احلُدُ هلل ٚحدٚ ،ٙايصالٚ ُ٠ايطالّ عً َٔ ٢ال ْيب بعد،ٙ
ْبٓٝا حمُد ٚعً ٢آي٘ٔ ٚصحب٘ أمجعني..

أَـا بعــد:
َ
الهدبرا  ،أو
فؿا
أجؿؾ أن يقفؼؽ اهللُ  ،ويدكقؽ مـ كتابهف الهةوة ،أو ً
َ
اهتخاياؽ ايةههعاغة ،والغبهاة اي فجههة مهـ كههؾ
العؾقؿها والليقػه ،
ٍ
خههاا مههـ ايؼؾههؼ وايفههؿ
مؽههان  ،والـتؼههؾ يعههايؿ صهها ٍ اههعقد،

وايؿتاعب ( َمٓا َأك َزيـَا َع َؾ َ
ان يِ َتب َؼك) اقرة طف .
قؽ ٱي ُؼر َء َ
أغـؿ بغـائؿ ايؼرٓان  ،وكذيؽ
وهذه أعظؿ يحظات حقاالل  ،حقـؿا ُ
اهج ايةـة .
م ُ
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وايحهرص عؾهك الؼري فها
غروس ايؼهرٓان،
وكثقرا ما يترا ُّغ يف ايذهـ
ُ
ُ
ً
يؾـههاس  .. ،ويبههغؾـل كثقهرا هههذا ايةههماا  ،بحقههث يؼههقا إخقاكـهها
ايدعاة بؿ اغرة الةفقؾ عرض ايؼرٓان  ،مـ خةا شهرح م ةهط ،أو
الػةههقر مقةههقر ،أو مههقاعظ جؾقههة ،نههد خؾههت مههـ كههؾ العؼقههد،
والجاوزت كؾ الاقيؾ .
ِ
أاتبعر يف ايحقاة ايدعقية هذا ايؿةهؾؽ  ،وأالفؿهؿ بهف
وبحؿد اهلل
ُ
ٍ
ُعههقـ عؾههك إي ههاا معههاا ايؼههرٓان إيههك
كؼضههقة غعقيههة أصههقؾة  ،ال ُ
جؿههاهقر ايؿةههؾؿقـ وعههامتفؿ ٕ .ن ايؽتههب ايؿةههاقرة ببههؽؾفا
التـااهب وعؼؾقهات ايع هر وففؿهقهؿ  ،ونهد
ايتراثل ايعؾؿل ٓ ،
ُ
ح ؾت كتابات معاصرة مػقدة  ،يؿعايجهة ههذا ايةهقا  ،وكتهب

2

ايع د ايػؼقر كتابقـ يف ههذا اي هاب أويفؿهاس كةهؿات مهـ أا ايؼهرى
(غروس مةجد)  ،وثاكقفؿا س ايبر ُ إعظؿ  ،يف الػخقؿ والعظقؿ
شلن هذا ايؼرٓان  ،وضرورة ايعقغة إيقف .
َ
غرال مقعظل  ،يختص (بايجزء ايثةثقـ عؿ)
وهـا كتا ُبـا ايثايث
ٌ
ٍ
ٍ
عرض مخػػ ،يـتؼل
شؽؾ افؾ ،ويف إيضاح جؾل ،ويف
يؼربف يف
مـههف ٓاي ه ًة ويبههرحفا بلاههؾقب ايههقاعظ اي ههري  ٓ ،اههقؿا  ،وهههق
ايجزء ايؿحػقظ مـ إئؿة وايعامة  ،وايؿتؾق غاي ًا يف اي ؾقات ،
وكثقر مـ ايـاس ند الخػك عؾقف ُ
بعض ايؿعهاا  ،أو خةصه ُة كيهؽ
غراها ومقعظهةً،
ايجزء ،فلح ـا الؼري ف بفهذا ايؽتهاب ايؿخت هر ً ،
واهلل ويل ايتقفقؼ .

3

غراا يألبـهاء بعـهقان ( ٓايهة وأغب) يف رمضهان ،
وند كـت
ُ
عؼدت ً
ُختار ٓاي ٌة ويعؾؼ عؾقفا ،ومضقـا يف كيؽ ن ؾ
اخت قـاه بجزء عؿ ،ال ُ
فرأيت إكؿايف
نؿت بتؼققدها يؾـبر وايػائدة ،
ُ
عؼد مـ ايزمـ  ،ثؿ ُ
هههذه إيههاا  ،فؿؽثههت فقههف ثههةث يقههاا حتههك اكتؿههؾ بتقفقههؼ اهلل
وفضههؾف ،ويؽـهها كعتـههاه ( ٓايههة ُ
وأه ههة ) أي كههص واللهههب  ،وغيقه ٌهؾ
وااههتعداغ ،وم ـههك ومعـههك ،يػؼفههف ايؿههر ُء  ،ويـتفجههف يف حقاالههف،
ويعؿؾ بدٓيتف الرغق ًا أو الرهق ا .
ومع كيهؽ كؾهف  ،فهة زيـها كهدعق إخقاكـها مهـ أئؿهة ايؿةهاجد إيهك
والعؾقؿها يؾـهاس ،وأن الؽهقن مهقاعظفؿ
غراها
ً
ايعـاية بؽتهاب اهلل ً ،
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ايؿتـقعة  ،نائؿ ًة عؾك ايؼرٓان وهديف ومعاكقف  ،فة الزاا هـاة فجق ٌة
والدبرا .
والعؾؿا
بقــا وايؼرٓان  ،نراء ًة
ً
ً
ِ
ويق ُّ
بايجفد ايؼرٓاا ايتدبري  ،ي ؾ َ حايهف،
كؾ إما ٍا وخاقب َنا َا
فهنن يف ههذا
وحاا ايـاس ،ويتغقرت مػاهقؿفؿ ،وراخ إيؿهاكفؿ ّ ،
ايؼه ِ
وفتحهها وفةحهها  ،ونههق ًة وإصههةح  ،نههاا
هرٓان أثههرا ومعجههزة ً ،

ههدي يِؾتِههل ِ
ٓان يف ِ
العههايكس( إِن َه َ
ههق ُا) اههقرة
ه
ههر َ َ ْ
ههل َأ ْن َ
ههذا ا ْي ُؼ ْ
َ
اإلاراء(.)1
وايجز ُء ايثةثقن يؿتاز يف ايؼهرٓان بؼضهايا عؼديهة وأخرويهة  ،وههق
"جزء ايـ ل " ،واؿل بذيؽ ٕكهف ي هدأ "بةهقرة ايـ هل  ،ايتهل ال هدأ

()1

اقرة آاراء .آية (.)9
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بؽؾؿة "عؿ"  .ويحتقي عؾك ( )37اقرة  ،غاي ا هل مـ ايةهقر
ايؼ ار ،وايؿحقر ايرئقةل يفذه ايةقر ويؾجزء ببؽؾ عاا  ،هق
ايؼقامة وأهقايفا ووجقب ايتػؽر فقفا  ،وأن أخرة هلل العايك  ،ويا
أيفهها اإلكةههان الػؽههر يف كيههؽ ،وكههـ مؼهه ًة عؾههك ربههؽ متههدبرا
كفايتؽ ٕ ،ن إمر كؾف بقد اهلل  .وهذا ايجزء أيضا يذكّر بايؿقت
ّ
وجههؾ وندرالههف اهلل العههايك يف
واي عههث وبايؿعههاغ  ،وبؾؼههاء اهلل عههز
ايؽههقن  .وكههؾ هههذا يههلالل يف اههقر ن ههقرة مههمثرة ،كات فقاصههؾ
ٍ
معان ك قرة .
ن قرة،

6

وكةحظ يف ههذا ايجهزء أكهف احتهقى عؾهك "اهقرة ايعؾهؼ واهقرة
اا ِؿ
ايـ ر" أما إويك س ففل إيذان ب دء ايرااية وايدعقة (ا ْن َر ْأ بِ ْ
َر ِّب َ
ؽ اي ِذي َخ َؾ َؼ) (..)1
وأما ايثاكقهةس أي اهقرة ايـ هر (إِ َكا َجها َء َك ْ ُهر اهلل ِ َوا ْي َػه ْت ُ ) ( )2ففهل
هذان
اههقرة ختهها ِا ايههدعقة وإلفههقر اإلاههةا  ،وكعههل ايراههقا واإليه ُ
بقفاالف  ،كؿا نقؾ كعقف عؾقف اي ةة وايةةا .
َ
ايؼةنؾ وايؿعقكات وفقفا مـ ايػضؾ وايتقحقد ما فقفا .
واحتقى
وكه ُّهؾ الؾههؽ اي ههػات غوا ٍع الحؿؾـهها عؾههك ايعـايههة بههف  ،والدريةههف ،
وجعؾف مقضعا يؾخاابة وايدعقة واي ةغ .

()1

اقرة ايعؾؼ .آية (.)1

()2

اقرة ايـ ر .آية (.)1
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هامة  ،ويؽــهها عقيـهها عؾههك مـتؼقه ٍ
هات
ويههؿ َك ُؼههؿ بتقضههق ايجههزء كه ً
ّ
ُ
نرٓاكقههة ،الؾههؿ بؿؼاصههد ايجههزء وراههايتف اإليؿاكقههة وايدعقيههة  ،واهلل
ايؿقفؼ .

ايؾفؿ أيفؿـا فؼ َف كتابؽ ،واجعؾـا مـ أهؾف وخاصتف  ،إكؽ
جقاغ كريؿ .
محايؾ عةقر
1442/11/17هه

8

ٌ نَإَ َٔٝكَاتّا
ِ /1إَٕٓ  ََِّٜٛايِ َفصِ ِ

()1

الرن هذه أي ُة يف ٓاكاكـها  ،الخت ُهر يـها حؼقؼه َة ايهدكقا ،
 حقـؿا ُّ
ههزح اي ؼهههاء  ،والزيهههؾ ايؽ ريهههاء
فتـػهههل عـفههها ايخؾهههقغ ،والُزحه ُ
وايـػقك !..فة كػق َك يؽهؿ إٓ ايعؿهؾ اي هاي  ،وٓ بؼهاء إٓ يف
حةـات مث تـات ،وطاعات مؼربات..
 فثؿ َة مقعق ٌغ فاصؾ  ،ويق ٌا حهاالؿ ،ونضها ٌء صهارا ٓ ،يظؾهؿ
ِ ِ
فقههف أحههدٌ  (..إِن جفههـؿ كَاك ْ ِ
ههقـ
َههت م ْر َصهها ًغا….ثههؿ (إِن ي ْؾ ُؿتؼ َ
َ َ َ
َم َػازًا ) فتتلمؾ هـا صػات أهؾقفا  ،وكقػ واهؿتفؿ أيهات ،
ُ
إيؿههههان
فتتلهههههب يههههذيؽ إه ههههة وايعههههدة ،فعههههدة ايجـههههة
ٌ
وعؿؾ صاي  ،وعدة ايـهار كػهران وعؿهؾ طهاي  ،وطغقهان يف
()1

اقرة ايـ ل .آية (.)17
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فايحهذر
إرض بة حدوغ ،والجاوز يؾػهرائض واياق هات !..
َ
ايحهههذر  ،ويؽػقهههؽ أن الػؼهههف مهههـ "اهههقرة عهههؿ" ضهههرور َة
آاتعداغ يققا ايػ هؾ وايؿعهاغ ،وأن ايهدكقا فارغهةٌ ،ومتاعفها
ٍ
زائؾ ،وثروالفا مـتفقة  ،وعزهها كاههبُّ ،
شهلء هايهؽ إٓ
فؽهؾ
وجفف ،فاغخر يؽ حةـات  ،وندا معروفا يـػعهؽ ،أو جؿهقة
َ
اهتعايـ
ٕكهؽ
 ،ال اهل بف يهقا ايؼقامهة ،ويرفعهؽ غرجهات…
ُ
ِ
ايؿػـقههة
حه ً
هآ ع ههق ة ،يههق ُّغ ايؽههافر فقفهها أن يؽههقن كاي فقؿههة َ
كههايتراب… .ويؼههقا ايؽههافر س يهها يقتـههل كـههت الرا ًبهها… .واهلل
ٍ
راض عـا…
ايؿةتعان  .ايؾفؿ أحةـ ختامـا ،والقفـا وأكت

10

ف ََكَاَّ زَبٔٓ٘ٔ
َٚ /2أَََٓا ََِٔ خَا َ

()1

 يف ايههدكقا خههق ٌ ورجههاء  ،ورغ ه ٌة وره ههة ،وأجه ُّهؾ خههق هههق
ايؿـ هر إيههك اهلل ،ايؿرانههب يحههدوغه  ،وايؿـزجههر بزواجههره
اف َمقَا َم َربِّه)..
َوأَ َّما َمن َخ َ
 فايهههذي يخههها ُ ربهههف ،ويتهههذكر ونقفهههف بهههقـ يديهههف يؾحةهههاب
جؿهاح كػةهف ،ويـفاهها عهـ
َ
وايؿؼاصة  ،اقت ُع شرعف ،ويؽ ُ
ايؿضؾ ،وايبؼاء ايؿخؾ .واقؼدا طاع َة اهللُ عؾك هقاه
ايفقى ُ
ومقؾف وشفقالف!..

()1

اقرة ايـازعات .آية (.)44
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 واية ه ب س أن اهللُ محههقط بههف ،رنقههب عؾقههف ٓ ،الخػههك عؾقههف
خافقههة .وغيههت أيههة أن ايخههق مههـ اهلل اه ب يههدخقا ايجـههة
…( َفهنِن ا ْيجـه َة ِ
هل ا ْي َؿه ْهل َوى )( )1ومهها اطق ههف مههـ مههلوى  ،ومهها
ه
ه
َ
َ
أحةـف مـ مةؽـ ومـتفهك …! ُّ
وكهؾ ايخةئهؼ اهتموا ايقهف،
أحةهـ اهلل عان تهف ،
واـؽبػ أمرهها  ،فؿهـ الهزوغ بايحةهـك
َ
ومـ اؾؽ ايةقأى  ،ااء أمره  ،والؽدرت عان تف ..
 ونههاا إبههراهقؿ بههـ اههػقان رحؿههف اهلل س (إكا اههؽـ ايخههق ُ
مقاضع ايبفقات مـفا وطرغ ايدكقا عـفا) .
ايؼؾقب  ،أحر
َ

()1

اقرة ايـازعات .آية ()46
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 ونههاا كو ايـههقنس ( ايـههاس عؾههك اياريههؼ مهها يههؿ َيه ِهزا عههـفؿ
ايخق  ،فنكا زاا عـفؿ ايخق  ،ضؾقا اياريؼ ).
 واكا ااههتؼر ايخههق مههـ اإلكةههان  ،رغع طغقاكههف  ،وأصههؾ
حايههف ،وحؿؾههف عؾههك اي ههايحات  ،وجعؾههف يتههزوغ يمخههرة ،
ويخبك زيـة ايحقاة ايدكقا  ،وااتحقا مـ ربف حؼ ايحقهاء …!
إمههارة بةههقء إٓ ويههذكره ايخههق مؼههاا ربههف،
وٓ ال ُِفههؿ كػةههف ّ
وعرصههات ايؼقامههة  ،ون ه ايؿع ههقة ،وجؿههاا مهها يف اي ه ر
وآالعاظ  ٓ ،اقؿا ونهد نهاا صه ّؾك اهللُ عؾقهف واهؾؿس( ُح ّػهت
وحػت ايـار بايبفقات ) .
ايجـة بايؿؽارهُ ،

