسلوب أي )Vulgarization( الغرب يف يدعى النشريات من الطراز

 مسات من مسة وهو اجلماهري، متناول يف وجعلها االختصاصية املواضيع
 مجاعات م اليت الدينية العلوم موضوع يف اشد احلاجة هذه وتكون .عصرنا
 على تفسريا ليضع عامل أي حاليا قام ولو .مباشر بشكل هرياجلما من واسعة
 ملا السعود أيب أو النسفي أو البيضاوي أو الرازي أو الزخمشري تفسري غرار

 إىل زلـنتي أن عليه كان لذا. حظي كتابه بالسعة املطلوبة بني القراء
  .األدىن احلد إىل العلمية املصطلحات وخيتصر خماطبيه مستوى

 ألن الكتب، من النوع هذا من هو اآلن أيديكم بني وجودامل والكتاب
 الشخص يستطيع حبيث هذا كتابه يف املوضوع هذا تناول الكرمي املؤلف
 بعض الستخدام األحيان بعض يف احلاجة تظهر ولكن .فهمه الثقافة املتوسط

 املصطلحات هلذه ختصامل غري للقارئ حافزا يكون مما الفنية، املصطلحات
 القارئ هذا مثل أن الرغم على فمثال .الشيء بعض وثقافته أفقه توسيع إىل
 من البقرة سورة من الثانية اآلية تفسري يف دقائق من جاء ما يفهم ال قد

 الواردة اهلداية مفهوم أن سيفهم ولكنه والبالغية، النحوية املصطلحات ناحية
 الواردة دايةاهل لطلب جواب هو البقرة سورة من واخلامسة الثانية اآلية يف
 فلماذا مجيعا الناس إىل مرسل القرآن أن مع :لءيتسا وقد .الفاحتة سورة يف

 بأن نعلم :يقول ؤلفامل نرى لذا فقط؟ للمهتدين مرسل أنه اآلية هذه تقول
 اهلداية مصدر هو -والريبة الشك من ذرة فيه توجد ال الذي- الكتاب هذا

 وتوجهت والريب، الشبه نم خلت نفوسهم ألن فقط للمتقني ...للمتقني
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 اليت والنتيجة .الغراء وشريعته اهللا أوامر ورعاية احلق لتقبل وأرواحهم قلوم
 حق القرآن من يستفيدون الذين هم املتقني هؤالء أن مبا :هي إليها خيلص

  .وحدهم إليهم أرسل قد القرآن وكأن يبدو إذن االستفادة
 :واملنافق الكافر لنفسية بالكتا من مجيل حتليل نقل هنا املفيد ومن 

 هلم تتيسر لذا م، وخيتلطون املسلمني بني يعيشون املنافقني لكون نظراً"
 مينعهم ورؤوسهم قلوم يف املتغلغل النفاق ولكن .اإلميان نور من حملة أحيانا
 وضع إىل انقلبوا قد املنافقني هؤالء إن !...أجل .النور هذا من االستفادة من
 بنور االهتمام عدم بسبب إما مفتوحة، عيوم أن مع ،فيه يبصرون ال

 بسبب أو به، االستهانة أو يده، يف  األكرم الرسول حيملها اليت املشعلة
 املشعلة نور يواجهون هذا مع ولكنهم .الفطرية استعدادام بافساد قيامهم
- يقومون نراهم اإلميان بعني إليه النظر من وبدال باالبصار، يأخذ الذي

 حىت .تأثريها وبازالة أرواحهم يف النابعة القوة بتحييد -وترددهم شكوكهمب
 إىل النور هذا قلب لكيفية خيططون كانوا أم إىل تشري "استوقد" كلمة نإ

  .حمرقة نار
 مل ...أبدا منه املنبعث النور وعلى اإلميان على يتعرفوا فلم الكفار أما
 هلذا- الكافرون أحس عندما ذال .القدسي جوه يف يدخلوا ومل أبدا، يروه

 حاولوا "منهم املعاندين باستثناء" وجدام يف النور ذا -ذاك أو السبب
 بني للفرق أن شك وال .خملصني كمؤمنني حيام بقية وقضاء به التمسك
 مهتمني كانوا فالذين .هذا يف كبريا دورا والكفر اإلميان وبني والظالم النور
 عامل ...جديد عامل إىل دخلوا النور هذا رأوا ماعند أخرى أشياءب قبل من
 عن يسمعون الذين بني نقارن عندما هلذا .وجاذبيته اإلسالم مجال به حيف

 املسلمني وبني ويعيشونه، به ويؤمنون األوىل للمرة عليه ويتعرفون اإلسالم
 ما صحة واضح بشكل يفهم "منهم القلة إال" اإلسالمية البلدان يف املولودين

  .أعاله اهقلن
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 أنه إال والبالغية، اللغوية الناحية إىل باإلشارة املؤلف قيام إىل ضافةإو 
 حدأ تفسريه عند أورده ما مثال فلنقرأ وبغاياا، اآليات مبعاين أكثر اهتم

  ":واألرض واتاالسم بديع" وهو احلسىن أمساء اهللا ال
 مثال وجود دون واخللق اإلجياد مبعىن العربية اللغة يف "بدع" فعل يأيت"
 أمنوذجا املسعته حد ال اليت والسماوات األرض وتعرض .سابق أمنوذج أو

 الكائنات من هي أي .منه اإلنسان يشبع أن ميكن ال الذي الفريد للجمال
 مذهلة فهي .قبل من هلما أمنوذج وجود يسبق مل اليت العجيبة واملخلوقات
 وجود لعدم وجاذبية المجا منهما أكثر هناك يكون أن ميكن وال ومدهشة،

ولطبيعة مادما األصليتني وهيئتهما احلاليتني ومها  جهة، من امهل سابق مثال
  .ومبدعهما خالقهما إىل النورانية اإلشارات من مبليارات يشريان ويومئان

 مجاهلما وبكل امفيه ما بكل مجيعا والسماوات األرض خلقت !...أجل
 فوقه، كمال ال الذي الكمال درجةب اسرارمها، وبكل األخاذ، وجالهلما
 أجزاء ليستا ومها .خالقهما قبل من "كن" بكلمة قصور أو نقص أي ودون
 وبني الكون بني العالقة ألن .له ظهورا وليست منه، وانفصلت جاءت
 ليست العالقة هذه أن أي .باملخلوق اخلالق عالقة هي وتعاىل تبارك مبدعه
 فرض وعلى .له راديإ وغري حتميا ظهورا أو عنه صدورا أو منه والدة

 معرضا والظهور الصدور هذا كل كان ملا العالقة هي هذه كانت لو املستحيل
 خيلق بينما .األيام من يوم يف الشمس وقود نفاد مثل والنفاد والتجزؤ للتفتت
 الفناء هذا يعقب مث ويفىن، ويذهب ينمحي مث ويتطور ينمو مث شيء كل

 آخر، إثر واحدا يأيت شيء كل!...أجل ...جلاذبيةوا اجلمال بنفس آخر وجود
 دون وحده واألرض السماوات بديع يبقى ولكن .آخر إثر واحدا يرحل مث

  .فناء أو حتول أو زوال
 ألويل يعرب فهو للقادمني، احلياة نور ويهب تعاىل اهللا يتكرم وعندما
 املهداة مالنع بنفس اجلدد القادمون يأيت وعندما .الوجود معىن عن األلباب
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 .وأزليته أبديته إىل إشارة فهو ،"الزائلني من قبلهم ما ذهاب بعد" إليهم
 يفكر أن -القرآن من القصوى اإلستفادة يستفيد لكي- املسلم على
 يقال ما يطبق ممن والقليل هذا يفعل من القليل هناك .القرآن يقرأ كيف
 علوم إحياء" كتابه يف الغزايل اإلمام وتناول .اخلصوص هذا يف وينصح
 وقد .بعمق األمر هذا "املكتوبات" كتابه يف النورسي سعيد والعالمة "الدين
 هذا تأكيد إىل باحلاجة "كولن اهللا فتح حممد الشيخ" الكرمي املؤلف أحس
 :فيقول وفهمه القرآن قراءة كيفية يف معينة طريقة يقدم نراه لذا األمر،
 قومه على  نوح دعاء أن بدا مهما بأنه فنقول هنا ونستطرد ..."
 يناقض )٢٦ :نوح( ﴾دياراً الْكَاِفِرين ِمن اْألرِض علَى تذَر الَ ربِّ نوح وقَالَ﴿

 قال  انوح أن احملتمل من ألنه .كذلك ليس أنه إال آنفا، قلناه ما ظاهريا
 الذي اتمع ذلك طبيعة يعرف كان وأنه ،"سيكون ما اعتبار" على هذا
 أوحي أنه أو هلية،اإل الرغبة حدس أنه وحيتمل .طويلة أعواما كنيب فيه قضى
 العام اخللق هو هذا ألن .الدعاء ذلكب فدعا هلياإل واملراد الرغبة هذه إليه

 .الغالب يف العظام لألنبياء
 أم احلقيقة حممل القصص هذه حنمل كنا إذا عما حول الوقوف جيب مث

 حوادث هي بل رمزية، قصصا ليست القصص هذه أن نعتقد ألننا .ال
  .لنا القرآن ونقلها حقيقة، وقعت
 احلقائق بعض إىل يشري القصص هذه علينا بقصه تعاىل اهللا إن ثانيا
 حىت  آدم وجود منذ جارية هي أي .الساعة قيام حىت اجلارية الكونية
 القرآن يستعملها اليت العناصر إىل ننظر عندما ألننا .الدنيا هذه يف رجل آخر
 من أصال املنتظر هو وهذا .معلوم مكان أو معلوم بزمن خمتصة غري راهان

 متابعة جيب النظرة هذه القرآن إىل النظر نستطيع لكي ولكن .كوين كتاب
 الوحيد الشرط هو هذا أن القول ميكننا بل .خاص إطار ضمن آياته

 يف أكانت سواء اآليات إن اآلخر والشيء .القرآن من احلقيقية لالستفادة
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 تشري ولنـزال أسباب وكانت النصارى، أو اليهود أم املنافق أم الكافر حق
 ومنطقية عقلية عالقات يقيم وهو- فرد كل فإن ذاك، أو األمر هذا إىل

 يستطيع - معني مكان يف أو زمان يف وحميطه نفسه مع ووجدانية وشعورية
 آخر ريوبتعب .نفسه أعماق يف وحيسها القرآن من وجديدة غضة رسائل تلقي
 آيات أن أشعر ولكين بنيب، لست أنين صحيح" :لنفسه يقول أن الفرد فعلى
 املطاف اية ويف ".علي لتنـز قد كأا ونيف آالف ةست البالغة القرآن
 حاشا- تعاىل اهللا حصر ميكن وهل وأساسها؟ القضية روح هو هذا أليس
 صفة جتلي وه الذي الكرمي فالقرآن إذن معينني؟ مكان أو زمن يف -هللا

 كذلك، وخياطبين خياطبك فكأنه  الرسول خاطب كما تعاىل عنده الكالم
 األمر وهذا .مجعاء اإلنسانية خياطب هو أي .بعدنا من يأيت من كل وخياطب

 اإلنسان فإن وإال .واملكان الزمان فوق وكونه القرآن مشولية ناحية من مهم
 هذه ومثل .ماضية قصص اوكأ القرآن يف الواردة احلوادث هذه إىل ينظر
  ".كثريا منه االستفادة نسبة يقلل القرآن قراءة يف النظرة

 لعلم بارع مبزج قام املؤلف أن كيف شك دون سيالحظ املدقق والقارئ
 القرآنية، القصص إىل نظره زاوية مع ولنـزال أسباب وتقييم والفكر البالغة

 .القادمة األجيال جلميع اصاحل كونه على أي القرآن، مشولية على التأكيد مع
 تطيعـيس العادي والقارئ التفسري علم يف املتخصص من كال أن أي

  .الكتاب هذا من االستفادة
 واإلشارة النور رسائل مبراجعة القرآن فهم صدد يف املؤلف يقوم كما

   .صراحة أو ضمنا إما اإليه
 راتنظ وتقدمي جديدة بتفسريات قيامه كيفية على مثال اعطاء نستطيع

 لتفسري وردهأ مبا والتقليدية القدمية التفاسري من استفادته إىل إضافة جديدة
﴿ماِقوع النباستعراض يقوم .له طويال حيزا وختصيصه )٧٥: الواقعة( ﴾وِمج 

  الرسول تناول هنا والقصد .اآلية هذه تفسري يف املختلفة لألوجه مجيل
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 جلربيل القرآن آيات وايداع م،والنجو السالم، عليهم اآلخرين واألنبياء
 مكاا يف كل وآياته - وحيه مقاطع أي- القرآن جنوم وكون األمني،

 جنوم ومستودع مكان هي للمؤمنني الطاهرة الصدور وأن الصحيح،
 تناوله بداية ويف .النجوم ملعان والالمعة املنرية التفاسري من اخل....القرآن

  :قولفي أخرى ناحية إىل يشري نراه للموضوع
 هذا يعلم األزيل بعلمه تعاىل اهللا إن !...القلب القاسي اإلنسان من آه"
  .عمد لتوكيد ما يريد بيانه إىل القسمفي الوضع
 وترجتف عرقا، ويتصبب وخيجل، ذاـه من يستحي أن اإلنسان على
 يبني لكي اإلنسان هذا فرب .اآليات هذه مثل يقرأ وهو يهتز نأو شفتاه،
 تلو األدلة حيشد ذلك على ويربهن كرمي، كتاب آنالقر بأن له ويشرح
  :بقوله اآلية هذه تفسري ينهي مث ".عظيما قسما إليها يضيف مث األدلة
 تعاىل اهللا أقسم نعلمها ال معان بسبب وكذلك املعاين، هذه كل بسبب"
  .عظيم قسم نهإ العاملني رب عنه قال الذي النجوم مبواقع

 لذا .نعلمها اليت باملعاين نؤمن كما متاما مهاالنعل اليت باملعاين نؤمن وحنن
  ."عظيم قسم بأنه ونصدق قلوبنا كل من نؤمن

 من املؤمنني حتذر اليت القرآنية اآليات بتفسري الكرمي املؤلف يقوم وعندما
 هؤالء حيل من املؤمنني فيحذر مجيلة، بتحليالت يقوم واملنافقني، الكفار
  :ويقول املؤمنني طريق يف يضعوا اليت والفخاخ املصايد ومن
 عندهم راسخة طبيعة الكفر فأصبح حلاداإل تيار يف اجنرفوا والذين"

 من يترددون ال معينة ظروف ففي .متاما الشيطان مثل هم املنافقون وكذلك
 .اآلخرين واستغفال التقية بذلك يريدون لسام على والدين اهللا ذكر

 حقدا الدوام على حيملون نهمولك والصاحلني، املصلحني صورة يف ويبدون
 هذا عن ا ينفسون طرق عن الدوام على ويبحثون املؤمنني، ضد الينطفئ
 عما ينفس ما تنفيذ فيها يستطيعون ال اليت وقاتاأل ويف .والغيظ احلقد



 ١٦

 أو صفراء مةاابتس وراء حقدهم خيفون تراهم غل من صدورهم يف يعتلج
 القوة إىل يصلون وعندما .ميقراطيوند أم ويتظاهرون لينة، وأقوال بيانات
 أما ".للقوة احلق إن" :يقولون تراهم يريدون ما فعل من متكنهم اليت

 ما وئااملس من يرتكب مث ،"فنطازيا" أو خياليا أمرا آنذاك فتصبح الدميقراطية
  .البال على خيطر ال

 هؤالء من اخلوف أما .الثقة لشعور احترام عدم تعد هؤالء مبثل الثقة إن
 باحلب الصدر مفتوح دائما يكون أن املؤمن وعلى .تعاىل باهللا ثقة عدم فيعد

 مجيع يف وعليه هؤالء، المثال ظهره يدير وال يغفل ال ولكنه للجميع،
  ".شرهم من تعاىل اهللا إىل يلتجئ أن حوالاأل

  :قائال حتليله خيتم مث
 ظهروامل التقية سبيل ويسلكون عديدة، وجوه وذوي كاذبني ولكوم"

 مجيع ومن براءة التصرفات أكثر من حىت شيء كل يف يشكون كانوا الكاذب
 ضدهم، وحيسبوا واالفكار، حاسيس األأطهر على القائمة األعمال أنواع

 مملوءة صدورهم .العقربية ومشاعرهم أحاسيسهم مبنظار الناس إىل وينظرون
  ".خائف اخلائن" قاعدة حسب دائم خوف يف فهم لذا باخليانة

 احتفاظهم مع- املؤمنني وعلى اإلميان، ألهل احلقيقيون عداء األهم هؤالء
  ".ومحايتها منهم أنفسهم صيانة يف يقصروا أال -اإلمياين بأسلوم

 .نفيس بتحليل يأيت املرتدين عن تتحدث اليت يةاآل املؤلف يتناول وعندما
 عناها،وم مرادها فهم أنه حيسب قد سطحية قراءة يةاآل هذه يقرأ والذي
 على حتتوي ياتاآل هذه أن يدرك وتفسريه املؤلف حتليل يقرأ عندما ولكنه
  :آية هي واآلية .حيسب كان مما أعمق معاٍن
﴿هِدي كَيفوا قَوماً اُهللا يكَفَر دعب اِنِهموا إميِهدشولَ أَنَّ وسالر قح 

ماَءهجو اتيِّناُهللا الْبِدي الَ وهي الْقَوم يف ويقول )٨٧ :عمران آل( ﴾الظّاِلِمني 
 أم مع وللباطل للكفر املؤيدين الظاملني جبانب يقفون الذين إن" :تفسريه
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 منحرفني أشخاصاً الإ ليسوا  وشناعتهالشر وقبح احلق مجال ورأوا شهدوا
 اإلهتداء قابلية وفقدوا وتشوهت فطرم احنرفت بؤساء أفراد هؤالء .وظاملني

 سواء إىل يهديهم وال اهلداية من نصيبا هلم جيعل ال تعاىل اهللا أن درجة إىل
 مركز عن مبتعدة حركة غمرة يف دخلوا هؤالء أمثال ألن يهديهم ال .السبيل

 املركز واام مبعارضة وتتسم االبتعاد هذا ترافق نفسية حالة ويف اإلسالم،
 أم حيسبون همو .قلوم اسوداد تعميق إىل يؤدي مما عنه، يبتعدون الذي

 املعرفة حق يعرفوم أم يدعون الذين-  املؤمنني وإظهارهم هذا بعملهم
 وتقوية واالحلاد الكفر خبدمة يقومون سليب بشكل -ضمنهم من كانوا ألم
  .واحلزن اهلم يف املؤمنني بإغراق نفسه الوقت يف ويقومون املعنوية، روحه
 الشمس كنور هو متميزا انور سالملأل وهب الذي تعاىل اهللا أن غري
 دائم، تيه يف النور هذا عن املبتعدين هؤالء سيجعل األخرى ديانلأل بالنسبة

 الجيدون العماية هذه يف وحيام أعمارهم وسيصرفون أبدا شيء إىل اليهتدون
 واجلماعات لألفراد سيئا أمنوذجا وسيكونون .شيء أي إىل يهتدون وال شيئا

  ."الضالة
 تبليغ أن نعلم فمثال .فهمها يساء قد مسألة بإيضاح ؤلفامل يقوم أحيانا
 قد بعضهم ولكن الدين، يف ساسيأ شيء همبنصح والقياملآلخرين  احلقيقة
 قمت لقد" :ويقول )٩: األعلى( ﴾الذّكْرى نفَعِت ِإنْ فَذَكِّر﴿ آية فهم يسيء

 ...فيهم أمل وال منهم، نفع ال قوم هم ...ينتفعوا ومل يفهموا فلم بالتذكري
 هذه تفيد عندما أنصح بأن تقول واآلية تنفعهم، ال فنصائحي نإذ

 اخلاطئ الفهم هذا أمام ".عمله استطيع شيء هناك يبق فلم ن إذ...النصائح
 يف األصل بأن فيقول يةاآل هذه من احلقيقي القصد بشرح املؤلف يقوم
  :فيقول الثبات هو اإلميانية اخلدمة ويف التبليغ
 آية فإن شرط أو قيد دون والتبليغ بالتذكري مكلفا  لالرسو ولكون"
 وهذا املهمة هذه تأكيد تفيد بل التقييد تفيد ال ﴾الذّكْرى نفَعِت ِإنْ فَذَكِّر﴿
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 يكون نأ بد ال به واملوحى النازل والقوي البليغ الكالم هذا ألن التكليف،
 السامعني استفادة أما ".املستقبل يف باالحتمال أي" بالقوة ولو حىت نفع له
 استنادا نقول أن نستطيع ن إذ.آخر موضوع فهو فعليا استفادم عدم أو له
  ".النصيحة من فائدة هناك تكون أن البد ألنه انصح :اآلية هذه إىل

 وملفهوم املسلم حلياة إطارا ترسم آلية تفسريه إىل نشري أن أال يسعنا وال
 حيث ﴾فَارغَب ربِّك وإلَى  انصبفَ فَرغْت فَإذَا﴿ :آية وهي وراحته عمله
  :يقول نراه

 .للحياة ودستوراً مهمة حركية فلسفة للمسلم الكرمية اآلية هذه تقدم"
 عندما حركة يف .حني كل يف دائبة حركة يف املؤمن يكون أن جيب أجل

 نفسه ينظم أن عليه أخرى وبعبارة .يرتاح عندما أيضا حركة ويف يعمل،
 إىل حيتاج كإنسان إنه صحيح.حياته يف فراغ أي فيها اليوجد خطة وفق

 الراحة هذه حىت تكون أن جيب ولكن .يرتاح أن الطبيعي من لذا الراحة،
 يرتاح أن يستطيع والكتابة القراءة من يتعب من فمثالً وأجيابية نشطة راحة
 أو الرياضة يلعب أو يصلي أو القرآن يقرأ كأن اجلو وتبديل بتغيري أو بالنوم
 من يتعب وعندما .اخل ...شرعا املقبول املزاح اآلخرين مع ميزح أو مرايتس
 يترك ودائبة مستمرة حركة يف يكون أي .القراءة إىل أخرى مرة يرجع هذا

 وهو ويعمل يعمل، وهو يستريح أي .أخرى ملشغلة املشاغل من مشغلة
  .يستريح
 بأننا القول ميكن اإلميانية اخلدمة إطار يف املسألة هذه بتقييم قمنا وإذا
 .وجربية قسرية ألطاف ضمن -الدوام على قيل كما- نكون كمؤمنني
 نرى الدوام على واملطبق قبل، من املقبول اإلميانية اخلدمة أسلوب وحسب
 السابق ويف .نشعر أن دون كمؤمنني حياتنا يف القرآين الدستور هذا انعكاس

 من ذكياءاأل للطالب لتربعبا اإلهلي الرضا عن الباحثني أغنيائنا بعض قام
 أمب شعروا مدة وبعد .لألمة خدمة الداخلية األقسام يف وإسكام الفقراء
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 بأبواب فإذا االعتيادية احلياة مشاغل وإىل الدعة إىل وركنوا مهمتهم أدوا قد
 هذه أداء أذواق لتذوق وتدعوهم أمامهم تنفتح وواسعة جديدة خدمات
 تنتهي أن أميكن" :بقلق تتساءل املخلصة القلوب كانت .الرحبة اخلدمات

 وساحات أخرى ساحات هناك أالتوجد اإلميانية؟ اخلدمات من اآلنواع هذه
 تنفتح أوسع جغرافية مناطق ويف أخرى خدمات بساحات فإذا "أوسع؟
رشفون ويت اهللا، سبيل يف اخلدمات هذه أداء لذة يتذوقون م وإذا أمامهم،
 أخرى ومناشط بأبعاد ةخدم ساحات أمامهم اهللا فتح مث .مترعة كؤوسها

 فرغت قد اخلدمات بأن قاتل ظن فيه ظهر عهد من ما أنه واخلالصة .أيضا
 سبيله يف اخلدمة من خمتلفة أشكاال تعاىل اهللا وقيض إال قفلت قد أبواا وإن
 جمتمع باننا قلت املعىن هذا مثل عن فللتعبري لذا .خمتلفة ساحات ويف

 وحمتويات معاين إىل ننتبه مل وإن كمؤمنني فنحن إذن ".ةاجلربي لاللطاف"
 حياتنا يف وتظهر تبدو إا إال )٧: حاشرناال( ﴾فَانصب فَرغْت فَإذَا﴿ اآلية

   .ومستدمي منتظم بشكل
 عن بديل احلقيقة يف اليوجد أنه نرى املسألة أصل يف النظر دققنا وإذا

 على تعاىل اهللا أنعمها اليت النعم نم نعمة كل إن فأوالً .للمؤمن بالنسبة هذا
 نعمة عافية ويف صحة يف وكوننا نعمة البشر من فكوننا .جدا كبرية املؤمن
 أي .متميزة نعمة -إمياننا نتيجة- النعم ذه وحنس نشعر وكوننا .أخرى
 للنعم انتظارنا ...األبدية للحياة انتظارنا ...وشربنا أكلنا :نعمة شيء كل

 اإللفة ولكن .نعمة احلقيقة يف شيء كل ...شيء كل ...نعمة األبدية
 .جيب كما شكرها نؤدي ال لذا .النعم هذه كل وقيمة قدر تنسينا والعادة
 ندير عندما :وهي إليها نلتفت ال أخرى نعمة هناكو كفة يف النعم هذه كل

 ونرى ماكن،األ من العديد يف ساخنة حروب وجود جند حولنا فيما أنظارنا
 يف املسلمني ونرى الفواجع، هذه من ويعانون يبكون ألشخاصا من اآلالف
 يكفون ال الذين احلكام واستبداد ولقهر للظلم، يتعرضون البقاع من العديد
 حنن نستطيع حوالينا املفزعة احلوادث هذه جتري وبينما .املؤمنني ظلم عن
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 طبعا هذا .واالهانة للظلم التعرض دون حبرية الفرائض وأداء واجباتنا أداء
 هذا أليس .اإلسالمية البلدان من لكثري وبالنسبة املاضي يف حلالنا بالنسبة
 عمل من نسرع أن جيب إذن الشكر؟ هذا يستوجب أوال كبرية؟ نعمة األمر
 أو كلل دون -اجلماعية اخلدمة منظومة ضمن-  واجباتنا وأداء آخر، إىل

  .اخلدمات هذه ؤدين وحنن والروحية املعنوية اللذة بتذوق واالستمتاع ملل،
 عمل أمامي يبق ومل علي ما أديت لقد" :القول املؤمن حق من ليس أجل
 .والدعة للراحة امليدان من وينسحب هذا يقول أن له جيوز ال "...آخر شيء
 عليه .آخر خريي عمل إىل املبادرة خريي عمل بإمتام قيامه بعد املؤمن وظيفة

 يف اليسر يعيش وأن آخر، لعمل ةمقدم راحته تكون وإن بالعمل، يرتاح أن
 يتصرف وإن امليتافيزيقية، املشاعر اجتاه يف والعسر اليسر يقيم وإن العسر،
 يكمل الالمادي العامل وأن الالمادي، العامل يكمل املادي العامل أن ضوء على
  ".حياته يف فجوة أي هناك يدع مل كإنسان فيعيش املادي، العامل

 اليت بالتوجيهات مملوء الكتاب فهذا ساتاالقتبا هذه من يفهم وكما
 أسس من أساس أهم بأن علما .وفعالية حركة ومتألها املؤمنني حياة تغين

 أمثال من املفسرون به اهتم الذي "الديناميكي التفسري" مفهوم هو التفسري
 ليس الكرمي القرآن ألن .املودودي األعلى أبو واالستاذ قطب دسي ستاذاأل
 .احلياة ما تزخر الذي والنشاط احلركة وعن احلياة عن بعيد دين كتابب
 مع يتجاوب كتاب وهو احلياة، هذه يف تعاليمه تطبيق إىل يهدف كتاب بل

 يقود لكي مراحل وعلى منجما لنـزو متقابال، جتاوبا األحداث ومع احلياة
  .احلياة هذه

 ذا فالتعري دف ا قمنا اليت االقتباسات عن التوقف إىل هنا نضطر
 اإلشارة نود املقدمة هذه اختتام وقبل .الكتاب معظم ننقل ال لكي الكتاب،

 للتفسري، الفنية املصطلحات استعمال بتجنب رغبته مع املؤلف أن إىل
 بعض أن إال وواضح، سهل بأسلوب اإلمكان قدر املواضيع تبسيط وحماولته
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 القراء هؤالء مثل ننصح لذا .املواضيع بعض فهم يف صعوبة جيدون قد القراء
 ذه إملام له بشخص أو مبعجم االستعانة أو .ودقة بتمهل القراءة إعادة

 أشجارا حيوي بستانا دخل شخص مثل فهم أيضا، هذا يفد مل فإن .املواضيع
 أقطف أن الضروري من ليس" :قال مث أشبعه، ما منها فتناول عديدة مثمرة
 أصل مل اليت الثمار من يغري وليأكل هذا، حسيب ...هنا مثرة كل وآكل
  .أعلم واهللا ".عليم علم ذي كل فوق" ألن ".إليها

 تفسري إن" :يقول فهو هذا بكتابه طويلة ادعاءات أي املؤلف يدعي وال
 إال الكتيب هذا يقدم ال بينما عديدة، جملدات إىل حيتاج بالتفصيل القرآن
 حسب اجمالسن بعض يف وسطحي ارجتايل بشكل ذكرناها خمتصرة نظرات
 أمجل تبهت لشخص تعود النظرات هذه أن على عالوة هذا املناسبة، ورود
  ."هاإيا تناوله عند احلقائق
 أيب بن علي قاله ما إىل استنادا نقول أننا إالنا نكرب تواضعه هذا أن ومع
 كل وظيفة من فإن ن إذ".القرآن يف الرجل يؤتاه فهما إال" : طالب
 علم بشروط عاملا يكون أن بشرط به صاخا فهما القرآن يفهم أن مؤمن
 يف وجناحه جهده على الكرمي املؤلف نئ  إذوحنن .وقواعدهوأسسه  التفسري
 يف تعاىل اهللا يوفقه وأن والعافية، بالصحة له ندعو القرآن، ملعاين نظراته
 خري واجلود الكرم وصاحب العاملني رب جيزيه وأن لإلسالم، العلمية خدمته
   .منه لالستفادة املسلمني يوفق وأن هذا، ؤلفهم على اجلزاء
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 هو .واألبد األزل عامل يف واحلروف للكلمات الالمع الضوء هو القرآن
 لؤلؤة إىل يتحول وعندما .واجلن اإلنس فكر خياطب الذي امللكوت صوت
 ال مجاال واألدب البالغة أبطال فيه يرى المعة، دفةص داخل اجلمال خارقة
 معرض هو الذي- الكبري الكون هذا وسيبقى .يزول ال وحسنا يبهت،
 والرعب اخلوف موطن -واملتناغمة املتناسقة هليةاإل واأللوان والفن للجمال
 كتابا يعد -الكون أي- أنه مع الشريرة، واألرواح العفاريت فيه جتول
 الكون هذا سطور وستبقى األعلى، املأل أسرار من سرا هفي سطر كل يفشي
 ينهمر نور إىل القرآن فيه يتحول الذي اليوم يأيت حىت ومشتتة مبعثرة وأوراقه
 أنه -تقليديال ركالف أصحاب عدا- الناس ويجمع .الوجود هذا وجه على
 جتثم كانت اليت السوداء الغيوم زالت ساطعة كشمس القرآن أشرق عندما
 إىل األشياء مجيع وانقلبت للوجود، الضاحك الوجه وظهر الدنيا، على

 صوته مساع عند .لقارئه ومبهج مؤنس لكتاب وكلمات ومجل فقرات
 األرواح، يف فارت اليت املشاعر وبدأت القلب، عيون على األنوار امرت
  .النور أناشيد بإنشاد املشاعر هلذه ترمجانا أصبحت اليت واأللسنة
 من كم والقلوب، العيون به أضيئت الذي اليوم من عتبارافا !...أجل

 معقدة مشاكل من وكم السنوات، آالف منذ احلل ينتظر كان الكون يف لغز
 منها الواحدة حلت احللول تنتظر كانت اآلخر البعض مع بعضها متداخلة

 واخلالق والوجود اإلنسان بني الصحيحة العالقة وظهرت األخرى، إثر
 املعاين لباس واملعميات األلغاز كل ولبست التمام، بدرال وضوح واضحة

  .احلكمة مدارات يف وانتظمت
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 وقاعدة الدقيق، التعبري وأساس والصحيح، املتني الفكر قمة هو القرآن
 وغري السماوية الكتب سيد العظيم الفرقان هذا كان وكما .املنطقي للتعبري

 السابقة الكتب .املرسلنيو األنبياء سيد له األول املخاطب كان السماوية
 بعده جاءت اليت الكتب أما وأعالما، طريقه على إشارات تضع لكي جاءت
 روحه خريطة حسب كل واحلواشي اهلوامش ووضع بشرحه تقوم فلكي
 الذين وعرفه األنبياء، ا بشر اليت بصورته قبله من عرفه .الروح ذلك وغىن
 أحدثه، الذي الكبري التأثري رأواو امللموسة، لةنـزامل بصورته بعده من جاءوا

 واعترفوا تضاهى، ال اليت بالغته أمام فاحننوا حققه، الذي العظيم واالنقالب
 إىل لنـزيت القرآن كان وعندما .البالغي واإلعجاز الكلمة سلطان بأنه
 نظرهم النرية القلوب أصحاب يصرف مل األنوار من خمتلفة مبوجات الدنيا
 ...وأرواحهم جوارحهم بكل به ارتبطوا بل عنه، يلتفتوا ومل أبدا، عنه
 فتح العطشى، القلوب ليمأل كشالل السماء من لنـزي كان بينما !...أجل

  .منه واحدة قطرة يضيعوا ومل له صدورهم الواعية القلوب أصحاب
 يف الدنيا زوايا من زاوية أبعد إىل صوته يوصل أن القرآن هذا استطاع

 يبتغي قلب كل يف وأثار الشؤم، أصوات كل يسكت وأن واحدة، قفزة
 الكوثر، خرير أصوات كأا جياشة عواطف مسبقا فكرا ميلك وال احلق
 الوصال أمل روح كل يف وفجر اهلجر، نريان فتحها اليت القلوب يف وأطفأ

 املتوهلة القلوب أما احلرارة، نبض اهفي حترك الباردة الطبائع .إليه والشوق
  .إليه وأطمأنت به أنست قدف واخللود األبدية بحب

 الفانية الدنيا هذه يف الدوام على ونضرا جديدا بقي من هناك كان وإذا
 فهو لون، كل فيها ويبهت نضر، كل فيها ويبلى جديد كل فيها يقدم اليت

 وجه يف ولهنـز منذ يقف أن استطاع الذي الوحيد الكتاب فهو .القرآن
 ويف سقطت، اليت والثلوج مطارواأل هبت، اليت والعواصف األعاصري مجيع
 حيافظ أن واستطاع أمامه، وبدت ظهرت اليت القاسية الظروف مجيع وجه
 يرتفع أن فما لذا .حتريف أو تغيري دون وحيد مساوي ككتاب أصله على
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 السماء من اآلن لنـز وكأنه نشعر حىت قارئ حنجرة من القرآن صوت
 تشعر الآليل ينثر وعندما ،اجلنة من آتية اهلية وليمة إىل مدعون وكأننا
 قالدة القرآن .الدنيا ثروات مجيع عن واستغنت مست قد أا املؤمنة القلوب
 النهائية احلدود يشكل الذي العلم من وفيض هلي،اإل الكالم من منظومة بيان

 باحلرير وحماكة ومزينة مرسومة الوجود لكل وخارطة البشري، لإلدراك
 آخر تعبري وكل كالم كل يبدو بقعة أي يف صوته يسمع عندما .الالهويت

 النور يغمر أعالمه فيها ترتفع اليت البقاع ويف .غري ال الضوضاء من نوعا
 الربانيون ويعيش الشياطني، رؤوس على احلجارة لنـزوت املؤمنني، قلوب
  .دائمة أعيادا هناك

 بإرشاده الدارين سعادة املتني القوة ذو العاملني رب تعاىل اهللا ربط
 إرشاده عن يستغِن ومن دونه، من اهلدف إىل الوصول ميكن فال .توجيههو

 يهدي كالم وأكمل آخر هو .هويِت الطرق يف عيِض إليه يلتجئ وال ووصاياه
 بكل يتلى أنه ومع .واهلدف الغاية إىل ويوصله إثره، يف وسار اتبعه من

 يشعر بأعماقه ليهإ يستمع ومن .مبثله اإلتيان يستطاع فال مساء صباح سهولة
 مع الدوام على تتداخل هؤالء وأصوات ،مساعه جيب ما كل مسع قد أنه

  .املالئكة أنفاس
 اليت اهلداية مشعل يشعل نيب كل كان لألرض وتشريفه ولهنـز حىت
 بقطرات حوله القاحلة الصحارى وحول وضيائه، نوره مصدر من حيملها
  .الظالل وارفة جنان إىل منه قليلة

 اما .ذهبية عصورا أصبحت ظله فيها جال اليت املظلمة عصورال إن بل
 من .اجلنة يشبه ما إىل حتولت فقد وعاشته قرب عن به تعرفت اليت العصور
 أحياء من الكون يف ما كل وأصبح املالئكة، مرتبة إىل مسا له نفسه وهب
  .عنده أليفا ومجاد
 تنور ومن ء،ما كقطرة الواسعة البحار تصبح الفهم حق القرآن فهم من
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 أعماق يف انشعر اليت أنفاسه .مشعة جمرد إىل جتاهه الشمس تتحول بنوره
 للحق برهانا موجود كل جيعل األشياء يغمر الذي وضياؤه ا،نييحت قلوبنا
 احلياة فيه دبت -وأخفاها أرض أبعد يف كان وإن- صوته يصله من .تعاىل
 به اخلاصة وبلغته وتهلص تستمع اليت والقلوب .اسرافيل صور مسع وكأنه

 :اجلاثية( ﴾يوِقنونَ ِلقَوٍم ورحمةٌ وهدى للناِس بصاِئر هذَا﴿ حركة توثبت
  .قلوم متت مل للذين ورمحة بصائر هو أجل .)٢٠

 بقي كتابا -الكتب من غريه مثل- األيام من يوم أي يف القرآن يكن مل
 كبرية معجزة هو بل .انيةاإلنس طفولة من معني مكان أو زمن اطار ضمن
 اإلنسانية املطالب مجيع وتليب واألمكنة، األزمنة كل تتجاوز وغنية وشاملة

 اليوم حىت يستطيع وهو .االجتماعية اآلداب بأصغر وانتهاًء العقائد من بدًء
  .تحدياتامل مجيع وحتدي اجلميع حتدي
 وحتداهم خماطبيه، اعتراضات مجيع مبواجهة فيه لنـز الذي العهد يف قام

 األولون املعارضون منه ذُهل .مثله من بآية أو بسورة حىت أو بكتاب، يأتوا أن
 وأنه ساحر، بأنه  الرسول اموا حىت بالغته، ومن بيانه من وسحروا له،

 فقالوا صوام فقدوا األستار وراء من ا أتى اليت الغيبية أخباره زاءإو .شاعر
 الشعر أبطال نإ أي .مبثله اإلتيان عن امامت عجزوا ولكنهم كاهن، نهإ عنه
 واخلرس الصمت إىل اضطروا معارضيه من وأعالمها واخلطابة رـثـوالن

 من الرغم فعلى املعاندون العصر هذا منكرو أما .جحورهم إىل واالنسحاب
 من الرغم على أم إال السابقني، هؤالء من واإلنكار املعارضة روح توارثهم
 يستطيعوا مل واالعتراض ااة أنواع ومجيع والديالكتيك الدمياغوغية أنواع
 العصور وتعاقبت الزمان تغري .والغضب العجز إظهار خارج شيء اجناز

 ولكن والصراع، املعارضة حدة ومحيت النظر، ووجهات القناعات واختلفت
 حتدها ال اليت وكالسماء الواسع وكالبحر الشامخ كالطود واقفا يزال ال القرآن

 بث يف مستمر وهو .االعتراضات مجيع وجتاه املعارضني مجيع جتاه دودح
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 عشر أربعة قبل ولهنـز منذ .العقول هداية ويف القلوب، يف وروعته روعه
 من العديد فيها ظهر كثرية عهود تقلبت قلوبنا عروش على وتربعه قرنا

 وقد .خمتلفة وفلسفات عديدة ونظم عديدة، فكرية ومدارس البلغاء، مشاهري
 من لديهم ما كل الغرض هلذا واستعملوا القرآن هدم منها العديد حاول
 على وخاضوا القرآن، هلدم بالغة ومن بيان من الكالم سحر ومن وسائل
 أعقام على وارتدوا الدوام على غُلبوا ولكنهم معه، احلرب غمار الدوام
 وللوجود لكونل وضعها اليت واملنطقية املتناسقة القوية األسس أمام خائبني

 بنظرة القرآن أتى لقد أجل .العالقات هلذه العميقة واإليضاحات ولالنسان،
 ألنه .والسحر الروعة يف غاية باسلوب ولإلنسان ولألشياء للكون متميزة
 يضع بل شيء، أي يهمل وال بأكمله، الوجود ضمن ككل اإلنسان يتناول
 ارتباطا مرتبطة فيه ءاألجزا .املناسب مكانه يف صغريا كان مهما شيء كل
 بال على ختطر اليت األسئلة أدق عن املختلفة واألجوبة ...بالكل ودقيقا وثيقا

 أدق حتليليعمد إىل  وبينما .فيه ترد اهلائل الكوين املعرض هذا يف اإلنسان
 أدق حىت األستار وراء فيما أم الشهود عامل يف سواء املوجودة املسائل

 ...العقول يف استفهام عالمة أو شبهة أو تردد أي هناك يدع ال تفاصيلها،
ثغرة  أي يدع ال يوردها اليت الدقيقة التفاصيل هذه مجيع يف القرآن إن !أجل

 ألنه املنطق، يف وال املشاعر يف وال القلوب يف وال العقول يف اليؤتى منها 
 وهو اإلنسان جيعل بشكل وإدراكه ومبشاعره وبأحاسيسه اإلنسان بعقل حييط
 .العلية الذات إىل سامياً اإلنسانية هويته من خيرج يكاد العشق هذا تأثري تحت

 الذهول إىل الدهشة من ينتقل تعاىل اهللا إىل الطريق يف السائرين مجيع ومثل
 وهو اخلشية من ينحين جتعله اليت املتالطمة العواطف من حبر إىل الذهول ومن
 كَِلمات تنفَد أنْ قَبلَ البحر لَنِفد ربي كَِلماِتلِ ِمداداً الْبحر كَانَ لَو قُلْ﴿ يقول
 املفتاح ...القرآن هو فهذا إذن .)١٠٩ :الكهف( ﴾مدداً ِبِمثِْلِه ِجئْنا ولَو ربي

 أسنان أو شفرات هو واإلميان تنتهي، وال تنفد ال اليت الكلمات خلزائن الذهيب
 الشفرات وهذه املفتاح هذا مثل ميلك نم أن أعتقد وال .السحري املفتاح هذا
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 املتعلقة العامة واألسس القواعد مسائل خبصوص آخر شيء أي إىل سيحتاج
  .والكون والوجود باإلنسان
 لكي أنا فمن للقرآن،آٍت مبديح  العاجزة بكلمايت أنين أحد يتومهن وال
  !!القرآن أمدح
  :الشاعر قال وكما 
  الوصاف اهللا سوى وصفه يستطيع من 
  صفا صفا املصطفون الكرام املالئكة 
  طواف يف حتسبهم حىت ويعظمونه يصفونه 

 وجواهر بالغة يف اخلارقة امليزة هذه رؤية يستطيع ال من يظهر وقد
 أي يف ئخيط مل أنه يعلم ضمريهأل يس من كل أن الواضح من ولكن ،هكالم
 ناظريه أجال إن سيما وال ، اعتقاده بإعجازية القرآن البالغيةيف وقت

  .للقرآن العاملي التأثري وشاهد
 الدنيا بتشريفه عهده وأول ولنـزبال عهده اول يف القرآن أحدث لقد
 الكمال درجة أن حبيث أيضا، العقول ويف األرواح يف تصوره ميكن ال تأثريا
 قائمة معجزة كانت النوراين جوه يف نشأت اليت األجيال إليها وصلت اليت
 العثورعلى ميكن وال .معجزاته من آخر نوع أي ذكر إىل معها حنتاج ال بذاا
 واخللق الفكر وأفق والتفكري التدين ناحية من مستواهم يف هلم أمثال أي

 آنذاك الصحابة من جيال أنشأ قد القرآن أن فاحلقيقة .العبودية أسرار ومعرفة
 ال ينريما يز فهو اليوم وحىت .املالئكة مستوى يف كانوا مإ قلنا إن نبالغ ال

 .الوجود أسرار أرواحهم يف ويهمس نبعه، من الناهلني إليه املتوجهني قلوب
 إدراكهم وقابلية وقلوم ومشاعرهم أحاسيسهم بكل أنفسهم يدعون والذين
 وحيس وأفكارهم، عواطفهم تتغري ما سرعان له مثيل ال الذي جوه يف تسبح
 ما !أجل .آخر عامل يف يعيش أصبح وأنه معني مبقياس تغري قد بأنه واحد كل
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 من اخلالص ذلك بعد يستطيع ال حىت قلبه، كل من اإلنسان إليه يتوجه أن
 فيعجنه حنوه جذبه الذي الطالب يتناول القرآن إن .وجاذبيته سحره تأثري

 حساسية ذا رقيقا شخصا ...متاما آخر شخصا منه وجيعل جديد من ويشكله
 يف ميكن بل به، إال يكون ال تغيري أي بأن يتأكد اإلنسان أن درجة إىل مرهفة،
 مستحيلة أا قبل من خييل كان واليت األمور من العديد حتقيق كثرية أحيان

 .اجلميع يذهل مما اعتيادية حالة إىل ظله يف األمور هذه تتحول حيث التحقيق،
 كُلِّم أَو اْألرض ِبِه قُطِّعت أَو الِْجبالُ ِبِه سيِّرت قُرآناً أَنَّ ولَو﴿ :يقول والقرآن

 والعواطف القلوب يف أجرى ألنه )٣١ :الرعد( ﴾جِميعاً اْألمر ِهللا بلْ الْموتى ِبِه
 غرابة يقل ال التأثري هذا أن حبيث املدى بالغ تأثريا العقول ويف واألحاسيس

 أجساد إحياء عن أو املوتى، تكليم أو األرض تقطيع عن أو اجلبال تسيري عن
  .السنني آالف منذ يةبال

 الصحابة جمتمع وكان والروح، القلب عامل يف بطال صحايب كل كان
 هؤالء واستطاع . وبركتهالقرآن فيض ظل يف نشأ مباركا متميزا جمتمعاً

 عملهم نإ حىت العامل، من كبري قسم على وكبري عميق تأثري اجراء الصحابة
 أو أماكنها عن اجلبال قلع عن واخلارقية الروعة ناحية من يقل كان ما هذا
 جمتمع أي هناك كان وما .باألرض السماء ربط أو احلياة ماء األموات سقي
 عجنوا الذين الصحابة فهؤالء .هذا الفريد مبجتمعهم مقارنته ميكن آخر
 من أصبحوا أي السماوية، مبادئه حسب أنفسهم وتشكلت القرآن بروح
 به وفتحوا املستحيالت حتقيق تطاعوااس للقرآن، ترمجانا واملعىن الروح ناحية
 بلذة اإلحساس ونقلوا الدنيا، وجه وغريوا امليتة، األرواح أمام اخللود طرق
 األقفال وكسروا عليها، وتعرفوا ا احتكوا اليت اتمعات إىل الروح عامل

 املرتبة إىل أخرى مرة اإلنسان ورفعوا األفواه، وفوق األفكار على املوجودة
 جديدا وتفسريا جديدة نظرة وقدموا ا، وشرفه إليها اهللا رفعه ليتا الرفيعة
 العميق السر على األنظار وركزوا املوجودات، بني الكون يف اإلنسان ملوقع

 وموضحني شارحني الشرعية، القواعد وبني التكوينية األوامر بني املوجود
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 وحمركني ،واملشاعر واألحاسيس واإلرادة للقلب النهائية واحلدود الغاية
 اإلنسان، روح يف املوجودة والنسبية الكامنة القيم وأسس أصول وباعثني
 جعل يف فنجحوا الكامل، اإلنسان طريق إىل العادي نساناإل يوجهوا لكي

 به حيس أو بأحاسيسه، إليه يصل أو عليه بصره يقع ما كل يف حيس اإلنسان
 وإرجاعه شيء كل ربط أي الالائية، والقدرةاالهلية رادةاإل أصابع قلبه يف
 .األصلي صاحبه إىل

 وبأفكاره ومبشاعره وروحه بقلبه املقياس ذا مرتبطا املؤمن كان إن 
 ومبطالبه، باجلسد االرتباط سطحية عن متاما ابتعد قد يكون باهللا وبعقله
 وراء ما إىل ينتبه أي آخر، طعما هلا ويرى أخرى زاوية من احلياة إىل وينظر
 هذا يف شيء كل يف ويشاهد يرى هذا احلقيقة رجل ومثل .ياةاحل هذه افق

 برجفة، فيحس فيه، عاملة القدرة ويد عليه، مرفرفا هلياإل العلم الوجود
 كونه ومع .والرهبة اخلشية مع والقرب األمل مشاعر نفسه يف وتتداخل
 يأخذ عندما .اآلخرة ذرى من ذروة يف وكأنه حيس أنه إال الدنيا يف يعيش
 .واملهابة باملخافة حيس نفسا يعطي وعندما والترقب، باألمل حيس نفسا

 القرآن ظالل يف حياته ويعيش القرآن رمسها اليت الساحة يف دائما ويتجول
  .وألوانه

 ما بينما .جملدات إىل حيتاج باألمثلة اإلطار هذا ضمن القرآن إيضاح
 على رجتاليةاال األجوبة من مقتطفات جمرد الكتيب هذا يف تقدميه حاولنا
 وال .مناسباا وحسب خمتلفة ومسامرات جمالس يف طرحت اليت األسئلة
 مجيع شروحه يف تبهت شخص من صدرت األجوبة هذه أن هنا نكتم

  .وسامية رائعة كانت مهما واألحاسيس األفكار
 لذا .أرضيا لباسا هنا لبست رمبا السماوية احلقائق من العديد أن أعتقد

 الكتاب هذا بقراءة القرآن مع ساعات بضع صرف قرر من كل على كان
 هذا أن ومع .ذهنه يف القرآن مهابة تز ال لكي عينيه نصب هذا يضع أن
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 بقطرة البحر شرح حماولة يشبه ألنه مستحيال، أمرا حاول واجلهد العمل
 قبل من ناي حلن بأن نقول أننا إال واحدة، بذرة الشمس إراءة أو واحدة،
 نتمىن لذا .متواضعا كان مهما املوسيقى عامل يف مكانا له جيد قد غنم راعي
  .القبول بعض -الرؤوس تصدع أن ميكن اليت- السطور هذه حتوز أن

  رشدا أمرنا من لنا وهيء رمحة لدنك من آتنا ربنا
   .والتقى القَدِر ذوي وأصحابه املُقتدى سيدنا على اهللا وصلى
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 ويضع وينهاهم يأمرهم .أمجعني وللجن لإلنس خطابه القرآن يوجه

 هذا كل يف وهو .الشياطني وكالم كالمهم وينقل مامهم،أ احملرمات بعض
 ةكيفي يف بل النقل، جمرد يف هنا القرآن عجازإ يكمن وال .الدوام على معجز
 الناحيةو .وخيتارها يستعملها اليت والنقوش والصور والعناصر ،النقل هذا
  .غيبية ينقلها اليت األخبار هذه نأ هي فيه األخرى عجازيةاإل

 رائع ختيارا واألدوات للعناصر القرآن ختيارا فإن شيء كل فقبل !أجل
 اسلوب يف واألدوات العناصر هذه يستعمل القرآن إن مث .للعادة وخارق
 طاقة عن خيرج اُسلوب .مقاربته حىت وال إليه الوصول ميكن ال معجز خمتلف
 نظرة القرآن ياتآ إىل النظر علينا الناحية ذهه ندرك لكي ولكن .واجلن اإلنس
 وبعض األمثلة بعض إعطاء علينا عجازإلا هذا نوضح ولكي ،وشاملة واسعة

  :التفاصيل
 عن نعجز ولكننا أرواحنا، أعماق يف ومشاعر بأحاسيس حنس ما كثرياً
 حممد" الشاعر قال كما ونقول العجز أمل حتت نئن ذلك عند عنها، التعبري
  ":عاكف
  !البكاء إثارة أستطيع ال ولكن ...وأنوح بكيأ

  لواعجي بث أستطيع ال ولكن …باألمل أحس
  !منه أشكو كم !...األخرس قليب من آه

 عن بدقة التعبري يستطيعون ال الذين األشخاص من العديد هناك !أجل
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 هذا آالم على قلوم فيطوون يكتبون أو يتحدثون عندما العميقة أحاسيسهم
 التعبري يستطيع ال ملن قاًلمط أو نسبياً عجزاً يكون قد العجز اوهذ ...العجز
 اإلعجاز خرىاأل اجلهة يف هنا ويظهر شئ، كل عن ويسر سهولة بكل
 بالقرآن خاص فهو مطلق عجازإ هناك كان فإن .كذلك املطلق أو النسيب
  .فقط الكرمي
 القرآن أتكلم سواء" :نقول أن نستطيع الزاوية هذه من القرآن تناولنا فإن
 سلوباأل فإن شداد أو منرود أو فرعون أو امللك أو اجلن أو الشيطان بلسان

 للعادة خارق سلوباأل وهذا .متاماً نآللقر يعود فصاحواإل البيان يف املستخدم
 صاحلاً ويكون والرمزية، اإلشارية املعاين جلميع مفتوحاً يظل بابه أن درجة إىل

 سلوب األذا غايته عن التعبري يستطيع خرآ نبيا أي يوجد وال واسعة، لتفاسري
 الروعة ذه شكالواأل والصور والعناصر دواتاأل هذه مثل استعمال وال

  .املعجزة
  :خمتلفة زاوية من املوضوع تناول -ذلك حببتمأ نإ- نستطيع
 كالقلب اإلنسان يف الربانية اللطائف حنو خمتلفة توجهات كالم لكل
 فإن .اللطائف هذه إىل الوصول يستهدف يثح واألخفى، واخلفي والسر
 يف نقص على ذلك دل املعىن ناحية من املراتب هذه بني تناقضات فيه كان
 .بأمجعه البشري البيان يف -خمتلفة بنسب- موجود النقص وهذا .الكالم هذا
  .عنه ومنـزه النقص هذا مثل من يءفرب القرآن أما

 قد القلب إىل الواردة عاينامل كانت إن وهو كذلك، آخر شيء يرد وهنا
 نفسها على وحافظت والتعقل والتصور التخيل خالل من وصفيت خنلت

 يستطيع ال حياناًأ .ممتازاً بياناً هذا عد واإلفصاح اللفظ مرحلة إىل ووصلت
 للنفس، احلديث طارإ يف فيبقى وتبديل، تغيري دون املراتب هذه جتاوز الكالم
 عالم تعبري أما .اخلارجي والتعبري اللفظ حلةمر إىل الوصول فرصة وتفوته
 فمسألة الصامت النفسي احلديث هذا عن -وأخفى السر يعلم الذي- الغيوب



 ٣٣ 

 :امللفوظ الكالم على فقط االقتصار هنا نريد نناأل فيها، اخلوض نريد ال خرىأ
 دةوإرا النية كانت إن أي ختيله، مت كما عنه التعبري أُستطيع قد الكالم كان إن

 كان فإن .وكامل تام كالم الكالم هذا فمثل التعبري مع متناغمة التعبري
 به، واإلحاطة كامل بشكل التخيل احتضان التصور يستطع مل إن أي العكس،

التعبري التعقل ملكة تستطع مل فإن .السابق التعبري من مرتبة أقل التعبري هذا عد 
 .واخليال التصور أعماق بعض دتفق أا يعين فهذا عليها احململة املعاين عن
 عند الرفيع اخليال مستوى إىل بالنسبة الكثري الشيء يفقد الذي فالكالم هكذاو

 يستطيع الذي الكالم أما .ناقصاً كالماً يعد واملراتب املراحل هذه من مروره
 واملثال .التام الكامل الكالم فهو بعمق ونيته ومفاهيمه صاحبه معاين عن التعبري
 هذا عن البحث جيب لذا .الكرمي القرآن هو الكمال هذا ملثل الوحيد عالرائ

 عن الكالم بنقل قيامه عند والتصور اخليال عمق على القران حمافظة يف الكمال
  .كائن أي

 .الروعة هذه مبثلو الكمال هذا مبثل ذا تياناإل يستطيع أحد من وما
 اصطياد يستطيع - ملكاً أم جناً أم نساًإ ذلك أكان سواء- حدأ من فما أجل
 هذا مبثل التعبري مرحلة إىل نقلها مث والنية، التخيل مرحلة يف وهي املعاين
 الكالم يف املقاييس هذه حتقيق يف النجاح بداًأ نستطيع ال أننا أي .الكمال
 بيان الكمال بدرجة املقاييس هذه حقق الذي ينآالقر فالبيان ذنإ .والبيان
  .هليإو معجز بيان وه يأ خرون،اآل عنه يعجز
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﴿SR﴾ ]٥ :الفاحتة[  
 من هنا النكتة مضمون فإن التفاسري مجيع يف ورد وكما مجيعاً نعلم كما
 وال بألوهيتك إالّ نعترف وال نقر ال إننا اللهم :باختصار هو به املفعول تقدمي
  .كعند إالّ والسلوى والسكينة االطمئنان جند وال .سواك ألحد نذعن

 استعمال عن عوضاً أنه هي هنا التسجيل تستحق اليت األخرى والنكتة
 صيغة ألن ".نعبد" نفسه للفعل املضارع صيغة وردت "عبد" املاضي صيغة
 هناك أي ...وكذا كذا فعلنا ...صلينا ...عبدنا :أمثال معاين تتضمن املاضي
  .والعبودية العبادة روح مع تتناسب ال اليت الغرور معاين بعض
 فعل ألن هذا، الفهم سوء ملثل إمياءة أي توجد فال "نعبد" صيغة يف أما

 ودوام العظمى هليةاإل احلضرة أمام وفقره اإلنسان عجز إىل يشري "نعبد"
 اإلنسان يقوله أن يريد ما تلخيص ونستطيع ،الفقر وهذا العجز هذا معرفة
  :هكذا هنا

 ألي نفسي أذل وال حبرييت أضحي أال على العزم عقدت لقد !...يارب"
 والذل، العبودية بنية نفسي مبلء بابك وإىل اليك أتوجه فأنا لذا .سواك أحد
 على العزم عاقداً والوجد، الشوق ملؤها بنفس طاعتكإو عبادتك على وأقبل
 من وأفضل أكرب هي نييت ...ترضاه ال وما حتبه ال ما وكل معصيتك جتنب
 أنوي ما مبقياس عمالً !عندك مالًع نييت تقبل أن اليك أتضرع وأنا عملي،
  !..."يارب عملته ما مبقياس وليس عمله
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 يقول بل ،والتضرع الرجاء هذا معرض يف وحده ليس بأنه يؤكد نهإ مث
 ظن حسن هنا يعرض أي والتضرع، الرجاء هذا يف معه يشتركون إخوانه نإ

 منفيض جانبه إىل واشتراكهم تأييدهم يضم نفسه الوقت ويف .وشامل واسع
 احلاجات، قاضي باب إىل يتوجه وهو جرحه ميكن ال وإمجاعاً اتفاقاً

 جتاه الكاملة للعبودية كاملة صورة ويعطي الشيطان وساوس من فيتخلص
  .واملطلقة الكاملة لوهيةاأل
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﴿B A  C  L K J I H G F E D﴾   ]٢-١ :البقرة[  

 معىن وحتمل املصدر، صيغةب هي الكرمية يةاآل يف الواردة "هدى" كلمة
 دون وراءها املنشود اهلدف وإىل اهلداية إىل الوصول يستطيع ال اإلنسان أن

 نعلم االعتبار بنظر أيضاً التنوين أخذنا إن ننافإ آخر وبتعبري اخلاص، جهده
 هو - والريبة الشك من واحدة ذرة فيه توجد ال الذي- الكتاب هذا نأب

 الشبه من خلت نفوسهم ألن فقط، تقنيللم ...للمتقني اهلداية مصدر
 اإلهلية الفطرة سنن ورعاية احلق لتقبل رواحهمأو قلوم وتوجهت والريب،
 منها واالستفادة اهلداية لقبول واستعدت نفوسهم وصفت الغراء، وشريعته

  .مسبق حكم أو فكر أي ذلك عن مينعهم أن دون
 ِمن هدى علَى ولَِئكأُ﴿ يةاآل آخر يف املوجودة "هدى" كلمة ولكن

بِِّهمعلى يتكرم قد تعاىل اهللا أن أي املصدر، بصيغة مذكورة )٥ :البقرة( ﴾ر 
 من وجعلها خلقها اليت والنتيجة السبب عالقة وجود دون باهلداية عباده
 الكرم هذا على وينفتح يوصل الذي الباب هو التقوى وباب .اهلداية أسباب
 واملرتبة احلقة، واملعرفة ميانإلا هي التقوى هذه ملثل وىلاأل واملرتبة .والعطاء

 املختصر التصريح يف جاء وكما .تعاىل اهللا مرضاة إىل الوصول هي خريةاأل
 نهإ مث .التقوى من املستوى هذا إىل وصل من الإ اخلالص طريق جيد ال لآلية
 فإن هلا تعاىل اهللا باجياد مرتبطة اهلداية وكون اآلية سياق من الرغم على
 يوم الفالح وإىل الدنيا، يف االطمئنان وإىل واألمان األمن إىل اإلنسان صولو

  .احلرة رادتهإب يبديها اليت وتصرفاته سلوكه إىل كبري مبقياس يرجع القيامة
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 وكلمة سبب، وىلاأل "اهلدى" كلمة نأب باختصار القول ميكن اذن
 جواب وكلتامها حسان،واإل اللطف بعطر مضمخضة نتيجة الثانية "اهلدى"

 السلوك لكيفية كذلك وبيان الفاحتة، سورة يف الوارد "اهدنا" لدعاء
  .الصراط على للموجودين
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 من اجلزاء" باب من هو ﴾مرضاً اُهللا فَزادهم﴿ بأن التفاسري بعض يف يرد
  :هكذا يةاآل معىن إىل االقتراب فضلاأل من أن أرى لكين ،"العمل جنس
 النية، مستوى يف واملعاصي بالشرور تلوثوا ألم مرضاً قلوم زاد اهللا ان
 زادت وكلما هذه، الشريرة نيام حتقيق حاولوا مواتية الفرصة وجدوا وكلما

 مل مإ أي .مفرغة حلقة داخل دخوهلم يعين وهذا النتائج، زادت سباباأل
 ذا، أصالً يفكروا مل بل السيئة، النيات هذه من قلوم ختليص يستطيعوا
 هذه على بنيت اليت عمالواأل خرى،أ سيئة نيات ولّدت السيئة النيات وهذه
 املفرغة احللقة هذه مثل إىل وبالدخول خرى،أ أعماال وولّدت أنتجت النيات

 أن علينا ﴾ضاًرم اُهللا مهادزفَ﴿ يةاآل بتفسري نقوم فعندما ن إذ.املنافقني هالك مت
  .املفرغة احللقة هذه إىل للدخول طبيعية كنتيجة معناها إىل ننظر
 كذلك عارض، شيء واملرض والقاعدة ساساأل هي البدن صحة نإ

 يهتم ال فمن لذا االستثناء، هو القليب واملرض ساس،األ هي السليمة فالفطرة
 اللطيفة هذه يدع لوقايته، املعنوية الشروط مجيع ويئة وصيانته قلبه بصحة
 شيئاً تكون قد البداية نأ ومع .واجلراثيم للفريوسات سائغة لقمة الربانية
 معصية ومن ذنب، إىل ذنب ومن آخر، إىل خطأ من االنتقال نإف صغرياً،

 تفوق كربى معاص وإىل الزاوية، انفراج إىل األخري يف سيؤدي اخرى، إىل
 طرقاً هناك ألن باهللا الشرك وهي املعاصي كربى إىل يؤدي أي .التصور حد

  .الكفر إىل مؤدية عديدة
 مرض هو والريب الشبهات بني التقلب وأ العقيدة فساد كان إن

 نإف .واالحلاد للكفر كامنة قابلية وجود نفسه الوقت يف يعين فهذا املنافقني،
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 املعاصي من املوصلة احللقات تتكسر ومل املرض، هذا هليةاإل العناية تتدارك مل
 بل .الكفر إىل تؤدي قد مضاعفة أضعافاً بتزايدها عاصيامل نإف الكفر، إىل

 يف سبباً تكون قد والريب الشكوك به حتيط عندما اإلنسان أنَّ أحياناً حيدث
 هو أنه وحيسب شيء كل يف إرتيابه فيزداد اهللا وبني بينه املوصل اخلط قطع

 اًأضعاف الشك هذا أجواء يف يتلوى فيظلُّ سواء الشك هذا يف الناس ومجيع
 وبني اهللا بني املوصل اخلط يف والريب الشكوك به حتيط عندما أنه .مضاعفةً
 يف متقلبا يعيش لذا يقيس اآلخرين على نفسه،و شيء كل يف ويرتاب نفسه،
 أن ويتوهم نفسه يف هذا يعيش ...حلاداإل مستوى يف وتردد وشكوك شبه
 االعتماد أو م الوثوق ميكن وال ذعانإ ودون ميانإ دون مثله يضاأ خريناآل

 األمر به وينتهي وومهه، املريض خياله صنعه عامل يف يعيش أي ...عليهم
  .مراضألا هذه حتت باالنسحاق
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 ملموس مبثالتصور هذه اآلية الكرمية العامل الداخلي وتربزه أمام األنظار 
  .ومشاهد
 هلم يتيسر لذا م وخيتلطون املسلمني بني يعيشون نافقنيامل لكون فنظراً
 مينعهم ورؤوسهم قلوم يف املتغلغل النفاق ولكن .مياناإل نور من حملة أحياناً
   .النور هذا من االستفادة من

 عيوم نأ مع يبصرون ال وضع إىل انقلبوا قد املنافقني هؤالء إن !أجل
 كرماأل الرسول حيملها اليت املشعلة وربن االهتمام عدم بسبب إما مفتوحة،

 مع ولكنهم .الفطرية استعدادام إفساد بسبب أو ،ا ستهانةاإل أو يده يف
 بعني ليهإ النظر من وبدالً بصار،باأل يأخذ الذي املشعلة نور يواجههم هذا
 يف النابعة القوة بطمس وترددهم بشكوكهم ونسارعي نراهم مياناإل

 كانوا همـأن إىل تشري "استوقد" كلمة نإ حىت .ريهاتأث ويزيلون أرواحهم
 قطع يف منه االستفادة من بدالً حمرقة نار إىل النور هذا قلب لكيفية خيططون
  .الطريق
 مل ...أبداً منه املنبعث النور وعلى مياناإل على يتعرفوا فلم الكفّار أما
 هلذا- رونالكاف أحس عندما لذا .القدسي جوه يف يدخلوا ومل أبداً، يروه

 حاولوا "منهم املعاندين باستثناء" وجدام يف النور ذا -ذاك وأ السبب
 للفرق نأ كـش وال .خملصني كمؤمنني همـحيات بقية وقضاء به التمسك

 كانوا فالذين .هذا يف كبرياً دوراً والكفر مياناإل وبني والظالم النور بني
 ...جديد عامل إىل دخلوا النور هذا رأوا عندما خرىأ أشياء قبل من يرون
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 الذين تدين بني نقارن عندما هلذا .وجاذبيته سالماإل مجال به حيف عامل
 وبني ويعيشونه، به ويؤمنون وىلاأل للمرة به ويتعرفون اإلسالم عن يسمعون

 بشكل يفهم -منهم القلة إال- اإلسالمية البلدان يف املولودين املسلمني تدين
  .أعاله قلناه ما صحة أوضح
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 هنا مشاهد هو وكما .بالكفار واألخرى باملنافقني متعلقة اآليتني إحدى
 وعدم التعصب موضوع يف الكفار وبني املنافقني بني مشترك قاسم فهناك
 كال يوصف لذا .الباطل والفكر النظر زاوية ويف اللني، وعدم التحمل
 بحس خمتلفة الفريقني بني األسباب ولكن .وعمي بكم صم بأم الطائفتني
 همـفطرت إىل رجوعهم عدم إىل يرجع وىلاأل اآلية يف فالسبب .اآليتني
 استعماهلم عدم إىل فيعود األخرى اآلية يف السبب أما السابقة، األصلية
 اهتدائهم دمع هو وعمياً بكماً صماً جيعلهم الذي املشترك والعنصر .لعقوهلم

 وأعينهم أبصارهم أمام املوضوع الكون كتاب بقراءة شأنه جل اخلالق إىل
 بتدقيق وال تقييمه حق الكتاب هذا بتقييم قيامهم وعدم بديع، اهلي كمعرض
 للكتب مسعهم إعارة وعدم منها، العرب وأخذ ودرسها واحلوادث الوجود

 كاملؤمنني ألسرعوا ذا قاموا أم ولو .وضمائرهم وجدام ولصوت زلةـاملن
 فطرهم إىل ورجعوا عقوهلم استعملوا قد لكانوا أي ،"اهللا إالّ إله ال" شهادة إىل

 أوامره وحسب ،اإلهلي والقانون الدستور حسب حيام وأمضوا ،لةياألص
 اهللا يسبح وهو شيء كل مساع يستطيعون ال ألم صم إم أجل .ونواهيه
 عما الكالم يستطيعون ال ألم بكم وهم .وميجده اخلاص بلسانه تعاىل

 ال ألم عمي وهم .به التصريح يستطيعون وال وجدام أعماق يف حيسونه
  .ووحدانيته تعاىل اهللا وجود على الدالة والسبل الطرق يرون
 يعقلون، ال همـبأن الكافرين تصف أا نرى اآلية، خالصة إىل جئنا إن
 كانوا لو ألنه كذلك واألمر ون،يفكر وال عقوهلم يستعملون ال أي
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 املؤدية الطرق على العثور إمكام يف لكان فكروا لو أو التفكري، يستطيعون
 الذين واملتمردين املعاندين الكافرين هؤالء أن بدليل سهولة، بكل ميانلإل
 العذاب وساموهم طويلة سنوات مكة يف وأصحابه  الكرمي الرسول آذوا
 اهلادئ اجلو ذلك يف أفضل معرفة احلديبية صلح عدب املسلمني عرفوا عندما
 خطأ على كانوا أم وعرفوا القدمية، اجلامدة ونظرم القدمي عنادهم تركوا
 اهلامة النقطة هذه إىل الكافرين وصول أجل .احلق حنو توجهوا لذا .كبري
 يف أمرهم يلخص الكرمي القرآن رأينا لذا والتقييم، بالتفكريإمعام ب مرتبط
  .يعقلون ال بأم فيقول اخلصوص هذا

 إىل الَ كِلذَ نيب نيذَِببذَ﴿م أم حقهم يف القرآن ذكر الذين املنافقون أما
الَ ِءالَهؤالَِء إىل واملؤمنني وبني الكفار بني مذبذبني أي )١٤٣ :النساء( ﴾هؤ… 
 همـعيون ضياء حرمان من يعانون …هناك تراهم وتارة هنا تراهم تارة

 احلياة أن حيسبون همـلكون همـنإ مث .لديهم واإلدراك الشعور وضياء
 هذه لذائذ على االنكباب حمى يف نراهم الدنيا احلياة هذه يف فقط منحصرة
 الناعمة واحلياة املتعة وجدت ينماأف لديهم، سواء والكفر فاإلميان لذا الدنيا،
 يذهبون املسجد إىل ذهابال يف مصلحتهم يرون وعندما إليها، ذهبوا املرفهة
 :النساء( ﴾اسالن ونَاؤري ىلَاسكُ واامقَ ِةالَالص إىل واامقَ اإذَو﴿ ولكن .اليه
 ويأخذون اإلسالم خط يف املعاين من مبعىن حيام يدميون أم أي )١٤٢

 مظلمة، وبقلوب ترى ال عمياء بعيون ولكن  اهللا رسول خلف أماكنهم
 الكربى خيبتهم أن أي .واإلخالص الصدق ومن اناإلمي من خال وبفكر
 يف الكرمي القرآن يستعمل وهكذا .اإلخالص عدم يف يكمن حظهم وسوء
 احلقيقة، وإىل احلق إىل يثوبون ال أي "يرجعون ال" همـبأن هؤالء أمثال حق
 أوصافهم يف نرى املنطلق هذا ومن .السليمة خلقهم فطرة إىل يثوبون وال

 يرد ال ولكن ،"يفقهون ال"و "يعلمون ال" همـبأن املنافقون سورة يف الواردة
 هذه ألن ،"يتفكرون ال" أو "يعقلون ال" أمثال من أوصاف حقهم يف

  .اإلميان بعدم متعلقة األوصاف
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 النعم نيل زاوية من مشاة إىل تشري ﴾هاًشاِبتم ِهـِب وات﴿وأُ ةـآي إن
 قد املتشاة النعم فهذه النورسي سعيد األستاذ تشبيه وحسب لطاف،واأل

 يف اإلنسان حيمد فمثالً .اآلخرة ألطاف من أو الدنيا، هذه ألطاف من تكون
 أي .رةاآلخ يف مثرة بشكل احلمد هذا فيجد "هللا احلمد" يقول يأ الدنيا هذه
 يف عةومزرو منثورة وبذور نوى مبثابة هو هنا وليل وتسبيح تكبري كل أن

 هذا يف مهم شيء إىل اإلشارة جيب ولكن .اجلنة يف خمتلفة نعماً تنتج التربة
  .تامة معرفة الشيئني هذين بني العالقة رفنع ال أننا وهو الصدد

 تأثري حتت نبقىف األسباب، دائرة ضمن شيء كل إىل ننظر أننا واحلقيقة
 عديدة أموراً هناك أن غري .الفكري والتركيب بالتحليل قيامنا عند األسباب
 هذه تذكرها اليت احلقيقة هذه بإظهار تقوم حبيث هذه األسباب دنيا يف حتدث
 زرعها مزرعة من الشعري حبصاد أحد يقم مل فمثالً .قوة بكل عيوننا أمام اآلية

 التفاح، شجرة من الكمثري نقطف وال .سهنف الصنف من أما مع باحلنطة
 كان بينما ولكن الوحي، يأتيه  الرسول كان .العنب أشجار من التني وال

 شيئاً يسمعون منه القريبون يكن مل  جربيل يقوله ما يفهم  الرسول
 من األخري الثلث يف تعاىل اهللا ولنـز وكذلك .حنلة كأزيز شيئاً وال حىت
 نقول أن نستطيع فهل ...األخرى األمور من ومئات ...نياالد السماء إىل الليل
  ؟"النتيجة - السبب" إطار يف األمور هذه مثل نفهم أننا
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 الدنيوية بعقولنا نفهم أن نستطيع ال فإننا الغزايل اإلمام قال فكما أجل
 هذه مثل -معاشنا يف نستعملها اليت بعقولنا أي- "املعاش عقل"بـ أي

 عقل"بـ اآلخرة يف نجهز عندما ولكن .جيداً فهما خرةباآل املتعلقة األمور
 مثرة تناول وبني "اهللا سبحان" قول بني العالقة فهم نستطيع عندئذ "املعاد
 ونرى وميتافيزيقية، غيبية قوانني حسب هناك جيري شيء كل ألن اجلنة،
 وبني هناك املوجودة والنعم املكافآت بني السببية العالقة وضوح بكل ونفهم

  .هنا عملال
 فمثال .هناك سارية تكون ال هنا املوجودة الفيزيائية القوانني إن ...أجل
 القرب، يف وصديقنا وجليسنا أنيسنا ستكون صالتنا بأن  الرسول يقول
 يتمثل القرآن وأن ختلفة،امل الثمانية أبواا من اجلنة يدخل اإلنسان نإو

  .لقارئه شفيعاً ليكون
 تعطى األمثلة هذه بأن الرازي الدين فخر يقول ...اآلية إىل لنأت واآلن

 شيء من هناك وليس أفضل، بشكل املسائل فهم يتم لكي الكرمي القرآن يف
 وتفاصيلها خطوطها بكل فستظهر للشيء احلقيقية املاهية أما .مستبعد
 الصاحلة، األعمال أصحاب من املؤمنون يقول ذلك وعند هناك، احلقيقية

  ".اجلنة يف قليل قبل رأيناه" أو "الدنيا يف ءالشي هذا رأينا لقد"
 أن أو .الثواب ذلك متثل أو ما، عمل ثواب إما هي ما نعمة إن ،أجل
 ذا فهما لذا .هنا الصاحل العمل لبذور سنابل هي هناك السرمدية األلطاف
 فرق فهناك اجلنة أبعاد باعتبار أما .الداخلية الزاوية من متشاتان االعتبار
 مثرة واألخرى للحكمة مثرة إحدامها ألن ويتجاوزها، الدنيا يسع نهمابي هائل
 إحدامها .وزائلة مؤقتة واألخرى السرمدية، صفة حتمل إحدامها )١(.للقدرة
 بدرجة إحسان إحدامها .جسدية اًأبعاد واألخرى سرمدية، لذة أبعاد متلك

  ".اليقني حق" ذروة يف رمحاين لطف واألخرى ،"اليقني عني"
                                                 

 )املترجم. ( دار قدرةواآلخرة ذلك ألن الدنيا دار حكمة )١(
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 يعين وهذا .هلا املوهوب اخلاص بالعلم هذا تعلم قد املالئكة كانت
 يوجد ال اإلهلي العلم ففي .واإلثبات احملو لوح على -ما مبقياس-  اطالعهم

 وال الكامل، باإلنسان مث باجلنني علم وال ،باآلخر مث باألول علم هناك
 لذا .نفسها اللحظة يف شيء بكل حييط علم نهأل .اخل ...النواة مث وناللكتربا

 يف وامليثاق العهد خذأ اهللا نأب وامليثاق العهد أخذ موضوع يف نقول فعندما
 .وحمدود ناقص نهأ إال صحيح قول فهذا .ماأل رحم يف أو األرواح عامل
 كل يف تغريم عاملنا ألن ،يأخذه يزال ال نهإ القول األفضل من كان ورمبا
 قول أن واحلقيقة .حقه يف وارد غري فالتغري تعاىل للحق بالنسبة أما حني،

 فكرة نفهم عندما الإ فهمه ميكن ال )١("اهللا إال لهإ ال"بـ إميانكم جددوا"
  .يكون ومبا كائن هو ومبا كان مبا احمليط العلم هذا ضمن وامليثاق العهد أخذ
  :أخرى مرة موضوعنا إىل لنعد واآلن 

 اإلنسان أن على واإلثبات احملو لوح من اطلعت قد املالئكة كانت
 مثلما االستفسار، هذا استفسروا لذا الدماء، وسيسفك األرض يف سيفسد
 أن احملتمل ومن هؤالء؟ أمثال اهللا خلق ملاذا :سوء أناس نقابل عندما نقول

 الذين" ياءواألول واألصفياء األنبياء خبروج علما حتط ومل تطلع مل املالئكة
 تعاىل اهللا يقل أمل وهلذا الناس، بني من "وبذورها اإلنسانية مشوس يعدون
  ؟)٣٠ :البقرة( ﴾تعلَمونَ الَ ما لَمعأَ ينِإ﴿ هلم جواباً
 على محلها ميكن كما لإلنسان تعاىل اهللا من املهداة اخلالفة هذه مثل إن

                                                 
 .١/٣٣٢ للعجلوين، ء كشف اخلفا)١(
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 مجيع يف ما ومبقياس ما بةبنس التدخل حق لإلنسان أعطى تعاىل اهللا أن أساس
 تعينيال يف دوره على وتفسريها أيضاً محلها ميكن واحلوادث، الوجود مناحي
 تعين واهلبة االمتياز هذا ومثل .األمم وبني الناس بني العالقات على والتأثري
 عن نيابة يده إليه تصل شيء كل يف والتصرف العمل يف لإلنسان السماح

 …الوجود كتاب تذهيب عملية يف فرشاته يكون …عنه ونائباً وبامسه اهللا
 شؤون مجيع يف إرشاداته حتت وعامالً ،األرضية الكرة بستان يف وبستانياً
 ألي حقيقي صاحب أو مالك اإلنسان أن حول فكر أو رأي وأي الدنيا
  .وجهالً للحد طياًخت يعد شيء
 يف أنه يأ "خالق إين" من بدالً "جاعل إين" يقول تعاىل اهللا أن جند لذا
 أي صفاته، قبل من بل ،بذاته ليس اخللق عملية تناول األول اخللق موضوع

 نيابة بل أصالة ليس ،الثانية الدرجة من وتشكيل بناء خليفة جعله كأن
 خلقه، يف أولية كطبيعة ليس اخلالفة هذه فيه أودع أنه أي وناظر، كمراقب

 من .األرض يف فةاخلال هذه شروط نفسه يف حيقق فيمن موجودة كصفة بل
 باألصح أو" باالستفسار املالئكة قيام خلف املوجودة األمور أحد أن احملتمل

 .أصالة املعمولة باألمور نيابة املعمولة األمور اختالط من اخلشية "باالستعالم
 مث،اإل نوى جبانب الرب نوى ووجود الشر جبانب اخلري لوجود جعل مما

 والضمري والوجدان الطيبة واملشاعر واألحاسيس واإلرادة القلب ووجود
 نظام وجودل أي اخل …والطمع والغضب والشهرة الكره مشاعر جبانب
 املالحظة هذه يف دور ماهيته أغوار ويف اإلنسان طرةف يف مركب نفسي

 الَ ام مأعلْ إين ﴿قال مهل اإلهلي اجلواب يف ظاهر وهذا .للمالئكة الظاهرية
تلَعحييط ال عميق موضوع املوضوع هذا أن إىل يشري اجلواب وهذا ﴾،ونَم 
 يف املالئكة عذر تعاىل اهللا قبول إىل آخر جانب من ويشري ،علماً املالئكة به

  .هذا اإلدراك عدم
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 كانت رمبا بل األمساء، تعلم يف الوحيد املخاطب هو  آدم ليس
 يعد  آدم علّم وما .اخلطاب ذا خماطبة آلخرها أوهلا من كلها اإلنسانية