13

 ويزيههد ايخههق ُ ويتـههامك بؼههراءة ايؼههرٓان والههدبره ،وايههتعؾؿ
ايؿػقد ،ومجايةة اي ايحقـ  ،وايتػؽر يف مؾؽقت ايةهؿقات
وإرض  ،ناا ابـ ايؼقؿ رحؿهف اهلل س "كؾؿها كهان ايع هد بهاهلل
أعؾؿ ،كان يف أخق  .ناا ابـ مةعقغس رضهل اهلل عـهف "كػهك
بخبقة اهلل عؾؿ " وكؼ ان ايخق مهـ اهلل إكؿها ههق يـؼ هان
معرفة ايع د بهفَ ،
فهلعر ُ ايـهاس أخبهاهؿ هلل ،ومهـ عهر اهلل
اشتد حقاؤه مـف وخقفف يف وح ف يهف ،وكؾؿها ازغاغ معرفهة ازغاغ
حقا ًء وخقف وح "  ،واهلل ايؿقفؼ .
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ٔ َٜ ََِّٜٛ /3فسُٓ ا ِي َُسِ َِٔٔ ُ٤أَخٔٔ٘ٝ
وشائج وأواصرٓ ،
 أنار ُبؽ الةصؼفؿ يف ايديـا ،والجؿعؽؿ
ُ
ٌ
وعاهػ ومبهاعر
حهب
كثقرا  ،والػاخر بفهؿ والـتخهل ..ع
الـػؽ ً
والحضهرة اهاعة ههل ايػ هؾ
… ويؽـ اهقلالل عؾقهؽ يهق ٌا،
ُ
فهرارا شهديدا  ،والت هرأ
وايػرا  ،واي هقن واي عهاغ  ،والػهر مهـفؿ ً
مههـفؿ بههراء ًة عزيههزة ،طؾ هها يؾـجههاة  ،وحرصهها عؾههك ايحةههـات
( يَو َم يَف ُّر ال َمرء من أَخيه ﴿َ ﴾43وأ ِّمه َوأَبيه ) (..)1
هت الحه فؿ والخههايافؿ  ..يههزوا ايحههب،
حان اهلل ..مههـ كـه َ
 اه َ
والـزاح ايؿباعر  ،والتةشك كهؾ ايؼرابهات
والـدثر ايعقاطػ ،
ُ
وإرحههاا …! واله ُ
هدخؾ اإلكةههاكقة يف وضههع جديه ٍهد مختؾههػ،
()1

اقرة ع س .آية (.)34
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ايػق ُؾ فقف ايقحدة وطؾب ايـجهاة بهة متاعهب وٓ أرحهاا!..
يفههقا كيههؽ ايقههقا ،وخههق ايفؾؽههة وايـقههران ايجائحههة  ،واهلل
ايؿةتعان .
ُ
ايرجهؾ زوجتَهف
 ناا عؽرمه ُة إمهاا ايتػةهقر رحؿهف اهلل س يؾؼهك
ِ
عؿ اي ُ
فقؼقا يفا س يا هذه أي ٍّ
عؾ كـهت
بعؾ كـت يؽ فتؼقا س ك َ
والثـل بخقر ما ااتااعت  ،فقؼقا يفا س فنا أطؾب إيقؽ ايققا
حةـة واحدة الف قـفا يل يعؾل أكجق مؿها الهريـ فتؼهقا يهف س مها
أيةر مها طؾ هت ،ويؽـهل ٓ أطقهؼ أن أعاقهؽ شهقتا  ،أالخهق
َ
مثههؾ ايههذي الخهها نههاا  .وإن ايرجه َهؾ يقؾؼههك ابـههف فقتعؾه ُهؼ بههف ،
فقؼقا سيا بـل أي وايد كـت يؽ ؟! فقثـل بخقر فقؼهقا يهف س يها
بـل إا احتجت إيك مثؼاا كرة مـ حةـاالؽ  ،يعؾل أكجق بفها
16

مؿهها الههرى فقؼههقا ويههده يهها أبههت مهها أيةه َهر مهها طؾ ههت  ،ويؽـههل
أالخههق مثههؾ ايههذي التخههق  ،فههة أاههتاقع أن أعاقههؽ شههقتا
ِ
ِ
هـ َأ ِخقه ِهف ﴿َ ﴾34و ُأ ِّمه ِهف
يؼههقا اهلل العههايك س ( َيه ْهق َا َيػه ُّهر ا ْي َؿه ْهر ُء مه ْ
و َأبِ ِقف وص ِ
اح َتِ ِف َو َبـ ِ ِقف ) (. )1
َ َ
َ

ٌ
وايجؿع وايؼرابة ع
مبغقا بـػةف وكجاالفا ٓ ،يػؽر إٓ
كؾ
ُ
يف شغؾف ايخاص ،وكجاالف ايؿخق عؾقفا ،فتله قا يذيؽ ايؿقعهد
ايؿحتقا ،والؾؽ ايةاعة ايرهق ة  (..يِؽ ُِّؾ ْامهرِ ٍئ ِمهـ ُْف ْؿ َي ْق َمتِ ٍهذ َش ْهل ٌن
ُيغْـ ِ ِقف) .

()2

()1

اقرة ع س..آية (.)34

()2

اقرة ع س .آية (.)37
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َٚ /4إِذَا ائِبحَازُ ضُجٔٓسَتِ!..
 غائؿا ما ُي ّ
ايجاكهب اإليؿهاا بهايققا أخهر ،
غذي (جز ُء عهؿ)
َ
هايـ ايحه َ
ويؽبه ُ
هدث
هػ يـهها أهقايههف وحقاغثههف ،حتههك يؽلكههؽ العه ُ
ايؿؼرعهة ،واياامهة ايبهديدة… ومهـ كيهؽ
ايؿفقا ،وايةاعة
ِّ
اقرة ايتؽقير وحديثفا عهـ عةمهات ايؼقامهة …وفقفها ( َوإِ َكا
حار ايؿائج ُة وايؿتدفؼهة ،وايتهل
ا ْي ِ َح ُار ُا ِّج َر ْت) ( !..)1هذه اي ُ
الةتغر كحق  ٪١٧مـ ايؽقكب إرضل  ،ات

أثرا بعهد
ً

ٍ
مقحش رهقب!..
عقـ ،واتت دا إيك مـظر
وجحقؿها ثهائرة  ،التؾظهك مقاهفها،
كهارا مقنهدة،
 حقث ال ّ
ً
ُحق ُا ً
ويتةشك برغها ،وك
()1

محرن ًة يؽؾ ٍ
غان ومةتجؿ…

اقرة ايتؽقير ..آية (.)6
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 كـا كةهتؿتع بفها يف ايهدكقا  ،وكؼضهل مـفها حقائجـها  ،وكُةهقر
عؾقفا اػــا وبضاعتـا  ،وكؾفق فقفا اه اح ًة ومتعهة…فقـؼؾهب
حايفا ايك أن الؽقن ضار ًة مضرة ،وحارنة مدوية.

 باهلل عؾقؽ ِ
عش اي قرة  ،وااهتؾفؿ غراهفا ومقعظتفها…
وارالقاحا  ،فهنكا
ماء جؿقؾ ٓاار ،ند جذب ايـاس مـظرا ومتع ًة
ً
هق يتحقا كارا عاصػة  ،ومقنهدا فهائرا .فؿها أكهت يهف ب هاكع،
وهؾ االخذت يذيؽ ايؿقنػ عدالف ،وي ةت يف اه تف..
 كحههـ ٓ ك ه ُر عؾههك وعههاء اههاخـ وغؾقاكههف ،فؽقههػ ب حه ٍ
هار
مبتعؾة ،ومقاه مةجرة  ،ومحهار جاثؿهة  ،العايـفها إب هار،
والبػؼ مـفا ايـػقس …
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يحظات حااؿة  ،ومقاطـ خارة ،وااعات رهق هة…!
 إكفا
ٌ
حؼا عؾقـا وكحـ كتؾق ههذه ايةهقر يف اي هؾقات -ونهد عرففها
اكثههر إئؿههة  -أن كتههدبر فقف ها ،وكخبه َهع يدراههفا ،وكتػؽههر يف
عان تفا…

والةجقر اي حار وصقرورالفا محرن ًة كارية الػهزع ايخةئهؼ ،

ُ
يعـههل غؾ ههة أخههرة يؾههدكقا ،وغخههقا ايـههاس مرحؾه ًة جديههدة ،
واكتؼايفؿ يؾحةاب وإهقاا  ،وآعت ار حقـفا بِؿا ندا ايع د
اهجة
ً
ت َك ْػ ٌس َما َأ ْح َض َر ْت) ( . )1واقجدُ ايع هدُ
والفقاَ (..ع ِؾ َؿ ْ
حاويا يحةـاالف واقتاالف  ،ويـ الخػك عؾك ايرب خافقة  ،ايؾفؿ
ً
أمقركا ،واغػر ككق َبـا يا كريؿ…
يةر َ
ّ
()1

اقرة ايتؽقير .آية (.)14
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ى فَعَدَيَوَ!..
و فَطَٖٛا َ
 /5ايَّرٔ ٟخَ ًَكَ َ
 خ ْؾه ٌ
ههر جؿقهههؾ  ،حقـؿههها خؾهههؼ اهلل بـهههل ٓاغ َا
ههؼ عظهههقؿ ،ومـظه ٌ
وصقرهؿ وأحةـ صقرهؿ  ،كؿا ناا العايك س( اي ِذي َخ َؾ َؼ َ
هؽ
َف َةق َ
اة َف َعدَ َي َ
ؽ) ( )1أي جعؾؽ اقيا معتهدا ايؼامهة ،مـت ه فا
يف أحةـ ايفقتات وإشؽاا  .وكظقرها (فِهل َأ ْح َة ِ
هـ َال ْؼ ِهقي ٍؿ)
ونقيف العايك س( َو َصق َرك ُْؿ َف َل ْح َة َـ ُص َق َرك ُْؿ) (. )2
 وحه ُّهؼ هههذا ايتؽههريؿ حؿههدٌ وشههؽر  ،وع ههاغ ٌة طق ههة ،واه ٌ
هؾقة
مرضل ،ومةارع ٌة إيك طاعاالف ،والجـب يؿغاض ف َ ( .ما َغر َة
ههؽ ا ْيؽَههرِي ِؿ…) فههة الؼابههؾ ِ
بِ َر ِّب َ
كع َؿههف بههايجحقغ  ،وٓ خقههره
بايةقء ،وٓ فض َؾف بايـؽران…!
()1

اقرة آكػاار.آية (.)7

()2

اقرة غافر..آية (.)46
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نههاغر عؾههك أن يجعؾههؽ خؾؼهها ٓاخههر  ،م غقضههها
 وإٓ ففههق
ٌ
مؽروها  ،فانهدر ههذا ايػضهؾ ،واحػهظ ههذه ايـعؿهة  ،واغخهر
ً
َ
وكيؽ ايحةـ يف صراطف ايؿةتؼقؿ  ،ومـفاجهف
كيؽ ايـباط
ايؼقيؿ .
هايع مـظه َهر َة ايجؿقههؾ يف ايؿههرٓاة  ،والت ههاهك بايزيـههة
 وكؿهها الاه ُ
فجؿههؾ ُخؾ َؼههؽ ،وط ّقههب عؿ َؾههؽ  ،والحههؾ بؿؽههارا
واياقههبّ ،
إخة  ،ايتل الؼربؽ مـ اي اري العايك .
 وٓ الغتر بجفؾؽ ،وحاكر شقااكَؽ ،وخهايػ ههقاة ،واكظهر
ِ
ِ
قها) (.)1
كعؿ اهلل فقؽَ (..وإِ ْن َال ُعدُّ وا ك ْع َؿ َة اهلل َٓ ال ُْح ُ َ
َ

()1

اقرة ايـحؾ .آية (.)18
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 وفقفهها إيؿههاء ٌة إيههك آكتػههاع بههذيؽ ايجةههد وصههحتف ،ن ههؾ
حؾقا ايةؼؿ وايؿتاعب ،ناا صؾك اهلل عؾقف واؾؿ يف حهديث
ايؿغاكؿ ايخؿس س( وصحتؽ ن ؾ اؼؿؽ ) .

 وحاكر أن ال َ
َ
الةهؾؽ بهف
ذا كيؽ ايجةدَ يف معاصل اهلل  ،وأن
مةايؽ ِ
َ
َ
أاهػؾ
أهؾ ايضقاع وايتعااةٕ !..كهؽ الُرغيهف ،والُـزيهف
اافؾقـ  ،ويف حديث مةائؾ ايؼقامة ايؿبفقر  (..وعـ ُعؿره
فقؿا أفـاه ،وعـ ش ابف فقؿا أبةه  . )..ايؾفؿ اجعؾـا مـ ع هاغة
ايباكريـ اي ايحقـ .
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 /6خ تَاَُُ٘ َٔطِوٌ َٚفٔ ٞذَئوَ فًََِٝتََٓافَظِ ايُُِتََٓافٔطَُٕٛ
ِ
يؿهتـ اهللُ عؾهك
وحقـ ايحبر وايجزاء ،
يحظات ايختاا،
 يف
ُ
َ
ع ههاغه ايؿههقمـقـ بـعههق ٍؿ مخؾههد ،ومتعه ٍهة بانقههة ،وجؿه ٍ
هاا بههاهر،
ومبههارب فههاخرة … الخههتؿ باياقههب وايؿةههؽ… كؿهها نههاا
ؽ َف ْؾ َق َتـَا َف ِ
ؽ َوفِل َكيِ َ
ا حاكفس( خت َُام ُف ِم ْة ٌ
قن) (…)1
س ا ْي ُؿ َتـَافِ ُة َ
ايؿبؿرون  ،وااتعد يهف ايؿةهتعدون
أعظؿ ما شؿر يف
 وهذا
ِّ
ُ
أرباب ايؿةارعة  ،واكت ف يف أويهق ايـ اههةٕ !..كهف
 ،واارع فقف
ُ
وآاتؿتاع ايدائؿ..
وايـعقؿ ايثابت ،
يعـل ايخؾق َغ إبدي ،
َ
َ
ايخههةص مههـ ايههدكقا وكؼ ههفا ،وايههدكقا وزيػفهها ،
 ويعـههل
َ
ٍ
شههلء
وايحقههاة وكههذبفا  ،وايزخرفههات وكبقيفهها…! فؽههؾ
()1

اقرة ايؿاػػقـ..آية (.)26
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ِ
والحضههر ايخةئههؼ عـههد ربفهها يف يههقا كههان شههره
اههقفؾؽ ،
ُ
مةتاقرا..
ً
 وٓ يـجق مـفا إٓ ايعانؾقن ايؿتدبرون  ،ايهذيـ فؼفهقا معـهك
ايحقاة ،والاؾعقا إيك ٓاخرالفؿ  ،فلعدوا يفا اي ُعدغ ،وجؿعقا يفا
اي ُؼههرب ،واههارعقا يف ايعؿههؾ .وهههؿ يتؾههقن هههذا ايـعههقؿ ،أو
يةؿعقن حةـَف وجؿايف …
 نههاا ايبههقخ ابههـ اههعدي رحؿههف اهلل س" يحتؿه ُهؾ أن ايؿههراغ
مختههق ٌا عههـ أن يداخؾههف شههلء ُيههـؼص يذالههف ،أو يػةههدُ طعؿههف،
وكيؽ ايختاا ،ايذي ختؿ بهف ،مةهؽ .ويحتؿهؾ أن ايؿهراغ أكهف
[ايذي] يؽقن يف ٓاخر اإلكاء ،ايذي يبربقن مـف ايرحقؼ حثاية،
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وهل ايؿةؽ إكفر ،ففذا ايؽدر مـهف ،ايهذي جهرت ايعهاغة يف
ايدكقا أكف يرا  ،يؽقن يف ايجـة بفذه ايؿثابة"..،
ايتبؿقر يهف وعؾهق
كااب
كعقؿ ايجـة بفذه ايؿـزية،
َ
ُ
 ويؿا كان ُ
ايفؿة ،وااتثؿار إونات ،وايحذر مهـ اي هقار وايتقايهػ
وايعقاصػ…وكؿا نقؾ س نهؾ يؿرجهل معهايل إمهقر بغقهر
غهامرت يف شهر ٍ
ٍ
رجهقت ايؿحهآ ..ونهاا ٓاخهرس إكا
اجتفاغ
َ
َ
الؼـع بـا غون ايـجق ِا… وص نقيهف  -صهؾك اهلل
مرو ٍا… فة ْ
عؾقف واؾؿس ( ايتمغة يف كؾ شلء خقر إٓ يف عؿهؾ أخهرة ) .
ِ
ِ
احذر أن
وناا رجؾ ٓبـ ايةؿاة رحؿف اهلل س ع ْظـل ،فؼااس " ْ
الؼدا عؾك ٍ
جـةُ ،
عرضفا ايةؿاوات وإرض  ،ويقس يؽ فقفا
َ
مقضع ندا".
ُ
26

وعؿهة والع ها ،
يتاؾهب مةهارع ًة وجهدا،
ومقضع ايؼهدا
ً
ُ
ُ
وإخةصههها وهؿؿههه  ،فةه ِ
ههؾ اهللَ ايعهههقن وايتقفقهههؼ ،وغوا َا ايرشهههد
ً
وايتقةقر  ،ويف وصقة راقا اهلل ايجامعهة س( ٓ يهزاا يةهاكُؽ رط ًها
مـ ككر اهلل ) .ويق العؾؼـا بفا ي ؾحت أحقا ُيـا  ،وطابت ٓاخرالُـها ،
واهلل ايؿقفؼ .
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 /7فُا هلِ يَا ُٜؤََُِٕٔٓٛ

()1

 يقس شل ٌء يف هذا ايقجقغ وضهقح كاإلاهةا  ،وٓ جهة ًء
هات اههاطعة ،وبههراهقـ ناطعههة ..فؾؿههاكا يةه ِّهق
كههايؼرٓان ٓ ،ايه ٌ
بعض ايـاس ايفداية ،ويرجئ ايعظة ،أو يفؿؾ ايتقبهة  ..يؼهقا
ُهقن) س
العايك
مةتـؽرا عؾك بعهض إنهقاا س (فؿها يفهؿ َٓ ُي ْم ِمـ َ
ً
أي شههلء يؿههـعفؿ مههـ اإليؿههان بعههدما وضههحت يفههؿ أيههات
ونامت ايدٓٓت  .وهذا ااتػفاا إكؽهار  .ونقهؾ س العجهب أي
اعج قا مـفؿ يف الرة اإليؿان مع هذه أيات .
 ويف اإلاههة ِا غٓئه ُهؾ اي ههحة  ،ويف ايؼه ِ
هرٓان بههراهقـ ايقؼههقـ ،
وحجهج ايؿـاهؼ ،واهر ايخؾهقغ ،ومعهايؿ ايت هديؼ  ،ومعههاا
()1

اقرة آكبؼا  .آية (.)24
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اإلنـاع (وإكف يؽتاب عزيز  ٓ ،يلالقف اي اطهؾ مهـ بهقـ يديهف وٓ
مـ خؾػف ) .
 وفقف ار وجؿاا ،وجذب وإمتاع  ،وارور وأشقا ( َو ُكـَز ُِّا
ِِ
ِ
ِ
ِم َـ ا ْي ُؼ ْر ِ
قـ) )1( .شهػاء خهار ،
ٓان َما ُه َق ش َػا ٌء َو َر ْح َؿ ٌة ي ْؾ ُؿ ْهممـ َ
ورحؿات متقايقة ،وبركات غاكقة .
يهؿ التهلخر يف ايتقبهة وآهتهداء ،
 وإيك كؾ مؼ ر ومعهرض س َ
وإوبة وآعت ار وهذه إغية الحقطهؽ مهـ كهؾ مؽهان ،ويهؿ
ال ه ِ
ههقنَ ،وإِ َكا
ههؼ يغػؾتهههؽ أو عـهههاغة مقضههه ًعا ( ..فؿههها َٓ ُي ْم ِمـُه َ

()1

اقرة آاراء..آية (.)82
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ون .)1( ) ...فة صة ٌة العظهؿ ،وٓ
ٓان َٓ َي ْة ُجدُ َ
ُنرِئَ َع َؾ ْق ِف ُؿ ا ْي ُؼ ْر ُ
ٍ
معان يظفر معفا ايخضقع !!،..
ٓايات يةجد يفا ،وٓ
ٌ
ايؼرٓان بؼضاياه مقض ًعا يؾتحدي ،واي هة ُة معجهزة ،
 وٓ يزاا
ُ
وايزكهها ُة مضههقتة  ،واي ههقاا غواء  ،وايحه ُهج مقعظههة  ،وشههرائع
حؽؿ ومقعظة وغروس…وٓايهات اهلل معجهزة ،
اإلاةا كؾفا
ٌ
ِ
ت ِمهـ يهدُ ْن
هت َٓاياالُه ُف ُثهؿ ُف ِّ ه َؾ ْ
َهاب ُأ ْحؽِ َؿ ْ
ممكةة  ،م فجة ( كت ٌ
َحؽِق ٍؿ َخ ِقرٍ ) .اقرة هقغ ( .)2واهلل ايؿقفؼ وايفاغي إيك اهقاء
اية قؾ .

()1

اقرة آكبؼا  .آية (..)21

()2

اقرة هقغ .آية (.)1
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ٔايً٘ٔ ايِعَصِٜصِ ا ِيحَُٔٝدٔ
َََٚ /8ا َْكَُُٛا َُِِِٔٓٗ إِيَّا إَٔ ُٜؤَُِٔٓٛا ب َّ

()1

ُ ٓ
مةهتديؿا ،
راع
الزاا ايـؼؿ ُة نائؿ ًة بقـ ايحؼ واي اطؾ  ،واي
ُ
ً
وايؿ ههاوية حاضههرة ،مهها ُوجههدَ حه ٌهؼ يف إرض ،أو الـةههؿت
ُ
وحةا ًغا  ،نهاا العهايك
قما ُ
ايحقاة بلكداء اإليؿان ..فنن يفؿ خ ً
يف مـعاهههػ الهههاريخل ح هههؾ يؾ بهههرية  ،حهههقرب فقهههف أههههؾ
(و َما َك َؼ ُؿقا ِمـ ُْف ْؿ إِٓ َأن ُي ْم ِمـُهقا
اإليؿان ،وأوكوا أكى شديدا َ ..
بِاهلل ِ ا ْيع ِز ِيز ا ْيح ِؿ ِ
قد ).
َ
َ
 والعر الؾؽ بحاغثة إخهدوغ  ،حقهث ح هؾ اإلافهاغ ٕههؾ
وخهههدّ ت يفهههؿ إخاغيهههد
اإليؿهههان  ،وحقصهههروا يف غيهههـفؿُ ،

()1

اقرة اي روج .آية (.)8
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هههار َك ِ
هههؾ َأصهههحاب ْإُ ْخهههدُ ِ
ِ
وغ ﴿; ﴾4ايـ ِ
ات
ايحارنهههة… ( ُنت َ ْ َ ُ
ا ْيق ُن ِ
قغ…)(.)1
َ
ايحػهر
 ناا
ُ
ايبقخ ابـ اعدي رحؿهف اهللس" و { إخهدوغ } ُ
نقمها
ايتل الحػر يف إرض .وكان أصهحاب إخهدوغ ههمٓء ً
كافريـ ،ويديفؿ نقا مممـقن ،فراوغوهؿ يؾهدخقا يف غيهـفؿ،
فههامتـع ايؿممـههقن مههـ كيههؽ ،فبههؼ ايؽههافرون أخههدو ًغا (يف
إرض) ،ونذفقا فقفا ايـار ،ونعدوا حقيفا ،وفتـقا ايؿممـقـ،
وعرضقهؿ عؾقفا ،فؿـ ااهتجاب يفهؿ أطؾؼهقه ،ومهـ ااهتؿر
عؾههك اإليؿهههان نههذفقه يف ايـهههار ،وهههذا يف غايهههة ايؿحاربهههة هلل

()1

اقرة اي روج ..آية (.)4
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ويحزبههف ايؿههممـقـ ،ويفههذا يعههـفؿ اهلل وأهؾؽفههؿ والقعههدهؿ
فؼااس { ُنتِ َؾ َأصحاب ْإُ ْخدُ ِ
وغ } .
ْ َ ُ
ِ
أيات ٌ
غيقؾ عؾك آبتةء  ،وأن هذه ايدكقا إلهر ٌ يؾبهؼاء
 ويف
وايعـههاء  ،ومـاكػههة ايؿجههرمقـ يؾؿههممـقـ ،وأن هههذه ايههدكقا ٓ
ال ؼل عؾك أحد  ..وٓ يدوا عؾك ٍ
شان..
حاا يفا ُ
ُ
هات غههةا إخههدوغ  ،وكههان هههق اية ه ب يف
ويف ايؼ ه ِهة ث ه ُ
إكٓيفههؿ وفضههحفؿ عؾههك رؤوس إشههفاغ  ،يف ايههقؿـ زمههـ كو
كههقاس ،والعريههة الؾههؽ أيفههة ايؿزيػههة  ،ويههؿ يخؾههص ايؿؾههؽ ايههك
ايـهاس
ايغةا ويؼتؾف ،حتك نهااس" بِ ْةهؿ اهلل ِ َر ِّب ايغُهة ِا " .وٓامهـ
ُ
أجؿعههههقن ٕ ،كههههف اإليهههه ُف ايحههههؼ  ،ايعزيههههز ايحؿقههههد  ،كو ايعههههزة

33

وايج روت ،وايؼدرة وايؿؾؽقت  ،يف مؾهؽ ايةهؿقات وآرض ،
ٍ
أوٓ وٓاخر ًا...
واهلل عؾك كؾ
شلء شفقد  .وايحؿدُ هلل ً

34

ظ ِس ايِإِِْطَإُ ََِٔٓ خًُٔلَ
 /9فًَُِ َِٓٝ
ِ
اإلكةان َ
حقاالف  ،وةيػ جهاء إيهك
أصؾ خؾؼف وماغ َة
 يق اللمؾ
ُ
ِ
ايحقه ِ
هذمقمات
هاة  ،يحؼههؼ إيؿاكههف بربههف العههايك ،ويتخؾههك عههـ مه
إخة مـ ك ر والج ر  ،ويتؿةؽ بهلخة ايتقاضهع وايؾهقـ
ومحااـ إشقاء…! ٕكفا حاي ٌة فريدة يف ايضهعػ وايفهقان،
ان ِمؿ ُخ ِؾ َؼ ﴿ُ ﴾5خ ِؾ َؼ ِمـ م ٍ
ناا عز وجؾ س( َف ْؾ َقـْ ُظرِ ْ ِ
اء
اإلك َْة ُ
ْ َ
َغافِ ٍؼ)  )1( .وفقفا الـ ق ٌف وإرشا ٌغ يإلكةان عؾك ضعػ أصؾف ايذي
خؾؼ مـف  ،والقجق ٌف يف إيك آعتهرا بايؿعهاغ  ،وأن مثهؾ كيهؽ
معجههزة خارنههة ٕ ،ن مههـ نههدر عؾههك اي ههداءة ففههق نههاغر عؾههك

()1

اقرة اياار  .آية (.)5
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اإلعاغة باريؼ إويك  ،كؿا ناا س ( ُه َق اي ِهذي َي ْهدَ ُأ ا ْيخَ ْؾ َهؼ ُثهؿ
ُي ِعقدُ ُه َو ُه َق َأ ْه َق ُن َع َؾ ْق ِف) (ايرواس ...)1( ) 27

 فلص ه ُؾؽ ع ههدَ اهلل مههـ مههـ مه ٍ
هاء مفههقـ غافههؼ ،كتقج ه َة عؿؾقههة
الههزاوج ،بههقـ ايرجههؾ وايؿههرأة  ،فقؼههع بقـفؿهها ايقيههد بههلمرِ اهلل
وحؽؿف وحؽؿتهف ( يخهرج مهـ بهقـ اي هؾب وايغرائهب  ،إكهف
عؾك رجعف يؼاغر ).
ب ايتـااهؾ وايتؽهاثر،
 وهذه ٓاي ٌة كُعايبفا يف حقاالـا  ،وهل اه ُ
ٍ
ُجر َغ
مقعظة ومزغجر..؟! حتك
ففؾ يـا فقفا مـ
كعظؿ اهللَ  ،وك ّ
َ
وكخضع يبرعف!..
القحقده،
َ

()1

اقرة ايروا..آية (.)27
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 وكقػ ي برٍ هذا أصؾف  ،أن يؼع مـف ايهذي يؼهع  ،أو ياغهك يف
إرض  ،أو يةتؽ ر عؾك ع اغ اهلل ..
 والعجهههب مهههـ ايع هههاة ايؿةهههتؽ ريـ يف إرض  ،أو ايظؾؿهههة
وايةرنة ،مـ جهاروا والج هروا  ،أو العـ هروا والػهاخروا عؾهك
بعض ،كقػ يفؿ كةقان كيؽ ،أو جحقغ كيؽ ايؿاء ايؿفقـ..
ُ
ُ
والدبر َ
ويحؼهؼ ايقحداكقهة ،
يهقرث اإليؿهان،
كيؽ وااتبعاره

ُ
ويقنػ ايع هد ،ويؾفؿهف ايتقبهة وايعظهة  ،يعؾهف يةهتؽقـ  ،ونهد
كان مةؽقـا مـ ن ؾ ،ويعؾف يةتضعػ ،وند كان ضهعق ًػا ن هؾ
مهههدة !..ويهههذيؽ كهههان فعهههؾ ايؿجهههرمقـ شهههـقعا الجهههاه ههههذه
ِ
ٍ
اإلكْة َ ِ
هقـ)
هقؿ ُم ِ ٌ
هان م ْ
هـ ُك ْا َػهة َفهنِ َكا ُه َهق َخ ٌ
ايؼضقةَ (..خ َؾ َؼ ْ ِ َ
()1

اقرة ايـحؾ..آية (.)4
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()1

ومر ًة نااس( و َضرب َيـَا م َث ًة وك ِ
الهـس
َة
هل َخ ْؾ َؼه ُف !… )1( ).فهة َ
َ َ َ
َ َ َ
ع دَ اهلل خؾؼهؽ وماغالَهؽ  ،ومـتفهاة ومقئؾهؽ  ،واجعهؾ مـفها
ع رة ومتاع إيك حقـ  ،واهلل ايؿةتعان .

()1

اقرة يس..آية (.)78
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ْٝٚ /10طسى يًٝطس٣

()1

يةره اهلل يؽؾ خقهر ،
 راق ُيـا
ايؽريؿ عؾقف اي ةة وايةةاّ ،
ُ
حهقت ايخقهرات  ،وجعهؾ
ووفؼف يرااية ايفدى وايـقر  ،وند َ
ههر َة
يف غعقالههف
ايقةههر وايةههؿاحة كؿهها نههاا اهه حاكف س { َو ُك َق ِّة ُ
َ
يقةههر
يِ ْؾ ُق ْة َههرى} وهههل ببههار ٌة ك قههرة  ،ومـهه ٌة عظقؿههة  ،أن اهلل
ُ
راق َيف صؾك اهلل عؾقف واؾؿ يؾقةرى يف جؿقع أمقره ،ويجعؾ
مهـ
شرعف وغيـف يةرا  ،وعؾك اال اعهف اكتفهاج كيهؽ ،وآكتػهاع ْ
معاا ايتقةهقر يديهف ،ونهد صه نقيهفس (إكؿها ُبعثهت بايحـقػقهة
ايةؿحة ).

()1

اقرة آعؾل .آية (.)8
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 وكه ُّهؾ مت ه ٍع يإلاههةا  ،مههممـ بايبههريعة يه ُ
هايؿ
هدرة فقفهها معه َ
ايتقةقر وايرحؿة ،ومعاا ايخقر وايرحؿة  ،كؿها نهاا العهايكس
ُهؿ ا ْي ُع ْة َهر) اهقرة اي ؼهرة .
( ُيرِيدُ اهللُ بِؽ ُُؿ ا ْي ُق ْة َر َو َٓ ُيرِيدُ بِؽ ُ

()1

فؾههقس يف ايبههرع بحؿههد اهلل العؼقههدٌ وٓ العةههقر  ،وٓ عـههت أو
الـؽقد ..
اكبراح ايـػس يف أغائف  ،وح ُ
قا اي ركهة
 ومـ مظاهر يةره س
ُ
مههـ ورائههف  ،وخؾههقه مههـ ايبههدائد وأصههار ايةههابؼة  ،فػههل
ايافارة الخػقػ والافقر بايؿاء  ،وإكا اكعدا أو شهؼ كهاب عـهف

()1

اقرة اي ؼرة آية (.)185
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ايتهههقؿؿ بهههايتراب ،ويف اي هههةة خؿهههس متػاوالهههات ويقةهههت
خؿةقـ َ ( .. ،و َما َج َع َؾ َع َؾ ْقؽ ُْؿ فِل ايدِّ ِ
يـ ِم ْـ َح َرجٍ ) (.)1

 ويف ايزكاة أصـا ٌ معدوغة ويقس كهؾ ايؿهاا أو مها يؼتـقهف،
ويف اي ههقا ِا رفه ٌهع يههف حههقـ ايؿههرض وايةههػر  ،والخػقههػ عههـ
ايحامههؾ وايؿرضههع وشههفر واحههد يف ايةههـة  ،ويف ايحههج مههر ًة
بايعؿر ،ويؿـ ااهتااع إيقهف اه قة  ،وأشه اه كيهؽ مؿها يػهق
ايح ر يف اائر أبقاب ايبريعة  ،وهلل ايحؿد وايؿـة .