 مندرجة واألعراق الدماء فصائل مجيع كانت فكما .بذرة ومبثابة نواة مبثابة
 وأصبحت .العلوم جلميع وبذرة نواة له تعليمه مت ما كل كان صلبه، يف

 األجيال عاتق على ملقاة وتوسيعها وتنميتها النواة هذه تطوير وظيفة
  .القادمة

 تعاىل اهللا أوحاه الذي بالوحي مت قد التعليم هذا يكون أن ميكن وكما
 ويف فطرته يف التعلم رغبة تعاىل اهللا بدرج حصل أنه جيوز كذلك لألنبياء،
 السريع النبوي واالستعداد الرغبة هذه وأن حلاجاته، استجابة ولبه جوهره
  .كذلك واملسميات األمساء لتعلم قادته للتعلم والكبري

 إىل الوصول هو  آدم  بهعلّم مما اهلدف نكا فهل هذا على وعالوة
 على مالحظات ضمن كان أم اللغات؟ من لغة طريق عن املعلومات هذه

 كل ومالك صاحب إىل ومنها املسميات إىل األمساء من املوصل الطريق
 الوجود؟ عامل يف واخلفية منها الظاهرة املوجودة العالقات لتعليم أم شيء؟
 أمساء أم املالئكة أمساء كانت أو ة؟يامللكوت لوماتاملع جمموعة أكانت سواًء
 نقف ال فرعية أمور هذه كل ومصائرهم؟ وأقدارهم ومسميام اإلنسان بين

  .أمامها طويال
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 هاـأن إال مباشر، بشكل اسرائيل بين من قسماً ختاطب اآلية هذه أن مع
 التنبيه هو باألخص هنا يراد وما .شاريإ شكلب كذلك املسلمني ختاطب
 أي .يفعل ما وبني يقال ما بني تناقض وعدم وحدة وجود وجوب على
 املعىن هذا عن تعرب أخرى آية أن نرى لذا .والعمل القول بني وحدة

  .)٢ :الصف( ﴾ونَلُعفْت الَ ام ونَولُقُت مِل﴿ :فتقول آخر بأسلوب
 فإن .ومتثيله احلق لنصرة جببهتني لغة والفعل لالقو أو والقال احلال !أجل
 كان به وصرخت احلق بإسم واملظهرين الصورتني ذات اللغة هذه تكلمت
 يدعو ما أوالً نفسه على يطبق أن اإلنسان على جيب ألنه .عظيما تأثريها
 .وخمربه مظهره وبني وأفعاله، أقواله بني تناقض هناك يكون وأالّ إليه، اآلخرين

 قبلت فإن أوالً نفسك عظ" : لعيسى قال تعاىل اهللا أن األثر يف جاء
 يعيش أن جيب إذن ".مين فاستح وإال اآلخرين، فعظ املوعظة تلك نفسك
 أفكار من الداخلي عامله أعماق يعكس وأن به، يؤمن حسبما اإلنسان

 عن يتحدث أال عليه الليل، يقوم ال فمن .نفسي جتريد عملية بعد وأحاسيس،
 خشوع بكل الصالة يستطيع ال ومن .هذا من يستحي وأن تهجد،ال صالة

 منه، واملخافة باملهابة حيس وال تعاىل اهللا جتاه بأدب يتصرف وال وخضوع،
 أال جيب مضحياً يكن مل وإذا .الكاملة الصالة صفات عن يتحدث أال جيب
 ربط تعاىل اهللا ألن .اآلخرين أجل من العيش موضوع عن واحدة كلمة يتكلم

 دفاع أن كيف تأملوا .القائل تصرف بطراز يقال ما تأثري قوة -ما حلكمة-
 بل .تأثري أي دون تبقى اإلسالم عن ومنافحتهم وأجوبتهم اإلسالم عن الكثريين

 عنه يدافعون كانوا مما كثري عن يتنازلون -اخالصهم لقلة- هؤالء بعض نرى



 ٥١ 

 صربي مصطفى" إلسالما شيخ ويشرح .املعارضني بعض أفكار مع متاشياً سابقاً
 أو جييبون أو يقولون فيما خملصني ليسوا هؤالء أمثال إن" :بقوله هذا "أفندي
 هذا شاهدنا وملا يقولون، حسبما لعاشوا خملصني كانوا ولو .كتب من يكتبون
 القول بني واحدة وحدة يف العيش يستطيعوا مل حيث "...حيام يف التذبذب
 ويف الشك يف يتبعوم الذين وأوقعوا ...بواوتذبذ ترددوا وهكذا ...والعمل
  .الشبه
 هذه أن إال اإلسالم خدمة بنية كتبت وإن الكتب هذه مثل أن نرى لذا
 فكرية فوضى إىل وأدت األفكار تشوش من زادت الشبه ورد األجوبة
 .الفعال التأثري طرق عن البحث املهم من كان لذا .عليها السيطرة يصعب

 واحلقيقي العميق اإلخالص بصفة واملبلغ املرشد حتلي الضروري من كان لذا
 وفهم واالرشاد التبليغ طرق ومعرفة العلم هذا حسب والعيش العلم، جبانب

  .يقول وأين يقول وكيف يقول ماذا ومعرفة املخاطب
 مِل﴿ آلية خاطئ فهم احتمال ورود وهو آخر، بشيء التذكري جيب هنا

 تذكر أن إياك" :فيد معىنت ال اآلية فهذه .)٢ :الصف( ﴾ونَلُعفْت الَ ام ونَولُتقُ
 كليهما يطبق مل نفم .أخرى عبادة والتبليغ عبادة العيش ألن ؛"تعشه مل شيئاً
 ذنباً محل أحدمها يطبق مل ومن خطوتني التأثري قوة عن وابتعد نيبذن محلَ

 تعتمد -ناذكر كما- التاثري قوة ألن .واحدة خطوة التأثري عن وابتعد واحداً
  .تبليغه يتم ما تطبيق على

 هذا تطبيق ونسيان املنكر عن هيهمـون باملعروف اآلخرين أمر إن !أجل
 أمور تأثري يقلل اخلاطئ التصرف هذا ومثل .صارخ تناقض النفس على
 يةاآل هذه تذكره ما هو وهذا .والعلم والبيان البالغة كقوة كثرية إجيابية
 أن اإلنسان من وتريد .التناقض هذا مثل يف عاقل إنسان أي يقع ال لكي
 هيبةـب تذهب وثرثرة لغو عداه وما .يبلِّغ وأن يعيش وأن يفكر وأن يؤمن

 وعلى الواعظ على كان لذا .متاماً نفسه نسي أنه يعين وهذا املتحدث،
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 اليت األعمال يف جاداً يكون أن واملربمج والكاتب واملبلغ واملرشد الناصح
 على الشك من ظل أي يلقي ال ولكي اجلد مأخذ ؤخذي لكي هاـب يقوم

 جمال يف العوجاء بتصرفاته- يبقى وأال ويقدمها، يتناوهلا اليت املواضيع
  .الضاللة طريق إىل للداعني املنمقة الكلمات أمام أمره على مغلوباً -اإلرشاد
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 مل الذين ليقم أو أنفسكم، اقتلوا:"ـب يةاآل هذه يف نفُسكُم﴾أَ ﴿فَاقْتلُوا سرفُ
  :أيضاً يأيت كما تفسريها ميكن ولكن ".العجل عبدوا الذين بقتل العجل يعبدوا
 بعبادتكم والفكرية واالجتماعية الدينية الوحدة بتخريب قمتم دمتم ما
 أو ...تلوااتق فهيا إذن واخلصام، للخالف أرضية وبتهيئة إهلاً، واختاذه العجل
 أو .والقيم الروح ناحية من حتيوا لكي نانيةاألو النفس جهة من موتوا
 القوة مثالأ السيئة املشاعر نفسكمأ يف اقتلوا" :التصويف التعبري حسب
 أهالً تكونوا لكي سلبية أنانية مشاعر واعتربوها اخل …والغضبية الشهوية
  ".والقلبية الروحية حلياتكم جديد لبعث

 لقتل يعبدوه مل أو العجل عبدوا الذين دعوة من القصد كان ومهما
 العجل عبدوا للذين-والتطهر التكفري هذا ملثل فرد كل دعوة فإن سهم،أنف

 دالالت حتمل -سكوم بسبب يعبدوه مل وللذين البواح، كفرهم بسبب
  .عديدة ومعاين

 يف عبالص متحانإلا وهذا هذه، املباركة التطهر عملية فإن هذا وجبانب
 النظر يسترعي ومما .إيالماً أكثر كان الذات داخل يف وجلريانه النفس تدمري
 أمر صدر اآلخرين، قتال صدد يف يرد كان الذي "قاتلوا" أمر من بدالً أنه
 كعامل النفسي والقلق الداخلية اآلالم مضاعفة عن ينبئ مما "أنفسكم فاقتلوا"

  .اآلمثة النفوس لتلك وتطهري تطهر
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 جماهد قال كما هو -أعلم واهللا-  الكرمية اآلية هذه يف الوارد املسخ
 من أصبحوا أي .للصورة مسخاً كونه من أكثر والسرية األخالق يف مسخ
 الباب يفتح األخالقي واملسخ .كالقرود ودناءته والطبع األخالق ناحية
 األخالقي املسخ هذا مشاهدة وميكن .عديدة أجيال إىل املسخ هذا النتقال

  .احلالية اتمعات بعض يف
 األسبوع، يف املعروف اليوم مبعىن "السبت" كلمة تكون أن ميكن وكما
 اليهود يعظمه الذي الراحة ليوم مصدر من مشتقة تكون أن ميكن كذلك
  .األرجح هو األخري والتفسري .العبادة يف يقضونه والذي
   :هو األخري التفسري حسب آليةا معىن فإن لذا
 يوم ختصيص وهي وصغرية هينة مسؤولية محلوا الذين اليهود هؤالء إن
 الذي العهد ونقضوا املسؤولية، هذه من هربوا قد اهللا لعبادة فقط واحد
 خللقهم طبيعياً شيئاً كان الذي العهد هذا .خالقهم أمام أنفسهم على قطعوه
 مثل بارتكام وهم .اهللا قبل من خمتارين قوماً همـلكون وضرورياً بشراً،
 فضل وجحدوا اإلنسان، مرتبة دون ما إىل سقطوا واإلمث اخلطيئة هذه

 إنسانيتهم اهللا فمسخ اآلخرين، وامـاألق وعلى الناس على اختيارهم
 ،واحلياة والفلسفة الفكر يف فردية نفسية عنها وأبدهلم وأفكارهم ومشاعرهم
   .متمسكنني بائسني فبدوا اخلارجي رهممظه على كله هنا فانعكس
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  :الكرمية اآلية هذه يف األوىل الوهلة من االنتباه يسترعيان رئيسيني شيئني نرى
 حىت نفوسهم فيه أشربت أمر يف إسرائيل لبين تعاىل اهللا امتحان هو األول

 إخالصهم إظهار أجل من االمتحان هذا فكان تركه، على قادرين يعودوا مل
 األمر هذا مثل صدور هو والثاين .االمتحان هذا بنتيجة اآلخرين وإخبار
 بين بني آنذاك منتشرة كانت اليت البقر عبادة عادة على متاماً للقضاء
 ما كل وقلع اخلالص، التوحيد بعقيدة العبد التزام هو األصل ألن .إسرائيل
  .حياته عن وإبعاده القلب من الصاخل التوحيد هذا ينايف

 ومل األمر هذا مثل معىن األوىل الوهلة من يفهموا مل إسرائيل بين ولكن
 مصر يف مقدسة البقرة عد أن كما .فيه املوجودة الدقيقة احلكمة يستوعبوا

 مبا عالقته ادراكهم وعدم األمر هذا إطاعة حكمة فهم استطاعتهم عدمو
 مع تأتيهم مورأ من -أحيانا لدينا حيدث كما- ويتخيلونه يتوقعونه كانوا
 الوقت وكسب املعاذير بشىت التنفيذ تأخري فضلوا أم إىل أدى الرسالة
 العجل حادثة دلت وكما .فوراً األمر بتطبيق القيام من بدالً منه للتملص

 الذي البقر تقديس من ائياً ختلصوا قد يكونوا مل أم ظهر فقد بعد، فيما
 اليت البقرة بذبح القيام عدوا همـفإن هذا جانب وإىل .املصريني نم توارثوه
- األمر هذا أن مع فرعون، سلطة ضد عصيان إعالن مبثابة األهايل يقدسها

 موسى رسالة سسأ من كان -مقدساً األهايل يعدها اليت البقرة ذبح يأ
. ا؟هزو أتتخذنا" :فقالوا يطاق ال مبا أمر وكأنه األمر هذا عدوا لذا."  

 مث وراءها، ويستترون هاـيقدمون كانوا اليت املعاذير لنا يبني اآلية وسياق
  .كرمي لنيب والقاطع الصارم القرار
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 القاتل إىل باإلشارة املقتول وقيام املذبوحة البقرة ببعض املقتول ضرب إن
 جوانب من اجانب إال ليس البقرة ببعض املقتول وضرب .معجزة يعد

 موضوع فهي األمر هذا من إلينا املتوجهة الناحية أما .األسباب استعمال
 حية الدماغ خاليا فبقاء ،"البيولوجيا" األحياء لعلم أو احلديث الطب لعلم
 أمور اجلثة تشريح بعد النتائج بعض إىل والتوصل الوفاة، بعد دقائق عدة

 بشكل تدخل مت لو أنه جيوز فقد ه،نتناول الذي املوضوع وتتجاوز تتجاوزنا
 يف املخزونة املعلومات بعض على احلصول ألمكن ائققالد تلك يف ما

 اإلعجازية ناحيته من املوضوع هذا إىل النظر ميكن وكما .ىفاملتو الشعور
 إىل املستقبل يف متقدمة تكنولوجيا بواسطة به التوجه ميكن كذلك فقط،
  .املعجزات رمستها اليت احلدود من يقترب الصدد هذا يف عظيم هدف
 بركة رأوا واليت اللّتيا بعد األمر تنفيذ من القوم هؤالء أقترب أن وبعد 
 الداخلي االحتكاك من أوالً ختلصوا فقد مضاعفة أضعافاً واالنقياد الطاعة
 أرواحهم ختلصت كما .الغامضة اجلرمية تلك يف القاتل معرفة بعد بينهم فيما
 حادثة ألن والنشر، بالبعث اإلميان عدم ومن املادي لفكرا من معلومة بنسبة
 البعث حقيقة على واسعة كوة أمامهم فتحت قد البقرة ببعض القتيل إحياء
  .املوت بعد
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 قلوم تعلقت الذين آنذاك املغفلني املثقفني بعض صورة اآلية هذه ترسم
 من بدالً ،"يتوبيا" مثايل عامل حول وأماين بأوهام -أيضا اآلن هم كما-

 والشيوعية املاركسية أسس يف نرى اـأنن واحلقيقة .الدين حبقائق التعلق
 اخليال عامل إىل الدين من اهلروب من نوع هي اليت األماين هذه والرأمسالية
 األماين موضوع يف نفسه يكرر التاريخ أن املؤمل ومن .والتكهنات واليوتوبيا

 بعض يتردد مل كما ،اليهود ج على النصارى األمر هذا يف وسار هذه،
 يدورون تائهون اليوم فاملسلمون !أجل .هؤالء اثر اقتفاء من أيضاً املسلمني

 اسم عليها الكرمي القرآن أطلق اليت اآلمال فلك يف -السابقني مثل-
 حديث ورد قدف هذا على شاهد أكرب اآلن اإلسالمي العامل وحال ".األماين"

 لَو حىت بِذراٍع وذراعاً بشٍرب ِشرباً قَبلَكُم من سنن لَتتبعن" : اهللا رسول عن
 :قال ؟والنصارى اليهودآ اهللا ولـرس يا قلنا .لَسلَكْتموه ضبٍّ جحر سلَكُوا
ن١(."فَم(   

 ميكن ال اليت واخلياالت التمنيات مبعىن وتأيت "أمنية" عمج واألماين
 الفرضيات تعين أا إال املثالية، مع ختتلط قد أا ومع .الواقع يف حتقيقها

 إال التحقيق ممكن يبدو قد بعضها أن ومع .حتقيقها يستحيل اليت والنظريات
 ميكن وال اخليال يف معلقة تبقى خيالية أمور الغالب األعم يف هاـأن أن

 وخياالت تكهنات ايناألم هذه كانت لذا .املنشود اهلدف إىل ا الوصول
  .للمجتمع بالنسبة قاتلة وحسرة للمتمين، بالنسبة خادعة

                                                 
 .٣٢٧، ٣٢٥/ ٢،  املسند لإلمام أمحد؛٦ العلم ، مسلم؛١٤ االعتصام ،٥٠ أحاديث األنبياء ،بخاريال )١(
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 وعلى الواضحة الرؤية على قادرين غري ما جمتمع يف املثقفون كان فإذا
 الغافلة اجلماهري وكتل املثقفني أنصاف كان وإذا لألمور، الصحيحة القراءة

 فمعىن ،واألماين مواألوها اخلياالت هذه مثل سراب وراء تركض واملستغفلة
 عليه ومقضي املستحيالت شباك يف بالوقوع عليه حمكوم اتمع هذا أن هذا
   .هناك
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 الوارد هو وهذا . جربيل هو القدس روح بأن احملققني من الكثري ذكر
 اهللا رسول جملس يف أنشد ثابت بن حسان أن غري .التفاسري من العديد يف
 قائال:  

  ِكفاُء له ليس القُدس وروح      فينا اهللا أمني وجربيلُ
 .القدس روح ليس فجربيل لذا.الشعر هذا  اهللا رسول استحسن وقد
 وِحرِب اهنديأَو﴿ تقول اآلية ألن  عيسى يكون أن ميكن ال أنه كما
 وقدرة قوة سالقد روح أن أعتقد وأنا .املؤيد هو ليس فاملؤيد ﴾دِسقُالْ

 يؤيد وعندما .الالهوت لعامل وتعود رادتهإ لتنفيذ تعاىل اهللا مرةإ يف ملكوتية
 يؤيد وعندما جنيلية،اإل بالصبغة مصطبغاً يكون  عيسى النيب الروح هذا

  .القرآنية بالصبغة مصطبغاً يكون  رسولنا
 ...الشمس وضوح وواضحة بينة مبعجزات  املسيح سيدنا أُرسل لقد
 معجزات ...اإللزام إىل األقل يف أو واالقتناع، اإلميان إىل تقود اتمعجز

 وردت وقد .الداللة ناحية من آخر شيء أي إىل حتتاج ال بنفسها واضحات
 مث الطني من طري خلق منها سور عدة يف الكرمي القرآن يف املعجزات هذه
 ،اهللا بإذن املوتى وإحياء واألبرص األكمه وشفاء ،اهللا بإذن فيه احلياة نفخ
 يف يدخرونه وما نبوته ويف فيه الشاكون يأكل ومبا بالغيب ارهـوإخب
 الروح بلق من مؤيداً كونه يف خاص شيء وجود حدس وميكن .همـبيوت

-  القدس روح وليس .خاص طابع ذات ورسالته مهمته كون وهو القدس،
 جتل هو بل  املسيح شخصية من جزًء -النصارى بعض حيسب كما
 جربيل طريق عن التجلي هذا يتم أن بأس وال .لتأييده خاصني ولطف إلنعام
 آخر ملك بأي أو.  
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 وحىت السالم اليهع مرمي محل منذ أي البداية منذ القدس روح قام
 .قرب عن  عيسى وبتعقب خمتلفة وبأشكال بصور بالتمثل وضعها
 اإلرادة صدرت وعندما .الكرمي النيب هذا بقدر قريب اتصال على وكان
 بتأييده قام فيها، وغارقني باملادة منهمكني قوم إىل نبياً بإرساله اإلهلية

 املادي الفكر يهدم ساٍم ميتافيزيقي جو يف روحية تربية وبتربيته وبتوجيهه
  .سافله عاليه وجيعل
 السالم ماليهع املسيح ألم والتطهري الرباءة شهادة موضوع هناك مث
 والتهم االفتراءات ضد القرآن حمكمة بلق من الطاهرة العذراء مرمي سيدتنا
 إلبنها تربئة هي تربئتها ألن .واجلاحدين املفترين قبل من إليها املسندة الشنيعة
  .بالصواب أعلم واهللا .أيضاً الكرمي الرسول
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 تعرضوا الذي بضالغ من اخلالص فرصة هلم تيسرت أن بعد همـنإ أي
 "باء" فعل دلوي .آخر لغضب فتعرضوا منها االستفادة ولواحيا مل سابقاً، له
 الغضب دوام على أي يضاً،أ االستقرار وعلى االستحقاق على اآلية ههذ يف

 إنكارهم إىل غضب على لغضب تعرضهم سبب يعود وال .واستمراره
 بل اإلجنيل إنكارهم إىل آخر تفسري ويف التفاسري، بعض يف ورد كما التوراة
 وحيىي زكريا به جاء ما أيضاً إنكارهم إىل بل فقط، الكرمي القرآن إنكار حىت

 نبياً قتل من أن يعرف منا وكل .بقتلهما القيام حىت بل السالم عليهما
 بعضهم قيام أن إىل اإلشارة املفيد من كان لذا .جهنم يف اخللود يستحق
 ماعليه وعيسى ملوسى إيذاء من به قاموا وما وكتبهم أنبيائهم مبعارضة
 قصمت اليت القشة كان  الكرمي رسولنا ضد به قاموا ما وأخرياً السالم
 غضباً واستحقاقهم تعرضهم إىل األخري يف أدى مما يقال كما البعري ظهر
  .غضب فوق

 وأبانوا فرعون عذاب من أنقذوهم الذين األنبياء بتكذيب أوالً هؤالء قام
 بعض بقتل قاموا مث سانية،اإلن الكماالت إىل املؤدي املستقيم الصراط هلم
 اًغضب استحقوا بل شديداً، غضباً فاستحقوا بعد فيما جاءوا الذين نبياءاأل

 يف أوصافه جاءت الذي الزمان آخر نيب ينتظرون كانوا وبينما .غضب فوق
 الذهبية الفرصة من االستفادة معظمهم يستطع مل السابقة، الكتب مجيع
 فاستحقوا وأنكروه ،منهم وبالقرب رهمجبوا املوعود النيب هذا بعث عندما
  .كواحلهم على حيملونه كانوا الذي الغضب فوق غضبا
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 النصارى إىل تشري هاـنإ وقلنا وهلانـز بسبب اآلية هذه معىن حصرنا إن
 هذا منها واستخرجنا املقدس بيت إىل الوصول من ناسال مينعون كانوا الذين

 احلكم أما خاصاً، يعد النـزول سبب ألن .واسعاً ضيقنا قد بذلك نكون ملعىنا
 املسيح صلب حاولوا الذين فإن إذن .األمور من العديد يف وذلك عاماً فيكون
 وقفوا الذين كذلك .الناس اظلم يعدون بعد فيما أو العهد ذلك يف سواء 
 عليه ظاهروهم الذينو الكعبة دخول من ومنعوه احلديبية يف  الرسول بوجه
 فمن .اهللا ومساجد اجلوامع يعطل من وكذلك .الناس أظلم من كذلك يعدون
 من أيضاً هم املساجد على ظراحل وضع درجة إىل للناس الدينية احلياة يف يتدخل
 اآلية هذه تناول جيب إذن كونياً كتاباً القرآن مدا وما .اخل…الناس أظلم

 لروح مةءمال واألكثر األنسب هو هذاف األوجه، هذه مجيع من وتفسريها
  .القرآن

 احلق يستلزمه ما هو فهذا الذاتية، قيمته حسب شيء كل بتقييم القيام جيب
 لذا .الذاتية قيمته فوق أو دون شيء أي تقييم الظلم من كان لذا واحلقيقة،

 من أكثر قيمة إعطائه يف اإلفراط أو الشيء قيمة من التقليل يف راطفاإل كان
 ،االحنراف وعظائم الظلم كبائر من باهللا الشرك كان لذا .كبرياً لماًظ حقه
 الدعوة تنطلق منها حيثُ اهللا ذكر أماكن وهي غلقها أو املساجد هدم وكان
 الشرك ظلم ظلمه يف يلي ظلماً يعد واالحلاد للكفر والتصدي اهللا توحيد إىل
  .باهللا

 من أكرب ظلماً يعد األقصى املسجد على االعتداء هذا مثل أن شك وال
 االعتداء هذا كان لو أكرب الظلم ويكون األخرى، للمساجد املوجه الظلم
 وكفر ظلم فهو احلرام للمسجد موجها كان إن أما النبوي، للمسجد موجهاً
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 حق يف لتنـز اليت اآلية هذه إىل نظرنا فإن .التصور حدود خارج وإحلاد
 املختارة الكلمات حتتويها اليت ايناملع علمنا الزاوية هذه من األقصى املسجد
 تأت مل أي ،املفرد بصيغة تأت مل هنا الكلمة إن مث .اآلية هذه يف عناية بكل
  .املسألة عموم إىل تومئ مما "مساجد" اجلمع بصيغة بل "مسجد" بصيغة

 واإلمث الظلم من نصيبهما ناال وخبتنصر شاهبور أن نعلم املنطلق هذا ومن
 مجيع إن .وتيتوس أوسباسيونوس وكذلك ،األقصى جداملس على باعتدائهما
 املعابد حرمة على واملعتدين املتجاوزين من الغرب أو الشرق يف الظاملني
موالروضة الكعبة ستهدم اليت الغامشة القوة أما .والظلم اإلمث هذا سيطالُه 
 ال حبروف جبينها على يسجل ظلما فسترتكب )١(القيامة يوم قبيل املطهرة
  .أبداً متحى

                                                 
؛ ٤٩البخاري، احلج . »خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة: قال عن النيب   هريرة يبأعن « )١(

 .١/٢٢٨،  لإلمام أمحداملسند:  وانظر أيضاً؛٥٩، ٥٨، ٥٧مسلم، الفنت وأشراط الساعة 
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 مثال غري على واخللق اإلجياد مبعىن العربية اللغة يف "بدع" فعل معىن يأيت
 أمنوذجا لوسعتها حد ال اليت والسماوات األرض وتعرض .سابق أمنوذج أو

 اتـالكائن من هي أي .منه اإلنسان بعـيش أن ميكن ال الذي للجمال
 مذهلة فهي .قبل من هلا أمنوذج وجود يسبق مل اليت العجيبة واملخلوقات
 وجود لعدم وجاذبية مجاال منها أكثر هناك يكون أن ميكن وال ومدهشة

 جهة من احلالية وهيئتها األصلية مادا ولطبيعة جهة، من هلا ابقـس مثال
 خالقها إىل النورانية اراتـاإلش من مبليارات مئووت تشري وهي .أخرى

  .ومبدعها
 مجاهلا وبكل فيها ما بكل مجيعاً والسماوات األرض لقتخ !لـأج
 ودون فوقها، كمال ال اليت الكمال وبدرجة أسرارها وبكل األخاذ وجالهلا

 جاءت أجزاء ليست وهي .خالقها قبل من "كن" بكلمة قصور أو نقص أي
 الكون بني العالقة ألن سبحانه، هـل ظهوراً وليست تعاىل، منه وانفصلت

 العالقة هذه أن أي .باملخلوق اخلالق عالقة هي وتعاىل تبارك مبدعه وبني
 وعلى .له إرادي وغري حتمياً ظهوراً أو عنه صدوراً أو منه تولداً ليست
 الصدور ذاـه كل كان املَ العالقة هي ذهـه كانت لو املستحيل فرض

 من يوم يف الشمس وقود نفاد مثل والنفاد والتجزؤ للتفتت معرضاً والظهور
 مث ويفىن ويذهب ينمحي مث ويتطور ينمو مث شيء كُل يخلَق بينما .ياماأل

 شيء كل !أجل ...واجلاذبية اجلمال بنفس آخر وجود الفناء هذا يعقب
 السماوات بديع يبقى ولكن آخر، إثر واحداً يرحل مث آخر، إثر واحداً يأيت

  .فناء أو حتول أو زوال دون وحده واألرض
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 األلباب ألويل يعرب فهو لآلتني، احلياة نور ويهب ىلتعا اهللا يتكرم وعندما
 بعد إليهم، املهداة النعم بنفس اجلدد القادمون حيل وعندما .الوجود معىن عن

 )١(.وأزليته بديتهأ إىل يشري فهو الزائلني، ذهاب

                                                 
. من اجلذر نفسه، وهي كل ما أحدث فيما بعد يف الدين مما ليس منه من فكر أو عمل" البدعة"تأيت كلمة  )١(

وال اخللفاء الراشدون  هي أي عمل مل يفعله رسول اهللا : "وقد عرفت كلمة البدعة تعريفات خمتلفة، مثال
وبعد اخللفاء الراشدين، ومل يقم برفع  م كل عبادة أو عمل صاحل ظهر بعد الرسول األكر: "أو". بنية العبادة

 وخيتلف موقف العلماء جتاه البدعة، فمنهم من يقف ضدها بكل عنف، ومنهم من". أي سنة من سنن النيب 
فإن كان ما أحدث يف الدين  .وموقف األستاذ سعيد النورسي رمحه اهللا موقف وسط ومعتدل. له مواقف لينة

 أساس أو قاعدة عدت بدعة حسنة فإن مل يكن يف اإلمكان التوفيق بينها غري معارض من ناحية األصول ألي
 .واهللا أعلم بالصواب. وبني أي قاعدة أصولية كانت بدعة سيئة
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 أول كان  إبراهيم أن اآلية هذه تفسري حول الروايات بعض يف جاء
 وحف خفف من وأول أظافره قلم من وأول استضاف من وأول خنت من

 قبله موجودة كانت األمور هذه بأن القول ميكن ولكن .خلا ...شاربه
 كان لذا .السليمة الفطرة من - اهللا رسول عن رـأث ما حسب- هاـألن

 هاـأن احملتمل فمن .نسيب مبعىن هنا اإلمامة أو السبق هذا إىل ننظر أن علينا
 . آدم منذ األمور هذه مثل يف الناس أول وليس قومه إىل بالنسبة كانت
 ومن .)١٤٣ :األعراف( ﴾الْمؤِمِنني أَولُ وأَنا﴿  موسى النيب يقول فمثالً

 .قومه إىل نسبة أي نسبية هنا فاألولوية إذن .مؤمن أول يكن مل أنه الواضح
 أنه هو وابتالئه  إبراهيم امتحان خبصوص قوله ميكن ما أصح فإن لذا

 الشرك إىل يعود ما كل رد وأنه شكل وأكمل بأفضل االمتحان هذا اجتاز
  .املبتدئون حىت يفهمها بينة واضحة بصورة

 كلمة من ويفهم .والتجربة "بتالءالا" جذر نفس من "البالء" كلمة وتأيت
 امتحانه، بعد لإلنسان الباطنية أو يةالداخل املكتسبات بعض إظهار مبعىن أا االبتالء

   .الدناءة أو السمو …الشر أو اخلري …فيه القبح أو اجلمال نواحي إظهار أو
 جانب إىل وشهوات وأهواء ونفسية جسدية حياة ميلك اإلنسان ولكن

 عامل من قريب والقلبية الروحية حياته ناحية من فهو والقلبية الروحية حياته
 النفسية حياته ضمن نفسه الوقت يف حياول وهو ،تعاىل احلق ومن الغيب

 التكاليف بني دائب صراع يف فهو الكامل، اإلنسان مراتب إىل الوصول
 للترجيح، خيارات أمامه كونتو والنفس، اجلسد مطالب وبني اإلهلية واألوامر

 فهذا إذن .الصواب وجيانبه يفشل وأحياناً االختيار هذا يف أحياناً ينجح وهو
  .واخلاسر الفائز فيه يظهر واضح وامتحان ابتالء
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 وقد .الكعبة إىل القبلة حتويل مع الرضا ذكر اآلية يف نالحظه ما أول
 استعمال يتم لكي القبلة حتويل مع الرضا ذكر بني العالقة عن البعض يتساءل
  .األسلوب هذا مثل

 سورة من ١٥٠ رقم اآلية نكت شرح اولتن عند جيازإب سنذكر وكما
 بني وثيقة عالقة وجود نرى تصوفية زاوية من اآلية هذه بتناول نناإف البقرة

 قاله ما هو هلذا يضاحإ وجزأو ".الكعبة حقيقة" وبني "محديةاأل احلقيقة"
 معاً خلقا توأمان الكعبة وحقيقة  حممد الرسول حقيقة بأن املتصوفة بعض
  .لاالحتما عامل يف

 بسبب القبلة هو املدينة ويف مكة يف معني عهد يف األقصى املسجد كان
 حنوها والتوجه مكة مع وصاله يوم ينتظر  الرسول كان لذا .عديدة حكم
 يعتلج ما ويبث ملعشوقته، العاشق شوق شوقه يف يفوق الصرب، وبفارغ بلهفة
 يف مشاحة وال- كان األنبياء سائر مثل  نهإ واحلقيقة .اهللا إىل فؤاده به

 كلما اآلخر العامل يف حىت حدٍّ عند تطلعه يقف ال أخروي كطائر - املثال
 فقد .كُلّه إهتمامه ذلك يستغرق حبيث واألرفع األعلى إىل تطلع وارتفع عال
 أدىن أو قوسني قاب وكان املنتهى سدرة إىل وصل حىت األعلى إىل عرج
 أي أو جذب قوة أي دونه لحتو أن دون أخرى عوامل يف سياحته متأو منه،
 آخر عمقاً هذا وكان .بصره يزيغ أو بالدوار يصاب أن ودون آخر، شيء
  .عظمته يف

 هذه مثل يف ساح الذي واجلن نساإل سيد الكرمي النيب هذا كان !أجل
 إىل ببصره يرنو قدميه حتت مفروشة املالئكة جنحةأ كانت والذي العوامل،
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 ومتسائالً الكعبة حقيقة مع اجتماعه يسريت منه طالباً ربه وخياطب السماء
 كان هذه رغبته تعاىل اهللا حقق وعندما رب؟ يا مىت :اهةنـزو لطف بكل
 هذا وكان ﴾ااهضرت ةًلَبِق كنيلِّونلَفَ﴿ ربه له قال لذا يرضى، نأ الطبيعي من
  .له اختارها اليت القبلة هذه عن ربه رضا نفسه الوقت يف يعين

 مع- الوراء إىل خطوتني األقصى املسجد رجع اجلديد راباحمل وذا
 ال الذي العتيق البيت هذا ليكون -املتميزة املباركة مكانته بكامل االحتفاظ

 فيها البشرية كانت فترة يف اإلهلي النظر مطمح هو القلوب يف مكانته تبلى
 ولكي جديدة، عقيدة عهد وحنو جديد فكري عهد حنو لالنطالق متهيأة
 إثره يف املنطلقني املؤمنني وإىل  الرسول توأمه إىل سره ويفشي نوره يشع
 املبدأ عيش يتم ولكي قبل، من أحد بـها حيظ مل حبرارة حيتضنهم كيلو

  .أيضاً األخرية وللمرة األوىل للمرة معاً واملنتهى
﴿لَةً تِقب كنلِّيواِء فَلَنمِفي الس ِهكجو قَلُّبى ترن قَد كهجلِّ وا فَويهضر

هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْر١٤٤ :البقرة(﴾ش( 
 املسجد إىل البداية يف  الرسول فتوجه .خمتلف توجه هناك اآلية متام يف

 نبيهت يأ .نبوته لقبول املدينة يهود قلوب لتليني هيئةـت يشكل كان األقصى
 الكعبة إىل القبلة حتويل وعند ".نيب نهأ حيتمل" :يقولون وجعلهم همـقلوب

 ملة على أنفسهم يعدون كانوا الذين مكة مشركي قلوب تليني على ساعد
 يتذاكرون املشركني هؤالء وجعل للمسلمني، رةـمغاي ملة ولكن  براهيمإ

 اليهود يعدها اليت اكناألم حيترم نهأب أظهر عندما اإلسالم نأ أي . حممد نبوة
 اآلية وهذه .هؤالء نظر وجهة على يؤثر كان فانه مقدسة أماكن واملشركون

 اجلهة وتأخذ ،اإلنسانية والنفس الروح تراعي اليت القرآنية لآليات أمنوذج
 املوضوع هذا ولعل .ومتداخل عميق وبشكل ارـاالعتب بنظر لإلنسان النفسية

  .التفسري تاريخ يف هاـب ماماالهت مت اليت املواضيع اقل من
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 .جهته وأ منه جزء وأ الشيء نصف منها عديدة مبعاٍن "الشطر" يأيت
 املشرفة الكعبة إىل يأ الشريف احلرم إىل التوجه وضرورة وجوب يبني وهذا
 املسألة هذه التابعني وأئمة الصحابة من العديد فهم وقد .االستطاعة قدر
 يوجد اليت األماكن حسب الكعبة إىل للتوجه اإلنسان إمكانية أساس على
 الكعبة منتصف إىل يتوجه أن جيب الشريف احلرم يف املوجود نأ يأ .فيها
 "الكعبة عن" عنها بعيداً املوجودون أما .تام بشكل األقل يف منها جزء إىل وأ

 فَولُّوا كُنتم ما ثُوحي﴿ اآلية مقتضى هو وهذا .شطرها يتوجهوا أن فيجب
  .﴾شطْره موجوهكُ
 وجوب مع نهأ إىل تشري اآلية يف ﴾كُنتم ما وحيثُ﴿ مجلة أن كما
 ألي حاجة ال نهأ إىل أيضا تومئ فهي الصالة يف القبلة حنو التوجه وضرورة
  )١(."مسجداً األرض يل وجعلت" : لقوله مصداقاً للصالة خاص مكان

                                                 
 .٥، ٤، ٣؛ مسلم، املساجد ٥٦؛ الصالة ١ البخاري، التيمم )١(
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 وهو شهراً ١٧ أو ١٦ قضى هلا، وتشريفه املدينة  الرسول وصول بعد
 مملوءة األيام تلك يف الكعبة وكانت .األقصى املسجد حنو صالته يف يتوجه

 وعدم التوحيد بدين أرسل قد  الرسول كان وملا .طبعاً واألوثان باألصنام
 حنو صالته يف التوجه من معينة فترة منع لذا صنام،األ حنو اهتمام أي إبداء
  .األصنام حنو واألكيد القطعي موقفه يظهر لكي الكعبة

 الكعبة حقيقة وبني محدية األاحلقيقة بني وثيقة عالقة هناك أن واحلقيقة
 - األزل منذ عليها اهللا فطره اليت فطرته حسب- يشعر  الرسول وكان

 شرحه واحلنني التوجه وهذا هذا، إىل وحين الكعبة حنو التوجه ويود هذا،ـب
  .)١٤٤: البقرة( ﴾اِءمالس يِف كِهجو بلُّقَت ىرن دقَ﴿ :الكرمي القرآن
 يضع نأ رغبته فهو السماء يف وجهه تقليب من  الرسول هدف أما

 من نبأَ ينتظر كان !أجل .القبلة حتويل موضوع يف جديداً حكماً تعاىل اهللا
 ﴾ترضاها ِقبلَةً فَلَنولّينك﴿ البشارة تبلغه عقبها يف اآلية أن نرى لذا ءالسما

 إال يفهمها وال .احلقيقة هذه فهم الصعب من نهأ والظاهر .)١٤٤ :البقرة(
 الكعبة وبني بينه الوثيقة العالقة هذه يدرك كان الذي  كالرسول شخص
  .بفطرته اإلدراك حق

 التوحيد مسألة كانت ولكن .هب وثيقة عالقة الكعبة حلقيقة كانت !أجل



 ٧١ 

 قبلة كونـها ومن الكعبة قدسية من جداً بكثري أهم بعثته سبب هي اليت
 األقصى املسجد حنو صالته يف مكة يف  ولـالرس توجه لذا .للصالة
  .كذلك املدينة يف اخرى مدة هذا على واستمر
 املسلمني قبلة كون من انطالقاً- يدعون بدأوا فانـهم املدينة يهود أما
 لكي هلم تابعون املسلمني وأن األصل هم بأنـهم -األقصى املسجد حنو

 إىل القبلة حلول  الرسول شاء ولو .لدينهم حجة املوضوع هذا من جيعلوا
  .املدينة إىل وصوله أول عند الكعبة

 باهللا متعلقاً الدوام على كان بل وبرغبته، مبشيئته يتصرف يكن مل ولكنه
 األوامر هذه مرجحاً ،منه األوامر ينتظر شؤونه من أنـش كل يف له خملصاً
 يةاإلنسان األفاق أبعد يستشرف الذروة إنسان كان فقد قلبه، رغبات على
  .تعاىل اهللا بأمر يأمتر رسوالً عبداً كونه ينس مل أنه إالَّ

 شعلأ -األقصى املسجد شطر ةالصال يف بتوجهه-  الرسول أن كما
 أن وحيتمل .سالم بن اهللا عبد أمثال اليهود من العديد قلوب يف يةاهلدا نور
 هناك كان فقد حال أي على .كتبهم يف مذكورة كانت هذه الرسول صفة
 عشر سبعة أو شهراً عشر ستة وبعد .اإلسالم إىل اهتدوا الذين اليهود بعض
 يد يف يبق ومل املقصود، مت األقصى املسجد شطر التوجه هذا من شهراً
 مبقدور يعد مل أي .املسلمني ضد استعماله يستطيعون دليل أي الناس ؤالءه

 ديننا فإن إذن ،بأصنامنا اململوءة الكعبة حنو تتوجهون انتم" :القول املشركني
 فديننا إذن ،قبلتنا إىل تتجهون انتم" :القول اليهود مبقدور وال !"األصل هو
 احلرام املسجد شطر بالتوجه اإلهلي األمر جاء اجلو هذا مثل يف ".األصل هو

  .املشرفة الكعبة وذات  الرسول ذات بني الوصال فحقق
 أن إىل تومئ  باشعيا يتعلق فيما القدمي العهد يف إشارات وهناك
 على بناًء يقولون كانوا اليهود بعض نأل ؛جرت كما ستجري األحداث

 يزال فال مدحم أما .مكة إىل ستكون القادم النيب قبلة إن" :اإلشارات هذه
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 جوانب بعض على الضوء يلقي وهذا ".املقدس بيت حنو صالته يف متوجهاً
  .املوضوع هذا

 شطر الصالة يف توجهكم أن أي )١٥٠: البقرة( ﴾علَيكُم ِنعمِتي ِتموُأل﴿
 لقاء يف كانت الكربى األصلية النعمة ولكن نعمة، كان األقصى املسجد
 هناك ومن الكعبة،ب -اإلسالمية لألمة املمثل-  الرسول لتقاءا أي .األحبة
 وهذا لوجه، وجهاً اإلهلية بالنعمة حظىيل املنتهى سدرة إىل بعد فيما العروج
 وهو نعمته، أمت قد تعاىل اهللا يكون وهكذا .الكعبة شطر بالتوجه فقط ميكن
  .رمحته عليها سبغأ اليت األمة هذه اهللا به اختص شرف
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 عند اهللع وعدم والثبات وعقله، املؤمن حال اهتزاز عدم يعين الصرب
 واألحاسيس املشاعر إثارة إىل واملؤدية املعصية إىل الداعية األوىل الصدمة
 واحلديث .إليها والدعوة الطاعة أوامر مساع من األوىل اللحظة يف أو السيئة

 وإال .املعىن هذا يصور )١("وىلاُأل دمةالص ندع الصرب إمنا" يقول الذي الشريف
 فليس واألمن العافية لباس وبعد وىل األوالصدمة اهلزة يعقب الذي الصرب نإف

  .الكامل باملعىن صرباً
 طاعة على الصرب هو صرب اكرب أن وهو ،أمر إىل اإلشارة هنا املفيد من

 برج إىل يصل ال اإلنسان نأل ذلك .نواهيه واجتناب وامرهأ واتباع اهللا
 اإلنسان يكون املرتبة هذه وبعد .بالطاعة إال العبودية افق إىل وال التوحيد
  .تعاىل اهللا قبل من يأيت ما جلميع للخضوع مستعداً
 إن :األبدية حنو السياحة يف املضي على عزموا للذين نقول أن نريد وهنا
 ،األبدية ئحةرا كافةً جوانبها من تفوح غاية حنو املضي على عازمني كنتم
 .وشاق طويل طريق سلوك إىل حيتاج الغاية هذه مثل إىل الوصولفإن 

 من مير الذرى حنو الطريق فإن "املعايل تكتسب الكد بقدر" قاعدة وحسب
 من العديد إىل الطريق هذا سالك ويتعرض والقمم، واألودية اجلبال

 معرضة لسوءبا أمارة اًنفس اإلنسان داخل يف هناك ألن .واملشاق املصاعب
 هناك اإلنسان خارج ويف وغواياته، وإحياءاته الشيطان لوساوس ومفتوحة
 والبغي الظلم أنواع بشىت يقومون الذين والظاملون واملنكرون امللحدون

                                                 
 .١٥-١٤؛ مسلم، اجلنائز ١١؛ األحكام ٤٣، ٣٢ البخاري، اجلنائز )١(
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 ومعنوية، مادية أزمات يف الدوام على فستعيشون وهكذا .والغدر واهلجوم
 تضطرون قد نفسه تالوق ويف أسنانكم، على تصرون وانتم التحمل حتاولون

 كل يف الشمال ومن اليمني من تأيت اليت األمور من لكثري األجوبة يئة إىل
 واجلسدية، الروحية الناحية من ومسلمني هلذا مستعدين تكونوا مل فإن .آن
 املطلوبة املعنوية الرياضة أنفسكم ورضتم جدياً تدريباً تدربتم قد تكونوا ومل

 السري مواصلة تستطيعوا ومل وتم، الطريق هذا يف ضعتم املطلوب وباملقياس
 األساسية ألفكاركم املخالفة املعنوية الوديان من واٍد يف يتم هو أو فيه،

  .وملشاعركم
 نهأل بالصرب، االعتصام هو احملتملة املخاطر هذه جتاه األول احلصن
 خيطط النجاح قدر إن .أقدامكم عليها تزل ال اليت الصلبة األرضية سيكون

 .الشر وطريق اخلري طريق مفترق يتوضح الصرب وبلوحة الصرب، مظلة تحت
 وبالصرب .ومنشطاته الصرب بعالج إال تعاىل هللا احلقة العبودية تتحقق ال كما
 كان وإذا .واإلحسان واإلسالم اإلميان حقائق مراتب إىل الصعود ميكن

 إىل املعرفة منو املعرفة، إىل اإلميان من لالنتقال حياته طوال هدف لإلنسان
 الوصال إىل والوصول الروحية األذواق طعم تذوق ويريد املخافة، وإىل احملبة

 يكون الذي الصرب بزاد يتزود أن عليه اهلدف هذا مثل له كان إن ...احلقيقي
  .يفارقه ال الذي وصاحبه ومنبعها قوته سند
 الوصفة يف األوىل املادة أو الفقرة نهأ عرفنا الصرب، أنواع يف فكرنا نإف

  .اإلنسان بين لرقي املكتوبة
 يلةـوس مـأه - أيضاً الصرب على مترين على حتوي اليت- الصالة إن

 يف وسيلة واهم اجلسد، صحة إىل والوصول الروح وتصفية اإلميان الستقرار
 .األمة لكيان ظاهرة أوضح وهي االجتماعي، والتالحم والوفاق التفاهم
 النوراين والسلم الدين، فينةـس وخط وطريق العبادات، مجيع رأس وهي
  .القلب ملعراج
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 روحه هاـب ينقي وأداة بالصالة طبيعته من جزًء إميانه جعل من وكل
 هـبأن اللني الدافئ جوها يف ويشعر القلبية، حياته ويعمق ويوسع ويصفيه
 بسهولة تطاعـاس هذا إىل وفق من كل ...املرصوص كالبنيان أمة ضمن
  .هدفه إىل والوصول العبودية طريق مصاعب مجيع جتاوز
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 نهأ مع "اكرـش" بصفة نفسه يقدم تعاىل اهللا أن اآليتني هاتني يف نرى
 مبدأ هو هنا إليه ارةـاإلش يراد ما فإن العاجز رأيي وحسب ".مشكور"
 جنس من جتاهه عباده أفعال مبقابلة يقوم وعال جل اهللا نأ أي ".املقابلة"

 بل الشكر، موضوع على هذا يقتصر وال .اإلهلي اخللق من وهذا أعماهلم،
 املسائل سائر يف الشريفة األحاديث ويف القرآنية اآليات يف املقابلة جند

 علَيِه﴾ يتوب َهللا فَِإنَّ وأَصلَح ظُلِْمِه بعِد ِمن تاب ﴿فَمن فمثالً األخرى
  .)٣٩ :املائدة(

 إليه تقربت شرباً إيلّ العبد بتقر إذا" :فيقول ربه عن يروي  النيبو
 هيتأت شياًم أتاين وإذا اعاً،ب منه تقربت ذراعاً يمن تقرب وإذا ذراعاً،

ه١(."...لةًرو(  
مهما كان مصدرها  النعمة نأ هو هنا إليه اإلشارة نريد ما إن !أجل

 الزمان بديع ماماإل ليهاإ شارأ اليت احلقيقة تذكرنا فإن .مقابلتها جيب
 الفواكه بائع وأ البقال يعطي اإلنسان نأ من األوىل الكلمة يف النورسي
 مالك تعاىل اهللا جتاه نفعل ماذا ولكن ...حسناً .منه يشتريه ما مقابل دراهم
 مقابلتنا تكون نأ بجي طبعاً منا؟ هو يريد ماذا وأ وواهبه؟ شيء كل وخالق
  .منا رادهأ ما حسب هذه لنعمه

                                                 
 .٢٢-٢٠، ٣، ٢ الذكر ، مسلم؛١ التوبة ؛٥توحيد  ال، البخاري)١(
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 اآليات إىل مثالً لننظر .العذاب ناحية من أخذناها نإ املسألة تتغري وال
 ﴾اهللا كرمو واركَمو﴿ )١٤٢ :النساء( ﴾مهعاِدخ وهو اهللا ونَعاِدخي﴿ اآلتية

 يِحيق والَ﴿ اآلية ضوء يف اآليات هذه نفهم نأ وجيب .)٥٤: آل عمران(
كْرالْم ِلِهأَِب الَِّإ ُءيِّالستعاىل هللا السيئة فعالاأل سنادإ جيوز ال نهأل ﴾ه.  
 رضاه، يف راغباً عطىأف فشكر أخذ من مقابلة تعاىل اهللا يدع ال !جلأ
 باملن صدقاته ابطل وأ خبل عطىأ وعندما فجحد أخذ من مقابلة وال
 اهللا وهبهم ما نأ يعلمون همف بالشكر، النعم يقابلون الذين ماأ .ذىواأل
 اآلخرين على به البخل عدم جيب لذا ،هليإلا اخللق عادات من هو تعاىل
 .تعاىل اهللا إىل القرب وسائل من ووسيلة جديدة لنعم سبباً سيكون وهذا

 يف يصلوا لكي آخر، خرياً فيها اخلري ينتج خرية، دائرة يف يدخلون وهكذا
 بالنوافل اهللا ىلإ يتقرب املؤمن العبد يزال ماو املعية أفق إىل املطاف نـهاية
 به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي مسعه اهللا كان أحبه فإذا حيبه، حىت
 إالّ يرى وال خرياً إال يسمع فال )١(.ا يميش اليت ورجله ا يبطش اليت ويده
 رفان،ع درس يراه ما كل من ويأخذ النظر، زاوية احنراف من ويصان .خرياً

  .وعرفان حكمة خمزن قلبه ويصبح

                                                 
ومثل هذا العبد الذي يقضي حياته ضمن جو من الرقي والسمو بالفرائض والنوافل يكون ممن ذكـرهم                  )١(

 .١٨ الرقاق ،البخاري:  انظر.احلديث الشريف
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  :اآلتية الكلية احلقيقة إىل تشري الكرمية اآلية هذه نأ أحسب
 حب يفوق حب أي اإلرادي احلب يف املؤمن عند هناك يكون الأ جيب

 اإلنسان كيان يف يسري وشعور طبيعة إىل احلب انقالب إن .تعاىل اهللا
 من اإلنسان ذلك نصيب بنسبة ويكون زمن، إىل حيتاج وهلاً حمباً وجيعله
 الشريف احلديث يشري حيث وترجيح عالقة اإلرادي واحلب .اإلهلية املعرفة

 )١("مجيعاً والناس ووالده ولده من إليه حبأ أكون حىت أحدكم يؤمن ال"
 وإذا .األوىل اخلطوة ذه بدأي احلقيقي احلب أن واحلقيقة .املرتبة هذه إىل
 لوالديه اإلنسان كحب اإلنسان دـعن الفطرية احلب مشاعر إىل جئنا

 به أمر الذي اإلطار ضمن احلب هذا يكون أن فيجب اخل ...وماله وزوجته
 مبختلف الدنيا احلياة يف امتحانات إىل عبده تعاىل اهللا ساق وإال تعاىل، اهللا

 املؤمن أن واخلالصة .القيامة يوم إىل ذلك خريؤ أو عليه، ويؤاخذه الوسائل
 وجه يف هنيصوو آن كل يف التوازن هذا حيفظ أن وعليه متوازن إنسان هو
  .وشهواته األخرى رغباته مجيع

 األلوهية درجة إىل رادـاألف بعض تعظيم يف يبالغون أناس هناك !أجل
 يف يطنبونو هلم خلقه عن ويتحدثون ".هلناإو ومعبودنا ربنا هو" ويقولون
 مبثل يصرح ال بعضهم أن ومع .املطلق املعبود موضع ويضعونه إدارته مدح
 حنوه وتوجههم عليه املعقودة بآماهلم مأ إال واملشاعر، األفكار ذهـه

 صفة أطلقنا فإن .نفسه الشرك يرتكبون نفسه واالهتمام العالقة وإبدائهم

                                                 
 .٣؛ األميان ٨؛ البخاري، اإلميان ٧٠-٦٩ مسلم، اإلميان )١(
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 ركـش" يف الثانية فةالطائ كانت ،األوىل الطائفة على "الصريح ركـالش"
 زجراً األوىل الطائفة زجرت الكرمية واآلية .رـمباش غري شرك ويف "ضمين
  .وحتذرها الثانية الطائفة تنبه كما شديداً،
 وجتذب احملبة، وبني ةـاأللوهي بني اًجسر ئنشت تقوم اآلية هذه نإ مث
 وإهله معبوده أنه يعتقد ما وبني اإلنسان بني املوجود احملبة شعور إىل األنظار

 أن املؤمنني على فإن وتطيعها، هلةاآل هلذه اخلضوع تقبل القلوب كانتفإن 
 تعاىل، اهللا حلب مصاريعها على وقلوبـهم سعتها، على صدورهم يفتحوا
 حليام احلقيقية القيمة أن يعلموا وأن مرضاته على نظرهم يركزوا وأن

 تكون وأن لنا، حيبه وما يرضاه ما وفعل ألوامره االستماع على متوقفة
  .اهلدف هي مرضاته

 وعلى مصريهم على قلق يف الدوام على يبقونـس حيبونه ال والذين
 وعي على فهم احلقيقيون املؤمنون اـأم .خوف وعلى اهولة عاقبتهم
 واألولياء األنبياء للمؤمنني وضعه والذي بدقة واحملسوب الصحيح باملقياس

 -تعاىل باهللا معرفتهم زيادة ويف إميانـهم يف السبب كانوا الذين- واألصفياء
 حمبة أوالً اهللا حيبون فهم .وحموره احلب ذاـه ميزان التوحيد يكون وأن

 كل جتاه نسبية بعالقة حيسون فهم السبب وهلذا والوجد، العشق تتجاوز
 نسيب حبب بل هللا، حبهم مثل آخر شيء أي حيبون ال فهم .غريه آخر شيء

 حباً يكون احلب هذا ومثل .رضاه ومن اهللا من الشيء هذا قرب حسب
 ومن القلب ومن العقل من نابع حب ألنه .يهتز وال يزول ال وباقياً رصيناً
  .املنطق
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 صعباً شيئاً يبدو وما .اكراه أي -عامة كقاعدة- الدين يف يوجد ال
 شهر يف اإلفطار وترخيص لسفر،ا اثناء يف الصالة فقصر .لليسر وسيلة يكون
 فيها االجتاه يتم امور هذه كل التيمم، وتشريع خاصة حلاالت رمضان
 خطاء األعن العفو مت حىت بل .واجلهد املشقة مواضع يف والترخيص للتيسري

 يفسد ال رمضان شهر يف ناسياً يأكل وأ يشرب فمن النسيان، نتيجة تكبةاملر
 سواء التكاليف من أنواع رفعت وقد .تعاىل اهللا من هدية يعد بل صومه

 القول ميكن لذا .التيسري سبيل وسلك عارضة ألسباب وأ أصلية ألسباب
 منها كل يعد اليت اجلميلة والعبادات التكاليف نواعأ من العديد يوجد نهأب

 بالسوء، مارةاأل النفس مقاومة مثل ،األبدية السعادة إىل الوصول يف أساساً
 نعمة واكتساب لآلخرة واالستعداد الصرب على تعودوال الروحي والسمو
 تبديلها يتم حىت فيها املشقة امارات هناك تبدو نإ ما ولكن ،فيها الفوز
 بالباب الثواب خزائن وتربط متاماً، هاـمكان ختلي وأ وسهل، بسيط ببدل

 وأ .بسيطة فدية اعطاء وأ بعد فيما الصالة قضاء مثل وذلك للنية، الواسع
  .التام العجز وقوع عند متاماً ليفالتك رفع

 احلالة مع طردياً متناسبة تكون الدينية لألوامر االنقياد سهولة وأ وصعوبة
 ينالد ألن .اخل...عليه تعودوا وما عندهم التعليم ومستوى لألشخاص الروحية
 أكانوا سواًء الدين منتسيب مجيع أن أي .اتمع درجات كافة بني جيمع
 حسب الدين من التزود يستطيعون إناثاً أم ذكوراً خدماً، أم الًاعم أم أساتذة

 الدين هذا ألوامر االنقياد حالوة تذوق اجلميع ويستطيع .موقابليا حاجام
 اإلسالم ألوامر الذاتية القيم إىل نظرنا نإ ولكن .مستواه حسب كل ونواهيه
  .لنيوال والتسامح واليسر بالسهولة ومشحونة مملوءة نراها ونواهيه
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 يقول يضاًأ وهنا عباده، من قربه عن عديدة مناسبات يف تعاىل اهللا عبر
 العبد ولكن .عباده من جداً قريب اهللا نإ !أجل ،عبادي من قريب ينإ

 وانكشاف أعماله خبلوص بلغها اليت ةـاملرتب حسب تعاىل اهللا يعرف
 ليست بوجدانه تعاىل باهللا  الرسول معرفة نأ والشك .اخل ...شاعرهم

 هذا يف هنا واملهم .األولياء من كان نإو متهأ فرادأ من فرد يأ كمعرفة
 هذا يف اجلهد وبذل تعاىل اهللا معرفة يف درجته رفع العبد حماولة هو املوضوع
 يبلغها، اليت باملرات هذه حق يفاءإب أخرى جهة من وقيامه جهة من املضمار

 واجلو املشاعر ناحية من العيش العبد على أي .احلق هذا إيفاء حماولة أو
 يقضي نأو املرتبة تلك توجبه الذي بالشكل العمل ناحية ومن الفكري
 واٍد إىل شاهق من سقوطه احملتمل من كان الإو .املضمار هذا يف حياته
  .عميق

 بسرعة ربطت قد تعاىل اهللا قرب بشارة نأ شيء كل قبل هنا نرى وحنن
 والكيفية، الكمية بعاد األعن اخلارج-  القرب هذا نإو .للدعاء االستجابة
  .له ونتيجة إليه املتوجه اخلالص بالدعاء مرتبط -هافذمنا مجيع وخارج

 سلسلة خارج هو الدعاء تأثري أن إىل اإلشارة جتب هذا وجبانب
 جيب والطبيعيني ادينيامل أصوات إسكات فبعد لذا واملسببات، األسباب
 ال وأنـها تعاىل اهللا خملوقات من هي الطبيعية والقوانني األسباب نأ إيضاح
 نأو ،أصالً ذلك تستطيع وال فيها تتحكم وال اإلهلية واملشيئة اإلرادة حتدد
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 القيام -الطبيعة يف املوجود االطراد جانب إىل- ستطيعي شاء إن تعاىل اهللا
 نأو والكرامات، كاملعجزات خيلقها اليت اخلارقة باحلوادث شيء كل بتغيري

 .األسباب فوق هي أموراً فيخلق واألدعية والتوسالت للتضرعات يستجيب
 والكيف الكم عن اخلارج بقربه اًأيض تذكر فهي هذا إىل اآلية تشري وكما

 وكأنه- بالصراخ يكون ال الدعاء نأو ،"كيف وال كم حيدده ال أي"
 القلب خواطر من خاطرة وكل مهسة كل سمعي نهأل -أصماً خياطب
 بشكل الدعاء يتم أن جيب لذا .العالية صواتاأل يسمع مثلما والنفس
 الذي واألرض السموات سلطان حنو الواجب األدب إطار ويف مناسب
 قوله مبقتضى نهإ مث .)١٦ :ق( ﴾الْوِريِد حبِل ِمن ِهيإلَ اَقْرب نحنو﴿ يقول
﴿ِجيبتسوا ِلي وافَلْيِمنؤلْيم ِبي ولَّهونَ لَعدرشالذين فإن )١٨٦ :البقرة( ﴾ي 

 من عمل كل يف الوصول ويستهدفون قلوم صميم من ألوامره ميتثلون
 همـغايات إىل والواصلني الراشدين هم يكونون الكامل اإلميان إىل أعماهلم

 وبدرجة سيالنف وضعفه أهوائه من جترده بدرجة العبد نأل وأهدافهم،
 بإهداء يقوم الذي تعاىل للحق أمره فوض قد يكون تعاىل اهللا إىل التجائه
 الذي اإلضايف ولطفه اخلاصة ومعاملته اخلاص وتأييده إليه اخلاص إحسانه
  .السنني آالف يف األسباب آالف به تقوم ال مبا يقوم
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 بني جرت اليت احلوادث أثناء يف عمر ابن الصحايب قاله ما إيراد ميكن
 فقاال رجالن إليه أتى عندما الثقفي يوسف بن واحلجاج زبريال بن اهللا عبد
 خترج؟ أن مينعك فما  النيب وصاحب عمر ابن وأنت صنعوا الناس إن" :له

 تكون ال حىت وقاتلوهم" اهللا يقل أمل :فقاال أخي دم حرم اهللا أن مينعين :فقال
 تقاتلوا أن تريدون وأنتم هللا، الدين وكان فتنة تكن مل حىت قاتلنا :فقال "فتنة
  )١(."اهللا لغري الدين ويكون فتنة تكون حىت

 عهد نصف من اكثر يشكل الذي-  املكي العهد يف  اهللا رسول كان
 أمر يأيت حىت اجلانب وليين متساحمني يكونوا نأب املسلمني يوصي -النبوة
 ِباِْحلكْمِة ربِّك سِبيِل إىل اُدع﴿ إطار يف ذلك لك .تعاىل اهللا من آخر
الْوِة ِةظَوِعمنسم الْحاِدلْهجِبالِّتي و ن ِهيسثالثة وطوال .)١٢٥: النحل( ﴾أَح 

 املشركني تصرفات مجيع املسلمون قابل عاماً عشر أربعة أو عاماً عشر
 والتسامح بالعفو القهرو واالعتداء والنفور واحلقد واجلور بالظلم املتسمة
 املقابل، للطرف القاسية القلوب تليني يف هذا تصرفهم إخفاق وبعد .واحملبة

 االعتداء منع وهي واحدة لغاية وذلك القوة استعمال عهد إىل االنتقال مت
  .القادمة األجيال وإذالل الربيئة األنفس وإيقاف الدين على

 لدين ضرورياً هذا كان .النفس عن الدفاع مث أوالً والصفح العفو أي
 وكان .حقاً الباطل إلظهار هاـب ويستعني القوة بقانون يدين عامل يف عاملي

  وتنظيمهاامليول لضبط وكذلك حدهم، عند الدين أعداء إليقاف ضرورياً
 اآلخرين مقاتلة حنو بالسوء األمارة النفس وعنـز من للْحدِّ وكذلك

                                                 
 .١/١٣٤؛ املعجم األوسط للطرباين ٣٠ن، البخاري، تفسري القرآ )١(
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-  الرسول إعطاء وراء تكان بابـاألس هذه كل .عليهم والتسلط
 اإلذن - "السيف صاحب" نهأب السابقة السماوية الكتب يف املوصوف
 هذه مثل ولوال ،يصاحل كيف تعلّم يقاتل كيف تعلَّم فكما .والقتال باجلهاد
 طبيعتها من اليت النفس اعنـز على السيطرة باإلمكان يكن مل النبوية الدراية
 اعنـزال بدء عند احلكم هي مشاعره علجي عندما نهأل .والعدوانية القتل

 !!"أبطال" صنع وإال الدماء من برك إراقة إال هدف هناك يكون فلن والقتال
 قام لذا .هؤالء يصدرها اليت القرارات طبيعة املعلوم ومن .دمويني حرب
 البشرية الطبيعة يف منابعها وسد الثغرات بعالج النبوية والسنة الكرمي القرآن

 إىل املؤدية األبواب مجيع وسد املعامل، واضح نظام ضمن هاووضع وضبطها
 واضح أساس بوضع وذلك البشرية، واتنـزوال األهواء من والنابعة الشرور

 الشروط توفرت ما مىت اهلجومية احلروب مث أوالً الدفاعية احلروب من
  .الضرورية والظروف
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 آدم بين نأب ﴾واِحدةً ةًمأُ الناس كَانَ﴿ تفسري يف ناملفسري بعض يقول
 ولكن .اآلخرين األنبياء مث  نوحاً تعاىل اهللا فأرسل كفاراً بأمجعهم كانوا
 آدم عهد منذ الناس وجد فقد .اإلطالق على صحيحاً ليس التفسري هذا
 طريقه واتباع األنبياء بأحد االهتداء إمكانية عهد كل يف اآلن حىت 

 استفاد من فمنهم الدوام، على الفرصة هذه توجد أي ،بنفسه والسمو
 منذ يبق مل حال أي على ولكنه .حاله على وبقي يستفد مل من ومنهم منها
 اليت اجلديدة الرساالت بسبب اختلفوا بعضهم أن ومع .مرشد دون البداية
 بكثري أكثر ةاهلداي من األنبياء بعثة به جاءت ما نأ غري األنبياء، هاـب أرسل
  .االختالف هذا من

 من فسائل عشر عاشت لو هـفان النورسي الزمان بديع رأي وحسب
 قد الزارع صاحبها نأب يقال فال باسقة أشجاراً وأصبحت فسيلة مائة ضمن
 وعاشوا وآمنوا الناس من مائة ضمن من عشرة اهتدى وـل كذلك .خسر
 الناس عموم خلصيت لكي يكفي فهذا وغايته خلقهم سبب يدركون وهم
  .اخللق عبثية من

 من جميئهم كان الذين األنبياء بفضل واحدة أمة األوائل الناس كان !أجل
 خلفته وما واحدة، مساء من رساالم ولنـزو واحد ومصدر واحد اصل
 فلم واحدة، مجاعة يكونوا أن إىل ساقهم وجدام يف تأثري من الرساالت هذه

 يكونوا ومل اإلميان ومن الدين من خالية همنفوس تكن ومل متوحشني يكونوا
 قام وقد .وحدم وفسدت العارضة بابـاألس لبعض اختلفوا مث .معتدين
 التوحيد دورـب األول النيب نفسه الوقت يف كان ذيـال األول اإلنسان
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 جلأل- اإلنسان يف ركزت اليت الطباع بعض بدأت مث .طويلة مدة واالئتالف
 .ومفعوهلا تأثريها تبدي -امتحانه أجل من كوكذل مصاحله بعض تطمني
 وحلت واملنطق، العقل حمل حتل والرغبات العواطف واتنـز ذتـفأخ

 .اخلالف أمام واالئتالف الوحدة هزمتـان وهكذا .اهلداية حمل األهواء
 والصفاء، االستقامة أساس على األصل يف اإلنسان فطر الذي تعاىل اهللا ولكن
 واحلقائق اإلنسان قلب بني املوجودة العقبات يزيل لكي اًجدد أنبياء أرسل
  .واليقظة للحذر ويدعوه باخلري، األمل قلبه يف ويزرع الشر عاقبة ويريه

 ومل والشهوات، األهواء رـأس من اخلالص يستطع مل بعضهم ولكن
 وهذا والكربياء، الظلم طريق يف االستمرار من أنفسهم منع آخرون يستطع
 أخرى وأساليب خمتلفة بطرق ولكن ،وتعاظمه الفاخل استمرار إىل أدى
  .السابق عن خمتلفة كانت نإو

 يف احلقائق شحوب نتيجة كانت الناس بني األوىل اخلالفات أن واحلقيقة
 أما .حملها أخرى أشياء وحلول احنالهلا مث باهتة حقائق إىل وانقالا نظرهم

 تأويالت من إليه يؤدي وما الغلو أو احلسد إما مبعثها فكان الثانية اخلالفات
 الغامضة النقاط مجيع وبانت احلقائق وضحت ما بعد خاطئة وتفسريات
 الرغم على اهلوى مبعثها سطحية اجتهادات يف الدخول أو ،والربهان باحلجة

  .اإلهلية واحلجج الرباهني من
 مسائل يف الثغرات مجيع أزال قد كان تعاىل اهللا أن العلم مع هذا
 من النابعة التفسريات إىل املؤدية الطرق مجيع وسد البينات تهبآيا االجتهاد
 ال" فتقول الفقهاء بلسان هذا عن تعرب أن أردت إن وتستطيع .األهواء
  ".النص مع اجتهاد
 له، وسيلة وتكون االتفاق إىل تدعو اليت باآليات يأخذوا مل فهؤالء !أجل

 الفرقة إىل ؤديةوامل األهواء على القائمة االجتهادات وراء هرعوا بل
  .واالحنراف والشقاق اخلالف وديان يف يهوون جعلهم وهذا واخلالف،
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 اللغوية الناحية من تأيت فالسكينة .جيداً السكينة معىن معرفة جيب والًأ
 تريح اليت املعجزة أو اآلية مبعىن أو واالطمئنان والثبات والوقار اجلد مبعاين

 بوجدانه هاـب ويشعر بعينيه اإلنسان يراها عندما اليت املعجزة أي ،اإلنسان
 وهلا خمتلفة بتجليات تظهر السكينة أن أي روحه، يف وسكينة براحة حيس
  .خمتلفة صور يف التمثل على كبرية قابلية

 سابقون، عظام أنبياء لفهاخ مباركة بقية كانت فقد حال أي على
 يف كينةـالس كانت وملا .واالطمئنان السكينة فيها جتد النفوس وكانت
 نأل كذلك عد .للتربك ووسيلة كينةـس نفسه التابوت عد فقد التابوت،
 لةنـزم للتابوت أعطى مما حبمله، قاموا -احلادثة هذه أبطال وهم- املالئكة
 ويدل يعلن التعظيم هذا مثل للتابوت املالئكة تعظيم أن كما .كبرية وقيمة
  .املباركة قيمته مدى على

 أخروية صفة ذو ملكويت جتل هي والسنة القرآن يف املذكورة والسكينة
 والقوة القوت فيعطى الناس، لبعض تعاىل اهللا يهبها الغييب العامل من أي

 وقد اهللا، أنصار أدعية نتيجة السكينة هذه تأيت قد .لإلرادة والنور للقلوب
 وفضل نعمة هي أي .ا ولطفاً معينة حلال رعاية بل طلب، ودون فجأة تأيت
 دخل من شعور جوها يف ودخل منحها من يشعر حبيث ،األسرار به حتف
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 املالئكة، ولنـز نهأ السكينة معىن يف بعضهم وقال .وعاينه اآلخر العامل
 ولنـز السكينة أكانت وسواًء .الروحانية املخلوقات قدوم نهأ آخرون وقال

 ما فانه املالئكة، غري من األخرى الروحانية املخلوقات ولنـز أو املالئكة
 املنة زلـتن …أيضاً اإلهلية املنة لنـزت حىت مكان يف السكينة لنـزت أن

 مرهـان لو حبيث بالطمأنينة مشبع جو إىل املكان ذلك جو فتحيل اإلهلية
 هاكم …أمنلة قيد السكينة عليه لتنـز من حترك ملا املكان ذلك يف املوت
 واليت شديداً، زلزاالً املؤمنون فيها زلزل اليت اخلندق وقعة يف هذا على مثاالً
 بقوا هذا مع ولكنهم للحصار، احلديدية القبضة يف أياماً املؤمنون فيها تلوى
 وحتدوا املوت حتدوا الذين "أحد" أبطال مثال وهاكم .صامدين أبطاالً
 "أحد" ةكمعر تكن مل …أساسه من شيء كل هز الذي الشديد الزلزال
 . محزة رأسهم وعلى صحابياً سبعون فيها استشهد فقد ،أبداً هيناً شيئاً
 ومللموا األسد زئري زأروا السكينة عليهم لنـزوا اهللا اجندهم عندما ولكن

 نإ حىت جديدة، بسرية باخلروج للمعركة التايل اليوم يف وقاموا جراحام،
 ال وهم معهم، خرجوا الذين اجلرحى إخوانـهم حيملون كانوا بعضهم
 وعندما .العدو يتعقبون وبدأوا جروحهم، بسبب السري يستطيعون يكادون

 أسرع مكة حىت تعقبهم على هؤالء عزم لديه وتأكد هذاـب سفيان وبأ علم
 حصة يضيع ال لكي مكة إىل واهلرب بالرجوع جيشه إىل األمر بإعطاء
  .عليها حصل اليت ةالضئيل النصر

يطلبه الفرد  أصبحت فقد أعاله ذكرناها اليت السكينة خلواص ونظراً
 الكرام وصحابته  الرسول نرى لذا .لنفسه أو تطلبه اجلماعة كلها لنفسها

 سكينةً لننـزأف" :ويقولون العدو قدوم قبيل اخلندق حيفرون وهم ينشدون
  )١(."علينا

 بالصورة قوم كل يف أو إنسان لكل تتجلى وال تنـزل ال السكينة ولكن
                                                 

 .١٢٥-١٢٣ اجلهاد مسلم،؛ ٢٩ املغازي ،بخاريال )١(
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 اهللا من لطف بأنـها تعريفها ميكننا اليت- كينةـالس ولنـز ففي .نفسها
 فقد .االعتبار بنظر اتمعات أو األفراد وضع الدوام على يؤخذ - وهبة تعاىل
 اليت السكينة أما .املعركة ساحة إىل النازلني باملالئكة بدر يف السكينة متثلت
 .غمامة شكل يف جتلت فقد القرآن يقرأ وهو .ضريح بن سيدأ على لتنـز

 مع ثور غار يف وهو  ولـالرس قلب على لتنـز اليت السكينة ومتثلت
 اهللا على كلي وتوكل قليب اطمئنان بشكل  الصديق بكر يبأ صاحبه
 بشكل اهلجرة يف وجتلت .عليه لصاحبه الشديد القلق من الرغم على تعاىل
 نهأ يعلم وهو  الرسول فراش يف نام الذي  علي قلب يف واطمئنان ثقة

  .احلاقدة للسيوف هدفاً سيكون
 اكثر أن وهي اآلتية، احلقيقة تثبيت شيء كل قبل فعلينا اسرائيل، بنو ماأ
 تلمسه بشكل هلم قدمت السكينة أن هو تارخيياً املعروفني القوم هذا مييز ما
 همـحيات وخصوصيات همفكارأو ملشاعرهم مراعاة العني وتراه اليد

 نؤِمن لَن وقَالُوا﴿ ومشاهد ملموس بشكل هلم قدمت يأ اخلاص، وسلوكهم
لَك تى ىحرةً اَهللا نرهيعين هنا "لن" النفي أداة وورود .)٥٥: البقرة( ﴾ج 
 فنقول نستطرد نأ هنا وحنب .بسهولة مياناإل عدم على نفسهمأ وطنوا همـنأ

 القوم هؤالء بني النبوة بوظيفة القيام  عيسى نيبال على الصعب من كان
 القيمة يف الروحانية ميثل كان نهأل عينهم،أ تراه مبا شيء كل يربطون الذين
 الطابع عليها غلب اليت  عيسى فنبوة ،إهلية حكمة لذلك وكان .والغيبية
 ويف اليهود، عند الصلب املادي اجلانب هذا تعديل تستهدف كانت الروحاين

 حياته  عيسى النيب وقضى . رسولنا لنبوة متهيداً كانت نفسه قتالو
 .مستواهم حسب إليهم رسالته وقدم هذا حاول .هذه رسالته حتقيق حماوالً
 مما الكثري عندي" :هلم قال بل يقبلونه ال أو يستغربونه شيء أي هلم يذكر ومل
  عيسى ذكري مل )١(."يأيت عندما قليطافار لكم وسيقوله لكم، قوله أريد

                                                 
 .٨، ٧ خالصة ،١٦ الباب ؛٢٧ ،٢٦ ،١٦ ،١٥ خالصة ،١٤  الباب، يوحناإجنيل )١(
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 ومع .دراكهمإ ومستوى وفهمهم همـتصورات نطاق يتجاوز شيء أي هلم
 ومل أبصارهم املادية أعمت نـالذي خالقاأل ضعاف من البعض حاول هذا

 البيزنطيني أذناب من بعض امـق فقد لذلك وقبوله، هذا هضم حىت يستطيعوا
  .الكرمي النيب هذا قتل مبحاولة
 لنـز الذي الروحاين بالطابع القوم هذا لمث على السكينة لتنـز فلو
 هذا استطاع ملا  خضري بن اُسيد وعلى  علي وعلى  رسولنا على
 هؤالء مثل على لتنـز اليت السكينة أن نرى لذا .منها شيء أي فهم القوم
 يفهمونه، ذيـال بالشكل قدسي طابع وذات مادي، عـطاب ذات كانت
 عليهم وهارون وموسى يوسف نبياءاأل خملفات من مقدسة أمانات فكانت
  .فقد قد كان تابوت داخل السالم

 الناحية ومن الظاهرية الناحية من تابوت داخل السكينة جميء تقييم ميكن
  :الظاهرية الناحية فمن .كذلك الباطنية
  .تعاىل اهللا قدرة يظهر - ١
  .اطمئنانه من املبشر النيب ثقة من يزيد - ٢
 مثل من اليهود يأخذها اليت والقدرة وةالق فهي الباطنية الناحية من أما
 األفراد قابلية أنّ إالّ .واملعجزات اخلوارق أفق يف جتري اليت احلوادث هذه

 فاحلصة .الروحية طاقام باختالف خيتلف السكينة هذه لتلقي واستعدادهم
 حصة عن كـش دون ختتلف الكبرية الطاقة ذو منها الفرد حيوزها اليت

 ما كل يعاجل والذي واالستيعاب، القابلية هذه مثل ميلك ال الذي الشخص
   .والتجريح النقد زاوية من أحداث من يواجهه
 -ما عهد أو ما وقت يف- القوم هؤالء أن إىل رمزا التابوت يكون وقد
 يف السكينة جتسم أن أو .واإلميان والفكر األحاسيس ناحية من أمواتاً كانوا

 السبب وهلذا .جديد من هائوإحيا ماعةاجل هذه بعث إىل يرمز كان التابوت
  .ذهب أينما معه وينقله اجليش، مقدمة يف التابوت يضع  داود النيب كان
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 - عدة أمور على عالوة- الكرمية اآلية هذه يف أنظارنا تعاىل اهللا يوجه
 عامل يف كوجوده ساناإلن عامل يف ومقياس وتوازن ميزان وجود حول
 لذا .معينة وقواعد معني ومقياس نظام له وضع قد شيء فكل .والبيئة الطبيعة
 اهللا يهدينا أجلها ومن اإلنسانية حلساب التوازن هذا مثل تأمني أجل ومن
 .السبيل هذا يف الكفاح حنو امليل جواحننا يف وخيلق السبيل سواء إىل تعاىل
 وإال األسباب، دائرة يف اإلنسان بيد تحققت أن جيب النتيجة هذه ألن ذلك

  .الكرمية اآلية ذكرت مثلما العيش فيه يطاق ال مكانا الدنيا أصبحت
- اإلنسان طبيعة يف املركوزة املشاعر بعض تطويع يتم مل إن !أجل
 اإلنسان فإن وقيمها الدينية املبادئ بوساطة وترويضها - معينة وحكم لغايات

 أناس هناك يكن مل فإن .واالعتداء الظلم وعن يبالتخر عن بعيداً يكون لن
 للحق جنوداً وأصبحوا واإلسالم باإلميان اإلنسانية مشاعرهم طوروا قد

 حدودهم للمتجاوزين عاملاً الدنيا كانت والطمأنينة األمن ناشرين وللنظام،
 والتوازنات العالقات ناحية من أما .فيها والذلة الظلم وساد واملعتدين
 وتصبح مفقودة تكون اتمعات وبني الدول بني والثقة األمنإن  فالدولية
 يف وتقلبها اإلنسانية هزمية معناه وهذا .واملفسدة الغالبة الدول يد يف األمور
 العيش عن احلديث ميكن ال اجلو هذا مثل يف .والفوضى الفساد أحضان
 أو أمن كهنا يبقى وال اإلميان، عن وال الفن عن وال العلم عن وال كإنسان

 فيه سودت الذي اجلو هذا مثل ساد وإذا .اتمع يف وال األمة يف ال ثقة
 ويعرف الدوام على جبانبه احلق أن القوي ويرى ذئاباً الناس يكون الفوضى
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 القوة، من مزيد على للحصول جهده فيبذل حمقاً يكون قوته بنسبة أنه
 فلسفة فيه تسود عاملاً يقيم أن حياول أي أهوائه، حسب القوانني ويضع
  .أنانية ومشاعر عرجاء
 تعديل يتم ولكي والعرجاء، السلبية األوضاع هذه مثل تنشأ ال لكي
 من اخلايل الكافر جتاه املنصف املؤمن تعاىل اهللا خلق واملعتدية الظاملة النيات

 وأهل ،املعتدين جتاه العدل وأهل الظلم، أهل جتاه احلق وأهل اإلنصاف،
 الناس بني توازن تأسيس يتم لكي وذلك .والتسلط التعسف أهل جتاه احملبة

 وأهواء قوة مستنقع إىل الدنيا تنقلب ال ولكي الطبيعة، يف املوجود كالتوازن
  .وشهوات
 إن العامل بإنقاذ القيام والعرفان واإلميان العقل هلأ واجب من كان لذا
 من جلهدا بذل فسد قد العامل يكن مل فإن فيه، استشرى قد الفساد كان
 وجميئه، الفساد حلدوث احتمال أي هناك كان إن الصالح استمرار أجل