ايقةهر يعظـها أن كؽهقن أيةهار ًا يف غعقالـها وكؾؿاالـها
وهذا
ُ
معؾؿها
(ويؽـ بعثـهل
ومقانػـا  ،ومقةريـ عؾك ايـاس  ،كؿا نااس
ْ
ً

()1

ايحج.آية (.)78
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ومقةرا ) ويف حديث إعرابل س (إكؿا بعثهتؿ مقةهريـ ويهؿ ال عثهقا
معةريـ ).
وند خػهػ صه ّؾك اهللُ عؾقهف واهؾؿ عؾهك ايـهاس ،ونضهك
ٍ
وأعهان فؼقهرهؿ ،وحؿهؾ جهائعفؿ ،
حقائجفؿ ،وك َهر ضهعق َػفؿ،
َ
ومعايؿ ايتقةقر  . ،واهلل ايؿقفؼ .
وخ ّؾػ يـا مؽارا إخة ،
َ

42

ُٚ /11جََُ َِٜٛ ْٙٛئٔ ٕر َْا ٔعٌَُ١

()1

 البههدكا ايـضههر ُة واي فجههة يف ايبههؽؾ  ،ويت ههاهك بفهها ُ
بعههض
َ
ايجؿههاا ايحؼقؼههل  ،وايـعؿههة وآاههتـارة يف
ايـههاس ،ويؽههـ
أخرة  ،حقث إعؿاا اي ايحة  ،وايؼربهات ايـافعهة  ،حقهث
الههدا عؾههك أصههحابفا  ،والؽههقن ا ه ا يف ااههتـارالفؿ كؿهها نههاا
جهرت عؾهقفؿ كضهر ُة
العايك س (وجهق ٌه يقمتهذ كاعؿهة )س أي نهد َ
ايـعهههقؿ ،وجؿه ُ
ههرت أبهههداكُفؿ ،وااهههتـارت
ههاا ايؿـهههاا  ،فـ َُضه َ
واروا غاية ايةرور.
وجقهفؿَ ،
ُ
وزهت أرواحفؿ ُ ،

()1

اقرة ايغاشقة .آية (.)8
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هتؽس ايعؿههؾ ،والعاههؾ
هدي كعؿ ه ٌة يف ايههدكقا  ،إكا اكه َ
 ويههـ الجه َ
ويج ايع د يف غقهف واكحرافاالهف،
اي ةح ،وحقصرت ايفداي ُة ّ ،
واهلل ايؿةتعان .

ِ
وي ُ
اهؿاعـا كعهقؿ أههؾ ايجـهة ،آكت هاه وايبهق
ػترض عـهد
ُ 
ايروحهاا ايحهاغي بههايـػقس إيهك ايعؿههؾ وايؿةهارعة (وجههقه
يقمتههذ كاعؿههةِّ ،يةهههعقِفا ر ِ
اضهه َق ٌة  )1( )..أي { يِ َةهه ْعقِ َفا } ايهههذي
َ ْ َ َ
ندمتف يف ايهدكقا مهـ إعؿهاا اي هايحة ،واإلحةهان إيهك ع هاغ
ِ ٍ
هدخرا مضههاع ًػا ،فحؿههدت
اهللَ { ،راض ه َقة } إك وجههدت ثقابههف مه ً
عؼ ههاه ،وح ههؾ يفهها كههؾ مهها التؿـههاه .وكيههؽ أكفهها { فِههل َجـه ٍهة }
جامعههة ٕكههقاع ايـعههقؿ كؾفههاَ { ،عايِ َقه ٍهة } يف محؾفهها ومـازيفهها،
()1

اقرة ايغاشقة .آية (.)8
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فؿحؾفا يف أعؾك عؾقهقـ ،ومـازيفها مةهاكـ عايقهة ،يفها غهر
ومـ فق ايغر غر م ـقهة يبهرفقن مـفها عؾهك مها أعهد اهلل
يفؿ مـ ايؽرامة .
َ
مـهازا
ؿة  ،واقـزيف
 واهللُ العايك يـ
أجر مـ أحةـ ع ً
َ
يضقع َ
ايؿتؼقـ  ،واقؾؼك جزاء ما العهب والعـهك يف ههذه ايحقهاة  .ويف
غرس عؾك أن ايـعقؿ ايحؼقؼل  ،وايػقز ايؿؼهقؿ إكؿها ههق
كيؽ ٌ
يف جـههات ايـعههقؿ  ،وايؿةههاكـ ايخايههدة ،وايؿـههازا ايؿـقػههة،
ويقس يف غكقا زائؾة  ،أو مـاعؿ الايػة  ،أو ثروات م دغة …

هقس ،
 ثههؿ اههر َغ ا ه حاكف كاة ايـعههقؿ وصههقره ي ُقبههق َ ايـػه َ
ويحؿ َؾفا عؾك ايجد وايؿ اغرة  ٓ( ..الةؿع فقفها َٓ ِغ َقه ًة ()11
ِ
فِ َقفهها َع ه ْق ٌـ َج ِ
اب
ار َي ه ٌة ( )12ف َقفهها ُاه ُهر ٌر م ْر ُفق َع ه ٌة (َ )13و َأ ْكه َهق ٌ
45

ِ
هل َم ْ ُثق َثهةٌ).
م ْق ُضق َع ٌة (َ )14وك ََؿهار ُ َم ْ ه ُػق َف ٌة (َ )15وز ََرابِ ُّ

()1

ففههل غار بههة إزعههاج وأباطقههؾ ،وعققكفهها جاريههة ،نههد امههتألت
أكقابفا بايـعقؿ  ،مع واائد مفقلة يؾجؾقس  ،واي ُةط ايزرابل
ِ
مـبقرة يف كؾ جاكب ُ ،
فضؾف  ،إكف جقاغ كريؿ .
مـ
كةلا اهلل ْ

()1

اقرة ايغاشقة.
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َٜ /12كَُٜ ٍُٛا يَ ِٝتَٓٔ ٞقَدََِٓتُ ٔيحََٝاتٔٞ

()1

ِ
ُ
والظفر يؾعقان اي قاطـ  ،ويؼقا
،
ايحؼائؼ
الـؽبػ
ايؼقامة
 يف
ُ
كثقهرا
متحةرا عؾك ما فرط يف جـب اهلل ،وند أار
ايعاصل
ً
ً
ت يِ َح َقاالِل } أي ايدائؿهة اي انقهة،
 ،وبدّ غ حقاالف س { َيا َي ْقتَـِل َند ْم ُ
صايحا ،واع ًقا م اركا  ،كؿا ناا العايكس { َي ُؼ ُ
قا َيا َي ْقتَـِل
عؿة
ً
ً
هقا ا ه ِ ًقة يهها وي َؾ َتههك َيقتَـِههل َيههؿ َأال ِ
ِ
خه ْهذ ُف َة ًكهها
ْ
ْ
االخَ ه ْهذ ُت َمه َهع اير ُاه َ
َ َْ
َخ ِؾ ًقة} (.)2

 ويف أية ٌ
غيقؾ عؾك أن ههذه يقةهت بحقهاة يتعهب ٕجؾفها ،
وأن ايحقههاة ايتههل يـ غههل ايةههعل يف الح ههقؾفا وكؿايفهها  ،ويف
()1

اقرة ايػجر .آية (.)24

()2

اقرة ايػرنان .آية (.)27
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التؿههقؿ يههذاالفا ،هههل ايحقههاة ايؿ فجههة يف غار ايؼههرار ،فنكفهها غار
غقر مجذوك) .
ايخؾد واي ؼاء ( عاا ًء َ

ِ
ويف ِ
يؾحقهاة  ،واإليغهاا
أية كد ٌا ،ومـبمه مـ اقء ايػفؿ
يف ايغػؾههة ،وضههقاع ايفههد  ،واههقء اي ههح ة  ،وهجههر ايههذكر،
بعضـا
وإهؿاا ايقاج ات  ،وآغترار بايؿؾذات…! فؽؿ اقخؾدُ ُ
يف ايدكقا .. ،ففاهؿ ايـهاس ُيتخاػهقن مهـ حقيـها  ،فؾؿهاكا ٓ كجهدُّ
وكتدارة  ،وكةارع يف مرضاة اهلل ..
أنهرب ايـهاس
ٕكف يف أخرة ا ُقخذا ايؿعهرض  ،ويتركهف
ُ
إيقهههف ( َفققمتِه ٍ
ههذ َٓ ُي َعه ِّ
ههذ ُب َع َذا َبههه ُف َأ َحهههدٌ ﴿َ ﴾25و َٓ ُيقثِه ُ
ههؼ َو َثا َنههه ُف
َْ َ
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َأ َحههدٌ )()1س أي يههقس أحههد أشههد عههذابا مههـ العههذيب اهلل مههـ ع ههاه،
فايخاب شديد ،وايـار مقحبة  ،ويقس أحدٌ أشد ن ضا ووثؼا مـ
ايزباكقة ايغةظ ايبداغ ،يؿـ كػر بهربفؿ عهز وجهؾ ،وههذا يف حهؼ
ايؿجرمقـ مـ ايخةئؼ وايظايؿقـ.
ويف أية العظقؿ ما يؽهقن يف أخهرة  ،ومها يؽهقن فقهف مهـ
يجهههب أن الحؿؾـههها عؾهههك ايخهههق وايتلههههب ،
خاهههقرة وٓآا.
ُ
وااتذكار ما يف ايدار أخرة مهـ جحهقؿ ناالؿهة  ،أو جـهة كاعؿهة .
فقعهههدُّ يفههها ايع هههد ايعهههدة ،ويحهههذر ايغػؾهههة ،وي هههاغر ايهههك ايااعهههة
( َو َا ِ
ار ُعقا إِ َيك َمغ ِْػ َر ٍة ِم ْـ َر ِّبؽ ُْؿ َو َجـ ٍة َع ْر ُض َفا ) ( )2اقرة ٓاا عؿران
ائركا .
 .ايؾفؿ أحل نؾق َبـا  ،وأيؼظ ب َ
()1

اقرة ايػجر .آية (.)26

()2

اقرة ٓاا عؿران .آية (.)133
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 /13أَ َٜحِطَبُ إَٔ ئَّ َٜكِ ٔدزَ عًَََ ٘ٔ ِٝأحَدْ

()1

 مفؿا كاكت َ
نقاة ،أو أمقايؽ  ،أو جاهؽ  ،اهقلالل بهؽ اهلل،
فؼقالف كافذة  ،وندرالف عايقة  ،كؿا ناا ا حاكف متعج ًا مـ كيؽ
يؼدر عؾقف أحد) وياغك
ايؿةتؽ ر ايػخقر س (
ُ
أيحةب أن يـ َ
ويػتخر بؿا أكػؼ مـ إمقاا عؾهك شهفقات كػةهف .فهه { َي ُؼ ُ
هقا
ْت َم ًآ ُي َدً ا }( )2أيس كث ًقرا ،بعضف فق بعض .واؿك اهلل
َأ ْه َؾؽ ُ
العايك اإلكػا يف ايبفقات وايؿعاصل إهةكًهإ ،كهف ٓ يـتػهع
ايؿـػؼ بؿا أكػؼ ،وٓ يعقغ عؾقف مـ إكػانف إٓ ايـهدا وايخةهار

()1

اقرة اي ؾد .آية (.)5

()2

اقرة اي ؾد .آية (.)6
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وايتعب وايؼؾة ٓ ،كؿهـ أكػهؼ يف مرضهاة اهلل يف اه قؾ ايخقهر،
فنن هذا ند الاجر مع اهلل ،ورب أضعا أضعا ما أكػؼ .
 فههليـ اههقذهب مههـ معان ههة ربههف العههايك  ،وحةههابف ايقانههع،
وشفقغ كيهؽ ايقهقا ايػظقهع  ،ايؿهمكن باكتفهاء ايهدكقا ،وضهقاع
ايقاهب ايؿـان ،واقؿحؼفا يف حقـفها ،
الؾؽؿ إمقاا … فاهلل
ُ
ُ
كؿا ناا العايك س( َف َة َال ْع َج ْؾ َع َؾ ْق ِف ْؿ إِك َؿا َك ُعدُّ َي ُف ْؿ َعهدا ا) ونهاا
ِ
قن ك ََؿها ال َْلك ُ
هار
هقن َو َي ْهل ُك ُؾ َ
يـ َك َػ ُروا َيت ََؿت ُع َ
س( ايذ َ
ُهؾ ْإَ ْك َعها ُا َوايـ ُ
َم ْث ًقى َي ُف ْؿ ) (.)1

ُ
ابهـ ٓاغا
فايؿؾؽ هلل،

ُ
وايؽقن بقديف  ،وايرز إيقف  ،وأكهت يها َ
هايؽ ٓ محاية ِ ،
ٌ
فؾؿ ايؽ ُهر وايعـهاغ  ،وايخق هة واإلعهراض ..
()1

اقرة محؿد .آية (.)12
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ويههق الػؽههروا يف ايؼقامههة ونههد شههاهدوا أغيتفهها  ،مهها ونعههقا فقؿهها
وونعقا مهـ ضهةا وغهرور  ،يؼهقا عؾقهف اي هةة وايةهةا يف
ِ
ِ
ِ
قام ِهةٓ ،
قؿ ايةؿ ُ
قـ َيهق َا ايؼ َ
اي حقحقـ س إكف َي َق ْلالل اير ُج ُؾ اي َعظ ُ
ِ
ِ
ي ِز ُن ِعـْدَ اهلل ِ جـاح بع َ ٍ
قام ِهة
َ َ َُ
يفهؿ َيهق َا ايؼ َ
قؿ ْ
قضة ،ا ْن َرؤُ وا { َفة كُؼ ُ
َ
و ْزكًا}(..)1
 وإن حهههههههؼ ايؼهههههههقة بهههههههذ ُيفا يف ايااعهههههههات  ،وايؿهههههههاا يف
مظاكف ايؿحتهاجقـ  ،وايجهاه يف مـهافع ايـهاس ٓ ،اهقؿا وههل
ِ
هات رباكقههة  ،حؼفهها ايبههؽران ويههقس ايعـههاغ
هؿ إيفقههة  ،وه ه ٌ
كعه ٌ
وايؽػران.

()1

اقرة ايؽػ .آية (.)145
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 ونههد مههـ َ اهلل ع ههاغه أعقـًهها وأيةههـ ًة  ،وهههداهؿ ايـجههديـ ،
فظفههرت طههر ُ ايخقههر مههـ ايبههرور  ،ومقاضههع ايـػههع مههـ
يتامها ومةهاكقـ  ،ويهقس
ايضر ،وكيؽ ايؿاا حؼهف يف أهؾهف  ،أ ً
غقاي ًة  ،واكحرا ايؿةتؽ ريـ ..وا ُق ُ
ةهلا ايع هاغ يهقا ايؼقامهة
عههـ جههقارحفؿ وكقههػ ااههتعؿؾقها  ،وأمههقايفؿ ومهها صههـعقا
بفا ..،واهلل ايؿقفؼ وايفاغي إيك اقاء اية قؾ.
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 /14قَدِ َأفًَِحَ ََِٔ شَنَٓاَٖا

()1

هتؼقؿ اله ُ
هرة ايههـػس يف ايههدكقا عؾههك هقاههها واختقارههها
 ٓ يةه ُ
ٍ
ومهةه مزيزيهة ،وايتقاهع
مػهاالـ ناالؾهة ،
ايػاإ ،ن ايدكقا فقفا
ُ
كهان ايػهائز فقفها
فقفا
ممكن يفا بايفةة وايضةية … ومـ ثؿ َ
ٌ
مـ زكاها وحؿؾفا عؾك طاعة اهلل ،وجاهدها يف مرضاالفَ (..ندْ
اها) )2( .ناا ايحةهـ
اب َم ْـ َغا َ
اها ﴿َ ;﴾9و َندْ َخ َ
َأ ْف َؾ َ َم ْـ زَك َ
اي ري رحؿهف اهللس " نهد أفؾه مهـ زكهك كػةهف  ،فلصهؾحفا
ّ
وجهؾ( ،ونهد خةهر مهـ غاهاها)
وحؿؾفا عؾهك طاعهة اهلل عه ّز

()1

اقرة ايبؿس .آية (.)9

()2

اقرة ايبؿس .آية (.)14
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أهؾؽفهها وأضههؾفا وحؿؾفهها عؾههك ايؿع ههقة ،فجعههؾ ايػعههؾ
يؾـػس".
 وناا ابـ ايؼقؿ رحؿف اهلل يف ايجقاب ايؽايفس " ند أفؾ مهـ
ك ّرها وأعةهها بااعهة اهلل وأإلفرهها ،ونهد خةهر مهـ أخػاهها
ايـػقس ُ
مثؾ مع قة
وح ّؼرها وصغرها بؿع قة اهلل .فؿا صغّر
َ
وشرففا ورف َعفا ُ
مثؾ طاعتف " .
اهلل ،وما ك رها ّ
ِ
ايتزكقة محاا ة يفا ومجاهدة  ،ناا ابـ ايؼقؿس «فهنن زكهاة
 ويف
(ايـػس) وطفارالفها مقنهق عؾهك محااه تفا ،فهة الزكهق وٓ
الافههر وٓ ال ههؾ أي تههة إٓ بؿحااه تفا ...ف ؿحااه تفا ياؾههع
عؾك عققبفا وكؼائ فا فقؿؽـف ايةهعل يف إصهةحفا» .نهاا اهلل
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ِ
ت
هس مها َنهد َم ْ
يـ َٓامـُهقا اال ُؼهقا اهللَ َو ْيتَـ ُظ ْهر َك ْػ ٌ
العايكس { َيا َأ ُّي َفا ايذ َ
قن}(( )1ايحبرس .)18
يِغ ٍَد َواال ُؼقا اهللَ إن اهللَ َخ ِ ٌقر بِ َؿا َال ْع َؿ ُؾ َ

ِ
وحؿؾفهها عؾههك ايعؾههؿ وايههذكر ،
الؽههقن بههايؼرٓان
 وايتزكقهه ُة
ُ
وزمفهها بؿؽههارا
ومجايةههة ايخقههار ،وايت اعههد عههـ ايؿـفقههات ِّ ،
إخة  ،وايعاغات ايحةـة  ،وضد كيؽ الداقتفا والحؼقرهها
بايؿعاصههل وركههقب ايبههفقات  ،ونؾههة ايههذكرى وآعت ههار
…واهلل ايؿةتعان ..
 وكؿهها أن ايجةههؿ يـؿههق باياعههاا وايههزاغ ،وايههزروع بايؿههاء
شهقخ
وايتعاهد  ،كذيؽ ايؼؾب ٓبد يف مـ زاغ وطعاا  ..وناا
ُ
اإلاههة ِا ابههـ القؿقههة رحؿههف اهللُ س" وايزكهها ُة يف ايؾغههة ايـؿههاء
وايزياغة ،ويف اي ةح يؼهااس زكها ايبهلء إكا كؿها يف اي هةح،
( )1اقرة ايحبر ..آية (.)8
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ؽؿ َهؾ وي هؾ ،
ُ
فايؼؾب يحتاج أن يتربك فقـؿق ويزيد  ،حتهك َي ُ
كؿا يحتاج اي دن أن يربك بإغذية ايؿ هؾحة يهف ،وٓ بهدّ مهع
يضهره فهة يـؿهق اي هدن إٓ بنعاائهف مها يـػعهف
كيؽ مـ مـع مها
ّ
ومـهههع مههها يضهههره ،كهههذيؽ ايؼؾهههب ٓ يزكهههق فقـؿهههق ويهههتؿ
صةحف ،إٓ بح قا ما يـػعف وغفع ما يضره ،وكذيؽ ايزرع
ُ
ٓ يزكق إٓ بفذا ".
ّ 
َ
هقب
روحؽ بايااعات  ،وصـْفا مـ ايؿقبؼهات حتهك ال
فزة
َ
ايحقا َة اياق هة  ،والةهعدَ اهعاغ ًة غهامرة ٓ ،يخايافها شهؼا ٌء وٓ
بمس… واهلل ايؿقفؼ .
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َ /15ف َأِْ َرزِ ُتهُِِ َْازّا تًََظَٓ٢

()1

كار ايدكقا أو يؿةـاها ُأوجعـا والـؽدكا  ،فؽقهػ بهاهلل
 إكا رأيـا َ
هقاجها  ،وزفهرت
 ،بـار أخرة  ،ايتل الؾظت يف ًا  ،واشهتعؾت ً
َارا َال َؾظك)  .ويهؿ
زفقرا كؿا ناا ا حاكف والعايك س( َف َلك َْذ ْر ُالؽ ُْؿ ك ً
يقصػ شل ٌء بايؼ

وايخاقرة وايةعة وايفةة كـار أخرة

…ففههل متؾظق ه ٌة ناالؿههة  ،ومؾتف ههة حارنههة… فلكههذرالؽؿ أيفهها
بعضهها  ،وهههل كههار جفههـؿ،
ايـههاس كههارا التههقهج نههد أكه َهؾ بعثفهها ً
يؼهههقاس احهههذروا أن الع هههقا ربؽهههؿ يف ايهههدكقا ،والؽػهههروا بهههف،
َفت ْ َؾقكفا يف أخرة .ونقؾس الؾظك ،وإكؿا هل التؾظك…،

()1

اقرة ايؾقؾ .آية (.)14

58

 ويذيؽ كان مـ هديف ص ّؾك اهللُ عؾقف واؾؿ آاتعاك ُة مـ ايـار
غبر كؾ صةة يف ايتبفد  ،ويف ايؿةاء واي اح (ايؾفؿ أجهرا
َ
مـ ايـار)  .وهل ٌ
أهؾ يذيؽ بة ب الؽررها يف ايؼرٓان  ،وشهدة
أوصاففا  ،وعظؿة ايحديث عـفا…
ُ
يهقرث يف ايؼؾهب
والدبر معـك ايـهذارة هـها  ،وشهدة ايتؾظهل،

ُ
خق ًفههها ايجابقههها  ،يؿهههـ ُ ايعؿهههؾ ،وايػؽهههرة ايحقهههة  ،وايجهههد
ِ
ههؿ
ههق َال ْع َؾ ُؿه َ
(واهلل َيه ْ
ايؿاؾهههقب  ،وصههه حهههديث س َ
ههقن َمههها َأ ْع َؾه ُ
هقة  ،و َي َؽقهتُؿ كَثِقهرا  ،ومها َال َؾهذ ْكالُؿ بِايـِّة ِ
ِ
ِ
هاء َع َؾهك
َ
ْ
ً ََ
َي َضح ْؽت ُْؿ َنؾ ً َ َ ْ ْ
ش ،و َيخَ ههرجتُؿ إِ َيههك اي هعدَ ِ
ون إِ َيههك اهللِ)  .نههاا
ات ال َْجه َهل ُر َ
ُّ ُ
ا ْي ُػه ُهر ِ َ َ ْ ْ
رأيهت  ،وعؾؿهتؿ مها عؾؿهت
ايـقوي رحؿف اهلل س" يق رأيتؿ ما
ُ
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مؿا رأيتهف ايقهقا ون هؾ ايقهقا ٕ ،شهػؼتؿ إشهػانا بؾقغها  ،ويؼهؾ
ِ
ضحؽُؽؿ  ،وكثر بؽاؤكؿ" .
هؾؿ ايع ههدُ خارههها  ،ويـجههق مههـ فقاجعفهها  ،عؾقههف
 وحتههك يةه َ
بةؾقة طريؼ إخقار  ،والربقة ايـػس إيؿاكقها وروح ًقها ٕ ،كفها
مـهزٓ يؽهؾ كي ِشهؼقة وبؾقهة ٓ( ..ي هةها إٓ
حقـتذ اتؽقن ً
ُ
يحقط بف مـ جؿقع جقاك هف إٓ
إشؼك) أي ٓ يدخؾفا غخقٓ
شؼل مـفجا وعؿة واؾقكا  (.. .ايذي كَهذ َب
إشؼك ،ايذي َ
هـ أوامههر اهلل  ،واهلل
َو َاله َهقيك) كههذب بلخ ههار ايبههرع  ،والههقيك َعه ْ
ايؿةتعان .
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ههات وجهههقغ ايـهههار  ،ومبهههروعق ُة
ويف ايهههـص ايؼهههرٓااس إث ه ُ
آاتعاكة مـفا ،وايتخق ُ مـ عظؿتفها  ،وآاهتعدا ُغ يفها بحةهـ
ايعؿؾ ،وايتقنل ايةؾقكل ،والجديد اإليؿان  ،وصهقن ايجهقارح ،
وايتزوغ باي ايحات (واقجـ فا إالؼك)  ،واهلل ايؿقفؼ .
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َ /16فأَََٓا ايِ َٝتٔ َِ ٝفًََا َتكَِٗسِ
ِ
وروعتههف ،حػ ُظههف يحؼههق ايا ؼههات
 مههـ جؿههاا اإلاههةا
ايضعقػة ،مـ أيتاا ومةاكقـ ومعقزيـ  ،فلمركا بايرحؿة بفؿ،
وعدا نفرهؿ وإلؾؿفؿ  ،كؿا ناا هـا يف اقرة ايضحك س ( َف َلما
ِ
هههت يتقؿهههها فهههه واة اهلل
هههر) )1( .أي س كؿهههها كـه َ
هههقؿ َفه َ
هههة َال ْؼ َفه ْ
ا ْي َقته َ
وأكرمؽ ،فة الؼفر ايقتقؿ  ،أي س ٓ الذيف والـفره والُفـف  ،ويؽـ
أحةههـ إيقههف  ،والؾاههػ بههف ،وكههـ يؾقتههقؿ كههإب ايههرحقؿ ،
وارحهؿ
وايراعل ايؾاقػ ،وايؿمازر ايرؤو  ،امةه غمعتهف،
ْ
ضعػفَ ،
وأاعد كػةقتف .

()1

اقرة ايضحل .آية (.)9
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مؽةههقر ايجـههاح ،فؼقههدُ ايـ ههرة ،نؾقههؾ
وايقتههقؿ يف صهه اه

ُ
ُ
ايحاجة  ،ويؾزمف مـ يرعاه ويؽػؾف  ،وند يعقش فؼهرا مضهـ ًقا ،
كدب اإلاةا إيهك ايؽػايهة وايرحؿهة
بة ب فؼدان ايعائؾ ،يذا َ
واإلحةههان  ،نههاا صههؾك اهلل عؾقههف واههؾؿ س( أكهها وكافههؾ ايقتههقؿ
كفاالقـ َو َن َاا بِنِ ْص َ َع ْق ِف اية ا َب ِة َوا ْي ُق ْا َاك).
 فا ْغكُف مـؽ وأكػؼ عؾقف ،ون ّؾف ،وامة عؾهك رأاهف  ،واجعهؾ
مـف ا ًا يؿؽارا إخة  ،وطريؼا ايك ايجـة وايةعاغة .
باب
 ويقعؾ ِؿ
ايؿممـ ايتايل يؾؼرٓان  ،أن ايرحؿ َة وكػاية ايقتقؿ ٌ
ُ
ب يف اكهدحار إاهؼاا
إيك ايجـهة  ،ومـجها ٌة مهـ ايـقهران ،واه ٌ
ارع ايةقء .
صـائع ايؿعرو الؼل م
وايؿخاطر ٕ ،ن
َ
َ
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كةائؿ كاة ايثهقاب ،وكهؾ ايا ؼهات
 ويذيؽ ٓ كحر ُا أكػةـا
َ
ايؿةتضههعػة بحاجههة مااههة يؾعاههػ وايرحؿههة ،ويههذيؽ نههاا
عؼ فهها س ( َو َأمهها ايةههائِ َؾ َفه َهة َالـ َْفه ْهر) ٕن كيههؽ يـههايف اإلاههةا،
ويضهها ُغ ايؿههروءة ،ويههقس مههـ ايعههدا آجتؿههاعل  ،وايت ه خل
اإليؿههاا ( ..إكؿهها ايؿممـههقن إخههقة ) وهههذه إخه ّهقة مؼتضههاها
ايتعاضد وايت زر ،وايرحؿة واإلرفا  ،فاهلل رفقؼ يحهب ايرفهؼ
ِ
ايرفؼ ما ٓ يعال عؾك ايعـػ  ،وإن اهليؽ
كؾف ،ويعال عؾك
جؿهقة  ،كؿها نهاا يف مقضهع ٓاخهر س
مةؽقـ فلج ف أو رغه ر ًغا
ً
( َوإِما ُال ْعرِ َضـ َعـ ُْف ُؿ ا ْبتِغَا َء َر ْح َؿ ٍة ِم ْـ َر ِّب َ
هؿ
ؽ ال َْر ُج َ
قها َف ُؼ ْهؾ َي ُف ْ
قرا) ( )1اقرة اإلاراء.
َن ْق ًٓ َم ْق ُة ً
()1

اقرة اإلاراءأية (.)28
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هقر يؾرحؿههة وايعـههػ ،فاجعههؾ مههـ كقافههذ
ويف ايحقههاة صه ٌ
ايرحؿههة ا ه ا يـقههؾ ايثههقاب ،وبؾههقغ ايجـههان  ،واكبههراح اي ههدر،
والحؼقههؼ ُيحؿههة آجتؿههاع وايتعههاون  ،فؿههـ ٓ َيههرحؿ ٓ ُيههرحؿ ،
يرحؿ اهللُ مـ ع اغه ايرحؿاء ..
وإكؿا
ُ
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طسّا
طسِ ِ ُٜ
 /17فَ ِإَٕٓ ََعَ ايِعُ ِ

()1

 ط قعه ُة ايحقههاة متؼؾ ه ٌة مهها بههقـ عةهرٍ ويةههر ،واه ٍ
هعة وضههقؼ،
ُ
َ
ِ
البهعر بهذيؽ…!! ففهل كهذيؽ ،
ايخةئهؼ
وغـك وفؼر ،وكؾ
ُ
كاكهراُّ .
ْ
فؽهؾ
صهابرا
والؽقػ معفا مممـًها
عةالفا،
وان ؾفا عؾك ّ
ً
ً
ُ
ياهقا بفها ايحهاا
شدائدها إكؿا الفقن باي ه ر وايهذكر  ،ويهـ
اههتػرج بعههقن اهلل ورحؿتههف ،نههاا العههايك يف اههقرة ايبههرح س
ُ
ُ
اقزوا
( َفنِن َم َع ا ْي ُع ْةرِ ُي ْة ًرا ﴿ ﴾5إِن َم َع ا ْي ُع ْةرِ ُي ْة ًرا ) .أي
والـزاح كؾ ايبدائد .
ايعةر وايغؿ،
ُ
عةهر
 وهـا ببار ٌة عظقؿة ،وأكقار رحؿاكقة ،أكهف كؾؿها وجهد
ٌ
ههر يؼاركفههها
وصهههعقبة ،أو حضهههرت بؾقههه ٌة وكؼؿهههة  ،فهههنن ايقةه َ
()1

اقرة ايبرح ..آية (.)5
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وي ههاح فا ،حتههك يههق غخههؾ ايعةه ُهر جحههر ضههب يههدخؾ عؾقههف
ايقةهههر ،فلخرجهههف  ،واكػرجهههت إمهههقر  ،كؿههها نهههاا العهههايكس
{ َا َق ْج َع ُؾ اهللُ َب ْعدَ ُع ْةرٍ ُي ْة ًرا} وص نقا ايـ ل صؾك اهلل عؾقف
هرج مههع ايؽههرب ،وإن مههع ايعةههر يةههرا " .
واههؾؿس " وإن ايػه َ
ِ
نريب…
وكؿ هلل مـ عةر ويةرٍ…وكؿ هلل مـ فرجٍ
 فههة الةههت ائ ايزمههان  ،والقكههؾ عؾههك ايؿههقيك  ،واككههر اهلل،
هائة  ،وإيههاة وايتضههجر
وعههش ايحقهها َة باكبههراح  ،وكههـ متػه ً
وايةههههخط ،فؼههههد كههههرر اهللُ كيههههؽ ايقةههههر  ،وببههههر بههههايػرج
ظػهر
(إِن َم َع ا ْي ُع ْةرِ ُي ْة ًهرا ) ويهـ
َ
يغؾهب عةهر يةهريـ ،ويهـ ي َ
كرب بنيؿان والقكؾ ..
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ههقن إعةهههار وايضهههقؼات  ،بهههذكر ربفهههؿ
ههقن يغؾ ه َ
 وايؿممـه َ
والقكؾفؿ عؾقف  ،واهعقفؿ يف ايحقهاة بنيؿهان واكبهراح ،وغيؿهة
اي ر وايبؽر  ،وبؿحافظتفؿ عؾك أككار اي ه اح وايؿةهاء ،
فة يزاا يةاكُؽ رط ًا مـ ككر اهلل .