 اال فساحإ وعدم والفساد والفوضى الشغب أنصار على بالسيطرة والقيام
 والتثقيف، والتربية العلم دور بفتح إال هذا يكون وال .اإلفساد من للمزيد
 اال، هذا يف وريةالضر املؤسسات وتكوين والتوعية، اإلرشاد مراكز وفتح
 الفتنة وثغرات منافذ كل دـوس الصدد، هذا يف العديدة البدائل ووضع

 اهللا فضل زلـولين .للفتنة حمتمل باب أي بفتح السماح وعدم والفساد،
 وتطبيقه هذا تنفيذ يف النجاح نإ هذا، تنفيذ يستطيع من على وكرمه تعاىل

  .به القائمني صدور لىع بثمن يقدر ال فضيلة ووسام فخر وسام سيكون
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 مجيع ألن سواه معبود يوجد ال .سواه معبود ال األحد، املعبود هو ،أجل
 صور وكل وجوده، نور من ظالالً إال ليست األبد إىل األزل من املوجودات

 وكل موجود وكل نوره، من انعكاس الكون أحناء كل يف املوجودة احلياة
 من تعاىل وجوده .تعاىل تهيقيوم من وجوده يستمد صغرية جلوة هو كائن
 صفاته جتلي ومن منه سواه موجود كل .ذاته من وقيوميته وحياته نفسه،
  .احلسىن وأمسائه
 إليه، يستند أن دون بنفسه قائم شيء أي يوجد ال الذي القيوم احلي هو
 تفسري أي إيراد ميكن وال .دونه وجوده إدامة موجود ألي ميكن وال

 كل وقيام بذاته، قيامه تعين اليت- تعاىل قيوميته أخذ دون احلياة للغز وإيضاح
 ومعقول صحيح أساس أي إقامة أبداً ميكن الو .االعتبار بنظر - هـب شيء
 ،واألعظم األوحد الذات هو .به إال العامل هذا دوام وال الوجود عامل لتفسري
 جتلياته، من جتل واحلوادث ياءـشاأل كل .األعظم امسه من مساناال وهذان
 عليه ليتفرجوا اإلنسان بين أمام موضوع التجلي، هلذا كتاب والكون

 واألنبياء .وقراءته الكتاب هذا مطالعة يريد سائح تأمل وليتأملوه وليطالعوه
 وال السماوية والكتب .الكتاب هلذا ومفسرين مرشدين مبثابة هم واملرسلون

 األبصار خيطف الذي املذهل الكتاب هلذا مفسر لأفض الكرمي القرآن سيما
  .وبالغة وتلوناً حيوية وأكثره مبحتواه

 وأمهها اهللا كتاب يف آية أكرب اإ الكرسي آية عن  اهللا رسول ويقول
  :من األمهية هذه وتأيت )١(."الكرسي آية هي القرآن آي سيدة هي آية وفيها"

                                                 
 .٢ ثواب القرآن ، الترمذي)١(
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 وتكون اخلالص، توحيدال تعلم ألا احملتوى، ناحية من األمهية - ١
 اإلخالص، ورةس مثل جممل بشكل وهي )١(."تعاىل اهللا صفات"لـ ترمجانا
 لكل جواباً املكي العهد يف اإلخالص سورة يقرأ كان  الرسول نإ حىت
 متلك الكرمي القرآن يف سورة كل إن أجل .تعاىل اهللا حول اليه يوجه سؤال
  .حمتواها حسب ختتلف فضائلها درجة ولكن سامية، قيمة
 هلذه للقارئني تعطيها اليت اخلارقة باألجوبة أيضاً األمهية وتتعلق - ٢
 أفقه وسعة القارئ إدراك مستوى مع طرديا تتناسب وهي والسور، اآليات
 هو اخلصوص هذا يف دوره يلعب عامل أهم إن أجل.الداخلي عامله وعمق
 حديث يف ألمرا هذا  الرسول ويشرح .عميق بإميان اهللا إىل القلب توجه

 ما له غُفر واحتساباً إميانا رمضان صام من" :فيقول رمضان شهر حول هـل
 األعمال مجيع لب وـه اإلخالص أن هذا من ويتبني )٢(."ذنبه من تقدم

  .وروحها وأساسها
 .نفسه الوقت يف أفعاله وإىل تعاىل اهللا ذات إىل االسم هذا يتوجه :القيوم
 املتوجه اجلانب أما .وبقائه تعاىل اهللا قدم عن عربي فهو اهللا ذات إىل بالنسبة
 بدوامه متعلق املوجودات دوام ألن .املوجودات دوام عن تعبريه فهو ألفعاله
 أشياء هو إخل …ونظام قانون من املوجودات دوام يف يذكر ما وكل .تعاىل

 النسبية القوانني هذه مبثل املوجودات بقاء ميكن وال .ونسبية اعتبارية
 هذه يطبق من وجود يستلزم نهإ قلنا الشرح تبسيط أردنا فإن .عتباريةاال

 هذا يف آخر رأي عريب والبن .تعاىل اهللا وهو للعمل، ويسوقها القوانني
 عبارة األشياء حقائق إن عريب ابن يقول .هنا ذكره املفيد من نرى املوضوع

 هذه كنول ،عدم احلقيقة يف فالوجود لذا .اإلهلية األمساء جتليات عن
 هاـب نرى حبيث متتابع بشكل األخرى تلو الواحدة متتالية تأيت التجليات

                                                 
 .٣٠/٣٤٣،  جامع البيان للطربي)١(
 .١٧٥سافرين امل ؛٦، ٣صيام ال لم،مس ؛١؛ ليلة القدر ٢٨ميان اإل ،بخاريال )٢(
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 التجليات هذه تعاىل اهللا قطع ولو .وجودها على وحنكم موجودة األشياء أن
  .وفنيت كلها األشياء لزالت واحدة حلظة

  :جليب سليمان املتصوف الشاعر قال فكما ! أجل
   فكان …"كن" للكون قال
   الوجود لزال …"لز" :قال ولو
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 الدين أمور بعض قبلوا أو اإلسالم، جميء حىت دين كل أنكروا الذين إن
 فضلوا وحدانيته وعلى تعاىل اهللا على الدالة اآليات وأنكروا اهللا، وأنكروا
 شقوا الذين وصف كما ،"اهللا بآيات يكفرون" همـبأن هنا وصفوا وأضلوا
 الكتب لتنـزوأ هلم جناة وسيلة أرسلوا الذين األنبياء على الطاعة عصا
 الذين يعادون الذين ووصف ."حق بغري األنبياء يقتلون" همـبأن عليهم
 بصفة وصفوا إزالتهم وحياولون الناس، بني العدالةو احلق إلقامة يسعون
 اليت والعاقبة ."الناس من بالقسط يأمرون ينالذ يقتلون" همـأن هي ذميمة
  .األليم العذاب وهي واحدة عاقبة هؤالء كل تنتظر

 منع يستطيعوا ومل فيها واخللود الدنيا يف البقاء يستطيعوا مل هؤالء وأمثال
 مل النورسي الزمان بديع وبتعبري هلا، يتهيئوا ومل أخرى دار إىل ارحتاهلم
 هؤالء يتعذب لذا القرب، باب سد يستطيعوا ومل ،وإزالته املوت قتل يستطيعوا
 هم،ـبآخرت وضحوا الدنيا يف آجاهلم انتهت فقد املوت، قبل املوت عذاب

  .املبني اخلسران هو وذلك واآلخرة الدنيا فخسروا
 فلم !أجل .نعهده مل أسلوب أمام أننا لرأينا اآلية فذلكة هنا دققنا ولو
 احلديث عند تستعمل البشارة ألن ."ليمأ بعذاب البشارة" حول كالماً نعتد
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 تستعمل وال السعادة، يف اإلنسان يغرق شيء وعن ومفرح، مجيل شيء عن
 والده تويف ملن مثالً يقال فال .واحملزنة القبيحة األشياء عن احلديث عند

 جيب لذا !".أفلست فقد لك هنيئاً" أفلس وملن ،!"والدك مبوت لك هنيئاً"
 والتهكم بالكفار االستهزاء -علمأ واهللا-  وهي خرىأ حكمة عن البحث هنا
 القرآن، وجتاه اإلميان جتاه غلفا قلوم أصبحت الذين هؤالء ومثل .منهم

 من سينفجرون همـأن شك ال جتاههما وغيظاً حقداً نفوسهم وامتألت
  .اآليات هذه مثل يسمعون عندما والغضب الغيظ

 فتح تعاىل اهللا إن :اآلتية نكتةال ذكر ميكن اآلية سياق بتقييم قمنا وإذا
 ورثة بعد فيما وأرسل األنبياء، هلم وأرسل واإلميان اهلداية طرق هؤالء أمام

 كل إنكار على أصروا ولكنهم الناس، بني بالقسط يأمرون الذين األنبياء
 وبقتل األنبياء بقتل وقاموا يؤمنوا مل أي .هاـب اجلحود وعلى النعم هذه
آل ( ﴾ِليمأَ ِبعذَاٍب وبشِّرهم﴿ فذكر لذا .الناس من بالقسط يأمرون الذين
 بأم ثانية وإنذارهم جهة من هؤالء عاقبة سوء بيان أجل من هو )٢١: عمران
  .حقيقية وبشارة ذهبية فرصة أضاعوا
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 ِمن ِلي هب رب ﴿قَالَ قبل من ربه دعا قد كان أنه مع هذا زكريا قال
كنةً لَديةً﴾ ذُربقال دعوته قبول بشرى تلقى وعندما .)٣٨ :عمران آل( طَي 
 هناك تبدو قد أنه ومع .غُالم﴾ ِلي يكُونُ ﴿أَنى والدهشة الفرحة من مبزيج
 .موجودة غري املفارقة هذه مثل أن إال احلالني، بني مفارقة األوىل النظرة يف

 حالة يف كان بالدعاء كيانه بكل ربه إىل توجه عندما  زكريا ألن ذلك
 كان األسباب فتجاوز األسباب، دائرة باله على ختطر مل لذا عميقة، روحية
 مبرياث متعلقا أخرويا أمرا يتناول الدعاء كان كما .الدعاء مقام يقتضيه
 إىل ودخل -التعبري جاز إن- اليقظة عامل إىل عاد عندما ولكنه .للنبوة منتظر
 ِلي يكُونُ ﴿أَنى فقال وذهل فرح خالله من املسألة إىل وتطلع األسباب عامل
  .عاِقر﴾ وامرأَِتي الِْكبر بلَغِني وقَد مغُالَ

 من العديد أن وهو املقام هذا يف إليه اإلشارة جيب مهم آخر أمر هناك
 بأنه غُالم﴾ ِلي يكُونُ ﴿أَنى  زكريا قول يفسر التقليدية التفاسري كتب
 فإن .اإلهلية القدرة من حتري مع تقدير صيغة أنه أرى بينما تعجب، صيغة
 ،الدهشة مقام هو عريب ابن عند الوالية مراتب يف مقام أعلى بأن علمنا
 نيب قام !أجل .النبوة ملقام منافيا يكون ال والتعجب احلرية هذه بأن أدركنا
 باهللا النبوية مبعرفته ممزوجة دهشة بإبداء عاقر وامرأته عتياً الكرب من بلغ

 عن والتعبري اإلهلية، للقدرة واملنة واإلعجاب التقدير مشاعر إظهار مث تعاىل،
  .وعواطفنا ملشاعرنا املناسبة األلفاظ من بقوالب واملنة والتقدير الدهشة هذه

 وانقطعت اليأس سن بلغت امرأة محل اإلهلية السنن من فليس إلينا بالنسبة
 غري احلادثة هذه مثل فظهور لذا .عاقراً فأصبحت الشهرية العادة عنها
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 يف بالدهشة ممزوجة تنبيه إشارة مبثابة كان اجلارية العادة وخالف الطبيعية
 شعور على يتقدم تقدير شعور …التقدير حق اإلهلية اآلالء يقدر نيب روح
  .النبوة منصب ويوافق طبيعي شيء وهذا .الفرح
 لإلمياء )٤٠: آل عمران( يشاُء﴾ ما يفْعلُ ُهللا ﴿كَذَِلك بآية يبالتعق كان مث
 أنه أي .وستظهر ستقع السالم عليهما وعيسى مبرمي متعلقة عدة حوادث بأن
 السنن وحسب واملسببات األسباب دائرة حسب الواقعة احلوادث جانب إىل

 اإلشارة تتم يلك املنظورة، باألسباب ترتبط ال حوادث تقع املطردة اإلهلية
  .الدوام على احلرة اإلهلية املشيئة إىل
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 أهل ليس .القرآن أوامر من أمر ابـالكت أهل جتاه لني موقف اختاذ
 عونلفر لينا كالما يقول أن  موسى تعاىل اهللا أمر بل فحسب الكتاب

 يف أبداً مكان فال لذا .)٤٤: طه( ى﴾شخي وأَ ركَّذَتي هلَّعلَ ناًيِّلَ والًقَ هلَ والقُ﴿فَ
  .اهللا إىل الدعوة يف للناس العنيف اللوم أو اخلشن للكالم اإلسالم

 والكالم القلوب، من القريب اللني للكالم بليغ أمنوذج أعاله واآلية
 اهللا، حدود متثل وارـبأس حماطة قلعة اإلسالم ختيلنا فإن .الدعوة يف اجلذاب

 تؤمن اخللق بعدد كثرية طرق وهناك هلا دةـعدي أبواباً هناك أن كـش فال
 الناس باحتضان اخلاص بأسلوبه اإلسالم ويقوم .األبواب هذه إىل الوصول

ييسر هلم  لكي نقاطها من نقطة أي ويف الطرق ذهـه من طريق أي يف
 عدم أو التدرج، ذاـه وضوح عدم إن .ألبوابا هذهالدخول من أحد 

  .معلومة أخطاء إىل يقودهم يزال وال السابق يف البعض قاد إدراكه
 وتقترب الطرق هذه نقاط إحدى يف الكتاب أهل تستقبل اآلية وهذه

 هلموا …!إيلّ تعالوا" :هلم وتقول مجيل حلو وكالم بشوش بوجه منهم
 جديداً ليس إليه أدعوكم ما إن" :مهل تقول هكذا ختاطبهم وعندما !"إيلّ

 ولكن قبلنا، به وأنستم عرفتموه مما هو بل …جتهلونه شيئاً وليس عليكم،
 تؤسس الدعوة هذه ومثل ".خاطئ بشكل تذكرمتوه أو ،نسيتموه أنكم جيوز
 وهذا .به يأنسون جانب من نفوسهم وتلمس الكتاب، أهل وبني بيننا جسراً

 عليه تطلقوا أن وتستطيعون جداً، مهم الماإلس إىل الدعوة يف األسلوب
 دعوة إن …أجل ".احلوار لوبـأس" وهو األيام هذه يف الشائع التعبري
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 واحدة كلمة يف تلخيصها ميكن لديهم مألوفة نقطة إىل الكتاب أهل اإلسالم
 اجلسر هذا اجتياز وهو فقط، واحدا شيئا منهم طلب القرآن ألن خمتصرة،
 جانباً شيء كل وضعنا فإذا .الباب هذا إىل والوصول األنظار أمام املشاهد

 الصدر وسعة للني الدقيق املفهوم هذا عن تعرب وحدها "سواء" كلمة فإن
  اجلسر؟ هذا وصفات خواص هي فما .وبينهم بيننا اجلسور تشييد يف والرغبة
 يقوم املثبت بتعريف القيام عن احلديث من بدالً القرآن أن نرى هنا
 أهل نإ أوالً :اآليت بالشكل املوضوع إىل فيدخل األنظار أمام املنفي بعرض
 عصور عدة مرور بعد أنه غري .اخلاص إطارهم يف اهللا يعرفون كانوا الكتاب
 من كان لذا ها،ـوجدت نضارا فقدت اليت املعرفة هذه على الغبار تراكم

 احلقائق تظهر هذا يتم وعندما .وتطهري تنظيف بعملية القيام الضروري
 أَالَّ﴿ مجلة من هذه التنظيف عملية رؤية وميكن .األنظار مجيع أمام واضحة
دبعفيخلص وتطهري تنظيف بعملية عمل كل يبدأ اإلسالم إن أي .﴾اَهللا ِإالَّ ن 

 .الزيغ من األنظار وخيلص االحنرافات ومن اخلاطئة األفكار من األذهان
 فكرية بعملية اإلجيايب لشيءا تعريف قبل يقوم فهو "اهللا إال" يذكر وعندما
 لنعمل" القول من بدالً اآلية فهذه لذا .جتديدية بعملية رمبا بل ،عقلية وبعملية
  ".كذا نعمل ال دعونا" تقول "وكذا كذا

 فبدأوا الشرك، إىل الزمن مبرور احنرفوا ابـالكت أهل فبعض !أجل
 غري دوامة يف ودخلوا .الوثنيني مثل مثلهم اتـوبن أبناء تعاىل هللا يسندون
 وأعطوا .واحد والثالثة ثالثة الواحد بأن القول مثل األخطاء من مفهومة

 التشريع، ووضع التوبة قبول مثل إهلية صالحيات همـورهبان ألحبارهم
 اختاذهم حول ةـاآلي يف الوارد والتعبري .العبادات يف أخرى ركـش ومظاهر
 ويقرر اليومية احلياتية لشؤونبا يتعلق اهللا دون من أرباباً والرهبان األحبار

 واألذهان القلوب بتخلية القرآن يبدأ لذا .التشريع حق ميلكون ال همـبأن
 تكون أن جيب .وحده إليه العبادة وبتوجيه تعاىل، باهللا الشرك من وتنظيفها
 له واألضاحي القرابني تقدم وأن تعاىل، هللا والزكاة واحلج والصوم الصالة
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 سبيل يف هذا كل نعمل إننا" :بساطة بكل الكتاب لأه يقول قد هنا .وحده
 .األشكال من شكل بأي تعاىل باهللا الشرك عدم مرحلة إذن تأيت هنا ".اهللا
 قوى أي أو األسباب أو كالطبيعة سواه آخر خالق أي قبول عدم أي

 إليه يعود الكون وإدارة والرزق واحلياة واملوت اخللق بأن واالعتقاد .أخرى
 أحد، إىل حاجة يف يكون أن أو يولد أو يلد أن من ههزيـوتن .وحده
 احنـزا فإن .له ؤاًكف أحد يكون أن أو عيب، أو نقص أي من زيههـوتن
 احلياة مظاهر حنو التوجه ميكن ذلك عند اإلميان فوق من األسود الستار هذا

 يتم أي ،هـل اخلالصة العبادة وتتم باهللا اإلميان يتم لكي وذلك األخرى،
 كذلك اإلسالم، دعوة يف تدرج يوجد فكما وهكذا .معانيه بكل دالتوحي
 .بالتوحيد اليومية احلياة وربط والقلوب األذهان ربط عملية يف تدرج هناك
 عن عبارة -الوجوه من وجه يف- اإلسالم فإن النورسي األستاذ أكد وكما
 يستند املطاف هايةـن يف شيء فكل !أجل .اإلميان وحتكيم وترصني حتصيل

 والتوحيد اإلميان يشغل اليت احلقائق تكوين وبعد .التوحيد وإىل اإلميان إىل
  .وتعيينها اخلارجي باحمليط املتعلقة باملسائل االهتمام يتم مركزها
 التدرج مسةو وعمقها التوحيد دعوةو اإلسالم دعوة سعة معرفة عدم إن
 اجلسور بناء يف استراتيجيتها معرفة وعدم املقياس هذا مبثل املعرفة حق فيها
 الصدد هذا يف خاطئ فهم يف والوقوع وأقسامه، الشعب طبقات خمتلف مع
 مضاداً بل خمتلفاً مظهراً النتيجة وكانت .اإلسالم نع الكثريين ابتعاد إىل أدى

 .إليه الناس جتذب قوية جذب قوة ميلك الذي الدين هذا لروح متاماً وخمالفاً
 اليت-  العجلة وسادت اجلماهري، طلعاتوت العام الرأي تشويه مت جانب فمن
 واألهم التدرج، قاعدة وأمهلت شيء كل - البشري الضعف مسات من هي
 مت حيث اآلية، هذه يف املذكورة املتتالية اخلطوات ترتيب أمهل أنه هذا من
 اجتاه يف التورط النتيجة وكانت .األخرية فقرا ومن نـهايتها من البدء
 حىت هـبأن االدعاء مت أخرى جهة ومن .متطرفاً اجتاهاً اجلماهري اعتربته

 فهم لعدم نتيجة وذلك اجلنة، سيدخلون األمحدي الطريق عن املنحرفني
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 أن مع .اإلدراك وحق الفهم حق الكرمية اآلية هذه ومضمون معىن وإدراك
 اجلسور فقط تقيم بأنـها تبني جيداً دققت إن -اآلية هذه ومنها- اآليات

 األبواب هذه دخول بعد يتم ما أما .أمامهم األبواب فتحوت الكتاب أهل مع
 يقول أن ألحد جيوز ال لذا .بذلك ىأخر آيات تقوم بل به، يصرح فال

 مل ولكن وبرسولنا باهللا آمنوا إن الكتاب أهل بأن اآلية هذه إىل مشرياً
 اآليات هذه مثل ألن ". وكذا كذا سيكون …"  الرسول سبيل يسلكوا

 هذا سبيله دخول وبعد . الرسول سبيل إىل هؤالء لأمثا لدعوة هي
 أجل ومن .البيان عن غين اتباعه عليهم جيب ما فإن قصره باب من والولوج

 نظرة والسنة القرآن إىل النظر جيب واستيعاما جيدا والقرآن اإلسالم فهم
 .الصحيح حمله يف شيء كل ووضع الكل هذا ضمن األجزاء وفهم شاملة
 أي دون الصحيح هاـمكان إىل كل األم رحم يف اجلنني الياخ تتوجه فكما

 الضروري من كان كذلك األذن، إىل العني خلية تذهب فال خطأ أو احنراف
 اةـاحلي طرز وإنشاء تشكيل عند الصحيح مكانه يف شيء كل وضع

 والكلي الشامل إطارمها ضمن والسنة القرآن بفهم يتعلق وهذا .اإلسالمية
 احملتوم من كان وإال .الصحيح مكانه يف ووضعه جزء لك واستيعاب وفهم
 تشوه مثل وذلك .وتناقضات وخاطئة منحرفة واجتهادات تفاسري ظهور
  .الوالدة عند اإلجهاض حاالت حدوث مثل أو األم رحم يف اجلنني

 والضمائر األرواح دعوة ميكن بأنه هنا القول نستطيع أننا واخلالصة
 شكلتها اليت واألمم خمتلفة، مفاهيم إىل املستندة اتواحلضار والثقافات املختلفة
 نستطيع قد خط إىل خمتلفة أزمان يف زلةـاملن املتعددة الكتب هاـوأنشأت
 ويتناول ويؤلف يوحد خط .وضمري قلب كل يقبله "الصلح خط"بـ تسميته
 مما الكوين، البعد من دائرة يفو الشاملة، الواسعة الرمحة من إطار يف مسألة كل
 تستطيع وهكذا .احلق حتكيم ظل يف احلل فرصة ضمري ولكل فكر لكل طييع

 املطلق للمعبود احلقة العبودية إىل لتصل األهواء قبضة من التخلص األرواح
  .الزائفة الدنيا آلهلة العبودية من نفسها وتنقذ شأنه جل
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 شهدوا همـأن مع وللباطل للكفر املؤيدين الظاملني جبانب فونيق الذين إن 
 .وظاملني منحرفني أشخاصاً إال ليسوا وشناعته الشر وقبح ورأوه احلق مجال
 درجة إىل االهتداء قابلية وفقدوا وتشوهت فطرم احنرفت بؤساء أفراد هؤالء
 ال .السبيل واءـس إىل يهديهم وال اهلداية من نصيباً هلم جيعل ال تعاىل اهللا أن

 ويف اإلسالم، مركز عن مبتعدة حركة غمرة يف دخلوا هؤالء أمثال ألن يهديهم
 مما عنه، ويبتعدون واامه املركز مبعارضة وتتسم االبتعاد هذا ترافق نفسية حالة
 هذا بعملهم همـأن حيسبون مـوه .همـقلوب ودادـاس تعميق إىل يؤدي

 همـألن املعرفة حق همـيعرفون همـأن يدعون الذين- للمؤمنني وانتقاصهم
 املعنوية، روحه وتقوية واإلحلاد الكفر خبدمة يقومون -ضمنهم من كانوا

  .واحلزن اهلم يف املؤمنني بإغراق نفسه الوقت يف ويقومون
 الشمس كنور هو- متميزاً نوراً المـلإلس وهب الذي تعاىل اهللا أن غري
 دائم، تيه يف النور هذا عن املبتعدين هؤالء سيجعل -األخرى لألديان بالنسبة

 ال العماية هذه يف همـوحيات أعمارهم وسيصرفون أبداً شيء إىل يهتدون ال
 لألفراد سيئاً أمنوذجاً وسيكونون .شيء أي إىل يهتدون وال شيئا جيدون

  .الضالة واجلماعات
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 اليت العديدة النعم مقابل يف كرـش هي وتعاىل تبارك هللا تؤدى عبادة كل
 سبيل يف إال تتم ال مقابلة .ما بنسبة هلا فعلية مقابلة كانت ورمبا علينا، أسبغها

 صحة نعمة مقابل الشكر عن تعبري فهي احلج عبادة هي وهكذا .أجله ومن اهللا
 يقول لذا "هللا أحج" :احلج نوى من يقول لذا .املوهوب املال ونعمة البدن
 هو "هللا" ةلفظ يف والالم ﴾اِسالن ىلَع ِهللاو﴿ :الصدد ذاـه يف الكرمي رآنالق

 يف التعريف الم أما .للفرض فهو "الناس على" يف "على" حرف أما .لالستحقاق
 براعة من نوعاً "الناس على" باستعمال البدء كان وهكذا .للعهد فهو "الناس"

 إىل تشري "الناس على" كلمة أن أي .قيود من يستتبعه ما إىل وإشارة االستهالل
 والقدرة والقوت الطريق نفقة عندهم توفرت من هم هم؟ فمن .الناس بعض
  .للنساء بالنسبة احملرم وجود إىل إضافة السفر، على

 هذهـب "الناس على" ةـاآلي يف "على" اجلر حرف تعمالـاس ويذكرنا
 مشقة جانب فإىل .الصوم ومن الصالة من بكثري أصعب عبادة احلج :النكتة
 وعن أعمالكم عن وتبتعدون كبرية، مبالغ إنفاق إىل ونتضطر السفر

 القرآن يستعمله الذي "على" اجلر وحرف .اخل ...أقربائكم وعن أوطانكم
  .األخرى الفرائض ضمن باحلج اخلاصة املشاق هذه إىل بعيد من يومئ

 وبنية بالقل برضا األمر تنفيذ هي "االستطاعة" فإن هذا على وعالوة
 .واإلمكانية والقدرة باإلرادة متعلق وهذا .وأفضله وجه أحسن على االنقياد

 .واإلمكانية والقدرة القوة من اأجزائه مكان هنا استعملت االستطاعة أن أي
 األئمة لدى التفسري الختالف وسبباً مصدراً الكلمة هذه معىن سعة وكانت
  .والتوسعة للتيسري وسبباً ،اتهدين
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 القول ميكن لذا تعاىل، اهللا معرفة مع طردياً يتناسب تقاته حق اهللا تقوى
 معرفة إال ليست املعرفة هذه زيادة على تساعدنا ال اليت املعارف مجيع بأن

 أي أو مذاكرة أو مسامرة فكل وكذلك .وقال قيل عن وعبارة ظاهرية
 وإسراف الوقت يف إسراف املعرفة هذه توسيع على تساعد ال وأجوبةأسئلة 

 كرهإن اهللا " قال ماعند احلقيقة هذه إىل  ولـالرس وأشار .الكالم يف
 من اإلكثار بينها من وذكر )١("إن اهللا حرم عليكم" رواية ويف "ثالثاً لكم

 ىتح كذا خلَق من كذا خلق من" األسئلة هذه من أمنوذجاً وذكر .األسئلة
 .األخري األمر حول نظرتنا سرد املفيد من ونرى )٢(."ربك خلَق من :يقول
 عاجز تعاىل اهللا وكأن كالماً األسباب عن فيه لنا تكلموا زمن علينا مر لقد
 .شيء كل وتوجد وختلق وتنفذ تعمل اليت هي بابـاألس وأن -حاشاه-

 ظهر عندماو .له عالج ال مرض هذا :يقولون السرطان يذكرون فعندما
 الشعور مندأ املؤمن لدى هدموا وهكذا .شفاء منه يرجى ال قالوا اإليدز

 وأرى .اجلميع لدى -كثرياً أو قليالً- حاليا موجود وهذا .والتسليم بالتوكل
 للحصول راملؤثِّاألثر إىل  من الوصول -االستقراء طريق عن- علينا جيب أنه
 وأنه كلها، األسباب مسبب هو اىلتع اهللا أن وإدراك القليب، االطمئنان على
 قادر أنه الدوام على نذكر وأن وصفاا، خواصها لألسباب أعطى الذي هو

                                                 
سند لإلمام امل ؛٢٠ الكالم ، املوطأ لإلمام مالك؛١٤، ١٣، ١٠عقائد ال مسلم، ؛٥٣ الزكاة ،بخاريال )١(

 .٣٦٠، ٢/٢٢٧ ،أمحد
 .٢١٤ميان اإل: مسلم ؛١١ بدء اخللق ،بخاريال )٢(
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 أفكارنا باستمرار فنجدد باب،ـاألس دائرة خارج اإلجياد وعلى اخللق على
  .اإلميانية
 ويف الدوام على ومهابته خمافته تذكر أي تقاته، حق اهللا لتقوى السعي إن
 الصادق، الشعور هذا إىل يؤدي وسبب وسيلة بكل االهتمامو األحوال، كل

 ،وغايتها احلياة هذه هدف وبني احلياة بني ثغرات أي بوجود السماح وعدم
 به، للتذكري وحتويله جره ميكن ما حديث أو حادثة أو كالم أي يف والعثور
 ضروري حتصى وال تعد ال اليت العديدة نعمه على له والشكر احلمد وإدامة

ضمانا للمؤمن  نفسه الوقت يف يعين وهذا .احلق التقوى طريق إىل ولوجلل
 الكرام باألنبياء وخاصة مرضية حالة وهو ،إذا مات أن ميوت على اإلميان

 حىت اهللا يعبدون الكرام الصحابة كان وقد .اخلواص أهل من األنبياء وبورثة
 التقوى من املرتبة هذه إحراز أجل من أنفسهم وتنهك أقدامهم تتورم

 ام اَهللا واقُات﴿ قاعدة على بوسعهم ما عملوا وقد اهلدف، هذا إىل والوصول
اسطَتعتم طوال وذلك )١٦: التغابن( ﴾محيا.   
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 ُهللا ظَلَمهم ﴿وما بصيغة الكرمي القرآن يف املسألة هذه ترد ما كثرياً
لَِكنوا وفُ كَانأَنمهونَ﴾ سظِْلمفعل هو الصيغتني بني فالفرق يالحظ وكما .ي 

  ."كانوا" الكينونة
 واهللا-  يذكرنا وهذا .أعاله اآلية يف "كانوا" الكينونة فعل يوجد ال !أجل

  :يأيت مبا -أعلم
 يكون بل ر،ـالس ويف اخلفاء يف يكون لن ألنفسهم هؤالء ظلم -١
 إىل علنياً سيكون -ألنفسهم سيما وال- ظلمهم نإ حبيث العلن ويف صراحة
  .وسيدركونه سريونه اجلميع ألن به، للتصريح حاجة هناك يكون لن درجة
يف  ووجوده السابق، يف الوجود عدم معىن يفيد الكينونة فعل نإ -٢
 ما وهذا اآلن، وحىت القدمي منذ أنفسهم يظلمون فهم الكافرون أما .الاحل

  ."كانوا" الكينونة فعل من الكرمية اآلية هذه خلت لذا .اجلميع يشاهده
 الكتاب أوتوا الذين بأن نقول الثانية الفقرة معىن إيضاح أجل من -٣
 هذه عن زاغوا الزمن من فترة اهلداية إىل الكتب هذهـب وصلوا أن بعد

 لذا البداية، منذ ظاملني يكونوا مل أي .الضاللة ويف الكفر يف ووقعوا اهلداية،
 هذا إليضاح حقهم يف "كانوا" الكينونة فعل عمالاست بـاملناس من كان
 أي إىل وال تقييد أي إىل حتتاج فال البداية منذ الظاملني حال أما .األمر

  .آخر إيضاح
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 وتعسف، ظلم أي أو أذى ألي يتعرضون عندما النور طالب كان
 .وتفسريها اآلية هذه قراءة تكرار بضرورة الزمان بديع األستاذ يذكّرهم

 مرة اآلية هذه لنقرأ النورسي األستاذ درس من استفاد مثلي وكشخص
  .أخذه الواجب الدرس منها ولنأخذ أخرى
 يف - شديدين اضطراب ومن خوف من تعاين- مجاعة أي استغراق إن
 هو إمنا كاملة طمأنينة وإىل وقلبية روحية وسكينة أمن إىل ووصوهلم النوم
 اجلماعة من ثقة دليل وهو .اجلماعة هلذه منه وفضل تعاىل اهللا من لطف

 بدر معركة ويف .تعاىل اهللا على منها وتوكل واعتماد وتفويض وتسليم
 هذه ووقوع اإلهلي، الوعد وهذا االطمئنان هذا مثل ظهور كان وأحد

 هاـحمراب إىل القلوب توجه وبنسبة بالدين االلتزام بنسبة الرمحانية السكينة
  .صادق توجه ولكل وضع كل يف وارد وهذا .احلقيقي
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 الوظائف، أقدس اهللا كلمة وإعالء احلياة، روح هو الدين إن !أجل
 األبدية احلياة باب لطرق السبيل هو السبيل، هذا يف وإفناؤها احلياة صرفو

 يف ستهب الغايات كغاية تعاىل اهللا رضا وضع ومبقياس .األبدي والوجود
 زمان كل يف معروضة والرعاية العناية وهذه .ومحايته ورعايته عنايته املقابل
 شروط توفرت اكلم  للصحابة املذكورة للعناية مقاربة وبنسبة ومكان
 املستوى هذا مثل يف املؤمنني من كان ومن .وأسـباا وظروفها العناية هذه
 بصدر منرود لنريان حىت التصدي يستطيع والتوكل والتسليم اإلميان من

 مقابل ويف .وسالماً برداً النريان تلك قلب رمبا بل مطمئن، وبقلب مفتوح
 غري نفسها، الظروف هؤالء تشارك زمرة هناك هلؤالء، املطمئنة اهلادئة احلياة

 أهواء متطلبات على منكبة نراها لذا .نفسها األجواء تتنفس ال هاـأن
 هلم لترسم وأفكارهم مشاعرهم يف املوجودة الشبهات فتنعكس أنفسها،
 الراحة وجه هؤالء رىـي ال لذا .املخجلة بالتناقضات مليئة حياة سبل

 مملوءة رؤوسهم لكون تذبذب، حالة يعيشونـس لـب أبدا، واالطمئنان
 اهللا إىل االطمئنان حول أفكارهم فإن هؤالء آمن لو وحىت اجلاهلية، باألفكار
 أَهمتهم قَد وطَاِئفَةٌ﴿ الكرمية واآلية .الظن بسوء مشوبة تكونـس تعاىل
أَنفُسهم ظُنِباِهللا ونَي غَيقِّ رالْح ظَن اِهِلييف العكرة يأسال حالة توضح ﴾ِةالْج 

   .وإحباط تردد من يعانونه وما هؤالء مشاعر
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 إمياننا جيدد تأمل !...أجل ...!نواقصنا أهم من الشامل التأمل هذا مثل يعد
 مل باردة ماء قطرة عليه صببت إن اجلسم ينتفض فكما .الدوام على حياً وحيفظه
 ينتفض، إمياننا جيعل ما على والتأمل الفكر مرصاد يف العثور ليناع كذلك يألفها،
 واملؤثر وصاحبها لألشياء احلقيقي املالك وصفات أمساء جتليات نشاهد وجيعلنا
 ويف تعاىل اهللا رضا دائرة يف حياتنا من الباقية األيام نقضي وأن .فيها احلقيقي
  .هذه والتأمل التفكري عملية من املتولد النور هذا ضوء

 والنفس والصوت واملعىن الروح وتقييم والفهم والسماع الشعور ولكن
 واألرض السماوات يف مجيعها يسري الذي والشوق واللغة والزينة واللون
 يستطيع من إىل احلاجة هناك تبدو بل للجميع، متيسراً يكون ال بينهما وما

 واملوسيقى ألصواتا يف التناغم وهذا األلوان يف غوره وسرب الغىن هذا إدراك
 عقوهلم تفسد مل الذين "األلباب أويل" من املثقفني فئة قبل من تقييمه مث

 ...النفسية باألهواء واملقاييس املعايري لديهم تفسد ومل واالحنرافات باألخطاء
 واألرض السماوات غور سرب يستطيعون نـالذي "ألباب أويل" إىل حنتاج
 من فيها ما خلق يتطلبه وما املكان، وممفه ا يذكرنا اليت صفاا جبميع
 من انطالقاً نواحيها مجيع من واالختيار اإلرادة توجه من والكائنات األشياء
 املسبب إىل والتركيب والتحليل املنطق طريق عن للوصول العلية تناسب مبدأ

 إنسان كل روح خلق لقد .جالله جل الكاملة القدرة صاحب وإىل الكامل
 أمثال من العوائق ولكن فطرياً، وإدراكه هذا فهم طيعيست حبيث وعقله
 .واضح بشكل اهلدف رؤية متنع النظر زاوية يف واخلطأ احلد وجتاوز الكربياء
 اخلاطئة القرارات من اخلالص يستطيع فلن العلم ذروة اإلنسان بلغ لو وحىت
  .العوائق هذه من اخلالص يستطع مل ما
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 .إميانه يقبل مل الذي اإلنسان حياة يف األخرية اللحظة هي اليأس حلظة
 اليت اآلونة يف تكون البداية هذه .اللحظة هذه بداية تعيني املهم من ولكن
 والعيش الدنيا احلياة إىل العودة من األخرية حلظاته يف الشخص فيها ييأس
 الشخص فيها ييأس اليت اللحظة هي أخرى نظرة ويف .شعوره بكامل هافي

  .الدنيا احلياة إىل عودته من حواليه وامللتفون الوفاة على املشرف
 لقواه مالكاً دام ما- األخرية حلظاته يف حىت املرء إميان يقبل !أجل
  الرسول فيها كرر اليت اللحظة هي وهذه .اإلميان استطاع إن -العقلية
 لضغوط نتيجة- ذكر طالب أبا ولكن .طالب أيب عمه من مياناإل طلبه

 يستحق أخرى وحادثة )١(."املطلب عبد ملة على ميوت" بأنه -خارجية
 صبياً  الرسول زار فقد .املريض اليهودي الصيب حادثة هي عليها الوقوف
 إىل الصيب فنظر "اهللا إال إله ال" :يقول أن فلقنه املوت على مشرفاً يهودياً
 إميانه يعلن الصيب فانطلق بالقبول والده إليه فأشار يستأذنه، كأنه والده

                                                 
 .٣٩؛ مسلم، اإلميان ٨٠؛ اجلنائز ٤٠البخاري، مناقب األنصار  )١(



 ١١٣ 

 السماء أبواب فإن خمتل غري الشعور دام فما إذن )١(.الشهادة بكلمة ويتلفظ
  .اإلميان لقبول مفتحة تكون

 اللحظة هي -اإلميان فيها يقبل ال اليت اللحظة أي-  اليأس حلظة !أجل
 يقبل وال الدنيا مغادرة وشك على وهو شعوره نساناإل فيها ميلك ال اليت
 تلك يف الشخص نية إىل ينظر فإنه العكس، حصل إن ولكن .إميانه فيها

 احلشر حياة ويف الربزخية احلياة يف ستنمو كبذرة وقناعته وشعوره اللحظة
  .له ومكافأة جزاء باقة لتكون وتكرب
 إىل العودة من أمله يقطع مل االحتضار حلظة قبل الشخص دام فما إذن
 مقبوالً يكون مياناإل إىل الكفر من التوجه فإن منها ييأس ومل الدنيا حياة
 مت إن هإن أي .خمتلف حكم له كان معكوساً الوضع كان فإن .الدوام على
 تكون الفرصة فإن العقىب حياة إىل النظر أستار وفتحت الدنيا من األمل قطع
 كلمة كان وإن صاحل عمل بأي للقيام جمال هناك يعد مل ألنه .فاتت قد

 بالفسق الدنيوية همـحيات لوثوا للذين فرصة تعطي اإلهلية والرمحة .طيبة
 ِعباِدي يا قُلْ﴿ الكرمية اآلية فحوى حسب وذلك وتابوا آمنوا إن والفجور
فُوا الَِّذينرلَى أَسع فُِسِهمطُوا الَ أَنقْنت ِة ِمنمحَهللا ِإنَّ اِهللا ر ِفرغي وبالذُّن 
   .)٥٣: الزمر( ﴾جِميعاً

                                                 
 .١١ املرضى، ؛٧٩البخاري، اجلنائز  )١(



 ١١٤

  

﴿ ` _ ^ ] \ [ Z Y
 m l k j i h g f e d c b a

r q p o n﴾ ]٢٩ :النساء[  

 تعبرياً يستعمل "بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا ال" القرآن يقول عندما
 أموال جانب إىل العامة األموال أكل حرمة إىل األنظار يوجه فهو .شامالً
 هذا يف يدخل فكما .رضاهم دون أمتعتهم استعمال أو الرحم وذي قرباءاأل

 يف والسفاهة واإلسراف وامليسر والربا الغصب فيه يدخل والسرقة النهب اإلطار
 طريق عن الناتج الربح أما .مشروعة غري بطرق األموال وحتصيل األموال صرف
 املذكورة وهي- لتجارةا عن الناتج والربح األطراف، مجيع برضا األموال مبادلة
 هناك تبقى فال للمعيشة كاف ربح فهو -للربح ووسيلة طريق أهم ألا هنا

  .املشبوهة الطرق إىل وال احلرام طرق إىل للولوج ضرورة وال حاجة
  :معنيني على اآلية يف الواردة ﴾أَنفُسكُم تقْتلُوا والَ﴿ مالحظة فهم وميكن

 من إخل ...الرشوة أو امليسر أو لرباا يف التورط إمث يرتكب من إن -١
   .عليها وقضى معنوياً نفسه قتل قد بذلك يكون فإنه احلرام طرق
 كسب يف وظاملة وباطلة حمرمة معامالت أي يف دخلوا إن الناس إن -٢
 إىل مستند مبدأ أي وقبول القبيل، هذا من تصرف وكل وإنفاقها األموال

 سيؤدي وامليكافيلية الرباغماتية حىت أو طةاملفر الليربالية أو كالرأمسالية هذا
 الباب تفتحون وهكذا ...كالشيوعية هلا فعل كردود أخرى نظم ظهور إىل
  .التشريد عمليات وإىل والسفاحني القتلة أمام

 أنكم هي فالنتيجة األنظمة هذه مثل يف البداية من دخلتم إن !أجل
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 يف فتدخلوا لوهمو اإلسالم تدعوا فال لذا .بعضاً بعضكم بقتل ستقومون
 إن !أجل .اآلخر البعض سيقتل بعضكم أن نتيجتها تكون خمتلفة ضالة سبل
 تؤيد وهي أعيننا أمام شاخصة األنظمة هذه تطبيق فيها يتم اليت الدنيا حال

  .الكرمية اآلية هذه وتصدق
 قيام أي االنتحار عن النهي معىن مع متاماً متوافق اآلية ظاهر -٣

 .اآلية هلذه األخرى اجلوانب بعض هناك يوجد أنه غري .هنفس بقتل الشخص
 للمجتمع املختلفة والفئات الطبقات بني املوجود بالتوازن اإلخالل إن فمثال
 بعض قيام نأ كما .داخلية صراعات وإىل األزمات إىل اتمع ذلك جير

 املشروعة الطرق بترك -الزهد عن اخلاطئ مفهومهم من انطالقاً- اجلاهلني
 كما .واهلالك الضعف إىل األمة جير العيش وشظف الفقر واختيار كسب،لل
 حتريض أو مشروعة غري بطرق اآلخرين أموال على احدهم استيالء أن

 .للقتل مستحقاً جيعله املشروع غري واالستيالء الغصب هذا على اآلخرين
  .اآلية من املفهومة النقاط بعض وهذه

 وهذا السبل، أسلم إىل باهلداية بقيامه ةوالشامل الواسعة اهللا رمحة وتتجلى
   .الرحيم الرمحن اهللا من املنتظر هو
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 السبع اجتنبوا" :عادة اآليت احلديث يذكر الكرمية اآلية هذه عرض عند
 وقتل حرـوالس باهللا الشرك :قال هن؟ وما اهللا ولـرس يا :قالوا .املوبقات
 ومـي والتويل اليتيم مال وأكل اـالرب وأكل باحلق إال اهللا حرم اليت النفس
  )١(."الغافالت املؤمنات احملصنات وقذف الزحف
 هذا يف الوارد "الزحف يوم التويل" على قليالً التوقف هنا دـأري وأنا
 القتال يوم يف واهلرب العقبني على النكوص ومعناه .الشريف احلديث
 أن يعين وهذا ."الزحف يوم التويل" تعبري استعمال عىنم هو وهذا .واجلهاد
 حاراً، وصراعاً كفاحاً يكن مل وإن الكفر عامل مع مستمراً كان إن الكفاح

 والسياسة والتعليم والتربية الثقافة ساحتها باردة حرباً كان لو حىت أي
 امناأي يف فيها الصراع جيري اليت واملهمة املختلفة الساحات من اخل ...والفن
 بنية كان ولو حىت- نفسه على واملتقوقع املنسحب املؤمن فإن مثال احلالية
 فإن .آمثاً ويكون النبوي احلديث هذا عليه سينطبق - الروحي كماله زيادة
 عقبيه على نكص مث والدعوة اخلدمة هذه مثل ضرورة وعى من هناك كان
 إمثا بذلك تكبير أنه شك فال الكفاح هذا نوع كان مهما الكفاح أثناء يف

 يف املعنوية الروح سيضعف التصرف هذا مثل أن على عالوة هذا .كبريا
  .إضايف ذنب وهذا بالفرح، ويغمرهم األعداء ويسعد اإلسالمية، اجلبهة

 منها واحدة عند توقفنا واليت- اهلالك إىل املؤدية الكبائر هذه ترك وعند
 ومبغفرة والقصد باإلرادة قترنت مل اليت األخطاء مبغفرة يعد تعاىل فاهللا -فقط

                                                 
، النسائي؛ ١٠ الوصايا، داود أبو؛ ١٤٥ اإلميان، مسلم؛ ٤٤  احلدود؛٤٨ طب؛ ال٢٣ الوصايا، بخاريال )١(

 .١٢ الوصايا
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 حلياة واستحقاقاً إهلياً تطهرياً يعد وهذا .رـالكبائ من تعد ال اليت الذنوب
 اجلنة جنان يف التجول سعادة ونيل ،اآلخرة وحياة الربزخ حياة يف عيدةـس

  .تعاىل اهللا مجال رؤية يف سعادةالو ظوةاحل ونيل
 سيدخلون اآلثام على يتمردون كيف يعرفون الذين األبطال إن !أجل
 احلياة يف يسيحون مطمئنة وبنفس .الظافرين كالقواد كرمياً مدخالً قبورهم

 ويشاهدون اجلنة يدخلونـس واحلبور والفرح االطمئنان وبنفس الربزخية،
 يف الوقوع عدم بيلـس يف الكفاح ألن ذلك .اإلهلي اجلمال إىل ويتطلعون

 اعتربنا فإن .اتواخلري احلسنات عمل سبيل يف الكفاح متاما يعادل اإلمث
 كال يف الثبات فإن ،األبعاد من بعداً لألعمال واإلجيابية السلبية اجلوانب
 ويوصل اًكبري جناحاً يشكل "الشر واجتناب اخلري عمل أي" اجلبهتني
  .له املقدرة الطيبة عاقبته إىل الصاروخ بسرعة اإلنسان
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 عذاب وعظم هول ببيان ةـاآلي هذه تفسري عند املفسرين أكثر يشرع
 أهل يعظم" : عمر ابن رواه الذي الشريف النبوي احلديث بذكر جهنم
 عام سبعمائة مسرية عاتقه إىل أحدهم أذن شحمة بني إن حىت النار يف النار
  )١(."دحأُ مثل جلده وإن ذراعاً سبعون جلده عظم وإن

 نـالذي ووضع جهنم عذاب وصف وـه احلديث هلذا العام واإلطار
 الصورة على احلديث هذا فهم املمكن من نهأ وأرى .العذاب هلذا يتعرضون

  :أيضاً اآلتية
 يف أحدهم يلتذ مثالً .الروحية احيةـالن من ويترقى يتطور اإلنسان إن
 .كثرياً ترقى قد ذالتلذ يف فقابليته إذن .أنت لذتك أضعاف عشرة صالته
 عنده رهفت الذي والشخص .أيضاً باألمل الشعور يف موجود نفسه واألمر
 جراء عليه يغمى وقد باألرق، ويصاب األشياء، أبسط من يتأمل الناحية هذه
 رجالن يوعك كما أوعك إين" :األنبياء أكرم قال لذا .أسنانه يف أمل

 زيادة فإن اآلخرة يف تضخمهو اجلسم بكرب األمل يزداد فكما إذن )٢(."منكم
 .أيضاً هكذا اعنه يعبر قد -عديدة حكم بسبب-  جهنم يف باألمل الشعور
 ضخامة إىل ووصوله والذنوب املعاصي بسبب اجلسم تضخم ال أنه واحلقيقة

                                                 
-  ١٠/٣٩١، الزوائد للهيثمي جممع؛ ٥٣٧، ٣٣٤، ٢/٣٢٨، املسند لإلمام أمحد؛ ٤٤ اجلنة،  مسلم)١(

٣٩٣. 
 .٤٥ الرب ، مسلم؛١٦، ١٤، ١٣، ٣ املرضى، ،بخاريال )٢(
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 نساناإل ذبعليت الروح سعة وتوسعها واآلثام املعاصي متضخ وال اجلبال،
 اإلهلي العلم فسعة .العقل ينايف مما ليس "السعة هذه حسب أي" حبسبها
 زمان كل يف ذلك حتقيق تستطيعان شيء بكل نياحمليطت وإرادته وقدرته
 يعاملنا وأن ا يشملنا أن ونسأله الواسعة رمحته إىل نلتجئ وحنن .ومكان
  .الواسعة الرمحة هذه حسب
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 الدينية باخلدمات متعلقة الكرمية اآلية هذه يف عديدة إرشادات توجد
 تارخينا من األخرية العهود ويف فيه نعيش الذي كالعهد عهود ففي .اليوم

 لإلنسانية الشافية رسالته وتبليغ اإلسالم إىل الدعوة تكون عندما القريب
 سراً سيتم التبليغ وهذا الدعوة هذه فإن السلبية، العوامل بعض بسبب صعباً

 هناك بأن أعاله الكرمية اآلية وتذكر ."وليتلطف" قاعدة على أي ومهساً،
 بشكل الثواب يضع تعاىل فاهللا واضح هو وكما .ذا يقوم ملن كبرياً أجراً
 يف جاء كما ويزيده ووجدنا أشواقنا يثري لكي حتديد أي ودون مطلق

  )١(."به أجزي وأنا يل الصوم" الصوم حول القدسي احلديث
 واحليل السوداء، املنحرفة واألفكار اخلبيثة والعادات السيئة املشاعر
 سوداء أمور جتاههم املطبوخة والدسائس واملؤامرات املؤمنني، ضد احملبوكة
 كان ملن حىت اخلري من بصيص أي منها ينفذ ال الشر، من ومولدها منشأها

 الصادقة املشاعر أما .منها فيدوايست لن همـألن األشرار من ورائها من
 بني واإلصالح واملعروف واجلمال اخلري ونشر بالصدقة كاألمر املخلصة
 تعاىل اهللا وجه بعمله يبتغي وهو هذا يفعل ومن ...خمتلفة فمشاعر الناس
 واليت الطبيعية وغري املواتية غري الظروف هذه مثل يف سيما وال ورضاه
 أجراً ويأخذ عظيمة مكافأة سيكافأ فانـه اخلري أعمال يف السرية تقتضي
  .املالئمة غري للظروف بالنظر وثانياً لعمله أوالً .كبرياً

                                                 
 .١٦٥ الصيام، مسلم؛ ٢ الصوم، بخاريال )١(
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 اإلهلي الرضا حتصيل غايتها خمتلفة مدنية مؤسسات تأسيس ميكن !أجل
 ،املؤسسات هذه يف الشورى وجود شروط مع الثالثة األمور هذه لتحقيق

 أمثال ويف .مهمة اجتماعية أبعاد اهل الثالث املسائل هذه من مسألة كل ألن
 إىل اللجوء احلكمة من فإن وحقوقه اتمع بقوانني تتعلق اليت املسائل هذه

  .األمور مجيع يف  الرسول اهـب أوصانا اليت الشورى حكمة
 غايته جتمع أي من احلذر املؤمنني على فإن هذا، من العكس وعلى
 سرية، مجاعات بتشكيل لقياما أو ذاك، أو هذا حول بالشائعات التهامس
  .أمكن إن تشكيلها دون واحليلولة
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 هذه يف والوارد تعاىل اهللا مع الشيطان به تكلم الذي الوقح الكالم هذا
 نهأ ماإو .ذا له وأذن به مسح عاىلت اهللا أن إما :أخرى عديدة آيات ويف اآلية

 فطرته، اقتضته وما خاطره يف جال ما -املفسرين من العديد بيان حسب-
  .به أخربنا تعاىل اهللا نأو

 يبني فإنه فطرته، دمدمة أو الشيطان، حال لسان بيان هذا أكان وسواء
 نوإ .اإلخالص مرحلة إىل يصلوا مل الذين اهللا عباد من االنتقام على عزمه
 مستمرة األرض، هذه سطح على معه جرت اليت األوىل الشيطانية اللعبة
 وخداعهم الناس فتنة حماولة يف مستمرون فهم أتباعه قبل ومن قبله من اليوم

 اإلنسان وفطرة فطرته لتبديل اإلنسان دفع وحماولة الباطلة، باألماين
 التوازن إقامة أن وكما .الفطر هذه يف التوازن وإفساد األخرى، واملخلوقات

 على احملافظة فإن إبليس، طريق عن باالبتعاد مرتبطة لإلنسانية الروحي
 والذين .االبتعاد هذاـب مرتبطة -اإلنسان ضمنها ومن-  الطبيعة يف التوازن
 أما .النكد احلظ أصحاب ومن مبني خسران يف الضال طريقه إىل يدخلون
  .تعاىل اهللا من بونالقري احملظوظون فهم عنه لالبتعاد وفقوا الذين
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 :اآليت بالشكل حياتنا يف يتجلى بتوضيحه الكرمية اآلية هذه تقوم الذي األمر
 وضع بعد التقييم هذاـب نقوم ال هم،ـوعصيان اآلخرين مترد بتقييم نقوم عندما
 حناسب اليت املقاييس بنفس حناسبها وال املسألة، هذه إطار داخل يف أنفسنا

 يعاقبه ال ملاذا" :ما سيئة اقترف شخص حبق نقول عندما فمثالً .اآلخرين هاـب
 عن اهللا يصفح أن ونتوقع نأمل نفسه الوقت يف فإننا "األرض؟ به وخيسف اهللا

 ناحية من املفروض من كان بينما .صغرية حسنة بعمل قيامنا بسبب ذنوبنا
 أو الصنف، ذلك يف السيئات ناحية من أنفسنا نشرك أن لتفكريا وطراز أسلوب

 حسنات لوجود عنهم الصفح احتمال وجود -احلسنات ناحية من- نتوقع أن
 حبجم تكون لكي ذنوم تصغري فهو األمر هذا يف أخرى خطوة التقدم أما .هلم

 نسبةبال هذا بعكس والقيام اجلبال، بضخامة احلقيقة يف كانت وإن واحدة بندقة
  .ألنفسنا
 هذاـب أعاله الكرمية اآلية يف الواردة الكتاب أهل مزاعم تفحصنا إذا
 بعضهم فهناك .أيضاً الناس ولدى اهللا لدى وبشاعتها قبحها مدى نرى املقياس
 أحباء همـوأن هم،ـيشبهون وال الناس عن خمتلفون همـبأن ليدعوا يقومون

 أي دون التصرف يف يترددون وال واملباهاة، الفخر يف سبباً هذا ويرون اهللا
 نابعة واستهانة احتقار نظرة اآلخرين إىل والنظر تعاىل، اهللا جتاه توقري أو مباالة
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 ملا" :وهو األخرى السلبيات مجيع أمام الباب يفتح الذي لزعمهم قبوهلم من
 ما كل -اهـحاش– لنا فسيغفر إذن الدرجة، هذهـب اهللا من قريبني كنا

  املسيح وكذلك اهللا ابن زعمهم حسب  رعزي كان ".سنفعله
 أبناء أيضاً أنفسهم يرون األنبياء هلؤالء املنتسبون وكان آخرين، لقوم بالنسبة

 ألن قلق، وال علينا خوف ال" يقولون كانوا لذا جمازي بشكل كان وإن اهللا
 .حقهم يف وعيد أو هديدـت ألي هناك جمال وال وأحباءه، أبناءه سيصون اهللا

 الشرف، هذا من نصيب هـل يكن مل من نصيب من والقلق خلوفا ليكن
 إال كتبهم، يف موجود غري هذا أن ومع ".نصيبهم من والعقاب هلم فالعذاب

 العذاب، بآيات هديدهمـت مت كلما اجلواب هذاـب جييبون كانوا همـأن
 صاحب مع جيرونه ذيـال نقاشهم يف ينتصرون همـبأن يعتقدون وكانوا
 هذاـب شيء إىل سيصلون همـبأن ويتخيلون صحابته، عوم  الرسالة
  .النقاش هذاـوب الكالم

 أن ميكن وكما .السابقة الكتب بعض يف وارد "اهللا بنا" تعبري أن صحيح
 ورمحته اهللا شفقة حول جمازي تعبري نهأ أو الترمجة، يف خطأ هذا يكون

 بكت يف "األب" كلمة استعمال النادر من وليس .األب كرمحة همـب
  ".الرحيم" و "الرؤوف" مبعىن السماوية األديان

 مقام يف اازي أو احلقيقي باملعىن سواء التعابري هذه مثل استعمال وأمام
 كما هءوأحبا اهللا أبناء كنتم لو" أنـب هلم املسكت اجلواب جاء النقاش
 مكان كل يف ولألسر للمذابح تتعرضون ومل بذنوبكم، يعذبكم فلم تزعمون

   "؟ون على اخلالص مما أنتم فيه يقوموال
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 التنبيه رأسها على جدا، مهمة أشياء على احلقيقة يف اآلية هذه حتتوي
 اإلسالم نميثلو من بعض يعجز قد وأنه املؤمنني، بني االرتداد وقوع بإمكانية

 لذا .األمانة هذه محل يقتضيها اليت واحلساسية االهتمام إبداء يف املستقبل يف
 - زمناً حلملها تصدوا اليت- األمانة هذه محل عن األمويون عجز عندما

 إىل ومنهم السلجوقيني إىل مث العباسيني، إىل األمانة انتقلت عنها وضعفوا
 بقوم أي ،"قوم" النكرة بصيغة أتى اهللا همـب سيأيت الذي والقوم .العثمانيني

  .اآلية ولنـز وقت يف يعرفونه الصحابة يكن مل
 املستقبل صيغة تعملتـاس قد ﴾ِبقَوٍم اُهللا يأِْتي فَسوف﴿ اآلية أن ونرى

 اهللا بشر الذين القوم هؤالء صفات من األوىل الصفة وأن ،"سوف" البعيد
 نكتة توجد وهنا .حيبهم اىلتع اهللا أن هي البعيد تقبلـاملس يف مبجيئهم
 من بالتوجه يكون أن ميكن كما اهللا وبني العبد بني املوجود فاحلب.دقيقة
 صفات من ذاـوه العبد، حنو اهللا من احلب يأيت مقابله ويف اهللا إىل العبد
 من احلب يتوجه مقابله ويف العبد حنو اهللا من يكون أن ميكن كذلك املريد،
 بنفسه اهللا خيتار !أجل .املراد صفة ذاـه على يطلق أن وميكن .هللا العبد

 من هو األنبياء واختيار .بدينه هؤالء إلعزاز وكذلك دينه إلعزاز بعضهم
 ابن اهللا عبد رواه )١(نبوي حديث يف جاء وكما .االختيار من النوع هذا

                                                 
 خري قلوب العباد فاصطفاه إن اهللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد ": عن عبداهللا بن مسعود قال )١(
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 دينه إلعزاز اهللا لـقب من يختارون أيضا األنبياء أصحاب إنـف مسعود
 سأختار إنين" :يقول تعاىل اهللا إن فنقول ذلك توضيح نستطيع .وخدمته
 اآلية آخر يف اءـج وكما ".العمل هذا إلجناز وأصحابه - مثالً-  حممداً
 أخرى آية وتقول .﴾عِليم واِسع واُهللا يشاُء من يؤِتيِه اِهللا فَضلُ﴿  هوفهذا
  .اهللا قسمه ما على االعتراض ألحد حيق ال بأنه

 قوم باختيار سيقوم مهم وقت يف وأصحابه رسولنا تعاىل اهللا راختا وكما
 الدين هذا خدمة هـفي تركت ذيـال الزمن هذا يف دينه إلعزاز آخرين

 مت رمبا االختيار هذا إن صحيح .جهاا مجيع من اإلسالم قالع وحوصرت
 سيعلي تعاىل اهللا فإن حال أي وعلى .األرواح عامل يف املعاين من معىن يف

 كانت لذا .وحيبونه حيبهم وقوم أناس بواسطة أخرى مرة الدين هذا ةكلم
  .املوضوع هذا أمهية يبني اآلية ودوام .مهمة القوم هذا أوصاف
 تعاىل اهللا أن مقابل يف أنه درجة إىل وطاهرة يهةنـز مجاعة القوم هذا
 أعماق من تعاىل اهللا حيبون فهم كجماعة، واختارهم أحبهم عندما
 صف يف يكونوا لن همـبأن فتقول احلب هذا أخرى آية صفوت هم،ـقلوب
 أو همـإخوان أو أجدادهم أو آباءهم األعداء هؤالء كان وإن حىت اهللا أعداء
 هللا، ويبغضون هللا حيبون :وحده تعاىل هللا معقود فحبهم .عشريم أو أبناءهم
 سوى شيء معامالم وال همـقلوب يشغل وال .هللا ويأخذون هللا يعطون
 هي هذه .حمله حيل أو احلب، هذا على يتقدم هناك شيء فال اهللا، حب
 قدومها موعد حيني عندما ستأيت اليت اجلماعة يف األهم والصفة األوىل الصفة
 وابتغاء تعاىل اهللا حب صفة أي الكرام، الصحابة مدرسة اثر على هي واليت

  .اعدامه ما على الرضا وهذا احلب هذا وترجيح الدوام، على مرضاته
                                                                                                

 خري قلوب العباد هه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد قلوب أصحابثلنفسه فابتع
جعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى املسلمون حسناً فهو مث اهللا حسن وما رأوا سيئاً فهو مث اهللا ف

؛ ٣/٦٣٢؛ املستدرك للنيسابوري، ١/٣٧٥،  إليب نعيم؛ حلية األولياء١/٧٩،  لإلمام أمحداملسند ."سيء
 .١٠/١٧جممع الزوائد للهيثمي، 
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 مجيع مع ومتواضعون املؤمنني، على أذلة أم هي هلم الثانية والصفة
 :يقول الذي النورسي األستاذ نظرة إىل تناداـواس .التواضع غاية املؤمنني

 تقييم تقدمي نستطيع "املدنيني ومع احلضر مع اعـواإلقن البدو مع اإلكراه"
  :فنقول آخر

 كانت لذا دو،ـالب من متكونة الصحابة وقت يف األعداء جبهة كانت
 قد االنشقاق كان كما .ضدهم القوة استعمال من نوعا تقتضي عليهم الغلبة
 .واإلميان المـاإلس لظهور نتيجة الواحدة العائلة أفراد بني بالظهور بدأ

 من مهما عنصرا والقبلية القومية الرابطة أي "اجلاهلية العصبية" وكانت
 الظروف تلك مع الشدة استعمال انك لذا .وتوحيده اتمع ربط عناصر
 وضع من احلكمة هو هذا نأ جيوز لذا .ومهما ضروريا واإلحلاد الكفر ضد
 األول املقام يف - برقته املعروف-  بكر أبا وكرمز كإشارة اإلهلي القدر
  .الثاين املقام يف - الكفار ضد بشدته املعروف-  اخلطاب بن عمر ويضع

 عن تتم اآلن فالغلبة لذا معظمه، يف ضروحت متدن قد اآلن العامل ولكن
 عن تتم مما أكثر والكالم احملاورة طريق وعن العلم طريق وعن قناعاإل طريق
 وضعفت الناس بني الفردية منت فقد هذا مقابل ويف .والعنف القوة طريق

 والشعور اجلماعة دور هو اآلن الدور أصبح نهأ ومبا .بينهم الرابطة العالقات
 املطلوب فإن والفريدين، املتميزين واألفراد األشخاصدور  من رأكث اجلماعي

 أي وتواضعا، لينا أكثر بأسلوب بل املؤمنني حنو وشفقة برمحة التصرف ليس
 إال عدوام يقابل وال بالسكوت إال منهم الشتم يقابل املؤمنني،ال على أذلة

 تأسيسها لوباملط الرمحة ودرجة .املؤمنني أقدام حتت رأسه يضع أي بالصرب،
 .وامللحدين الكافرين حنو املطلوبة الشدة درجة من بكثري أعلى املؤمنني بني
 اهللا حب بعد املدنية اخلدمة هذه يف الوفاق تأسيس يف شرط أول بأن علماً

 التواضع حال أي .املؤمنني بني التذلل هذا جو تأسيس وـه رضاه وابتغاء
 .اهلدف هذا على يغلى فلن لالسبي هذا يف جهد من بذلنا ومهما .الشديد
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 األخوة رسالة قراءة بضرورة النورسي األستاذ نصيحة إىل ننظر أن ونستطيع
 أكرب أن وحيتمل .الزاوية هذه من األقل يف مرة أسبوعني كل واإلخالص

  .بيننا فيما املوجودة األخوة عالقات موضوع يف سيكون لنا امتحان
 حسبما وهذا ﴾الْكَاِفِرين علَى ِعزٍةأَ﴿ يكونون املؤمنني بأن اآلية تقول مث
 يف املعادية األفكار مقابلة فإن أعاله قلنا وكما .الشدة من أقل شيء نفهم
 واإلقناع احلوار طريق عن األكثر يف يكون عليها والتغلب احلايل عصرنا
 وكرامته اإلسالم لعزة محلنا يكون لذا الشدة، استعمال طريق عن وليس
 والَ اِهللا سِبيِل يف يجاِهدونَ﴿ صفة أن جند اآلية دوام ويف .جتاههم كافيا

 وقت جاء فقد مجيعا نعلم وكما .املالحظة ذه مرتبطة ﴾الَِئٍم لَومةَ يخافُونَ
 لذا .والتحقري لالستهانة سببا "مسلم إنين" قول وأصبح باملؤمنني، فيه استهني
 البزات أو املنصب أو للجاه االلتفات عدم اإلميانية خدمتنا طريق يف رجحنا
 ألن للعزة، الوحيد السبب اإلسالم اعتربنا بل والرتب، العناوين أو الرمسية
 املؤمنني وغري امللحدين أمام نشعر أال جيب لذا .وللمؤمنني ولرسوله هللا العزة

 أعماق يف جتاههم حنس أن جيب هذا من العكس على النقص، بشعور
 البيت يف اإلرشاد يف بوظيفتنا نقوم الشعور وذا اإلسالم، بعزة نفوسنا

 يف ديننا منثل وأن فيه، نوجد مكان أي ويف والشارع، السوق ويف واملدرسة
 هذه صفات القرآن يعدد وعندما .الئم لومة خنشى أن دون اإلرشاد عملية

 بشكل زماننا يف اجلارية احلوادث بعض إىل باإلشارة يقوم اجلماعة
 هاـأن لرأينا فقط النقطة هذه من اآلية هذه تناول مت لو !أجل ...إعجازي
  .كثرية ملعاٍن مفتوحة

 .بنفسه مستقالً موضوعاً يشكل مما اآلية هذه يف غييب إخبار جهة وهناك
 عام حكم حكمها فإن اآلية، هذه بسببها لتنـز اليت احلادثة كانت ومهما
 إىل املؤمنني نظر لفت اآلية هذه من أُريد فقد .األخرى اآليات من العديد مثل
 تنبيه مت الذي املوضوع وهذا .النفوس يهز مؤثر وبأسلوب اخلطورة غاية يف أمر



 ١٢٩ 

 وعهد زمان كل يف منتشر فإنه ومتشعباً كبرياً موضوعاً كونه جبانب إليه املؤمنني
 الذي االرتداد أن درجة إىل منتشر وهو .املسلمني أنفس هلز يكفي واسع مبقياس
 الكذاب مسيلمة بزعامة حنيفة بنو مث العنسي، أسود ةبزعام مدجل بنو بدأه

 اليت والقبائل أسد بين بني واالحنراف الفتنة نار أشعل الذي خويلد ابن وطليحة
 يربع وبنو سليم وبنو وغطفان فزارة منها وكان  بكر أيب عهد يف ارتدت
 أخذت القبائل هذه كل …وغسان بكر وبنو ،ةوكند متيم، بين من وقسم
 جاءوا ومن والعثمانيني والعباسيني األمويني نإ حىت .االرتداد هذا من نصيبها
 وذاقوا واضايف، نسيب بشكل كان وإن األمر، هذا من نصيبهم أخذوا بعدهم من

  .مرارته
  :اإلسالمية األمة يترأس من لكل تقول يةاآل فهذه لذا
 سوف اهللا بأن فليعلم الدين هذا عن جزئياً أو متاما يرتد من !املؤمنون أيها
 أحد يعلم وال عهد، أي ويف زمام أحد يعلم ال آخرين بقوم باستبداله يقوم

 اهللا حيبهم معروفة، صفات هلم جنباء قوم ولكنهم يأتون، أين ومن مكام
 امللحدين وعلى الكفار على وأعزة للمؤمنني، وأذلة متواضعون وهم وحيبونه،
 .الدويل التوازن يف مهماً راًعنص ويشكلون اإلميان على وثابتون املعتدين
 يف الدوام على جماهدون فهم اهللا، كلمة إعالء ووظيفتهم اهللا رضاء هدفهم
 مهمتهم بأداء فقط يهتمون بل لومهم وال الناس سخط يهمهم ال اهللا، سبيل
  .يشاء من به خيتص تعاىل اهللا من فضل وهذا .وجه أحسن على

 تبقى لن الدين عن االرتداد وقائع بأن العام التوجيه هذا من ويستفاد
 مجيع يف التاريخ مدار على ستتكرر بل السابقة التارخيية األمثلة يف منحصرة
 حيبهم بقوم يستبدلون سوف همـوأن التاريخ، يف مكاا تأخذ اليت األقوام

  .وحيبونه اهللا
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  :عديدة وجوه من اآلية هذه تقييم ميكن
 يطوف نور عمود وهي .األرض هذه من القلب موضع يف بةالكع -١
 وحني آن كل ويف .املنتهى سدرة حىت األرض مركز من واجلن نساإل حوله
 .املرئية وغري املرئية الطاهرة األرواح من الباليني حرمها إىل للوصول يشتاق
 على املنتهى سدرة مسقط الكعبة بأن فقط الزاوية هذه من القول ميكن لذا
 الضفرية تشري مثلما اهلدف إىل تشري شارة جعلها تعاىل اهللا فكأن .رضاأل

 الكعبة وضع بأن اطمئنان بكل نقول أن نستطيع لذا )*(البندقية يف والشعرية
 مربجمة الدنيا ومنها األشياء من العديد وجود وأن مقياس، وحدة كوضع
 عانيها،م األشياء هذه فقدت موجودة الكعبة تكن مل فإن !أجل ...حسبها

 عالمات من عالمة الكعبة هدم بأن عديدة نبوية أحاديث يف نرى لذا
 مع األرض آصرة انقطاع يعين الكعبة داما إن" :هو هذا ومعىن )١(.القيامة
 فقدت قد الدنيا دامت وما .بالسماء ترتبط ال دنيا لوجود معىن وال .السماء
 تنمسح أن عليها ماًلزا كان إذن وجودها، هدف إىل يوصلها الذي املقياس

 لبقاء الوحيد واملستند الركن هي هذه ويتها فالكعبة ن إذ.احلياة مسرح من
 فقدت لو أي .هذه ووظيفتها مهمتها هذا امللكويت جبانبها تؤدي وهي الدنيا
 هنا وأود .أصلها إىل ورجعت عادت األيام من يوم يف وجودها غاية الكعبة
 مريدي من قطب إىل املشاهدة هذه وتعود احلقيقة، هذه تؤيد مشاهدة تقدمي
 وهي شاهدا وفجأة بالكعبة، أطوف كنت" :يقول فنراه اينـالرب اإلمام
 من تشكو أخرى جهة ومن جهة من تتعاىل كانت ...ماءـالس حنو تتعاىل

                                                 
 )املترجم. (بندقية لتسهيل التصويب حنو اهلدفنتوءان فوق ال: رية والشعريةفالض )*(
 .٨ مسلم، الفنت وأشراط الساعة )١(
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 وتوسلت ستارها بطرف أمسكت ...احلقة العبودية بوظيفة الناس قيام عدم
 ال؟ أم مكاا يف بقيت وهل وسرها حهابرو رجعت فهل "ترجع أن إليها

 النمط ذلك من مشاهد وجود دون ؤالـالس هذا على ةـاإلجاب يصعب
  .واملستوى
 اللطف يف نأمل ولكننا .ذلك عن خيتلف احلايل الوضع أن أظن وال

 من ينبع للمؤمنني احلايل األليم الوضع فلعل يدري ومن .الواسع هلياإل
  !التوقري وعدم ستهانةاال هذه مثل إىل الكعبة تعرض
 والشخصية الفردية حياته يف اإلسالم يعيش أن اإلنسان يستطيع -٢

 أن ميكن ال ولكن ا، املكلف الفرائض أداء يف ينجح أن وميكن كذلك،
 الكامل باملعىن املظهر هذا ميثل وأن العام باملعىن اإلهلية لأللطاف مظهراً يكون
 اجلماعات وتكوين التجمع هذا مثل ومقَي موقع يف والكعبة .باجلماعة إال

 الصالة يف إليها الناس ماليني توجه من اعتباراً عليها، واحملافظة وصيانتها
 وواسطة وسيلة فتكون والعمرة احلج يف املاليني جبمع قيامها إىل وانتهاًء
 كون حكمة هنا ننسى الّأ وجيب .وإدامتها وتقويتها اجلماعة شعور لتمتني
 عقداً يعد الكامل وجهه على احلج أداء إن أجل .عاماً عاملياً مؤمتراً احلج
 املمكن من لكان الشعور هذا للمسلمني كان ولو .للمسلمني عاملي ملؤمتر
 ال احلج كان وإذا .اإلسالمي العامل مشاكل لبعض حلول على العثور
 واال املسلمني، عند الوعي نقص من ينبع فهذا الدور هذا أداء اليوم يستطيع

 يتبني وهكذا .احلج يف الدوام على القدرة وهذه اإلمكانيات هذه مثل هناكف
 قوة ومصدر للناس قياماً تعد امليزة وهذه الوصف هذا بامتالكها الكعبة أن

  .للناس واقتدار هلم
 قواه بتقوية قيامها ناحية من حدة على مؤمن لكل قياماً الكعبة تعد -٣
 ومن-  الناس من املاليني توجه يرى للكعبة متوجه مؤمن كل ألن .املعنوية
 همـقلوب تفتحت الذين ومن واألصفياء األولياء من اآلالف مئات ضمنهم
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 صدره يف حتوك قد اليت الشبهات ضد بالغة حجة -احلقائق على همـوعيون
 يسكت أن اإلنسان يستطيع بل .قلبه ويطمئن النفسية الراحة إىل فيصل
 ال الكعبة بأن صدره يف يوسوس الذي داخله يف والشيطان النفس صوت
 فهو !أجل .وتراب حجر من بناء سوى ليست هاـألن قدسية أي متلك
 فهل القدسية هذه مثل للكعبة يكن مل لو إنه نفسه يف ويقول إميانه يقوي
 كبار من اآلالف ملئات واهتمام جاذبية مركز تكون أن هاـإمكان يف كان

  .والعبقريني؟ املعنويني املرشدين
 اإلحياء حبركة جداً وثيقة عالقة - للناس قياماً بوصفها- لكعبةول -٤

 هذه اإلحياء حركة حتقق مستوى ملعرفة القياس ووحدة .أيضاً والتجديد
 يوم يف الذروة الفهم هذا بلغ فإن .الكعبة حلقيقة فهمها مع طردياً تتناسب

  .اًأيض الذروة يف واإلحياء البعث سيكون األيام من
 الصدور وشفاء العيون نور الدوام على كانت عبةالك إن واخلالصة

 والدنيا الدين بني التناغم على املؤمنون حافظ وا .والقوة احلماسة ومنبع
 هللا توجهوا والذين .املؤمنني قلوب يف التوازن مبهمة الدوام على وقامت
 الذين مالذ حوهلا وما وهي .واحلج الصالة فريضة تتم وا إليه، ا توجهوا

 أمل من تئن اليت القلوب مؤنسة هي .وسكونه القلب طمأنينة عن ثونيبح
 هي املنتهى وسدرة القلب بني املوصول اخلط ويف .وحشتها ومزيلة الغربة،
 جممع أفضل األصوات وأغناها بالتضرع وهي احملراب، وراء وما احملراب

أبرك والدعاء الذي يكاد يسمع بأذن الروح من بنائها وأحجارها القائمة يف 
  .بقعة على األرض

  .علينا وصايتها من حيرمنا أال تعاىل اهللا ندعو
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 مبنية ذلك بعد العامل أرجاء يف انتشاره مث مكة يف ورسالته اإلسالم والدة
 يجعلُ حيثُ أَعلَم ُهللا﴿ا الكرمية اآلية تقييم ميكن وكما .عديدة حكم على

﴾هالَتنتروبولوجيةاإل الناحية من أيضاً تقييمها ميكن أيضاً، الزاوية هذه من ِرس 
 بعاداأل وسائر واللغة املكان ناحية ومن واإلنسانية والتارخيية واجلغرافية
  مبن خيتاره لنبوته ولرسالته،أعلم هو تعاىل اهللا إن !أجل .للمسألة األخرى

 ضمن ويف رسالته يظهر مىت األعلم هو أنه كما .رسوله يظهر جمتمع أي ويف
 أي الصراع هذا بلوغ وبعد واإلنساين والديين الدويل الصراع من جو أي

  :األمور هذه لنتفحص واآلن .جديداً وديناً جديداً رسوالً يرسل مستوى
  :للرسالة اإلنساين البعد -١

 ودعوي خيتاره الذي بالرسول األعلم هو تعاىل اهللا أن إىل اآلية هذه تشري
 العهد ويف .الرسالة هذه توجيه يتم وملن اإلهلية، الرسالة هذه تبليغ أمانة إليه

 أوىل الثقفي مسعود بن وعروة املغرية بن وليد أن يظن من هناك كان النبوي
 آية يف الشخصني هذين يف هؤالء رأي القرآن ذكر وقد .وأنسب بالرسالة
انُ علَى رجٍل ِمن الْقَريتيِن عِظيٍم﴾  الْقُرَء﴿وقَالُوا لَوالَ نزِّلَ هذَا :فقال أخرى

 ِفي مِعيشتهم بينهم قَسمنا ﴿نحن فقال عليهم القرآن ورد .)٣١: الزخرف(
 خطرياً وأمراً جداً خطرية قضية أن شك وال .)٣٢ :الزخرف( الدنيا﴾ الْحياِة
 يعلم تعاىل اهللا كان فاذا .ذاك أو ذاه لرأي تركه ميكن ال النبوة أمر مثل جداً

 وقلبه اإلنسان روح يف املوجودة اإلنسانية اللطائف -شك دون يعلم وهو-
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 شخص بانسب بالشك درى األفهو فيه اللطائف هذه اءـإحي إىل ويهدف
 هو الةـبالرس تعاىل اهللا يشرفه الذي فالشخص لذا .املهمة هذهـب للقيام
  .األشخاص أنسب
 باعتباره إليه والنظر  نبينا باستصغار وغريه املغرية بن دالولي قيام إن
 اهللا نظر يف هبطوا العمل هذاـب وهم كبري، جلرم اقترافاً يعد للرسالة أهل غري
 والصغار باهلوان خيربنا تعاىل واهللا .واحقرها زلةـومن درجة أوطأ إىل تعاىل
 صغار أَجرموا ِذينالَّ ﴿سيِصيب نفسها اآلية سياق يف الءؤه سيصيب الذي
دِهللا ِعن ذَابعو ِديدا شوا ِبمونَ﴾ كَانكُرم١٢٤ :األنعام( ي(.  

 :احلج( الناِس﴾ وِمن رسالً الْمالِئكَِة ِمن يصطَِفي ُهللا﴿ا:يقول تعاىل واهللا
 اءفابد وإال .واطاعته تعاىل اهللا اصطفاه من واحترام توقري إال علينا فما )٧٥
 حقرياً وجيعله اإلنسان ذلك لةنـزمب يهبط اهللا اختاره من ضد تذمر أي

 األنبياء ا يتمتع اليت والربكات الفيوضات من حمروماً ويكون ومهاناً،
  .واملقربون واألصفياء واألولياء
 اهلوان حبيس سيكون -زلتهـمن كانت مهما- الشخص هذا مثل !أجل
  .ربانيةال الفيوضات كل من وحيرم والصغار،

 مجيع يف هاـب ومسلم معروفة وقابلياته ولياقته  رسولنا عظمة أن مث
 حرفت، القدمية لةنـزامل الكتب أن ومع .اجلميع قبل ومن والعهود العصور

 وجدوا اجلسر والعالمة اهلندي اهللا رمحة العالمة أمثال من ءأجال علماءفإن 
 .الكرمي الرسول هذا ئجم حول ونصاً بشارة ومئة عشرة أربع الكتب هذه يف

 السالم عليهم وموسى وسليمان داود من اعتباراً- األنبياء أمجع فقد !أجل
 هذا بقدوم البشارة على -السالم عليهم وعيسى وزكريا حيىي إىل وانتهاًء
 فضائل جلميع جامعاً سيكون بأنه وأقوامهم أممهم واخربوا الكرمي، الرسول
 مقام" صاحب هو  ولـفالرس عتباراال هذاـوب .السالم عليهم األنبياء
  ."اجلمع
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 كان  الرسول أن أي العظام، األنبياء وحدة فيه جتلت لقد !...أجل
 لإلنسانية العظام األنبياء مجيع ألفكار جامعاً املةـالش العاملية برسالته

 الضرورية مياناإل قضايا مجيع تأسيس جهة من يعد فهو ذاـل .ورساالم
 يف جمدداً ويعد مصححاً، للتحريفات تصحيحه ةجه من ويعد مؤسساً،
 ألن .بعده نيب وال ولـرس فال لذا والتكميل، للتجديد احتاجت اليت األمور
 هذه سيمزق بعده يأيت فمن متكاملة، وحدة إىل وصلت العقيدة قضايا
 األنبياء خامت هو أي األخري، والنيب ولـالرس فهو لذا .املتكاملة الوحدة

 والعقيدة الدين ويف والشعور الفكر يف هـب وصلت اإلنسانية ألن .واملرسلني
 والفكر العقيدة يف املغاليق مفاتيح مجيع إىل والطريق والسلوك اإلدارة ويف

 اإلنسانية على كان لذا .جديدة لرسالة حاجة هناك تبق مل حبيث واحلياة
 ىوعل األخرية الةـالرس هذه ضوء يف احليوية قضاياها مجيع تنظيم مجعاء
  .هداها

 قبل كانت ورسالته  حممد نبوة أن هو املوضوع هلذا اآلخر واجلانب
 اهللا خلق ما أول" :األحاديث أحد يف ورد فقد .واملرسلني األنبياء مجيع
 أن أي )٢("طينته يف منجدل وآدم نبياً كنت" آخر حديث ويف )١(،"نوري
 حتت األمر هذا املتصوفة تناول وقد اجلميع، قبل كان نبياً إرساله ختطيط
 احلقيقة أن يرون وهم .كثرياً عندها ووقفوا "األمحدية احلقيقة" عنوان

 الرسول عظمة اظهار به وأرادوا الكون، حقيقة نفسه الوقت يف هي األمحدية
 رسالة ألعظم مظهراً كان وانه.  

 وصل  الرسول نإ :اآليت األمر هذا أمام حلظة نقف أن هنا املفيد من
 من نشره الذي النور االعتبار بنظر أخذنا إذا .أحد إليها يصل مل مرتبة إىل

 وهذا .إليه الوصول أحد يستطيع وال أيضاً، الكيف ناحية ومن الكم ناحية

                                                 
 .١/٢٦٥ كشف اخلفاء للعجلوين، )١(
 .١٣٢، ١٣٠-٢/١٢٩ كشف اخلفاء للعجلوين، )٢(



 ١٣٦

  .ونشرها محلها اليت الرسالة عظمة على وبرهان دليل أكرب العملية الناحية من
 حىتو وغريها والطوطمية والربامهية كالبوذية األديان مئات ألن ذلك
 بنسبة والتبديل التحريف هاـأصاب قد واليهودية كاملسيحية السماوية األديان

 غري سالم،اإل من انتشاراً أكثر اليوم املسيحية تكون قد .اإلسالم باستثناء ما
 السيد هاـب جاء حسبما احلقيقية املسيحية على العثور اليوم الصعب من أنه

 جلة يف غرقت اليت يحيةاملس تفهم أن اليوم الصعب ومن ، املسيح
 اهلوية على الكرمي القرآن يف نطلع مل ولو .معقدة وتفسريات تأويالت
 الكتاب يف املقدم بالشكل قبوله بامكاننا كان ملا ، للمسيح احلقيقية
 الذي  عيسى ألن .حوله املوجودة العديدة التناقضات خضم يف املقدس
 اهللا عن شيء يف خيتلف ال ولوقا مىت إجنيل ويف يوحنا اجنيل يف أمامنا يظهر
 وال الربوبية، معه ويتقاسم اهللا جبانب العرش على فهو ،"هللا احاش" تعاىل

 أن تستطيع وال -زعمهم حسب-  املتوارثة خطيئتها من يةاإلنسان تتخلص
 معقدة  املسيح ماهية نإ !...أجل .بفضله إال فقدا اليت اجلنة تدخل

 للكتاب احلالية النصوص يف الدرجة هذه إىل التصديق عن وبعيدة ومضطربة
 إال  املسيح حقيقة نعرف فلم األخرى، احلقائق مجيع ومثل .املقدس
  ؟.... نبينا رسالة بفضل
  :للرسالة املكاين البعد -٢
 عديدة حكم مكة يف  رسولنا بنشأة ،﴾ِرسالَته يجعلُ حيثُ أَعلَم اُهللا﴿
 والكعبة .األرض بسرة طيحت املكرمة مكة أن ومفمعل .الرسالة ناحية من اًأيض
 نأ الكشف أرباب من األولياء بعض ويقول .الوجود وقلب األرض رةـس

 محدية األواحلقيقة الكعبة حقيقة نإو معاً، خلقا  ولـوالرس الكعبة
 عندما األولياء بعض اخطأ محديةاأل احلقيقة ولنـز ففي .ومتقارنتان مترافقتان

 مل محديةاأل احلقيقة بينما .األمحدية احلقيقة على متقدمة الكعبة قةحقي نإ قالوا
 ولو .واحدة لوحدة وجهان احلقيقتان وهاتان ..ابداً الكعبة حقيقة عن تتأخر



 ١٣٧ 

 فيها نشأ اليت- املكرمة مكة لكانت األرض يف ميثل أن عاملي دين ألي ريدأ
 أم" هاـنأب الكرمي القرآن يصفها أال مث .له مكان أفضل هي - الرسول
 يف  للرسول كحاضنة عملت وقد القرى وأم املدن مأ هاـنإ أجل ؟"القرى
 يتلق مل  موسى النيب نإ .اجلنني األم رحم يغذي كما غذته بل نشأته،
 .سيناء طور املباركة رضاأل من بل ،"األيكة" من إسرائيل بين إىل رسالته
 رسالته  سىمو تلقى وكما املوسوي، بالدين األرض هذه رنت وكما
 كان ما كذلك مستواهم، حسب األرض هذه من سرائيلإ بين إىل األوىل
 اليت البلدة من إال تنطلق أن واملكان الزمان يف الشاملة العاملية القرآن لرسالة
  .كان وهكذا ...الكعبة فيها توجد

 وجوه من استراتيجية بلدة كانت مكة نأ هو املسألة من اآلخر واجلانب
 تضربه الذي كالساحل كانت ...آنذاك دول عدة ملتقى تكان إذ عدة،

 نيةمد مثل قدمية نياتملد مهداً واملدينة مكة كانت كما .عليه تتكسر األمواج
 املدينة من خيرج كان الذي املسافر نإ ويقال وصنعاء، وحضرموت سبأ

 حىت الشمس متسه وال وارفة ظالل يف يسافر كان حضرموت حنو متوجهاً
 أو األرض جبنة ويصفها اجلنان هذه القرآن يذكر الأو .حضرموت إىل وصوله
 القدمية احلضارات هذه ملثل مهدين واملدينة مكة كانت وهكذا .عدن؟ جنة
 وقد .إيران يف الساسانيني ومدنية روما يف بيزنطة مبدنية عالقة على كانتا كما
 أو "أنتجت" ةالقدمي مصر ثقافة مع انطاكيا، مدينة بواسطة روما ثقافة تقالت
 العاملية القوة آنذاك تعد روما كانت ..التارخيية اإلسكندرية مدينة "أجتبت"

 .ياماأل تلك يف العظمى القوى حق يف "الروم" سورة لتنـز وقد العظمى،
 لفترة اليمن يف حكمها الساسانية مرباطوريةاإل أسست الوالدة سنوات ويف
 جيش جمئ يكن ومل .مكة لأه ضد اليمن بتحريض حياناًأ وقامت .معينة

 تعاىل اهللا ولكن الساسانيني حتريض نتيجة الإ لتخريبها مكة إىل الفيل أصحاب
  .آمنة بلدة بقاهاأو ضرر، أي مكة يصيب أن يسمح مل



 ١٣٨

 مالئمة رضاًأ كانت العربية اجلزيرة نأب الزاوية هذه من القول ميكن لذا
 أن بجي أمجع العامل اطبخت رسالة نإ أجل .العاملية اإلسالم رسالة لتقدمي
 مكانباإل يكون حىت للوجود الرسالة هذه تظهر أن ما حبيث مكان من تنبثق
 هلذا ستراتيجيةاإل الناحية من صاحلة واملدينة مكة وكانت .العامل يف نشرها
 املباركة األرض هذه يف قدميها على الرسالة هذه دعوة وقفت أن فما .األمر
 احلضارتني هاتني بواسطة مث .الثقافتني وهاتني احلضارتني هاتني واجهت حىت

 .عديدة وشعوب أمم إىل الوصول الرسالة هذه استطاعت الثقافتني وهاتني
 إىل وصلت األخرى وبواسطة اوروبا، أبواب إىل وصلت إحداها فبواسطة
  .الشاملة العاملية مهمتها تؤدي لكي آسيا أقاصي

 البلدان خمتلف من التجار إليها يأيت مهماً جتارياً مركزاً آنذاك مكة كانت
 وكما وشتاًء، صيفاً للتجارة صاحلة مدينة مكة وكانت وللتصدير لالسترياد

 مكة، من اليمن وإىل الشام إىل تسري كانت التجارة قوافل نإف القرآن يف جاء
 عندما املسلمني نإ حىت املنطقة، تلك يف التجارة قلب اصبحت مكة نإ حىت

 التجارة حيتكرون كانوا الذين اليهود جتار نافسوا ملدينةا إىل مكة من هاجروا
 أن يرينا وهذا .منافستهم عن اليهود التجار عجز فترة وبعد املدينة، يف

 بالبنية علم على الدولية بالتجارة مترسهم بفضل كانوا املكيني التجار
 فهم نأب أفضل بشكل اليوم ونعرف .العظمى للدول والثقافية االجتماعية

 على طالعواال ألمة العامة االجتماعية صائصواخل االجتماعي بعالطا
 العالقات إقامة يف األسس أهم من االقتصادية بنيتها ومعرفة اهتماماا،

 ااورة األمم وعادات بثقافة علم على العهد ذلك يف مكة أهل كان .معها
 لتشكيل اًمالئم األمر هذا وكان .معها اقاموها اليت التجارية العالقات بفضل

 نإ !...أجل .بعد فيما هناك ظهرت اليت الرسالة إىل للدعوة مناسب ساسأ
 يف املبارك، املكان ذلك يف الشاملة العاملية برسالته  حممد الرسول ظهور
 هذه أخذت لو أي املكان هذا بتغيري قمت ولو .جداً هام أمر املكرمة مكة

 عمان إىل أو الرياض إىل أو ئفالطا إىل ونقلتها املدينة ومن مكة من الرسالة



 ١٣٩ 

 مكة، ا تتميز كانت اليت املميزات مجيع وخسرنا عديدة موازين لتغريت
 كانتا واملدينة مكة نإ !...أجل .وانتشارها الرسالة هذه منو عاقةأ يعين وهذا

  .وللرسالة للدعوة ضروريتني مدينتني
 تهبمل صحراوي جو يف الرسالة هذه ظهور نإ اًأيض نذكر نأ وجيب

 نابليون مثل عديدين غزاة بلعت الصحارى هذه فمثل .جيابياًإ شيئاً يعد
 كانوا الذين وائلاأل املسلمون ااهدون أما .بتهموغل الرومان وقواد وهتلر
 بينما .دخلوها معركة كل يف انتصروا فقد املناخ هذا مشاق على تعودوا قد

 فقد املسلمون ااهدون أما الربوع، هذه يف بصعوبة يتقدمون اآلخرون كان
 بكل التقدم يستطيعون -واجلغرافية املناخية الطبيعة هذه مع متأقلمني- كانوا
 جيشاً نأ لو فمثالً .لوجستيكياً تفوقاً ميلكون كانوا كما سرعة وبكل سهولة
 احملتمل من لكان تبوك معركة دخل الشام مناخ وأ تركيا مناخ على متعوداً

  .اجليش هذا مثل مصري التلف يكون نأ
 مل قاحلة صحراء كانت ملا العرب جزيرة أن وهي أخرى، مسألة وهناك

 األخرى الثروات وال البترول يكن مل كما فيها، تطمع الكربى الدول تكن
 مل لذا .جداً قليلة اخلضراء وأراضيها وأشجارها نباتاا وكانت .آنذاك معروفة
 أو اآلخرون فيها يطمع اًمدن -التجارة أمور خارج- املدينة وال مكة تكن
 أن ومع .األخرى الدول احتالل من مصونتني بقيتا لذا .استكشافها حيبون
 هذه إىل الوالة بعض آلخر حني من تبعث كانت آنذاك الكربى الدول

 به تنتفع ما هلا يوجد ال أنه تعلم كانت الدول هذه ولكن .املباركة األماكن
 فطرة بإفساد تقم ومل هنا إىل الدول هذه ثقافات تنفذ مل لذا .األماكن هذه يف

 واملصانة الصافية عقائده بنشر يقوم لكي الفرصة اإلسالم وجد لذا .فيها الناس
 حدث ولو .بأسره العامل ربوع يف األخرى، والثقافات املدنيات تأثري من

 تفلصاد اجنيب، وثقايف فكري الحتالل واملدينة مكة تعرضت لو أي العكس،
 املركز هذا يف اإلسالمية الثقافة وجدت لقد .اضافية صعوبات اإلسالم رسالة



 ١٤٠

 اليت الثرة الينابيع منها تتفجر اليت الصاحلة أرضه املطر جيد مثلما مهدها األمني
 عقيدة وال الساسانيني عقيدة ال تستطع مل لذا .تكديرها الدالء تستطيع ال

 "الدالء تكدره ال" ثلم فحسب الرسالة، هلذه الصايف النبع تكدير الوثنية روما
 وإىل قدس األالفيض إىل املستند- الصايف النبع هذا إىل املدالة الدالء تكن مل

  .تكديره على قادرة -األهلي اجلناح أمن حتت واحملفوظ الوحي
 لسدرة مسقط مبثابة كوا وهي مميزة صفة على احلائزة مكة فإن وهكذا
 كبرية أمهية متلك كانت تميزامل اجلغرايف موقعها بسبب وكذلك )١(املنتهى،
 مدن إىل بعد فيما الرسالة هذه محل أمانة وانتقلت .للرسالة صاحل كمكان
 اآلن ننظر ولكننا االستراتيجية، واخلصائص الدولية املوازنات تغري بعد أخرى
 نعلم ألننا .الكرمية اآلية إليها تشري اليت الفترة وهي الرسالة، ظهور فترة إىل
 النتشار مركزاً خمتلفة عهود يف اصبحت واستانبول والشام دبغدا مدينة أن

 الرسالة متثل استانبول فيه كانت الذي العهد يف وحىت .طويالً زمنا اإلسالم
 للعامل عني كقرة املباركتني مكانتيهما على حمافظتني واملدينة مكة كانت

  .رأسه على وتاجاً اإلسالمي
  :للرسالة اللغوي البعد -٣
 يبني وهذا .العربية باللغة القرآن ولنـز موضوع آيات عدة يف يأيت
 العربية اللغة كانت !..أجل .العهد ذلك يف والسيما العربية اللغة كمال
 الذهيب، عهدها لغة لكل نإ .العهد ذلك يف الزاهر الذهيب عهدها تعيش
 للغة الزاهر العهد كسبريـش والكاتب اليزابيث امللكة عهد كان فمثالً

 وقعنا ما مثل اللغة موضوع يف اخطاء يف يقعوا مل همـنأ والظاهر ةاالجنليزي
 يكسب املختلفة الثقافات وعلى التكنولوجيا علم لىع االنفتاح أن كما .حنن

                                                 
مث البيت املعمور يف السماء يقال له الضراح وهو على مثل ... ":  عن ابن عباس قال، قال رسول اهللا )١(

؛ شعب اإلميان للبيهقي ١١/٤١٧ املعجم الكبري للطرباين "...حلرام، لو سقط لسقط عليهبيت اهللا ا
 .٥/٢٨؛ املصنف لعبد الرزاق، ٣/٤٣٧



 ١٤١ 

 .العهد هذا إىل ريقوتو باحترام الدوام على االجنليز نظر وقد .وثروة غىن اللغة
 نأ درجة إىل العربية للغة الذهيب العهد القرآن فيه لنـز الذي العهد ويعد
 بلغة القرآن لنـز لقد .الروعة من آية يف يصاغ كان آنذاك بيان أبسط
  .كذلك خرىاأل القبائل هلجات على اًأيض مفتوحاً كان ولكنه قريش
 ظهر وقد الكرمي، للقرآن دبيةاأل الناحية حول وكتبوا العديدون حبث لقد
 والسكاكي اجلرجاين هرعبدالقا مثالأ من املوضوع هذا يف عديدون عباقرة

 عصرنا يف قطب وسيد الرافعي صادق مصطفى وحىت املاضي يف والزخمشري
  ".عجازاإل إشارات" كتاب صاحب النورسي سعيد والعالمة احلايل
 عجازه،إو ببالغته اليوم وحىت ولهنـز منذ معارضيه القرآن حتدى لقد
 .وفشلوا خابوا مولكنه تقليده، وأ مبثله تياناإل حاول وبليغ أديب من فكم
 يكن مل ولكن .بيانه وببليغ بآياته واشعاره مقاالته زين له حمب من وكم

-  اليوم حىت القرآن يزال وال قمته، من االقتراب أو الوصول، أحد مبقدور
 باستحالة الوحي مساء من يبتسم وهو لنا يهمس - الباليني قبل من يقرأ وهو

 وأديب شاعر من كم اجلاهلية دعه ويف .وبيانه اسلوبه بالغة إىل الوصول
- املغرية بن الوليد نإ بل واحدة، مرة له مساعه عند الكرمي للقرآن استسلم
   .القرآن بالغة أمام بهت -لإلسالم عداوته من الرغم على

 أيب بن عتبة مثالأ من اإلسالم عداءأ اعدى القرآن بالغة سحرت كما
 اخلطاب بن عمر إىل مثالً ظرواان .حتديه على أحد جيرأ ومل جهل، يبأو ربيعة
 درجة إىل اجلاهلي الشعر وعلى اجلاهلي األدب على مطلعاً كان الذي 
 العقل هذا ..العرب شعر من بيت ألف يقرأ نأ يستطيع بانه مرة قال أنه

 كان أنه مع للقرآن فاستسلم طه سورة إىل استمع عندما رِحوس بِهت الكبري
  . الرسول قتل قرر قد

 شخص أي العهد ذلك يف اوقفت لو والنقول الروايات عضب وحسب
 الشعر من أبيات بعض قراءة منه وطلبت مكة دروب من درب يف ماراً



 ١٤٢

 هو هذا كان ...ساعات مخس أو أربع طوال شعراً لك يقرأ نأ الستطاع
 .الغنية اللغة ذه لنـز القرآن، لنـز وعندما .بينهم األدب انتشار مبلغ
 الشاعر يستطيع كما فهمها، عتيادياإل البدوي ستطيعي بآيات لنـز وقد

 من بايات حيدو البدوي كان فكما !...أجل .ديباأل مجاهلا تذوق الفحل
 ونشوة بلذة يقرأونه دباءواأل البلغاء فصحأ كان بله،أ يسوق وهو القرآن
  .كبرية وأدبية روحية
 األعلم فهو ﴾سالَتهر يجعلُ حيثُ علَمأ اُهللا﴿ آية تعنيه ما ضمن هو هذا
  منالقانوين  تمكِّنبلغة القرآن لنـز لقد .الرسالة هذه زلـين لغة بأي

 دارياإل ويستطيع بسهولة، بغيته فيه فيجد القانون علم زاوية من مراجعته
 فيه فيجد اختصاصه ساحة يف كل مراجعته واملفسر الكالم بعلم واملختص

 لغة أن املعلوم من أنه مع .منه دويستفي واختصاصه علمه ساحة دقائق كل
 شيء العقائد ولغة األدب ولغة الكالم علم ولغة التفسري ولغة شيء القانون
 يراعي القرآن ولكن .اآلخر البعض عن بعضها خيتلف اللغات وهذه آخر،
 أو قاعدة يأب خيل وال املختلفة الساحات هذه مجيع يف اللغة دقائق مجيع

 وهاكم الشرعية العلوم وهاكم اإلسالمي التاريخ وهاكم .فيها ساسأ
 دبيةاأل املدارس من العشرات وهاكم املختلفة، "القانونية" الفقهية املدارس
 املدارس هذه اجنبتهم الذين واملفسرين واملدققني احملققني آالف وهاكم
 أهم القرآن عدوا ذواقهمأو مشارم آالف على هؤالء كل …املختلفة
   .ضوئه على الكتب من اآلالف فكتبوا هلم مرجع
 ويف الرسالة، هذه يعطي ملن ...رسالته جيعل حيث أعلم تعاىل فاهللا ذنإ
 هذا نقول بل النسبة، ناحية من ذا علمأ اهللا نأ نقول وال لغة يأوب بلد أي

 هذا من نصيب أي آخر أحد ألي يكون وال الوحيد، العليم نهأ به ونعىن
 ومن ،أبداً هذا له حيقق وال التقدير، اهذ مثل آخر أحد أي ميلك وال العلم،
  .اآلخرة ويف الدنيا يف اخلزي له يكون هذا يدعي
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 من كان السحرن أ وهو نظار،األ عن خيفى ما كثرياً أمراً هنا أن عتقدأ
 الناس اجتماع من نفهمه ما وهذا ا، يهتمون ناسال كان اليت األمور أهم
  موسى أراد وقد .العيد يوم يف ميدان يف السحرية األلعاب لرؤية

 سحر موسى ابطل وعندما .سحرهم باظهار البادئني هم يكونوا نأ للسحرة
 بلغوا الذين وهم- دركواأ الذين السحرة مقدمتهم ويف الناس ذُهل هؤالء
 الرغم على فآمنوا سحراً يكن مل موسى به جاء ما نأ  -السحر يف الذروة
 ألن كربى، خدمة هذا الفوري باميام السحرة وقدم .وسطوته فرعون من

 آمنوا -صفهم يف أماكنهم وأخذوا السحرة ؤالء يثقون كانوا الذين-  الناس
  .السحرة هؤالء باميان
 الكذب ىعل عاملهم أسسوا الذين املشعوذين من فئة هناك كان فقد ذنإ
 هذا سلوك على جيربهم مطلق فردي حكم هناك وكان الناس خداع وعلى

 الطبقتني، هاتني أهواء حسب الدوام على ةقاملسا اجلماهري هناك مث الطريق،
 ا إذقصرية، فترة )١(تسعى حيات وكأا وعصيهم حباهلم بدت فعندما لذا

                                                 
 سواًء أكان ذلك األمر صورة خيالية بدت للناس نتيجة سحر أعينهم، أم أن السحرة قاموا مبلء أغلفة )١(
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 اليت اجلماهري أما .السحرة أالعيب كل وتبتلع حية إىل تنقلب يابسة بعصا
 يكن ومل أفاقوا فقد أمامها حيدث ما وذهول فضول بكل تتابع كانت
 جنب إىل جنباً )١٢١: األعراف( ﴾نيِمالَعالْ بِّرِب انآم﴿ يقولوا نأ الإ أمامهم

 بكل الكبري االعتراف ذا هتفوا من أول كانوا الذين الباطل رموز مع
 من اليهم اآليت للنور فجأة لومق انفتحت أن بعد تردد، أي ودون وضوح
  ...اآلفاق وراء

 ومالئمة خمتلفة اليبـوبأس مواضع عدة يف املشهد ذاـه القرآن يكرر
 الذي التاريخ ابـب فرجة خالل من العرب اـلن يسوق بذلك وهو للسياق،
 منها يأخذ أن يستطيع منا واحد وكل العرب هذه يعرض ...نفسه يكرر
  .أفقه وسعة تهاقابلي حسب

 

                                                                                                
الشمس عليها ومن حرارا اا تتحرك وتسعى جلود وغريها بالزئبق، وبدت لالنسان من انعكاس أشعة 

 .فاألمر ال يهم كثرياً
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 دائرة يف حياناًأ يدخلون املؤمنني بعض نأ وهي واقعية حقيقة هناك
 اآلية هذه تبني وكما .الشرك أهل بقطعية الدخول هذا يكن مل وإن الشرك
 النظر من فبدالً .الشرك دروب من درب والدلأل املفرط احلب فإن الكرمية

 يف مودعة اهللا قبل من وأمانة ولطف نعمة همـنأب وأحفادنا أوالدنا إىل
 والعبادة الصالة بترك البعض يقوم بل هلم، مالكون وكاننا إليهم ننظر رقابنا،
 حبنا من وبدالً .اىلتع هللا حبهم من أكثر دلألوال حبهم فكأن بسببهم
 التعبري هذا كان نإ" اهللا يف التفكري دون حببهم نقوم اهللا، أجل من لألوالد
 درجة إىل يؤدي واحلب العاطفة ومن العالقة من مبستوى وحنس "جائزاً
 قلب يسع ال" قاعدة حسب التصرف جيب ن إذ.قصد دون ضمين شرك
 سهل هذا نإ طبعاً .الشرك ضد دائمة أهبة على ونكون )١(".حبني واحد
 أصعب احلياة يف تطبيقه ولكن الكالم، جمرد ناحية ومن القول ناحية من جداً
 الشرك، من للتطهر وسعنا يف ما كل نفعل نأ فيجب ذلك ومع .يبدو مما

 رائحة منها البعد على تشم ماكنأ من قتراباإل لعدم عناية كل وبذل
 اللهم" وضرورية مهمة كوصفة  الرسول دعاء يتيأ هذا فعلنا فإن .الشرك

                                                 
 ).٤ :األحزاب(﴿ما جعلَ اُهللا ِلرجٍل ِمن قَلْبيِن ِفي جوِفِه﴾  أو حسب ما جاء يف القرآن )١(
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   )١(."أعلم ال ملا ستغفركأو أعلم، وأنا شيئاً بك أشرك أن من بك أعوذ إين
 يؤاخذ ال قد :خمتلفة زاوية من األوالد حب موضوع يف النظر وميكن
 مشاعره بتعديل الدينية الناحية من مكلف أنه غري .العاطفية املسائل يف اإلنسان
 عيش يتمىن وقد والشرب األكل يف نـهما أحدهم يكون قد فمثالً .الفطرية
 دون فيتصرف األمر، هذا يف شديدين وحرصاً رغبة ويظهر ارستقراطية، حياة
 أمام ضعيفاً خلق بفطرته اإلنسان ألن .السلوك هذا لعواقب حساباً حيسب أن

 جنباته بني حيمل أنه كما .فطرته يف موجود فهذا .وعجوالً وخبيال رغباته
 وهذه .إنسانية ومشاعر حمبة مشاعر والعداء والكره احلقد مشاعر جبانب
 بسد القيام عليه كان لذا .اخلري وإىل الشر إىل يؤديان ممرين مبثابة اخلصال
 مشاعره على يسيطر وأن الشر، على ماهيته يف املفتوحة واألبواب املنافذ

 كتسابإ" الديين بالتعبري دعوهن ما وهذا الدينية، ومبشاعره فكارهأب العدوانية
 اليت- فطرته من جيعل أن أي .له املقدر الكمال إىل يصل لكي ،"الثانية الفطرة
 وتقوية تعاىل اهللا إىل به مؤدياً فقط واحداً باباً -شيء كل على الباب هلا يفتح
  .به صلته

 هذا ولوال اإلنسان، فطرة يف موجود فهو القبيل، هذا من األوالد وحب
 .وتعليمهم وبتربيتهم م احد اهتم وملا رعاية، أي األطفال تلقى ملا احلب
 الشقاة األوالد من العديد حوالينا نرى .نسانيةاإل وال البلد ال تقدم وملا

 احلب هذا ولوال .وأمهام آبائهم رعاية يف يبقون ذلك ومع والعصاة،
 املطرودين والدباال الشوارع المتألت والداأل حنو اإلنسان فطرة يف املوجود

 هذه ناحية من القلوب تعديل ضرورة مالحظة جيب ولكن .البيوت من
 يتم لكي تعاىل اهللا حب بعاطفة -خرىاأل العواطف من كغريها- العاطفة
 احلياة حمور هو يكن مل نإ باهللا رتباطاإل نأل .املطلوبة ستقامةاإل إىل الوصول

 .قلب كل يفوجتذره  عاىلت اهللا حب منو وجب لذا .حنرافاإل من مناص فال
                                                 

 .١/٢٥٠؛ األدب املفرد للبخاري ١/٦٠مسند أيب يعلى  )١(
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 يف يعرف مل نسانإ يأ قال نإ أي .معينني وبتدريب برياضة مرتبط وهذا
 كان "!يارب سبيلك يف وولدي مايل هبأ نينإ" روحية رياضة يأ حياته
 اخلصال طرد هذا قبل الضروري من نأل .كذباً حياناًأو رياًء حياناًأ هذا

 لكي مكاا خصلة خصلة ةاحلميد اخلصال واستنبات الروح من القبيحة
 فطرتنا ومن طبيعتنا من قطعة ويصبح باالسالم نفوسنا اعماق تتشرب
 الثنائية من التخلص استطعنا ملا الإو .آنذاك طبيعية اجلميلة تصرفاتنا فتكون

  .التصرف ويف العيش يف الثنائية ومن التفكري يف
 ومتتد اعة،مج ومجاعة فرداً فرداً آدم بين إىل  آدم من تنتقل واآلية
 متايزاً نوعها وضمن العامة وحدا ضمن تظهر حيث طويلة كسلسلة
 سبق اهلدف بلوغ يف فلحأ نإ الذي اإلنسان هذا .حمتواها يف وغىن واختالفاً،

امللعون الشيطان من دىنأ كان رضاأل إىل أخلد نإو املالئكة، بثوابه وبز 
 هذه من الفاسدة أو الصاحلة احللقات هذه اآلية تذكر وعندما .وأحقر
 لذا العامة هيئتها شرح يف معيناً سلوباًأ تستعمل نسانيةاإل للساللة السلسلة
 آدم أهي زواج؟ألا هذه من :سؤال طرح إىل حنتاج ال هذا ندرك عندما
 غريهم؟ أم قريش؟ من وزوجته قصي أم حواء؟ زوجتهو  
 مع لوقخم وغناه وخلقه وحمتواه واستعداداته بروحه اإلنسان هذا نإ
 مث ،"احلقيقي الفرد" اسم عليها نطلق نأ نستطيع واحدة نفس من زوجه
 أي .زواجأ بشكل خرى،أ خملوقات -جنسه من أو- اإلنسان هذا من خلق

 أحدمها وجعل ملاهيته، الرئيسة العناصر من وشكّله اإلنسان زوج خلق نهأ
 اآلخر حدمهاأ ميفه معه، والراحة الطمأنينة وجيد له، ومتمماً .لآلخر حمتاجاً
 لوحدة وجه منهما كل أي ...قلبه يف يعتلج ما يبثه نأ ويستطيع به ويشعر
 كنا باننا التذكري ويتم اخللق، بوحدة هنا التذكري فيتم اخللق، من واحدة
 كذلك متتليء الشكر مبشاعر قلوبنا متتليء عندما أي ونعمته، للخلق مظهراً
  .يضاًأ احلمد بأحاسيس دراكناإو عقولنا
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 كُلُّهم اَألرِض ِفي من آلمن ربك شاَء ﴿ولَو آية حسب نهأ واحلقيقة
 يف آخر معني نظام هناك يكون نأ املمكن من كان )٩٩ :يونس( جِميعا﴾
 وبني مياناإل بني زيلأ صراع ودبوج قضت هليةاإل رادةاإل نأ غري .الدنيا
 النظر عند السافرة احلقيقة هذه مشاهدة وميكن .الدنيا يف احلياة طوال الكفر
 يف العيش نريد دمنا فما لذا .اليوم حىت  آدم منذ نسايناإل التاريخ إىل
 وجربوته الكفر أذى إىل سنتعرض نناأ حلظة ننسى الأ علينا مياناإل دنيا

 جبهة يدفع مياناإل ضد املتأصل الكفر عداء إن .ائهوعد وخيانته وتسلطه
 صلحي أالّ جيب مستمر، بشكل املؤمنني على العدوان ممارسة إىل الكفر
 يءبش يشعرون وال حيسون ال أموات بني ميشون همـنأ احساس لديهم
 أي ألحد يكون ال لكي بينة عن حي من وحيىي بينة عن هلك من ليهلك
  سبب؟ وألي ملاذا؟ :يقول أن يستطيع وال تعاىل، اهللا أمام ميثل عندما عذر

 على لوبنيغم املؤمنون يكون أي .آنفاً عرضناه ما عكس حيدث وقد
 وال .هذا مع تتغري ال النتيجة ولكن .الغالبة هي الكفر دنيا وتكون أمرهم،
 كفاحا ألن رم، أمام يقدمونه عذر أي الطرفني هذين من طرف أي ميلك

  .حي من حي و هلك من هلك وفيه وممارسته عيشه مت قد معيناً ونضاالً
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 لو موضع يف تلتقيان الفئتني جعل تعاىل اهللا إن :فنقول أكثر األمر لنوضح
 اليت والشروط وجوها املواجهة مناخ وهيأ امليعاد، يف الختلفتا تواعدتا
 اإلدراك جتاوز ختطيطاً األمر هذا ختطيط ومت .ضرورية املواجهة هذه جعلت
 وضوح بكل فظهر ،لوجه وجهاً القتال مرحلة إىل الوصول مت حىت ايناإلنس
 فتساقط .بينة عن املوت استحق ومن بينة عن احلياة استحق من وضع

 وعن اإلستقامة عن وبعد وغيظ ونفور حقد من حيملونه ما بكل الضعفاء
 أي يقترفوا مل الذين أما .هذا يف عذر أي لديهم يبق ومل اخلري، يف املشاركة
 غريه ويف بدر يف التأديب يستحق من بتأديب فقط قاموا بل جناية أو جرمية
  .والوجداين والروحي القليب اإلطمئنان بكل احلقيقية احلياة أفق ملسوا فقد

 يبق مل بدر أمثال من املواجهات مجيع ويف بدر يف جرى ما أن واخلالصة
 عند ال ...لألمر الصحيح التشخيص خارج عنه احلديث ميكن شيء هناك
 …الكافرين عند وال املؤمنني، عند ال …عاشوا الذين عند وال قُتلوا الذين
 جرت األمور ألن شيء هناك يبق مل …اخلاسرين عند وال الفائزين، عند ال

  .العليم السميع خططه ما حسب
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 احلرب هذه يف املسلمني من كوااشتر فالذين .بدر معركة يف هذا حدث

 مأ ننسى أالّ وجيب .حقيقية حرباً شاهدوا قد اليوم ذلك حىت يكونوا مل
 .القافلة تعقب بل حرب، يف الدخول نيتهم تكن مل املدينة من خرجوا عندما
 .وارتعبوا خافوا لرمبا وعددهم قوم بكامل عداء األاملسلمون رأى فلو لذا

 الوضع اهللا أراهم للتراجع جمال أي هناك يعد ومل احلرب بدأت عندما ولكن
 دام ولو .عنايته إىل ويلتجئوا اهللا على يتوكلوا لكي العدائهم، احلقيقي
 اجلد، مأخذ يأخذوهم ومل همـب الستهانوا قلة عدائهمأ رؤية يف املسلمون

 والرخاء الراحة وقاتأ يف الربانية العناية ينسى ما عادة اإلنسان ألن
  .ءرختاواإل

 يف للمساعدة ارسلوا الذين املالئكة نإ .آخر ألمر التعرض هنا املفيد من
 الروح حتطيم أجل من أرسلوا همـنأل البشر، مقاتلة يقاتلوا مل بدر معركة
 اشتركت ولو .املسلمني لدى املعنوية الروح وتقوية املعادية للجبهة املعنوية
 ألحد يتاح كان وملا األسباب، عامل الختل فعلياً اشتراكاً احلرب يف املالئكة
 هليةإلا العناية على الناس واعتمد اهلمم ولفترت "الغازي" مرتبة إىل الوصول
 تأيت فهي متحانإ دار هي اليت الدنيا هذه يف هليةاإل العناية ماأ .هاـومساعدت

  .ستار وحتت نقاب حتت
 تدادواش احلرب بدء قبل املسلمني أعني يف املشركني لعدد اهللا تقليل نإ

 الروحية التهيئة لتحقيق وكذلك القلوب يف يأس أي حدوث ملنع وارهاأ
 وىلاأل الربانية العناية هو هذا كان ...القلوب يف للشهادة الروحي والشوق
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 ضرباً األعداء أعني يف املسلمني عدد تقليل كان كما .وىلاأل الربانية والرمحة
  اهللا رسول أصحاب داماستخ تيسر فقط وبذلك .الربانية العناية من آخر
 املقابل، للطرف احلقيقي العدد طرف كل شاهد مث .هلياإل املرام لبلوغ
 خضم يف أنفسهم املؤمنون وجد حيث بدأ، قد كان هلياإل القدر ولكن
 ةوخبط وتأييده اهللا من بعناية- املؤمنون وصل وبينما .وسطها ويف احلرب

 التأييد عن البعيدون- شركونامل ذاق النصر، إىل -للحرب جيدة ستراتيجيةإ
  .خاسرين خائبني همـعقابأ على وانقلبوا اهلزمية مرارة -هلياإل والنصر
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 :"اهللا ذكر" من يأيت ما فهم املمكن من

 أبداً الغفلة عليه تطغى ال نأ جيب القلب نأ إىل اآلية هذه يف يشار -١
 وجيب .عداءاأل مع صراع يف الدخول عند والسيما واليومية ديةالعا احلياة يف

 املؤمن فينتبه والفينة، الفينة بني األمر هذا إىل الغافلة القلوب أصحاب تنبيه
 ميوت الذي املكان ويتحول ولسانه، بقلبه سبيله يف جياهد الذي ربه ذكر إىل
  .معبد وإىل قدسي مكان إىل ويقتلون الناس فيه

 .اهللا اهللا، اهللا، :احلرب يف متكررة صيحة نفسه الوقت يف والذكر -٢
 من وتزيد العدو، معنويات على لبياـس تؤثر هاـنأل مهمة الصيحة هذه

 جمرد كان ذاإو .واحلماس الشوق فيهم تبعث حيث املسلمني جبهة معنويات
 صفوف يف والرعب احلماس فينا يثري اللسان بطرف "اهللا اهللا" اليوم قولنا

 وماذا القلوب، عماقأ من اهلادر الذكر يستطيعه ما ذنإ فخمن ،عدائناأ
  .نسانلإل يكسبه نأ يستطيع
 فهو وبالثبات اهللا بذكر مرتبط النصر نأ موضوع إىل تيناأ ذاإ -٣

  .عناية بكل عنده الوقوف جيب مهم موضوع
   :مها عداءلأل املالقني املؤمنني عاتق على يقعان مرانأ هناك ذنإ
 الكمية بعادهاأ كانت مهما- حربية مواجهة يأ يف دخولال ةحال يف - أ

 والثبات واالقدام الصرب ظهارإب جلبهتنا املعنوية احلالة رفع جيب -والكيفية
 نفسية هزة حداثإل -العقل نطاق داخل-  واجلرأة اجلسارة ظهارإ مث والعزم،

   .املعادية اجلبهة يف وتفكك وتضعضع
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 وهز وتقويتها، واملعنوية الروحية حالتنا لتمتني كثريا اهللا ذكر -ب
 وربط املوت، حيال عندنا لنا املوجودة باالةمالَّلا مبشهد املقابل الطرف
  .باهللا املتصلة قلوبنا بنبض وسكناتنا حركاتنا
 ظهارإ عدم عند فانه الإو .للنصر مهمة مفاتيح هذا كل نأ البد !جلأ
 ال كما الفالح، إىل -هليةاإل السنن حسب- الوصول ميكن ال والثبات الصرب
 ذلك مت لو وحىت .اهللا ذكر عن الغفلة حالة يف القتال يف النصر دراكإ ميكن
 مثالأ حق يف ارداو خروياأل الفالح يكون ال يأ الثواب، نيل يتم فال

  .هؤالء
 من عزم بكل يثبتوا نأ اهللا سبيل يف وجياهدون حياربون الذين فعلى ذنإ
 حول كل من يتربأوا نأو خرى،أ جهة نم اهللا لذكر يتوجهوا نأو جهة
 إىل ويلتجئوا اهللا يذكروا نأو - وقدرة قوة حواهلمأ كثرأ يف حىت-  وقوة
  :يتاآل الدعاء يكرروا نأو وقوته حوله
   ".وقوتك حولك إىل وجلأنا وقوتنا حولنا من تربأنا هماللّ" 
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 نصاراأل أن بقرار ةـاآلي جاءت "٧٢ :نفالاأل" قةالساب ةـاآلي يف
 فيما القرىب آصرة وجود عدم من الرغم على خراآل أحدهم يرث واملهاجرين

 ال والكفار املسلمني نأ حبكم شرحها نريد اليت اآلية هذه يتأت مث .بينهم
 يرث يأ بعض ولياءأ بعضهم الكافرين نأو اآلخر، حدهمأ يرث نأ جيوز

 :اآلية هذه  الرسول فيه يشرح ريفـش حديث وهناك .اآلخر حدهمأ
 اهللا رسول يا قالوا املشركني، أظهر بني يقيم مسلم كل من يءبر أنا :وقال«
 )١(.»نارامها تراءى ال :قال ِلم؟

 يتميز وال تنري، ال هاـيوقدون اليت النار فإن همـميانإ من الرغم على يأ
  .خراآل البعض عن بعضهما املختلفان العاملان

  :اآليت التقييم تقدمي نستطيع

 ثراأل على االستدالل ناحية من كبرية أمهية الصحراء يف املوقدة للنار
 نار بني التمييز عدم زاوية من املثال هذا يقيم وقد .اخل ...املكان ومعرفة
  .الصديق ونار العدو
 صعب معاً، -عندمها الضوء منابع وأ- واملؤمن الكافر موقدا كان نإ
 وموقد حدة على املؤمن موقد يكون نأ جيب نهأ العلم مع بينهما، ييزالتم

 .هماـطالب على موراأل ختتلط ال لكي حدة، على الكافر

 املتقابل التسامح نطاق خارج- واملؤمن امللحد نأ هذا كل من همواأل

                                                 
 .٢٧ القسامة ،؛ النسائي٩٥ اجلهاد ،بو داودأ )١(



 ١٥٥ 

 املوجودة ساسيةاأل اخلالفات هتتـب نإ -اآلخر لوضع حدمهاأ وقبول
 جيب اليت الفروق غابت والفكرية خالقيةواأل ملليةا النواحي يف بينهما

 الطرفني، كال التعفن صابأل الوضع هذا استمر ولو .بينهما وجودها
 مكتسباته على اخلاص عامله وتطوير نشاءإب يرغب الذي الطرف والسيما
 .التارخيية

 املواريث قانون زاوية من والكافر املؤمن بني جيري ال التوارث نأ كما
 نأب لقلنا الفقهاء بلسان هذا عن بالتعبري قمنا ولو ".امللتني تالفاخ" بسبب

 يةاإلنسان احملبة جانب ففي .التوارث مينع الدين واختالف الدار اختالف
 يأ دون االختالط مت اوإذ اخلطوط، متايز على احملافظة تتم مل نإ والتفاهم
 بافعالنا-  نكون القانونية املبادئ بعض عن الطرف وغض ميعاد وأ حساب

 يعد بينما الفساد ويف الفتنة يف بباـس -صالحاإل منها رجونا اليت وتصرفاتنا
 صل األيف متت اليت عمال األعن النابع والفساد الفتنة هي وفساد فتنة اكرب
 هلا تكون قد احلسنة اتـالني من الناجتة الشرور نأل .واخلري صالحاإل بنية
 يصعب الدوامة هذه يف تدخل عندما الواعية غري واجلماهري الدوام، صفة
  .التراجع عليها
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 يف عدا الدوام على الكرمي القرآن يف بالنفس اجلهاد قبل باملال اجلهاد يرد
 على ماله ويعز يفضل حياً دام ما اإلنسان نأ يل خييل !جلأ .آيتني وأ آية
 فهو ماِله دون تلقُ من" :يقول الشريف واحلديث .الدوام على هحيات
هذه إىل آخر طرف من يشري معينا، حكما يعلمنا بينما وهو )١(."شهيد 
 تعبري الإ "الروح شقيق املال" نأ من عندنا الشعيب املثل وما .نسانيةاإل اجلبلة
  .آخر بشكل نفسها احلقيقة عن

 بكر بوأ منهم كسبياً وأ عملياً وليس قلبياً الدنيا تركوا ناساًأ هناك نأ غري
 الدنيا يف ماالً ميلكوا مل ناسأ وهناك . عوف بن الرمحن وعبد وعثمان

 إىل يصلوا مل نإ طبعاً هذا املال، قبل النفس تأيت هؤالء حالة يف البداية، منذ
  .هلا احلقيقي البديل دراكإ

 ما كل وعمل مياناإل الذهن إىل يتبادر كما السهل من ليس !جلأ
 تشكلت اليت العادات ومشاعر حاسيسأ ضمن فالعيش .مياناإل هذا يقتضيه

 الصعب من يكون الفطرة ليهإ تضاف عندما طويلة سنني ضمن وترسخت
 عم-   محزة سيدنا وهاكم .ونفسه مباله التضحية اإلنسان على جداً

                                                 
 .٢١ الدية ،؛ الترمذي٢٢٦ميان  اإل،؛ مسلم٣٣ املظامل ،بخاريال )١(
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 .انهميإ عالنإ قبل الوقت لبعض تردد فقد -الرضاعة يف خاهأو  الرسول
 موضوع يف الصعب متحاناإل جيتازون ال الذين على الغضب من وبدال

 نأ علينا ...للجميع بالنسبة صعب متحانا وهو ،وبالنفس باملال التضحية
  .الغيب بظهر الدعاء يف منعينه نأو هم،ـب كبرياً اهتماما نبدي
 ترك نإف للشيطان، وىلاأل العقبة جتاوز هو مياناإل كان نإ !...جلأ
 خرىأ بةلعق جتاوز آخر بلد إىل واهلجرة هئقرباأو هلهأو وقبيلته لقومه نساناإل
 عدم مث والديار الوطن هجرـب القيام نإ .وىلاأل العقبة عن صعوبة تقل ال
 لعقبة جتاوزا يعد اجلديد املوطن يف اهللا سبيل يف اجلهاد بل هذاـب كتفاءاإل

  .النجاة إىل ووصل نفسه جتاوز قد يكون هذا يف يوفق ومن خرى،أ صعبة
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 حاديثأ يف وصفت وكما الكرمية اآلية هذه يف تبدو كما عدن جنة نإ
 جسدية نعمها كثرأ ولكن الروحانية النعم بعض فيها جنة )١(،عديدة نبوية
  .ومادية
 عليهم وتغلب املادية الرغبات همعند تقوى الناس من قسم هناك !جلأ

 مكافاة النعم لكل اجلامعة عدن جنة تكون هؤالء وملثل .اجلسدية املطالب
 النعم تعين ال لذا الروحية امللكات عندهم فتقوى خراآل البعض ماأ .جيدة
 يتطلعون همـنأل كثريا، شيئا اخل ....العني واحلور والشرب كلكاأل املادية
 وآية "الفردوس" جنة هيئت هؤالء ملثل .املعنوية واقذولأل الروحي شباعلإل
  .احلقيقة هذه إىل تشري ﴾كْبرأَ اِهللا ِمن وِرضوانٌ﴿

 فإذا" :له حديث يف  الرسول رشدناأ فقد الفردوس جنة لتمييز ونظراً
  )٢(."الفردوس فسلوه اهللا سألتم

 افرـشإ نقطة املخروطية نيتهابِب الفردوس نةفج شي كل وقبل أوال
 مياناإل" يكن مل نإ :ثانياً .خرياتألا اجلنات مجيع على مركزية ومشاهدة
 يف مماأل هذه تتطور مل ذاـل السابقة، مماأل يف ومتطورا متوسعا "بالغيب
 أما .املعاين هذه عندها تتعمق ومل اردة وباملعاين بالغيب املرتبطة األمور

                                                 
 .١٥٥/ ٢ تفسري القرآن العظيم البن كثري،  )١(
 .٤ الترمذي، اجلنة )٢(
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 مياناإل موضوع يف لسابقةا ممألا من كثرأ تعمقها فبسبب احملمدية مةألا
 واللذائذ بالنعم الإ رواحهاأ تشبع فال مورأ من به يتعلق ومبا بالغيب

 .الفردوس جنة دعائها يف تطلب نأب متهأ  الرسول وصىأ لذا الروحانية،
 جنة ماأ خرى،ألا مماأل نعم فقأ هي عدن، جنة نأب القول ميكن يأ

  . حممد مةأ جنة فهي الفردوس
 الرضوان ولكن اجلنة، دخل من لكل متحقق اهللا انرضو نأ شك ال
 والشمول الوسعة من آخر فقأ -عظمهاأو اجلنة ِنعم أمسى يعد الذي- كرباأل

 ألمة الإ هذا يتيسر ولن ،ءشي كل عن مستغنيا نائله جيعل الذي والغىن
 لواء حيمل وهو  الرسول تقدم نأ .احلمد وصاحب احملمود املقام صاحب
 كل فيه يكون الذي احملمود، املقام إىل ووصوله اجلليلة للذات والثناء احلمد
 متهأ تشريف مع ومتوافقاً متناغماً وثناء، محدا ويسمعه تسمعه شيء

   .كرباأل بالرضوان وتكرميها للفردوس املستحقة
  .وترضى حتب ما إىل وفقين هماللّ ورضاك وعافيتك عفوك هماللّ
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 مقابل للمؤمنني الزائلة موالواأل نفساأل يطلب اهللا نأ اآلية هذه معىن
 مقابلها هلم يعطي لكي مواهلمأو نفسهمأ يطلب نهإ !..تزول ال باقية بدائل
 يف موالاأل على متقدمة نفساأل فإن يالحظ كما ولكن .اآلخرة يف اجلنة
 بعدها من يتأوي اآلخرة يف مهيةأ كثرأ تكون النفس نأل ذلك .اآلية هذه
 مل نإ انين يأ .ومثنا قيمة نفاقاإل هذا زاده والذي اهللا، سبيل يف املنفق املال
 زينة الإ ليس الذي املال يعين فماذا فيها الولوج ستطعأ ومل اجلنة دخلأ

 النفس بتقدمي يكون احلقيقة هذه عن فالتعبري لذا اجلنة؟ زينات من بسيطة
  .خرىأ مواضع يف جاء ملا خالفا اهن املال على

 هللا ملك احلقيقة يف هو نسانلإل مؤقت ملك نهأ يبدو ما كل نإ واحلقيقة
 املهداة الضرورية الوسائل مجيع وكذلك لإلنسان ويلاأل الوجود فمنذ .تعاىل
 هذه كل ظهارإ نإ كما .حساناًإو جربياً لطفاً الإ ليس الوجود هذا دامةإل
 قانونيةلإلنسان مع منحه صالحيات  ملك هاـنأوك واهلبات لطافاأل

 ماله بشراء القيام ماأ .ثانيا حساناإ الإ ليس منها لإلفادة معينة وحقوقية
 املال هذا بدل ىليعطَ ها املؤمتنصاحب يد يف خاص وملك مال نهأوك وملكه
 كبري كرم هو .حسانإ كل فوق كرم فهو ضعف لفأ والفاين الزائل وامللك
 مانةاأل هذه يستعملوا نأ ماإ املؤمتنني نإف وجوده عدم رضناف لو أننا حبيث

 بذلك فيخونون هم،ـوشهوات هوائهمأ جتاهإ يف يديهمأ يف املوجودة
 هذا وانأ جاء ما مىت وتفىن الودائع هذه تزول وأ للمال، احلقيقي الصاحب

  .بركة كثرهأو كسب كربأو جتارة فضلأ هؤالء فيخسر الفناء
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 حياءاأل يترك والكرم، طفلبال املتسم العقد ذاه يتحقق عندما ،جلأ
 الفاين، الدنيوي املتاع ويزول .بدياأل الوجود إىل ليصلوا ماكنهمأ الفانون
 حتت القصري العمر ذات الدنيا ترمى ...البقاء دار يف اخلالدة النعم حمله لتحل

 النفس تترك ...بديأ عامل يف خالدات جنات سنابل لتخرج التراب،
 ويف .تعاىل اهللا برضا املقابل يف لتفوز متوازن، بشكل ولذائذها هاـرغبات
 يتم احلرة نسانيةاإل رادةاإل طارإ ضمن تتم اليت املبادلة هذه حتقيق أثناء
  .قسري وحتصيل خذأك أو وشراء بيع شكل يف ظهارهاإب عتناءإلا

 درجة إىل عميق وكوين بشري ميثاق األزل من املمتد امليثاق هذا مثل إن
 التأكيد ومت الكتب هذه يف وتكرر القرآن يفو اإلجنيل يفو التوراة يف ورد هأن

  .خمتلفة أساليب يف كان وإن عليه
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 أن مع الشر، ألدعية بسرعة يستجيب ال نهأ بنا تعاىل اهللا لطف من
 مثالأ غرينا على وأ نفسناأ على آن كل يف شرال دعيةأ على تعودت ألسنتنا

 واحلليم الكرمي الرب وهو تعاىل اهللا ولكن ."بالبالء اهللا هليصب" وأ "اهللا قاتله"
 دعاء كل ستجابةإ يف تعجل ولو .األدعية هذه قبول يف -مثلنا- يتعجل ال

 معينة زمنةأو فترات هناك ولكن .واحدة حلظة يف اجلميع مرأ النتهى وقبوله
 يف دعاء لكل ستجيبأس" تعاىل اهللا يقول نأ فيمكن دعيةألل فيها يستجاب

 العبد يدعوه دعاء لكل ستجابةإ ساعة الساعة تلك تكون يأ ."الساعة هذه
  .آنذاك
 الدعاء اـحيانأ يشمل لـب فقط، القويل الدعاء يف هذا ينحصر وال
 هذه ستجابةاإل ساعة يف املنفذة عمالواأل فعالاأل تدخل يأ .يضاأ )١(الفعلي
 ينبهنا  والرسول .الدوام على هذا إىل نتباهاإل جيب لذا .الدعاء طارإ ضمن

 على تدعوا وال نفسكمأ على تدعوا ال" :يقول عندما الدوام على وحيذرنا
 عطاء فيها يسأل ساعةً اهللا من توافقوا ال موالكمأ على تدعوا وال والدكم،أ

                                                 
مثال، من يبذر احلب .  هو اتباع العبد للقوانني والسنن اإلهلية السارية يف اتمع ويف الكون، الدعاء الفعلي)١(

ملترجما. (حيصد الزرع( 
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 وخللفائهم نبياءلأل عارضنيامل بعض نإف هذا ومع )١("لكم فيستجيب
  :نكارواإل التحدي جمال يف هلم قالو وورثتهم
 ِحجارةً علَينا فَأَمِطر ِعنِدك ِمن الْحق هو هذَا كَانَ ِإنْ اللَّهم قَالُوا ﴿وِإذْ

اِء ِمنمالس ا أَوذَاٍب ائِْتنمن عبارات يرددون أو .)٣٢ :األنفال( أَِليٍم﴾ ِبع 
 :األنبياء ؛٤٨ :يونس( صاِدِقني﴾ كُنتم ِإنْ الْوعد هذَا متى ﴿ويقُولُونَ :أمثال
   )٧١ :النمل ؛٣٨

 بعدو وغضبهم، ضيقهم حلظات من مؤقتة حلظة يف بعضهم ويدع وقد
 اهللايشرع  بينما .هلم والظاملني عليهم املعتدين أعدائهم على صربهم نفاد
 كان لذا .املناسب الوقت حيني عندما الظاملني تدينعامل هؤالء مبعاقبة تعاىل
 .املؤقتة والباليا املصائب أمام أسنام على ويصروا يصربوا أن املؤمنني على

 أعداء عقاب أمر يفوضوا وأن البالء، لرفع يدعوا أن عليهم يدعون، وعندما
 أمر يف صربهم ينفد وال يستعجلوا وأال الغيوب، عالم إىل واإلميان الدين
 هلم لعجل شاء لو تعاىل اهللا ألن .بـهؤالء واجلزاء العقاب هذا إيقاع

 األليم عذابه يؤخر أو وحجمه، الواقع اجلرم عظم حسب يؤجله أو العقاب،
  .لك إخوانا ويصبحوا فيهتدوا اهلداية سبل هلم ييسر أو القيامة، يوم إىل

 حمتاطا شخصا يكون بل أحد، على بالشر يدعو أال املؤمن على جيب لذا
 يبقى وال الكيل به يطفح حىت وقضائه اهللا حكم أمام وتوقري باحترام ويقف
  :الدوام على يدعو أن وعليه .عليه للصرب جمال
   الباليا عنا وادفع حوائجنا إقض البليات دافع يا احلاجات، قاضي يا

  .ومواله ربه إىل التحمل من مزيد على قدرته وعدم حاله ويشكو هذا يقول

                                                 
 .٢٧ الوتر ،؛ سنن الدارمي٧٤ الزهد ، مسلم)١(
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  :﴾قبلة بيوتكم واجعلوا﴿ آية من يأيت ما فهم نستطيع
 مشكلة حتل وبذلك اجلنوب، حنو يأ القبلة، حنو متجهة بيوتلا جعل

  .يضاأ هاـوحرارت الشمس شعةأ
  :على كيدأالت مت جهة فمن ،املساجد ملهمة مالئمة البيوت جعل
 ِبالْغدو ِفيها لَه يسبح اسمه ِفيها ويذْكَر ترفَع أَنْ ُهللا أَِذنَ بيوٍت ﴿ِفي

 داءأب تقوم بيوت إىل شارةاإل متت خرىأ جهة ومن .)٣٦ :النور( واآلصاِل﴾
   .هامة ووظائف مهمات
 نفهم ومسجدا قبلة بيت كل ختاذإب مراأل صدور موضوع تناولنا ذاإ

 دائما عابدا نفسه وجيعل معبدا، يسكنه الذي تالبي نسانإ كل ختاذإ وجوب
 .احلياة من اخلالية كالقبور جيعله وال بالعبادة، بيته وحييي فيه

 هارون خيهأو مبوسى خاصة توصية هاـنأوك تبدو اآلية نأ صحيح
 مكُوتيب والُعاجو﴿ عامة بتوصية ذلك بعد تقوم اآلية ولكن السالم عليهما

 وال مالئمة غري والشروط الظروف كانت نإ يأ ﴾ةَالَالص وايمِقأَو ةًلَبِق
 تقيموا نأ عليكم أو .سرية معابد بيوتكم فاجعلوا العلنية بالعبادة تسمح
  .حوالاأل من حال كل يف تعاىل اهللا لذكر معابد
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  :يأيت كما ﴾كيِلِبس نع والُِّضيِل﴿ تفسريب بعضهم قام
 عن يضلوا لكي مواالأو وثروات زينة ومأله فرعون أأعطيت يارب
  .تاماً ليس املعىن هذا ولكن سبيلك؟
 فضلأ  وموسى "العاقبة الم" هو ﴾ِليِضلُّوا عن سِبيِلك﴿ يف الالم

 نأو سبحانية يةلغا الطائلة موالاأل هذه عطاهمأ تعاىل اهللا نأ يعرف من
 يتساءل لذا .معلومة عاقبة موالاأل هذه عطاءأ ليهاإ نتهييس اليت العاقبة
 سبيلك؟ عن الناس يضلوا لكي موالاأل هذه هلم أأعطيت : موسى
 ولو يريدها، وال واملعصية والضالل الكفر حيب ال تعاىل اهللا نأ صحيح
 يكونون موراأل ذهه يقترفون عندما هؤالء نأ هذا معىن لكان العكس فرضنا
 .الغرض هذا جلأ من مت قد نبياءاأل رسالإ وكأن يبدو بل .اهللا طاعواأ قد

 فيها الكرمي القرآن يف اآليات من الكثري فهناك بداأ كذلك ليس مراأل ولكن
   )٨ :القصص( وحزناً﴾ عدوا لَهم ِليكُونَ ِفرعونَ آلُ ﴿فَالْتقَطَه :مثل "العاقبة الم"

 فرعون نأ عالهأ اآلية معىن لكان الشكل هذاـب اآليات نفهم مل ولو
 غري تفسري وهذا .حزن ومصدر عدوا هلم يكون لكي  موسى التقط
   .مقبول
 هنا شارةاإل متت ،والنتيجة السبب من بكل متعلقا القدر لكون :ثانيا
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 همـاترغب هنا عتباراإل بنظر األخذ دون اهللا ةرادإب املتعلقة النتيجة إىل فقط
 النسبية همـرادتإ وجهوا همـنأ هو املسألة صلأ بينما .همـرادتإو

 نأ يأ .وكفر فسادإو ضاللإ وسيلة والدهمأو مواهلمأ وجعلوا املكتسبة
 املمكن من كان ولكن .عاقبتهم لسوء وسيلة صبحتأ موالأ من ماملكوه
 بطلب اقامو اهلداية طلب من بدال همـنأ يأ .حقها نسانيةاإل ةراداإل اعطاء
 املال نأ وأ .يطلبون وما مايريدون تعاىل اهللا فخلق وعمال، قوال الضاللة
 فلم هؤالء ماأ .جهنم إىل وأ اجلنة إىل ماإ طريقني يكونا نأ ميكن والولد
 .نقمة إىل النعمة فانقلبت "اجلنة حتمالإ يأ" ولألا حتمالاإل يف يفكروا
 األموال احبص فرعون مامأ  موسى مثل فقري شخص يقف وعندما
 حنرافواإل والطغيان والغرور الكرب عوامل كل وتعمل واألتباع، واألوالد
 .مامهمأ الوحيد الطريق هو يبقى الضالل وطريق معلومة، فالنتيجة عملها
 املال لوجود احملتومة النتيجة يعلم فهو لذا هذا يدرك  موسى والنيب
  .ورمحانيته اهللا رمحة نساناإل تسعف مل نإ منها مفر ال اليت والعاقبة والولد
 هاـميلكون كانوا اليت األموال مجيع نأ جيوز :وطمسها األموال هالك ماأ
 يعطهم مل ولكن الدنيا، وزينة األموال عطاهمأ تعاىل اهللا نأ أو ،هلكت قد
 ال فهو السكري بالداء مصاب غنيا نأ مثال لنفرض .منها ستفادةاإل مكانيةإ

 وأ النعمة وجود يكون احلاالت هذه مثل ويف .مايشتهي وشرب كلأ يستطيع
 بل حقيقيا هالكا األموال هالك يكون ال املعىن هذاـوب .سيان وجودها عدم
   .جمازيا



 ١٦٧ 

 

﴿ d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
j i h g f e﴾ ]٩٠ :يونس[  

 ال جلية واضحة احلقيقية سيدرك نسانإ كل نأب حاديثاأل بعض يف ورد
 مل شخص اآلخرة دار إىل ينتقل لن نهأب القول ميكن يأ .موته قبل حمالة
 ميانإ كان وهكذا .مفيداً يكون لن معينة مرحلة بعد مياناإل ولكن .يؤمن
 قال لقد !..جلأ .واناأل فوات بعد اءـج الذي النوع هذا من فرعون
 فائدة يأ فيه هناك يعد مل وقت يف ذاـه قال ولكنه "..آمنت" :فرعون
 يضاحإل تعبري وجزأ وهو "آلئن؟" :سؤال اآلية مدوا يف نرى لذلك .عملية
 عصيت وقد" :بينما اآلن عقلك إىل هذا أتبادر ن؟اآل آآمنت :يأ األمر هذا
 اللحظة حىت عاصيا كان نهإ "ن؟آآل" :تفهامـساإل من ونفهم ؟"قبل من

 وجيشك حصانك هيأت عندما عاصيا كنت لقد ...هذا لقوله السابقة
 وارجعت ورجعت آمنت نكأب نذاكآ قلت ولو . موسى لتعقب
  .واناآل فات ولكن .صاحل كعبد العيش فرصة لوجدت جيشك

 قبول عن ميتنع ومل حنوه، توجه عبد ميانإ مينع مل تعاىل اهللا نإ واخلالصة
 وهذا .وانقضى فات قد كان التوبة آوان نأ  هومراأل يف ما كل .مياناإل هذا
  .وفهمها اآلية تقييم طرق سلمأ من

 قلبه على ذلك خطر مأ آمن؟ بانه يغرق وهو بلسانه فرعون قال هل
 التوبة خاطر ورود جمرد نإف واجلماعة السنة هلأ عقيدة حسب آنذاك؟
 ظرفا يعد التلفظ نإ لـب .تلفظا يعد الصحيح الوقت ويف صحيح بشكل
 كان خرىأ آية حسب فرعون نأ غري .نساناإل قلب داخل املظروف للمعىن

 أو )٨٥ :املؤمن( بأْسنا﴾ رأَوا لَما ِإميانهم ينفَعهم يك ﴿فَلَم :الفرصة فاتته قد
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 ليكون ببدنه اهللا جناه لذا .احلرج الوضع ذلك من نفسه ليخلص هذا قال أنه
 مل الرهيبة احلرجة اللحظة تلك يف وهو فرعون نإف هذا وعدا .للعاملني عربة

 وهارون موسى قبل من له املوصوفة يلةاجلل الذات وإىل تعاىل اهللا إىل يلتجئ
 يأ .اسرائيل بنو به آمنت مبا آمن بأنه فج بتعبري قال بل السالم، عليهما
ه ملفهوم اإلميان عند بين إسرائيل فهو دراكإ يف ضبابيا يزال ال فهم حنو توجه

  .حىت يف إحيائه الذي جاء متأخراً مل يصب حقيقة اإلميان
 نهأ نقول نإ وجيوز دهريا كان فرعون نأ نارأي التاريخ إىل نظرنا ذاإو
 مثالأ عند صعبا يكون الفجائي السريع ميانواإل ".النظرة مادي" كان
 موسى بنبوة مياناإل كان نإ الصحيح مياناإل شرط نأب علما هذا .هؤالء
 له، شريك ال الذي حداأل الواحد باهللا مياناإل جانب إىل به والتصديق 
 كان بل خالصا كامال مياناإ يكن مل احلرجة اللحظة كتل يف فرعون ميانإفإن 

  .آمن نهأب يقول وهو كفراً يرتكب
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  :يونس قوم عن العذاب كشف
 هاـب اهللا يعامل مل القوم هلذا اهللا قبل من خاصة معاملة تكون قد -١
  .عدب من وال قبل من غريهم قوما
 ولكن ،هاـأسباب بظهور ووقوعها الباليا قدوم ماراتأ تبدو قد -٢
 غضب رفع يف وعامال سببا يكون ثناءاأل تلك يف ما ومعروف وبر خري عمل
 نفسهمأ إىل رجعوا العذاب، ماراتأ يونس قوم ىأر وعندما .وعذابه اهللا

 همـنأ ةعيفض رواية ويف .اهللا إىل نابتهمإو توبتهم علنواأو اهللا إىل وتوجهوا
 وحسب ."الظاملني من كنا ناإ نتأ الإ لهإ ال سبحانك" وتكرار بقول بدأوا
 تسبيحهم كان فقد -الرواية بطريق وليس الكشف بطريق- املتقني حدأ بيان

 اهللا الإ لهإ وال هللا واحلمد اهللا سبحان" :هي وحوقلتهم وتكبريهم وحتميدهم
 ومتعهم عنهم عذابه تعاىل اهللا فعفد "باهللا الإ قوة وال حول وال كربأ واهللا
   .خرةلآل ستعدادلإل ونصيب مكان فيها حياة ووهبهم حني حىت
 كتب قوم يأ نيب مرأي تعاىل فاهللا تعاىل هللا السبحانية العادة وحسب -٣
 اخلاص جتهادهإب بلدته ترك  يونس ولكن .بلدته مغادرة العذاب عليهم
 النيب هلذا تعاىل اهللا من املوجه عتابال فكأن لذا .املغادرة أمر تيهأي نأ قبل

 وراء الكامن السبب هو كان -نبوته ملقام ومالئم مناسببشكل - الكرمي
 ،الصواعق خطر الصواعق مانعة متتص مثلما متاماً قومه عن العذاب كشف

 .تفاصيلها اجلميع يعلم واليت جاها اليت احلوادث تتابعت مث
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 يا" :مبعىن يتأوت "فلوال" لكلمة ادفةمر القرآن يف الواردة "هالّ" وكلمة
 رؤية قبل آمنت قرية هناك كانت ياليت" اآلية معىن خالصة وتكون "يتل

 ضمين معىن وفيها "أهلكناها اليت القرى بني من امياا ونفعها العذاب
 حاملا وأ العذاب، وقوع قبل ليهإ نابةواإل اهللا إىل والرجوع التوبة لتشويق
  .الباليا قبالإ أو عذابال وقوع عالمات تظهر

 وال مهماً ليس نينوى، قرية ويف املوصل مدينة قرب القوم هذا وكون
 للتقديرات الصحيح التقييم هنا فاملهم .نتيجتها وأ احلقيقة جوهر من يغري
 تأويل" طريقها ينري اليت شاراتواإل ماراتاأل وتفسري والنبوية، هليةاإل
 حنو والتوجه احملتملة خطاراأل مجيع ضد نتباهإو يقظة يف والعيش ،"حاديثاأل
 باطالً الباطل رناأو .تباعهإ وارزقنا حقاً احلق رناأ ربنا :حوالاأل مجيع يف اهللا

  .جتنابهإ وارزقنا
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 عالمة مضيفه قبل من ليهإ قدمامل الطعام إىل يده الضيف مد عدم كان
 ذلك عرافأو تقاليد حسب الزيارة نية وسوء الضيف نية بسوء تنذر

 ومذهلة غريبة كانت الضيوف هاـب تىأ اليت الرسالة نأ واحلقيقة .الوقت
 كانوا الضيوف نأ صحيح . براهيمإ مثل واهأو حليم لنيب سيما وال

 وطأة خيففون نراهم لذا طبيعتهم من والشرب كلاأل يكن ومل مالئكة
 ومناسب تدرجيي بشكل الزيارة سبابأ وتقدمي املالئكي همـباسلوب املفاجأة

 حلظات  براهيمإ عاش .اجلانبني من املتقابل بالسالم بدأ الذي اللقاء مع
 نتيجة هذا وكان والحظها، تلقاها اليت شاراتواإل مياءاتاإل من خوف
 نّأ -ميلكها اليت املعرفة فقأب- سحأ فقد .حاديثاأل وتأويل النبوة لفراسة

 وبعد .وصالهأ يف الرعب عن ةبعيد خمافة سرت لذا ستحدث، غريبة حداثاأ
 الثائرة، املشاعر حمل النبوي املنطق وحل الصدمة، دهشة من ختلص حلظات
 ولكن واخلطاب الكالم يف نفسها عن تعرب عنده والسلم احللم صفة وبدأت
  .آنفاً ذكرنا اكم البداية حلظات عاش أن بعد
  :يأيت ما ذكر فنستطيع قائمة السالم عليها سارة مرأتهإ لكون بالنسبة ماأ
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 وجود فرضنا لو وحىت .الضيوف خدمة تريد كانت هاـنأل قائمة كانت
 للضيوف تعظيما بنفسها خبدمتهم القيام فضلت هاـنأ الإ عندها، خدم

  .هلم وتكرميا
 وهي قائمة فبقيت ووجلة لقةق جعلتها للضيوف الغريبة طواراأل نأ وأ
 حىت وأ هلا، البشرى الضيوف تقدمي حىت ستمرإ ووجلها قلقها نأو تترقب

   .هاـبدن ىوعل عليها طرأ الذي بالتغيري حساسهاإ
 مثلما تعاىل اهللا من مبعجزة املالئكة رؤيتها منذ حامالً صبحتأ هاـأن وأ
 حستأ عندما هاـنإو .مامهاأ امللك رأت عندما السالم عليها مرمي محلت
  .وفرح حرية ضحكة إىل قلقها نقلبإ نفسها يف بذلك

 سن يف أي" ،آيسة كانت السالم عليها سارة نأ القوى حتمالواإل
 املمكن من يكن ومل .مسنة كانت هاـنأل احليض عن منقطعة يأ ،"اليأس

 لذا حتمل، نأ احليض عن منقطعة مرأةإل -السارية سباباأل حسب-
 كثراأل يف بذلك تشعر واملرأة .الدم وخرج آنذاك بدأ احليض نأ فيحتمل
 بذلك شعرت عندما السالم عليها سارة ضحكت لذا وواقفة قائمة وهي

 .حتققت البشرى عالمات نأل ويعقوب، باسحق املالئكة هاـبشرت وعندما
 وهذا "املرأة حاضت" مبعىن "املرأة ضحكت" مجلة يتأت العربية اللغة ويف

  .اعلم واهللا حتمالاإل وهذا املالحظة هذه يقوي
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 هتماماإل ظهارإ وعدم الطلب وعدم الرغبة، عدم مبعىن "الزهد" يأيت
 عن املعرض الشخص هو "الزاهد" نإف اجلميع يعلم وكما ،والنبذ والترك
 فهم ﴾الزاِهِدين ِمن ِهِفي ﴿وكَانوا اآلية فمعىن لذا .خرةاآل على واملقبل الدنيا
  .عنه ومستغنني فيه زاهدين كانوا

 أم أأخوتة معدودة؟ دراهم خبس بثمن  يوسف باع الذي من ولكن
 املفسرين نرى لذا .واردان حتماالنفاإل اآلية تعيني لعدم القافلة؟ صحابأ

 فقد ببيعه، قاموا الذين هم اخوته كان نإف .املوضوع هذا حول خمتلفني
 سيكون بل املستقبل، يف هاما شخصا سيكون نهأ يعرفوا مل مأل كذل فعلوا
 حر نسانإ وهو باعوه يأ فشروه بسرعة منه التخلص رادواأ لذا كرميا، نبيا

 دراهم خبس بثمن باعوه لقد يعدله، نأ سرهأب الدنيا مال يستطيع ال وشخص
 ميو حىت السنوات تلك كل ندمه وعاشوا العمل هذا وزر ومحلوا معدودة
 فيه يستطيعون وضع يف يكونوا مل العمل هذا خوتهإ اقترف وعندما .لقائه

 والتردد احلرية وكانت االضطراب يف غارقني كانوا فقد اهلادئ، التفكري
 .معدودة دراهم خبس بثمن فباعوه بسرعة منه التخلص ارادوا لذا يلفهم،
 أخوته كانوا باعوه الذين نأ إىل تشري هنا املرسومة النفسية الصورة وهذه
 للعبد القافلة صحابأ وبيع مباحا، كان العبيد بيع نأل .غريهم احدا وليس
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 ال لذا طبيعيا، مراأ كان به ويتاجروا مصر يف يبيعوه لكي اشتروه الذي
 حتمالإ وجه هناك ولكن القافلة، صحابأ مع النفسية احلالة هذه تنطبق
 البئر تلك يف يوسف على عثروا عندما القافلة صحابأ نأ وهو فقط، واحد
 ضحية يكون نأ بد فال هناك، يسقط نأ ميكن ال مثله نأ عرفوا العجيبة
: يوسف( ﴾مغُالَ هذَا رىبش يا قَالَ﴿ آية تفسره ما هو وهذا غريبة، حادثة
 هذا بيع يف يسرعوا نأ عليهم كان لذا .وموسيقى وصوتا كالما تفسره )١٩

 وطلبوا هذا يفعلوا مل نإ خشوا وقد .رىخاأل عماهلمأل يتفرغوا لكي الغالم
 باعوه الذي البخس الثمن ذلك حىت خيسروا نأ للغالم احلقيقية القيمة وحبثوا

  .به
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  :اآلية هذه وتفسري مآل تقدمي عند خطأن العادة يف يرتكب

 مثل عمالهأو حوالهأ مجيع يف وخملص صاحل شخص تقدمي يتم -١
 لذا .عادي شخص كأي وأهوائه ملشاعره أسري شخص وكأنه  يوسف
 نأو ليهإ مالت العزيز امرأة نأب اآلية هذه تفسري عند حيسبون هؤالء نرى

 السابقة حياته طراز ولكن .ربه برهان ىأر ولكنه ليها،إ مال  يوسف
 صرف يأ اآلية، دوام يف داملوجو املعىن وكذلك والصالح، بالصدق املتسمة
 العبارة اءتـج حيث املخلصني، ادـالعب من وكونه عنه والفحشاء السؤء
 باهلبة خالصاإل إىل وواصال خملصا خصاـش كونه يأ املفعول اسم بصيغة
 هذاـب اآلية هذه نفهم لذا .فيه له خيار ال الذي الرباين وباللطف الربانية
   .الكرمي النيب هذا حق يف سليب ظن يأ إىل الذهاب مينع الذي املعىن
 نسانيةاإل للفطرة معاكسة صيغة يف اآلية هذه يتناولون الذين ماأ -٢

  .شهوية رغبة يأ ميلك يكن مل  يوسف نأب فيقولون البشرية وللطبيعة
 بشر أيضاً نبياءفاأل .الفكرين هذين طراز يف نواقص وجود يف شك ال
 هذه من البشر وقـف فهم ومصانني معصومني همـكون زاوية من ولكن
 ولكنها لديهم الشهوات توجد .والصيانة العصمة زاوية من يأ الزاوية،
 هنا واآلية .وعزمها سيطرا هرقو احلازمة النبوية اإلرادة قيادة حتت شهوات

 لديه الشهوة وجود من الرغم فعلى لذا ، يوسف ءةابر تسجيل تريد
 ميل فلم القوية رادتهإ واستعمل هليإلا واحلفظ هليةاإل الصيانة إىل التجأ فانه
  .أبدا املرأة إىل
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 تهم دقَلَو﴿ تعبري يستعمل هناك حدث ما الكرمي القرآن يرسم وعندما
 امليل هذا تفسري ميكن وال حنوه، املرأة ميل على صراحة يدل وهو ﴾ِهِب

 ةالنهاي حىت  ليوسف مفتوحاً كان اال أن أي .باالمتحان أو بالدعابة
 كان أي ...ربه برهان ضمن الدوام على كان ولكنه .املقفل املكان ذلك يف

 تلف ومهابة منه خمافة مع باهللا املخلص تصالواإل واملعرفة اإلميان دائرة ضمن
 الظروف كل أن مع .الصلبة القوية لإلرادة امنوذج أفضل فقدم ،كيانه كل

 الظروف هذه افذمن كل سد أنه إال اجلسد وتغوي مواتية كانت والشروط
 وبددها الظروف تلك كل فوق ومسا .)٢٣: يوسف( ﴾اِهللا اذَعم﴿ لهبقو

 اليت اللحظة تلك يف صانه ما إن .بالعظماء الالئق اخلاص عمقه مظهراً وفتتها
 عفته وىـس يكن مل اإلمث هاوية إىل اإلنسان جلر الشروط كل توافرت
 نهإ مث .الكامل اإلنسان حنو -املخلص بفكره- املتوجهة وإرادته وعصمته

 ورجل الطاعة، هذه إىل الناس ودعوة اهللا طاعة موضوع يف خمتاراً إماماً كان
 بعفته يخازلَ شهدت املناسب الوقت حان عندما أنه واحلقيقة .ورسالة دعوة

  .)٣٢: يوسف( ﴾ولَقَد راودته عن نفِْسِه فَاستعصم﴿ فقالت وعصمته
 الَِّذي فَذَِلكُن ﴿قَالَت :يقول هناك حدث ما الكرمي القرآن يرسم وعندما

 لَيسجنن آمره ما يفْعلْ لَم ولَِئن فَاستعصم نفِْسِه عن راودته ولَقَد ِفيِه لُمتنِني
 )٣٢ :يوسف( الصاِغِرين﴾ ِمن ولَيكُونَ

 ميلك كان كما ولة،رج املمتلئ الوسيم للشاب مثاال  يوسف كان 
 مجاله كان يأ داخليا ومجاال نفسيا مجاال -اآلخرين نبياءاإل سائر مثل-

  .العميق الداخلي جلماله وموازيا ومكمال متمما اخلارجي
 نظرهم حيولون الذين الناس مستوى إىل الوصول تستطع فلم زليخا ماأ
 هوائهاأ بلق من غلبت بل اخلالد، إىل الزائل ومن ،الباقي إىل الفاين من

 طارإ يف منحصرا املضطرم واحلب املشتعلة الرغبة هذه وبقيت ها،ـورغبات
 ، ليوسف واخلارجي الداخلي اجلمال هذا إىل ضفناأ فاذا .فقط اجلسد
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 مرة آدم ابنبه  واخندع تكرر  آدم منذ استمر الذي اخلطأ نأ نرى
 قطّعت فكي رأت نأ بعد العزيز ةأمرإ نأ نرى عالهأ اآلية ويف .خرىأ

 النسوة هؤالء والئمة ضعفها ومربرة نفسها عن مدافعة قالت أيديهن، النسوه
فَذَِلكُن ﴿ فقالت ،حبا به شغفت قد هاـنأ من بينهن فيما تناقلن اللوايت

 على شاهدة النسوه هذه حال وكانت .)٣٢: يوسف( ﴾الَِّذي لُمتنِني ِفيِه
 .نسائي عترافإ وأول  فليوس لبابباأل يأخذ الذي اخلارجي اجلمال

ولَقَد راودته ﴿ قالت عندما العزيز مرأةإ قبل من فكان الثاين عترافاإل ماأ
مصعتفِْسِه فَاسن نالنيب هذا عفة على شهادة اضيأ وهو .)٣٢: يوسف( ﴾ع 

   .وطهارته وعصمته ورصانته
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   :زوايا عدة من آليةا هذه تفسري ميكن
 شاع قد اليوم ذلك يف النسوة هؤالء تناقلته الذي املوضوع هذا نإ - ١
 ذلك يف الشائعات هذه لقطع الضروري من كان لذا .مصر يف وانتشر
 على وذلك بريئا، كان نإو جنهـوس  يوسف هامـتاب القيام اتمع
 كل يف القانونية مالنظ عتادتا وقد العزيز رأةمال الظاهرية الرباءة حساب
  .احلاكمة الطبقة قوة مامأ تنحين نأ عهد
 دفاع يأ نأل .بسجنه قاموا عندما نفسه عن  يوسف يدافع مل - ٢
 حول كثرية استفهام عالمات مـرس نفسه الوقت يف يعين كان نفسه عن

 وعفة رفهـش يصون نأ نيب كل على بينما .وعفته املقابل الطرف شرف
 اـالزن من نفسه يصون بينما يأ .أيضا اهلوان من هوكرامت املقابل الطرف
 من السجن يف قضى نأ وبعد .فعال هذا فعل وقد .الغيبة من لسانه يصون
 مدة منذ نسيت قد الشائعات تلك كانت سنوات عشر إىل مخساً عمره
 يوسف خرج وعندما .هاـب علم على اجلديد اجليل يكن مل كما طويلة،
 ل آخر وبتعبري .الشائعات تلك من اثر أي يكن مل السجن منفض 

 سبيل يف السجن يف عمره من سنوات عشر أو مخس قضاء  يوسف
  .اآلخر الطرف وعرض مسعة على احلفاظ
 ظلما  يوسف اموا الذين قال سنوات عشر وبعد النتيجة، ويف

 اجلميع به يسلم وكما .ءتهابر واعلنوا )٥١: يوسف( ﴾الْحق حصحص اآلنَ﴿
 اآلخرين قيام وبني ءتهابر عالنإب الشخص قيام بني جدا كبريا فرقا هناكفإن 
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 .اآلخر الطرف قبل من تعلن  يوسف ءةابر وكانت ءة،االرب هذه عالنإب
  .الناس بني ومفعوال تأثريا أكثر كان الذي عالناإل هذا

 من تقييمهم حسب  يوسف برآءة على دلةاأل توافر من الرغم وعلى
 ايديهن قطعن الالئي والنساء ،دبر من أو قبل من قد قد القميص كون

 النيب هذا سجن فقد هذا من الرغم على ...بعد فيما برباءته وشهادن
 وينضج السجن اآلم يقاسي لكي برياءاأل للمسجونني وقدوة كمثال الكرمي
 الظاهر حسب وخادم كأسري دخله الذي السجن من خيرج مث هناك،

 واحلقيقة .الواقع يف املصري للشعب وكحبيب فكارألوا للقلوب وكحبيب
 مرحلة دخل قد كان حريته وفقد السجن فيها دخل اليت اللحظة يف نهأ

 ظالم حنو تدفعه نانيةواأل هواء األكانت وبينما .فيها والنفوذ القلوب حكم
 قيامه وجبانب .والقلب الروح حلياة جديد بعث حنو يسري كان السجن،
 ميت، جمتمع إىل احلياة روح بنفث يقوم كان نسايناإل كماله بتحقيق

 وإىل السالم عليهم وعيسى وسليمان وداود موسى إىل ميتد درب ضاءةإو
 حتقق وقد .الفراعنة اهرام فوق من الدرب هذا اضاءة ... الكائنات فخر
   .بعده من جاء ملن مجيلة ذكرى  يوسف وبقي هذا كل
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 يعقوب وصاها اليت التوصية هذه من لبالا على خيطر ما تلخيص ميكن
   :مايأيت بنيه

 حسين املنظر، يمجيل كانوا  يعقوب بناءأ نأ املفسرين بعض يقول
 جلبوا همـنإو نظار،األ جتلب قيافة ويذ الطلعة يهيـب والشمائل الشكل

 ظهورهم كان الذ .وىلاأل همـزيارت يف املصري الشعب نظارأو امللك نظارأ
   .البعض حسد هلم جيلب قد الثانية للمرة الناس مامأ

 عالقة وتأسيسهم متقاربة وبفترات ملصر املتكررة همـزيارت نأ كما
  فـيوس مقام على التأثري املمكن من كان  يوسف مع محيمة
 ملاذا" :مثالأ من شائعات انطالق املمكن من وكان .الرمسي موقعه وعلى
  ."خرىأ مرة العشرة األخوة جاء لقد" وأ "هلؤالء؟ املتميزة املعاملة هذه

 اليت باملعاملة بنيامني يعاملوا نأ خاف  يعقوب نأ توقع ميكن كما
 جيمعوا ال لكي اثنني اثنني يفرقهم نأ فأراد ، يوسف هاـب عاملوا

 .اخلصوص هذا يف مرهمأ

 من مصر حياءأب القيام مصر يدخلون وهم سرائيلإ لبين املمكن من كان
 هذا لتحقيق السرية مبدأ إىل ستنادإلا األفضل من كان لذا املعنوية، الناحية
 التفرق بل كمجموعة، الظهور وعدم التجمع عدم يأ .اخليال وهذا احللم

 .فراداأ

 جيب وظيفة وهذه سباب،األ عامل يف التدابري ختاذإ يعد هذا كل طبعا
 يعين ال ستراتيجياتاإل ووضع التدابري اختاذ ولكن .العامل هذا يف هاـمراعات



 ١٨١ 

 وهذه التدابري هذه تتخطى اليت والباليا املصائب مبنع قيامه بالضرورة
 التدابري اختاذ مع بانه مراأل هذا عن  يعقوب عبر لذا .ستراتيجياتاإل

 :يقول نراه لذا سباب،األ مسبب تعاىل اهللا على يعتمد فهو واألسباب
 أُغِْني وما متفَرقٍَة أَبواٍب ِمن وادخلُوا واِحٍد باٍب ِمن تدخلُوا ال بِني يا ﴿وقَالَ
نكُمع اِهللا ِمن ٍء ِمنيِإِن ش كْمِه ِهللا ِإالّ الْحلَيع كَّلْتوِه تلَيعكَِّل ووتفَلْي 

  .)٦٧ :يوسف( الْمتوكِّلُونَ﴾
ا علَيك توكَّلْنا وِإلَيك أَنبنا وِإلَيك ﴿ربن:  يعقوب قاله ما نقول وحنن
ِصريالْم   ِزيزالْع تأَن كا ِإننبا رلَن اغِْفروا وكَفَر ةً ِللَِّذيننا ِفتلْنعجا الَ تنبر

﴾ِكيم٥-٤: املمتحنة( الْح(.   