 وبايذكرِ
ويـبرح اي هدر،
والؾقـ اي عاب،
الـزاح ايبدائدُ ،
ُ
ُ
ُ
والـؽةر ايعقائؼ  ،وال ُ
ُهذيؾ ايؿضهايؼ  ..وايؿفهؿ أن ٓ يهدب يف
ُ
كػقاهههـا ايقهههلس  ،وٓ يؼتؾـههها اإلح هههاط  ،وٓ يتةهههؾط عؾقـههها
ب ﴿﴾7
ايقهـ…،
وختؿ ا حاكف ايةقا ( َفنِ َكا َف َر ْغ َ
ت َفا ْك َ ْ
َ
َوإِ َيك َر ِّب َ
ب) )1( .أيس إكا الػرغت مـ أشغايؽ ،ويؿ ي َهؼ
ؽ َف ْار َغ ْ
يف نؾ ؽ ما يعقنف ،فاجتفد يف ايع اغة وايدعاء عؿة وإيحاحا ،
()1

اقرة ايبرح.آية (.)8
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وأعظ ه ِؿ ايرغ ههة يف إجابههة غعائههؽ ون ههقا ع اغاالههؽ  .وٓ
الؽـ مؿهـ إكا فرغهقا والػرغهقا ،يع هقا وأعرضهقا عهـ ربفهؿ وعهـ
ككره ،فتـتفل حقاالُفؿ ايك ايخةار ،وشموكفؿ إيك ايػـاء .
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 /18ثَُِٓ زَدَ ِدَْاَ ُٙأضِفٌََ ضَافًٔٔنيَ

()1

 كه ُّهؾ مةههتؽ رٍ مؽه ٍ
هقره فظقعهها ،
هذب ب يههات اهلل اه
ُ
هقؽقن م ه ُ
ههقٓ  ٓ ،ياههها  ..يف أاه ِ
ههػؾ ايةهههافؾقـ  ،وأههههقن مـهههازا
مفه ً
ِِ
قـ) فهرغهؿ اهلل
ايغاويـ ،ناا العايك س( ُثهؿ َر َغ ْغكَها ُه َأ ْاه َػ َؾ َاهافؾ َ
ههدركات
يف أاهههػؾ اهههافؾقـ ،أيس أاهههػؾ ايـهههار ،يف أخ هههث ايه َ
وايؿـازا  ،مقضع ايع اة ايؿتؿرغيـ عؾك ربفؿ .مع أكف خؾؼ
هدٓ يف أحةههـ الؼههقيؿ  ،ويؽههـ يههؿ يغههـ عـههف كيههؽ
هقة معته ً
جؿه ً
ايبؽؾ  ،ون ّ ر يف مرضاة اهلل العايك .

()1

اقرة ايتقـ.
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ُ
وههان خؾ ًؼها ،
وايةػاا ما كان مـزٓ  ،إٓ يؿـ ا ُػؾ عؿة ،

َ
إعراضا وكؽاغا  ،ونقؾ ايهرغ إيهك ِ
ً
أركا ايعؿهر ،والؽهد ِر
و ُعر
اي حة ،وزواا ايـباط وايؼقة .
 ويف أيههة غيقه ٌهؾ عؾههك وجههقغ ايـههار ،وأكفهها مثههقى ايؽههافريـ
وايؿـافؼقـ ،فقجب آالعاظ  ،واخذ ايحذر ،ومران ة اهللُ عؾهك
كؾ حاا..

ِ
وحةههـ
هـ ايخؾؼههة وايتؼههقيؿ ،غيقههؾ عؾههك نههدرة اهلل ُ
 وحةه ُ
إكعامف عؾهك ع هاغه ،وحؼفها ايبهؽر وحةهـ ايعؿهؾ  ،وايتهزاا
شههرائعف  ،وأن ٓ القضههع يف معاصههقف ومغاضه ف .ويف ايحههديث
هقن فقفؿها كثقهر مهـ
ناا صهؾك اهلل عؾقهف واهؾؿ س( كعؿتهان مغ ٌ
ايـاسس اي ح ُة وايػراغ ).
71

ِ
يـ َٓامـُقا َو َع ِؿ ُؾقا
 ثؿ ااتثـك ال ارة والعايك أهؾ اإليؿان (إِٓ ايذ َ
ِ ِ
هؿ َأ ْجه ٌهر َغ ْقه ُهر َم ْؿـُه ٍ
هقن ) .إٓ َمههـ مههـ اهلل عؾقههف
اي ههاي َحات َف َؾ ُفه ْ
وحةههـ ايفدايههة  ،ف ُقههدعقن إيههك
باإليؿههان وايعؿههؾ اي ههاي ُ ،
ايجـان مةروريـ َ { ،ف َؾ ُف ْؿ } بهذيؽ ايؿـهازا ايعايقهة ،و { َأ ْج ٌهر
َغ ْقه ُهر َم ْؿـُه ٍ
هقن} أيس غقههر مؼاههقع ،بههؾ يههذات متههقافرة ،وكعههؿ
زاهرة ،ومةاكـ خايدةُ ،
كةلا اهلل العايك مـ فضهؾف  ،اهلل وفؼـها
يتؼاة ،واجعؾ عؿؾـا يف رضاة .
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 /19ا ِقسَ ِأ بٔاضِِِ زَبٔٓوَ ايَٓرٔ ٟخًََلَ

()1

ومعايؿ اي فجة وآفتخار ،ومراكه ُز ايـهقر
اهج ايعؾؿ،
 هـا م ُ
ُ
وايفداية ُ ..
أوا ٓاية يف كتابـا ،ومـفاج حقاالـا غعق ٌة إيهك ايعؾهؿ
ِ
وطؾههههههههههب ايههههههههههقعل وآاههههههههههتـارة . .
وايؼههههههههههراءة ،
اا ه ِؿ َر ِّبه َ
هؽ ايه ِهذي َخ َؾه َهؼ) نقههؾس معـههاهس متؾ ِّ ًةهها بههذيؽ.
(ا ْنه َهر ْأ بِ ْ
ونقههؾس مةههتعقـًا بههذيؽ :يعـههلس انه ْ
هرأ مةههتعقـًا بااههؿ اهللٕ :ن
خقر ،وكؾفا إعاكٌة ،يةتعقـ بفا اإلكةهان
أاؿا َء اهلل العايك كؾفا ٌ
اإلكةهان
عؾك شموكف ونضهاء حقائجهف  ،ويهذيؽ يةهتعقـ بفها
ُ
عؾههك وضههقئف ،ويةهتعقـ بفهها عؾههك أكْؾههف ،ويةههتعقـ بفهها عؾههك
عؿؾف وغخقيف وخروجف وغايب أحقايف .
()1

اقرة ايعؾؼ.
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العظقؿ ايعؾؿ ومح تف ،وطؾهب
 وفؼ ُف هذا ايـص ايؼرٓاا  ..يعـل
َ
ايؿعرفهههة  ،ومةزمهههة ايعؾؿهههاء  ،واي حهههث عهههـ ِحؾه ِ
ههؼ ايعؾهههؿ
وايههذكر ،ويههزوا ايؼههراءة  ،ويف ايحههديث نههاا صههؾك اهلل عؾقههف
َ
اؾؽ طري ًؼا يؾتؿس فقف عؾؿه  ،اهفؾ اهلل يهف بهف
واؾؿ س ( مـ
طري ًؼا إيك ايجـة).

 ويذيؽ يقؽـ يؽ مهـ يقمهؽ اهاع ًة أو اهاعات يؾؼهراءة يف
ايههذكر وكتههب ايعؾؿههاء ،وايعؾههقا ايؿػقههدة  ،وأجه ّهؾ مهها يؼههرأ
ايؼهههرٓان ،ثهههؿ إحاغيهههث وشهههروحفا  ،وايػؼههه ُف وأحؽامهههف ،
ُ
وآعتؼاغ وأصقيف  ،وايتػةقر ومعاكقف  ،وايتقاريخ وغرواف .
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اإلكة َ ِ
هـ َع َؾ ٍهؼ ( )2ا ْن َهر ْأ َو َر ُّب َ
هؽ
هان م ْ
 ثؿ ناا اه حاكفس ( َخ َؾ َهؼ ْ ِ َ
ْإَك َْر ُا ( )3اي ِذي َعؾ َؿ بِا ْي َؼ َؾ ِؿ (َ )4عؾ َؿ ْ ِ
ان َما َي ْؿ َي ْع َؾ ْؿ )
كة َ
اإل َ

()1

س يذكره بلصؾ خؾؼتف وضعػف مـ ايدا ايجامد ،ثؿ كهرر إمهر
بايؼراءة ،واهعة كهرا اهلل وكعؿهف عؾهك ايـهاس نهاا ايبهقخ ابهـ
اعدي رحؿف اهللُ س " فنكف العايك أخرجف مـ باـ أمهف ٓ يعؾهؿ
ويةههر يههف أاه اب
شههقتًا ،وجعه َهؾ يههف ايةه َ
هؿع واي ههر وايػههماغّ ،
ايعؾؿ ،فع ّؾؿف ايؼرٓان ،وع ّؾؿف ايحؽؿة ،وع ّؾؿف بايؼؾؿ ،ايذي بف
الحػههظ بههف ايعؾههقا ،والض ه ط ايحؼههق  ،والؽههقن راه ًهة يؾـههاس
الـقب مـاب خاابفؿ ،فؾؾهف ايحؿهد وايؿـهة ،ايهذي أكعهؿ عؾهك

()1

اقرة ايعؾؼ.آية (.)4
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ع اغه بفذه ايـعؿ ايتل ٓ يؼدرون يفها عؾهك جهزاء وٓ شهؽقر،
مـ عؾقفؿ بايغـك واعة ايرز " .
ثؿ ّ

ِ
شؽر اهلل ِ عؾك ههذه ايهـعؿ  ،وايعـايه ُة بهايعؾؿ
 ومـ
إغب هـا ُ
وايؼراءة ،وجعؾفا غذا ًء يؾروح وايعؼؾ كؿا كغهذي إجةهاا ،
ب إيؿاكـا وخبقتـا  ،الزو ُغكها
والربقة أجقايـا عؾك كيؽ  ،و ّ
أن ا َ
ُ
ايعؿؾ صهايحا ،
مـ ايعؾؿ ايـافع وايعؿؾ اي اي  ،ويـ يؽقن
ٍ
ونراءة كافعة  ،واهلل ايؿقفؼ .
إٓ بعؾ ٍؿ صحق
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 /20إَِْٓا َأِْصَيَِٓا ُٙفٔ ٞيَ ٔ١ًَِٝا ِيكَ ِدزِ

()1

ٍ
ٍ
إلؾؿهة ومؼهت  ،حتهك كهزا
جاهؾقة وشهر ،ويف
ايـاس يف
 كان ُ
حؽقؿ يف يقؾة ايؼدر ايبريػة ،وايتهل مهـ خةيفها حهؾ
ايذكر اي
ُ
ُ
إرض
هرٓان وبزغههت أكههقاره  ،وه ّؾههت أفراحههف  ،وأشههرنت
ايؼه ُ
بـقر ربفا  ،ناا ابـ ع اس رضهل اهلل عـهف وغقهره س " أكهزا اهللُ
ايؼرٓان جؿؾ ًة واحدة " ،مـ ايؾقح ايؿحػهقظ إيهك بقهت ايعهزة
ٍ
ثهةث
مـ ايةؿاء ايدكقا  ،ثؿ كهزا مػ هة بحةهب ايقنهائع يف
وعبريـ اـة عؾك راقا اهلل صؾك اهلل عؾقف واؾؿ " .

ُ
ايتـزيؾ يف رمضان ايؿ ارة  ،يف يقؾهة ايؼهدر مـهف،
 وكان كيؽ
شهؽرا.
ورحؿ اهلل بفا ايع اغ رحؿه ًة عامهة ٓ ،يؼهدر ايع هاغ يفها
ً
َ
()1

اقرة ايؼدر.
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واههؿقت يقؾههة ايؼههدر ،يعظههؿ نههدرها وفضههؾفا عـههد اهلل ،وٕكههف
يؼدر فقفا مها يؽهقن يف ايعهاا مهـ إجهؾ وإرزا وايؿؼهاغير
ايؼدرية ،ثؿ فخؿ شلكفا ،وعظؿ مؼدارها فؼااس { َو َما َأ ْغ َر َ
اة َما
َي ْق َؾ ُة ا ْي َؼدْ ِر }( )1أيس فنن شلكفا جؾقؾ ،وخارها عظقؿ.

 ومـ خةا َ
كيؽ ايبهر اكتةهب رمضهان مجهدا وشهرفا ،
ُ
وأمركا بايااعهة فقهف وايؿةهارعة يف ايخقهرات  ٓ ،اهقؿا الهةوة
هان اي ِهذي ُأك ِْهز َا فِ ِ
ٓان ُههدً ى يِؾـ ِ
هاس
قهف ا ْي ُؼ ْهر ُ
ايؼرٓان َ ( ،ش ْف ُر َر َم َض َ
وبقـ ٍ
َات ِم َـ ا ْي ُفدَ ى َوا ْي ُػ ْر َن ِ
ان).
َ َ ِّ
ايةر يف إكزايف جؿؾ ًة إيهك ايةهؿاءس الػخهقؿ أمهره ،وأمهر
 نقؾس ُّ
مـ كزا عؾقف :وكيؽ بهنعةا اهؽان ايةهؿقات ايةه ع أن ههذا
()1

اقرة ايؼدر .آية (.)2
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ٓاخههر ايؽتههب ايؿـزيههة عؾههك خههاالؿ ايراههؾ ٕشههر إمههؿ ،نههد
نربـاه إيقفؿ يــزيف عؾقفؿ ،ويهقٓ أن ايحؽؿهة اإليفقهة انتضهت
وصقيف إيهقفؿ مـج ًؿها بحةهب ايقنهائع يفه ط بهف إيهك إرض
بهايـ بقـهف وبقـفها،
جؿؾة كةائر ايؽتب ايؿـزية ن ؾف ،ويؽـ اهلل َ
فجعههؾ يههف إمههريـس إكزايههف جؿؾههة ،ثههؿ إكزايههف مػر ًنهها :البههري ًػا
يؾؿـزَا عؾقف .
ُ
وإغب معف بقعل عظؿة ايؼرٓان ،وضرورة
 وفؼ ُف هذا ايـص
ُ
ايعـاية بف يف كؾ ونت ويف رمضان عؾك ايخ قص  ٓ ،اهقؿا
وفقز ايؾقؾة ايؿ اركة يػق ع اغ َة أيهػ شهفر  ،يهقس فقفها يقؾهة
ايؼدر!..
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َََٚ /21ا أُ َٔسُٚا إِيَّا ئَٝعِبُدُٚا ايًَّ َ٘ َُخًِٔصٔني

()1

ِ
ِ
وخؾههقص ايعؿههؾ يههف،
بتقحقههد اهلل،
 مهها طابههت ايحقهها ُة إٓ
واؾقة اياريؼ ايؿةتؼقؿ  ،ومجاك هة أحهقاا ايبهرة واي دعهة
وايـػا

ِ ِ
ِ
ِ
قـ َي ُف
 ،ناا العايك س ( َو َما ُأم ُروا إِٓ ي َق ْع ُدُ وا اهللَ ُمخْ ؾ َ

يـ ُحـَ َػها َء) .أي مقحهديـ هلل  ،ناصهديـ بجؿقهع ع هاغاالفؿ
ايدِّ َ
﴿حـَ َػها َء﴾
ايظاهرة واي اطـهة وجهف اهلل ،وطؾهب ايزيػهك يديهفُ ،
أيس معرضهههقـ مهههائؾقـ عهههـ اهههائر إغيهههان ايؿخايػهههة يهههديـ
ايتقحقد .وخص اي ةة وايزكاة بايذكر مع أكفؿها غاخهةن يف
ِ ِ
ِ
هقـ﴾ يػضههؾفؿا وشههرففؿا ،والـ قههف
نقيههف ﴿ي َق ْع ُههدُ وا اهللَ ُمخْ ؾ ه َ