 ١٨٢

 

א
﴿ t s r q p o n m l k j i h

 y x w v u{ z﴾ ]٣١ :رعدال[  

 وتقطيع اجلبال تسيري مكانباإل كان لو فانه اآلية هذه تفاسري بينت كما
 التوراة الكتاب هذا يكون فلن ما، بكتاب املوتى وتكليم وتكسريها، رضاأل
 إىل نظاراأل تعاىل اهللا يوجه وهكذا .بالقرآن يكون بل الزبور وأ جنيلاإل وأ

  .الكرمي القرآن
 عدم نأو .املعجزة وقوع ذلك معىن لكان كلها راألمو هذه حدثت لو
 حياناأ السالم عليهم نبياء األيطلبها كما وحتققها وحدوثها املعجزات وقوع
 النبوات لتصديق تأيت اليت املعجزات هذه نأ يعين قوامهمأ هداية جلأ من

  .وحدها هليةاإل باملشيئة مرتبطة
 وحتدد وتعلن املنحرفة فكاراأل توجيهب تقوم ﴾ايعِمج رمَألاْ ِهللاِ لْب﴿ آية إن
 وكل واملعنوية املادية القوى مجيع نأو يطلب ينأ ومن يسأل نأ جيب ممن

 كل وحيقق يفعل نأ يستطيع شاء ما مىت نهأو .وحده تعاىل بيده التاثري وسائل
 إىل هاـب والوصول القلوب هداية يستطيع نهأو .اليها املشار مور األهذه

 ال نهأو .اخلارقة واالمور املعجزات ظهارإ دون من حىت طمئناناإل ءشاطي
 رضألا لدك وأ اجلبال، لسير شاء فلو .ليهإ بالنسبة حمال ءشي يأ يوجد

 جسادهمأ وبليت عواماأل آالف منذ ماتوا الذين املوتى جعل وأ وقطّعها،
 ميكن ال -حصلت ان- املعجزات هذه مجيع تأثري نإ واحلقيقة .يتكلمون
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 هذه فإن لذا .هدايتها اهللا شاء اليت القلوب يف القرآن حيدثه الذي تأثريبال قياسه
 إىل بالنسبة ضئيال شيئا تبقى كبرية هاـترون اليت واملعجزات العجيبة موراأل

 عن والتنقيب البحث ردمتأ نإو .القرآن حيدثها اليت الشاملة العاملية الثورة
 خارقة وخيالكم نظاركمأ مامأ تبدو اليت واملعجزات احلوادث هلذه سبب

 األسباب زاوية من املوضوع إىل نظرنا نإ السبب هذا هو القرآن نإف وعجيبة،
 يف احلياة ونفخ رضاأل وقطع اجلبال لسير تعاىل اهللا شاء فلو .واجلذرية العامة

 .مور األذههل ليس القرآن ولنـز سبب ولكن .تتكلم وجعلها األموات
 املوجود، احلايل اإلنسان هذا من جديد منط انشاء هي القرآن تنـزيل فحكمة
 فيها، مياناإل حاكمية انشاءو فيها، النفوذ لغريه الميكن اليت القلوب إىل والنفوذ

 مجيع بتحقيق ووعده .الفاين اإلنسان مامأ والبقاء اخللود طرق وتعيني ظهارإو
 لوداخل على ووجدانه قلبه نافذة من التفرج يستطيع جعله بل وآماله، مانيهأ

 األهم فأن ذنإ .اآلخر العامل إىل بعد ينتقل مل وهو اخلالدة السعادة وعلى
  .القرآن تنـزيل حكمة من النواحي هذه معرفة

 األرض وتقطيع ومشاال، ميينا وقذفها اجلبال لتسيري املؤقت التأثري نإ أجل
 الدائمي التأثري جبانب شيئا يعد ال بالتكلم، املوتى امظع وقيام وتفتيتها

  .وخافتا ضئيال تأثريا يبقى بل .نساناإل على للقرآن الباقيو
﴿لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبٍل لَرأَيته خاِشعا متصدِّعا ِمن خشيِة اِهللا﴾ 

  )٢١: احلشر(
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 سورة من اخلامسة اآلية وهي اآلية، هذه مبثل تنتهي مواضع أربعة هناك
 من عشرة التاسعة واآلية لقمان سورة من نووالثالث الواحدة واآلية براهيمإ

 سياق تدقيق مت ولو .الشورى سورة من نووالثالث الثالثة واآلية سبأ سورة
 على تعاىل اهللا نعمهاأ اليت النعم عقابأ يف تأيت هاـبأن سيالحظ اآليات هذه

 صبار لكل ووحدانيته اهللا وجود حول آيات هناك بأن يقال مث اإلنسان
 اهللا نعم نإف القرآن يقول وكما .وللشاكر للصابر مبالغة صيغة ومها شكور،
 وادعت نِْإو﴿ حنصيها نأ نستطيع ال بعدها قمنا لو حبيث كثرية اإلنسان على
 يف يعيش يتال والعادة األلفة ولكن ،)٣٤: إبراهيم( ﴾اوهصحت الَ اِهللا ةَمعِن

 الإ وقيمتها النعم هذه بقدر حيس ال جتعله جبسده املرتبط اإلنسان ظلها
 بعد وهي النعم هذه بقيمة اإلنسان معرفة هو األصل ولكن .عنه تزول عندما

 النعم هذه تسلب وعندما .جوارحه بكل اهللا إىل والتوجه وقريبة، موجودة
 يف اجلميل بالصرب األلتزام اعلين عبوديتنا تفرض - عديدة حكم على بناء- منا

 ربنا يا وقهرك لطفك نإ" :الدوام على نقول نأ وعلينا ،األحوال مجيع
 تاييدا وذلك هللا، عبوديتنا ينايف سليب تصرف يأ نتصرف وأال "سواء

 وليس خري، له كله أمره إنّ املؤمن ألمر جباًع" :الشريف النبوي للحديث
 تهأصاب وإن له، خرياً فكان شكر راءس تهأصاب إن ؛للمؤمن إال ألحد ذلك
  )١(."له خرياً فكان رصب ضراء

                                                 
 .٦١؛ سنن الدارمي الرقائق ٥/٢٤، ؛ املسند لإلمام أمحد٦٤ الزهد ، مسلم)١(
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   ؟ملاذا ولكن والشاكر، للصابر املبالغة صيغة ذكر القرآن نأ صحيح
 تعاىل اهللا أنعمها اليت النعم بني من صغرية نعمة هناك توجد ال ألنه ذلك

 أم ة؟صغري نعمة اخلمسة ألصابعآ ؟صغرية تعد نعمة يأف …نساناإل على
 اآليات هذه يف املذكورة النعم أم ؟وعملها فواهناأ يف املوجودة اللعابية الغدد
 أم ...احلياة أم ...املاء أم ...اهلواء؟ أم البحار؟ يف السفن تسيري من
 عليها نقول نأ نستطيع نعمة هناك توجد ال ...كال ...منها؟ أي ...ميان؟اإل
 وعندما .النعم هلذه كثري شكر كهنا يكون نأ جيب ذنإ .صغرية نعمة هاـنإ

 اصرب الذهاب هذا يستوجب -االبتالء حكم من حلكمة- النعم هذه تذهب
 بديع ستاذواأل .اجلميل للصرب منوذجيأ مثال  أيوب والنيب .مجيالً
 النعم مجيع خذأ فبعد ".الصرب بطل" كان نهإ عنه يقول النورسي الزمان
 الصرب بطل نإ مث .تعاىل اهللا حنو توجهه أو طوره وأ حاله تتغري مل منه الدنيوية
 مجيع امام اليأس إىل ينحرف مل ميانهإل نتيجة صربه كان الذي هذا والعرفان

 ألسباب احلقيقي املعىن يدرك كان نهأل بالصرب تذهب اليت والشدائد احملن
 قلبه كان لذا .خيرة جوانب للشرور نأ جيدا يدرك وكان واحملن، املشقات
 صربه وقاتأ يف واحلمد الشكر إىل بل القلق إىل ينـزلق ومل ميانباإل مفعما
  .احملن على
 قوة مع يتناسب وهذا وعاطفة، باحساس والشكر الصرب أداء جيب نهإ مث
 خوطب الذي فالنيب .ومسؤوليته وظيفته اطار وضمن اإلنسان وعرفان إميان
 مأموراً كان )٥ :إبراهيم( ﴾وِرـالن ىلَِإ اِتملُالظُّ نِم كموقَ جِرخأَ﴿ بـ
 بـ  نبينا خوطب بينما .ورـالن إىل الظلمات من فقط قومه خراجإب
﴿خِرلتج النِم اسلُالظُّ نىلَِإ اِتم خراجإب كلف أي )١ :إبراهيم( ﴾وِرـالن 

  .املُهمة هذه جو  وعاش النور، إىل الظلمات من الناس
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 ناحية من يشري اإلهلي، القدر إىل واملستأخرين املستقدمني علم يشري بينما

 وأ- خيلق الذي هو املاضي قخلَ نم نأل ذلك .يضاأ التوحيد إىل خرىأ
 علم صدد يف اآلتية املالحظات الذهن إىل يتبادر قد مث .املستقبل -سيخلق

   :واملستأخرين املستقدمني
 آدم زمن يف اآلتني مثال الدنيا هذه إىل اآلتني من املستقدمني نعلم حنن
، بعده من اآلتني ونعلم.  

  .منكم واملستأخرين سالماإل يف الدخول زاوية من منكم املستقدمني ونعلم
  .واملتأخرين الصالة صفوف يف منكم املتقدمني ونعلم
 وجزيئاا جسادكمأ ذرات يأ وأواخرها، حياتكم أوائل ونعلم

  .خنرة عظام إىل القرب يف تتحولون كيف مث الية،احل حوالكمأو
 أصحاب نعلم اـانن :نقول وأوسع أمشل بتعبري هذا عن عربنا ذاإو

 الصفوف صحابأو حسانواإل المـسواإل مياناإل يف املتقدمة الصفوف
 هذا وفروع تفصيل يف دخل من وهناك .مورألا هذه يف واملتعثرين املتأخرة

 اصحاب يأ- اجلامع إىل القدوم يف باملبكرين القول إىل وصل حىت مرألا
 صحابأ من ليهإ القدوم يف واملتأخرين -الصالة يف وىل األالصفوف
  .املتأخرة الصفوف
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 املوجودة البكتريات بسبب يكون قد اإلنسان منه خلق الذي الطني تعفن
 إىل شكل ومن حال إىل حال من قلبت مث متعفناً، لزجا طينا البداية كانت فيه

 إذا يرن مطبوخ فخار إىل "مسنون محأ" من حتول حىت الزمن مبرور شكل
 ولكن أيضاً صحيحاً العكس يكون وقد "صلصال" إىل حتول أي عليه، نقرت
 وجود نتيجة وللتغري للتبدل معرض طني هناك جهة فمن .كثرياً تتغري ال النتيجة
 ال يابس جاف طني أخرى جهة ومن بروتيين خليط كأنه أي فيه، جمهرية أحياء
 لتفريغ وإرادته وقدرته اإلهلي العلم توجه وحىت .جمهرية أحياء أي فيه توجد
 كمعجزة إليه إهلية نفخة وتوجيه إنسانية صورة وإعطائه قالب يف الطني هذا
 ذلك حىت …اإلهلية وللصفات لألمساء حموراً اإلنسان هذا يكون لكي خلق
  .احلياة عن بعيداً والطني املاء بني برزخ يف اإلنسان يبق احلني
 يتجاوزوا أن منه أفراد يستطيع ال إنساناً …إنسانا الطني هذا صار مث

 وإمكانية اليوم، حىت التعفن قابلية معه محل هذا جانب إىل ولكنه املالئكة،
باألمساءو بالصفات عالقته بنسبة اخلري إمكانية حيمل أنه ومع .خري أي من اخللو 

 مجيع يعكس الصفات، هذه من خيلو اليت األدوار يف فإنه اإلهلية، احلسىن
  .مسنون محأ من األوىل نشأته خصائص
 يبذل ومل خلقه، من املنشود اهلدف لتحقيق يسع مل إن اإلنسان نإ أجل
 لن فإنه القابلية هذه يظهر ومل عليني أعلى إىل يعلو لكي السبيل هذا يف جهده
  .أبداً التعفن ومن العفونة من خلصالت يستطيع
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 اجيابية، اسس منها اسس ستة على حتتوي جامعة آية الكرمية اآلية هذه
 .سلبية ىوأخر

 ربعة األسس األحدأ بعضهم وعدها الدين، يف جدا حيوي نظام العدالة
 حتت الصحيحة السنة ويف القرآن يف يرد الذي املفهوم وهذا .الدين يف املهمة
 فمثال .شياء األمن الكثري اليه يرد عام مفهوم العدالة واحيانا العبودية تعبري
 يتاءإو حساناإل من اآلية هذه يف املذكورة اخلري وجوه مجيع ارجاع ميكن
 يف موجودة تكن مل نإ العبودية مبعىن العدالة نبأ علما .العدالة إىل القرىب ذي

 اخلري وجوه توقع ميكن فال صحيحا استقرارا اتمع يف ومستقرة اإلنسان
 ميكن وال عدالة، دون حسانإ فال .اتمع يف وال اإلنسان يف ال خرىاأل
 املدهش التعريف أناقر نإ والسيما دوا، من القرىب لذي اخلري سداءإ

 مل نْإف ،تراه ككأن اهللا عبدت نْأ" الشريف النبوي احلديث يف الوارد حسانلإل
١(."يراك فهو تراه تكن(   

                                                 
 ،بو داودأ  ؛٥٧  اإلميان ، مسلم؛٩ املقدمة ، ابن ماجه؛٤ اإلميان ، الترمذي؛٣١ البخاري، تفسري القرآن )١(

 .١٦السنة 
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 والتفكري الشعور هذا ولكن .تراه كأنك هللا اًعبد تكون نأ حسانفاإل يأ
 مياناإل هذا يتعمق نأو وراسخ، متني ميانإ على مبنيا يكون نأ جيب والتصور
  .منه ينتظر وما يؤمل ما عطاءإ سانحاإل شعور يستطيع لكي سالميةاإل باالسس
 يعين مجيعا، للناس املعروف عمل امشل وبشكل القرىب، ذي يتاءإ نإ
 الزاوية هذه من اآلية هذه بتحليل قمنا ذاإو .وفلسفته حساناإل مبدأ انتشار
 والرب اخلري نبعم هو حسانواإل وقاعدته، االحسان منبع هي العدالة نأ نرى

  .وقاعدته
  .الفحشاء عن هو ولاأل النهي نأ نرى السلبية سساأل إىل انتقلنا ذاإو

 عند املنكرات مجيع بداية هي الفحشاء نأ هذا يف السبب يكون وقد
 يأ نأ اجلميع يعلم فكما .تقدميه مت لذا ككل، اتمع وعند كفرد اإلنسان
 واحدة فيه باالنتشار خرى األكراتاملن مجيع تبدأ الفحشاء فيه تسود جمتمع
 من التقليل ميكن ال لذا .كبريا احنرافا اتمع هذا فينحرف خرىاأل تلو

  .وقات األمن وقت أي يف خطورا
 يايت وهو .علين بشكل واقترافه تعاىل اهللا ماحرمه تيانإ هو املنكر ومعىن

 مردود شيء ووه عليها والتمرد الكونيه احلقائق منظومة على العصيان مبعىن
  .وملة مةأ كل ويف دين كل يف

 الفردية احلياة يف السيئة اخلصلة هذه وتظهر .احلد جتاوز فيعين البغي أما
 لنفسه اإلنسان ظلم من خمتلفة وصور اشكال يف أيضاً االجتماعية احلياة ويف
 بطمأنينة واالخالل الدولة ضد العصيان راية رفع إىل الوالدين، عصيان إىل

  .به واجلحود تعاىل اهللا انكار إىل اتمع،

 فإن والرب القرىب ذي وايتاء حسانواإل العدل موضوع يف رأينا وكما
   .ومنبعه البغي اساس هو واملنكر املنكر، ومنبع اساس هي الفحشاء
 العطفو ،املطلق اجلمع يفيد هنا الواو نأ يرى احلنفي املذهب ولكن
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 لذا السلبية، للصفات وكذلك جيابيةإلا للصفات الكرمية اآلية يف الواو حبرف
 املذهب يرى بينما .هنا واردا يكون ال قد والتأخري والتقدمي الترتيب نأ جيوز

 تسلسل نإف الزاوية هذه ومن ،اضيأ الترتيب يفيد هنا الواو نأ الشافعي
 قد االرتباط هذا ومثل واردا يكون قد - آنفا ذكرناه الذي- والنتيجة السبب
  .موجودا يكون

 والشر اخلري حول الكرمي القرآن يف آية أمجع هي اآلية هذه نأ واخلالصة
  .جملدات يف شرحها ميكن معاين تتضمن وهي )١(. مسعود ابن قال كما

                                                 
 .يف تفسري هذه اآلية ، جامع البيان للطربي)١(
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 ىعل يعلق الذي عدامباإل عليه احملكوم بصورة اإلنسان تذكّر اآلية هذه
 ذكر ونستطيع .املشنقة حبل إىل يساق وهو وسببه عداماإل فرمان رقبته
  :اآلية هذه تفسري يف املسائل بعض

 -النبوية حاديث األيف ورد كما-  وهو اإلنسان عمل هو املذكور الطائر
 حسنة عمالهأ كانت نإ الوجه حسن نسانإ بشكل اإلنسان مامأ يظهر

  .قبيحة لهعماأ كانت نإ الوجه قبيح نسانإ وبشكل
 من اقترفه ما بسبب عقابه رادأ يأ عباده، من عبٍد حفض تعاىل اهللا أراد نإ
 أما .سره فشىأو عنقه يف اعماله كتاب علق العدالة، تقتضيه ما حسب اآلثام

  .ألحد يظهرها ومل ذنوبه وستر ستره عباده من عبد عن الصفح رادأ نإ
 هو اإلنسان عنق يف املعلق الطائر هذا نإ - آخر وجه من- يقال وقد
 يظهر والذي الدوام على اعماقه يف حيسه والذي ،أبدا يفارقه ال الذي ضمريه
 "الضمري عذاب" وأ "الضمري راحة" بـ -الشائع التعبري يف يرد كما- نفسه
 حول احملاك اإلنسان قدر فإن واخلالصة .شر من أو خري من يعمله ما حسب
 الظل رتباطإك جبسده روحه اطوارتب وحظه واجلزئية، النسبية ارادته
 انشراح مصدر ويكون عاتقه، على وحممل عنقه يف معلق كله …ببدنه
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 القيامة يوم ظهريو يفارقه ال …يفارقه ال وأمل عذاب مصدر وأ له، وفرح
 مويالْ كِسفْنِب ىفَكَ كابتِك أْرقِْا﴿ :له ويقال أمامه يوضع وككتاب كسجل

لَعيك ِسحفانه وحياسبها يوم كل نفسه يقرأ من ماأ .)١٤: راءاإلس( ﴾ايب 
 تعاىل اهللا رضوان وحنو اجلنة حنو يتوجه وهو القيامة يوم مطمئنا آمنا سيكون

 فانه الدنيا يف نفسه  حماسبةيف فرط من أما .الدنيا يف نفسه حياسب كان النه
ولَم أَدِر ما   يا لَيتِني لَم أُوت ِكتاِبيه﴿ :ويقول القيامة يوم سينذهل
هاِبي٢٦-٢٥: قّةااحل( ﴾ِحس(. 
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 أتباع من همـنإ قيل نهأ ومع .املغارة أصحاب أي الكهف أصحاب
 القول نستطيع أننا إال .آخر نيب أتباع وأ ،اإلجنيل وأتباع  عيسى النيب

 رمز متثل مجاعة الكهف أصحاب نأب -الكرمي القرآن يف جاء مما انطالقا-
 مرت واإلحياء البعث حركات مجيع نأل .القيامة يوم حىت واإلحياء البعث
 يف هذا وسيتكرر ،األرض حتت أو املغارات يف العيش وفترات الضيق بفترات
  .أيضا املستقبل
 عاءاالد أما ثالثة، كانوا همـنأ ينفي فالقرآن عددهم، إىل أتينا وإذا

 سبعة همـكون عن ويسكت بالغيب، رجم بأنه فيصفه مخسة كانوا همـنبأ
 التفسري علماء وحيمل .سبعة للعدد مفتوحا الباب يدع أي .كلبهم ثامنهم
 لطيفة، ةنكت توجد وهنا .هنا القرآين التعبري أسلوب إىل استنادا القناعة هذه

 يستعمل سبعة كان الكهف أصحاب عدد أن يذكر بعدما كرميال فالقرآن
 اإلنسان أن إىل مشريا )٢٢: الكهف( ﴾مهبلْكَ مهناِموثَ﴿ فيقول العطف واو

 أصحاب مع اجلنة الكلب هذا دخل فلو إذن .معا جيمعان ال والكلب
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 والكلب أناساً بوصفهم يدخلون فالناس -ةـرواي يف ورد كما- الكهف
  .كلبا بوصفه
 نقُص ﴿نحن :أخرى مرة اآلية هذه معا ولنطالع البداية إىل نرجعل نواآل
كلَيع مأَهبن قِبالْح مهةٌ ِإنيوا ِفتنآم ِهمبِبر ماهنِزدى﴾ وده.   
 …بأفكارهم شجعان …بأفئدتـهم شجعان …شجعان فتية همـنإ

 فتية همـنإ …همـوتصرفات بسلوكهم جعانـش …بضمائرهم شجعان
 همـنأ ومع .الباطل ضد الطاعة اعص بشق قيامهم درجة إىل اإلميان أقوياء
 اهتدائهم من النابعة احلركة هذه بدء يف يترددوا فلم صغرية فئة كانوا

 كسبوه الذي هداهم على عنده من هدى زادهم الذي همـبرب وإميانـهم
 عصبة منهم وجعل ةالشامل الواسعة برمحته اعمق هدى زادهم ...جبهدهم

 ﴾مِهـِوبلُقُ ىلَع انطْبرو﴿ آية حسب ونعلم .اإلميان حق املؤمنة الفتية من
 كان قلوم يف وترسيخه اإلميان هلذا رم وتقوية همـميانإل الرباين التأييد أن

 ومعونة مساعدة تلقيهم نإ بل .الصاحلة نيتهم وبنسبة السابق إميام بنسبة
 لالطمئنان مهمة وسيلة وهذا ،أحيانا وارد تعاىل هللا من وصرحية واضحة
 يشري شريف نبوي حديث وهناك .تعاىل اهللا مع االرتباط يعين نهأل القليب،

 ...آن كل يف عنده تعاىل اهللا ذكر يكون الفرد إميان من نوع حال إىل
 ويشعر بروحه، الدوام على ويراه بقلبه، الدوام على به حيس ...أبدا يذكره
 يوردأحد األحاديث  ففي ....الدوام على رضاه عن ويبحث ،قدرتهو بقوته
 إىل والذهاب صعبة، شروط يف توضؤلكا خاصة حاالت  اهللا رسول
 يف الصالة بعد الصالة وانتظار خطواته، عدد يكثر حبيث بعيدة مساجد
 ...الرباط فذلكم ...الرباط فذلكم" : بقوله احلديث وخيتم املسجد
 ىلَع انطْبرو﴿ فمعىن إذن .الثغور يف املرابطة هو والرباط )١(."الرباط فذلكم

                                                 
 .٥٥ السفر ،املوطأ لإلمام مالك ؛٣٩ الطهارة ، الترمذي؛١٠٦ الطهارة ، النسائي؛٤١ الطهارة ، مسلم)١(
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 إىل وصل من أن الطبيعي ومن .اإلهلي بالرباط قلوم أيدنا أننا هو ﴾مِهوِبلُقُ
  .وجل غري شجاعا للحق متبعا يكون االطمئنان وهذا الرباط هذا مثل

 لريفعوا قاموا ﴾واامقَ ﴿إذْ اإلميان هذا مبثل اهزين الناس هؤالء مثل
 سارتر وجد وقد .املنطق عن االحنراف وضد القلب موات ضد احلق صوت
 عن املعبر التمرد دبأب العاملي األدب يف هلم مكاناً وماركوس وكامو
 اتمع عرافأو عادات مجيع على متردوا .اعتنقوها اليت الوجودية الفلسفة
 أصحاب مترد ولكن .لعبثبا إياها واصفني واألسرية الدينية القيم ومجيع
 انبر﴿ البديل عينوا أن بعد ولكن متردوا لقد .النمط هذا من يكن مل الكهف

رب الساماِتو ِضوللجذور وقطع هدم عملية متردهم يكن مل أي .﴾األر 
 رب مع ربط وعملية وتعمري إنشاء عملية بل .الوجوديون فعل كما

 وقدره واألرض السماوات يف يءش كل خلق الذي واألرض السماوات
 ِمن ندعو لَن﴿ مث ومن .بديلة جتديدية محلة رواد كانوا أي .تقديره فاحسن
 :إذن .﴾شطَطاً ذاًِإ قُلْنا لَقَد هاًلَِإ دوِنِه

 الكهف إىل وجلوئهم جمتمعهم عن انفصاهلم إىل النظر نستطيع ال -١
 يكن مل جمتمعهم عن هلموانفصا ابتعادهم إن ...جلأ .هروب عملية نهأك

 مثل كانت مدينتهم من هجرم نأ حيتمل بل .اجلبناء وانفصال كابتعاد
 وقال هجرته قبيل الكعبة إىل ذهب عندما  اخلطاب بن عمر هجرة
  )١(.»فليتبعين أوالده وييتم امرأته يرمل أن أراد من« :للقوم

 الكرمي نالقرآ ذكره الذي النوع من فرار ولكنه فرارا، كان لقد أجل
  .إليه وجلوء اهللا إىل رارِف أي ؛)٥٠ :الذاريات( ﴾اِهللا ىلَِإ وارِف﴿فَ

 جديد النعكاس وسيلة كان االبتعاد أعقبه الذي التمرد هذا مثل إن -٢
 عامل الختالف خمتلفة تفاسري ضمن جمتمعهم على ومبادئهم ألفكارهم

                                                 
 .١٨٤-٢/١٨٣ ،نسان العيون للحلَيبإ )١(
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 جمتمعهم يف ينالكثري عقول هز إىل هذه الشجاعة صيحتهم أدت لقد .الزمن
 وأنباء ومبادؤهم أفكارهم تنوقلت لقد .منهم العديدين قلوب تليني وإىل

 أحاطت حىت قلب إىل قلب ومن لسان إىل لسان من الشجاع سلوكهم
 سنابل وأصبحت وترعرعت منت مث التربة يف بذرت بذور مثل كله اتمعب

 .نضرة

 ومل امللك رقص منتسيب من أناسا كانوا الكهف أصحاب أن يروى -٣
 والترف والرفاهية السعادة حياة بترك القصر إىل منتسب إنسان أي قيام يكن
 يكن مل ...اتمع ولكل للملك خمالف طريق يف لينخرط فيه يعيش الذي
 التصرف هذا نأ شك وال .آنذاك مألوفاً أو مشاهداً شيئاً التصرف هذا مثل
 غري بتصرف قيامهمل وكان ،األنظار إليهم لفت قد الكهف أصحاب من

 صدر رحابة بكل قبلهمتو معني وفكر معني دين أجل من قبل من مسبوق
 ذلك يف عنيفة هزةً أحدثَ مما منهم أحد خبلد تدور كانت ما تضحيات
  .رسالتهم وإىل دعوم إىل واالنتباه األنظار حولف اتمع،
 يهف والبقاء الكهف إىل االلتجاء قرروا قد الكهف أصحاب كان إن -٤
 من الناس إىل ذلك بعد لريجعوا وإرهاا الدولة ظلم ويزول امللك ميوت حىت
 ٣٠٩ مدة أي( الكهف يف بقائهم مدة فإن احلق دينهم إىل والدعوة جديد
 بسبب ثواا ينالون هلم عبادة مبثابة ")تسعاً وازدادوا سنني ثالمثائة" سنوات
 من حال أي على ينفائز يعدون لذا النية، هذه وعمق الصاحلة نيتهم

 العشاء صالة داءأل القيام نية على ينام الذي املتعب الشخص ألن .األحوال
 قيام إىل النظر جيب لذا .عبادة له يعد نومه فإن راحة حالة ويف أفضل بشكل

 نشر إىل أخرى مرة الرجوع كانت نيتهم نأب باالختفاء الكهف أصحاب
 للقصر املرفهة احلياة على عودامت كنت فلو .الكفر حدة انكسار بعد دعوم
 النوم عليها وفضلت احلياة تلك وتركت الناعمة الوثرية الفرش على والنوم
 عديدين أناس صحبة على كلب صحبة وفضلت الصلدة، الصخور على
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 الطبيعي من أليس هكذا كنت إن ...وتبجيال حتية لك يقفون ونساء رجاال
 تعاىل اهللا يهبهم أن الطبيعي نفم لذا .…بلى …الثواب؟ هذا مثل تنتظر أن

   .الصاحلة نيتهم عمق مكافئ جزاء
 وموضع الشحن، عملية متامإل مكان هو الكهف أن واحلقيقة -٥

 سيما وال( الكفر ضد النضال نأل ذلك م؟ِل …لنفسه اإلنسان الكتشاف
 وهزه )اإلميان وقوة الكفر قوة بني توازن أي هناك يوجد ال اليت األوقات يف
  .األنبياء عزم يقارب بعزم إال يتم ال عليه تصاراالن مث

 يف وحتنث تأمل يف اشهر ستة مدة يقض أمل : الرسول حياة تأمل
 من جاء من أن وجند ؟الوحي لتلقي الالزم االستعداد استكمال ألجل مغارة
 .كهف أو غار فترة حيام يف وأن بد ال جه على ساروا ممن  بعده

 خالد وموالنا السرهندي واإلمام الغزايل اإلمام حياة يف غار فترة هناك جلأ
 إىل رجوع وفترة شحن، فترة .…النورسي سعيد الزمان بديع واألستاذ
 والكفاح اإلحلاد ملواجهة والقوة الطاقة لتجميع واءنـزا فترة …النفس
 ومخس  رسولنا عند اشهر ستة كان فقد الفترة هذه مقدار أما ضده

 عاش من منهم كان بل واألصفياء األولياء ندع سنوات عشر أو سنوات
   .سنة ستني مدة واءنـزا حياة

 حبركات تقوم اليت للجماعات بالنسبة وارد نفسه ءالشي أن واحلقيقة
 احلقب يف الصحيح سريها خط وإىل رشدها إىل اإلنسانية وبإعادة التجديد
   .املختلفة التارخيية
 الفتوة روح مثلوا من مجيع دعن يالكهف واءنـزاال فترة نشاهد حنن جلأ
 هلاماتواإل هلية،اإل النعم لبعض مظهرا يكون لكي اإلنسان نإ ...هذه

   .كهفية فترة من له بد فال السماوية
 إثارة الصواب من يعد مل املسألة هذه يف آنفاً عرضناه الذي هذا وبعد
 هذه يف السنة أو الكتاب إليها يشر مل متاهات يف الدخول أو تساؤالت
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 الذين الظاملني احلكام أمساء تعيني أو للكهف، معني موقع تعيني مثل ملسالةا
 وفتات بالغيب رمجا يعد هذا مثل إنّ وقومهم الكهف أصحاب ظلموا

   .يةشوق أو قلبية أو روحانية معرفة أي واإلميان الروح تكسب ال معلومات
 على اللهم صلو .دارش ناأمِر نِم نالَ ئْوهي رمحة لدنك من تناآ ربنا
   .بداًأ صحابهأو لهآ علىو حممد سيدنا
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 أجل من أكفهم يف أرواحهم وضعوا أبطاال فتية الكهف أصحاب كان
 املتميز اخلاص بأسلوبه موضوعهم الكرمي القرآن يتناول وعندما .دينهم تبليغ
 .القيامة يوم حىت الدعوات صحابأل خمتلفة وإمياءات إشارات يعطي

 مثل روحية شحنات البداية يف شحنواي أن واملرشدين الدعاة على ....جلأ
 هذا يتم أن ميكن وكما .املرحلة هذه مبثل ميروا نأو الكهف، أصحاب
 طريقة على يتم أن ميكن كذلك واملغارات، الكهوف يف فترة بقضاء

 الروحية لقواهم وشحذ شحن بفترة مروا الذين عليهم، اهللا رضوان الصحابة
 املوضوع، هذا يف حريف تشابه وجود الشرط من ليس طبعا .األرقم دار يف
 فاألشياء لذا .عام إطار ضمن متشاة أمناط يف جتري التارخيية احلوادث نأل

 اجليد الفهم بعد ..كذلك ليناإ بالنسبة مهمة كبري مبقياس إليهم بالنسبة املهمة
 جترد بكل الدعوة بـهذه والقيام وهضمها وتبليغها نشرها املراد للدعوة

 إىل للوصول اهللا إىل وتوجه وخلوة اعتكاف فترة قضاء بعد ..وإخالص
 بالدعوة والتشرب التمثل قدرة هلم حيقق الذي املطلوب الروحي املستوى
  .متثيلها على وقدرة
 بوظيفة يقوم الكهف مدخل يف قابع كلبهم أن نرى اآلية إىل أتينا وإذا
 الكرمي والقرآن منهم، واحدا ليس ولكنه ،األخطار من وحفظهم حراستهم

 مهناِموثَ ةٌعبس ونَولُقُيو﴿ فيقول املتميز بأسلوبه الطبيعي الفرق هذا إىل يشري
 الكلب يذكر وجمموعهم عددهم يذكر عندما أي )٢٢: الكهف( ﴾مهبلْكَ

 ووضعه الكلب حال إيضاح يتم عندما فانه هذا على وعالوة .حدة على
 لو نهأ درجة إىل ،اآلخرين قلوب هلا تنخلع مهيبة وقفة للحراسة واقف وهو
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 من ملسات هوهذ .الرعب من فرارا منهم لوىل بعد عن أحد حاهلم على لعاطّ
  .جدا املعرب التصوير

 اآلية هذه تلهمها اليت النكت على سريعة نظرة إلقاء لنحاول نواآل -١
 الكهف، أصحاب أمثال من صناديد عهد كل يف كهنا سيكون :الكرمية

 عام إطار ضمن معا السري يف وسيستمرون م، يلتحق من هناك وسيكون
   .التفاصيل مجيع يف نفسه اخلط على يكونوا مل نإو والشعور الفكر من

 أو هذه، الكهف حياة يعيش من عهد كل يف الدوام على يوجد -٢
 من نأل ،أنفسهم حراسة يهملوا إال همعلي لذا .العيش هذا مثل على جيربون
 .مؤسسام وعلى بيوم وعلى عليهم اهلجوم بدء -معينة مرحلة بعد- احملتمل
  .بيوم أمام املدربة الكالب وضع بل الالزمة، التدابري يتخذوا أن عليهم لذا

 الذي النوع من بل عادية كالبا الكالب هذه مثل تكون أالّ جيب -٣
 يكون نأو ،ومواجهتها اخلارج من اآلتية األخطار يعمج هةـجماب يستطيع
  .الشريرة النفوس يف عبرال لقاءإل كافيا ومنظرهم وضعهم

 القيم هذه يفقد وعندما .اإلنسانية للقيم تبنيه مبقياس إنسان اإلنسان إن
   .)١٧٩: األعراف( ﴾أضلُّ مه لْب نعاِم﴿كَاَأل يكون
  .كثرأ إيضاحا تعطي ذ املوضوع وارد يف آيات عديدةوه
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 الرابعة اآلية شرح تناولنا عندما الكهف أصحاب بطولة شرحنا قد كنا
 أن يف وتتلخص .الثانية بطولتهم فسنتناول هنا أما .السورة هذه من عشر

 بزيه سواء األنظار إليه جلب املدينة سوق من تسوقلل لنـز عندما أحدهم
 عثروا حىت بتعقبه -الوايل قام رواية ويف- املدينة أهل فقام درامهه بنوع أو

 اآلالف إميان لزيادة مدعاة هذا كان .كهفهم يف الكهف أصحاب على
 الكتب، يف قرأوها أو جد عن أبا روايتهم تناقلوا الذين من اآلالف ومئات
 بعده، ما إىل أو اليقني، عني مرتبة إىل اليقني علم من اإلميان اهذ فانقلب
 .الدين حنو يتسابقون الناس وبدأ عنيفا، هزا اتمع ذلك احلادثة هذه وهزت
 وبينما .الدعوة يف ثانية مهمة األبطال هلؤالء يهيئ اإلهلي القدر كان وهكذا
 أفق إىل الناس من فاآلال رفعوا قد كانوا الدنيا احلياة هذه يتركون كانوا
   .وفكرهم دعوم

 .والنقود املال هو الكرمية اآلية هذه يف النظر جيلب الذي الثاين ءوالشي
 كشفت اليت هي -وزينتها الدنيا مال أي- النقود فإن النتيجة كانت فمهما
 - املشتري هو كان إن- )ميليحا( عرفوا املدينة أهل نأل .مكام وعن عنهم
 دلت اليت هي النقود ولكن .اهلي فلطف إجيابية النتيجة كون أما .نقوده من

 عليه للقبض التعرض يف يرغب ال كان إن والدعوة الفكر فرجل إذن .عليهم
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 يبتعد أال عليه فيجب جمتمعه قبل من أو األصدقاء قبل من أو األعداء قبل من
 .اال هذا يف دنيوي ضعف أي عن بل فقط، والكسب الربح حب عن
 للمال أسرى وااصبح كبار سالطني ومن رجال من ملاضيا شهد فكم
 فمحيت اإلنسان فطرة يف املوجود الضعف هذا لَِّغتسأُ مرة من وكم .الغدار

 اآلن معتمد العامل يف الدين انتشار نإف هذا مع ولكن .أمم وذلت جمتمعات
 .الدعوية املشاريع متويل قوة وعلى أيضا الرأمسال على يأ ،النقود على
 ببضعة اخلارج إىل خرجوا عندما الكهف أصحاب أن مالحظة جىوير

 هذا يف مهم جانب فهذا لذا اتمع ذلك يف ثان ديين انفجار حدث دراهم
 نأ بشرط ولكن املادي، التمويل موضوع يهمل الّأ جيب أي ،املوضوع
 قدوة  الرسول وتصرفات وأحاديث آيات من اإلسالمية النصوص تكون
 الأ شرط على لكن غنيا، ويكون املسلم يكسب أن جيب لجأ .لنا ونرباسا
 بتعبري "حرز" مكان يف املال ذلك يضع بل .قلبه على املال حب يستويل
 هذا فلوال .األمة منافع وجوه يف يصرفه مث اللصوص يد عن بعيد الفقهاء
 املادية فالقوة إذن ...الكبرية؟ املشاريع هذه حتقيق ميكن كان هل التمويل
 فكل الزاوية هذه فمن لذا .املبني اإلسالمي الدين نشر يف كبري دور هلا كان
 صرف مت إن عبادة يعد ...عبادة يعد املال على احلصول سبيل يف يبذل جهد
 السامية الدعوة سبيل يف فكرية، أو مادية مشقة بكل مجع الذي املال هذا

  .والشهوات األهواء سبيل يف وليس
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 قلب إىل ونفوذه الدين سريان هو إليه للهداية املراد السبيل كان إذا
 هو هذا كان إذا ..معطياته بكل له اإلنسان وجدان وقبول وروحه اإلنسان
 عهود يف واإلسالم واملسيحية اليهودية يف هذا حتقق فقد إليه املشار السبيل
 هذا إىل سنة أربعني خالل أي التيه سنوات خالل اليهود وصل فمثال خمتلفة،
 فقد ثالثة رعصو طوال االضطهاد القت اليت املسيحية أما .الروحي املستوى

 قبوالً لبقُت نهأ نرى فنحن اإلسالم إىل جئنا إن أما .وانتشرت ذلكك بلتقُ
 يف جاء كما-  كان يأ سنة، وعشرين ثالث مدة هي قلأ مدة يف حسناً
 خباراإل باب من هذا إىل تشري اآلية هذه ولعل .رشدا هذا من قربأ - اآلية
 لتنبيه فهو ﴾يتِسن اذَِإ كبر ركُاذْو﴿ اآلية هذه يف الوارد األمر أما .يبـالغي

 اهللا آيات يف التأمل ينسون الذين أو ،"اهللا شاء إن" ذكر ينسون الذين
 ﴾انأْطَخأَ وأَ اينِسن نِْإ انذْاِخؤت الَ انبر﴿ بآية يذكرهمو ذكره عن ويغفلون

 ويلتجئوا منها، ويستيقظوا غفلتهم عن ويرجعوا إليه ليعودوا )٢٨٦ :البقرة(
  .تعاىل اهللا ذكر هي والغفلة النسيان كفارة نأب له ويقول اليه،
 صحابأل الرفيع املستوى إىل والوصول هللا الذكر هذا ومبثل وهكذا 

 طريق اقصر -تعاىل اهللا من بلطف- يظهر اهللا بذكر املشحونني الكهف
 ما وهذا .الصالح دائرة ضمن النجاح ويدخل اتمع، وجدان إىل للوصول

   .اآلية هذه خامتة إليه تشري
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 أصحابه من الفقراء يطرد نأ  الرسول من طلبوا قد شقري مشركو كان
 أخذنا نإ املمكن من وكان .احلضور يف وأولوية ميزة هلم جيعل نأو جملسه عن

 الطلب هذا حتقيق نأب التفكري االعتبار بنظر آنذاك االجتماعية البنية خصائص
 السماوي وحيال ولكن .هلم اعاًبتا العديدين إسالم وإىل هؤالء هداية إىل سيؤدي
 ليعاونه )املوضوع هذا يف قرار إىل وصل يكن مل الذي(  الرسول على لنـز

 اهللا رضا استحصال نأب أخرى مرة وليؤكد الصحيح، القرار اختاذ يف ويساعده
 له الشروط ساقوا الذين نأو هلا، أمهية ال والكمية الكثرة نأو ،األساس هو تعاىل

 اإلسالم أن نعلم وحنن .هوائهاأو الدنيا وىس يبتغون وال غافلون جملسه حلضور
 ولن شخص، أو نظام أي ازةعكّ إىل يستند أن دون قدميه على يقف أن يستطيع
 الطبقة هذه أو ذاك أو الغين الشخص هذا باتباعه جمدا أو شهرة يكسب

 ا وجد لقد ميلكها، اليت الذاتية بالديناميكية يكتفي انه .تلك أو األرستقراطية
 من كان لذا .تعاىل اهللا من تقهر ال اليت قوته يأخذ نهأل ا، دائما وسيوجد
 على عديدة شواهد اإلسالمي التاريخ ويف .ذليال هجره ومن عزيزا، به استمسك

   .هذا
 واألنانية والكربياء الغرور بدافع الطلب هذا صاحبة هي قريش كانت
 عن تبعدوايس أن املفروض من كان الذين  الرسول أصحاب أما .والظلم
 عليهم اهللا رضوان وياسر وعمار وبالل صهيب فهم منه وحيرموا جملسه
 جملس حتضر لن بأنـها تذكر قريش وكانت .املسلمني فقراء من وكانوا
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 ما …حضوره عليهم وحرم جملسه من هؤالء طرد إذا إال  الرسول
   !!طلب من أسخفه وما شرط، من أسخفه

 نوح النيب عهد إىل حىت ويرجع ميتد قراءالف املسلمني إىل بازدراء النظر
 نوح النيب من وطلبوا "أراذل" بأنـهم وصفوا فقد  عنه، بعادهمإ 
 من يكن فلم لذا .)١١٤ :الشعراء( ﴾نيِنِمؤمالْ داِرطَِب أنا امو﴿ أجام ولكنه
 عن معرباً قال بل خمالف، بتصرف  حممد الكائنات فخر يقوم أن املتوقع
 بالرفيق حاقهالِت حىت هذا قال ."مماتكم واملمات حمياكم احمليا" :هلم حبه

  .األعلى



 ٢٠٦

  

﴿ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
  ]٥٠ :الكهف[ ﴾§ ¨

 لذا .وأوالداً زوجة للشيطان إن فقالوا "ذريته" عبارة إىل بعضهم استند
  :صغريين موضوعني ذكر املفيد من أرى
 خمتلف آخر املبع متعلق فهذا وأوالد زوجة للشيطان كان لو حىت -١
 نشرب أو نأكل وحنن املنام يف أنفسنا نرى فكما .عاملنا عن االختالف متام
 لذا .آخر عامل وهو واألحالم املنام عامل يف هذا وحيصل نتزوج، أو منرض أو

 بأن  الرسول يذكر أال .املنطق هذا ضوء على الشيطان ذرية فهم جيب
 زاد نهإف بالعظام وال الروثب تستنجوا ال" :يقول حني اجلن؟ رزق العظام

 عن خمتلفة أبعاد ذي آخر عامل وجود على مثال هذا )١("اجلن من إخوانكم
  .عاملنا
 .واحلريف احلقيقي معناها على "الذرية" كلمة محل الضروري من ليس -٢
 ميكن كذلك نعرفه، الذي معناها حسب الذرية معناها يكون أن ميكن فكما

 اجتماعية وحقائق نبوية أحاديث وهناك .نساإل وذرية نسل مبعىن تأيت نأ
 إىل األزواج بتوجيه  الرسول يقوم عندما فمثالً .املعىن هذا تسند وتارخيية
 من حرز يف سيكون منه املولود الطفل بأن يقول اجلماع، أثناء يف معني دعاء

 يقرأون كانوا عندما العهود من عهد يف املسلمني أن احملتمل ومن .الشيطان
 غفلوا عندما مث .والقرآن واملسلمني اإلسالم خدم طاهر نسل جاء لدعاءا هذا
 أو شيطاين، جيل نشأ اإلسالمية احلياة وعن اإلسالم عن ابتعدوا عندما أو عنه

  .نفسه الشيطان خداع يستطيع جيل نشأ الشائع الشعيب بالتعبري
                                                 

 .١٤؛ الترمذي، الطهارة ١٥٠مسلم، الصالة  )١(
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 مكنامل من نهأل اازي املعىن على "الشيطان ذرية" عبارة محل نرى لذا
 يستطيع نهأ إال إنساناً كونه مع اإلنسان أن أساس على املعىن هذا نفهم أن
 يشري الكرمي والقرآن الشيطان، تصرف ويتصرف الشيطان تفكري يفكر أن
  . )٢٧ :اإلسراء( ﴾نياِطيالش إخوانَ واانكَ﴿ بأنـهم هؤالء إىل
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 فقد .امليسرة القوة وكذلك املنفّذة املمكّنة القوة القرنني لذي أعطيت
 أمامه تظهر اليت والقوى العقبات مجيع جتاوز من متكنه اليت القوة له وهبت
  .سهولة بكل

 التوازن أمام اإلسالم ميثل كان انه عنه تتحدث اليت اآليات من ونفهم
 االضطرابات فيها تسود اليت املناطق إىل جبيشه يتوجه كان وانه العاملي،
 القلقة املناطق تلك يف الفساد أمام السدود يضع كان وانه والفساد، قلوالقال
 بني توازن عنصر وكان ،األرض ورث ممن كان أي .والسالم التوازن ويؤمن
 هذه أداء من متكنه اليت واألسباب األدوات بكل تعاىل اهللا جهزه لذا .الدول
  .املعىن هذا تؤيد )٨٤ :فالكه( ﴾باًبس يش لّكُ نِم اهنيوآت﴿ وآية املهمة

 الكبرية اإلمكانية وهذه القدرة هذه إعطائه حكمة القرنني ذو أدرك وقد
 التوازن حتقيق سبيل ويف اإلهلي الرضا حتقيق يف األخري مداها حىت استعملهاف
   .السبيل هذا يف له سخر ما استعمل ومبدأ فكر رجل فكان األرض يف
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 كما أفريقيا إىل وصل الشرق إىل الغرب من  القرنني ذو توجه عندما
 ميلكون يكونوا مل فهؤالء هناك، رآهم الذين القوم وصف من ظاهر هو

 عن بعيدين كانوا أي عرايا، ويتجولون أجسادهم ستر يعرفون وال مساكن
   .املدنية مظاهر مجيع

 القرنني ذا أن وهي اآليات هذه من ضاًأي اآلتية املعاين استنباط وميكن
 أشعة أمام حائل أي فيه يوجد ال موضع إىل وصل الشرق حنو سياحته عند

 وحرارا الشمس هونـجياب كانوا أي شجر، أو جبل أو تل من الشمس
 تقيهم اليت املالبس ميلكون يكونوا مل أو …هاـغروب حىت طلوعها منذ
 يف أو االستواء خط يف أقوام اكهن تزال وال .هاـوحرارت الشمس أشعة

 يكونوا مل أي .عرايا أو عرايا شبه يتجولون الصحارى من احلارة األماكن
 باملعىن كافية مالبس الو أبنيةو مساكن وال ،طبيعيا سترا ال ميلكون

  .بدائيني أقواما كانوا بل املعروف،
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 يف اًسد أو قفقاسيا يف "ياِبقَ ريِمد" سد أو الصني سد السد هذا ونيك قد
 من يصبح القادمة اآليات يف السد هذا تعريف ورود بعد ولكن .آخر مكان

 حيتاج مكانه تعيني فإن موجودا كان لو وحىت .معني سد عن الكالم الصعب
 اكثر السد وراء املوجودين القوم إىل األنظار توجيه جيب لذا .دقيق حبث إىل
 خري يف سيبقون القوم هؤالء أن فالظاهر .نفسه السد إىل االهتمام توجيه من

 يأجوج مفاسد منع ويستطيعون املعنوية بقيمهم متعلقني داموا ما وعافية
  .األضرار تلك حتييد يستطيعون األقل يف وفتنهم ومأجوج
 مثل .القرنني ذي قصة يف كلية أحكام عن البحث علينا نأب نرى وحنن
 فإننا هذا وبعكس اخل، ...الدولة رئيس وشروط ودوامها الدولة بقاء شروط
 أننا يعين وهذا بعيد، تاريخ ثنايا من حادثة برواية فقط قمنا قد نكون
 ستكون االستفادة هذه أن أو ،كبرية استفادة القرآن من االستفادة نستطيع
   .جداً ضئيلة

 ميثل كان الذي- القرنني ذي قيام وهو إليه اإلشارة نود آخر ءوشي
 أن وجيوز .واملسحوقني العاجزين مبساعدة -األرض يف واالستقامة العدالة
 وكان .أخرى مظلومة أمة أو أتراكاً كانوا والعاجزين املظلومني هؤالء

 من القرنني ذو يتردد ومل .ومأجوج يأجوج قوم هم واملفسدون الظاملون
 وسيتكرر .وامللة والعرض الدين اءأعد الطغاة املفسدين هؤالء أمام الوقوف
 هؤالء أمثال بإيقاف األرض نرثوي نم وسيقوم اخلصوص هذا يف التاريخ
 لّكُ نِم مهو وججأْمو وجأجي تحِتفُ إذَا ىتح﴿ عهد كل يف حدهم عند
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حٍبد يسينهار املتني القوي السد ذلك أن أي .)٩٦ :نبياءألا( ﴾ونلُِسن 
 مجيع يف باالنتشار الظامل القوم هذا ذرية من الظاملون سدوناملف وسيقوم
   .والبلدان والرباري السهول
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 وبتعبري ،املعبود إىل النسبة زاوية ومن اخللق ناحية من انبين فرق يوجد ال أي
 عنه بعدنا يةزاو ومن ،علينا وحكمه قربه ناحية من اإلهلية الذات إىل آخر

   .له وعبوديتنا
 العلو من هـ لوتعاىل سبحانه اهللا غري آخر موجود هناك ليس !...جلأ

 واملهانة الصغار من خملوق أي يوجد وال ،بالعبودية له ندين حبيث واالستغناء
 لبديع الدقيق وبالتعبري اهللا غري آخر موجود أي أمام والتذلل باالحنناء يقوم حبيث
ويف نسبة " املعبودية"يتساوى ما سـواه تعاىل يف البعد عن " :النورسي الزمان

   )١(".املخلوقية
 نبياءأل حدث الذي الغلو على نفسه الوقت يف وجواب رد اآلية وهذه

 .األلوهية مقام إىل رفعهما مت حيث السالم عليهما روعزي عيسى مثل كرام
 - كرمياً اًنبي كان نإ والسيما- نسانإل يكون أن الطبيعي من أن شك وال
 أي لرفع مسوغا وال مربرا يكون ال القرب هذا ولكن تعاىل اهللا من قرب
 يقول الدقيق األمر هذا على التنبيه أجل ومن .األلوهية مقام إىل إنسان
 ولكن ."مثلكم بشر إنين" -العديدة كماالته من الرغم على-  الرسول
 .واحد اله إهلكم ولكن "إيل ىيوح" انه وهو وبينكم بيين واحد فارق هناك
 هذه ضمن الواحد املعبود أمام العبودية يف املساواة على التأكيد مت أي

 عيسى بتأليه قام من على الرد جبانب اآلية هذه أن نرى وهكذا .الفروق
 لرسولنا احلقيقي الوضع إىل املسلمني تنبه فإنـها السالم عليهما روعزي
   . الكرمي

                                                 
 .ملذكرة الثانية اللمعة السابعة عشرة، ا،اللمعات لبديع الزمان سعيد النورسي )١(
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 عدم وكأنه ربه من ولداً  زكريا طلب تفسري الصحيح من ليس
 فزكريا .الطلب هذا على مبنية أموراً هناك نّأل .اإلهلي للقدر وكراهية رضا
 ًاليوم ذلك حىت إسرائيل بنو وكان .إسرائيل بين إىل مرسل نيب أوال 
 سلوك نتذكر أن ويكفي يا،والدن الدين أمور يف األنبياء قبل من ميثلون

 خشي فقد لذا .)١(هلم وقائداً ملكاً طالوت اختري عندما إسرائيل بين وتصرف
 وال بعده من سيأيت الذي بالشخص إسرائيل بنو يعترف أال  زكريا
  .إسرائيل بين بني الوحدة ِعقِْد انفراط يعين وهذا له، ينقادوا

  :ىأخر زاوية من اآلية هذه إىل ننظر أن ونستطيع
 إبراهيم النيب مثال إعطاء ونستطيع .دنيوي أمر بكل ممتحن اإلنسان إن
 زكريا والنيب . إبراهيم للنيب كانت فقد  يف مكبوتة رغبة 
 أما .بالولد له املالئكة ببشرى فرحه من واضحة ظهرت الرغبة وهذه نفسه،
 هذا القرآن ويورد العقب منه وطلب واضحة دعوة ربه دعا فقد  زكريا
 كأن .بابنيهما النبيان هذان متحنأُ فقد اإلهلية احلكمة وحسب .الدعاء
 أما .ابنه ذبح بطلب  إبراهيم النيب امتحن لذا أهون كان اخلفي الطلب
 كانت نإو- اشد امتحاناً امتحن فقد ظاهراً كان طلبه فألن  زكريا

                                                 
 .٢٤٧ :البقرة: انظر )١(
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 .مهماقو قبل من السالم عليهما حيىي وابنه زكريا ذبح وهو -خرياً عاقبته
 من كانا النبيان وهذان .اهللا من القرب درجة مع متناسبة االمتحان وشدة

  .الشدة كل شديدا امتحاما كان لذا املقربني،
 وحيداً البقاء خلشيته ختلفه ذرية وطلبه  زكريا دعاء نرى اآلية هذه ويف
 عمران آل سورة نرى لذا .والدنيا الدين أمور يف أهله من نصري أو معاون دون
   )٣٨ :عمران آل( ﴾ةبيطَ يةًرذُ كندلَ نِم يلِ به بر الَقَ﴿ دعاءه تسجل وهي

 تنأو داًرفَ يِنرذَت الَ بر﴿ :األنبياء سورة يف أيضاً الدعاء هذا ويرد
خيالْ ريف له وارثاً يكون صلبه من ذرية طلب أي .)٨٩ :نبياءاأل( ﴾نيِثاِرو 

  .يعقوب آل ويف النبوة
 تركناه ما نورث ال األنبياء معشر ناإ" :يقول  الكرمي ورسولنا

 أو والدهمأل املرياث مهوم من هم أي حيملون ال األنبياء أن أي )١(."صدقة
 هذا الوارثني خري قبل وقد .النبوة مرياث جلأ من هنا فالدعاء لذا .قربائهمأل

 لعزته إظهاراً-  تعاىل اهللا جعل وقد .وفضل منه بإحسان له واستجاب الدعاء
  .وفضله حسانهإل ستاراً عاقراً وامرأة كبرياً شيخاً -وعظمته
 اعتيادية غري بطريقة استرجع فقد احلقيقي الوارث هو نهأب رِعشي ولكي

   .عادية وغري استثنائية بطريقة اعطاه ما
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 تكتف ومل .شرقياً مكاناً واعتكفت عائلتها مالسال عليها مرمي اعتزلت
 وكما .عائلتها وبني بينها وحجاباً ستراً اختذت بل واالعتكاف، بالعزلة
 اآلخرين إحساس عدم تأمني واحلجاب الستر هذا سبب يكون أن ميكن

 كذلك التطهر، إىل وحاجتها الصامت املنعزل املكان هذا يف املرأة بأحوال
 بعيداً وساكن هادئ جو يف هاـعبادت أداء يف رغبتها السبب يكون أن جيوز
   .هاـوصالت عبادا يف التركيز تستطيع لكي الضجيج عن

 أعماق يف به تشعر كانت الذي والروحي املادي الطهر هذا ونتيجة
 النقي الطاهر اجلو ذلك ويف "للطيبني الطيبات" منطوق وحسب روحها
 احلياة وهذه جديد، من هذاـب حتيا اإلنسانية كانت .الروح هلا ومتثل جاءها

   .القيامة يوم حىت ستستمر املتجددة
 الواردة "روحنا" كلمة نأب التفاسري معظم تقول الروح؟ هذا كان ماذا

 من املقصود تعيني يف خالف وهناك . جربيل إىل تشري اآلية هذه يف
 درجة إىل واسعة وهي اخلالف، إطار تتجاوز االحتماالت وحدود .الروح
 ألن .يضاًأ حمتمل هذا …!جلأ .أيضاً  رسولنا روح تستوعب أنـها
 مل لذا .جداً يهةنـزو جداً عفيفة امرأة كانت السالم عليها العذراء مرمي
 كان وما ،والنـزاهة الِعفّة بـهذه يقدح أن ميكن خيال أي خمبلتها يراود
 نبينا هو احملرم وهذا .هلا حمرم إال هلا ينظر أن جيوز كان وما .ذلك هلا جيوز
 ضمن كان لذا )١(.مرمي على نكاحه عقد نهأ أحاديثه أحد يف أشار نهأل 

                                                 
 .٤٢٤/ ١١ز العمال لعلي املتقي ـكن )١(



 ٢١٦

 هذا ولكن .نبينا روح كان هلا املتمثل الروح هذا أن الواردة االحتماالت
 احتماالت جمرد تبقى فهي باألدلة االحتماالت قوتت مل وما .قطعياً شيئاً ليس
  .غري ال
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 يف -اخلاص تقييمه حسب- إنسان كل يستعملها التعابري بعض هناك
 بكر يبأل دعاء هناك فمثال .جداً ومهمة وكبرية خطرية يراها اليت املسائل
 اهللا من فيه يطلب - احلديث علم حيث من اًضعيف كان نإو-  الصديق
 اكهن يبقى فال جهنم به متتلئ حبيث درجة إىل ضخماً جسمه جيعل أن تعاىل
   .لغريه مكان
 ،أميت إميان سالمة شاهدت لو" :النورسي الزمان بديع يقول مثلما أو
 قليب نإف جسدي حيترق بينما نهأل جهنم نار يف حترقأ أن أرضى فإنين
   )١(".بوراًحو سعادة ئسيمتل

 لدى العفة كانت وملا .وشعوراً فكراً عندهم تصبح املسائل هذه مثل
 اإلشاعات آملتها فقد قويني وشعوراً فكراً تأصبح قد السالم ليهاع مرمي

 وأصبحت ماتت أا لو متنت حىت كبرياً ملاًأ حقها يف قيلت اليت واألقاويل
   .منسياً نسياً
 حدأ يرميها نأ حتمل تستطيع تكن ومل للعفة مثاالً تكان لقد !...جلأ
 هذه متنت لذا .!!وعفتها شرفها على لالفتراء تتعرض وهي فكيف بزهرة
 مل واليت هاتهـجاب اليت العنيفة اهلزة من األوىل الثواين خضم يف وهي منيةاأل

 لو كما ،عليها اهلزة هذه وقع ختفيف يف مبنطقها تستعني أن آنذاك تستطع
   .هلا ونتيجة األمنية تلك ضمن تعاىل اهللا لقاء كان

 يشاهد وهو  الصديق بكر أىب كقول األقوال هذه مثل أن واحلقيقة
 هذا ينقرها اليت الثمرة هذه مثل هو كان لو يتمىن انه شجرة لىع طائراً

                                                 
 .٤٥٧ص  ،بديع الزمان سعيد النورسي لذاتيةالرية  الس)١(
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 نهأ يده يف أخذها قشة إىل ينظر وهو  اخلطاب بن عمر وقول الطائر،
 شجرة كان لو يتمىن كان بأنه آخر وقول القشة، تلك يكون أن يتمىن كان

 فيها يشعر حلظات يف قيلت أقواالً إال ليست األقوال هذه ...الناس يقطعها
  .حتملها على قادراً يعد مل هائلة ضغوط حتت واقع أنه قائلها
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 قبل من احملبوبني هم سيكونون للصاحلات نلوالعام نواملؤمن الءؤه
 الناس حب كسب جلأ من شيئاً يعملوا مل نإو حىت واملالئكة، واجلن اإلنس
   .هلم

 إذن .فعل ﴾وانآم﴿و عليه ويدل التجدد يفيد ةالعربي اللغة يف علالف
 على وإميام أنفسهم جيددون بل الركود، يعرفون ال إميام بعد فاملؤمنون
 إىل الدوام على فيتوجهون جديد، وتأمل جديد وفكر جديد بكشف الدوام
 ما يعملون أي ﴾والُِمعو﴿ بل ذا يكتفون وال .ومتقدمة جديدة آفاق
 فهؤالء إذن .الصاحلات عمل يف أعمارهم يقضون أي .هذا إميام يوافق
 أوال سيفوزون منهم رم يريده وما يرضاه ما نوالعامل مث نواملؤمن الناس
 واحلديث .﴾اًدو منحالر مهلَ لعجيس﴿ أي الناس، حبب مث تعاىل اهللا حبب
 اُهللا حبأ إذا" : الرسول ليقو حيث ،تاماً إيضاحاً األمر هذا يوضح اآليت
 يف جربيل اديفين جربيل هبفَيح فأَحِببه ناًفال بِحي اَهللا نّإ يلَجرب ادىن دالعب
 ولُالقَب له عيوض مثّ السماء لُأه فيحبه فأِحبوه ناًفال يِحب اَهللا إنّ السماء أهل
  )١(."ضاألر يف

 األرض إىل مث السماء إىل منه يتدىل مث منه دائماً يبدأ احلب أن واحلقيقة
 عليها ويبىن أوالً احملبة وسائل تعاىل اهللا خبلق إما هذا ويكون .بـهما وحييط
 مث عاجلة، كأجرة -املستقبل يف عليه سيكونون ملا- أوالً حيبهم أو .احملبة
 كال ويف .احلسنات وحنو اجلمال وحنو اخلري حنو االجتاه قلوم أمام ييسر

                                                 
 ).١٩( تفسري سورة مرمي ، الترمذي؛١٥٧ الرب ، مسلم؛٣٣ التوحيد ؛٤١ األدب ؛٦ بدء اخللق ،بخاريال )١(
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 املودة هو األساسي النبع وأن الصاحلة، النية هو األساس نّأ نرى األمرين
  .اإلهلية

 أن إال فيه، مشكوكاً زعماً اإلنعام هذا مثل عن احلديث كان وإن واليوم
 يستحقون )١(العامل بلدان من العديد يف خدمام يقدمون الذين اإلميان جنود
 اليت القبول حسن تدقيق مت ولو .احلقيقة عني هلم بالنسبة وهو ،اإلنعام هذا
 كوين يف أحد شك ملا العامل بلدان خمتلف يف هؤالء اخلدمة جنود ا يتمتع
 إىل الوسطى آسيا سهول من تتردد وأنفاسهم ال كيف .وصفهم يف حمقاً
 وإىل أفريقيا مشايل إىل أوروبا ومن األمريكية، املتحدة الواليات داخل

 اليت اخلدمات هذه على باحلكم كفيل املستقبل إن .واستراليا الباسفيك
 ولصاحل امتنا باسم الكيف ناحية ومن الكم ناحية من اجلنود هؤالء حيققها

 ملا فقط اجلغرايف إنتشارهم ناحية من أمرهم بتقومي قمت ولو .أيضاً اإلنسانية
 أهايل قلوب يف هؤالء حمبة ألقى تعاىل اهللا أن لوال" :قول من نفسك ملكت
  ".احلسن القبول هذا قبلوهم امل البلدان تلك

 املتتابعة بالكوارث امللئ العصيب العهد هذا ويف هؤالء أصدقاءكم إن
 الدين هذا خدمة سوى غاية هلم يعلموا ومل بدينهم متسكوا املتتالية واملشاكل
 وحتوهلم تنـزههم وعند وقعودهم، قيامهم عند فهم .وفقها حيام ونظموا

 !"رضاك؟ نيل أستطيع كيف …!رب يا" :نيقولو وشرم أكلهم عند أو
 مبستويام هؤالء أمثال من فالعديد لذا .الدوام على هذا يف ويفكرون
 وشيوخهم وكهوهلم بشبام …ونسائهم برجاهلم …املختلفة ودرجام

 تعبري حسب أي واحد، ونشاط واحد فكر حول واحتدوا اجتمعوا عندما
 حبسن عليهم تعاىل اهللا أنعم احلاتالص وعملوا آمنوا عندما الكرمية اآلية

 وصول حول التفسري هذا تقومي سوى أستطيع ال وشخصيا .الدنيا يف القبول

                                                 
 الذين استفادوا من حماضرات وكتب املؤلف بوظيفة التعليم والتثقيف واإلرشاد يف املدارس العديدة يقوم )١(

 )املترجم. (وإىل هذا يشري املؤلف.. اليت فتحوها يف أكثر من مائيت بلد يف العامل
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 هذه كل ظل يف اإلميانية اخلدمة مستويات من املستوى هذا إىل هؤالء
 حييط وفضله اهللا بنعمة والشعور وأقول .العهد هذا ا حيفل اليت العوائق
 هذا أقول …"!إهلي يا وحدك منك نعمال هذه كل" :وجوارحي بقليب
  .خبشوع وأحنين

 ِبِه ِلتبشر ِبِلساِنك يسرناه ﴿فَِإنما :اآلية هذه تكملة يف تعاىل اهللا يقول
ِقنيتالْم نِذرتماً ِبِه واً﴾ قَو٩٧ :مرمي( لُد(.   

 ضمن املسألة بتقومي قمنا ولو .األسرار به حتف تيسرياً يذكر حيث
 …بالصعوبة يتصف أمر عن يتحدث القرآن أن نرى وسباقها، سياقها
 النفوذ هو منهما واألصعب صعب، واإلنذار صعب، التبشري إن …!أجل
 مالئمة، وغري موافية غري والظروف الشروط تكون وعندما .القلوب إىل

 درجة الصعوبة تبلغ ذلك عند قلة به والقائمون األمر على القادرون ويكون
 حيتاج إجيايب أمر إىل سليب أمر وحتويل راكد، شيء حتريك نأل ؛لةاالستحا

 الوحيد، اهلدف التحريك يصبح طائرة، حتريك فعند .كبرية طاقة بذل إىل
 ضياع أي لتجنب واملسجل والراديو املصابيح تطفأ السيارة تشغيل وعند
 ديعو وتتحرك السيارة تشتغل أن وبعد الطائرة، تطري أن بعد ولكن .للطاقة
 األمر وهكذا .بانسيابية شيء كل ويتحرك الطبيعي وضعه إىل شيء كل

 أن فمع - ومفاهيمها مدارسها اختالف على- اإلميانية للخدمة بالنسبة
 يف باجلريان تبدأ أن ما األمور أن إال ة،شاقّ جهوداً تتطلب األوىل املرحلة
 ضد- "اخلرية الدائرة" اسم عليه نطلق أن ميكن ما تبدأ حىت الطبيعي سياقها

 العديد يف يوم كل اآلن نشاهده ما هذا الولودة الدائرة أي - "املفرغة الدائرة"
 ﴿والِّذين :أخرى قرآنية آية تذكره ما وهو .اإلميانية خدماتنا وجوه من

  .)٦٩ :العنكبوت( سبلَنا﴾ لَنهِدينهم ِفينا جاهدوا
 اخلدمات هذه وأصحاب وم،الي املقدمة اإلميانية اخلدمات هذه نإ أجل
 واجلماعات األفراد من اإلهلي الرضا دائرة ضمن الدخول شرف نالوا الذين
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 ولو .فعالً نالوه بل التيسري، هذا من نصيبهم طبعاً سيأخذون والدول واألمم
 عهد فمن .هذا على ودليل دليل ألف لرأينا الزاوية هذه من التاريخ دققنا

 والدولة السلجوقية الدولة مث العباسية والدولة األموية الدولة إىل الراشدين
 رؤية ميكننا جديد من البعث بشائر فيه تبدو الذي العهد هذا إىل العثمانية،

  .اخلدمة هذه أصحاب على عديدة أمثلة
 يف يقول تعاىل فاهللا آخر، منطلق من املوضوع هذا إىل النظر ميكننا كما
 فَسنيسره  ِبالْحسنى وصدق  قَىتاو عطَىأَ من ام﴿فَأَ :الليل سورة

  .)٧-٥ :الليل( ِللْيسرى﴾
 اليت السليمة للفطرة نتيجة- باحلسىن والتصديق والتقوى فاإلعطاء إذن
 تيسري إىل تؤدي وكلها الصاحلة، األعمال ضمن أمور كلها -املرء حيملها
 ار، ليل يعملون فهم .اآلن أصدقاؤنا يعمله ما هو وهذا .وتسهيلها األمور
 العامل يف أخرى مناطق إىل أو آسيا أواسط إىل وهاجروا منازهلم تركوا وقد
 .املعنوية بالفيوضات للتضحية حىت وحاضرين املادي، لضيقبا هنيـآب غري
 .اآلية يف املذكور "ود"للـ مظهراً يكونون هؤالء أمثال نأب قلنا إن نبالغ فال
 ودون وجه أحسن على-  ومحلوها هلا تصدوا يتال اخلدمات حق إيفاء ألن
 ما عدوا قد هؤالء أصدقاءنا أن أظن ولكين .ناًهي شيئاً ليس -نقص أي

 من يتجزأ ال جزءاً -الصعوبة غاية يف نهأ للغري يبدو والذي- به يقومون
 يف …وقعودهم قيامهم يف نـهار، ليل به مشغولني تراهم لذا حياتـهم،
 واملنة الفضل لصاحب فداًء نفوسنا فلتكن إذن .سكناتـهم ويف حركاتـهم

  .الشاق عليهم وهون الصعب، هلم يسر الذي
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 ميكن ال مشرفة مرتبة إسرائيل بين يف للنبوة  موسى اختيار إن
 الرفيع املنصب هذا ونال .أخرى جهة من وامتحان جهة، من إليها الوصول
 يف وإقدامه وشجاعته القوي عزمه على عاجلة وأجرة قدمةم مكافأة السامي

 ولتواضعه عاتقه على امللقاة املسؤولية بعظم تام شعور وعلى املستقبل،
 الرأمسال هذا خلد مما الدوام على احلق جبانب ووقوفه خالصهإو وصدقه

 العناية حتوطه كاألمراء فرعون قصر يف  موسى نشأ فقد .األخروي
 إىل الشخص هذا مثل رجوع فإن لذا.والتبجيل االحترام ويلقى واالهتمام

 قتلهم عن يتورع ال بل له عبيدا ويعدهم حيتقرهم فرعون كان الذين الناس
 أبدا، النفس على هينا شيئا ليس معهم واالئتالف التمازج مث بساطة، بكل
 الزاوية هذه من ووصل جتاوزها،  موسى استطاع كبرية مشكلة بل

 -الواحدة اليد أصابع بعدد أشخاص سوى أحد ايستطعه مل اليت- اإلنسانية
 ضمن تكان ا يتمتع كان اليت اإلنسانية والصورة املاهية وهذه .الذروة إىل

  .له اإلهلي املدح أسباب بني ومن "اخترتك وأنا" للنبوة االختيار أسباب
 بل إسرائيل، بين قبل من وال القصر بطانة قبل من االختيار هذا يكن مل
 له وممثالً اإلهلي للخطاب أهالً ليكون تعاىل، اهللا قبل من مساوياً انتخاباً كان
 ذكرت وهلذا . وإشرافهالغيب عامل رعاية حتت جديداً عاملاً ليؤسس مث ،أوالً
 واللطف املدح فبجانب .﴾ىوحي امِل عِمتاسفَ كترتاخ اأنو﴿ الكرمية اآلية
 العالية الفردية اهلمة تلك على بناء أمة لتشكيل باب وفتح توجيه هناك اإلهلي

  .معها ومتناسبا
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 التنبيه مع متداخل واالختيار االنتخاب أن نرى اخلطاب هذا يف
 يكون وعندما .باملسؤولية التذكري نرى االختيار بشارة ومع للمسؤولية،

 الطبيعي من يكون الكليم النيب هو واملخاطب تعاىل، احلق كالم هو الكالم
  .واللطف الظرف هذا مثل إىل العبارة لوصو
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 أن جيب اهللا إىل الداعي بأن بالنيب يليق بأسلوب هنا نبيه تعاىل اهللا يبلغ
 على سدوا الذين من يدعوه من كان ولو حىت لني بأسلوب دعوته يبلغ

 يوجد وهنا .وشداد ومنرود نفرعو أمثال من واإلميان اهلداية سبل قلوم
 ومسة وصفا أصبح قد اللني القول هذا كان إن وهو آخر مهم أمر أيضا
 سببا هذا كان متاما ومشاعره أفكاره مع وممتزجا واملبلِّغ الداعي عند أصلية
 هلذا مغايرا مسلكا سلك ولو .يدعوه من وعلى الناس على تأثريه زيادة يف
 يكن مل إن أي .الفشل حاالت ومن شاكلامل من العديد حدوث من بد فال

 يعيش وال األصيل، خلقه ويف واملرشد الداعي فطرة يف ممتزجا اللني القول
 عاجال- السطح على ستطفو األصلية طبيعته فإن طبيعي بشكل اخللق هذا
 من بناه ما كل خيرب وعندئذ إثارة، ألي يتعرض عندما -آجال أم كان
 وحدته لغضبه يتعرضون نـوالذي .ريبخت إىل التعمري يتحول أي قبل،

  .دعوته وعن ميثلها اليت الفكرة عن سيبتعدون
 إال هذا يتحقق ولن جدا، مهم وفطرة طبيعة اللني القول فجعل لذا
  .اللني والقلب اللني والسلوك اللني، باحلال

 شعرمت ولو حىت فأنتم ،"اهللا يف البغض" هو املوضوع كان إن ولكن
 على الصفات، حنو االمتعاض هذا توجهوا أن عليكم أحدهم حنو باالمتعاض

 تنسوا وال .الدعوة وظيفة أثناء يف سيما وال والرقة اللني على حترصوا أن
 اهلداية إىل القلب وقاسي متمرد شخص بدعوة تقومون عندما بأنكم

  .يهتد مل أم الشخص ذلك اهتدى سواء األجر تكسبون
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 وهذا فرعون، إىل شخصني ببذها ويأمر هنا يوصي تعاىل اهللا إن مث
 اجلماعي التعاون حالة يف أفضل بشكل تنجز األعمال بعض أن إىل إشارة
 اإلسناد يف يفيد فهذا .والكربياء العظمة يدعي من جملس عند سيما وال

 عملية هنا تتم أخرى جهة ومن ،جهة من لآلخر أحدمها معاونة ويف املعنوي
 الظاهرية بالوحدة والشعور القلق من التخلص يف مهم وهو .أيضاً اإلشهاد
  .أيضاً

 باملخاطَ الشخص كون مع حىت- ناللي الكالم باستعمال النيب وتوصية
متمرالتمرد غاية اد- الفطرة مع املتوافق- األسلوب هذا تغيري بعدم عليه تنبيه 
 مع يهنـز سبيل بسلوك ةٌودعو عارضة، ألسباب - له اخللقية الطبيعة ومع

 إىل هذا يدفعه ال لكي اجلارح أو اخلشن الكالم مساع على يتعود مل شخص
 ملوسى أوجب اللني واخلطاب اللني األسلوب هذا كان وقد .والبعد النفور
 اعترافاً- عليه كان لذا فضل، عليه وهلم عندهم وترعرع نشأ قد فهو 

 سيما وال هذا السماوي بواجبه يقوم وهو ورقة رفق بكل خطام -بفضلهم
 هذا استعمال كان ورمبا .األبدية وباحلياة باآلخرة تذكريهم دـيري وهو
 وأَ ركَّذَتي هلَّعلَ﴿ ـب انتهت ةـاآلي أن يف السبب هو الرقيق لوبـاألس
يخأن إال يهتدون، وال نويرعو ال كأفراد بعضهم أن فمع .)٤٤: طه( ﴾ىش 

  .النوع مستوى على هدايتهم يف أمالً هناك
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 بسيدنا املتعلقة اآليات هذه من قلوبنا إىل تشع واألنوار األسرار من كم
 فقد .الطور يف باألسرار حمفوفة حادثة أوال عاش فقد .اهللا كليم  موسى
 بيضاء تصبح وهي ويده تسعى، حية إىل تنقلب وهي عصاه هناك شاهد

 عند الكامن اليقني أفق مع متطابقا عنده الواقعي اليقني أفق فأصبح .للناظرين
 كامال يقينا أصبح لقد .كامال بربه ويقينه ثقته كانت الذي العظيم النيب هذا
 بالفطنة ينظر كان لذا .ويهزمهم سيغلبهم فإنه فرعون سحرة فعل مهما بأنه

  :اآليت بالشكل وحيلها هكذا املسألة إىل باألنبياء اخلاصة
 أال جيب الباطل وإبطال احلق بإحقاق القيام من املوضوع هذا إن -١
 مصر أهايل مجيع ويراه حيضره الناس كل أمام بل مغلقة، أبواب خلف يتم

  .سوى مكانا بسهولة
 الناس مجيع يستطيع لكي احتفال، ومناسبة عيد يوم اختيار جيب -٢
 .املكان هذا حضور من آنذاك عطلة يف يكونون الذين

 قد اجلميع يكون ففيه الضحى، وقت هو التجمع هلذا وقت وأنسب -٣
 إصدار ويستطيعون ويقظة نشاط يف ويكونون النعاس، حالة من ختلصوا
 .آنذاك صحيح حكم

 ليشاهدوا اللقاء مكان إىل أفواجاً املصريون جاء الضحى وقت ويف وهكذا
 لكذ يف السحر كان . موسى وبني السحرة بني سيجري الذي السباق
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 أو بسطاء أناساً السحرة هؤالء يكن مل .عال مستوى ذات حمترمة مهنة العهد
 حتضري ويعرفون األخبار، منهم يأخذون باجلن متصلني أشخاصا كانوا .عاديني
 والبدائية األولية املبادئ بعض يعرفون كانوا ام وجيوز األرواح

 فإن لذا .العهد لكذ يف املثقفة الطبقة من يعدون كانوا أي .للرباسايكولوجي
 مبثابة آنذاك يعد كان ذلك بعد به إميام مث  موسى النيب أمام هزميتهم
 الذين فالسحرة .بالضبط حدث ما هو وهذا .اإلميان معسكر يف انقالب
 أعمال من يكن مل  موسى يد على جرى ما بأن متاما وأيقنوا أدركوا
 فرعون قيام من الرغم على ألنظارا مجيع وأمام املأل أمام إميام أعلنوا السحر

 الناس ومجهور العامة إميان وبعد .خالف من وأرجلهم أيديهم بقطع بتهديدهم
 له، وتسليمهم مبوسى السحرة إميان شاهدوا الذين -تعصبنيامل من اًأناس عدا-

 هدمـنا لقد .ومت حصل قد املقصود كان الباقني، بني ددرتوال الشك وانتشار
 االختيار يستطيعون وضع يف الناس أصبح لقد .واحبال كفروال الصراح الكفر
  .فرعون وبني  موسى بني

 هو اآلية هلذه حتليلنا يف ندهع الوقوف نريد الذي األساسي والشيء
 .املهم التحدي هلذا  موسى ااختارمه نذيلال والزمان املكان موضوع
 .ادثةاحل هذه من مهمة وعرب دروس استخالص اليوم املسلمون ويستطيع
 وعليه .لديه احملدودة اإلمكانيات يرى وهو التشاؤم يف يقع أال جيب فاملؤمن

 دون يستعمله وأال حكيما استعماال فضل من اهللا أعطاه ما يستعمل أن
 املثل يف يقال كما "واحد حبجر عصفورين ضرب"ـب يقوم أي .حساب
 حبجر يضرب كيف ويربمج الدوام على خيطط أن املسلم على !أجل .الدارج
 فكما .الربانية اإلجراءات من العديد يف نرى مثلما العصافري، مئات واحد
 سبعمائة أو سبعني أو سبع، على احلقل يف نبذرها واحدة بذرة من حنصل
 ويف اإلميان سبيل يف حتقيقها نريد خدمة كل يف خنطط أن علينا البذور، من

 ما هو وهذا .فضع سبعمائة أو سبعني أو سبع، على للحصول امللة سبيل
 فعله ما يفعل أن يشأ مل عليه، وتوكله باهللا ثقته فحسب . موسى فعله
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 ووقتاً كاناًم اختار بل مغلقة، أبواب وخلف فقط وهامان فرعون أنظار أمام
 وراءه يسحب أن بذلك فاستطاع .مجيعاً الناس أنظار وأمام نيمناسب

  .اآلالف ومئات اآلالف،
 هذا بتعميق النبوية السنة تقوم هذا، بكل ميالكر القرآن يذكرنا وبينما
 دين يف يدخل مل غالم قتل أريد أنه  النيب بني فقد )١(،آخر مبثال املوضوع

 أن أرادوا .ماشياً إليهم فرجع عال، جبل قمة فوق من ألقوه .امللوك أحد
 ومهما .ساملاً إليهم ورجع العاتية البحر أمواج من فتخلص اليم يف يغرقوه
فقال الغالم للملِك " وأخرياً .مرة كل يف الغالم وختلص يفلحوا فلم قتله حاولوا

 قال ".بسِم اللَِّه رب هذَا الغالِم"إنك ال تقتلين حتى تصلبين وترميين وتقولَ إذا رميتين 
فقال فأم رماه ثُم لبذَا الغالمبسِم اهللا"ر به فصه لَى . " ربع يده الغالم قال فوضع
لقد علم هذا الغالم علماً ما علمه أحد فإنا نؤمن "دغِه حني رمي ثُم مات، فقال أناس ص

أجزعت أنْ خالفك ثالثةٌ فهذَا العاملُ كُلُّهم قد " قال فقيلَ للملِك ".برب هذَا الغالِم
خالفوك." ار ثُموالن ا احلطبألقى فيه أخدوداً ثُم فقال  قَالَ فخد الناس مجع" عرج من

 )٢(." فجعلَ يلقيهم يف تلك األخدوِد".عن دينِه تركناه ومن ملْ يرجع ألقيناه يف هِذِه الناِر
 إذن املطاف، اية يف حمالة ال سيموت فهو لإلميان، الصحيح املنطق هو هذا

 ودون رخيص بشكل يذهب أال عليه اآلخر، الطرف إىل يذهب فعندما
 األخري الرمق يف حىت اهللا سبيل يف العمل منطق .املوضوع هو هذا .قابلم

 رأينا الزاوية، هذه من املوضوع بتقييم قمنا فإن .باهللا اللقاء أعتاب على وهو
 مع- الشهادة يف الرغبة حىت ويتجاوز يسبق والتخطيط التفكري هذا مثل أن

 خبدمات ودينه ووطنه تهمل إفادة يستطيع اإلنسان أن أي ،-عالية مرتبة كوا
 أن وعليه .نفسها الشهادة مرتبة تتجاوز قد -أيضاً األخروي عمقها يف-

 هذا مثل على احلصول فيها يستطيع اليت الطرق يف الدوام على يفكر

                                                 
 .٧٣مسلم، الزهد  )١(
 .٧٦ة  تفسري القرآن، تفسري سورالترمذي، )٢(
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 كان أجل .أظن ما على نفسها الشهادة يسبق قد العمل هذا ومثل .الكسب
 البحر، يف غرقه عند أو لاجلب من إلقائه عند مات لو مرتبة سينال الغالم
 حياته يف الشهادة مرتبة يكسب كان فقط، واحداً شيئاً يكسب كان ولكنه

 الناس أعني وأمام اهللا سبيل يف املوت من اآلخر الشكل يف أما .األخروية
  .الناس مئات إلميان وسيلة أصبح فإنه سابقاً شرحناها اليت بالكيفية
 هو وكم نفسه قدر يعرف أن ماملسل سيما وال اإلنسان، على كان لذا
 شيء كل وأن أجله، من خملوق اهلائل الكون هذا وأن مثني، كائنو خملوق
 رخيص، بشكل يرحل أال عليه هنا، من يرحل فعندما لذا أجله، من مسخر
 ورائي أخلفها اليت الدنيا هذه ولكن راحل، ناأ حسناً :نفسه يف يقول وأن
 وعلى اخللق، سر مع املتوافق األفق وإىل اخلط إىل بعدي من تصل نأو البد
 يلتمع صغري ضوء ينطفئ عندما حبيث سحري مفتاح إىل ينقلب أن املوت
 .القوية اءاألضو من اآلالف بل املئات منه بدال
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 من الذين مث الكتاب، ليهمإ لنـزأ الذين وائلاأل خماطباً تعاىل اهللا يبني
 شرفهم فيه كتابا إليهم لنـزأ نهأ إىل واإلشارة الداللة طريق عن بعدهم

   .واحلمد الشكر آفاق إىل ليوجههم تأكيدية بصيغة ذا ويذكرهم ورفعتهم،
   :الذكر هذا من للخاطر يرد ما ذكر نستطيع

 والنواهي وامركاأل الصحيحة وبالوسائل احلقة بالوسائل التذكري -١
  .)٤٤ :زخرفال( ﴾كِموقَِلو كلَ ركْلَِذ هنِإو﴿ .حقة ألهداف املتوجهة
 كما "النصيحة الدين" نأل والنصيحة الوعظ مبعىن الذكر يكون قد -٢
 الكرمية واآلية .اخلصوص هذا إىل يشري الذي الشامل الشريف احلديث يف جاء
 :الذاريات( ﴾نيِنِمؤمالْ عفَنت ىركْالذّ نّإفَ كّرذَو﴿ هذا تؤيد الذاريات سورة يف
٥٥(.  

 استكمال بعد التاريخ مسرح عن بكم احمليطة مماأل غياب يف -٣
 النازل الذكر هذا بفضل- مرشحون نكمإف ،هاواستهالك الطبيعية عمارهاأ

 نِم اهصقُنن ضرألا يِتأْن انأَ اوري ملَأو﴿ التاريخ، طوال للبقاء -عليكم
 انلْعج انأَ اوري ملَو﴿أ .)٤١ :رعدال( ﴾ِهِمكْحِل بقِّعم الَ مكُحي اهللاو اهاِفرطْأ
حناًآِم ماًر ويتطَّخف النِم اسن حِهِلو٦٧ :العنكبوت( ﴾م(   
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   .هذا إىل ءتانمياإ اآليتني هاتني ففي
 هسيتبوأون الذي بالوضع آنذاك يهابملخاط تشري الكرمية اآلية وهذه -٤

 مةأ تستطيع لن مشرفا موقعا املستقبل يف ستشغلون نكمإ وتقول املستقبل يف
 الضياع من ولغتكم لسانكم سيحفظ القرآن هذا نإو ؛بلوغه خرىأ

 كلمة يف املعىن هذا وجند .دينه فهم يريد من لكل مرجعا ويبقى والسقوط،
 ىنمع اًضيأ تشمل بل ،فحسب املوعظة معىن تفيد ال كلمة وهي ".ذكركم"

  .زواله وعدم نسيانه، وعدم ذكركم بقاء
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 هذا نإف عديدة روايات وحسب . يونس النيب خبصوص اآلية هذه
 كثريا أهلكت اليت البالء آيات بعض ىأر - قومه آمن نأ بعد-  الكرمي النيب
 واضحا مراأ يتلقى نأ قبل بلدته تركف قدومها شاراتإو السابقة األمم من
 من -تعاىل اهللا إىل للمقربني بالنسبة- يعد العمل هذا وألن .تعاىل اهللا من

 وابتلعه ومدبر، خمطط هليإ قدر نتيجة البحر إىل ألقى فقد هفوة أمثاله
 يونس توجه تأثري، أي هلا يعد ومل كلها األسباب انقطعت أن وبعد .احلوت
 يدعوه وبدأ إليه توجه …كلها األسباب مسبب إىل النبوي بإدراكه 
 الّإ هلَإ الَ نْأ اِتملُالظُّ يِف ىادنفَ﴿ فيقول عنه خيربنا والقرآن .ويسأله

 بأمرك جيري العامل يف جيري ما وكل شبيه، وال لك شريك ال ،﴾تنأ
 ذنكإب الإ خالصي يكون ولن ذنك،إب البحر يف قذفت لقد ...ذنكإوب

   .﴾نيِماِلالظّ نِم تنكُ ينإ كانحبس﴿ ومبشيئتك وبأمرك
 أو يتوب كان ما سرعان زلة أو هفوة منه صدرت نيب كل نأ واحلقيقة

 انملَظَ انبر االَقَ﴿: وزوجه هو يقول  آدم فهذا .هويستغفر اهللا إىل وبوي
فُأنسان لَ نْإوم تِفغلَ ران وترحملَ انكُنونِم نالْ نوقال .)٢٣ :عرافاأل( ﴾ينِراِسخ 

   .)٢٨ :القصص( ﴾يل رِفاغْفَ يِسفْن تملَظَ ينإ بر﴿ :متضرعاً  موسى
 دعاء هناك ولكن . الكرمي نبينا عن اخلصوص هذا يف شيئاً علمأ وال
 ينإ هماللّ" :نفسها الكلمات فيه استعمل  الصديق بكر أليب  علمه

  )١(."كثرياً ظلماً نفسي ظلمت
                                                 

؛ ابن ماجه، ٢٣؛ حدود ٤٨-٤٧؛ مسلم، الذكر ١٦؛ الدعوات ٩وحيد الت؛ ١٤٩ البخاري، األذان )١(
 .٥٩؛ النسائي، السهو ٩٦؛ الترمذي، الدعوات ٢الدعاء 
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 قوة بكل ووحدانيته اهللا عظمة تعلن نراها ثانية مرة اآلية هذه اتناولن ذاإ
  ".تنأ الّإ هلَإ الَ"

 هذه ينبذ أيضا  يونس  أنّنرى زواهلاو كلها سباباأل غياب وبعد
 األسباب تنفع ال عندما انه واحلقيقة .جداً مهم شئ وهذا متاما، األسباب
 تشري الذي املعىن هو وهذا وحده اهللا إىل -أىب أم شاء- إنسان كل يتوجه
   .)٨٧: األنبياء( ﴾نيِماِلالظّ نِم تنكُ ينإ كانحبس﴿ اآلية إليه

 التوجه مث وبظلمه، اإلنسان بعجز االعتراف حول املوضوع يتركز هنا
 اهللا رمحة جللب طريق فضلأ نأ واحلقيقة .وشفقته رمحته وطلب اهللا إىل

 عليهم العظام األنبياء طريق هو وهذا ،بتقصريه اإلنسان اعتراف هو ومغفرته
  .السالم
 إال اله ال" مجلة كون وهو النورسي، سعيد الزمان بديع إليه أشار أمر وهنا

 االنطباق" قاعدة ضمن املوضوع تناولنا فلو !جلأ .مستقبلنا إىل مشرية مجلة "أنت
 على ءسوا- ينقذنا أن يستطيع الذي هو وحده تعاىل اهللا نإف ،"احلال مقتضى مع

 شاطئ إىل يوصلنا نأو النور إىل الظالم من -اتمع مستوى على أم الفرد مستوى
 أنواع مجيع على حيتوي الذي "أنت إال لهإ ال" بشعار هذا ويكون .السالمة
  .التوحيد

 نادى  يونس النيب أن وهو .آخر أمر إىل اإلشارة هنا جيب ولكن
 إال اله ال" فنقول حنن أما .به احمليط اخلاص الظرف بسبب "أنت إال اله ال"
   .بنا احمليطة الظروف بسبب "أنت إال اله ال" من بدال "اهللا

  يونس النيب دعاء أن وهي ،اآلتية األمور إىل اإلشارة كذاك وحيسن
 ُهللاَ﴿ آية يف كما عديدة ظلمات فهناك الليل جوف يف وحتقق وقع وتضرعه

ِلوِذالَّ يين آموان يِرخجهِم ملُالظّ نىلَِإ اِتم وآية )٢٥٧ :البقرة( ﴾وِرالن 
﴿وتكَرهلُظُ يِف ماالبتعاد عند هنا ظلمات عدة فهناك .)١٧ :البقرة( ﴾اٍتم 
 اليت زلته يه  يونس النيب هلا تعرض اليت وىلاأل الظلمة ولكن .النور عن
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 ووحشة ةوظلم لليل احلقيقية الظلمة هناك كانت مث الداخلي، عامله ضببت
  .عديدة ظلمات يأ ...احلوت بطن

 العارف النيب وهو- كان احملنة هلذه  يونس النيب يتعرض نأ وقبل
 يا ".سبحانك" بتضرعه يعين وكان التجريدي، العميق بالتوحيد عارفا -باهللا
 ومقتضى وحكمتها ألوهيتك حق ومعلن مدرك ناأو إليك التجئ إنين !رب
   .جتاهك ضعفيو عجزي عن وأعلن احلكمة، هذه

 العظام األنبياء عد وىـس فليس ﴾نيِماِلالظَّ نِم تنكُ ين﴿ِإ قوله أما
 حايل هذه" :قول مثل وهو ،جساماً أموراً منهم الصادرة الصغرية للهفوات

   :كبري شاعر قول مثل وهو ".ا درىأ نتأو
   ا علمأ نتأو              كبرية حاجيت

   قيقياحل خطايب وهو         ناطق كالم ميتص
 وراء من اجلواب جاء املختار التضرع هذا وملثل املختار، النيب هذا ملثل

   .)٨٨ :نبياءاأل( ﴾مغالْ نِم اهنيجنو﴿ :السماوات
 صلىو ،للعاملني رمحة رسلتهأ من حبرمة الغم من فنجنا جنيته كما هماللّ
  .أمجعني آله وعلى عليه اهللا
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 ودخوهلما جهنم، نار آهلة من يعبدون كانوا ما مع املشركني ورود إنّ
 لعجز تصوير اآلخر، على اللوم أحدمها بإلقاء هناك وتالومهما فيها، معاً
 التنبيه من هذا كلُّ الضر أو النفع على قدرتـها وإنعدام املزعومة اآلهلة هذه

 إحداها املتداخلة العديدة الوجدانية العذابات هذه يف الوقوع من والتحذير
  .اآلية هذه نذر تأيت ،باألخرى
 لإلشارة كونه جانب إىل هنا - جهنم حطب أي- جهنم حصب وتعبري

 حيترق جهنم يف حارقة مادة إىل سيتحولون اهللا دون من املعبودين أن إىل
 أن ميكن ال خطيئة واألصنام األوثان عبادة أن إىل إشارة شيء كل فيها

 يستطيعون ال وأم العذاب، عني نفسها تكون املعبودات هذه وأن تغتفر،
  .م احمليط العذاب هذا من اخلالص
 ناحية من املخلوقات أشرف اهللا جعله الذي- لإلنسان أليم هو وكم
 وأن أعمى أبكماً أصماً يكون أن -قابليات من جهزه وما األويل اخللق
  .قوة وال حوال ميلكون ال عاجزين دينمعبو مع العذاب يف يشترك

 اخلاطر إىل يرد وهنا .املاء وبلغ أتى مبعىن العربية يف "ورد" فعل ويستعمل
 ".وارد" هو الفعل هلذا الفاعل واسم .املاء )١(دالء بيدهم أشخاص صورة
 تستعمل مل اآلية أن جند اآلية يف جاء ما مع املعىن هذا نقارن عندما ولكن
 يف جاء ما يشبه وهذا .وسخرية كما جند فهنا إذن .املعىن ذا الفعل هذا

                                                 
 )املترجم. (وهو ما يستقى به" دلو"مجع : دالء )١(
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 أن هؤالء على كان أجل )١(.)٢١ :عمران آل( ﴾يمأِل اٍبذَعِب مهرشبفَ﴿ آية
 ومن احملمدية احلقيقة فيض من ليستقوا املاء دالء وبيدهم الدنيا يف يأتوا

 الفرصة، كتل من يستفيدوا ومل هذا يفعلوا مل ولكنهم العذب، منهلها
 مكُنِم إنْو﴿ آية يف جنده احملتوى ونفس .األليمة اخلامتة هذه خامتتهم فكانت

  .)٧١ :مرمي( ﴾اهداِرو إالّ
 واليت أضاعوها اليت الثمينة الفرصة إىل يشري هنا "ورد" كلمة ذكر إن
  .واألمل احلسرة مشاعر عن وللتعبري عذاب، إىل العذب املاء قلبت

 جواباً ﴾منهج بصح اِهللا وِند نِم ونَدبعت امو مكُنِإ﴿ آية تكون وقد
 بالنسبة مبأنك اآلية هذه فتقول .حترقه لن جهنم نار بأن باله على خيطر ملن
 وتضاعف وعربة درسا هلم فتعطي جهنم، حطب مثل ستحرقكم اليت للنار
  .همـحسرات من

                                                 
 )املترجم. (ألن البشارة تكون يف األمور السارة واملفرحة )١(
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 اهللا إن !...أجل .املوضوع هذا يف عديدة آيات هناك الكرمي القرآن يف
 يف املوجودة الفروق ليظهر الدوام على والكافر واملنافق املؤمن ميتحن تعاىل
 القلبية وبالتجارب املختلفة اـوالبالي باملصائب ميتحنهم .الداخلي عاملهم
 من .الذاتية قيمهم على ويطلعهم باخلري، املتعلقة باألمور حىت بل دانية،والوج
 اهللا سبيل يف املضحني من حىت- نـالعديدي بأن عديدة جتارب من الثابت

 هزات إىل ويتعرضون جتارم، تبور وقد مادية، أزمات تنتام - واملخلصني
 .العبد لذلك تعاىل اهللا قبل من امتحان سوى هذا وليس .حيام يف خمتلفة
 حياولون الذين عن سيتخلى املطلق الغين وهو تعاىل اهللا أن أبدا هذا يعين وال
 هذه يف لينسحقوا وحدهم ويتركهم كلمته إعالء وتضحية إخالص بكل
 والذي به، يقوم عمل كل يف عديدة حكم له الذي البارئ اهللا ولكن .احلياة
 مدى وجدانه وأمام سلوكه يف ليظهر عبده جيرب العبث عن زهـمن هو

 االمتحان هذا سيخسر بعضهم أن وحيتمل .هـب ارتباطه ومدى إخالصه
 الكرمي القرآن يطلق ما هو وهذا .كذلك اآلخرة وخيسر الدنيا هذه فيخسر
  ".املبني اخلسران" وصف عليه

 هم واآلخرة الدنيا لذلك تبعا فيخسرون االمتحان هذا خيسرون والذين



 ٢٣٩ 

 والقلب، اللسان بني وحدة إىل الوصول يستطيعوا مل هؤالءف .األكثر يف املنافقون
 بأفواههم، اإلميان كلمات بعض يلوكون فهم الكامل، اإلميان إىل يصلوا مل أي

 الدين مركز يف موجودين يكونون ال .أعينهم طرف من اهللا آيات إىل وينظرون
 ستفادةاال عن بعيدون األمور، متشية حياولون أطرافه، يف بل العمل ناحية من

 هناك أن تبدو عندما األحيان بعض ويف .اإلميان إجيابيات مجيع من احلقة
 وقد نراهم الظاهر، يف األفق يف تبدو وخسائر اًأضرار أو وأعباَء مسؤولياٍت

 الدوام على يقفون فهم لذا واهلرب، لالبتعاد والتدابري االحتياطات مجيع أخذوا
 للنكوص واستعدوا أهبتهم أخذوا وقد نهم زاوية ويف اإلمياين العمل هامش على
  .األعقاب على

 عليه حيصل شيء كل من تفادةـلالس خيططون هذا احلذر موقفهم ويف
 بالنواجذ، عليه ويعضون به يتشبثون هيأملون اـم جيدون وعندما .املسلمون
 وابتالء امتحان اكـهن كان إن أما .واالطمئنان األمن غاية يف ويظهرون
  .أعقابـهم على بونينقل ما فسرعان
 - كذلك كانوا ليتهم-  املؤمن صفات جبميع يتحلون املؤمنني كل ليس
 هؤالء يرغب قد إذ .املنافقني صفات بعض تأثري حتت يبقون املؤمنني فبعض

 ،هلم حيلو الذي الوقت يف السماء متطر وأن يشتهون حسبما الرياح تتجه أن
 يف هؤالء أمثال جدو وكما !يهوون ما حسب الكون هذا قدر جيري وأن
 حولوا والذين الصبيانية، اآلمال هذه ملثل احلاملني األول اإلسالمي العهد

 من مفر ال كذلك يشتهون، كانوا ما تحققي مل عندما اإلسالم عن وجوههم
 الداخلية االحنرافات معظم يف السبب هو وهذا حاليا، هؤالء أمثال وجود
  .النفوس بعض يف دةموجو األهواء تكون عندما حاليا احلاصلة

  تأَن كةً ِإنمحر كنلَد ا ِمنلَن بها ونتيدِإذْ ه دعا بنِزغْ قُلُوبا الَ تنبر﴿
 ﴾ابه٨: آل عمران(الْو(   
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 إىل احلايل بوجهه الكون وأخرج للعيان، الوجود أظهر الذي هو تعاىل اهللا
 النور أعطى الذي وهو يقرأ، وكتابا األبصار أمام معرضا وجعله الوجود
 البصائر، تدرك وال العيون، تبصر ال نوره بدون .للقلوب واالنشراح لألبصار
 فوضي إىل كله الوجود وينقلب باحلقائق، والفرضيات بالعلوم األوهام وختتلط

 يف معرفة ضياء وال غة،األدم يف علوم فلسفة هناك صلحت فال هلا، معىن ال
  .الصدور
 إىل العلم من واألنفس اقـاآلف بني اللقاء نقطة من التوصل ميكن ال
 بالعبودية العميق اإلحساس إىل املعرفة ومن املعرفة، إىل اإلميان ومن اإلميان،

 واألرض، السماوات يف من ونور واألرض السماوات ورـن تعاىل باهللا إال
  .األنوار منور

 وصور واأللوان السماء، يف الشموس أو الشمس وجود يتحقق رالنو ذا
 واحملبة واملعرفة القلوب، يف واإلدراك البصرية وتنمو األرض، على اجلمال
 والذين .الدماغ ويف العقل يف واملنطق والتحليل والتفكري والشوق، والعشق
  .النور هذا بفضل يهتدون االستدالل طريق عن احلقيقة إىل يهتدون

 املوجود والتناغم بينها، والتناسب األلوان اإلنسان يبصر النور هذا بفضل
 هذا حيول مث التناغم، هذا داخل املوجود الشعر ويدرك األشياء، مجيع بني
 اجلزئية العلوم هذه بضم البصرية وتقوم .القلب إىل ومعرفة علم قالب يف
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 .معرفة إىل حوهلالي الكلية املعلومات هذه وتركيب حتليل بإعادة قومت أو معا،
 حقيقة حيول ومعرفته، اهللا بنور شيء كل إىل والنظر احلق، إىل االنتساب إن

 اإلنسان معرفة وحيول حبر، إىل - مهني ماء من قطرة كان الذي- اإلنسان
 إىل -يذكر ال شيء هو الذي- اإلنسان قلب وحيول مشس، إىل ذرة من

 وغده أمسهب حييط أن اإلنسان استطاعة عدم مقابل ويف .للكون نبض
 نفسه يدرك أن ببصريته يستطيع ويومه، حاضره أبعاد كلب حىت بل ببصره،
 ودالالا حقيقتها ويدرك األشياء يدرك .وكالً جزًء احملسوسة األشياء وكل

 الصادرة واإلشارات باإلمياءات تعاىل ربه وهو احلقائق حقيقة مث وحقيقتها
 عالقة يف ويدخل عنده، يقنيال درجة حسب وحيسها يدركها ...قبله من

  .ربه مع عبودية
 اليت املعرفة هذه أو العقلي، اإلدراك هذا يف االلتباس تفادي إىل والسبيل

 بني السياحة أثناء يف القيام هي الوجدانية البصرية اسم عليها نطلق أن ميكن
 الوجود على جانبية نظرات إلقاء على عالوة- واملؤشرين واإلشارات األدلة
 تستطيع لكي األنوار، ومصور األنوار منور حنو التوجهب -احلوادث وعلى
 والسبيل .مشاعره اإلنسان على تلتبس ال ولكي معارف، إىل تنقلب أن العلوم
 مشس هو الذي الكرمي القرآن إىل النظر هو األنوار نور إىل والنظر التوجه إىل

 النبوة مشكاة وإىل )١٧٤ :النساء( ﴾مكُبر نِم انٌهرب مكُاَءج دقَ﴿ الشموس
 الشمس ونظري وجداننا ومشس أدمغتنا قمر هي اليت والرسل األنبياء لسيد
  .)٦١ :الفرقان( ﴾رياًِنم راًمقَو اجاًرِس ايهِف لَعجو﴿ السماء يف والقمر

 فيه ما وكل الكون حتول االعتبار بنظر اإلهلي النور نأخذ مل إن !...أجل
 منها املنظورة-  األشياء مجيع تنورت االعتبار بنظر ذناهأخ إن أما .ظالم إىل

  .احلقيقية ومباهيتها املشرق بوجهها وبدت -املنظورة وغري
 كل تكون النور هذا جتلي ومن هو، نوره من شيء كل أن واخلالصة

 عند جماز إما لغريه النور وإسناد .وحده نوره املطلق النور ...وتطور منا يءش
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 ظهوره فبسبب هذا اجلميع يدرك مل فإن .العوام من جهل أو اخلواص،
 كما !...أجل .الباهر جتليه وبسبب ،كم أو كيف دون الوجدان يف الشديد
 يؤدي أن ميكن كذلك واإلحاطة، للعلم مهما بابا الغيب يكون أن ميكن

  .للخفاء منفذ إىل والشديد الباهر التجلي
 التجليات سوى تليس األشياء ومجيع .واألرض السماوات نور اهللا إن
  .اخلارجي الوجود لباس لبسهاأو النور، ذلك من املختلفة لألمواج املختلفة
 مييز ال بعضهم .اآلية هذه نواحي بعض إىل أنظاركم جلب كذلك وأود
 هي فما معلومة الضوء سرعة إن يقول مث .الضوء وبني النور بني الفرق
 وبني النور بني طاخلل عدم وجوب على التأكيد هنا وأود .النور؟ سرعة
 النور فلفهم إذن .واألرض السماوات ضياء بأنه يقول ال تعاىل فاهللا .الضياء
 زهـمن تعاىل واهللا .اهللا هو النور ومصدر ومصدره، منبعه من االقتراب علينا
 أن ميكن .الزاوية هذه من جزئيا النور تقييم جيب إذن .واملكان الزمان عن

 ينتقل وأن مكان، مليون يف نفسها اللحظة يف ةالنوراني واألشياء النور يوجد
 جسده حتول الذي- رسولنا استطاع لذا .هناك إىل هنا من سيالة حلظة يف

 -نورانية حالة إىل حتول الذي روحه مرافقة فيه استطاع وضع إىل الطاهر
 السفرة هذه كانت بينما .راجعا والقفول معدودة دقائق يف معراجه إمتام
 .السنوات من تريليون يف مضروب تريليون إىل االعتيادية الظروف يف حتتاج
 ال فراشه وكان رجع مث ذهب  رسولنا أن الصحيحة الروايات ختربنا بينما
  .السياحة هذه يف الزمن جتاوز هنا مت كأنه أي .دافئا يزال

 هذه يف املذكور النور بأن نقول بأننا هذا كالمنا من يفهم أال وجيب
 "كأن" :كلمة استعملت اخلاطئ الفهم هلذا جماال أدع ال ولكي .خملوق اآلية
 منور تعاىل اهللا هو وخالقها خملوقة األخرى األنوار إن !...أجل .قصد عن

  .األنوار
 اهللا خلق ما أول" :النبوي احلديث ذكر الضوء هذا يف ونستطيع
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 النور كانت الوجود رحم إىل قذفت اليت األوىل النواة أن أي )١("نوري
  .ياحملمد

 هو الضوء منبع أن جيوز .الضوء وبني النور بني خنلط أال جيب واخلالصة
 من كثرية جتليات ميلك والنور الدنيا، يف النور جتلي هو الضوء وأن النور،
  .الثريا إىل الثرى

 وحواسنا قلوبنا نور !النور مقدر يا النور، مصور يا النور، منور يا اللهم
 الذي حممد سيدنا على اللهم وصل .عندك من بروح وأيدنا معرفتك، بنور
  .شربب شرباً به وااقتد  الذينوأصحابه آله وعلى منرياً قمراً جعلته
  

                                                 
 .٢٦٦-١/٢٦٥،  للعجلوينخلفاء كشف ا)١(
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 مادية، زاوية من املوضوع إىل ينظرون  موسى أصحاب كان
 النظرة كانت !...أجل .االعتبار بنظر هذا يأخذ كان خياطبهم، كان وعندما
 يرونه ما جمال يف حمصورة كانت فعقوهلم اجلماعة، هذه على غالبة املادية

 هذه هلا فجماعة لذا .امليتافيزيقي العامل عن ومقفولة فقط، ويشاهدونه
 لكي كبري جلهد حاجة ويف وتدريب لتعليم حمتاجة كانت والصفات اخلواص
 مثل حياته طوال  موسى اختار لذا .التفكري يف النبوة طريق تبين تستطيع

 تبني الكرمية اآلية وهذه .ملل أو كلل دون جهده غاية فبذل .السبيل هذا
 أمامهم فرق هلم وجيشه فرعون تعقب أثناء ففي .لليهود اخلصيصة هذه
 األثناء هذه يف حىت اليهود ولكن .بأمان البحر ليقطعوا باهرة مبعجزة البحر
 إليهم سيصل أي مدركون، همـبأن فقالوا الباهرة اإلهلية املعجزة هذه واتناس
 إنَّ الّكَ﴿ :يقال أن جيب الذي الكالم  موسى هلم فقال فرعون، جيش

ِعمي ريب سييِنِده﴾.  
 بني مقارنة اآلية هذه حتليل عند تفسريه يف البيضاوي القاضي ريجي
 اقتراب حلظة يف قال  موسى إن فيقول ، حممد وبني  موسى
 حممد رسولنا قال بينما .املستقبل بصيغة عرب أي ،﴾يِنِدهيس يبر نَِّإ﴿ اخلطر
 بكر أليب  الَ﴿ :منهما املشركون واقترب الغار يف كانا عندما يطمئنه 
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تحاَهللا إنَّ نْز معالكرمي الرسول فأظهر .)٤٠: التوبة( ﴾ان  ال اليت ثقته 
  .تعاىل باهللا احلدود تعرف
 رسولنا خطاب وبني لقومه  موسى خطاب بني الفرق أن شك ال
 بكر أليب  والتفويض التوكل موضوع يف الفرق إىل منه جزء يعود 

 فال . رسولنا خاطبه من وبني  موسى خاطبهم من بني والتسليم
 فكان الصديقني، درجة إىل وصل شخص بني كبري فرق وجود يف شك
 قوم وبني تردد، أي دون  الرسول فم من تصدر مجلة بكل ويسلم يقبل
  .شأن كل ويف أمر كل يف وجيادلونه رسوهلم يناقشون كانوا



 ٢٤٦

  

﴿G F E D C B A  J I H  
M L K﴾ ]٨٥-٨٤ :الشعراء[  

 ربه عليه أسبغها اليت النعم اإلدراك متام يدرك شخصا  إبراهيم كان
 كل أن يعلم كان ميالسا اإلدراك هذا صاحب فمثل .الالائية ربه وألطاف
 أي .الكالم على القدرة ويعطي ويسقي يطعم الذي فهو تعاىل، اهللا من شيء
 اإلدراك هذا مثل صاحب كان وإذا .غريه وليس املطلق احلاكم وحده هو

 تعاىل اهللا بأن بد فال ﴾ينِرآلِخاْ يِف ٍقدِص انَسِل يِل لْعاجو﴿ فيقول يدعو
 الذي وهو الناطق، لسانه هو اهللا كان أي .الدعاء هذا مثل أهلمه الذي هو

 هذا قبول يريد يكن مل ولو .الدعاء هذا قبل الذي هو مث الدعاء، ذا أنطقه
 هذا على والدليل الدعاء، هذا قبل إنه نقول !...أجل .إياه أهلمه ملا الدعاء

  .همـصلوات يف له ويدعون الدوام على يذكرونه املسلمني أن
 ال يتوفون عندما األنبياء فإن معلوم هو كما :وهو آخر مهم أمر هنا
 إبراهيم وكان .مرياثهم هي دعوم .للورثة وأمالكا أمواال وراءهم يتركون
 أي عهده، يف كثرية أشياء غري والذي( النبوة سلسلة إليه وصلت الذي 
 اإلنسانية على ينفتح أن الكبرية مته يرغب )كبريا ومصلحا جمددا نبيا كان
 حتول أي .دعائه لقبول طبيعية كنتيجة هذه أمنيته حتققت وقد .مجعاء
 وارف ظل إىل حياته يف مهمتني مرتني النفي حياة عيشه نتيجة  إبراهيم

 ، املسيح إىل وصل  اسحق بابنه بدأ الذي اخلط ففي .لإلنسانية
 يف وكان . حممد نبينا إىل وصل  إمساعيل بابنه بدأ الذي اخلط ويف
 نيب كل لسان على وذكراه امسه وكان .للجميع وأسوة قدوة اخلطني كال
 أن إال والرسل، األنبياء خامت كان  رسولنا أن ومع .األنبياء هؤالء من

  إبراهيم حب فإن أعاله ذكرنا وكما .استمرت  إبراهيم ذكرى
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 جعل  ولـالرس من وتعليم بتوجيه املسلمني قلوب به أشربت الذي
 إبراهيم أن وحيتمل .الصالة يف أدعيتهم يف الدوام ىعل يذكرونه املسلمني
 والصلوات األدعية هذه نتيجة النعيم جنة ورثة من سيكون.  

 اليت والدعوة ،بإجنازها األنبياء يقوم اليت املهمة إن .ذكره نود أخري وأمر
 يسعون غاية جمرد أو سام، هدف جمرد أو فكر جمرد ليست بتبليغها يقومون
 .ميثلوا اليت العظيمة الدعوة جتاه جدا ثانوية تبقى األمور فهذه .لتحقيقها
 يرغبون يكونوا مل - إبراهيم سيما وال- اهليون موظفون هم الذين واألنبياء

 ومن .األبد إىل الدعوة هذه تعيش أن يدعون كانوا بل ،مبوفا مدعو انتهاء يف
  .باخلري القادمة لاألجيا تذكره أن أراد  إبراهيم أن حيتمل املنطلق هذا

 على بأنه يبني لكي فهو ﴾يمِعالن ِةنج ِةثَرو نِم يِنلْعاجو﴿ دعاؤه أما
 وعلى املستقيم، الصراط هذا على ساروا عظام ألنبياء وسيلة كونه من الرغم
 دعاء يطلب فهو املستقيم، الصراط هلذا ودليال مرشداً كونه من الرغم
 وجوب يعلم ألنه األنبياء، هؤالء ورثة ودعاء صلبه من جاءوا الذين األنبياء
 اهللا من لطف اجلنة وأن األسباب، مسبب من اآلمال وكل شيء كل انتظار
 تعاىل هللا الواسعة بالرمحة بل باألعمال، تستحصل وال منه وإنعام تعاىل

  .عليه التأكيد جيب مهم أمر وهذا .املستمر والدعاء الطلب ونتيجة
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 النيب على مقتصرا ليس "إخوام" بأم الكفار ألقوامهم األنبياء خطاب
 ونوح وشعيب هود مثل آخرين أنبياء عند يرد نفسه فاخلطاب . صاحل
 تلك من مرسلني األنبياء هؤالء كون من الرغم فعلى .السالم عليهم ولوط
 والشعور التفكري احيةن من منهم يكونوا مل بينها،فهم من وظاهرين القبائل

  .القرابة أو
 الشفقة عاطفة إظهار أجل من كان اخلطاب يف التعبري هذا مثل أن حيتمل

 الزاوية وإظهار بينها، من ظهروا الذين األنبياء هلؤالء القبائل هذه تكنها اليت
 من  صاحل النيب يكن مل وإال .هؤالء إىل منها ينظرون األنبياء كان اليت

  .الدين يف األخوة ناحية من وال والدم القرابة ناحية من ال الكفار هؤالء
 عليهم الشفقة ناحية من وكان منهم فردا اإلنسانية ناحية من كان ولكنه

 وعفته وصدقه أمانته ويعرفون قرب عن يعرفونه قومه وكان .هلم أخ كأنه
  .هلم وكأخ منهم، قريبا فردا يعدونه فكانوا تفكريه، واجتاه

 مثل ولكن ،"اجلد أو اخلال أو والوالد األب" :بـ اطبهمخي أن ميكن كان
 الذي الدفء ميلك ال كما هلم، التعظيم من نوعا يظهر قد اخلطاب هذا
  ."األخ" خطاب ميلكه



 ٢٤٩ 

  

﴿k j i h g o n m l﴾  
  ]٢١٩ :الشعراء[

"قَلّبلَ" باب من "تفَعفيه اجلهد وبذل شيء تكلف إىل يشري وهذا ،"ت. 
 هي وهذه .عليه وباإلصرار يستطيع ما ببذل ما أمر يف اناإلنس قيام أي

 أن أي . الكرمي رسوله سجود وصف يف تعاىل اهللا يرمسها اليت الصيغة
 أي ساجد وهو لربه عبوديته إلظهار وسعه يف ما غاية يبذل كان  الرسول
 أمر هناك ولكن .سجوده يف يذوب أن ويكاد إليه، يكون ما أقرب وهو
 الوصول ميكن فال غامر قليب شعور هناك  يكنمل إن وهو ليه،إ اإلشارة جتب
 باخلشوع فتظاهره الشعور هذا مثل ميلك ال ومن .ادأب الذرى هذه مثل إىل
  .رياء إال ليس السجود يف

 يف سيما وال جدا مهمة املعنويات وهذه القليب الشعور هذا إن !...أجل
 الزهد بكامل أمر كل يف هللا  إىليتوجه أن املؤمن فعلى .هللا العبودية موضوع
 الوحيدة الغاية التوجه هذا يكون وأن .اإلخالص وبكامل التقوى وبكامل

فبينما يتم التوجه لتعمري  .واعتزاهلا الدنيا ترك هذا من يفهم أال على له،
الدنيا وجعلها جبة من جانناإلهلي ، كذلك جيب توجيه القلوب إىل احلب 

 تعمر بينما أي. نفحة اإلميان إكسريا للحياةمن جانب آخر حىت جيعل من 
 على إليه الوصول باب وفتح رضاه لنيل اهللا إىل التوجه يتم وتنظم، الدنيا

  .مصراعيه
 مثَفَ والّوت امنيأفَ﴿ :يذكر عندما الكرمي القرآن يقوله ما هو هذا وأليس

وجمعان وذات اًجد مهمة اآلية هذه أن أرى وأنا .)١١٥ :البقرة( ﴾اهللا ه 
 عالقة مقاييس عكس ويف الكامل، للمؤمن العام الوضع وصف يف عميقة
 يعرف ال عندما اإلنسان بأن الفقهاء يقول .به وارتباطه تعاىل باهللا املؤمن
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 وتكون .عليها العثور بإمكانياته وحياول عنها ويستفسر يسأل القبلة جهة
 ولكن .للقبلة معاكسة جهة إىل صلى وإن حىت احلالة هذه يف مقبولة صالته
 :أحواله مجيع يف فاإلنسان .فقط هذا على اآلية معىن قصر الصحيح من ليس
 يكون عندما … ينام وعندما يقوم عندما …يشرب وعندما يأكل عندما
 هللا متوجها يكون أن عليه هذه أحواله كل يف ...زهـيتن عندما …أهله بني
  .أيضاً املعاين هذه إىل تشري اآلية إن !...أجل .به شاعراً ياه،إ مراقبا تعاىل

 بربه، عالقاته يف حني كل يف نفسه جيدد أن اإلنسان على إن واحلقيقة
 التجدد عن زهـمن تعاىل اهللا إن صحيح .الدوام على طرية نفسه وتظل
 .الدوام على دتجدت أن جيب معه وعالقتنا به شعورنا ولكن والتبدل، والتغري
 من هو املطلوب والتجديد ،"إليه منظور" اىلتع عنه يقولون القدماء كان
 عن املستمر البحث ناحية من جتديد التجديد وهذا .إليه الناظرين ناحية

 والتعرف ،"باالستحقاق املقصود"و "باحلق املعبود" هلذا اجلديدة التجليات
 وإال هلذا، مضطرون حنن .أخرى إميانية أعماق إىل للوصول جديد من عليه
  .لىوللِب للتعفن إمياننا تعرض البعيد من فليس
 طردياً يتناسب املتبتل اخلاشع السجود بأن نقول الكرمية لآلية رجعنا إذا

 عن الالهي اإلنسان فقلب .الفؤاد ويف القلب يف اإلهلي احلضور مقدار مع
 الشعور من ذرة مثقال حيمل ال الذي والقلب نعمه، يف غارقا كونه مع اهللا

 مرة السجود هذا مثل من االقتراب يستطيع ال د،واحلم والشكر باالمتنان
  .جداً صعباً هذا يكون أو كلها، حياته يف واحدة
 شعوره لعمق نتيجة بعمق العبودية وظيفة بأداء  الرسول قيام إن مث
 حني يراك الذي" وسكناته وحركاته وقعوده قيامه يف له تعاىل هللا مبراقبة
 يقوم أخرى ناحية من ولكنه وع،خبش ساجدا كونه مع فهو !...أجل "تقوم
 يقوم فهو .روحي قيام حالة يف هو أي تعاىل، احلق أوامر وتطبيق بتنفيذ
 وجد بكل الدين أوامر وتطبيق لتنفيذ أيضاً قائم وهو .الليل نصف للتهجد
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 للمؤمنني واملعنوية املادية احلاجات لتلبية يقوم وهو .وتسليم طاعة وبكل
 حركاته كل يف هللا العبودية يعيش كان يأ .ملواله وخضوع إنابة بكل

 يف جبهته ويضع يسجد وعندما .اإياه ومطبقاً أوامره منتظراً وسكناته
 ما أقرب" :القائل فهو العبودية ذروة إىل ارتفع قد يكون قدميه مستوى
  )١(."ساجد وهو هرب نِم العبد يكون

                                                 
 .١١٨؛ الترمذي، الدعوات ٣٥؛ النسائي، املواقيت ٢١٥ مسلم، الصالة )١(
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 الذين األشخاص أن هي الكرمي القرآن آيات خصائص أهم من
 مباشرة غري بصورة ختاطبهم الذين واألشخاص ،ةًمباشر اآليات تستهدفهم

 اليت والعرب الدروس استخراج يستطيع امنهم كال أن إال خمتلفني كوم مع
 املخاطبون هم اجلاهلية شعراء أن نرى فمثالً .نهمام لكل بالنسبة تلفخت

أم  يدعون اجلاهلي العهد ذلك شعراء وكان .اآليات هذهبـ املباشرون
 سجعاً كالماً ويتكلمون الغيب، عن اإلخبار ويستطيعون باجلن يتصلون
 يامناأ يف الروحيني الوسطاء يشبهون كانوا أي سامعيهم، قلوب به يسحرون

 يف الشعراء ذكر عندما والقرآن .للقرآن مبعارضتهم روفنيمع وكانوا هذه،
 للتابعني القرآن وصف وأن .اجلاهليني الشعراء هؤالء يعين كان مناإ يةاآل هذه
 هؤالء احنراف مدى إىل يشري "غاوون" مأب م واملتأثرين الشعراء هلؤالء
  .الشعراء
 مل نإو عهد كل يف الشعراء بعض اآلية هذه ختاطب أخرى جهة من
 مهعِبتي اُءرعالشو﴿ آية قومنا فإن .اجلاهلي العهد لشعراء خطابه بدرجة يكن
 ما وكل الدين أبعدوا الذين إىل تشري نراها اإلطار هذا ضمن ﴾ونَاوغالْ

  .الشعراء هؤالء مثالأ واتبعوا صناماًأ هواءهمأ واختذوا حيام، عن به يتعلق
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 واحملتوى املعىن يهملون همـنأ أي ﴾ونَيمِهي اٍدو لِّكُ يِف مهنأَ رت ملَ﴿أ
 حتت وللنثر للنظم املختلفة وديةألايف  ويهيمون جانباً ويضعونه واملوضوع

  .أخرى مرة والفعلية مرة والواقعية مرة الرومانسية وشعار اسم
﴿أَونهم ونَولُقُي الَ ام فْيم، الكذب نأ أي ﴾ونَلُعادينكالصي وهم ديد 

 يقولون مأل .كاذبون وهم جيدون صيادون بأم يفتخرون الذين الكذابني
 على يكذبون ولكنهم الروايات، كتابة ويدعون األدب يدعون قد .يفعلون ماال

  .الدوام
 كوم جبانب مؤمنون هؤالء ..﴾اِتحاِلالص والُِمعو وانآم ينِذالَّ إالَّ﴿
 .مياناإل ونفس الشعور نفس يشاركوم ءهؤال يتبعون فالذين لذا .شعراء
 وال ينحرفون ال لذا حليام، منهاجاً القرآين اخلط اختذوا قد هؤالء ولكون
 الذنوب اكرب من يفعلوه مل ما قول يعدون ولكوم .واد كل يف يهيمون

 على ا يؤمنون اليت بالقيم يضحون وال أبداً، يكذبون ال تعاىل اهللا عند
 األمن ميثلون أي .مؤمنني كوم لسبب الرواية، أو لشعرا أو دباأل مذبح

 عندهم والعمل القول نأل ؛الدوام على بالثقة ويوحون الدنيا، يف واألمان
 هؤالء من آخر شيء ينتظر يكن ومل .بينهما تناقض وال واحد طارإ ضمن
 للظلم تعرضوا ما إذا والذين جنوم، وعلى وقعوداً قياماً اهللا يذكرون الذين
  .أنفسهم عن الدفاع يف حقهم ويستعملون ينتصرون، هم

 عاملية رسالة قبوله القرآن من االستفادة شروط أهم من فإن رأينا وكما
 فقط احلالة هذه يف .خياطبه وكأنه له نسانإ كل وقراءة العصور، لكل

  .منه االستفادة حنن ونستطيع .نفسه عن التعبري القرآن يستطيع
 - خرىاأل املهن ومن عمالاأل من كغريه- نثروال الشعر نإ واخلالصة

 آمن من يقوم فبينما .ميثلونه من اختالف حسب خمتلف بشكل يتجلى
 ،مالدوا على باحلق ويهتف ونثره شعره يف إميانه أسس بعكس صاحلاً وعمل
 يستعملها بل ،"فنطازية" خياالت يف دبيةواأل الفنية قابلياته يصرف وال
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 عن بداًأ يتخلى ال ولكنه يهزم وقد ينتصر قد، فلبنائه ومادة احلق قامةإل
 زهري بن وكعب اخلنساء عند واخلطابة والنثر الشعر كان لقد .احلق مناصرة
 نصروا الذين من-  رواحة بن وعبداهللا ثابت بن وحسان مالك بن وكعب

 فيهم واثر الكثريين سحر حالالً وسحراً مؤثرة، داةأ -القدس روح قبل من
 احلق، سبيل يف مطلقة صرخة تكون وبينما .القواطع لسيوفا تأثري من اكثر
 يكون أن ميكن ،للحق االنتصار وسائل من وسيلة احلقائق تظهر مقالة أو

 االحنراف دواتأ من داةأو .زواتـوالن األهواء هلابإل أداة والنثر الشعر
 ويف الكرم، مبدح األدباء هؤالء أحد يوماً يقوم قد فمثالً .اإلنسان وتضليل
 غداً يهامجه السماء، إىل به ويعلو اليوم ميدحه ومن بالتبذير، يصفه الثاين اليوم

 حقيقة نهأب باهتاً خياالً يصفون مرة تراهم .األرض حتت إىل به وخيسف
 جمموعة اأب ويصفوا الساطعة للحقائق ظهرهم يديرون تراهم أو باهرة
 يستطيعون وال سدية،اجل الغرائز يثريون اجلمال عن يتحدثون عندما .أوهام
 خالق وكأا عنها يتحدثون الطبيعة عن يتحدثون عندما .ارد احلسن رؤية

 ويستخدمون تكون، أن ميكن وال تكن مل أمور عن يتحدثون .ومعبود
 هذه أحواهلم فكل لذا .يةغوللدمياغو وللمبالغة للكذب وسيلة والفن األدب
  .شيطانية أحواالً إال ليست
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 القرآن خيتارها اليت ولألساليب ولألفعال للكلمات كبرية أمهية هناك
 وارد هو كما صفحات إىل بياا حيتاج عاٍنمب يأيت فقد .وهدفه قصده لبيان
 !هليإ" نهم ويقصد هنا، "أنعمت" فعل استعمال مت فمثال .اآليات هذه يف
  ".بإحسانك عنقي وطوقت عديدة، نعما يل وهبت لقد

 ...الوجود إىل خرجت بل العدم سجن يف ،سجيناً أبق مل !...إهلي" :أي
 من ..لك جملوة مرآة وأصبحت ولباسه، الوجود قالب لبست ...وجدت

 لقد ...منك وعالمة إليك، إشارة أنين يدرك إيلّ ينظر ومن يشاهدين،
 يل يسرت احلياة يل وهبت وعندما .املستوى هلذا رفعتين إذ علي متأنع

 وتراً وأحياناً يئن، ناياً أحياناً أصبحت .عنك لألفصاح أوسع إمكانية
 ومل ...إنساناً جعلتين مث .إليك لإلشارة نغماته يرسل عوداً أو ،صادحاً
 لوجودا مشاهدة يل فيسرت .مؤمناً إنساناً وجعلتين رفعتين بل ذا تكتف
 صفحات يقرأ أو ،معرضاً يشاهد كمن اإلنسانية، النظرة زاوية من ومعرفته

 .يل كبرياً تشريفاً هذا كان لقد ...مفتوحاً كتاباً يقرأ كمن املعرض هذا
 بالقابليات إال تتم أن ميكن ال النظرة هذه مثل الكون إىل النظر إن !...أجل

 ا أنعمت اليت النظرة هذه إن !..رب ...باإلنسان اخلاصة واالستعدادات
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يف التجول أستطيع التفكري قابلية بتحريك بل مبكان، أتقيد ال جعلتين علي 
 الدائرة هذه يف جتويل ويف احلسىن، واألمساء والصفات الذات ساحات
  ".ومذهوالً أمامك مبهوراً أقف الواسعة
 هذه من بكثري أكثر بل" هذا، كل يقصد  سليمان كان !..أجل

  ".أنعمت" كلمة استعمل عندما "والسامي الرفيع مقامه باعتبار يناملعا
 بفعل  سليمان النيب استعطاف هو الصدد هذا يف الثاين واألمر

 لعادتك مغايراً ليس قليل بعد سأطلبه ما إن !رب يا" :يقول فكأنه أنعمت"
 أعتقد لذا إياه، أسألك أن دون علي به تلطفت لطف من فكم السبحانية،

 ".اإلجابة وعلى العطاء على قادر ألنك اآلن منك أطلبه ما تعطيينس بأنك
 بأسلوب هذا عن بالتعبري قمنا ولو .وشفقته رمحته استدرار حياول وهو
 لو رب يا حيدث ماذا" يأيت كما الطلب لكان "أفه آلواريل" اإلمام

 :آخر وبتعبري !".رب يا شيء منك ينقص لن ...حيدث؟ ماذا ...استجبت؟
 ال لذا .جمدك صفات من صفة اهلبة ...الدوام على اآلن حىت طيتينأع لقد"

 إلمتام فقط أدعو بل اآلن، حىت ووهبته أعطيته ما خارج شيئا منك أطلب
  ".نعمك
 وغفلة ،جحوداً للوالدين الدعاء إمهال أو نسيان كان الدعاء هذا مثل يف
  داود النيب كان !أجل .بواسطتهما عليه أنعمها اليت األشياء رؤية عن
 النيب خط ضمن الذروة إىل وصل نبيا وكان ، سليمان النيب والد هو

 األنبياء، بعض حول القرآن يف اهللا ذكره الذي للمدح ومظهرا ، إبراهيم
 اهللا عباد من كان أي .الرفيع املقام هذا إىل وصل لقد ".أواب إنه" وهو

 إنه -ةالزاوي هذه من- له قيل ولو .اهللا حنو كيام بكل نيهاملتوج األجالء
 النيب من أبدا املنتظر غري من كان لذا .حمله يف هذا لكان "اهاألو" النيب

 ينسى أن حضنه يف ونشأ النيب هذا مثل صلب من جاء الذي  سليمان
 بعبارة نعرب أن لنا كان وإذا .إليه وصل الذي املقام هذا يف نصيبا لوالديه أن



 ٢٥٧ 

 هذه مثل جو يف ينشأ مل لو أنه كيدر كان  سليمان بأن لقلنا أوضح
 كأفراد وفرداً اعتيادياً سليماناً لكان العائلة هذه كتربية تربية ير ومل العائلة
  .لوالديه الدعاء يهمل مل لذا .آخرين

 الناس أقرب مها الوالدين إن :أيضاً هكذا املوضوع من االقتراب وميكن
 ذاـه يعلمنا الكرمي آنوالقر .الرحم صلة يف األولوية وهلما اإلنسان، إىل
 وميقُ يوم نيِمِنؤوِللْم اِلديوِلو يل اغِْفر اربن﴿ خيتارها اليت باألدعية دباأل
  .)٤١: إبراهيم( ﴾ابِحسالْ

 من شرط احلقيقة يف وهذا .الوالدان مث أوال اإلنسان نفس تأيت إذن
 واإلنسان .نيةاإلنسا بالصفات التزين شروط من وشرط اإلنسانية شروط
 ويتأمل -منه قرم درجة حسب- اآلخرين بتلذذ يتلذذ من هو احلقيقي
 إبراهيم النيب حال مثال تأملوا .إنسانا كونه شروط من شرط فهذا .ألملهم
 ويف الدنيا يف والده حال من متأمل -األحاديث يف ورد كما-  فهو 
 ويشرك مراأل هذا يف األجمد جده يتبع  سليمان النيب جند لذا )١(.اآلخرة
  ".سعاديت من سعادم إن" :يقول وكأنه دعائه يف والديه

 مثلما- وارد لوالديه الشخص استغفار أن كما وهي أخرى، ونقطة
 والداه إليها يصل اليت للسعادة شكره يكون كذلك -أعاله الدعاء يف سجلنا
 فهناك حياما، يف والديه حق إيفاء يستطع مل إن اإلنسان أن أي .وارداً
 :مثل حقهما يف اخلري يف لسانه استعمال وهو به القيام يستطيع أخري شيء

 أقوم الذي واالستغفار واحلمد التسبيحات من نصيبا لوالدي اجعل اللهم"
 منطق وعلمنا" الطري لغة حىت يعرف كان الذي  سليمان مثل ونيب ".به

  .وجه أحسن على حقّه األمر هذا إيفاء يستطيع كان "الطري
 زاوية من اآلية هذه إىل ننظر أن جيب :﴾ترضاه صاحلاً أعمل وأن﴿
 خشيته، حق اهللا خيشون إم .وعاقبتهم مبصريهم العظام األنبياء ثقة مدى

                                                 
 .٨بخاري، األنبياء ال )١(
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 هلامإب هذا قال نهإ أو .اإلهلية بالرمحة صيانتهم ناحية من مطمئنون ولكنهم
 اهللا رضا إىل الوصول بأن هنا يؤكد  سليمان والنيب .تعاىل اهللا من

 بأن يعلم وهو .الصاحل للعمل يوفقه أن اهللا يدعو لذا الصاحل، بالعمل يكون
 بعض هناك ولكن .الغالب يف آخر صاحلا عمال سيولد الصاحل العمل

 اإلهلي، الرضا مقام لىع صاحبها توصل ال ولكنها صاحلة تبدو اليت األعمال
  .أبدا ذلك تستطيع وال

 النملة كالم ومسع ةالنمل وادي من رم عندما  سليمان أن واخلالصة
 نْأَ يِنعِزأو بر﴿ قال له املهداة اإلهلي اإلنعام دائرة بسعة وشعر منه وتبسم

 اهضرت حاًاِلص لَمأع نْأَو يداِلو ىلَعو يلَع تمعأن يِتالَّ كتمعِن ركُشأَ
أَوِب يِنلِْخدرحِتمِع يِف كاِدبك ِحاِلالصيوسف النيب مثل فكان ﴾ني  

 الدنيا يف واملعنوية املادية املقامات ذروة يف وهو اهللا لقاء إىل اشتاق عندما
 له وسخر النبوة مقام إىل وصل الذي  سليمان النيب وكذلك .واآلخرة

 إىل كله بكيانه توجه اللحظة هذه يف ...النمل إىل اإلنسان من شيء كل
 للعبودية، اجلامع التعبري هو الذي الشكر هي التوجه هذا يف ووسيلته اهللا،

 عباده يف برمحته تعاىل اهللا ليدخله احلق مواله عنه يرضى الذي الصاحل والعمل
  .ربه للقاء شوقه عن ذا عرب وقد .الصاحلني
 ومن سبيله ويف تعاىل، احلق به أمر الذي العمل هو الصاحل العمل كان إذا
 يوسف طلبه الذي العمل فهو اآلخرة الدار سوى منه يقصد ومل فقط، أجله
 سليمان كذلك وطلبه .  

أنعمت اليت نعمتك أشكر أن أوزعين رب املخلصني عبادك وعلى علي 
 رمحة أرسلته من على وسلم وصلّ الصاحلني عبادك يف برمحتك وأدخلنا
  .أمجعني وأصحابه آله وعلى للعاملني
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 بل عال، بصوت القهقهة تعين ال الكرمية اآلية يف الواردة الضحك كلمة
  .الوقت من قصرية لربهة شفتيه على تبسم خطوط ظهور أي التبسم، تفيد

 وذلك النمل، وبني  سليمان النيب بني إعجازي حوار جرى أوالً
 ابتسامة يبتسم نراه لذا .عالية ومرتبة لطف من تعاىل اهللا وهبه ما بفضل
  .عليه اهللا بنعم بالتحدث قام أي .النعمة هلذه امتنانه عن ريللتعب الشكر،
 سليمان للنيب واإلشعارات اإلشارات بعض بواسطة النملة قامت ثانياً
 فقالت باحلق وللتعامل للعدل النهائية احلدود تعيني حول فكرها ببيان: 
 الَ وهم وجنوده سلَيمانُ يحِطمنكُم الَ مساِكنكُم ادخلُوا النملُ أَيها ﴿يا

  .)١٨ :النمل( يشعرونَ﴾
 بكم باإلضرار يقومون قد الناس هؤالء إن :لرفيقاا النملة هذه قالت أي
  سليمان وتبسم .فيهم املركبة الطبيعة حسب منهم تفكري أو قصد دون

 كان هألن .أمامه الباب هذا مثل وفتح له، املمنوح اإلهلي اللطف هذا بسبب
 قام ما وهذا ،وقوالً حاالً شكراً منه يقتضي هذا وكان .لنبوته خاصاً لطفاً
  .وبشكره بتبسمه به

  لرسولنا السنية السرية يف جنده الرضا عن املعرب التبسم هذا ومثل
  اهللا رسول عهد على قحط املدينة أهل صابأ قال أنس عن" .أيضاً
 الكراع هلك اهللا رسول يا فقال رجل قام إذ مجعة يوم خيطبنا هو فبينما
 السماء وإن أنس قال .ودعا يديه  فمد ،يسقينا أن اهللا فادع الشاُء هلك
 السماء رسلتأ مث اجتمعت مث سحابة أنشأت مث ريح فهاجت الزجاجة ملثل

 اجلمعة إىل املطر يزل فلم منازلنا أتينا حىت املاء خنوض فخرجنا عزاليها
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 البيوت دمت اهللا رسول يا فقال غريه وأ الرجل ذلك إليه مفقا األخرى
 إىل فنظرت علينا وال حوالينا قال مث  اهللا رسول فتبسم حيبسه أن اهللا فادع

رفع رسول اهللا "ويف رواية  )١("إكليل كأنه املدينة حول يتصدع السحاب
اهللا رسول تبسم يأ )٢("اللهم اسقنا:  يديه حبذاء وجهه فقال  

  )٣(.الدعوة مستجاب نبيا وكونه لرسالته وكتصديق تعاىل هللا شكر كعنوان
 النيب من قهقهة هذه تكن مل".الضحك"بـ االبتسامتني كلتا عن عرب وقد
 ممن أحدا أن وجيوز شفتيه، فوق بدت خفيفة ابتسامة بل ، سليمان
  .إليها ينتبه مل حواليه كان

اِكنكُم الَ يحِطمنكُم يا أَيها النملُ ادخلُوا مس﴿ آية إىل النظر وميكن
 أن وهي أخرى زاوية من )١٨: النمل( ﴾سلَيمانُ وجنوده وهم الَ يشعرونَ

 مكلفاً ليس  سليمان النيب مستوى يف شخصاً بأن وتقول تسجل النملة
 تبني وبينما .النمل مع حىت يعدل أن عليه بل فقط، الناس بني العدل بإقامة
 بأن فتقول طائفتها حتذر بينهم فيما التام للعدل اإلنسان حتقيق صعوبة النملة

 كان بينما .وبالتهلكة باملخاطر حمفوف شيء اجلنود طريق على وجودهم
 وعن سبأ ملكة عن  سليمان النيب خيرب الرؤوس فوق الطائر اهلدهد
 قائالً العبادة ذه قيامهم من ودهشته عجبه ويبدي .للشمس وعبادم قومها
أَالَّ يسجدوا ِللَِّه الَِّذي يخِرج الْخبَء ِفي السماواِت واَألرِض ويعلَم ما ﴿

 اليت للشمس عبادم من يتعجب ،}س{)٢٥: النمل( ﴾تخفُونَ وما تعِلنونَ
  .تعاىل اهللا خملوقات من خملوق سوى ليست

 جاء اليت بلقيس وامللكة النملة من كال أن النظر جيلب الذي والشيء
 كون وجبانب .للخصب رمز واألنوثة .أنثى منهما كال ...خبربها اهلدهد

                                                 
 .٢٢البخاري، املناقب  )١(
 .٣٣ اجلمعة ،البخاري )٢(
 .٢ االستسقاء ،بو داودأ؛ ١٤البخاري، االستسقاء )٣(
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  ليمانـس النيب جاتوز كثرة فإن بأ،ـس ملكة إىل إشارة النملة
 بالوقوف جدير أمر اهللا كلمة وإعالء اجلهاد أجل من األبناء كثرة واستهدافه

  .عنده
 احليوان بعامل يهتم لالكام اإلنسان أن إىل إشارة وجود هنا وأحسب

 بعامل صلة على كنا فلو .أخرى زاوية من مهما هذا يكون وقد .أيضاً
 من الكثري هناك لكان العامل، ذا املتعلقة احلقائق بعض إدراك وقدرنا احليوان
 أن أعتقد وأنا .ا اخلاصة بلغتها إلينا توصلها املخلوقات كانت اليت احلقائق
 إىل إشارة "النحل النمل، :مثل" احليوانات اءبأمس القرآن سور بعض تسمية
 ألحياء أن بد فال .احليوان وعامل اإلنسان عامل بني العالقة وجود أمهية

 تستطيع اليت احلقائق بعض - مجهوري نظام يف تعيش اليت-  والنحل كالنمل
 قبل من الإ وشرحها حتقيقها ميكن ال الدقيقة العالقة هذه أن غري .لنا إهلامها

وشِرٍك ٍرعدمؤمٍن إلنساٍن م.   
 ختاطباً حيوان مع اإلنسان ختاطب إمكانية القرآن يف تعاىل اهللا بني لقد
 وبليغة فصيحة لغة هذه التخاطب لغة وأن .نبوية مبعجزة معه وتفامهه مباشراً
 مفتوح حوار وسيلة لتكون كافية وأا فيها، الكلمات استعمال يتم مل وإنْ

  .بينهما
 التسخري هذا أن هو  سليمان النيب تبسم أسباب أحد يكون وقد

 يأيت عندما سيتحقق وأنه ،"الفعل"بـ تسخري إىل نقالبلال قابل "القوة"بـ
  ...واملآب املرجع وإليه والصواب، احلال حبقيقة أعلم اهللا .املناسب أوانه
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 إىل امللكة ديتسته هل سنرى" :اآلية هذه تفسري يف املفسرين بعض قال
 مع منسجم غري هذا أن أرى وأنا ".اهلداية عن وبعيدة ضالة تبقى أم اإلميان
 هل لنرى عرشها معامل غريوا :هو أرى كما اآلية وتفسري .اآلية سياق

  ".ال أم عرشها أنه ستعرف
 هاأمام املعروض بأن بسيطة معرفة جمرد تعين ال هنا "اهلداية" كلمة ولكن

 -للتبديل تعرض الذي- العرش هذا فهل .هذا يالئم ال فالسياق .عرشها هو
 سليمان النيب يقوم أن املمكن من كان …جديد؟ عرش أم عرشها، هو
 ذا فطنتها بقياس حمصورة تكن مل املسألة أن الظاهر ولكن .االمتحان 
 عرشا النفسه صنعت وقد للشمس، عابدة أو وثنية امرأة تأملوا .فقط هذا يف

 بصور عرشها زينت املرأة هذه مثل أن بد فال إذن .عقيدا وحسب
 سليمان النيب وقام .اخل …قمر أو جنوم من اهللا دون من تعبد وملا للشمس
 يؤها وتزيينات وتبديالت تغيريات بإجراء ا للهدايةوال .هلا وتقر 
 يف نانقصا أو زيادات أجرى  سليمان النيب أن الكرمي القرآن يذكر
 أنه أنفهم هذا؟ من نفهم فماذا .﴿نكِّروا لَها عرشها﴾ :قال وإمنا عرشها
 ...اإلسالمية؟ الزينات بعض بإضافة تزيينه أم عرشها شكل بتغيري أمرهم
 من الوثنية إىل يشري ما كل إزالة وهو األقوى، هو الثاين االحتمال أن نرى
 واإلشارة الرسالة ستفهم كانت إن عما ومشاهدة االنتظار مث .وزينات صور

 بلقيس أن نرى النتيجة ويف ...ال أم وتدي عرشها ترى عندما هلا املوجهة
 وفطنة ذكاء وذات سليمة فطرة متلك لكوا تدي عرشها ترى عندما
 وتفهم العجب، من نفسها متلك ال عرشها ترى أن ما ألا .رحب وفكر
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  .العاملني لرب وإسالمها هدايتها وتعلن هنا املوجودة واإلمياءة الرسالة
 هذا يف املوجودة الوحدانية رسائل لتلقي مهيأة بفطرة كانت أا شك ال
 وذكائها السليمة فطرا من الرغم على هذه سبأ ملكة ولكن .الكون

 وثنيني قوم بني وترعرعت نشأت ألا قبل، من اهتدت قد تكن مل وبصريا
 وتقييم اهلداية وبني بينها حائل كان مما ،لقومها الباطلة بالعقائد وتشربت
  .العامل يف املبثوثة التوحيد رسائل
 ، لسليمان معجزة يعد هناك إىل العرش هذا إحضار نأ شك ال
 لإلميان هلا كافية هذه وكانت .ياًنلد علماً أويت أمته أفراد من لفرد وكرامة

 إعمال هو اإلميان يف األصل كان ولكن . سليمان بالنيب وللتصديق
 لقد .اخلاصة اإلهلية واملشيئة )*(واألنفسي اآلفاقي والتفكر واستخدامه العقل
 يف تتبدل أن هلا كان وما اليوم، ذلك حىت اإلميان وسائل هي هذه كانت
  .بعده من وال  سليمان النيب عهد

 من إخوانه وعلى للعاملني رمحة أرسلته من على وبارك وسلم صل اللهم
  .أمجعني والتابعني أصحابه وعلى سلنيواملر النبيني

                                                 
﴿سنِريِهم آياِتنا ِفي اآلفَاِق وِفي أَنفُِسِهم      ا ورد يف القرآن الكرمي       أي التفكر يف اآلفاق ويف األنفس حسب م        )*(

﴾قالْح هأَن ملَه نيبتى يتاملترجم ()٥٣: فصلت( ح(  
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 تكون قد مباشرة  سليمان قصة بعد مثود قصة بإيراد القرآن قيام
  :اآلتية لألسباب
  .املعرفة حق مثود قوم يعرفون كانوا العرب إن -١
 آخر جانب وهذا مثود، قوم قوة مدى يعرفون كانوا أم احملتمل من -٢

 . سليمان قوم على التأثري حيث من تهأمهي له

 مثود قوم أن احملتمل فمن إرم، لقوم خلفاً "اورارتو" قوم كان مثلما -٣
 ذكر بعد أحدمها ذكر القرآن رجح لذا . سليمان لقوم خلفاً كانوا
 .اآلخر

 يف سبباً وطبيعتهما وتصرفاما القومني خلقي بني التشابه يكون قد -٤
 .معاً ذكرمها

 األمة بدعوة قيامهم عند للرسل يستجيبون من بني زاعـالن أن ومع
 ﴾ونمِصتخي انيقَِرفَ امه اذَإفَ﴿ التاريخ يف متكرر اعنـز هلم املنكرين وبني

 ظهر الذي الكبري الضالل تيار بني جامع خط هنا يوجد أنه غري ،)٤٥ :النمل(
 فمقابل .هلموضال مثود قوم احنراف وبني ، سليمان بعد املوسوبني بني
 الْحسنِة﴾ قَبلَ ِبالسيئَِة تستعِجلُونَ ﴿ِلم :هلم وقوله لقومه  صاحل نداء

 ..)٤٧ :النمل( معك﴾ وِبمن ِبك اطَّيرنا ﴿قَالُوا قومه جواب كان )٤٦: النمل(
 نإو سبق الزعم أو القول وهذا .ضالهلم ويف غيهم يف واستمروا هذا له قالوا
 نبياءاأل من العديد ضد تكرر مث سرائيليإلا التاريخ يف  موسى للنيب ليق

 :يس( ﴾مكُِب انريطَت اإن واالُقَ﴿ :يضاًأ له قالوا نأ  عيسى منهم والرسل
 هذه بني ومشتركة عديدة تشابه وجوه يضاًأ فهناك هذا وعدا )١٨
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 والتعسف، لمالظ انتشار وإىل واجلربوت الطغيان إىل املستندة االحنرافات
  .عياناً تعاىل اهللا رؤية طلب بل واملعجزات، اخلوارق وطلب

 قوماً رسلهم، عصوا الذين من قوام،األ هؤالء ذكر يورد الكرمي والقرآن
 مثال السورة من اجلزء وهذا حياناأل كثرأ يف اٍلتمت وبشكل قوم بعد من
  .منه
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 كان قارون أن -اآلية هذه إىل استناداً-  التفسري روايات بعض يف جاء
 :بعضهم وقال خاله، ابن كان إنه بعضهم فقال ، موسى النيب أقرباء من
 هذا مع قرابة عن والبحث التفاسري، هذه مثل تكون وقد .عمته ابن كان
 مل فهو  موسى النيب من القرب ذا كونه مع أنه على للتأكيد هو النيب
 يف ال القرابة هذه ملثل إشارة أي توجد ال أنه واحلقيقة .منه االستفادة تطعيس

  .النبوية السنة يف وال الكرمي القرآن
  :أخرى تفاسري عن البحث جيب إذن

 نِم انَكَ﴿ الكرمي القرآن قال لذا إسرائيل، بين من كان قارون أن حيتمل
 كان أي .دعوته موسى اإليه وجه اليت األمة بني من كان أو .﴾ىوسم ِموقَ

 من - السامري مثل مثله- يكون وقد . موسى دعوة مشلتهم من ضمن
 عناية بذل جيب ممن ورآه ، موسى النيب م اهتم الذين األشخاص

 الثروة تقييم وال االهتمام هذا تقييم يستطع مل قارون ولكن .به خاصة
  .اجلنة ما يكسب لكي له املعطاة

 ِبالْعصبِة لَتنوُء مفَاِتحه ِإنَّ ما الْكُنوِز ِمن وآتيناه﴿ فتقول اآلية وتستمر
 الكرمي القرآن تعابري بأن البداية من ولنقل .)٧٦ :القصص( الْقُوِة﴾ أُوِلي
 عندما إذن .ضمنيا كذبا تعد اليت املبالغة عن وكذلك الكذب، عن زهةـمن

 تنوء اليت كنوزه تصور أي رآن،الق عنها يعرب اليت احلقيقة هذه بتصور نقوم
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  .الطائلة الثروة هذه مثل تعين ماذا ندرك مفاحته محل من القوة أويل العصبة
  .حاليا عديدة متاحف مللء تكفي مبقادير كانت هذه قارون كنوز إن
 واستعلى وطغى وتكرب جترب له وهبت اليت الطائلة الثروة هذه جتاه قارون إن
 :القصص( الْفَِرِحني﴾ يِحب الَ اَهللا ِإنَّ تفْرح ﴿الَ :بعضهم له قال لذا قومه، على
 :متبجحاً أجام احنرافه،مث على استمر بل التنبيه ذا يعبأ مل ولكنه .)٧٦

  .)٧٨: القصص( ِعنِدي﴾ ِعلٍْم علَى أُوِتيته ِإنما ﴿قَالَ
 القدمي التاريخ يف شخص من فكم .بقارون خاصا الوضع هذا وليس

 القومي، الطريق عن وحرفته والغىن الثروة أطغته قد أيضا احلالية أيامنا ويف
 إطار تضييق الصحيح من ليس لذا .قارون قاله ما نفس يكررون وهم

 على قارون يغبطون كانوا الذين وقال .بقارون وحصره القرآن خطاب
  .)٧٩: القصص( عِظيٍم﴾ حظٍّ لَذُو ِإنه قَارونُ أُوِتي ما ِمثْلَ لَنا لَيت ﴿يا ثروته

  :األرض وبداره بقارون اهللا خسف عندما ولكن
حبأَصو﴿ ا الَِّذينونمت هكَانِس مقُولُونَ ِباَألمكَأَنَّ ييطُ اَهللا وسبي قزالر 

ناُء ِلمشي اِدِه ِمنِعب قِْدريال وأَنْ لَو نا اُهللا منلَيع فسلَخ اِبن هكَأَنيالَ و فِْلحي 
  .)٨٢ :القصص( الْكَاِفرونَ﴾
 النعم جتاه جيب كما وينظمه سلوكه يرعي مل الذي قارون مصري كان
 األمر هذا القرآن ويرسم .األرض وبداره به خسف اهللا أن هو له املهداة
  :اآليت باملشهد

 اِهللا دوِن ِمن ينصرونه ِفئٍَة ِمن هلَ كَانَ فَما اَألرض وِبداِرِه ِبِه ﴿فَخسفْنا
  )٨١ :القصص( املُنتِصِرين﴾ ِمن كَانَ وما

   :ناحيتني يف أخطأ قد قارون أن واحلقيقة
 عليه، اهللا أنعمها اليت النعم هذه بسبب الغرور إىل احنرف إنه :األوىل
 من هوو والغرور الكربياء هوة يف وسقط اهللا، وعلى الناس على واستعلى
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 عاقبه والغرور الكربياء دعوى مقابل ويف .اجلنة وبني املرء بني احلائلة الصفات
 هو بأنه يعتقد قارون كان بينما آخر وبتعبري .حتته من األرض خبسف اهللا

 به اهللا خسف ،بداأل إىل سيملكها وأنه إليه، املقدمة النعم هذه صاحب
اهللا، رفعه هللا تواضع من" عالتواض إبداء له األنسب من كان بينما .األرض 
   )١(."اهللا وضعه تكرب ومن

 وسيطرت شاكلته، على نمو وأمثاله قارون جمتمع أي يف رثُكَ نْإ :الثانية
 لو أي .اتمع ذلك يف وتفتت متزق بوادر بدأت اتمع على ذهنيتهم
 أي ألحد يرون وال الطائلة األموال ويكسبون يرحبون الذين ذهنية أصبحت

 لو أي اجلوع، من غريهم مات إن ساكنا حيركون وال األموال، هذه يف حق
 تشكل اليت هي وأصبحت اتمع، يف األنانيني األشخاص فلسفة سادت
 الوقوف وميكن .اتمع طبقات بني هائلة فروق ظهرت الناس، حياة طراز
 .اتالطبق بني الواسعة اهلوة هذه مثل على كأمثلة والشيوعية الرأمسالية عند
 طبقات بني واسعة هوة وحاليا السابق يف هناك كانت النظم هذه أمثال ففي

 اهللا فإن لذا .مصائب وإىل كبرية، إنسانية مآٍس إىل ويؤدي أدى مما الشعب،
 الشعب أفراد بني وسريانه املرض وهذا العلة هذه انتشار من مينع لكي تعاىل
  .بعده من يأيت ملن ةعرب يكون لكي األرض وبداره به باخلسف قارون عاقب

 هذه بزينة يهتمون الذين أن إىل الناس ينبه أن أراد تعاىل اهللا أن كما
 تعاىل واهللا زائل، الدنيا مال فإن كبري، خطأ يف يقعون وزخرفها الدنيا احلياة
 واخلالصة .شاء ما مىت سحبها يستطيع الزينة وهذه األموال هذه وهب الذي
 أي عن هنا يهم وال والفضة، الذهب من ةكثري أمتعة ميلك كان قارون أن

 ومتداخلة عديدة غرف يف موجودة هذه خزائنه وكانت.عليها حصل طريق
 املفاتيح وهذه .جيدا ومصانة حمفوظة جلعلها ومزاليج مفاتيح منها ولكل

 حصل أنه وجيوز .قارون عند والبخل احلرص صفة إىل تشري الكثرية واملزاليج
                                                 

 .١٦ الزهد ،ه ابن ماج؛٣/٧٦ ، املسند لإلمام أمحد)١(
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 سابقا املطمورة اخلزائن عن التنقيب طريق عن الكبرية الثروة هذه على
 والفجائية الكبرية الثروة وهذه .الربا طريق عن أو السابقني، للملوك والعائدة