()1

اقرة اي قـة .آية (..)4
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ايع ا ُغ إيقفؿا  ،وكقكفؿها ايع هاغالقـ ايؾتهقـ مهـ نهاا بفؿها  ،نهاا
بجؿقع شرائع ايديـ .
 وهـا يف هذه أيهة ايؽريؿهة الظفهر عظؿه ُة ايتقحقهد هلل ،وأكهف
ِ
إعؿاا  ،وخةص ُة ايقجقغ  ،وفضهقؾ ُة اإلخهةص  ،وأكهف
يب
ُّ
ُ
شرط إعؿاا  ،وعةم ُة ايؼ هقا  ،فهة يؼ هؾ اهللُ مهـ ايااعهات
وجفف …!
إٓ ما ُأخؾص يف ،وابتُغل بف ُ

ٌ
واإلخةص يِحا ٌء ثؿهقـ ،نهاا صهؾك
أصؾ مؽقـ،
 فايتقحقدُ
ُ
اهلل عؾقف واؾؿ س( ناا اهللس أكا أغـك ايبركاء عهـ ايبهرة :مهـ
عؿؾ عؿةً أشرة فقف غقري الركتف وشركف ) .ومهـ صهد مهع
اهلل ِ فت عؾقف وبهقرة يهف يف عؿؾهف ،واكبهرح صهدره ،و ُفرجهت
كربتف ،ويف "حديث أصحاب اي خرة "  ،والقاؾ كؾ واحد
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ايؾفؿ
مـ ايثةثة بنخةصف يف عؿؾف هلل العايك ،فؽؾفؿ يؼقاس " ُ
ؽ ا ْبتِغَا َء َو ْج ِف َ
ت َكيِ َ
ؽ َفا ْف ُر ْج َعـا َما ك َْح ُـ فِ ِقف" ،
ْت َف َع ْؾ ُ
َفنِ ْن ُكـ ُ
فؽان صدنفؿ وإخةصهفؿ اه ا يف ايػهرج ،وح هقا ايخقهر
وايػرح .
 ثههؿ مههدح اهلل العههايك كيههؽ ايؿةههؾؽ ( وكيههؽ غيههـ ايؼقؿههة )س
ِ
وإنامه ِهة
ةص
هاإلخ
هار ًة إيههك مهها ُككِه َهر ِمههـ ِع هها َغ ِة اهلل ِ الَعههايك بِه ْ
َ
إشه َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
هـ اي ُ ْع ِهد يِ ْإل ْش ِ
هعار بِ ُع ُؾ ِّهق ُر ْال َتِ ِهف
اي ةة وإيتاء ايزكهاة ومها فقهف م َ
ههد م ِـز َيتِه ِ
وبعه ِ
ههر ِ  ،وايؼ ّقؿهههة س أي كيهههؽ غيهههـ ايؿؾهههة
ه
ايب
يف
ههف
َ
ُْ َ
أعظؿ ٍ
غيـ وأشر طريؼة .
ايؿةتؼقؿة ،
ُ

82

مػتههاح ايجـههة  ،واإلخههةص شههرطف،
 ويههقعؾؿ أن ايتقحقههدَ
ُ
وعةمة كجاحف وصةحف ،وإٓ كان وبآً عؾك صاح ف  ،وفؼـا
يحةـ ايعؿؾ .
اهللُ وإياكؿ ُ
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 /22فََُٔ ِ َٜعٌَُِ َٔجِكَاٍَ ذَ ٖز ٕ٠خَِٝسّا َٜسَُٙ

()1

هقر
 مفؿهها ب َؾغههت بههؽ ايحقهها ُة أو ُشه َ
هغؾت  ،أو حؾههت بههؽ أمه ٌ
ومـاكد فة الزهدن يف خقرٍ ال ـعف  ،أو معرو ال ثف ،أو حةهـة
الـبهرها  ،كؿها نهاا العهايك يف ٓايهة فهاكة جامعهةس ( َف َؿهـ َي ْع َؿ ْهؾ
ٍ
ِ
شرا يره ) .الرغقب
م ْث َؼ َاا َكرة َخ ْق ًرا َي َر ُه  ،ومـ يعؿؾ مثؼاا كرة ً
يف ايخقر ويق ّ
نؾ ،والحذير مـ ايبهر ويهق ههان… ومها احةهـ
ِ
ِ
جقازيهف… ٓ يهذهب
ايخقهر ٓ ُيعهد ْا
يػعهؾ
نقا ايؼائهؾس مهـ
َ
ِ
وايـاس…
ايعر ُ بقـ اهلل
 فةتجدُ حهةو َة كيهؽ يف ايهدكقا ،وثقابهف يف أخهرة  ،ون قيهف
عـههد ايـههاس  ،وااههتؼامة ايةههؾقة ،واههتـفاا عؾقههؽ ايثـههاءات
()1

اقرة ايذاريات.

84

ايبقخ ابـ اعدي رحؿف اهلل س
وايذكر.اياقب ايحةـ  .ناا
ُ
هقة،
وهههذه أي ه ُة فقفهها غاي ه ُة ايترغقههب يف فعههؾ ايخقههر ويههق نؾه ً
حؼقرا.
وايترهقب مـ فعؾ ايبر ويق
ً

وايدرس اي ؾقغُ هـا أن ٓ َ
التؼاا معرو ًفا أو حةـ ًة  ،وأن ال اغر

ُ
زماكههههؽ ،والةه َ
هههابؼ أنراكههههؽ ،وٓ الههههمثر أحههههد ًا بايحةههههـات
وايػضههائؾ ،ويههق مثؼههاا كرة… كههذكرٍ أو اههـة مفجههقرة ،أو
غٓية ،أو كؾؿة طق ة ،أو صدنة ،أو نضاء حاجة ،أو ابتةهامة..
الحؼرن مـ ايؿعرو شقتًا ويق
ناا صؾك اهلل عؾقف واؾؿ س( ٓ
ّ
ٍ
َ
بقجف طؾؼ).
أخاة
أن الؾؼك
 ومؿا ور َغ يف ايةـة اؼل ايدواب عؾك ايعاهش  ،وايهذي نهد
يتؼايف كثقر مـا  ،جاء يف اي حق َأن َر ُا َ
قا اهلل ِ َصؾك اهللُ َع َؾ ْق ِهف
85

َو َاؾ َؿ َن َاا س ( َب ْقـَا َر ُج ٌؾ َي ْؿ ِبل َف ْ
اشتَد َع َؾ ْق ِف ا ْي َع َا ُشَ ،فـَز ََا بِت ًْرا،
ِ
َف َبرِ َب ِمـ َْفاُ ،ثؿ َخ َر َجَ ،فنِ َكا ُه َق بِ َؽ ْؾ ٍ
ث َي ْلك ُ
ب َي ْؾ َف ُ
هـ
ُهؾ ايث َهرى م َ
ا ْي َع َا ِ
شَ ،ف َؼ َاا س َي َؼدْ َب َؾغَ َه َذا ِم ْث ُؾ اي ِذي َب َؾغَ بِلَ .ف َؿ َهأل َ ُخػه ُف ُثهؿ
ِ
ِ ِ
بَ ،ف َبهؽ ََر اهللُ َيه ُف َف َغ َػ َهر َيه ُف ".
َأ ْم َة َؽ ُف بِػقفُ ،ثؿ َرن َل َف َة َؼك ا ْي َؽ ْؾ َ
قا اهللَِ ،وإِن َيـَا فِل ا ْي َ َفائِ ِؿ َأ ْج ًهرا َن َ
َنا ُيقا س َيا َر ُا َ
هاا س "فِهل ك ِّ
ُهؾ
َك ِ ٍد َر ْط َ ٍة َأ ْج ٌر ).
 ويف حديث ٓاخر يف اي حقحقـ س َع ْـ َأبِهل ُه َر ْي َهر َة رضهل اهلل
عـف َن َاا س َن َاا را ُ ِ
ِ
هب
قا اهلل َصؾك اهللُ َع َؾ ْقف َو َاهؾ َؿ س ( َب ْقـ ََؿها َك ْؾ ٌ
َ ُ
ُياِ ُ
قػ بِ َركِق ٍةَ ،ندْ كَا َغ َي ْؼ ُت ُؾ ُف ا ْي َع َا ُش ،إِ ْك َر َأ ْال ُف َب ِغ عل ِم ْـ َبغ ََايها َبـِهل
إِ ْا َرائِ َ
ت َي ُف بِ ِفَ ،ف َة َؼ ْت ُف إِيا ُهَ ،فغ ُِػ َر َي َفها
اا َت َؼ ْ
قؾَ ،فـَ َز َع ْ
ت ُمق َن َفاَ ،ف ْ
بِف) .وكظقرها إزاية إكى عـ اياريؼ ،واهؼل ايؿهاء ،وإطعهاا
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ايجائع وش ففا مؿا هق ٌ
مؼؾؾ أو محتؼر عـد بعض ايـاس نهاا
وإن الهؽ حةهـ ًة يضهاعػفا
العايك س( إن اهلل ٓ يظؾهؿ مثؼهاا كرة ْ
أجرا عظقؿا) واهلل ايؿقفؼ وايؿةتعان .
ويمت مـ يدكف ً
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ِ /23إٕٖ ايِإِْطَإَ ٔيسَبِّ ٔ٘ يَهَُٓٛدْ

()1

خقرات اهلل ِ
وكعؿف  ،غامر ٌة ي ـهل ٓاغا  ،الحهقطفؿ رغهدا مهـ

ُ
ُ
كؾ مؽان ،ومع كيؽ ُّ
ويؽثهر
يؼؾ شؽرهؿ ،ويبه ُّ اعت هارهؿُ ،
طغقاكفؿ وجحقغهؿ  ،كؿا ناا عز وجؾ يف اهقرة ايعاغيهاتس
ههان يِرب ِ
( إِن ْ ِ
ههف َي َؽـُههق ٌغ ) إن اإلكةههان يؽػههقر يههـعؿ ربههف.
كة َ َ ِّ
اإل َ
وإرض ايؽـههقغس ايتههل ٓ الـ ههت شههقتا  ،كههؿ القايههت عؾقههف مههـ
ِ
ايؿههــ
ايههـعؿ ،وكههؿ حاههت مههـ أٓء  ،وكههؿ الؽـػتههف مههـ
وايعاايا  ،ويؽـف ااغر ٍ
ٓه ،جاحد كـقغ…!
ٌ

 ويزيدُ مع جحقغه يربف جحهدُ ه يحهؼ ايخةئهؼ مهـ ايرحؿهة
واي دنة واإلحةان كؿها نقهؾ س( َوإِ َكا َمةه ُف ا ْيخَ ْق ُهر َمـُق ًعها)
()1

اقرة ايعاغيات .آية (.)6
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()1

شهؽر اهلل ،وٓ
وناا س ( إكؿا أوالقتف عؾك عؾؿ عـدي ) .فة ههق
َ
أحةـ إيك خؾؼف !..
اغيه ِ
ِ
هات َض ه ْ ًحا …) .
 وهههذه أيههة جه ُ
هقاب نةههؿ أيههة ( َوا ْي َع َ
ُ
ويتقرط ايع دُ يف ههذا ايجحهقغ بةه ب خهقاء ايؼؾهب ،ونةهقة
ايةؾقة ،وجػا ايؾةان مـ ايهذكر  ،وعهدا االعاإلهف بأيهات
واي راهقـ  ،واكفؿاكف يف ايدكقا وطةبفا  ،وٓ يزاا متبهؽؽا يف
ندرة اهلل العايك ،أو يظـ أن الؾؽ ايـعؿ يؿؽاكتف وفضؾف !..
 وهههل وإن كاكههت يف ايؽػههار ،ويؽههـ بعههض ايؿةههؾؿقـ نههد
ُ
فقحؿؾ جحقغا متؿر ًغا  ،وخؾؼا ناا ًقا
يت ػ ببلء مـ كيؽ،
 ،ونؾ ًا جافقها  ،وكػةها العقةهة  ٓ ،يعهر ُ اهلل وٓ حؼفها إٓ إكا
()1

اقرة ايؿعارج .آية (.)21
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غهؿتف ايـقائب !..كؿا ناا العايك س( َوإِ َكا َمهس ْ ِ
ايض ُّهر
هان ُّ
كة َ
اإل َ
ِ
ِ
ِ ِ
هؿ
َغ َعاكَا ي َجـ ِف َأ ْو َناعدً ا َأ ْو َنائ ًؿا َف َؾؿا ك ََب ْػـَا َعـْ ُف ُضر ُه َمر ك ََلن ي ْ
ِ
ؽ زُيه ِ
يهههدْ عـَا إِ َيهههك ُضهههر مةهههف َكه َ ِ
قـ َمههها َكهههاكُقا
ههـ ي ْؾ ُؿ ْةهههرِف َ
ههذي َ ِّ َ
َ ُ
ُ
ٍّ
قن).
َي ْع َؿ ُؾ َ

()1

ٌ
محههقط بههؽ  ،وهههق ايههذي اههقاة
 وااههتقؼـ ع ههدَ اهلل ِ أن اهلل
َ
الػؾت مـف ،ومرغة إيقف  ،كؿا
وكرمؽ  ،ويـ
فعديؽ،
َ
وأعااة ّ
ناا ا حاكف س( َأ َف َة َي ْع َؾ ُؿ إِ َكا ُب ْعثِ َر َما فِل ا ْي ُؼ ُ ِ
قر ﴿َ ﴾9و ُح ِّ َؾ
َمهها فِههل اي ُّ ههدُ ِ
ور) ( . )2فههة يـػعههؽ جحههقغة ،ويههـ يحؿقههؽ
ِ
حػرة مؼ رة ،الـفبهؽ ايهدوغ  ،ثهؿ العهقغ
كـقغة ،واتموا إيك
ببههرا اههقي يههقا ايحب هرِ وايـبههر ،واتح ههؾ والجؿه ُهع كههؾ
()1

اقرة يقكس .آية (.)12

()2

اقرة ايعاغيات .آية (.)14
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هؿ َي ْق َمتِ ٍهذ
هؿ بِ ِف ْ
إعؿاا  ،والةتحضر كؾ اي ؾقهات…( إِن َرب ُف ْ
قههر ) ( . )1أي ماؾههع عؾههك أعؿههايفؿ ايظههاهرة واي اطـههةٓ ،
َيخَ ِ ٌ
زب عـهف عؿهؾ ،ومجهازيفؿ عؾقفها،
الخػك عؾقف خافقة ،وٓ يعه ُ
وخص خ ره بذيؽ ايققا ،مع أكف خ قر بفؿ يف كهؾ ونهتٕ ،ن
ايؿراغ بذيؽ ،ايجزاء بإعؿاا ايـاشئ عـ عؾؿ اهلل واطةعف ،
فههة يػقالههف شههلء ،وٓ يظؾههؿ مخؾههق ا ه حاكف والعههايك  ،واهلل
ايؿقفؼ .

()1

اقرة ايعاغيات .آية (.)11
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َ /24فأََٖا ََٔ ثَكًَُتِ َََٛاشُُِٜ٘ٓ

()1

ِ
ههب الثؼقه َ
ههافع
ههقازيـ ايهههدكقا ،
ههؾ مه
طعامههها وم هههؾح ًة ومـه َ
 كحه ُّ
ً
ههقازيـ ايحؼقؼقهههة  ،وايههه ةء ايبهههديد،
مختؾػهههة ،وكـةهههك ايؿه
َ
وايرجحههان ايؿاؾههقب  ،وايػههقز َايثؿههقـ  ،كؿهها هههل عةمههة
َ
هااس بههارز يف ايؼقامههة  ،ونارعههة إهههقاا ..نههاا العههايك س
ونةه ٌ
ههة ر ِ
ههت مق ِازيـُههف َففههق فِههل ِع َ ٍ
اضهه َق ٍة) )2( .أي
ُ ُ َ
( َف َلمهها َمههـ َث ُؼ َؾ ْ َ َ
قب َ
ائحهف  ،وكاكهت
رجحت حةهـاالُف بةهقتاالف  ،وغؾ هت خقراالُهف ن َ
َ
فضائ ُؾف الػق هػقاالف  ،ففق يف ايعقبة ايراضقة وايجـهة ايعايقهة،
وايـعقؿ ايؿؼقؿ .