 جعلته واحلراس العبيد استخدام وإىل كبريين ونفوذ سلطة إىل حوهلا اليت
 بِحي الَ اَهللا نَِّإ حرفْت الَ﴿ :قومه بعض له قال لذا ويتجرب، ويتكرب يطغى

  .)٢٨/٧٩: القصص( ﴾نيِحِرفَالْ
 ير فلم بصره أعمى وشحه خبله أو الثروة هذه على ا حصل اليت والسهولة

 األساس يف ترجع منه صدرت اليت السلبية التصرفات وكل .فيها حقا أحد ألي
 يطمئن اوم .وتكفيه وتشبعه ستسعده الدنيا بأن واعتقاده هذه، البصرية عمى إىل

 أحد قارون وكان ...القليب التوازن فقد قد كان نم إال إليها نويرك للدنيا
  .هؤالء
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 الدنيا طلب إىل تشري أا على الكثريين قبل من الكرمية اآلية هذه فهمت
 هذا خطأ يعرف العربية اللغة من قليال شيئا يعرف من ولكن .الدوام على
  :اآليت املعىن يرى وبدايتها اآلية سياق يف يدقق فمن .رأيال

 ما كل اجعل أي ،اْآلِخرةَ﴾ الدار اُهللا آتاك ِفيما ﴿وابتِغ اآلية تقول
 من أكثر شيئا يعين هنا "وابتغ" وفعل .اآلخرة للدار وسيلة اهللا أعطاك

 وشعور وحس قلب من اهللا آتاك ما واستعمل اطلب :يعين ألنه ،"واطلب"
 الفعلية استعداداتك كل وحىت بل- اخل ...وولد ومال وصحة وإدراك
 ستن ﴿والَ اآلية تأيت مث .اآلخرة الدار طلب يف واستخدمها -والكامنة
كِصيبن ا﴾ ِمنينالغد بعد وما الغد نضع أن علينا أجل .املسألة ملوازنة الد 
 أمور من للدنيا يعود ما ننسى ال نفسه الوقت ويف الدوام، على أنظارنا أمام

 فقط الدنيا إىل األنظار وتوجيه فقط اآلية من الثاين الشق فتناول إذن .وأشياء
 يتعارض املعىن هذا مثل ألن .فاحش خطأ النشاط حمور وحدها هي وجعلها

 مهلَ نّأَِب مهالَومأَو مهسفُنأَ نيِنِمؤمالْ نِم ىرتاش اَهللا إنَّ﴿ الكرمية اآلية مع
 بعضا بعضه ينقض كتابا القرآن علجي هب يقل ومن .)١١١ :التوبة( ﴾ةُنجالْ

  .باهللا والعياذ
 قيمتها، حسب الدنيا اطلبوا :أخرى زاوية من اآلية هذه إىل النظر وميكن
 إذن .القواعد من قاعدة هذا يكون أن ميكن .قيمتها حسب اآلخرة واطلبوا
  .استعماله منه ويطلب مقياسا، اآلية ذه اإلنسان يعطي فالقرآن
 املطمئنة القلوب حسب الدنيا ألن .املعىن ذا اآلية فهم جيب !...أجل



 ٢٧١ 

 العيد أما .عرفات كيوم للعيد بالنسبة للدنيا املاضية واأليام .عرفات كيوم
 التوازن هذا على احملافظة جيب لذا .األفق وراء وراء بل األفق فوراء احلقيقي
 يستطيع احلج يف عرفة يوم يفقد ومن .عيشه حق عرفة يوم يشوع وصيانته،
 هذا نشبه عندما- ةاآلخر عرفة يوم يفقد من ولكن واحد، عام بعد إدراكه
  .أخرى مرة إدراكه يستطيع فلن اليوم ذلك وفاته -الدنيا باحلياة اليوم

 كراكب إال أنا ما .للدنيا وما يل ما" :له حديث يف  اهللا رسول يقول
  )١(."فتركها راح مث شجرة حتت استظل
 اعتبارها أن كما مطلوب غري متاما ونبذها الدنيا ترك أن لرأينا تأملنا ولو

 تعدل الدنيا كانت لو" :آخر حديث ويف .كذلك مطلوب غري شيء كل
  )٢(."ماء شربة منها كافرا سقى ما بعوضة جناح اهللا عند

 اهللا بنعم يتمتع أن القيامة يوم وينكر اهللا وجود ينكر لكافر كان فما
 العامل، هذا وراء أبدي عامل هناك ولكن .اإلهلي للعدل مغاير فهذا .تعاىل

 يف حيام صفو تعكري اهللا يريد ال هناك، سيالقونه الذي العقاب ومقابل
  .هنا شيئا سعادم من ينقص فال عليهم برمحته ويتجلى الدنيا هذه

ن نتيجة االميان باهللا    إ" :هي للموضوع النورسي عيدـس األستاذ ونظرة
زه للذات اجلليلة سبحانه    ـرؤية مجال مقدس وكمال من     :وحمبته سبحانه هي  

لف سـنة مـن نعـيم       ألف  أهذه الرؤية اليت تساوي ساعة منها        ..وتعاىل
نة من حياة   ـلف س ألف  أاعة منه تفوق    ـذلك النعيم الذي س    )٣(..ةـاجلن

                                                 
 .١/٢٠١ املسند لإلمام أمحد، ؛٢ الزهد ، ابن ماجة؛٤٤ الزهد ،ترمذيال )١(
 .٣الزهد ،  ابن ماجة؛١٣ الزهد ،ترمذيال )٢(
فإن اهللا إذا صري أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل النار إىل النار ليس مث ليل وال ار قد علم اهللا عز وجل مقدار  ")٣(

 تلك الساعات فإذا كان يوم اجلمعة يف وقت اجلمعة اليت خيرج أهل اجلمعة إىل مجعتهم قال فينادي مناد يا أهل
اجلنة اخرجوا إىل دار املزيد فيخرجون يف كثبان املسك قال حذيفة واهللا هلو أشد بياضا من دقيقكم فإذا قعدوا 
وأخذ القوم جمالسهم بعث اهللا عليهم رحيا تدعى املثرية فتثري عليهم املسك األبيض فتدخله يف ثيام وخترجه من 

 أين :فع إليها طيب أهل الدنيا ويقول اهللا عز وجلجيوم فالريح أعلم بذلك الطيب من امرأة أحدكم لو د
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  )١(."علم والكشف باالتفاقهل الأا اهلنيئة، كما هو ثابت لدى ـالدني
 بالنسبة الدنيا احلياة قيمة فما إذن .إليها ونسعى نطلبها اليت احلياة هي هذه
 ستون هو الدنيوية احلياة متوسط .اآلخرة؟ وبني بينها نوازن لكي لآلخرة
 هذا من فاخلروج لذا احلياة؟ هذه مثل قيمة فما ...النوم يف ثلثه ميضي عاما،
 قيمة هي هذه" :والقول تستحق مما أكثر قيمة الدنيوية اةاحلي وإعطاء اإلطار
 عدم عن تعبرياً إال ليس "اآلخرة يف احلياة قيمة هي وهذه الدنيا، يف احلياة
  .للنصوص فهمنا

 عند أرها مل املوضوع هذا يف النورسي األستاذ قبل من لتفاتةإ وهناك
 لألمساء متوجه األول الوجه :أوجه ثالثة للدنيا إن يقول فهو .غريه أحد
 الثالث والوجه .وشهواته اإلنسان أهواء حنو متوجه والثاين احلسىن، اإلهلية
  .عميقة لتفاتةإ وهي .اآلخرة احلياة كسب حنو املتوجه الوجه هو

 شيئا الدنيا جيعل اإلهلية األمساء لتجلي جملوة مرآة الدنيا كون جانب إن
 بل اجلانب، هذا من الدنيا حنب وحنن بثمن، تقدر ال جيعلها بل جدا، مثينا

 األخروية، للحياة مرشحني كنا ملا لآلخرة مزرعة الدنيا تكن مل ولو .نعشقها
 .وبستان جنة أيضا الوجه هذا من والدنيا .كسبناها وملا أهلها، من كنا وما
 .قبيح كل من أقبح فهو وشهواا، النفس أهواء على املطل لدنياا وجه أما

                                                                                                
عبادي الذين أطاعوين بالغيب وصدقوا رسلي ومل يروين سلوين فهذا يوم املزيد فيجتمعون على كلمة واحدة 

ليهم يف قوله هلم يا أهل اجلنة لو مل أرض عنكم مل أسكنكم جنيت فهذا يوم املزيد فسلوين إإنا قد رضينا ويرجع 
واحدة أرنا وجهك ننظر إليه قال فيكشف اهللا تبارك وتعاىل احلجب ويتجلى هلم تبارك  ى كلمةفيجتمعون عل

وتعاىل فيغشاهم من نوره لوال أن اهللا قضى أن ال ميوتوا ال حترقوا مث يقال هلم ارجعوا إىل منازلكم فريجعون 
ال النور يتمكن حىت يرجعوا وقد خفوا على أزواجهم وخفني عليهم مما غشيهم من نوره تبارك وتعاىل فال يز

إىل حاهلم أو إىل منازهلم اليت كانوا عليها فيقول هلم أزواجهم لقد خرجتم من عندنا بصورة ورجعتم إلينا 
به عليكم قال فهم يتقلبون يف مسك اجلنة ونعيمها  خفينا بغريها فيقولون جتلى لنا ربنا عز وجل فنظرنا إىل ما

 ).٢٩٠-٧/٢٨٩مسند البزار،  ("يف كل سبعة أيام وهو يوم املزيد
 .د النورسي، الكلمة الثانية والثالثون، اإلشارة التاسعة الكلمات لبديع الزمان سعي)١(
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 هلذا اآلخرة ونسي ورغباا، نفسه بأهواء متعلقا كان إن اإلنسان إن أي
  .مذمومة احلالة هذه يف فالدنيا السبب
 هذه ترك جيب :يقول فهو .الدنيا حول النورسي لألستاذ آخر تقييم هناك

 لنرى أكثر نقترب جيعلنا النورسي يقوله الذي وهذا .كسبياً وليس قلبياً الدنيا
 اإلنسان عمل إن أجل .يكون أن ميكن وال الدنيا، مع لنا خصام أي وجود عدم
 مثل غنياً ناك نإو الدنيا أهل مثل ويكسب يربح أن استطاع اإلطار هذا وفق

 سبيل يف اكتسبه ما كُلَّ ينفق أن عليه الضرورة تقتضي عندما ولكن ...قارون
 أمحاهلا مع بعري سبعمائة أنفق حيث عوف بن الرمحن عبد فعل ما مثل متاماً ،اهللا
 فقط نبهه ولكنه .لغناه يوخبه أو يعنفه ومل شيئا الرسول له يقل ومل .اهللا سبيل يف

 حول رمزية قصة هناك .وشوقه بشره مث الغىن هذا حق إعطاء وجوب حول
 رب يا :العزة رب من مستفسرة قالت املالئكة أن فيها ورد  إبراهيم النيب
 وتتوافق الءمأتت نعرف أن نريد وحنن .خليلك نهإ  إبراهيم عن تقول أنت
 إىل املالئكة فذهب .وامتحنوه اذهبوا :رم هلم فقال والغىن؟ الثروة مع اخللة

 وأخربوه رثة ومبالبس ،مضٍن بعيد سفر من أتى من هيئة يف وهم  إبراهيم
 املالئكة ومد إليهم قرا وعندما شاة، هلم وذبح  إبراهيم فقام .جياع أم

 ،قدوس سبوح" :وهو باملالئكة خاصاً دعاًء -اهللا بسم من بدال- ذكروا أيديهم
راملالئكة ب إىل بالوحي املؤيد القلب ذلك التسبيح هذا ويسحر ،"وحوالر 

 هذا بتكرار قمتم إن لكم أغنامي ربع ليكن" :إليهم لـللتوس يدفعه درجة
 إن أغنامي نصف لكم ليكن" : إبراهيم فقال املالئكة، فكرر ".التسبيح
 إذن .هلم أغنامه مجيع الرابعة املرة يف يهب حىت وهكذا …"تسبيحال كررمت
 بل ،كسباً الدنيا تاركاً يكن مل -الرواية هذه صدقت إن-  إبراهيم فالنيب
  .قلباً

 واملال الغىن ذم يف األنبياء يدـلس صريح بيان أي رؤية ميكن ال واحلقيقة
 متعلقة ولكنها تثناءات،ـاإلس بعض هناك صحيح .املطلق باملعىن وامللك
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  الرسول غىن عدم عن سئل فإن .األشخاص لبعض اخلاصة باألوضاع
 صبحأ أن بعد غنياً كان ولو .فقرية عائلة من جاء  اهللا رسول نإ فنقول
 .دعوته على ظال يلقي هذا غناه كان لرمبا ةوسامي عظيمة لدعوة وممثالً نبياً

 أصحاب ثقة اهتزاز إىل هذا يؤدي وقد ".هذا؟ لك أين من" :سؤال ويثار
 أو إرادي، بشكل دعوته زاوية من-   الرسول رجح لذا .الصافية النيات
 أن جيب اليت النظر زاوية هي هذه …الدوام على الفقر -قدري ولطف جبرب
 الذين واألصفياء واألولياء العلماء وإىل  الرسول إىل خالهلا من ننظر
  .عدهب من جاءوا

 الدنيا تدخل أال جيب .كسبياً وليس قلبياً نياالد ترك جيب أنه واخلالصة
 هذا حققنا فإن .اآلخرة تنسينا أو نظرنا، تعكر أو تسكرنا، وآال قلوبنا إىل

 عورـالش من خالية حياة وعشنا الدنيا حكمتنا وإال .وحكمناها ملكناها
   .هباء يف هباٌء فيها دقيقة كل واإلحساس،
 ومن االمتحان، هذا يف للفوز إرادتنا وتغذي تقوي كثرية أشياء هناك
 مهم عامل اهللا معرفة فمثالً .فعالة وتشغيلها،وجعلها حتريكها متاماً الضروري

 :نقول مبثل هذا نوضح أن لنا كان وإذا .واإلميان اإلرادة تقوية يف جداً
 هذا على أمورك بترتيب وبدأت املترفني، حياة حتيا أن تريد أنك لنفرض
 األثناء هذه يف .حياتك مستوى لرفع حمموم سعي يف دخلت مث األساس،
 يدري ومن .ألحدهم وقعت حادثة ذكر أود هنا .لنجدتك اهللا معرفة تسرع
 صحب .فسأذكرها ذلك ومع .موضوعياً شيئاً سأذكره ما يف جتدون ال فقد

 تلك يف .البحر على املطلة الشرفة يف وجلسا هبيت إىل الشخص هذا أحدهم
 .اجلميل املكان هذا مثل يف العيش يف شديدة ةرغب قلبه يف وقعت اللحظة
 اجللوس عن اًفعاز املكان وغادر مكانه، من فجأة قام بأنه أصدقاؤه ويشهد

 األمل طول شعور غذى اخلالب اجلميل املنظر ذلك ألن .الشرفة هذه يف
 بأن وتذكره لنجدته اهللا معرفة ب لذا واخللود، األبدية توهم وإىل عنده،
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 العيش من السنوات آالف يعادل اإلهلي اجلمال تأمل من واحدة دقيقة
  .الورطة تلك من وختلصه اجلنة، يف السعيد
 ال البعض يريده كما ﴾اينالد نِم كيبِصن ىسنت الَو﴿ آية ففهم لذا
 حيس أن جيب اإلنسان أن أرى وأنا .الكرمي للقرآن الكلي املفهوم مع ينسجم
 األستاذ كحياة مليئة حياة فيها العيش بشرط ولكن الدنيا، يف للبقاء بالشوق

 الكماالت إىل  حممد أمة إيصال ورغبة بفكر مرتبطا يكون وأن النورسي،
 أن جيب احلياة ولكن األمة وخدمة احلق باسم الدنيا امتالك جيب .اإلنسانية
 حمور حول الدائرة احلياة هذه ومثل .الدوام على اآلخرة حمور حول تكون
 .املباحة اللذة وضمن الدوام على احلالل الكسب ضمن الفرد تبقي اآلخرة
 على معها جتلب املشروعة غري واللذة املشروع، غري الكسب أن املعلوم ومن
  .نفسه الوقت يف اآلالم من آالفاً الدوام

 نفسه من العبد فليأخذ" : املرسلني خامت حبديث املوضوع هذا ولنختم
 .املوت قبل احلياة ومن الكرب، قبل الشبيبة ومن آلخرته، دنياه ومن لنفسه،

إال دار من الدنيا بعد وال مستعتب، من املوت بعد ما بيده حممد نفس الذيفو 
  )١(."النار أو اجلنة

 نيِباملقر املالئكة وعلى واملرسلني النبيني من إخوانه وعلى عليه اهللا صلى
   .الصاحلني اهللا عباد وعلى

                                                 
 .١٨/١١٦  ،حكام القرآن للقرطيب اجلامع أل)١(
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  ]٨٥ :القصص[

 لقاء بيوم  اهللا رسول تذكري أحدمها تفسريان، أو توجيهان، يرد هنا
 ﴿ِإنَّ :يقول لذا وهلفة، بشوق ينتظره كان الذي اليوم وهو األعلى، الرفيق
 لبيته فراقه بيوم اهـإي مذكرا معاٍد﴾ ِإلَى لَرادك الْقُرآنَ علَيك فَرض الَِّذي

 هذا ضمن يف ولكنه الوصف، عن جتل حمبة حيبها كان يتال وللكعبة ووطنه،
 السامية، فطرته توافق كربى ببشارة يبشره الرقيق احلزن ذا املشوب التذكري

 فجاءت ماهيته، إدراك أو تصوره للعقل ميكن ال وبرضوان بلقاء ارةـبش
 ومقام مستقر آخر هو معاد "...معاٍد" كلمة يف التنكري بتنوين إليه اإلشارة

  .عنده غم أو حزن كل بذلك ليزيل له،
 كان اآلية هذه حىت القصص سورة بداية من تعاىل اهللا أن هو واآلخر 
 فرعون، مع وكفاحه ، موسى النيب اةـحي من مهمة حملات يذكر

 هي هذه وأن يتكرر، التاريخ بأن التذكري وبعد وطائفته، قومه مع وعالقته
 موسى مثل- سيضطر  ولـلرسا أن إىل يشري كان الكون يف اهللا سنة
 - هذا وأن .آخر بلد يف ويقيم ليستقر وبيته، ووطنه بلده ترك إىل 
 هذه إن نقول يةاآل ذه املسألة هذه عالقة إىل أتينا وإذا .تتغري ال وسنة قانون
 إحدى حسب اهلجرة أثناء يف لتنـز فقد أعاله اآلية أما مكية، السورة
 فراق من احملزون النيب عن خيفف كان اآلية ذه القرآن أن أي .الروايات

 اإليه ويعود مكة إىل سريجع بأنه ويبشره جهة، من األمر عليه ويهون مكة
 يتضمن وهو األقوى هو والتفسري التوجه وهذا .سنوات تسع بعد جديد من

  .النبوة دالئل من ودليال الغيب عن إخبارا
 من همـرؤوس عداءاأل ونكس مكة فتح مت املقدر امليعاد جاء وعندما
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 سبق الذي "املعاد" ذلك له حتقق فقد الكائنات فخر  اهللا رسول أما الذل،
 وهذه األمر هذا تعين هنا املعاد كلمة أن فاألصح لذا .قبل من به بشر وأن

  .مكة إىل  الرسول بعودة البشارة
   .واملآب املرجع وإليه بالصواب، أعلم اهللا
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  ]٤٥ :العنكبوت[
 أن إال واملنكر، الفحشاء عن يؤديها الذي الشخص تنهى الصالة أن مع
 النبوي واحلديث مقدر شيء األخطاء بعض يف الشخص هذا مثل وقوع
 هذه إىل يشري )١("التوابون اخلطّائني وخري خطّاء، آدم بين كلّ" يقول الذي
  .احلقيقة
 تقلُّو النور، فترات عنده وسعتت املالك مبعناها صالته اإلنسان أدى إذا
 تنمحي وتكاد البسط، حاالت عنده تنموو .والعتمة الظالم فترات عنده
 للنفس املفتوحة املنافذ الداخلي عامله يف تضيق .القبض حاالت عنده

 كل ولكن .عهايرامص على واملالئكية الروحانية األبواب وتنفتح وللشيطان،
 القلب، حترك اليت بالصالة مرتبط أي عي،و عن الصالة بأداء مرتبط هذا

 الصالة إن أي .االرجتاف دـح إىل إلحساسا تـهزو املشاعر، وتغذي
 الصالة هي ﴾ِركَنمالْو اِءشحفَالْ ِنع ىهنت ةَالَالص نَِّإ﴿ اآلية يف الواردة
 مناص فال األفق، ذاـه همـصالت يف يبلغون ال الذين أما .الكامل مبعناها
  .األخطاء يف وقوعهم من

 تركيز مسألة املعايل حنو وتوجيهه املنكر عن للشخص الصالة هيـن إن
 الطعام عن ومنتنع الصيف هرـأش يف رمضان نصوم عندما فمثالً .جدي

                                                 
 .١٨ الرقاق ، الدارمي؛٣٠ الزهد ،ه ابن ماج؛٤٩ القيامة ، الترمذي)١(
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 ماء كوب ونتناول نفطر عندما مث ساعة، ١٧-١٦ يقارب ما والشراب
 هذا نظريو .جسدنا أجزاء من جزء كل يف يتوزع وهو املاء هذاـب حنس
 نؤديه ركن وبكل الصالة أثناء يف نقوهلا كلمة بكل وجداننا حيس أن جيب
 .تعاىل اهللا أمام أننا وتذكرنا قلوبنا الصالة هذه هزـت وأن ها،ـأركان من
 نستطيع إذن .واملنكر الفحشاء عن تنهى اليت الصالة هي الصالة هذه مثل
 عن بعيدين نكون الصالة يف نبلغه الذي املستوى بدرجة نناإ نقول أن هنا

 عامال العميقة بأبعادها الصالة هذه مثل تكون الوقت ومبرور .املنكرات
   .سلوكنا توجيه يف مهما

 أن -اليأس يف يقع أال شريطة- اإلنسان على بأن فنقول هنا ونستطرد
 على لنفسه يقول وأن حذرا يكون أن عليه .الدوام على نفسه حياسب
 وجهيب صاليت رميت لو وماذا العبادات، هذه يعل ردت لو ماذا" :الدوام
 ألن لآلخرين، بالنسبة وليس لنفسه بالنسبة هذا يقول ولكن ".بالية كخرق

 ما كثريا مأثورا قوال هنا لنكرر !...أجل .ظن سوء ويعد بين حرام هذا
 -اام ممثل أي- عام مدعي مثل اإلنسان يتصرف أن جيب" :وهو نكرره
 كبرية، ذنوبا الصغرية زالته يرى أي ".اآلخرين عن وحماميا نفسه، أمام

 عندما وحىت .لآلخرين الكبرية األخطاء أمام األم وحبنان بشفقة ويتصرف
 قال وهلذا .القرآن أسلوب هو هذا إن واحلقيقة .قليب حبنان ينبهه املذنب ينبه
 .)٤٥ :العنكبوت( ﴾الةَالص ِموأِق اِبِكتالْ نِم كيإلَ يِحواُ ام لُاُت﴿ تعاىل اهللا
 أو سلوك كل ويف أمورنا من أمر كل يف القرآن إرشاد إىل يدعونا أي

  .تصرف
 وابتغاًء تعاىل ألمره تنفيذاً تؤدى اليت الصالة إن :الصدد إىل لنرجع
 اهللا اـرض إىل واهلادفة بإخالص ىؤدت اليت الصالة إنّ آخر وبتعبري ملرضاته،
 يكن مل إن واملنكر، الفحشاء عن إلنسانا إبعاد - الوقت مبرور- تستطيع
 املنكرات، يف الوقوع عن اإلنسان تعوق عبادة الصالة تكون أي .فغدا اليوم
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 إىل املؤدية األسباب ومن منه، يقرب أو إليه، يؤدي وما الشرك وأوهلا
 وفعالً قوالً اهللا ذكر وحلمتها سداها عبادة عن عبارة الصالة ألن .الضاللة
 الكرمي والقرآن اهللا، عظمة مع ومتناسب كبري أمر الذكر ذاه ومثل .وحاالً

 تصنعونَ﴾ ام ملَعي اهللاو ربأكْ اِهللا ركِْذلَو﴿ :يقول عندما هذاـب كرناذي
  .)٤٥ :العنكبوت(
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 إقامة :مهمة أربعة أموراً تسلسلبال الكرمي القرآن يسرد اآلية هذه يف
  .املكاره على والصرب ،املنكر عن النهي باملعروف، األمر الصالة،

 باملعروف واألمر .اإلسالم يف الدين وعمود العبادات، مجيع رأس الصالة
 اتمع أخطاء إصالح حماولة يف الشخص يدخل وعندما .الدين مؤيدات من

 مواجهة من له بد فال الفردية ليتهومسئو الشخصية استعداداته متجاوزاً
 تعود ما ترك على سيضطر أنه يرى من وكل .واملكاره الغوائل من العديد
 ستتعرض مصاحلها أن ترى مؤسسة أو فرد وكل طويلة، سنوات منذ عليه

 مثل يف .عليه بالضغط ويقومون وجهه يف سيقفون هؤالء كل ...للخطر
 .سريه خط على حيافظ وأن قاومة،امل على يصر أن املؤمن على الظروف هذه
 ويف .األمر هذا على عديدة أمثلة رأينا الزاوية هذه من التاريخ إىل نظرنا وإذا

 اليت املصاعب أمام يهتز مل الذي  الكرمي رسولنا نرى األمثلة هذه مقدمة
 طريقه يف واستمر وحده، كان عندما حىت الكبري، نضاله يقود وهو واجهته
  .صرب وبكل ثبات بكل

 مبعناه احلياة واقع يف معايشتهو اإلسالم تطبيق أمر يرد مرة كل ففي إذن
 هذا تبني أخرى آية وهناك .الصرب موضوع يرد له اآلخرين ودعوة احلقيقي،

  .)٤٥ :البقرة( ﴾ِةالَالصو ِربالصِب واينِعتاسو﴿ وهي أوضح بشكل األمر
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 إليهما والتجئوا لصربا أنواع وبكل الصلوات أنواع بكل استعينوا أي
 الصلوات على يوم كل االستمرار فإن احلقيقة ويف .طريقكم يف واستمروا
 أنواع من جيد نوع عليها والثبات يوميا، ركعة أربعني أداء وعلى اخلمس،
 اهنِإو﴿ اخلاشعني غري على جدا ثقيلة تكون الكبرية العبادة فهذه .الصرب

  .)٤٥ :البقرة( ﴾نيِعِشاخالْ ىلَع الَِّإ ةٌريِبكَلَ
 وارداً كان املنكر عن والنهي باملعروف واألمر الصالة بأن تؤكد هنا واآلية
 خطاب بصيغة هنا تقدم احلقيقة وهذه كذلك، األخرى األمم يف ومطلوباً
 الَ ينب اي﴿ البداية يف قال عندما  لقمان أن والظاهر .املؤمنني ألحد

تِرشإنَّ اِهللاِب ك الشرلْظُلَ كم ِظعتهوصيان ابنه حفظ يريد كان )١٣: لقمان( ﴾يم 
 اإلسالم، أركان من ركن بأهم ذكّره مث املوبقات، وأكرب املنكرات أكرب عن

 من املطلوب اجلهاد من جانب هو الذي املنكر عن والنهي باملعروف وباألمر
 عن نهيوال باملعروف مراأل موضوع وضع من والغاية زمان كل يف فرد كل
 ولتأسيس نظاراأل وجللب للتنبيه هو "الصالة وهي" عبادة أهم جبانب املنكر
   .املطلوب الشرعي التوازن
 ِمزـع نِم كِلذَ نَِّإ كابصأَ ام ىلَع رِباصو﴿ وصية إىل اـأتين إذا أما

 وتنبيه جانب، من مستقلة شخصية مسؤولية لبيان فهي )١٧: لقمان( ﴾وِرماُأل
  .مشاكل ومن متاعب من السابقتان الوظيفتان ستجر ملا اليقظة وجوب إىل
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 فقد والده وجود ومع . الرسول طليق حارث بن زيد سيدنا كان
 وأصبح . الرسول بناهفت معه، وبقي والده على  اهللا رسول زيد فضل

 اآلية ذه الكرمي القرآن ومنع ".حممد بن زيد" الوقت من لفترة يدعونه
 أبيه لغري أحد يدعى أن نفسه الوقت يف ذّروح عليه، االسم هذا إطالق
 .التبين بذلك ومنع .معروفا كان إن أبيه إىل االبن بسني أن إىل ودعا وأمه،
 كما .حارثة بن زيد اسم زيد على طلقوني بدأوا اآلية هذه ولنـز وبعد
 سامل :مثالً املسلمني، يد على اهتدوا الذين على فالن موىل فالن اسم أطلقوا
  .حذيفة موىل

 كانوا اجلاهلية عرب نأ هو الكرمية اآلية إليه تشري الذي اآلخر واألمر
 نـالذي اتـزوج نأو قلبني جوفه يف حيمل الذكي الشخص أن يعتقدون
 اآلية قامت لذا املظاهرة بـهذه همـأمهات مثل يكن ساءهمن يظاهرون
   .العقيدتني هاتني بإزالة واحدة بضربة

 القلب أن شك ال .جوفه يف لقلبني اإلنسان محل عدم إىل أتـلن واآلن
 بالشكل حلم قطعة عن عبارة هو الذي املادي القلب هذا ليس هنا املقصود
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 .والتقييم بالوصف التصوف أرباب تناوله الذي القلب نهإ .للجميع املعروف
 له يكون أن ميكن ال اإلنسان إن ...أجل .اآلية سياق من املفهوم هو وهذا
 لإلخالص أحدمها للشرك، واآلخر مثالً للتوحيد أحدمها مفتوحان قلبان

 واآلخر للحق أحدمها .للكذب واآلخر للحقيقة أحدمها للرياء، واآلخر
 الالئي أزواجنا اهللا جيعل مل ...أجل .سودأ واألسود أبيض، األبيض .للباطل

 ميلك ال كما نا،ءأبنا األوالد من نتبناه من جعل وال ،أمهاتنا نظاهرهن
 احلق يعلم الذي هو واهللا بأفواهكم قولكم هو هذا .قلبني الذكي الشخص

  .للصواب يهديو
 يف يبدو قد اإلنسان بأن نقول أخرى زاوية من للموضوع نظرنا إذا
 ال اإلسالم ولكن .مزدوجة شخصية يف خمتلفة لظروف ونتيجة فةخمتل أزمان
 جيعل هذا ألن .مفرغة لدائرة بداية يكون الذي الوضع ذا أبدا يسمح
 تعبري حسب- الشخص هذا مثل عاقبة أما .الكافر من حىت أخطر اإلنسان
 اإلدعاء يستطيع كان إن اإلنسان إن .النار من األسفل الدرك يف فهو - اآلية
 ذكر يف ويستفيض تعاىل، اهللا رمسه الذي القومي السبيل على يسري هبأن

 الشخص هذا مثل الباطل، يف - آخر جانب من-  غارق أنه مع باهللا، عالقته
 وترفضه هذا ترد اآلية ولكن .جوفه يف قلبني -اآلية تعبري حسب-  إذن حيمل
 اِهللا دنِع ينالد إنَّ﴿ أخرى آية يف يقول عندما تعاىل واهللا .استحالته وتؤكد

  ثنينية؟واأل االزدواجية برد يقوم أال )١٩ :عمران آل( ﴾مالَساِإل
 يتبع ومن .واحداً القلب يكون واحداً الطريق يكون عندما …أجل
 الفكر عامل يف والتشوش االضطراب من اخلالص يستطيع لن خمتلفة طرقا

 جمرد - الكرمي القرآن يذكر كما-  فهو هذا وراء ما أما .والقلب والتصور
 يف جتده ولكن مسلم، إنه يقول شخص يف مثال تقول فماذا .غري ال أقوال
 …والرسول؟ والكتاب الدين بإهانة ويقوم كملحد يتصرف نفسه الوقت
  .وللشقاق للنفاق ومثال وجهني ذو الشخص هذا مثل
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 أعماق يف فالقلب .وجدانني وال قلبني حيمل شخص من ما واخلالصة
 وحدانية على أنفسي شاهد أقوى وهو استناده، نقطة يف واحد قلب عامله
 هنـأن -اللسان طرف من- نعنه تقولون من كل وليس .تعاىل اهللا

 أن ميكن أصالبكم من يولدوا مل الذين وال أمهاتكم، فعال نه أمهاتكم
 واهللا احلقائق، مع تناقض هناك الثـالث املسائل هذه يف .أوالدكم يكونوا
 مع تنسجموا لكي ويدعوكم القومي، السبيل إىل يهدي وهو احلق يقول تعاىل

  .أنفسكم ومع وجدانكم
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 اهللا أمساء وببعض األدعية ببعض خلدمته اجلن يسخر  سليمان كان
 انواك -هذا األسباب عامل يف- يقرأها كان وعندما .نعرفها ال اليت احلسىن
 عن فقط عبارة ليست احلسىن األمساء أن واحلقيقة .خدمته يف يدخلون
 الرسول أدعية من دعاء يف ورد فقد ، هريرة أبو رواها اليت املائة األمساء
: "أو كتابك يف لتهنـزأ أو نفسك به مسيت لك هو سما بكل أسألك 

  )١(."...عندك الغيب علم يف به استأثرت أو خلقك، من أحداً علمته
 ومن .خمتلفة أمساء نيب كل علم يكون قد تعاىل اهللا أن هذا من ويفهم
 املعىن ويف .األمساء هذه بقراءة اجلن يسخر كان  سليمان أن احملتمل
 سليمان النيب خدمة يف والشياطني اجلن خرـس الذي هو تعاىل فاهللا احلقيقي
. ٨٢-٧٩ :األنبياء( سورة يف أوضح بشكل األمر هذا ويتبني(.  

 النيب أن -الصحيحة السنة يف وليس- اإلسرائيليات بعض يف ورد وقد
 جانب يف فأخفاها بعده من األمساء هذه استعمال سوء من خشي  سليمان

 واستعملوها األمساء هذه سرقوا زمانه يف اليهود بعض أنو .عرشه جوانب من
  .تفسريال هذا ملثل مالئمة القدمي العهد يف اآليات بعض وهناك .همـحلساب

 تتجاوز أخرى معاين األمر هذا حتميل حتاول احلالية التيارات بعض هناك
                                                 

 .٤٥٢، ١/٣٩١ ، املسند لإلمام أمحد)١(
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 قوى إرضاء املهم -هللا حاشا- هللا حاجة ال" :مثال فيقولون كثريا، ماهيته
 من أكرب الشريرة القوى قدرة" :يقولون أو ".األمور كل تستقيم لكي الشر
 أصل إرجاع املمكن ومن ".الشر قوى إرضاء جيب لذا اخلرية، القوى قدرة
 املمكن ومن .حبت ماسوين مصدر املصدر أن أي ،"كاباال" فكر إىل هذا

 .نفسه املصدر إىل املاسونية والشعائر يمـاملراس أشكال من العديد إرجاع
 الظالم، قوى باسم" :أمثال من عبارات للصغار الكارتون أفالم يف وترد
 وقلبها للصغار الغضة عقولال تسميم إىل تؤدي مما ...."الظالل قوى وباسم
 عاملهم ويف الشباب أرواح يف تندمل ال جروحا وتفتح عقب، على رأسا

 ومصطلحاتنا تعابرينا يف موجودة غري سفسطة وهي ،املاورائي امليتافيزيقي
 العامل بتعديل قيامنا حىت ستستمر التشوهات هذه مثل أن والظاهر .الدارجة
  .وتنظيمه بنا،شع ألفراد الروحي والعامل الداخلي

 وسليمان داود النيب أن هو هنا إليه االلتفات جيب الذي اآلخر واألمر
 .به وكرما املوجودات، تسخري من خمتلفة أشكاال أعطيا السالم عليهما
 ومصاعب ملشاكل تعرض قد كان الذي  لداود واحلديد اجلبال فتسخري
 وتكرمي .)٣٠ :ص( ﴾ابأو هان دبعالْ معِن﴿ حلقيقة متثاال أصبح حىت كثرية
 وبامللك -والده من منها قسما ورث اليت- وبالقوة بالنبوة  ليمانـس

 كائنات يعدون الذين والعفاريت والشياطني اجلن وتسخري السلطنة، وبأة
 يبدو ،له الرياح تسخري وكذلك ،-املشهود العامل هذا وراء أي- ميتافيزيقية

 والعامل املادي العامل بني األمحدية احلقيقة يف املوجود للتوازن متثيل هنوكأ
  ".املادي غري" امليتافيزيقي

 للجانب نواة يعد  داود النيب بأن القول ميكن االعتبار هذاـوب
 الظاهري للجانب نواة  ليمانـس والنيب احملمدية، احلقيقة من الباطين
 شخص يف -والباطن الظاهر-  كالمها اجتمع األوان آن وعندما .منها

  . اجلمع صاحب
   .بالصواب أعلم اهللا
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 تعلم ال اجلن أن وهي معينة حقيقة بيان شيء كل قبل اآلية هذه تريد
 ال األخبار عنها يأخذون فالذين إذن الغيب، تعلم اجلن تكن مل فإذا .الغيب
 بصحة يصدق نم بأن تقرر لذا .كذلك الغيب معرفة ونيستطيع وال يعلمون
  .باهللا والعياذ الدين عن خيرج الكهان ا يقول اليت الغيب أخبار

 ؟ سليمان النيب إمرة حتت حقيقة اجلن عمل هل :هو الثاين واألمر
 يف الواردة وأمثاهلا اآليات هذه بأن املعاصرين الكتاب من البعض ادعى فقد

 .الظاهري معناها تقصد وال واالستعارة ااز قبيل ومن يةرمز آيات القرآن
  .حقيقة وجرت وقعت الكرمي القرآن بينها اليت احلوادث مجيع بأن أعتقد وأنا

 أبعاد يذ موضوع إىل شريي وفه منها املستقى الدرس إىل جئنا وإذا
 بإرادة أسس الكون إن :اآلية ذه يتعلق فيما القول ميكن فمثالً .عميقة

 مع بعضها متداخلة نظم عن عبارة وهو اإلهلية املشيئة ضمن ويسري ية،إهل
 هذه ضمن الكون يف حركة أي يف اتدفاللص مكان وال .اآلخر البعض
 من حقيقة إليها يستند  سليمان النيب كان اليت العصا تآكل وإن .النظم

 تقول أن تريد اآلية أن احملتمل ومن .آخر جانب من دفةاصم وليس جانب،
 بعد حدث ما وهو .األيام من يوم يف سيتشتت  سليمان ملك بأن لنا

 عهد إىل وتراجع اتمع، يف كبرية تانشقاقا ظهرت فقد وفاته، من سنوات
 . داود النيب عهد من األوىل األيام يف موجوداً كان الذي الفوضى
 ،اًجذاذ وأصبحت األرض إىل اجلبال كرب الكبرية السلطنة هوت وفجأة
  .متاما آخر وضع يف أنفسهم ظلها يف كانوا الذين الناس ووجد
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 اآلية هذه قبل -املدينة أهل أي-  "القرية أصحاب" تعبري بأن أوال لنبني
 يف بادية يكن مل اهللا دين لتبليغ املرسلون قصده الذي املكان أن إىل يشري

 املدينة أهل كان .األيام تلك مبقياس املتحضرة دنامل من كان بل الصحراء،
 ولكن .وتقويتهما لتأييدمها ثالثا إليهم اهللا فأرسل رسولني، دعوة رفضوا قد
 باإلعراض فقط يكتفوا مل ومتردهم عنادهم على أصروا الذين القرية هذه أهل
  .قريتهم من وهو أحدهم قتل حاولوا بل الرسل، هؤالء عن

 الثالثة الرسل لتأييد رابع رجل عن تتحدث هنا ناوهلانت اليت اآلية وهذه
  .املدينة أقصى من القوم هؤالء إىل جاء نهإ عنه وتقول السابقني،
 والتفسري، بالتحليل "املدينة أقصى" تعبري السابق منذ املفسرون تناول وقد
   :التفاسري هذه من أوجه ثالثة بتناول وسنقوم .شىت مذاهب فيه وذهبوا
 الشخص هذا وأن املدينة، من اآلخر الطرف :يعين "ملدينةا أقصى" إن
  .هناك يسكن كان
 .املدينة أشراف طبقة من أي املدينة، من الراقية الطبقة :يعين "املدينة أقصى" إن
 .وأمساها الغايات أرفع مبعىن "الغايات أقصى" :تعبري يرد "املنجية الصالة" دعاء ويف
 ومن املدينة، ضاحية يف يسكن وكان مالقو علية من كان الشخص هذا أن أي

 .املدينة أهايل مع محيمة عالقة هلا توجد ال اليت األرستقراطية الطبقة
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 عن والفهم التفكري طراز ناحية من بعيد شخص إىل يشري التعبري هذا إن
 اتِبعوا قَوِم ﴿يا وقوله وكالمه .منهم أرفع مستوى ذا كان نهإو قومه، أفكار

ِلنيسرالْم  واِبعات نالَ م أَلُكُمسراً يأَج مهونَ﴾ ودتهالفرق هذا على يدل م 
 .التفكري مستوى يف

 عن مستقل تفكري له شخص أمام فنحن والثالث الثاين التفسريين حسب
 إىل املدينة أهل يسارع خملص وشخص مستقلة، وفلسفة املدينة، أهل تفكري

 تفسريه يف "لْماِلِلي حمِديأَ" املفسر قولوي .أمر همـحزب كلما استشارته
 يعلَمونَ قَوِمي لَيت ﴿يا :قال قتله املدينة أهل حاول عندما الشخص هذا بأن
 اِبم ي ِلي غَفَربلَِني رعجو ِمن ﴾ِمنيكْر٢٧-٢٦ :يس( الْم(  

 وامالد على كان الشخص هذا بأن قلنا بالتحليل القول هذا تناولنا وإذا
 أو حقداً ضدهم حيمل ومل هلم، اخلري ومتين قومه حب جواحنه بني يطوي
 عاطفة حيمل كان هذا من العكس على .منهم االنتقام يف رغبة أو ،ضغناً
 إليها، هو وصل اليت السعادة إىل يصلوا أن يتمىن وكان ألعدائه، حىت الرمحة

  .هلم وضعه األخرية وللمرة يشرح أن أراد نبوي وبأسلوب
 املخلصني وتفكري طراز هو والسلوك التفكري من الطراز هذا إن احلقيقةو
 كسرت وقد اهللا يدعو  املرسلني سيد هو فها .وزمان عهد كل يف

 قومي اهد اللهم" :ويقول منها تسيل الدماء وبدأت أحد معركة يف رباعيته
  )١(."يعلمون ال فإم

 الَ رب﴿ قومه على  نوح دعاء أن بدا مهما بأنه فنقول هنا ونستطرد
ذَرلى تِضاَأل عر ِمن الْكاِفرين دآنفاً قلناه ما ظاهريا يناقض )٢٦ :نوح( ﴾اراًي، 
 ما اعتبار على هذا قال  نوح أن احملتمل من ألنه كذلك، ليس أنه إال

 أعواما كنيب فيه قضى الذي اتمع ذلك طبيعة يعرف كان وأنه سيكون،
 واملراد الرغبة هذه إليه أوحي أنه أو اإلهلية، الرغبة حدس أنه وحيتمل طويلة،

                                                 
 .٢٣ الفنت ،ه ابن ماج؛١٠٤ اجلهاد ، مسلم؛٥٤ األنبياء ، البخاري)١(
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  .الغالب يف العظام لألنبياء العام اخللق هو هذا ألن .الدعاء ذلك فقال اإلهلي
 أم احلقيقة حممل القصص هذه حنمل كنا إذا عما حول الوقوف جيب مث

 حوادث هي بل رمزية، قصصاً ليست القصص هذه أن نعتقد ألننا .ال
  .لنا القرآن ونقلها قيقة،ح وقعت
 احلقائق بعض إىل يشري القصص هذه علينا بقصه تعاىل اهللا إن ثانياً
 حىت  آدم وجود منذ جارية هي أي .الساعة قيام حىت اجلارية الكونية
 القرآن يستعملها اليت العناصر إىل ننظر عندما ألننا .الدنيا هذه يف رجل آخر
 من أصال املنتظر هو وهذا .معلوم كانم أو معلوم بزمن خمتصة غري نراها
 متابعة جيب النظرة هذه القرآن إىل النظر نستطيع لكي ولكن .كوين كتاب
 الوحيد الشرط هو هذا نإ القول ميكننا بل .خاص إطار ضمن آياته

 حق يف كانت سواء اآليات إن اآلخر والشيء .القرآن من احلقيقية لالستفادة
 إىل تشري زولـالن أسباب وكانت النصارى، أو اليهود أو املنافق أو الكافر
 ومنطقية عقلية عالقات يقيم وهو-  ردـف كل إنـف ذاك، أو األمر هذا

 يستطيع - معني مكان يف أو زمان يف وحميطه نفسه مع ووجدانية وشعورية
 آخر وبتعبري .نفسه أعماق يف وحيسها القرآن من وجديدة غضة رسائل تلقي
 آيات أن أشعر ولكين ،بنيب لست إنين صحيح" :سهلنف يقول أن الفرد فعلى
 املطاف اية ويف ".علي لتنـز قد وكأا ونيف آالف ةست البالغة القرآن
 حاشا- تعاىل اهللا حصر ميكن وهل وأساسها؟ القضية روح هو هذا أليس
 الكالم صفة جتلي هو الذي الكرمي فالقرآن إذن معني؟ مكان أو زمن يف -هللا

 كذلك، وخياطبين خياطبك فكأنه  الرسول خاطب ماك تعاىل عنده
 األمر وهذا .مجعاء اإلنسانية خياطب هو أي .بعدنا يأيت من كل وخياطب

 اإلنسان فإن وإال .واملكان الزمان فوق وكونه القرآن مشولية ناحية من مهم
 هذه ومثل .ماضية قصص وكأا القرآن يف الواردة احلوادث هذه إىل ينظر
  .كثرياً منه االستفادة نسبة قللت القرآن قراءة يف النظرة

 جارية هنا املبينة احلادثة إن :أخرى مرة الكرمية اآلية إىل لنرجع واآلن
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 احلادثة هذه أبطال أمثال عد ونستطيع .القيامة يوم حىت وبأمثاهلا بنظائرها
 ، بكر أيب سيدنا إىل فرعون آل مؤمن من بدًء عصر، كل يف املوجودين

 منهم .عصرنا دشهو إىل ومنهم عصر، كل شهود إىل النجار بحبي ومن
 حلوالً معه حامالً البالد أقصى من اسطنبول إىل أتى الذي عصرنا شاهد

 وال أحد من أجراً يبتغي ال هذا يف وهو .اإلسالم مبستقبل متعلقة ومقترحات
 أنه درجة إىل والصدق والتضحية لإلخالص مثاال نراه بل غنيمة، وال شهرة

 جهنم نار يف حترقأ أن أرضى فإنين ،أميت إميان سالمة شاهدت لو" :قولي
 من وكم )١(".بوراًحو سعادة ئسيمتل قليب فإن جسدي حيترق بينما نهأل

 النمط نفس على أخرى أمثلة ...اخلارج ويف الداخل يف هناك أخرى أمثلة
  .اسبيله يف والتضحية واملثل باملبادئ االلتزام من املقياس نفس وعلى

 .أيضا  موسى عهد يف جرت أخرى حادثة الكرمي القرآن ويذكر
 احلادثة تلك يف .مشتركة عامة خطوطاً احلادثة وهذه احلادثة تلك وحتمل
 الطبقة ومن الفرعوين للقصر املنتسبني من أي فرعون، آل من فرداً نرى

 من نفسه ميلك ال  موسى قتل يف نيتهم يعرف عندما األرستقراطية
  .)٢٨ :غافر( ﴾ُهللا ربي يقُولَ أَنْ رجالً ﴿أَتقْتلُونَ :الصراخ

 الوقوف الشعب عامة من لشخص املمكن من يكن مل الوسط ذلك ففي 
  . هواغتيال موسى قتل ضد

 . الصديق بكر أيب عند نفسها البطولة نرى النبوية السرية تاريخ ويف
 الصديق بكر أبو كان وت،امل حىت املسلمني بتعذيب املشركني قيام أثناء ففي

 رجال أتقتلون" :نفسها العبارة يقول - ملكة األرستقراطية الطبقة من وكان-
  )٢(."اهللا ريب يقول أن

 خمتلفة صور حتت الزمن مر على تتكرر القرآن يبينها اليت فاحلوادث إذن
  .نفسها باملاهية ولكن

                                                 
 .٤٥٧ص  ،بديع الزمان سعيد النورسي لذاتيةالرية  الس)١(
 .٢٠٤/ ٢ ، املسند لإلمام أمحد؛١) ٤٠(؛ تفسري القرآن ٢٩؛ مناقب األنصار ٥ فضائل الصحابة ، البخاري)٢(
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  :آية بعد اآلية هذه جاءت
اذْكُرا ﴿وندبع وداوِد ذَا داَْألي هِإن ابأَو  اا ِإننرخالَ سالِْجب هعم نحبسي 

ِشياِق ِبالْعراِْإلشو  رالطَّيةً وورشحكُلٌّ م لَه ﴾اب١٩ -١٧ :ص( أَو(  

 القرآن انـأب ومعجزات، لئفضا من داود تعاىل اهللا آتى ما انـبي بعد
 ويؤكد الكرمي، النيب هلذا تعاىل اهللا وهبها مهمة أخرى فضائل ثالثة الكرمي
 ذهـوه .اهللا من القرب مع امللك ترافق لكيفية قدوة اختاذه وجوب على

   :هي األخرية الثالثة الفضائل
 داود النيب تعرض وقد .ندناهاوس ملكه انظاهر أي :ملكه وشددنا -١
 بفضل- منها خرج ولكنه واملصائب، لدواهيوا اـالبالي من للعديد 
 بأن  ولناـلرس ةـاآلي تشري كما .وقوة رصانة حكمه ازداد دـوق -اهللا

  )*(.جداً مشرقاً سيكون املستقبل
 عمق هي اليت احلكمة هذه حلقيقة الكامل واملظهر :احلكمة وآتيناه -٢
 نبينا عند جتلى للحكمة الكامل املظهر هذا ...النبوة أعماق من وخاص مهم
 .لرسولنا املهداة النعمة ذه تذكري وهنا .ةصور بأجلى األنام سيد

                                                 
لذا فذكر نعم اهللا املسبغة     . ودروس وعرب  ة وبشارة للرسول    مجيع القصص الواردة يف القرآن الكرمي تسلي       )*(

 )املترجم. ( تلميح إىل أن اهللا سيسبغ على نبينا كذلك نعماً عديدةعلى النيب داود 



 ٢٩٤

 داود النيب أويت وما .اخلطاب كمال قابلية أي :اخلطاب وفصل  -٣
 وسلطان واملكان الكون وخطيب واجلن اإلنس نيب أويت هذا من 
 داود مزامري صدى تعكس اجلبال كانت وإذا .أضعافه  والبالغة الكالم
 وتتردد يوما ستنعكس القرآن وبلبل األنبياء عندليب كالم ماتنغ فإن 

 .املعاين تداعي من يظهر املعىن وهذا .القلوب مجيع يف ؤهاصداأ

 أما" :قول يعين "اخلطاب فصل" بأن الكالسيكية التفاسري يف ورد ولكن 
 وإعطاء املنة معرض يف األمر هذا القرآن يذكر أن ميكن ال ولكن .!"بعد

 .ذكرها تقريبا واحد كل يستطيع اليت الكلمة هذه مثل منه قصدوي النعمة
 بأن نقول أن فاألوىل لذا . داود آتاها ونعمة اهللا من فضل هذا إن أجل
 وقابلية الناس عقول حسب احلديث على القابلية يعين هنا اخلطاب فصل

 جماال يدع ال للجميع مقنع حديث أسلوب واستعمال املثلى، اخلطابة
 بشكل مسألة كل شرح قابلية بأنه القول أيضا ونستطيع .والنقاش لالعتراض

  .وفروعها تفاصيلها جبميع واضح
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 وهو فرعون عائلة يف نشأ مؤمن شخص ذكر يرد الكرمية اآلية هذه يف
 ".املؤمن" سورة يف خربه وورد "فرعون آل مؤمن" اسم عليه أطلق الذي
 أَو ِدينكُم يبدلَ أَنْ أَخاف ِإني ربه ولْيدع موسى أَقْتلْ ﴿ذَروِني فرعون وقال
 فمن الفهم حق اآلية فهم نستطيع ولكي .الْفَساد﴾ اَْألرِض ِفي يظِْهر أَنْ

  .النقطة هذه إىل وصلت حىت تسلسلت اليت احلوادث تذكر املفيد
 ، موسى جتاه حماوالته كل يف للهزمية فرعون تعرض معلوم هو كما
 الذي ءالشي وهذا .القتل هذا يف قومه استئذان يشبه وما قتله قرر وأخرياً
 ومغلوبيته وهزميته فرعون عجز لنا يظهر اآلية روح من ونستشفه نسمعه
 .العجز هذا دليل ﴾ىوسم لتقْأَ وينرذَ﴿ فقوله مغلولتان، يديه بأن وشعوره

 واالستداللية واملنطقية العقلية الناحية من موسى أمام هزم الذي فرعون ألن
 من أسلوب هذا وليس .وضعيف واهن بصوت قومه من اإلذن يطلب بدأ
 الذي املستبد أسلوب .بالتدريج له عون كل فقد من أسلوب بل بنفسه، يثق

 وهذا .الظاهر يف دميقراطياً دويب أو ضعفه، عند وذليال قوته عند ظاملاً يكون
 رياء إال ليس األهرام بناء يف قومه سخر وظامل مستبد حاكم من األسلوب

 الشعب مجاهري قوة معه يأخذ أن يريد وكان .الشعب إىل نفاق وجلوء وذلة
 عندما وأذله حطمه الذي الشعب هذا ويستغل ودينه، القدمية بعاداته املتعلق



 ٢٩٦

 السابقني والدكتاتوريني املتكربين مجيع لمث كان !...أجل .قويا كان
 يف عام رأي تكوين وإىل القوة إىل التوسل يريد العامل مقدرات يف املتحكمني

 بأنه  الرسول عن يقولون كانوا الذين اجلاهلية مشركي مثل كان .صفه
 فكان فرعون أما ."آباؤنا يعبد كان عما ويصدنا وزوجه، املرء بني يفرق"

ي أَخاف أَنْ يبدِّلَ ِدينكُم أَو أَنْ يظِْهر ِفي اَألرِض الْفَساد﴾ ﴿ِإنِّ هلم يقول
 سرياً يسري الوقت ذلك حىت كان شيء كل وكأن هذا يقول .)٢٦:غافر(

 إفساد يريد الذي هو موسى وأن وسعيدا مرفها كان الشعب وكأن ،حسناً
  .واالضطراب الفوضى حنو الشعب ويدفع شيء كل

 كان الروايات بعض حسب- فرعون آل مؤمن يتدخل ناءاألث هذه يف
 املمكن من وليس .-فرعون جليوش العام والقائد آسيا شقيق الشخص هذا
 يعرفه كان لقد .به داٍر غري -الفراسة صاحب-  موسى النيب يكون أال
 بنظر األمر هذا أخذ بعد حركته ونظم ونفوذه، قوته لتقييم بتخطيط وقام

 والضعف، والوهن العجز من النقطة هذه إىل فرعون وصل وعندما .االعتبار
 فقد له، قيمة ال مهال قبل من يعده كان الذي بشعبه االستنجاد إىل واضطر
  .جيدة استفادة الشخص هذا ظهور من  موسى استفاد
 اليت املساحة من أكرب مساحة فرعون آل ملؤمن الكرمي القرآن أعطى وقد
 خصـالش مبظهر نفسه فرعون أظهر اوعندم .اءـاألنبي لبعض أعطاها

 أتقتلون" :له قائال دميقراطي بأسلوب واجهه شعبه، حنو املتوجه الدميقراطي
 اسـالن لعقائد احترام أي حتملون أال أي ".اهللا؟ ريب يقول الًـرج

 امللك لكم قوم يا" ويقول إميانه، بإعالن يقوم فشيئا وشيئا ...وأفكارهم؟
 هذا أمام ".جاءنا إن اهللا بأس من ينصرنا نفم األرض يف ظاهرين اليوم

  :الدمياغوغية إىل فرعون التجأ للشعب املوجه املقنع اخلطاب
 "الرشاد بيلـس إال أهديكم وما أرى ما إال أريكم ما فرعون الـق"

  .الشعب مصلحة على باحلرص متظاهراً
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  موسى كان بسرعة النهائية اهلزمية من يقترب فرعون كان وبينما
 .رأسه من واحدة شعرة له فرعون ديد حيرك ومل االطمئنان، غاية اًمطمئن
 ﴿ِإنِّي عذْت ِبربِّي وربِّكُم ِمن كُلِّ متكَبٍِّر الَ يؤِمن ِبيوِم :له جوابه يتأخر ومل

 اهللا أن أخرى جهة من ومؤكداً تعاىل باهللا ثقته مبيناً ،)٢٧:غافر(الِْحساِب﴾ 
  .العاملني رب هو وحده تعاىل

 أثناء ويف باملوت، ويتوعد يهدد وهو فرعون منظر جبانب أنه واخلالصة
 العقلي وتناقضه واضطرابه، قلقه إخفاء يستطيع ال والوعيد التهديد هذا

 أهانه طاملا الذي شعبه تأييد على احلصول حياول نهإ حىت والقليب، واملنطقي
 .لشعبه الدينية العاطفة لاستغال نع يتردد ال السبيل هذه يف وهو واستحقره،

 هو كان أنه ياًـناس مسعته لتشويه عدوه إىل الفساد إسناد مبحاولة يقوم بل
 بعداء بةـمناس كل يف يقوم كان وبينما .األرض يف واإلفساد الفساد مصدر

 جانب ومن .نـالدي روح وسيغريون غريوا بأم املتدينني يتهم الدين،كان
 اللجوء من وبدالً والثبات، االطمئنان غاية يف وهو  موسى نرى آخر
 .وتكربه بغروره فرعونويعمد إىل مصارحة  ويقوم اهللا، إىل يلجأ الشعب إىل

 يف "الشيطان حزب" وبني "اهللا حزب" بني زاعـالن من فصال هذا وكان
   .العهد ذلك
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 الصحيح الشيء واتباع احلياة طوال املستقيم الطريق اتباع تعين االستقامة
 إيانا وموصياً مراًآ "فاستقيموا" :يقول الكرمي والقرآن .العمر طوال واحلق
 السالكني هؤالء ملثل بشارة أعاله واآلية .املستقيم والصراط الطريق بسلوك
 سلكه ذيال الطريق هو استقامة والسبل الطرق وأكثر .املستقيم الصراط
 ،١١٢ :هود( ﴾ترأِم امكَ مِقتاسفَ﴿ باالستقامة ربه أمره الذي  الرسول
 استقامة إىل فطرته يف بالقوة املوجودة االستقامة تظهر لكي .)١٥ :الشعراء
 االستقامة هي اإلهلي األمر ذا منه املطلوبة واالستقامة .الواقع يف بالفعل
 وتطبيق فهم داـج الصعب من هـأن قيقةواحل .اإلهلي املقام عند املعتربة

 املقصود وباملعىن التطبيق وحق الفهم حق تعاىل اهللا قبل من املطلوبة االستقامة
 مسـتقيمني نكون أن تنبيهنا ومت مطلقة بصيغة األمر جاء لذا .تعاىل قبله من
 .منا املطلوب هو هذا !...أجل .استطاعتنا قدر ونواهيه اهللا أوامر رعاية عند
 عنه يتكم ما" :يقول حيث هذا إىل يشري  ولـللرس حديث اكوهن

 وه هنا واملالحظ )١("تطعتمـاس ما منه فافعلوا به أمرتكم وما فاجتنبوه،
                                                 

 .١احلج ،  النسائي؛١٣٠؛ الفضائل ٤١٢ احلج ، مسلم؛٤ االعتصام ، البخاري)١(
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 واالستطاعة والقدرة املعاصي، جتنب على والقدرة االستطاعة إىل اإلشارة
  .واملعروف اخلري فعل على

 وردت مهمة بشائر ساسأ وهي واآلخرة الدنيا سعادة تكفل االستقامة
 يف تفصيال أكثر بشكل املوضوع هذا تناولنا وألننا .الكرمي القرآن يف

  :املوضوع هلذا األخرى النكت بعضب هنا نكتفي نناإف )١(السابق
 أو ألمة أو جلماعة أو- الطريق بداية يف إلنسان بالنسبة االستقامة -١
 والذين .مهم زاد - الكبري باملقياس املوضوع تناول استطعت إن لدولة

 إىل يصلوا ولن منتصفه يف سيبقون االستقامة زاد غري من للطريق خيرجون
 اهللا بينه الذي اهلدف إىل الوصول هو للمؤمن بالنسبة املهم بينما .أبداً هدفهم
  ...اجتماعياً أو عائلياً أو شخصياً اهلدف هذا يكون قد .تعاىل

 سواء النجاح، يف عنه اءاالستغن ميكن ال ركن االستقامة إن !...أجل
 إحراز بعضنا استطاع لو وحىت .امتنا حياة يف أو الفردية حياتنا يف النجاح
 أن ما احلقائق فإن وراءهم، اجلماهري وجر والتمويه، بالكذب النجاح بعض
 .فشيئاً شيئاً السابق يف اكتسبوه ما كل يفقدون فإم وصرحية واضحة تظهر
 االستقامة إن .جديد من فقدوه ما تعادةاس وفرصة إمكانية يفقدون كما
 حىت لك أكسبه قد كان ما كل بسحب ذلك عرف من قام فقدته إن رصيد
 ويؤدي الدرجة، ذه الكسب إىل يؤدي االستقامة توفر ولكون .اليوم ذلك
 هود يتِنبيش: " اهللا ولـرس قال اخلسارة، من الدرجة هذه إىل غياا
وأخفَ﴿ آية تشمل السورة وهذه ال وكيف ،)٢("هاواتاسِقتكَ مِمأُ امرت﴾ 

 .التامة االستقامة ىلإ الوصول قلق عنه يزول ال النيب فحىت إذن .)١١٢:هود(
 آمنت لقُ" : النيب له يقول يوصيه أن  النيب الصحابة أحد يسأل وعندما
  )٣(."استقم مث باهللا

                                                 
 .١١٦/١" لزمرديةالتالل ا"ورد هذا يف كتاب آخر للمؤلف حتت عنوان  )١(
 .٦) ٥٦( تفسري السور ، الترمذي)٢(
 .٤/٣٨٥، ٣/٤١٣ املسند لإلمام أمحد، ؛٦٢ األميان ، مسلم)٣(



 ٣٠٠

 أو األعداء سيطلقها اليت التهم يضرك فال االستقامة إطار يف بقيت إن
 حينذاك وتكسب براءتك، فيه تظهر الذي اليوم سيأيت ألنه عنك، احلساد
 الرغم على االستقامة خط على تبقى أن املهم .املاضي يف خسرته ما أضعاف

  .شيء كل من
 يف خيشى ألنه ،قلقاً حياته يعيش فهو مستقيماً الشخص يكن مل إن -٢
 آثامه يف اركهـش من هناك كان فإذا .القذر غسيله ينكشف أن آن كل

 منامه ويف وترحاله حله يف له مالزماً واخلوف القلق هذا أصبح وأخطائه
 حسب ألنه اخلوف هذا من يتلوى .خلفه من سيطعن مىت يدري ال ويقظته
 ملداهنة يضطر وـوه ".املسروق ظهر السراق اختلف إذا" :القائل املثل

  .دائمني قلق ويف خوف يف ويبقى هؤالء ومداراة
 بعد حول النورسي سعيد الزمان بديع لألستاذ رأياً لنعرض واآلن -٣
  :لالستقامة آخر

 الوصول حياولون أحياناً" :يقول ختلفنا أسباب النورسي يستعرض عندما
 .خاطئة ووسائل أساليب استعمال طريق عن صحيحة غاية وإىل هدف إىل
 والوسائل األساليب طريق عن الصحيحة األهداف إىل الوصول جيب بينما

 وحق وصاحل صحيح هدف  إىلالوصول ميكن ال" :آخر بتعبري ".الصحيحة
 حتقيق أو تعاىل اهللا رضا إىل الوصول ميكن ال :مثالً ".باطلة وسائل طريق عن

 الستغالل بالنسبة وارد نفسه والشيء .السياسية بباألالعي للمسلمني منفعة
 خيدع ذا واإلنسان باطلة، سيلةو هفهذ ما، أمر لتحقيق اجلماهري عاطفة
 ال إذ .مصطنعة معاجلات طريق عن احلقيقة إىل الوصول ميكن ال كما .نفسه
 كان عندما وأدواره اإلسالم تاريخ يف وال  الرسول حياة يف ال هذا جند

 الصدق يكون طريقة واستعمال طريق اتباع جيب إذن .حياً اإلسالم
 غري- املبذولة اجلهود مجيع ذهبت وإال ،الدوام على هلا أساساً واالستقامة
 اخليبة هذه على اهللا يحاسبـوس الرياح، أدراج -االستقامة إىل املستندة
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 طرق حنو وجهت اجلماهري أن إال صاحلة، النيات كون مع ألنه .والفشل
 السالح الدين أعداء بيد يِطعوأُ اإلسالمي، الدين صورة تشوه قد خاطئة،

  .شراستهم من يزيدوا لكيتربير وال
 لألفكار وتبادال املشورة، تتطلب باتمع املتعلقة املسائل هذه مثل بينما

 اآلخرين، مع األفكار تتبادل ومل باملشورة تقم مل نفإ .واسع صعيد على
 العواقب ةـحمسوب غري مغامرات إىل اجلماهري جبر قمت أنك يعين فهذا

 اقتراف فإن األسف ومع .دبالتأكي هذا على سيحاسب تعاىل واهللا .بأهوائك
 األمثلة ونرى اآلن، اإلسالمي العامل أحناء يف جيري ما هو األخطاء هذه مثل

   .اإلسالمية البلدان بعض يف هذا على البارزة
 العمل ويف الفكر ويف الشعور يف باالستقامة االهتمام إن واخلالصة

 خوطبوا ينوالذ الصاحل السلف اهتم وقد .لإلميان العملية الناحية يشكل
 مثُ﴿ آية فسر من فمنهم االستقامة، جوانب من جبانب األوىل للمرة بالقرآن

اسقَتا )١٣: ؛ األحقاف٣٠: فصلت( ﴾واامالذين تعين بأ ومل تعاىل اهللا دواوح 
 ومل سلوكهم يف استقاموا الذين بأا آخرون وفسرها ؛اإلمث يف يدخلوا
 إىل وصلوا الذين هم بأم آخرون هاوفسر ؛واخلديعة احليلة إىل ينحرفوا
 لكامل املؤدين إىل تشري ـهابأن آخرون وقال ؛تعاىل هللا املخلصة العبودية
 زلـوتن املالئكة حتفهم هؤالء ومثل .وباطنياً ظاهرياً والتكامل الفرائض،
 واخلبيثة الشريرة األرواح تقوم فكما !...أجل .واالطمئنان بالسكينة عليهم

 كذلك ،الشيطانية واملشاعر بالنوازع أرواحهم ملئت من رةبزيا والشياطني
 :البشائر هلم وتسوق تقامةـاالس أصحاب بزيارة الطيبة األرواح تقوم
تت﴿نلُـز ِهملَيالَِئكَةُ عافُوا أَالَّ الْمخالَ توا ونزحوا تِشرأَبِة ونالَِّتي ِبالْج متكُن 

  .)٣٠: فصلت( توعدونَ﴾
 االحتضار عند يكون هذه وبشارم املالئكة زلـتن أن بعضهم ويرى
 ويعقبه يصاحبه وما املوت من البعث بعد يكون بأنه آخرون ويرى واملوت،
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 ويف املوت أثناء يف سيتحقق بأنه اآلخر البعض وقال .احلوادث زحام من
 أدوار جبانب- املالئكة تقوم فرمبا يدري ومن .أيضاً املوت بعد البعث أثناء
 هذا وأن حيام، صفحات مجيع يف املؤمنني على زلـبالتن -والبعث املوت
 ولكن .وسكينة اطمئنان حياة يعيشون املؤمنني هؤالء كون يف السبب هو
 قلوم يف املوجودة اإلميان لبذرة نتيجة هي اليت واألفكار املشاعر هذه مثل
 أكثر وتنكشف الوفاة، أثناء يف أكثر وتتعمق وتلتمع ستتوضح حيام، طوال
 والرمحة القدرة مبعونة احلقيقية األخروية أبعادها إىل وتصل احملشر، عند

  .اإلهلية
  .واملآب املرجع وإليه بالصواب أعلم اهللا
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  ]٥٣ :فصلت[
 نهوكو القرآن هذا صدق على الدالة اآليات بأن أوال اآلية هذه تذكر

 وأن األنفس، ويف اآلفاق يف األخرى بعد الواحدة ستظهر فيه مراء ال حقاً
 وتبشر عنه، ويعلن تعاىل اهللا إىل يشري واألنفس اآلفاق بني املوجود التناغم
 يف ومن مكة أهل قلوب بأن شديد ضيق يف آنذاك كانوا الذين املؤمنني
 الروح وأن غرب،ال ويف الشرق يف اإلسالم نور وسينتشر ستنفتح، خارجها
 سيكون مكة ارجخ اجلو أن إىل وتومئ العامل، على جناحيهسيفرش  احملمدي
  .هلم مالئمة وأكثر أفضل
 لنا هيئوي جدا، عـواس تفكري أفق أمامنا فتحي اآلية هذه لوبـأس إن
 احلقيقة ثباتإل املقدمة األدلة فإن معلوم هو وكما .احلقائق رصد إمكانية
 من به يتعلق وما الكون من املستقاة فاقيةاآل األدلة :جمموعتني إىل تنقسم

 الداخلي بالعامل املتعلقة األدلة مث .النفس خارج من األدلة أي حوادث،
  .هلا الشخصي والتقييم وحدس، وحس فكر من لإلنسان
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 احلياة من أشكال وجود احتمال على دليلك السابق من اآلية هذه تذكر
 عنه، خمتلفة أو أرضنا يف ةموجودلل مشاة -عاملنا غري أخرى عوامل يف-
 ﴾يرِدقَ اُءـشي اإذَ مِهِعمج ىلَع وهو﴿ ارةـعب أن كما.صحيح ذاـوه

 أو إليهم الذهاب سنستطيع أننا املمكن من أنه منها يفهم قد )٢٩:الشورى(
  .إلينا يءبا هم يقومون

 هذا استعمال ميكن أنه ومع .املتحرك تعين والدابة احلركة، يعين فالدبيب
 اآلن حىت الشرع يف العرف أن إال واملالئكة، والروح للجن بالنسبة التعبري
 بأنه القول ميكن لذا .األرض على املوجودة املادية للكائنات استعماله يف هو
 من وغريه اإلنسان مثل خملوقات تلسماواا يف خلق تعاىل اهللا أن احملتمل من

 كل سيجمع وكما .معا جيمعهم أن شاء إن يستطيع وأنه األخرى، األحياء
 املخلوقات مجع يستطيع كذلك اآلخر، العامل يف وحيشرهم شيء وكل الناس

  .معا الكون أركان يف املوجودة
 بةالدا تعبري من املقصودة هي الطيور أن ذكروا املفسرين بعض أن ومع
 اجلانب حدس يستطيع وال بارد تفسري هذا ولكن السماء، يف املوجودة
 بعيدة نظم يف خملوقات وجود قبول واألنسب واألفضل .هنا اإلعجازي

 إليه وذهب قال مثلما األرض على املوجودة للمخلوقات مشاة وقريبة
  .جماهد اإلمام
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 عدم نرى ستقبلامل يف املؤمنني والباحثني للعلماء املوضوع هذا ندع وحنن
 خملوقات ووجود لعاملنا مشاة الكون أرجاء يف أخرى عوامل وجود استبعاد

  .فيها وكائنات
  .بالصواب أعلم واهللا
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 على عقاب هي تصيبنا مصيبة كل بأن نقول أن الشرعي املنطق خيالف ال
 على املصائب لتزامحت اقترفناه ذنب كل على وقبناع لو ولكن .اجترحناه إمث

 خارجة تكون اليت باألفعال عوقبنا لو أي .للراحة فرصة وجدنا وملا رؤوسنا
 وهذا .للهدوء فرصة لنا سنحت ملا وجتولنا وجمالسنا كالمنا يف رضاه عن
 ومن ذنوبنا، من الكثري عن يعفو عذابه رمحته سبقت الذي تعاىل اهللا أن يعين
 اآلية تسجله ما هو وهذا الواحد، اليوم يف عنا يعفو املرات من كم يدري
  .)٣٠:الشورى( ﴾ٍريِثكَ نع وفُعوي﴿ الكرمية

 وما أعماله نتيجة هي تصيبه اليت املصائب بأن اإلنسان معرفة إن واحلقيقة
 إىل اإلنسان يسوق هلذا خمالف تفكري وأي .القرآن أمر من هي يداه اقترفته
 هذا مثل جيد لن اإلنسان هذا ومثل .خارجي ومذنب متهم عن التفتيش
  .الظن سوء إمث عن يتخلص وال املذنب،
 ليس املذنب :املذنب عن البحث يف مقياسا القرآن يعطينا !...أجل
 - انتباه وعدم سهو نتيجة- تعثرنا إننا مثال لنقل .أنفسنا هو بل آخر، شخصا
 هذه مثل يف .قدمنا حرقوأ فيه املوجود الشاي وانسكب وكسرناه بقدح
 هذا وضع من" :والصراخ مذنب عن والبحث الغضب يفيدنا ال احلالة
 وجود ال …!رب يا" :ونقول أنفسنا إىل نرجع أن علينا بل ".هنا؟ القدح

ما  على يل عقابا هذا يكون أن جيوز .الكون حوادث يف ةدفاصملل
 عن بالتفتيش قمنا إنف .اآلخرين بتوبيخ نقوم وال ".ذنويب يل فاغفر …اقترفته
 :النجم( ﴾مكُسفُأن وكُّزت الَو﴿ الكرمية اآلية ضد تصرفنا قد كنا آخرين مذنبني
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 وابِنتاج﴿ الكرمية لآلية خمالفة أي باآلخرين الظن سوء أيضا يتضمن كما .)٣٢
  .)١٢ :احلجرات( ﴾نالظّ نِم رياًِثكَ

 إىل اإلنسان يسوق بةاملصي وقوع عند لنفسه الشخص اام إن !...أجل
 والتوجه الدعاء وإىل الصالة إىل يفزع  اهللا رسول يكن أمل .النفس مراقبة

  .به؟ تلم ملمة كل عند منه واالستغفار اهللا ىلإ
 تقترفوا اليت الذنوب تعين ال الكرمية اآلية يف الواردة "أيديكم" وكلمة
 أرجلكمو كمأيدي فيها تشارك اليت الذنوب كل تعين بل فقط، بأيديكم
 مجيع أدائها يف يشارك اليت األعمال مجيع أي .اخل …وأبصاركم ومسعكم
 إىل وصوالًو الغيبة من بدًء- الذنوب مجيع ىلإ النظر ميكن لذا .أعضائكم

  .املنظار هذا من -الزنا
 وبني وثقلها املصائب جميء كيفية بني تناسب هناك يوجد أحياناً
 بالنسبة تعد مصيبة كل أن غري .يوجد ال ناًوأحيا املرتكبة، والذنوب األخطاء
 ذنوبه، من ويتطهر املؤمن إليه يذهب وتطهري، تصفية حوض للمؤمن
  .ويصونه سريرته يف املوجود النقاء على فيحافظ
 : املطهر الطاهر رسولنا يقول حامت أيب ابن يرويه شريف حديث يف

 بذنب إال قعر اختالج وال قدم عثرة وال عود خدش آدم ابن يصيب ال"
 أو مباشرة، الذنوب تلك تعاىل اهللا أغفر وسواء )١(."أكثر عنه يعفو وما

 متلطخا يبقى لن اإلنسان فإن ا اإلنسان وتطهري مصائب إىل حتويلها
 يوم عبداً حياسب أن من أعدل تعاىل اهللا فإن  علي قال فكما .بالذنوب
 ذنب على القيامة ميو يعاقبه أن وال له، غفره وأن سبق ذنب عن القيامة
  .الدنيا يف بسببه عاقبه وأن سبق

   .الكافرين القوم على وانصرنا أقدامنا وثبت أمرنا يف وإسرافنا ذنوبنا لنا اغفر ربنا

                                                 
 .٧٠٧، ٣/٣٤١ز العمال لعلي املتقي، ـية أعاله؛ كن تفسري اآل، تفسري القرآن العظيم البن كثري)١(
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 واإلسالم واملسيحية اليهودية بني اآلية ذه مرتبطة مقارنة إجراء أردنا إذا
  :نقول

 صالحوإل .كبرية درجة إىل مادي جمتمع إىل  عيسى النيب لـأرس
 فاصلح روحاين نـبدي  عيسى النيب خرج املادي اتمع هذا مثل

  .املادية وميوهلم أفكارهم
 جدا الصعب فمن الوثنية من أساس على الدين أقامت اليت تمعاتا أما
 وقد .جديد ديين فكر إىل والوصول الوثين الدين هذا إحياءات من التخلص

 وفتح إليه بعث الذي للمجتمع املادي الغلواء بتعديل  املسيح السيد قام
 نيب السماوي بالوحي توازنا أسس نفسه الوقت ويف .للروحانية بابا أمامه
 ولكن .رـاآلخ حساب على أحدمهاب تفريط أو إفراط دون واملادة الروح
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 هذا على احلفاظ يستطيعوا مل الدين هذا منتسيب من بعده من جاءوا الذين
 .املادة إنكار درجة إىل الروحانية حنو الزمن مبرور اجتهوا ألم .التوازن
 وكانوا )١(رعايتها حق يراعوها مل رهبانية ابتدعوا أم يذكر الكرمي والقرآن
 يكتب مل بينما األخرى، القيم مجيع فوق سامية قيم إىل وصلوا أم يظنون
 روح يف يكن مل شيئا ابتدعوا اهللا مرضاة أجل من .الرهبانية هذه عليهم اهللا

 .الدين أصل عن وابتعدوا ابتدعوه، ما ثقل حتت أمرهم على غُلبوا مث الدين،
 جهة من وكافية مباحة املشروع اإلطار يف ذواللذائ الطيبات كانت بينما

 احلياة ضروريات من واألوالد العائلية فاحلياة .أخرى جهة من وضرورية
 الضروريات هذه من منهم البعض استنكف وعندما .لإلنسان وحاجاا
  .احلاجات هذه من املشروعة غري باألشكال حيام لوثوا احلياتية
 فنجد والتبديل، التغيري هذا أمثال ثريةك أخرى أشكاالً النصرانية يف جند

 ميكن وقد ."األيسر له فأدر ميناأل خدك على ضربك من" يوحنا إجنيل يف
 التعبري من آخر شكل وكأنه إليه بالنظر اليوم الروح وهذا املعىن هذا تقييم
 غري ."لسان بال يشتمك من وجتاه يد بال يضربك من جتاه كن" الدارج اآليت
 شيء وهذا وقبوله بالظلم التسليم إىل الناس يقود أنه هنا زالبار اخلطأ أن

 بداية يف املسيحية تعرضت وقد .الظلم من أبدا يشبع ال الظامل ألن .خاطئ
 فرصة أمامها جتد ومل الضغوط، ومن القهر من خمتلفة أنواع إىل ظهورها
 تداءاالع مقابلة بعدم تلقينهم مت الظلم هذا فأمام .نفسها عن للتعبري ساحنة
 عدم مبدأ وتبنوا .بعد فيما م خاصاً وطبعاً خاصة مسة هذا أصبح مث .باملثل
 .رهبانية حياة يف والعيش ضده الكفاح أو االعتداء جماة وعدم احلرب
 والعملية الواقعية احلياة يف األمر هذا انعكاس مدى نتفحص عندما ولكن
 خمتلف يف يقومون اهمنر ألننا .املبدأ هذا مع ينسجم ال قامتا منظرا نرى
 احلاجات ويشبعون األسف مع املبدأ هلذا متاما خمالف بسلوك العامل أرجاء

                                                 
 .٢٧  احلديد:  انظر)١(
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 ال حروب يف وبالتسبب شرعية، غري بطرق اإلنسان لدى املوجودة الفطرية
 ودون ظلماً بريئة أنفس على القضاء ويف هذا، يومنا إىل متتد آثارها تزال
  .حق وجه
 الطرق فتحت ، املسيح السيد ا اءج اليت اإلصالحية احلركة إن
 .أيضاً به بشر قد كان الذي  األنبياء وخامت اإلنسانية مفخرة إىل املؤدية
 املادي اليهودي لإلفراط فعل كرد قاموا بعده من جاءوا الذين ولكن

 هذا إىل تشري الفتح سورة آخر يف الطويلة واآلية .املادة وأنكروا بالتفريط
  :اآلية ذه يتعلق فيما األمور بعض إيضاح بوحن .وتنريه املوضوع
 ورسالة نبوة على بالتأكيد بدأت أي ،﴾اِهللا ولُسر دمحم﴿بـ اآلية تبدأ
 فقد القرآن، من خمتلفة أماكن يف احلقيقة هذه بيان مت وألنه . رسولنا
 على األضواء بتسليط قامت فقد اآلية هذه أما .جممل بشكل هنا ذكرت
 وجبوانبهم وصفام، أوصافهم مبختلف صحابته من حواليه ديناملوجو الناس

  .املختلفة
 الشاعر قال وقد جدا وحيوية مهمة حقيقة ﴾اِهللا ولُسر دمحم﴿ حقيقة

 من" ":املكتوبات" كتابه يف عنها النورسي األستاذ وكذلك الشريازي سعد
 املفكر الوق ".اهللا رسول حممد" ذكر دون آمن طريق أو أمان وجود احملال

 بأن احلقيقة هذه انـبي عند "فاضل جنيب" املعروف التركي واألديب
 لكونه ولكنه يدركها، أن وأوشك احلقيقة خلف جرى باسكال الفيلسوف

 بلغ قد كان أنه مع وفاتته النجاة سفينة يلحق مل "اهللا رسول حممد" يقل مل
 بلوغ عليه بالصع فمن  رسولنا إىل يصل مل فمن !...أجل .امليناء حافة
  .السالمة ساحل

 النبوة معية بلغ من كل :موضوعنا مع اآلية عالقة جهة إىل لنرجع واآلن
 رسولنا مع املعية تكون أن جيوز اجلهة هذه فمن .اإلهلية املعية بلغ النيب مع
 عامل يف اإلهلية للمعية هندسي كمسقط اخللق وعامل املادي العامل يف 
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 أما .﴾هعم ينِذالَّو﴿ آية يف جاء ما نقصد النبوية املعية نقول وعندما .األمر
 إىل الوصول استطاعوا الذين هؤالء وصفات مزايا عن فتتحدث اآلية تكملة
  .األفق هذا

 الذين على أشداء أم أي .﴾اِرفَّكُالْ ىلَع اُءدأِش﴿ أم املزايا هذه إحدى
 يف املبثوثة اهللا آيات لبك وكذبوا نفوسهم، يف اإلميان قابلية بإمخاد قاموا
 اهللا نور إطفاء وحاولوا واإلنكار اإلحلاد إىل واحنرفوا نظار،األ أمام العامل

  .بأفواههم
 ونَغتبي داًجـس عاًكَّر ماهرت﴿ ألم ﴾مهنيب اُءمحر﴿ أم الثانية املزية

 وهم .اهللا من قربا عاألوضا أكثر يف أصبحوا أي ،﴾اناًوضِرو اِهللا نِم الًضفَ
 يف وغايتهم .تعاىل اهللا فضل من هو شيء كل أن يعلمون نفسه الوقت يف

 أن نرى ذاـل عليه، واحلصول تعاىل اهللا رضوان إحراز هي املطاف اية
  .﴾ودجالس ِرأثَ نِم مِهوِهجو يِف ماهيمِس﴿

 موسى على زلـنامل الكتاب هي والتوراة ﴾اةروالت يِف مهلُثَم كِلذَ﴿
 تعاىل، اهللا أوامر مكان فيها األهواء فأخذت بعده، من حرف ولكن 

 احملمدية األمة وصف التوراة تتناول وعندما .الروح مكان املادية وأخذت
 يلِجاإلن يِف مهلُثَمو﴿ أخرى جهة ومن .والروحية املعنوية الناحية من تتناوهلا

 حممل مادي جسم والبذرة .البذور من يظهر مادي شيء والزرع ﴾ٍعرزكَ
 مثل أو احلياة عقدة حتمل اليت البيضة مثل ذلك يف مثلها احلياة بربنامج
 أو الزرع ورق أي والشطء ،﴾هئَطْش جرخأَ﴿ .اإلنسان يف املنوي احليوان
 كأا موسيقى تكمن "ءالشط" كلمة ويف .أيضا مادي شيء النخل فراخ
 وكاملة، دقيقة بصورة خمتارة اآلية هذه يف كلمة وكل .الزرع ظهور تصور

  .الليالدانت تطريز مثل ومشغولة
 من ليس ألنه ،مادياً التشبيه جند أيضاً وهنا وكرب، منا أي ﴾ظَلَغتاسفَ﴿
  .املعنوية الناحية أو الروح استغالظ املمكن
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 هو اإلنسان وسوق .واستوى ساقه على قام أي ﴾ِهوِقس ىلَع ىوتاسفَ﴿
  .جذعه فهو النبات يف أما ساقه،
﴿يِجعال بزراألرض يف البذور بذر الذي الزارع به يفرح أي ﴾اع.  
 ونـعي ملء بعد إال ةظاإلغا ذهـه تكون وال ﴾ارفّالكُ مِهِب يظَِغيِل﴿

  .باملادة متعلقة األمور هذه وكل .وخييفهم يدهشهم مبا اآلخرين
 مادياً فهما تعكس اإلجنيل يف اردةالو التشبيهات أن نرى اآلية تأملنا إذا
 احلقائق أما .األشياء من احملسوسة اجلوانب إىل األنظار وجتلب ،صرفاً

 أو رؤيته، أو ملسه ميكن ما منها واحدة أي يف يوجد فال التوراة يف املذكورة
 األمر بعامل متعلقة كأا جمردة حقائق كلها بل باحملسوسات، متعلق شيء أي
 وضع فهم ناحية من داـج مهم الدقيق األمر وهذا .عنويةامل املفاهيم ومن
 مادية تعديل مبهمة  املسيح يدـالس كلف فقد . املسيح سيدنا
 مبا زهيجته جيب والوظيفة املهمة هذه مبثل يأيت ذيـال واإلنسان .اليهود
 .جيدة رةـأس يف الدنيا إىل جاء ما أول نشأ لقد .املهمة هذه على يساعده
 من تدانيها أن ميكن أخرى امرأة ذكر ميكن ال اليت السالم عليها مرمي وتولت
 -للكلمات ممتاز بانتقاء-  خمتلفة اتـآي يف القرآن ويذكر .التربية ناحية
 أا درجة إىل بعفتها مهتمة كانت العظيمة املرأة فهذه .ومزاياها صفاا
  .هلا بدا الذي امللك أمام حىت جدا وجلت

 ولكن .املعبد يف خادما ليكون أي هللا، بطنها يف ما نذرت قد مرمي أم كانت
 مبا ولكن .﴾ىثَأن اهتعضو يإن يبر تالَقَ﴿ وتأثرت حزنت أنثى ولدت عندما
 الرغم على املعبد يف مرمي تركت فقد املعبد يف خادماً املولود جلعل كان النذر أن
 املسيح باليد تمحل مث للمعبد، الروحي اجلو يف مرمي ونشأت .شيء كل من
 -اعتيادي وغري خارق بشكل -متميزة مبهمة جاء الذي.  

 باألشياء مملوءة حياا كانت أم من ولد  املسيح السيد أن واخلالصة
 فيه تعلىـاس كإنسان وصيانته اهللا عناية يف ونشأ االعتيادية، وغري اخلارقة
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 املادي جلانبا فيهم طغى قوم وإىل جمتمع إىل لـأرس ألنه .الروحي اجلانب
 هدمه جداً يصعب كالدين عندهم املادية أصبحت حىت طويلة، سنوات منذ

 طوال اتمع هذا مثل مع النضال إىل دفعه مما .وجتديده تغيريه أو وإزالته
 أن الضروري من كان كنيب املهمة ذه املسيح السيد أرسل وعندما .حياته
 ضد وناضل الناس، ءهؤال مثل ومتطلبات حاجات يشبع مبا جمهزا يكون
 وقام أب غري من جاء أنه هذا على وساعده املادة، ألّه الذي املفهوم

 وغريها املستعصية، األمراض وإبراء املوتى كإحياء اهللا بإذن عديدة مبعجزات
 أمام الطريق وفتح ،املادي الفكر تعديل تطاعـاس وهكذا .املعجزات من

 والرسل األنبياء خلامت ريقالط مهد وبذلك والروحي، املعنوي التفكري
  . اإلنسانية ومفخرة
 هذين بعد جاء الذي  اجلمع مقام وصاحب العظيم النيب أن شك وال
 يقتضيه ما حسب همايوزمان بأمتيهما املتعلقة األمور بعض بتعديل قام النبيني
 خمتلفني يبدوان اللذين-  شرعهما من يستخلص وأن والزمان، الظروف تغري
 ومذاقا مشربا -واحد كل من زاءـأج األصل يف نهماولك بعضهما عن

 احلقيقة يف هي املستخلصة األشياء هذه ولكن ،مستقيماً وصراطاً جديدين،
 التعبري مت اليت اآلخرين األنبياء وأمزجة الكرميني النبيني هذين مزاج من ملعات
  .كتبهم يف عنها

   .بالصواب أعلم اهللا
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 . رسولنا معراج دـعن جرى ما تصف اآلية فهذه معلوم هو كما
 أخرى حقائق على الباب تفتح فهي اآلية، من اجلهة هذه على وعالوة
  .اخلاص املوضوع هذا خارج
 اهللا وجود حول واألنفسية اآلفاقية األدلة مبشاهدة  ولـالرس قيام إن
 عميقة داخلية مبشاهدة العينية دةاملشاه ذهـه بتقييم وقيامه بعينيه، تعاىل

 !...لـأج .اهللا ألطاف من لطف نتيجة احلقيقية بأبعادها حييط وحبدس
 نظراً ميلك ألنه كلية مشاهدة تكون أن جيب العظيم اإلنسان هذا فمشاهدة

 حائل وال مانع دون اإلهلية التجليات مشاهدة يستطيع االعتبار وذا .كلياً
 املالك اإلنسان هذا مثل به ويتفوه يقوله الذي الموالك .عائق وال ستار وال
 .ينتقده أو يعارضه أن عادي إنسان ألي ميكن ال الرحب الواسع األفق هلذا
 نظر مثل ليس ماء،ـالس ويتأمل األرض على يقف من نظر أن شك فال

  .أنفه من أبعد مشاهدة يستطيع وال بيته يف اجلالس
 صفة أما اسـأس على هنا "ىالكرب" و "اآلية" إىل أنظرنا واءـوس

 شاهد أنه املعىن يكون ذلك وعند زائدة اـهن "من" عددنا أم وموصوف،
 الزمان وراء رحلته يف القدر اجلليل الرسول فهذا إذن .الكربى ربه آيات

 املوجودة العجائب ومن الباهرة، آياته ومن ربه، معجزات من رأى واملكان
 وجها العظمى العالمات مع تقابلو الوصف، عن جيل ما تارـاألس وراء

 بقدرة كان وما ،امشاهد ألحد يتسن مل آفاق مشاهدة له وتسنت لوجه،
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 يف يتجول وهو شاهدها اليت اإلهلية التجليات وصف بيان أو كالم أي
 باألنوار فيها جتول اليت اآلفاق يف وحده أحس لقد .العليا واملراتب املقامات
 وال غريه، أحد باستطاعة يكن ومل .قطف مسعها الذي وهو رار،ـواألس

 ومل .الكربى اآلية يف املتمثلة الواسعة الكلية املشاهدة هذه حتمل مبقدوره
 اهللا ذات يكن مل رآه ما أن أي .الصمد األحد اهللا هو الكربى اآلية تكن
 آيات إال ليس اههمنت إىل بدئه من كله فالوجود .الكربى آيته بل تعاىل،
 هكُِردت الَ﴿ آية وحسب .عنه وتعبري إليه وإشارات عاىلت احلق على داالت

 ستحيل أمر فهو إدراكه أو باهللا اإلحاطة ميكن فال )١٠٣: األنعام( ﴾ارصبَألاْ
 املُشاهد نأب تصرح اآلية ولكن .ممكنة رؤيته ولكن .عنه احلديث ميكن وال
  . لرسولنا امليسرة الكربى آيته بل هو يكن مل

 شجرة ونواة الكون كتاب حرب  الرسول كون حقيقة إىل واستناداً
 كانت واملشاهدة الرؤية هذه نإ نقول أن نستطيع اإلنسان نوع ونور اخللق،
 ماهيته ومثرة وراقأو وغصن لشجرة ومشاهدة حقيقته لكتاب قراءة
 واملكان، الزمان فوق موضع يف متت ياحةـالس هذه مثل نإو ؛ةفاملنكش
 ،األول الوجود وختطيط بتصميم قام الذي القدر لمق ريصر فيه يسمع موضع

  .والفضل الرضوان أفق ويف العرش ظل يف
  .اجتنابه وارزقنا باطالً الباطل وأرنا اتباعه، وارزقنا حقاً احلق أرنا اللهم
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 املشرقني حدود إىل تشري وكأا األوىل الوهلة يف اآلية هذه تبدو
  .واملغربني
 يف واملغرب املشرق عن الصيف فصل يف واملغرب املشرق خيتلف فمثالً

 أقصى من وتشرق املغرب أقصى يف تغرب الصيف يف فالشمس .الشتاء فصل
 أدىن يف وتغرب املشرق أدىن من الشمس تشرق الشتاء فصل ويف .املشرق
 مغارب يف وتغرب خمتلفة مشارق من يوم كل تشرق فالشمس إذن .املغرب
 وبني املشرقني أقصى بني خمتلفة ومغارب مشارق وجود يعين وهذا .خمتلفة
  .)١٧: الرمحن( ﴾ِنيبِرغمالْ برو ِنيقَِرشمالْ بر﴿ هنا قيل لذا .املغربني أقصى
 خمتلف ومغرب مشرق وجود مع نهإ نقول املالحظة هذه من فانطالقاً لذا
 للشروق القصوى احلدود ميثالن غربنيوم مشرقني اولـتن مت فقد يوم، كل

 القطب إىل كل نـاحلدي هذين بني النسبية واملغارب املشارق وترجع والغروب
 االعتبار بنظر بعاداأل مجيع تناول عندما الكرمي القرآن بأن علما هذا .منه القريب
 ِقاِرـشمالْ برِب مِسقْأُ الَفَ﴿ :فقال اجلمع بصيغة واملغارب ارقـاملش ذكر
الْوم٤٠: املعارج( ﴾ِباِرغ(.  

 الذي املغرب بعد -واألصل املبدأ وـه الذي-  املشرق بعد جبانب فذكر
  .له واستمراراً تابعاً يعد

 تشرق اليت السماوية األجرام مجيع تكون قد والقمر الشمس إىل إضافة
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 هذا يكون وقد .اآلية ذه أيضاً مقصودة األرضية لكرتنا بالنسبة وتغرب
 واختالف الشروق مطالع اختالف إىل ارةـلإلش هو املستعمل ألسلوبا

  .حمورها حول األرض دوران من الناجتة الغروب مطالع
 حمور حول الشمس ودوران الشمس، حول األرض دوران عن ينتج وقد
 ومغربني، مشرقني طريقها يف منطلقة وهي التبانة درب جمرة ضمن معني

 إهليتني إشارتني -والشمس األرض أي- ناالسماوي نااجلرم ناهذ كونيف
 جهة من اإلهلية القدرة حول -مباشرة غري فإشارات غريمها أما- مباشرتني
  .أخرى جهة من تعاىل اهللا بنعم وتذكريا
 القدرة أما ...اإلهلية والنعم القدرة إىل يشري والغروب الشروق نإ قلنا
 مطالبنا إىل الستجابةا فبسبب النعمة وأما وللخلود، للجنة ضماناً فلكوا
 ونكران اجلحود يف الوقوع وعدم الشكر يستدعي مما واجلسدية الروحية
 ﴾انبذِّكَت امكُبر ِءآالَ يأَِبفَ﴿ الدوام على ونتساءل هذا نتذكر .اجلميل

  .واحلمد الشكر يف ونستغرق هذا نقول ...)١٣ :الرمحن(
  .واملآب املرجع وإليه بالصواب أعلم اهللا
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 هذا يعلم األزيل بعلمه تعاىل اهللا إن !...القلب القاسي نااإلنس من آٍه
  .بالقسم له بيانه يريد ما بتعزيز فيقوم الوضع
 وترجتف عرقا، ويتصبب وخيجل، هذا من تحيـيس أن اإلنسان على
 يبني لكي اإلنسان هذا فرب .اآليات هذه مثل يقرأ وـوه يهتز وأن شفتاه،
 تلو األدلة شدحي ذلك على ويربهن كرمي، كتاب القرآن بأن هـل ويشرح
  .عظيما قسما إليها يضيف مث األدلة

 بالنجوم أحياناً يقسم تعاىل فاهللا .القسم هذا على القرآن يف كثرية أمثلة هناك
 :األرضية بنعمه أحيانا قسموي .ماواتـبالس أو بالقمر أو بالشمس وأحياناً
 بالنهار أحياناً ويقسم .أيضاً النوع هذا من بالطور وقسمه .وبالتني بالزيتون
  .القسم هذا أمثال وراء عديدة وأسراراً حكماً هناك أن شك وال .وبالليل
 اآليت فهم وميكن .بالنجم قسم )١ :النجم( ﴾ىوه اإذَ ِمجالنو﴿ آية ويف

 لذا ".منها يرجع مث السماء إىل يعرج الذي بالنجم قسماً" :القسم هذا من
 . النيب معراج مسألة تتناول السورة هذه كون زاوية من توافقا هنا جند
 النيب هو النجم هذا أن هو االحتماالت أحد فإن املقصود هو هذا كان فإذا
 اخلالق عند من رجع مث ،اخلالق إىل اخللق من ذهب فقد ...أجل .نفسه 
  .لقاخل إىل
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 مجيع وأمام اجلنة مناظر أمام بصره يزغ مل الذي  الرسول إن !...أجل
 هذه الفساد دنيا إىل راجعاً قفل تعاىل ربه له أراها اليت واآليات اجلمال أشكال
 وهذا ...ويرشدنا بأيدينا وليأخذ عليه اهللا أنعمها اليت بالنعم اآلخرين ليحدث
 املوجودة التوجيهات وأحد )١ :النجم( ﴾ىوه اإذَ ِمجالنو﴿ حبقيقة مرتبط األمر
 ومعاينَ دالالت حيمل  لنبينا السامي بالشأنبالكرامة و هنا موالقس .فيها

 والفضائل املزايا على عالوة وهو . نبينا هو النجم ذلك !...أجل .عديدة
 يف عديدة لنعم مظهرا أصبح أن بعد- رجع األصل، يف ميلكها كان اليت

 يف حيدث مل ومتميزاً فريداً شيئاً ولهنـزو رجوعه فكان آخر، احممد -املعراج
 ما مث األصلية فضائله على وبناًء لذا .متميزة وحادثة آخر، شخص ألي التاريخ
 أن املفسرين بعض يرى اإلسراء سورة ويف .به تعاىل اهللا يقسم باملعراج اكتسبه

 اهللا أن أي ، ولـالرس إىل تشري )١ :اإلسراء( ﴾ريِصبالْ يعِمالس وه هإن﴿ ةـآي
 زلتهـومبن به تعاىل اهللا يقسم وهنا . رسوله إىل صفاته بعض يسند تعاىل
  .)١ :النجم( ﴾ىوه اإذَ ِمجالنو﴿ يقول عندما عنده الكبرية
 بالشمس تعاىل اهللا يقسم )١ :الشمس( ﴾ااهحضو ِسمالشو﴿ آية ويف

 بالليل تعاىل يقسم )٢ :الضحى( ﴾ىجـس اذَِإ ِلياللَّو﴿ آية ويف .وبالضحى
 خيرق الذي بالنهار يقسم مث .الليل يغطي الذي وبالظالم للراحة وقتا لكونه
 وبالنعم الكون يف املوجود املتكرر الدائم بالدور يقسم أي .ويزيله الليل
  .الناس إىل املهداة واأللطاف اإلهلية
 ﴾نييِنـِس وِرطُو  وِنتيالزو ِنيالتو﴿ اآليت القسم نرى آخر موضع ويف

 كان مقدس مكان والطور .وبالطور وبالزيتون بالتني القسم أي )٢-١: التني(
 كان  ملوسى اإلهلي الفضل وهذا . ملوسى اإلهلي للخطاب مظهرا
 ا ويوقظ األوامر هناك يأخذ  موسى وكان .أمة لبعث البداية نقطة
  .بـها القسم يستحق بقعة الطور كان لذا .احلقيقية للحياة شعبا

 .الكرمي القرآن يف هذه القسم أمثلة من العديد فهناك البداية يف قلنا وكما
   .النجوم مبواقع القسم هو القسم هذا أمثلة ومن
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   :القدمي منذ يأيت ما قيل لقد
 بني عالقة وجدت فقد .وزمان عهد كل يف لإلنسان مهمة النجوم -١
 بالنجوم اإلنسان اهتداء العالقة هذه وأقل .الدوام على ناإلنسا وبني النجوم
 ﴿وعالماٍت فتقول احلقيقة هذه إىل أخرى آية وتشري .ا اجتاهه وتعيينه
  .)١٦ :النحل( يهتدونَ﴾ هم وِبالنجِم

 جنم كل فإن والبحر، الرب يف بالنجوم واملواقع اجلهات تعيني على وعالوة
 فتقوم الكون يف املوجود الدقيق النظام إىل تشري مالنجو من جمموعة وكل
 يف مسات األستار وراء املوجودة احلقائق وبلسان والنظام التناغم بلسان
 يقول تعاىل اهللا نرى لذا قرآنية جنمة مثل للهداية وسيلة فتكون حتركها قلوبنا

 النجوم بني العالقة هذه وجود فلعل يدري ومن .يهتدونَ﴾ هم ﴿وِبالنجِم
 مل إن النجوم ألن .النجوم مبواقع تعاىل اهللا قسم يف السبب هي اإلنسان وبني
 االستفادة اإلنسان باستطاعة كان ما ومعلومة معينة مواقع يف موجودة تكن
  .الشكل ذا منها
 وكذلك احلاضر، حلاهلا الشمسية واموعة الشمس تصل لكي -٢
 فمثال .الشروط من املئات توفر جيب احلايل شكلها الدنيا تكسب لكي

 خلل وإىل التوازنات ختلخل إىل سيؤدي اجلوي الغالف من الغازات هروب
   .للحياة مالئما يعود فال اجلوي، الغالف بنية يف

 ونقوم واإلعجاب، االنبهار إال عناـيس ال هذا وندرك ندقق وعندما
 تعاىل اهللا قسمف لذا .وحدانيته وعلى اهللا وجود على منه األدلة باستنباط

 شيء وحدانيته وعلى عليه دليالً كلـتش واليت واقعهاومب النجوم هذهبـ
 جمرة جمرتنا وضمن الشمسية اموعة خارج خرجنا وإذا .حمله ويف معقول
 يف موضوعة جمموعة وكل .فيها عديدة أخرى جمموعات نرى التبانة درب
 قيام إىل يؤدي ضهماببع فقط ذرتني تصادم إن .الصحيح موقعها ويف مكاا
 أي نتيجة الكوين الفضاء يف اهلائلة األجسام هذه بتصادم بالك فما القيامة
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 كان أنه ومع .هذا يف التفكري جمرد من لريتعب اإلنسان إن .التوازن يف خلل
 هذه ونتيجة الشديد التعقيد هذا نتيجة التوازن يف خلل ظهور املفروض من

 مذهل نظام ضمن موجودة النجوم أن إال .الكون يف األجسام يف الكثرة
 والدفع، اجلذب بقوى التوازن هذا تفسري حناول أننا ومع .تعاىل اهللا بقدرة
 تعاىل واهللا .تعاىل هللا الالائية القدرة توجد الدقيق النظام هذا وراء أن إال

 نظرنا لبوجي )٧٥ :الواقعة( ﴾وِمجالن ِعاِقومِب مِسقْأُ الَفَ﴿ بقوله هذا إىل ينبهنا
  .لألمور وتصريفه تدبريه إىل

 موجودة النجوم أن وهو آخر أمر إىل اآلية هذه من االنتقال ميكن -٣
 جمموعة حول ةـبدراس قمت لو حبيث دقيق بشكل الصحيحة أماكنها يف

 رمبا لـب .منها األخرى للنظم ومفيدة صحيحة معلومات على حصلت منها
 قد تكون حىت إحداها تفهم أن فما أجل .فيها مدن بتأسيس القيام استطعت
 بشكل منظمة ألا .أوتوماتيكي بشكل األخرى حول معلومات على حصلت
 نظام هناك بل .فيها فوضى أو اضطراب أو عشوائية أي هناك وليس دقيق،
 أظهر تعاىل اهللا أن الرمحن سورة يف لرأينا تأملنا ولو .جداً دقيق وانتظام
 أوائل من أن نرى تعاىل اهللا اسم فبعد .املذهل اموالنظ التوازن ذا هرمحانيت

 اِهللا ِمسِب" ففي .الرزاق مبعىن يأيت الذي "الرمحن" اسم هو له احلسىن مساءاأل
الرحلفظ بعد الرمحن صفة وردت وقد ".اهللا" لفظ بعد الرمحن اسم يأيت "نم 

 إىل جنبا دةالوار الصفة وهذه .فقط البسملة يف القرآن يف مرة ١١٤ يف اجلاللة
 من أا إىل مشرية "الرمحن" سورة مقدمة يف واردة نراها اجلاللة لفظ مع جنب
  .لإلنسان املقدمة النعم أهم

 ملَّع﴿ مث ،)١ :الرمحن( ﴾نمحالر﴿ ورود جند "الرمحن" سورة أول يف
 أكرب رمحة هناك فهل الرمحة، هذه جتليات من كتجل )٢ :الرمحن( ﴾آنَرقُالْ
 ائلهـرس تقم مل ولو القرآن، وارـأن نبصر مل لو !...أجل القرآن؟ يمتعل من

 الكائنات ولكانت عام، مأمت عامل اـإلين بالنسبة الكون لكان عاملنا بتنوير
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 الوحشة سوى عندنا تثري وال للحياة فاقدة كالتوابيت إلينا بالنسبة بأمجعها
 احلقيقي الوجه ةومعرف ةـرؤي تطاعتناـباس كان فما لذا .والفزع والرعب
 معرفة الكرمي القرآن أنوار بفضل استطعنا لقد .شيء ألي احلقيقي واملعىن
 مل اليت واألمور .للوجود أمنوذج أهم أننا وأدركنا .شيء كل وحكمة معىن

 احلرية من فنجونا القرآن بنور حنن أدركناها العلم باسم اآلخرون يدركها
 يصل مل أمورا أدركنا لقرآنا بروح الوجود دققنا وعندما .اخلوف ومن

 أبصرنا لقد .وعنواا امسها حىت يعرفوا ومل منها، خردل مثقال إىل اآلخرون
  .وجالء بوضوح شيء كل نظرنا حولنا أينما بنوره
﴿لَقانَاْ خسإلن  هلَّمالْ عيرمحته تعاىل اهللا يبني هنا )٤-٣:الرمحن( ﴾انَب 

 يف يكن مل وـل آخر وبتعبري بكما، كنا فلو .البيان علمنا بأنه ورمحانيته
 مل ولو لسان، لفأب يتكلم الذي الكون هلذا ترمجانا نكون أن استطاعتنا

 يكن مل لو أي البعض، لبعضنا وتدريسه الرباين البيان فهم باستطاعتنا يكن
 كان ملا تعاىل عنده الكالم صفة من اآليت بالبيان الرائع الكون هذا فهم

  .الكون يف العميقة واملعاين الدقيقة وشالنق فهم بقدرتنا
﴿الشمس رالْقَمباٍن وسوضعا والقمر الشمس نإ أي )٥:الرمحن( ﴾ِبح 
 والنور الضوء نإو ،مهماً موقعاً حيتالن ومها مواضعهما، يف دقيق حبساب
 أعيننا ويالمسان اجلوي الغالف خالل من إلينا يصالن عندما منهما الصادر

 وضع مدهشة إرادة وجود هذا خالل من وتبدو البدر، ملنظر حمببة صورة يف
 ورمحانيته اهللا لرمحة إظهار ذاـوه .ومصان حمفوظ خمطط يف شيء كل

 على القائم النظام هذا مثل اإلهلية الرمحة تضع مل وـول .آخر مبستوى
 البعض مع بعضها املتصادمة األجسام بني منثوراً هباًء لكنا دقيقة حسابات
 ال ولكنها ماء،ـالس من األحجار بعض أحياناً تتساقط قد حيحص .اآلخر
 أو الشهب هذه حتطم فلم .حقيقية مشكلة أي وال جدي، خطر أي تشكل
 الصيانة بدرع تصطدم فهي إذن .عينا له قلعت وال إنسان رأس النيازك
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 بأا فتقول األمر لتفسري سبب عن البحث أنت وتستطيع .وتتحطم اإلهلية
 كان أيا ولكن .وتتحطم وحتترق اجلوي للغالف املكونة زاتبالغا تصطدم
 فاهللا .اإلهلية للعناية جتسماً إال ليست سباباأل مجيع جمموعة فإن السبب
 هذا يالحظ وهكذا .دقيق حساب وضمن نظام داخل شيء كل وضع تعاىل
  .النجوم مواقع موضوع يف أيضاً املعىن
 تعيني يف لنا وفائدا نجومال بني املتميز وموقعها القطب جنمة إن -٤

 وجمرة التبانة، درب جمرة ضمن وموقعها الشمسية واموعة ،االجتاهات
 توجد اليت ارات وعنقود ارات، عنقود بني املتميز وموقعها التبانة درب
 البعض مع بعضها وتالؤم األخرى ارات عناقيد بني وموقعها جمرتنا فيها

 معني بعد على الشمسية اموعة يف كوكب كل كون وكذلك اآلخر،
 هذا يف شيء كل أن إىل تشري األمور هذه كل ...الشمس من ومناسب
 على تدل كما مجيلة، شعرية قصيدة وكأنه ومذهل رائع بشكل منظم الكون
  .النجوم مواقع أمهية
 ففي .خمتلف بشكل الغرب ويف الشرق يف النجوم مواقع تناول يتم -٥
 ال بينما ".النجوم فيها حطت اليت األماكن" تعبري نيستعملو مثال روسيا

 واحلقيقة .البيضاء أو السوداء الثقوب حول إال الغرب يف التعبري هذا يستعمل
 تنتظر اليت األلغاز من العديد هناك حلها العلم حياول اليت املسائل جبانب أنه

  .ثرأك أو مسألتان فجأة أمامه تظهر ما مسألة العلم حيل وعندما .احلل
 إىل تشري إمنا "النجوم مواقع" بأن املعاصرين املفسرين بعض ويقول
 جدا هائل ومنبع مصدر اءـالبيض والثقوب .النابضة والنجوم الكوازارات

 إن :اليوم العلماء ويقول .مواقعها وتثبيت مشاهدا ميكن واليوم للطاقة،
 وجمموعات النجوم هذه فيها أـتنش للنجوم مزرعة مبثابة البيضاء الثقوب
 حبيث هائلة طاقات متلك البيضاء الثقوب هذه إن !...أجل .وتنمو النجوم

 ثقب مبقدور لكان تعاىل اهللا بقدرة فجأة مثال ةـالتبان درب جمرة امنحت لو
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 هذه وضعت لقد .جديد من التبانة درب جمرة مثل جمرة تشكيل واحد أبيض
 بوظائفها تقوم لكي اهيةمتن بدقة الكون جسد يف اهلائلة السماوية األجسام
 دور هلا النجوم مواقع أن يبدو إذن .ودقة وتالؤم بتناغم واهلائلة املدهشة
 هذه عن الروس العلماء ويقول .الكون يف الظاهر الساري النظام يف كبري
 من مهم القول وهذا .تكرب مث النجيمات فيها تنشأ اليت األماكن بأا املواقع
 للحاضر، كمعرفته واملستقبل املاضي يعرف آنالقر بأن تصديق وهي ناحية
  .العجيب العامل هذا يف "النجوم مواقع" إىل أشار وأنه
 والنوى اإللكترونات من املؤلفة النجوم هذه ...السوداء الثقوب مث -٦

 تنهار وعندما تنهار، طاقتها اإللكترونات تفقد فحينما ".نواة مجع :النوى"
 .قزمة جنوم إىل العمالقة النجوم تحولت بعض على بعضها ويتراكم النوى
 .نابضة جنوم إىل حتولت منها أصغر أو الشمس حبجم النجوم هذه كانت فإن
 يصغر حجمها أن إال ووزا كتلتها من شيئاً تفقد ال النجوم هذه أن ومع
 الضوء ولكن ترى ال الثقوب وهذه .كبرية سوداء ثقوب إىل تتحول مث ،جداً
 الزمن ويتسارع .الثقوب هذه قبل من امتصاصه يتم أي خيتفي، بقرا املار
 حتفها أمور حتدث الثقوب هذه دوامة يف ياءـاألش ختتفي وعندما .فيها

 الثقوب هذه من الشمسية كاموعة جمموعة اقتربت إن فمثال األسرار،
 بعض ويقول .فيها واختفت وحتطمت هلا سائغة لقمة أصبحت السوداء
  ".النجوم مواقع" بأا السوداء الثقوب هذه عن ةالفلكي الفيزياء علماء
 آية فمثالً .العظام األنبياء وـه النجوم من اآلن حىت املقصود كان -٧

﴿النجاِقالثَّ مينفذ الذي النجم أي الثاقب النجم إىل تشري )٣: الطارق( ﴾ب 
 نيب وكل . رسولنا هو النجم وهذا .املغلقة القاسية القلوب حىت ويضيء

 اليت النبوة مهمة ومبوجب لعصره بالنسبة جنما الوجوه من وجه يف ديع
 على يكونون حىت يسمون مث يسمون األنبياء هؤالء يتبعون والذين .حيملها
 األنظار جيلب النجوم مبواقع تعاىل اهللا يقسم وعندما .تعاىل باهللا وثيقة صلة
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 من وغريهم السالم عليهم وملوسى ولنوح إلبراهيم السامية املواقع على
 األمر وهذا . لرسولنا السامية الرفيعة زلةـواملن وللموقع العظام األنبياء
  .األشعري التفسري لزاوية بالنسبة خاصة مهم
 نأ وهي عميق معىن ذات أخرى نقطة إىل انتباهكم ألفت أن وأود -٨
 القرآن إن" :يقولون فاملفسرون .الكرمي القرآن آيات على تطلق "جنم" كلمة
 ولآليات .أيضاً مواقع الكرمي القرآن وآليات .جنماً جنماً أي ،"منجماً لنـز
 ال فنحن .تصوره جمرد نستطيع ال اإلهلي العلم عند عظيم موقع نيةآالقر

 .وكامل تام بشكل وإحاطتها ووسعتها وقدرا الكالم صفة قوة رؤية نستطيع
 الكرمي القرآن مبوقع تعاىل اهللا يقسم "النجوم مواقع"بـ القسم إيراد فعند لذا

 ق﴿ آية يف ايد بالقرآن القسم عن هذا خيتلف فال لذا .كالمه لصفة احلامل
قُالْوالْ آِنركان ألنه .احملفوظ اللوح يف موقعاً للقرآن أن كما .)١ :ق( ﴾يِدِجم 
 مطلعاً يكن ومل .احملفوظ اللوح يف هناك حمفوظاً -القدر ليلة ولهنـز حىت-

 تعين النجوم فمواقع لذا .احملفوظ اللوح إىل الوصول يستطيع انك من إال عليه
 اهللا بإرادة ظهر والذي الكون، كتاب شرح هو الذي القرآن جنوم مواقع
 عناقيد من أخرى جمموعة يعد الكرمي القرآن أن يعين وهذا .وقدرته وعلمه
 .الكون يف املوجودة النجوم وتفسري بشرح تقوم جنمية جمموعة .النجوم

 مبواقع فالقسم لذا .القرآن وبني الكون بني الشبه هذا مثل هناك …!لأج
  .العالية زلتهـومبن القرآن مبوقع قسم هو النجوم
 على وحصل حاز الذي  جربيل صدر هو نآللقر اآلخر املوقع -٩
 بصدر قسم هو النجوم مبواقع فالقسم لذا .القرآن بفضل "األمني" مرتبة
  .أمثاله روبصدو للقرآن احلامل جربيل
 من الطاهرة والصدور  رسولنا صدر أيضاً اخلاطر إىل يأيت وقد - ١٠

  .الصدد هذا يف أيضا أمته
 ويعدون باهللا يؤمنون الذين للمؤمنني الطاهرة الصدور تكون وقد - ١١
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 بأنه القرآن مساع عند أرواحهم يف حيسون والذين شيء، كل القرآن
 نرجو .تعاىل اهللا قسم مواضع نم موضعا الصدور هذه تكون قد ...خياطبهم
 تكون اليت الطاهرة الصدور تلك من صدورنا جيعل أن تعاىل اهللا وندعو
  .تعاىل اهللا لقسم موضعاً

 تعاىل اهللا أقسم نعلمها ال معان بسبب وكذلك املعاين، هذه بسبب
  .عظيم قسم نهإ العاملني رب عنه قال الذي النجوم مبواقع

 .نعلمها اليت باملعاين نؤمن كما متاماً نعلمها ال اليت باملعاين نؤمن وحنن
 ﴾يمِظع ونَملَعت ولَ مسقَلَ هنِإو﴿ بأنه ونصدق قلوبنا كل من نؤمن لذا

  .)٧٦: الواقعة(
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 األصليان املكانان امه واجلنة اآلخرة الدار بأن جيداً نعلم أن أوالً جيب
- املشاعر هذه أخرجت ولو .القلوب من والشر الغل فيهما يطرح اللذان
 فطرة اإلنسان النقلب الدنيا يف القلوب من -االمتحان أسس من هي اليت
 قابلة مباهية الدنيا هذه يف اإلنسان تعاىل اهللا خلق بينما .املالئكة من ملك إىل

 قلب من املشاعر هذه جتوأخر املستحيل فرضنا ولو .أيضا وللشر للخري
 األيام من يوم يف أخرى مرة القلب يف املشاعر هذه لنبتت الدنيا يف اإلنسان
 هلذا .اإلنسان بفطرة لصيقة ألا جديد، من راألظاف أو الشعر ينبت كما

 الفاعل تعاىل هللا التوجه ورد "عنـزإ" الدعاء صيغة من فبدال السبب
 إذن .)١٠:احلشر( ﴾وانآم ينِذلِّل الِغ انوِبلُقُ يِف لْعجت الَو﴿ بصيغة احلقيقي
 هللا والفعلي القويل بالدعاء التوجه هو هنا اإلنسان عاتق على امللقى فالواجب

 املعنوية األشواك مثل تعد اليت املشاعر هذه من التخلص وحماولة تعاىل
 ويكون ةالسيئ املشاعر من التطهر يستطيع الوسيلة وذه .القلب يف املستقرة
  .رضوانه يف تعاىل اهللا ويقبله للجنة أهالً
 نعيد أن منا تطلب الكرمية اآلية هذه يف إلينا موجهة رسالة هناك كأن مث
 تابع وقبول بةاللصح التابعني قبول أي .الصاحل للسلف بالنسبة نظرتنا
 وأرباب القلم أرباب جتاه باحترام للتصرف تدعونا أي .للتابعني التابعني
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 مشاعرنا ويف الدينية حياتنا يف تركوا الذين والفكر احلركة رجال من الكالم
 ميحى ال أثراً والفقه الكالم وعلم التفسري يف حىت بل وعقيدتنا، وأفكارنا
  .لنا كبرياً ومرياثاً

 يلتذ إنسان كل نأ هو أرى ما على هنا توضيحه يراد الذي اآلخر واألمر
 املشاعر هذه منو وبنسبة مشاعره ومسو ترقي بنسبة -يتأمل وكذلك- ويسعد

 حساس إنسان عند احلدس قابلية كانت إن فمثالً .وتطورها وتوسعها
 الشخص تصرفات من عديدة معاٍن استخراج اإلنسان هذا استطاع متطورة،
 .أحياناً رمحة ومصدر أحياناً له عذاب مصدر يكون وهذا أمامه، املوجود
 اإلنسان ا حيس اليت واللذة السعادة مقدار إن هذا من انطالقاً القول وميكن

 فقد يدري ومن .الدنيا يف مشاعره وتطور توسع مقدار مع يتناسب اجلنة يف
 كنت ليتين" :اجلنة دخوله عند املشاعر هذه عنده توسعتو تطورت مل من يقول
 إىل أرجعين !رب يا" :ويقول يدعو أو "اجلنة دخويل قبل أكثر تطورت قد

 القول ميكن الزاوية هذه ومن "...وأمنيها الروحية يتسري أكمل لكي الدنيا
 يتخلص أن املهم فمن التام وجهها على اجلنة بلذائذ ينعم لكي اإلنسان بأن
 من اآلية هذه إىل النظر جيب لذا .وغريها واحلسد والغل احلقد مشاعر من
  .أيضاً الزاوية هذه

 ةـوآي )١٠ :احلجرات( ﴾ةوخاِ ونَنِمؤمالْ امإن﴿ آية حسب أنه واحلقيقة
﴿الْومِمؤونَن الْومِمؤنات بعضمه ِلأواُءي بتوجد نـفالذي )٧١ :التوبة( ﴾ضع 

 بل أسالفهم، وحيترموا يتحابوا أن عليهم اإلسالم ورابطة اإلميان رابطة بينهم
 بقوهم،ـس ملن باخلري يدعوا وأن احملتمل، قصورهم بعض عن النظر ويغضوا

 يدعون والذين .جتاههم عداء أو غل أو حقد أي اإلطالق على حيملوا وأال
 وأال خبري إال يتكلموا وأال يفكروا أال عليهم  ولـالرس إىل انتسام
 الَو ىوقْالتو رِبالْ ىلَع واناوعتو﴿ :الكرمية ةـلآلي حتقيقاً خبري إال يتصرفوا

تعاووان ِمإلثْاْ ىلَع الْوعد٢:املائدة( ﴾اِنو(.  
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  .هذه أيامنا مثل يف سيما وال األمر هذا مثل إىل حاجة يف حنن كم
 ِغال قُلُوِبنا ِفي تجعلْ والَ ِباِإلمياِن سبقُونا الَِّذين وِإلخواِننا لَنا اغِْفر ﴿ربنا

وا ِللَِّذيننا آمنبر كِإن ُءوفر ﴾ِحيمآمني .....)١٠:احلشر( ر.  
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 طبيعة يف حىت موجود "تعاىل اهللا من اخلوف" أن الكرمية اآلية هذه من نفهم
 علمه مع ولكن .منه وخوفه تعاىل باهللا الشيطان معرفة على يدل وهذا .الشيطان

 لألمر إطاعته وعدم نالشيطا مترد الكرمي القرآن يذكر وعندما .له عاص فهو هذا
  .أوالً واالنقياد الطاعة بعد إال يأيت ال والعصيان ".العصيان" كلمة يستعمل

  :يقول عندما الكهف سورة يف هذا إىل يشري الكرمي والقرآن
 باعتبار فالشيطان إذن .)٥٠:الكهف( ﴾ِهبر ِرمأَ نع قسفَفَ نِجالْ نِم انَكَ﴿ 
 يف ويعبده بل اهللا، يعرف هذه مباهيته وكان .ارـالن من خملوق كاجلن ماهيته
 حسب الشيطان كان !...أجل .بالسجود األمر إليه صدر لذا العهود من عهد
 مستعداً كان -بطبيعته- ولكنه .السجود منهم يتوقع نـالذي من الظاهر أمره
 واضح بشكل للعيان هذه طبيعته وظهرت .أيضاً ولالحنراف للعصيان قابلية وذا

   .اخلاسرين من وأصبح ، آلدم بالسجود أمر عندما
 .الشيطان ماهية حول نظري وجهة بشرح قبل من مرتني أو مرة قمت وقد

 الطريق عن احنرف الشيطان بأن لقلنا الرأي هلذا خمتصر بشرح قمنا لو لذا
 والشيء .احلقيقية ماهيته بذلك وأظهر السجود، ألمر يرضخ ومل عصى عندما
 فيها ينحرف حلظات تأيت فقد .الناس لبعض بالنسبة توق كل يف وارد نفسه

 يف املركوزة هوةـوالش واحلسد الغضب مشاعر بسبب الطريق عن اإلنسان
 سواء عن فينحرف لضمريه خمالفة دوامة يف ويدخل .االمتحان أجل من طبيعته
 خامت ضد الكتاب أهل بعض لدى احلسد اعرـمش إىل مثال انظروا .السبيل
 يستطيعوا فلم اإلنكار وإىل التمرد إىل ساقتهم فقد اإلنسانية ومفخرة الرسل
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 أن يطمحون كانوا ألم . الكرمي الرسول هذا حيمله كان الذي النور رؤية
 بالنسبة وارد نفسه والشيء .وقبيلتهم قومهم ومن بينهم، من الرسل خامت يكون
 املنطق، على املشاعر فيها تتغلب مواقف هناك .خمتلفة بأبعاد كان وإن إلينا

 .منطقية غري حركة وضمن هذيان ضمن نفسه جيد يشعر أن دون واإلنسان
 وهو .اإلنسان من وغيظ وحسد ونفور حقد حالة الدوام على يعيش والشيطان

 اجلنة، فله فسجد بالسجود آدم ابن أمر" -نبوي حديث يف جاء كما- يقول
أف بالسجود وأمرتفِل بيت١(."النار ي(  

 وعندما .يسجد إنساناً رأى كلما ويهذي األمل صرخات طلقي أنه وجيوز
 إىل املسلمون ويهرع األرض يف اجلليل اهللا اسم ويدوي اجلامع يف املؤذن يؤذن
 من يهرب كيف وال يعمل ماذا الشيطان يدري ال ووجد، خشوع يف اجلامع
  .األذان هذا مساع

 اإلنسان ارتباط ديزي عمل كل من وحسداً وغيظاً حقداً يزداد إنه واخلالصة
 يف يكون "ابنك قتلت الفالنية العصابة إن" :إلنسان قيل إن فكما .بربه وعالقته
 العصابة إن" :له قيل إن مث .العصابة تلك ضد وانفعال وتوتر دائم غضب
 ضمن يتقلب الذي اإلنسان إن .وانفعاله غضبه زاد "زوجتك خطفت نفسها
 والسماح العفو صفة ألن شر، كل اقتراف من قريب هذه االنتقام مشاعر
 اإلنسان ضد االنتقام مشاعر يف يتقلب والشيطان ..متاماً عنده ذابت قد تكون
  .منها اخلالص يستطيع وال القيامة، يوم حىت

 اخلوف درجة إىل تعاىل اهللا يعرف الشيطان أن هي إليها خنلص اليت والنتيجة
  .األبدي اخلسران خسر لذا ق،الطري عن احنرف للعصيان القابلة بطبيعته ولكنه منه

 وكذلك عندهم راسخة طبيعة الكفر فأصبح اإلحلاد تيار يف اجنرفوا والذين
 اهللا ذكر من يترددون ال معينة ظروف ففي .متاماً الشيطان مثل هم املنافقون

                                                 
 .٢/٤٤٣ املسند لإلمام أمحد، ؛٢٠١قامة  اإل،ه ابن ماج؛١٣٣ميان  اإل، مسلم)١(
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 صورة يف ويبدون .اآلخرين واستغفال التقية بذلك يريدون لسام على والدين
 دـض ينطفئ ال حقدا الدوام على حيملون لكنهمو والصاحلني، املصلحني
 .والغيظ احلقد هذا عن ا ينفسون طرق عن الدوام على ويبحثون املؤمنني،

 من صدورهم يف يعتلج عما ينفس ما تنفيذ فيها يستطيعون ال اليت األوقات ويف
 لينة، وأقوال اتـبيان أو صفراء امةـابتس وراء حقدهم خيفون تراهم غل

 ما فعل من متكنهم اليت القوة إىل يصلون وعندما .دميقراطيون أم ويتظاهرون
 أمراً آنذاك فتصبح الدميقراطية أما ".للقوة احلق إن" :يقولون تراهم يريدون
  .البال على خيطر ال ما املساوئ من يرتكب مث ،"فنطازياً" أو خيالياً
 هؤالء من اخلوف أما .الثقة لشعور احترام عدم تعد هؤالء مبثل الثقة إن
 باحلب الصدر مفتوح دائما يكون أن املؤمن وعلى .تعاىل باهللا ثقة عدم فيعد

 األحوال مجيع يف وعليه هؤالء، ألمثال ظهره يدير وال يغفل ال ولكنه ،للجميع
  .هؤالء شر من تعاىل اهللا إىل يلتجئ أن

 وأعوذ ل،والكس زجالع من بك وأعوذ نواحلز ماهلَ من بك أعوذ إين هماللّ"
   )١(."جالالر رهوقَ ينالد بةلَغَ من بك وأعوذ خل،والب نباجلُ من بك

                                                 
 .١٥؛ مسلم، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ٣٩ البخاري، الدعوات )١(
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 ندرجها .للمنافقني ساسيةاأل الصفات بعض الكرمية اآلية هذه تشرح
   :يأيت كما

 ماضخ الطول فارعي يكونون قد مثالً النظر، جيلب خارجي مظهر هلم
  .يراهم فيمن يؤثرون اهلندام أنيقي اجلثة،
 أو بكالمهم حوهلم فيما التأثري يستطيعون وفصاحة بيان أصحاب هم

 خريناآل جيذبون يتحدثون عندما .األديب بأسلوم ويسحروم بكتابام
 .إليهم لالستماع

   :منافقون فهم الصفتني هاتني من الرغم وعلى
 .اجلدران على ندةـمس اـخشب يشبهون -األنيقة مبالبسهم- هم - أ

 الشيء قول الصعب من ولكن ممتاز، اخلارجي ومظهرهم فارعة أجسادهم
 هذه على طبع فقد وكاخلشب متحجرة القلوب هذه .لقلوم بالنسبة نفسه

 فال ،)٣:املنافقون( ﴾مِهوِبلُقُ ىلَع عِبطُفَ﴿ الكرمية اآلية سر حسب القلوب
  .وإدراكها فهمها يستطيعون وال احلقيقة، وحول احلق حول ومونحي

 مرتفع صوت وكل صيحة كل حيسبون فهم هذا على عالوة -ـب
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 اليت املواضيع يف أما .وتلك الناحية هذه بني مذبذبة حياة يقضون .عليهم
 ال متشي، جنائز أو جثث وكأم فتراهم حساسة مواضيع ناملؤمنو يعدها
 السوق يف املسلمني بني يظهروا بأن يهتمون ولكنهم .ا اهتمام أقل يبدون
 غاية جبناء فهم االزدواجية هذه وبسبب .القتال ساحة ويف اجلامع ويف

 حيسبون تراهم لذا .احلقيقي وجههم ظهور من دائمة خشية يف ألم اجلنب،
  .عليهم حةصي كل

 صنف يشبهون وهم .للمؤمنني احلقيقيني األعداء يعدون فهم إذن -ـج
  .يلدغك مىت تعرف ال الذي العقرب
 مستعدون ألم وحتموها منهم أنفسكم تصونوا أن عليكم لذا - د

 صاحل بدعوى يقومون ذا يقومون وعندما .وحني وقت كل يف للدغكم
  .العام النفع وصاحل اتمع
 ىنأَ اُهللا مهلَاتقَ﴿ فيقول عليهم حكمه تعاىل اهللا يصدر ةـالنهاي ويف

ي٤:املنافقون( ﴾ونَكُفَؤ(.  
 ومغيث أيب ابن أمثال من النبوي العهد يف للنفاق األوائل املمثلون كان

 والذين األنيق واهلندام الفخم املتصنع املظهر ذوي من قيس بن وجد قيس بن
 ممثلني هؤالء كان ...احلقيقة من الفارغ اخلارجي املظهر سوى ميلكون ال

 كل .الرنان باحلديث نيمغرمو املنمق وبكالمهم مبظهرهم للنفاق نيجيد
 باملعىن يةـالنرجس ةـدرج إىل بنفسه ومعجب مبنطقه، معجب منهم

 أنواع يف غارقني سطحيني أشخاصا احلقيقة يف كانوا بينما .الكالسيكي
 - جزافا كالما كان ولو حىت- ثونيتحد عندما كانوا .الضعف من عديدة
 جديدا شيئا يبدو لكي وباإلام، بالغموض أحيانا حديثهم لف حياولون
 وجبنون االضطهاد داءـب مصاب إنسان شخصية يرمسون كانوا أي .وأصيال
 دعن جيد موقع اكتساب الستطاعوا وتنبيهه تعاىل اهللا إرشاد ولوال .العظمة

 يتظاهرون كانوا تمعونـيس كانوا دماعن وطبعا .أصحابه دـعنو  لنيبا
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 مظهر عن ارةـعب تصرفام من تصرف كل كان لقد .صاغية آذان وكأم
 كله ...وحديثهم كالمهم ...وقعودهم قيامهم ...وخادع متصنع خارجي
 موهبة وعلى البصرية على متوقفة الزيف هذا معرفة ولكن .كذب يف كذب
  .ربانية

 كانوا التقية بيلـس ويسلكون دة،عدي وجوه يووذ كاذبني ولكوم
 أنواع مجيع ومن راءةـب التصرفات أكثر من حىت شيء كل يف يشكون
 ضدهم، وحيسبوا واألفكار، األحاسيس طهرأ على القائمة األعمال
 مملوءة صدورهم .العقربية ومشاعرهم أحاسيسهم مبنظار الناس إىل وينظرون
  ".خائف اخلائن" قاعدة حسب دائم خوف يف فهم لذا باخليانة

 مع- املؤمنني وعلى اإلميان، لـأله احلقيقيون داءـاألع هم هؤالء
  .ومحايتها منهم أنفسهم صيانة يف يقصروا أال - اإلمياين بأسلوم احتفاظهم
 ومن مكرهم ومن رهمـش من اهللا اـووقان يؤفكون أىن اهللا قاتلهم
  .معني يا آمني ...كيدهم
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 قوانني اتباع جبانب الغراء الشريعة مبادئ اتباع يه رأينا حسب التقوى
 التقوى هو والثاين "نفسيةاأل أو" ةالنفسي التقوى هو األول .الفطرية الشريعة

 أيضاً هلـالس من سـلي ولكن .أبداً بينهما الفصل يصح وال ".اآلفاقية"
   .التقوى ههذ مثل إىل الوصول

 ﴾اهللا ِقتي نمو﴿بـ املوضوع بشرح أيبد فالقرآن :أعاله يةاآل لنتناول
 ميزات اهم ومن ".افتعال" باب من الفعل وهذا ".االتقاء" فعل يستعمل أي
 الفعل هذا يصبح أي املنفعل، وطبيعة الفعل قبول أي ".املطاوعة" الباب هذا
   .خلقه أعماق من وعمقاً طبيعته من جزًء
 الفطرة، أبعاد من بعد التقوى أن هو هنا شرحه رادـي ما إن !...جلأ
 القيام يف اهاجسه التقوى كونت أي .اإلنسانية الطبيعة أعماق من وعمق

 .به ويتنفس أعماقه يف اإلنسان يعيشها ،األحوال من حال كل ويف والقعود،
 إىل والوصول الصعب األمر هذا حتقيق استطاع من حق يف القرآن ويقول
 هنا "املخرج" وكلمة ﴾جاًرخم هلَ لْعجي اهللا ِقتي نمو﴿ األفق هذا مثل
 ،صعبة حالة ويف ضيق مكان يف احملصور لإلنسان النفسية الصورة ترسم

   .جهده قصارى هذا يف ويبذل منها، واخلالص اخلروج وحماولته
 عامل يف شي كل يستخدم الصعب الوضع ذلك يف احملصور اإلنسان وهذا
 سبيل جيد ال هذا كل مع ولكنه يطرقه، ال باب هناك يبقى وال .األسباب
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 يف فينجده األسباب مسبب تعاىل اهللا إىل يلتجئ األثناء هذه ويف .اخلالص
 يشري إمنا إليه "واملخرج اخلروج" اآلية هذه يف تعاىل اهللا يسند وعندما .احلال
 ينويع ميمي، مصدر هنا "املخرج" نأل .املفاجئة العناية هذه مثل إىل

 مكان أو اخلروج مكان ويعين مكان اسم نفسه الوقت يف وهو .اإلخراج
 اخلوارق، من هو بل العادية، األمور من ليس اإلخراج فهذا إذن .اإلخراج
 الكون يف األمور من أمر كل أن واحلقيقة .فقط تعاىل اهللا إىل يسند وعمل
 نستطيع ال عيوننا يعمي والتكرار األلفة لكون ولكن اخلوارق، من يعد

 األسباب ربط على قائمة صحيحة بنظرة حولنا اجلارية احلوادث إىل التطلع
 دقيق ارتباط الدوام على هناك .الصحيح ميالتقي تقييمها نستطيع وال بالنتائج

   .النتيجة تلك توليد السبب لذلك ميكن ال ولكن النتيجة، وبني السبب بني
 من ليس نهإف وتقييمه اهللا رمحه النورسي سعيد األستاذ نظرة وحسب

 االختيارية هفعالأل اجلارية احلوادث من صغري جزء إال اإلنسان إعطاء املمكن
 فكر فلو ....فمه يف اإلنسان يضعها اليت اخلبز لقمة مثالً .والشرب كاألكل
 من احلقيقة لظهرت اخلبز فيها يصنع اليت املراحل يف حصته يف اإلنسان
 حصدها الذي وهو احلنطة زرع ذيال وـه اإلنسان أن صحيح .نفسها

 الشمس خيلق مل ولو والتراب األرض اهللا خيلق مل لو ولكن وخبزها وطحنها
 مت انه لنفرض .اخلبز؟ أكل اإلنسان مبقدور أكان اخل .....املطر يرسل ومل
 اإلنسان مبقدور أكان واألسنان والفم اليد اهللا يعِط مل لو ولكن اخلبز؟ صنع

 تقوم ال لكي املنظار، ذا الكون يف حادثة كل إىل نظري نأ جيب يأكله؟ نأ
 اهللا يد نرى أن نستطيع ولكي عيوننا، أمام حجاب بوضع والعادة األلفة

 الرؤية هذه يف اإلميان طعم ونتذوق جارية حادثة كل يف وختمه وبصمته
  .واملشاهدة

 وال الشبهات ويتجنب الفرائض، ويؤدي احلرام يترك من أن واخلالصة
 أي الفطرية، والشريعة اهللا نةـس ويراعي املباحات يف حىت وحيترز عهايتب
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 يقع ضيق كل يفرج تعاىل اهللا نإف واملشيئة، القدرة صاحب دساتري يراعي
 وال تعد ال اليت السبحانية هفلطاأب وحييطه ،وأبعاده نواعهأ اختالف على فيه

 آالم من يصونه ةالوفا وعند قذرة، حياة عيش من وينقذه ا، ويكافئه حتصى
   .ةالقيام يوم شدة من يصونه كما وضيقه، ووحشته املوت

  .معني با آمني .حنتسب ال حيث من وخمرجاً خرجاً لنا اجعل اللهم
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  نوح؟ وامرأة لوط امرأة عن القرآن تكلم ملاذا :أحدهم لءيتسا قد
 لوط قوم ساعدت أا والظاهر به، تؤمن مل  طلو امرأة أن يظهر

 وعاقبة . الوطً وخانت املنافقات، من كانت األقل يف أو منكرهم؛ يف
  .الكافر عاقبة من أشد املنافق

 فهو .إليهم أرسل الذين القوم عن وأجنبيا غريبا كان  اًلوط أن كما
 ويف .هذا إىل تشري )٨٠ :هود( قُوةً﴾ ِبكُم ِلي أَنَّ ﴿لَو وآية .بينهم ينشأ مل
 ومن املادية الناحية من عاجزا  لوط النيب فيه كان الذي الوضع هذا
 أن املخيف األمر فإن اخلارج يف القوم هذا أمام الوقوفعن  القوة ناحية
 األمر هذا القرآن ذكر سر يتضح هنا ومن .الداخل من للخيانة يتعرض
 اليت زوجته من صادرة كانت ةاخليان هذه أن تذكرنا إن سيما وال ؛وسببه
  .جبانبه الوسادة على ليلة كل رأسها تضع كانت

 حبسب" قاعدة فحسب  نوح للنيب بالنسبة نفسه الشيء ذكر وميكن
 النبوي البيت هذا وضع من االستفادة املفروض من كان فقد "املغنم املغرم
 كانت دلق .السماوات وراء ما بعوامل مساء صباح واملرتبط نوراً اململوء
 مضمون وحسب .النور من زعجـتن اليت اخلفافيش مثل ناملرأتا هاتان
 النور تريان كانت )٨٧: اإلسراء( ﴾اراًسخ الَِّإ نيِماِلالظّ يدِزي الَو﴿ اآليـة
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 الضروري من كان لذا خسران، فوق خسراناً فعاشتا ؛مرضاً والشفاء ظالماً
 القلوب يف والرهبة وفاخل مشاعر تشعل شرارة مثل حاهلما تكون أن

  .فيها الرجاء أبواب تفتح ونسمة جهة من والصدور
 العيش فرصة -البائستني املرأتني هاتني مثل- وجدوا أشخاص من وكم

 األجواء، هذه نفحات من االستفادة من يتمكنوا مل ولكنهم نظيفة، أجواء يف
 أهل اعرمبش -اجلنة سفوح بأجواء الشبيهة األجواء هذه يف حىت- عاشوا بل

 اووأخذ واخليانة، اجلحود بني وراوحوا اخليانة إىل الكفر من وتنقلوا جهنم،
 أزواجهم، كانوا ولو حىت األنبياء صف يف وليس الكفار صف يف أماكنهم
 يف كانت اليت النعم قيمة يعرفوا مل وهكذا .بأفواههم اهللا نور إطفاء وحاولوا
 وحولوا الكسب إمكانية فقدواف والقوة، اإلمكان ناحية من أيديهم متناول

 على الشفقة فرصة حىت بذلك فأضاعوا مبني خسران إىل املنتظرة مكاسبهم
  .األليم وضعهم

 أفق يف كانوا بينما "البعد" وظلمات ظالم عاشوا أم هو األصح والتعبري
 الثقوب ولوج اختاروا الشموس إقليم يف يعيشون كانوا وبينما ".القرب"

  .السوداء
 يا آمني النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة ويف حسنة الدنيا يف اآتن ربنا
 .معني
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 ليست الكرمية اآلية عنها تتحدث اليت والعجيبة الغريبة احلادثة أن شك ال
 أا على أعتقد ما على فهمها جيب بل .لألساطري العجيبة احلوادث قبيل من

 به احمليطة األشياء وبني اإلنسان بني املوجودة العالقات إطار يف خارق شيء
  .اإلنسان أمام القرآن يضعه الذي اإلنساين املنطق وبإسم

 ينتبه لكي اإلنسان أمام العجيبة احلادثة هذه القرآن يضع !...أجل
 القول ميكن لذا .احلياة ب اليت وأنفاسه القرآن أشعة ضوء يف إليها ويلتفت

 هذه إطار ويف .هلا انتبه وملا احلقيقة هذه مثل اإلنسان مسع ملا القرآن لوال بأنه
 بعض على معني مبقياس نياملطلع-  اجلن من النفر هذا يستمع عندما املالحظة
 .)١ :اجلن( ﴾باًجع آناًرقُ انعِمس اإن﴿ :قالوا -الغيب وراء من الوجود أسرار
 وأعلنوا للقرآن السحري للجو أنفسهم سلموا بل القرآن بسماع يكتفوا ومل
 كان القرآن من آيات بضع مساع أن أي .﴾ِهِب انفآم﴿ به إميام اعتزاز بكل
 بكل إميام يعلنوا لكي الوجود أسرار بعض على املطلعني هلؤالء كافياً

  .صراحة
 املقابالت؟ هذه متت فكيف .مرات بضع اجلن مع  رسولنا تقابل وقد

 تداخل شخصا كان  رسولنا ألن املوضوع، هلذا التطرق أستطيع ال
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 عاملنا يفوق عامله كان أي امليتافيزيقي، العامل مع املادي العامل فيه وامتزج
  .وحدودنا ليتنائومس يتجاوز األمر هذا كان لذا ويتجاوزه، هذا املادي

 نأو وللجن لإلنس ةمفخر  رسولنا كون مثل أخرى أمور عندنا املهم
 استماع أي األمر، هذا بلّغ وأنه واجلن، اإلنس مشلت العاملية ورسالته نبوته
 رفَن عمتاس هنأَ يلَِإ يوِحأُ لْقُ﴿ اآلية مفهوم حسب ألصحابه للقرآن اجلن
 اجلن يعلن لكي كافيا كان معدودات آيات مساع وأن ،)١ :اجلن( ﴾نِجالْ نِم

 من الرغم على اإلميان على املتمردة قريش خبالف الفور، على إميام
 هذا بإمياا والسعيدة اجلن من املؤمنة الفئة وإن البينات، واآليات املعجزات
 يف اإلسالم إىل لدعوم فورا قومهم إىل بالعودة وقرارهم رغبتهم أظهروا
  .ةدواح دقيقة عضيا دون احلال

  .اجتنابه وارزقنا باطالً الباطل وأرنا هاتباع وارزقنا حقاً احلق أرنا ربنا
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 يفهمها قد اآليات هذه مثل ولنـز أسباب عينيه نصب يضع ال من
 ذكّرم لقد" :أو "خبري تأت ومل تفد مل نصائحي إن" :فيقول خاطئ بشكل
 .اخل "...انلإلمي مؤهلني غري هؤالء" :أو "الذكرى تنفعهم فلم مرة مخسني
 إليها تشري اليت احلقيقة بينما .بالفتور والتبليغ الدعوة وظيفة تصاب وهكذا
 اآلية هذه ألن املعىن وهلذا املفهوم هلذا ومغايرة متاماً أخرى حقيقة اآلية هذه

 واآلية الدعوة ويف اإلرشاد يف وظيفتهم الدعوة أصحاب بتعليم تقوم الكرمية
 تذكريك كان إن هلم وتقول هؤالء توصي ﴾ىركْذّال ِتعفَن إنْ ركّذَفَ﴿

 الَِّذين ﴿ِإنَّ آية من الرغم على  الرسول بأن علماً .عليه فداوم مفيدا
 داوم فإنه )٦ :البقرة( يؤِمنونَ﴾ ال تنِذرهم لَم أَم أَأَنذَرتهم علَيِهم سواٌء كَفَروا
 وشيبة وعتبة جهل أيب الـأمث من قريش من القلوب قساة تذكري على

 ودعاهم وذكّرهم إليهم ذهب مرة من كم وحده اهللا إال يعلم وال .وغريهم
 تذكريهم عن تواىن ملا أخرى وفسحة فرصة تعاىل اهللا أعطاه ولو .اهللا إىل

  .ودعوم
 هذا بدوام اهللا أمر تنفيذ هو واإلرشاد بليغتال وظيفة أساس إن !...أجل
 استجابتهم عدم أو الناس تجابةـاس أخذنا ولو .هعلي تمرارـواالس التبليغ

 اهللا يقول ماذا انظروا .ألهدافنا ومناف معاكس شيء إىل هذا ألدى حبسباننا
 بلَّغت فَما تفْعلْ لَم وِإنْ ربك ِمن ِإلَيك لَنـزأُ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا﴿ :تعاىل

﴾هالَت٦٧ :املائدة( ِرس(.  
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 لطيفاً تنبيهاً هنا جند ومهمته بوظيفته لرسوله تعاىل اهللا تذكري انبوجب
 وليتكئمس عن ختليك حول احتمال أي هناك ليس :له يقول فكأنه .له وليناً
 القيام على مفطور ألنك طبعك من هذا فليس التبليغ يف مهمتك وعن

 ةوالسجي العظيم اخللق صاحب فأنت تذكريك، جيب هذا مع ولكن بالتبليغ
 كان لذا الالاية، وحنو الالحمدود حنو يسعى الذي النورانية والفطرة السامية
 الفطرة هذه مع متناسبا عاتقك على امللقاة الكبرية املهمة مبسؤولية الشعور
  .السامية

 َهللا ولَِكن أَحببت من تهِدي ال ﴿ِإنك آية تكشفها اليت احلقيقة وحسب
 كل ومهمة  الرسول مهمة أن نعلم )٥٦ :القصص( ﴾يشاُء من يهِدي
  .فقط والتبليغ التبليغ هو منا واحد

 تنفع ال بعضهم أن وهو ﴾ىركْالذّ ِتعفَن إنْ﴿ آلية آخر وجه وهناك
 منذ احلقيقة هذه معرفة الضروري من كان لذا والنصائح، اإلرشادات معهم
 هي أمور يف نتدخل ال ولكي والقنوط، اليأس يف أحد يقع ال لكي البداية
 فإن ﴾ىشخي نم رذّكَّيس﴿ آية حسب ألنه .ووظيفتنا مهمتنا خارج

  .فقط اخلشية أهل هم والتبليغ التذكري من املستفيدين
 آية فإن شرط أو قيد دون والتبليغ بالتذكري مكلفاً  الرسول ولكون

 وهذا املهمة هذه تأكيد يدتف بل التقييد تفيد ال ﴾ىركْالذِّ ِتعفَن إنْ كّرذَفَ﴿
 يكون أن بد ال به واملوحى النازل والقوي البليغ الكالم هذا ألن التكليف،

 السامعني استفادة أما ".املستقبل يف باالحتمال أي" بالقوة ولو حىت نفع له
 استناداً نقول أن نستطيع إذن .آخر موضوع فهو فعلياً استفادم عدم أو له
  .النصيحة من فائدة هناك تكون أن بد ال ألنه انصح :اآلية هذه إىل

 سيد على وسلّم وصلّ .املخلصني اخلالصني عبادك من اجعلنا اللهم
  .املخلصني
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 فقد .ضيقاً  الرسول أيام أكثر يف لتنـز مكية سورة الضحى سورة
 الوحي انقطاع ثناءأ يف  الرسول إىل - هلب أيب زوجة- مجيل أم جاءت
 سورة لتنـز األجواء هذه مثل يف".أبطأك إال صاحبك أرى ما" :له وقالت
 :له قائلة خاطره وتطييب  اهللا رسول عن بالتسرية قامت اليت الضحى

﴿ام ودعك ربك و١(.﴾ىلَقَ ام(  
  بالرسول حتيط كانت اليت الظروف تلك ضوء يف اآلية هذه نقيم عندما

 احلايل، كيوم من أفضل سيكون غدك أن تعين اآلية هذه معىن أن علمنا
 حصل ما هو هذا بأن يشهد والتاريخ ..احلايل وقتك من أفضل ومستقبلك

 أفضل يوم كل وكان .تتوسع ودعوته يرتفع، جنمه كان يوم كل ففي .فعالً
 لىع تقوم اليوم هذا بعد والسور اآليات كانت .وألواناً بريقا وأكثر سابقه من

 و )١ :الشرح( ﴾كردص كلَ حرشن مألَ﴿ مثالً ؛له البشائر بتقدمي الدوام
﴿الْواِدعاِتي ضحاًب  َالْفوِرمقَ اِتيهذه أمثال كانت .)٢-١ :العاديات( ﴾حاًد 

 األيام هذه يف حىت وحنن تكون ال وكيف . لرسولنا كبري أمل مصدر السور
 تثري اليت الالهثة اخليول صورة أعيننا أمام تظهر ﴾اِتياِدعالْو﴿ نقرأ عندما
 والطائرات باباتدال صورة وأ أقدامها، حتت من الشرارات وتنقدح الغبار
  .أعيننا أمام انتصب قد احملمدي الروح وكأن احلديثة

                                                 
 .١ البخاري، فضائل القرآن )١(
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 والشخصي، الفردي والضيق القلق صورة نلمس الضحى سورة يف
 على املستقبل يف اآلتية الروحية والغلبة واالنتصار املستقبل، صورة وكذلك
 سورة يف أما .حزينة موسيقى السورة هذه يف تسري كما .اتمع مستوى

 احلروف أن أي .احلرب طبول كموسيقى موسيقى ففيها "العاديات"
 دقيق بشكل ومواضيعها مضامينها حسب خمتارة الكرمي القرآن يف والكلمات

  .األمر هذا يف نيواملدقق الباحثني من األلباب أويل حيري
 القيام فعند أيضا نفسية خاصية يعرض الضحى سورة أسلوب أن كما
 عندما أي .بالليل مث بالضحى بالقسم البدء نرى  اهللا رسول عن بالتسرية
 وعينيك وجهك تنري الضحى مشس أشعة وكأن تشعر ﴾والضحى﴿ تقول

  بكلمة التلفظ عند املشاعر ذه حنس كنا فإن .واحلبور الفرح يف وتغرقك
 القرآن مع األلفة هذه كل وبعد قرنا، عشر أربعة مرور بعد ﴾والضحى﴿

 هذه يقرأ وهو  األنبياء سيد صدر مألت اليت باملشاعر بالك فما الكرمي،
  .فداء له نفسي !...مرة ألول اآلية

 بالنسبة القادمة واحلال لليوم، بالنسبة الغد تعين "ولآلخرة" أن كما
 بالنسبة القادم الواسع واللطف الشاملة بالرمحة وبشارة اضرة،احل للحال
 أيام بأن وتعده له رتذكُ اآلية فهذه .احلايل النسيب واللطف احلايل للضيق
 وسيتسع املدينة يف ما نوعاً ستفرج بالضيق اتسمت اليت مكة يف األوىل نبوته
 ...نعمة إىل ستنقلب والشكلية الظاهرية والصعاب املشاكل وأن ،احميطه
 الكون مستوى يف والفريد الفذ الرسول باعتباره أوالً هو بشارته تتم وهكذا
  .ثانياً دعوته إىل واملنتسبني أصحابه بشارة مث والزمان،
 ذكر وعند .لدعوته األوفياء وللمنتسبني صحابهوأل له فالبشارة !...أجل

﴿آلِخلَوةُر خيلَ رِم كن ا كذلك ألمته شارةب فهي )٤:الضحى( ﴾ىلَاألوبأ 
 اإلميان ومن احلقيقي، اخلري إىل النسيب اخلري ومن أفضل، حال إىل ستنقلب

 البشارة وأخريا الفرج، إىل الضيق ومن اإلحسان، إىل العمل ومن العمل، إىل
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 من أفضل ستكون تعاىل اهللا برؤية واملنتهية باجلنة املتمثلة احلقيقية اآلخرة بأن
  .عداها ما كل

 النظر ولذة املوت، بعد العيش وبرد القضا، بعد الرضا نسألك إنا اللهم
 سيدنا على اهللا وصلى .الرامحني أرحم يا لقائك إىل وشوقاً وجهك، إىل

  .أمجعني وآله حممد
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 إىل إشارة أا على الكرمية اآلية يف ﴾ىضرتفَ﴿ كلمة فهم املمكن من
 البداية يف الدنيا إىل جاء  الرسول إن :اآلتية ورةالص على االرض مقام

 البداية يف املظهر هذا كان أجل .النواة وماهية صورة يف االرض ملقام كمظهر
 نبتة فتكون التربة يف تزرعها بعدما البذرة تنمو فكما .بذرة ومبثابة نواة مبثابة
 رادةباإل  الرسول وصل كذلك السماء، تغطي حىت وتكرب تنمو مث صغرية
 القوة حالة يف كان الذي االرض مقام ربه له أعطاه الذي والعزم واجلهد

 أخذنا فإن إذن .العقل يتصورها ال بكفاءة بالفعل ارض مقام إىل والكمون
 االعتبار بعني )٥ :الضحى( ﴾ىضرتفَ كبر يكِطعي فوسلَو﴿ يف املطلق االرض
 سيصل بأنه قولنا يف والسبب .االرض مقام إىل حتما سيصل بأنه القول ميكن
  ".ولسوف" كلمة وجود هو

 حياته عاش من كل حبق واردة اجلميلة العاقبة هذه مثل إن واحلقيقة
 باستعمال الشخص يقوم أال هنا املهم .ونواهيه ربه أوامر إطار ضمن

  .خاطئة اجتاهات ويف سيئاً استعماالً له املمنوحة القابليات
 الم مها "ولسوف" يف وكذلك "ولآلخرة" يف ةاملوجود الالم أن كما
 اجلملة يف القسم فبعد .أيضاً القسم المي يكونا أن حيتمل ولكن االبتداء
 وتؤكد الثانية اجلملة تأيت األوىل، من له خريا ستكون اآلخرة أن على األوىل
 اللذة بني أيامك تقلب نتيجة أنك أي .يرضى حىت سيعطيه تعاىل اهللا أن

 مراتب أوج وتبلغ ستنضج واملضايقات واملساعدات واملر، لوواحل واألمل،
 والروحية املادية السعادة شالالت بني نفسك ستجد حبيث الكمال
 متعلقة احلالية األيام هذه يف وفطرية طبيعية وفترة قصرية مدة هناك .والفكرية

 ،"اآلخرة" بثواين حىت تقاس ال "األوىل" سنوات كانت وملا ".سوف"بـ
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  .بك وحتيط عليك ب وهي اإلهلي االرض نسائم فسترى قليال صربفا إذن
 للمقتدى وال للمقتدي ال كدر وال حزن وال هم هناك يبقى ال آنذاك

 ألوان كل -أمته وباسم بامسه- به املقتدى سيجد .قلق أو ضر أي وال به،
 جواب أما ".الراضية النفس" مظاهر كل ويعيش والسعادة، االرض وأنواع
 حيث ".املرضية النفس" مراتب ذرى إىل إيصاهلم فهو بدواأل زلاأل صاحب
 على احملافظة مع طبعا وخلود، بقاء إىل والفناء حبر إىل القطرة هنا تنقلب
 نْأَ ىسع﴿ حقيقة هنا تتجلى حيث .الظل وبني األصل بني النسب وضع

يبثَعك ربك اماًقَم مح٧٩ :اإلسراء( ﴾وداًم(.  
   . حممد لواء حتت واحشرنا اديناحلم عبادك من نااجعل اللهم
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 .للحياة ودستورا مهمة حركية فلسفة للمسلم الكرمية اآلية هذه تقدم
 عندما حركة يف .حني كل يف دائبة حركة يف املؤمن يكون أن جيب أجل

 نفسه ينظم أن عليه أخرى ةوبعبار .يرتاح عندما أيضاً حركة ويف يعمل،
 إىل حيتاج كإنسان إنه صحيح.حياته يف فراغ أي فيها يوجد ال خطة وفق

 الراحة هذه حىت تكون أن جيب ولكن .يرتاح أن الطبيعي من لذا الراحة،
 يرتاح أن يستطيع والكتابة القراءة من يتعب من فمثال وإجيابية نشطة راحة
 أو الرياضة يلعب أو يصلي أو القرآن يقرأ كأن اجلو وتبديل بتغيري أو بالنوم
 من يتعب وعندما .اخل ...شرعا املقبول املزاح اآلخرين مع ميزح أو يتسامر
 يترك ودائبة مستمرة حركة يف يكون أي .القراءة إىل أخرى مرة يرجع هذا

 وهو ويعمل يعمل، وهو يستريح أي .أخرى ملشغلة املشاغل من مشغلة
  .يستريح
 بأننا القول ميكن اإلميانية اخلدمة إطار يف املسألة هذه يمبتقي قمنا وإذا
 .وجربية قسرية ألطاف ضمن -الدوام على قيل كما- نكون كمؤمنني
 نرى الدوام على واملطبق قبل، من املقبول اإلميانية اخلدمة أسلوب وحسب
 السابق ويف .نشعر أن دون كمؤمنني حياتنا يف القرآين الدستور هذا انعكاس

 من األذكياء للطالب بالتربع اإلهلي الرضا عن الباحثني أغنيائنا عضب قام
 قد أم شعروا مدة وبعد .لألمة خدمة الداخلية األقسام يف وإسكام الفقراء
 بأبواب فإذا االعتيادية احلياة مشاغل وإىل الدعة إىل وركنوا مهمتهم أدوا
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 هذه أداء قأذوا لتذوق وتدعوهم أمامهم تنفتح وواسعة جديدة خدمات
 تنتهي أن أميكن" :بقلق تتساءل املخلصة القلوب كانت .الرحبة اخلدمات

 أخرى ساحات هناك توجد أال اإلميانية؟ اخلدمات من األنواع هذه
 أوسع جغرافية مناطق ويف أخرى خدمات بساحات فإذا "أوسع؟ وساحات

 هللا،ا سبيل يف اخلدمات هذه أداء لذة يتذوقون م وإذا أمامهم، تنفتح
 بأبعاد خدمات ساحات أمامهم اهللا فتح مث .مترعة كؤوسها ويتجرعون
 بأن قاتل ظن فيه ظهر عهد من ما أنه واخلالصة .أيضاً أخرى ومناشط
 خمتلفة أشكاال تعاىل اهللا وقيض إال قفلت قد أبواا وأن فرغت قد اخلدمات

 املعىن ذاه مثل عن فللتعبري لذا .خمتلفة ساحات ويف سبيله يف اخلدمة من
 ننتبه مل وإن كمؤمنني فنحن إذن ".اجلربية لأللطاف" جمتمع أننا إىل أومأت

 يف وتظهر تبدو أا إال ﴾بصانفَ تغْرفَ اإذَفَ﴿ اآلية وحمتويات معاين إىل
   .ومستدمي منتظم بشكل حياتنا

 عن بديل احلقيقة يف يوجد ال أنه نرى املسألة أصل يف النظر دققنا وإذا
 على تعاىل اهللا أنعمها اليت النعم من نعمة كل إن فأوالً .للمؤمن النسبةب هذا

 نعمة عافية ويف صحة يف نناووك نعمة إنسانا فكوننا .جداً كبرية املؤمن
 أي .متميزة نعمة -إمياننا نتيجة- النعم ذه وحنس نشعر وكوننا .أخرى
 للنعم انتظارنا ...األبدية للحياة انتظارنا ...وشربنا أكلنا :نعمة شيء كل

 اإللفة ولكن .نعمة احلقيقة يف شيء كل ...شيء كل ...نعمة األبدية
 .جيب كما شكرها نؤدي ال لذا .تهاوقيم النعم هذه كل قدر تنسينا والعادة
 ندير عندما :وهي إليها نلتفت ال أخرى نعمة هناك كفة يف النعم هذه كل

 ونرى األماكن، من لعديدا يف ساخنة حروب وجود جند حولنا فيما أنظارنا
 يف املسلمني ونرى الفواجع، هذه من ويعانون يبكون األشخاص من اآلالف
 يكفون ال الذين احلكام واستبداد ولقهر للظلم، يتعرضون البقاع من العديد
 حنن نستطيع حوالينا املفزعة احلوادث هذه جتري وبينما .املؤمنني ظلم عن
 طبعا هذا .واإلهانة للظلم التعرض دون يةحبر الفرائض وأداء واجباتنا أداء
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 ههذ تأليس .اإلسالمية البلدان من لكثري وبالنسبة املاضي يف حلالنا بالنسبة
 إىل عمل من نسرع أن جيب إذن الشكر؟ هذا يستوجب الَأو كبرية؟ نعمة
 ملل، أو كلل دون - اجلماعية اخلدمة منظومة ضمن- واجباتنا وأداء آخر،

  .اخلدمات هذه نؤدي وحنن والروحية املعنوية اللذة بتذوق واالستمتاع
 عمل أمامي يبق ومل علي ما أديت لقد" :القول املؤمن حق من ليس أجل
 .والدعة للراحة امليدان من وينسحب هذا يقول أن له جيوز ال "...آخر شيء
 أن عليه .آخر خريي بعمل املبادرة خريي عمل بإمتام قيامه بعد املؤمن وظيفة
 يف اليسر يعيش وأن آخر، لعمل مقدمة راحته تكون وأن بالعمل، يرتاح
 وأن والروحية، الغيبية املشاعر ضوء على والعسر اليسر يقيم وأن العسر،
 العامل وأن الالمادي، العامل يكمل املادي العامل أن ضوء ىعل يتصرف
 يف فجوة أي هناك يدع مل كإنسان فيعيش املادي، العامل يكمل الالمادي

  .اتهحي
  .املرتضى حممد سيدنا على اهللا وصلى وترضى، حتب ملا وفقنا اللهم
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