()1

اقرة ايؼارعة .آية (.)6

()2

اقرة ايؼارعة .آية (.)5
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 ومقعهههدُ ايهههقزن وكبهههػ ايحةهههابات واخت هههار ايةهههرائر
واي ههدور ،يههق ُا ايؼارعههة ،وصههقرور ُة ايـه ِ
هاس فراشهها م ثقث ه ،
وايج ههاا ِعفـهها وصههقفا مـػقشه بايقههد أي ه هها ًء كاه ًهها  ،فتؼهها ُا
ايؿقازيـ ،ويت در ايتحؽقؿ ،واهلل ايؿةتعان .

 ويف ِ
أية ٌ
غيقؾ عؾك إث ات ايؿقزان وايحةاب ،ونقاا ايـهاس
َ
أخػهؼ خهػ
أحةـ َ ،ث ُؼؾ مقزاكهف ،ومهـ
يرب ايعايؿقـ  ،فؿـ
َ
ِّ
مقزاكف ،وطاش م ُقره  ،وكان عان ة أمره خةرا .
وأن
 وفؼففاس اكؼةا ُا ايـاس يقا ايؼقامة ،واهاقع ايؿقهزان ّ ،
ايؿػاضههؾ َة بإعؿههاا اي ههايحات  ،وايػضههائؾ ايؿ اركههات ،
وايحةـات ايؿةهاقرات  .فااهتؽثر يها ع هداهلل  ،واهارع مهع
ايؿةارعقـ ،وإياة وايتةقيػ وايتلجقؾ!..
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 ناا ايعؾؿاء س أجؿع أهؾ ايةـة عؾك اإليؿان بهايؿقزان ،وأن
أعؿاا ايع اغ القزن بف يقا ايؼقامة وزكًا حؼقؼ ًقا  ،وأن ايؿقزان يهف
يـ
يةان وكػتان ويؿقؾ بإعؿاا ،ناا العايكس ( َوك ََض ُع ا ْي َؿ َق ِاز َ
هههههط يِقهههههق ِا ا ْي ِؼقام ِ
ِ
هههههة ) .اهههههقرة إك قهههههاءس  . )1(47ويف
ا ْيؼ ْة َ َ ْ
َ َ
(اي ههحقحقـ) عههـ ايـ ههل صههؾك اهلل عؾقههف واههؾؿ أكههف نههااس
(كؾؿتان خػقػتان عؾهك ايؾةهان ،ثؼقؾتهان يف ايؿقهزان ،ح ق تهان
إيههك ايههرحؿـس ا ه حان اهلل وبحؿههده ،ا ه حان اهلل ايعظههقؿ ) .
وناا عـ اانل ع داهلل بـ مةهعقغ رضهل اهلل عـهف س ( يفؿها يف
ايؿقزان أثؼؾ مـ أحد) .

()1

اقرة آك قاء .آية (.)47
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هب ايتػؽه ُهر وآاههتعداغ ،وايؿةههابؼة إيههك اهلل بحةههـ
 وايقاجه ُ
حهان ايهقزا يف
ايااعة  ،وايجهد يف ايعؿهؾ ،وكؿها أح ـها ايرج َ
ايههدكقا ،فعؾقـهها ايتلهههب يؿقههزان أخههرة  ،وايتههزوغ بؿهها ُيثؼؾههف
ناصههؿ شههديد ،واهلل
ههقب ،وايؿقنههػ
ويرجحههف  ،فههإمر ع
ٌ
ٌ
ُ
ايؿةتعان .
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 /25ثُِٖ َيتُطِأَُئٖ ََ َِٜٛئٔرٕ َعِٔ ايٖٓعِِٔٝ

()1

 كؿ ِمـ ايـعق ِؿ يغباكا يف هذه ايحقاة ،وكؿ مـ ايـعؿ الؽتـػـها،
وكؿ مهـ ايخقهرات نهد ُأاه غت عؾقـها…؟! ففهؾ فؽركها فقفها
ِ
وطريؼة ااتعؿايفا ،وهؾ أغيـا حؼفا…؟! ناا عز وجؾ س( ثؿ
يتُةليـ يقمتذ عـ ايـعقؿ ) .كعقؿ يف اي حة ويف ايؿاا  ،وايقيد
ويف ايؿعاش  ،وإمـ ،وايراحة وآاتؼرار… .واي هحق س
عـ كؾ شهلء مهـ ّ
يهذة ايهدكقا .كقهػ اكتةه تفا ومهاكا عؿؾهت
فقفا…

 وند فةر ص ّؾك اهللُ عؾقف واؾؿ بعض ههذا ايـعهقؿ باياعهاا،
ِ
هـ َأبِهل
وايب ع بعد ايجقع  ،فػل َصحق مةهؾؿ رحؿهف اهللَ ،ع ْ
()1

اقرة ايتؽاثر .آية (.)8
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ُه َر ْي َر َة َ ،ن َاا س َخ َر َج َر ُا ُ
ات َي ْقاٍ،
قا اهلل ِ َصؾك اهللُ َع َؾ ْق ِف َو َاؾ َؿ َك َ
ِ
َأ ْو َي ْق َؾ ٍة َفنِ َكا ُه َق بِ َلبِل َب ْؽرٍَ ،و ُع َؿ َرَ ،ف َؼ َ
هـ
هاا س " َمها َأ ْخ َر َجؽ َُؿها م ْ
ِِ
ِ
هقا اهللَِ .ن َ
قع َيا َر ُا َ
هاا س "
ُب ُققالؽ َُؿا َهذه ايةا َع َة ؟ " َن َآ س ا ْي ُج ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
قمقا ".
َو َأكَا َوايذي َك ْػةل بِ َقدهْ ََٕ ،خ َر َجـل ايذي َأ ْخ َر َجؽ َُؿاُ ،ن ُ
َف َؼ ُامقا َم َع ُفَ ،ف َلالَك َر ُج ًهة ِمه َـ ْإَ ْك َ ِ
هار َفهنِ َكا ُه َهق َيه ْق َس فِهل َب ْقتِ ِهف،
هقا اهلل ِ
هاا َي َفها َر ُا ُ
هت س َم ْر َح ًهاَ ،و َأ ْه ًهةَ .ف َؼ َ
َف َؾؿا َر َأ ْال ُف ا ْي َؿ ْر َأ ُة َنا َي ْ
ِ
ههب
ههة ٌن ؟ " َنا َيه ْ
ههـ ُفه َ
ههت س َك َهه َ
َصهههؾك اهللُ َع َؾ ْقهههف َو َاهههؾ َؿ س " َأ ْيه َ
هقا اهلل ِ
ية َتع ِذب َيـَا ِمـ ا ْيؿ ِ
يَ ،فـَ َظر إِ َيك را ِ
اء إِ ْك َجا َء ْإَ ْك َ ِ
ار ُّ
َْ ْ ُ
َ ُ
َ
َ َ
صؾك اهلل ع َؾق ِف واؾؿ وص ِ
اح َ ْق ِفُ ،ثؿ َن َاا س ا ْي َح ْؿهدُ يِؾ ِهف َمها َأ َحهدٌ
ُ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
ا ْي َق ْق َا َأك َْر َا َأ ْض َقا ًفا ِمـِّلَ .ن َاا س َفا ْك َا َؾ َؼَ ،ف َجا َء ُه ْؿ بِ ِع ْذ ٍ فِ ِقف ُب ْة ٌر
ِ
هـ َه ِهذ ِهَ .و َأ َخ َهذ ا ْي ُؿدْ َيهةََ ،ف َؼ َ
هاا َيه ُف
بَ ،ف َؼ َاا س ُك ُؾقا م ْ
َوال َْؿ ٌر َو ُر َط ٌ
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َر ُا ُ
قا اهلل ِ َصؾك اهللُ َع َؾ ْق ِف َو َاؾ َؿ س " إِي َ
قب "َ .ف َهذ َب َ
اة َوا ْي َح ُؾ َ
ِ ِ
ِ
هـ َكيِه َ
هؽ ا ْي ِعه ْهذ ِ َو َشهرِ ُبقاَ ،ف َؾؿهها َأ ْن
هـ ايبههاة َومه ْ
هؿَ ،فه َهل َك ُؾقا مه َ
َي ُفه ْ
قا اهلل ِ َصهؾك اهللُ َع َؾ ْق ِهف َو َاهؾ َؿ َِٕبِهل َبؽْهرٍ
َش ِ ُعقا َو َر ُووا َن َاا َر ُا ُ
ِِ
ِ
ِ
هـ َهه َهذا ايـ ِعههق ِؿ َيه ْهق َا
َو ُع َؿه َهر س " َوايههذي َك ْػةههل بِ َقههده َيت ُْةه َهل ُيـ َعه ْ
ِ
ِ
ِ ِ
هؿ ال َْر ِج ُعههقا َحتههك
هـ ُب ُقههقالؽ ُُؿ ا ْي ُجه ُ
ا ْيؼ َق َامههةَ ،أ ْخه َهر َجؽ ُْؿ مه ْ
هقع ُثههؿ َيه ْ
ِ
قؿ " .والارة فةره بايؿاء اي ارغ يف هذه ايحقاة
َأ َصا َبؽ ُْؿ َه َذا ايـع ُ
 ،وهق يبؿؾ كؾ ايؿـاعؿ وإطايب!..

 إكن ِ
يـتؼ اهللَ وكعت ر ،وك قن هذه ايـعؿ  ،وكؼدر ههذا ايـعهقؿ
حؼ نهدره ،وكبهؽر مةهديف وواه هف العهايك  ،ايؾفهؿ أعـها عؾهك
ككرة وشؽرة وحةـ ع اغالؽ  ،واهلل ايؿقفؼ .
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 /26إِيَّا ايَّرٔ َٜٔآََُٓٛا َ َٚعًُُٔٛا ايصٖأيحَاتٔ َٚتََٛاصَِٛا
بٔايِحَلِّ َٚتََٛاصَِٛا بٔايصٖبِسِ

()1

هؿ ايؼهقا ايؿةهتثـَقن مهـ كيهؽ ايخةهار وايضهقاع ،
 همٓء ُ
معايؿ رائعة  ،فؼفقا
االةؿ بلرب ِع اؿات ،وكاكت يفؿ
َ
وهؿ مـ َ
بفهها ايحقههاة ،وأغركههقا كقههػ يخقضههقكفا  ،نههاا العههايك بعههد
اإلنةاا بايع ر  ،وهق ايزمان وككهر خةهارة اإلكةهان…( إِٓ
ِ ِ
ِ
ِ
اصه ْهقا
اصه ْهقا بِهها ْي َح ِّؼ َوال ََق َ
يـ َٓامـُههقا َو َعؿ ُؾههقا اي هاي َحات َوال ََق َ
ايهذ َ
هههروا يههههف
بِاي هههه ْرِ ) .إٓ ايههههذيـ صههههدّ نقا اهلل ووحههههدوه ،وأنه ّ
بايقحداكقة وايااعة ،وعؿؾقا اي ايحات ،وأ ّغوا ما يزمفؿ مهـ
فرائضف ،واجتـ قا ما كفاهؿ عـف مـ معاصهقف ،وااهتثـك ايهذيـ
()1

اقرة ايع ر .آية (.)3

99

ٓامـههقا مههـ اإلكةههانٕ ،ن اإلكةههان بؿعـههك ايجؿههع ٓ ،بؿعـههك
ايقاحد .
ايـهاس إيهك ههذيـ
ابـ ايؼقؿ رحؿف اهللس" فؼةهؿ
َ
 ناا ايعةم ُة ُ
ايؼةؿقـ فؼط  ،ويؿا كان اإلكةان يف نقالانس نق ُة ايعؾؿ  ،ونهق ُة
ايعؿؾ  ،ويف حايتان س حاي ٌة يلالؿر فقفا بلمر غقهره  ،وحايهة يهلمر
غقره ،ااتثـك ا حاكف مـ كؿؾ نقالَهف ايعؾؿقهة باإليؿهان ،
فقفا َ
ونقالَف ايعؿؾقة بايعؿؾ اي اي  ،واكؼهاغ ٕمهر غقهره يهف بهذيؽ ،
وأمر غقره بهف مهـ اإلكةهان ايهذي ههق يف خةهر  .فهنن ايع هد يهف
ٍ
ٍ
الؽؿقهؾ يغقهره وكؿا ُيهف
كؿهاا يف كػةهف  ،وحايه ُة
حايتان س حاي ُة
هؿ بههايحؼ ،وص ه ٌر عؾقههف،
والؽؿقؾههف مقنههق ٌ عؾههك أمههريـس عؾه ٌ
فتضههؿـت أيه ُة جؿقه َهع مراالههب ايؽؿههاا اإلكةههاا س مههـ ايعؾههؿ
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ايـافع  ،وايعؿؾ اي اي  ،واإلحةهان إيهك كػةهف بهذيؽ وإيهك
أخقف بف واكؼقاغه ون قيف يؿـ يلمره بذيؽ " .
اص ْهقا بِاي ه ْرِ ) وههق
اص ْقا بِها ْي َح ِّؼ َوال ََق َ
ثؿ ناا العايكس ( َوال ََق َ
أغاء ايااعات والهرة ايؿحرمهات ،وايتقاصهل باي ه ر عؾهك طاعهة
اهلل ،وعهههـ مع هههقة اهلل ،وعؾهههك أنهههدار اهلل ايؿميؿهههة ،ف هههإمريـ
ُ
غقهره،
كػةف ،وبإمريـ إخقريـ
يؽؿ ُؾ
ُ
يؽؿهؾ َ
اإلكةان َ
إويقـِّ ،
وبتؽؿقههؾ إمههقر إربعههة ،يؽههقن اإلكةههان نههد اههؾؿ مههـ ايخةههار
ُ
كةهلا اهللَ مهـ
وايفؾؽة  ،وفاز بهايرب ايعظهقؿ وايـجهاة ايؿػرحهة ،
فضؾف  ،واهلل ايؿقفؼ وايفاغي إيك اقاء اية قؾ .
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طَُ.ٔ١
 /27نًََٓا يَُِٓٝبَ َر َٕٓ فٔ ٞايِحُ َ

()1

ْ 
ايؿؼهت ايبهديد ،يف
اللمؾ هـا ههذه اي هقر َة ايػظقعهة ،وكيهؽ
َ
َ
وكقهػ كاكهت
جؿاع ايؿهاا ايؿغهرور ،
عؼقبة ايفؿاز ايؾؿاز ّ ،
ؼهذفـ
كفايتُف ايؿاحؼة  (..كَة َي ُقـْ َ َذن فِهل ا ْي ُح َا َؿ ِهة ) يؼهقاس ي ُق
ّ
ويارحـ يقا ايؼقامة يف ايحاؿة ،وايحاؿةس ااهؿ مهـ أاهؿاء
ّ
ايـههار ،كؿهها نقههؾ يفههاس جفههـؿ واههؼر ويظههك ،واههؿقت بههذيؽ
يح ْاؿفهها كههؾ مهها أيؼههل فقفهها ،ومـههف نقههؾ يؾرجههؾ إكههقا س
َ
ايحاؿة ،حقهث يحاهؿ اياعهاا ،وجفهـؿ الحاهؿ ايؿاهروحقـ
فقفا واهلل ايؿةتعان .

()1

اقرة ايفؿزة .آية (.)4
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ب س هؿزُه ايـاس ،واهخريتُف مهـ ايخةئهؼ  ،نقهؾ ههق
 واية ُ
ايههذي يفؿههز ايـههاس بػعؾههف ،ويؾؿههزهؿ بؼقيههف ،فايفؿههازس ايههذي
وياعـ عؾقفؿ باإلشارة وايػعؾ ،وايؾؿازس ايذي
يعقب ايـاس،
ُ
ُ
ُ
ويقغؾ يف جؿع ايؿاا وح ف  ،مهع مـه ٍع يحؼقنهف
يعق فؿ بؼقيف،
زكاة ،وصؾة  ،وبر…! يح ف ح جؿ  ،وٓ يضعف يف ِ
مـ ٍ
أهؾف
ُ
شؽر
ومةتحؼقف،
بحقث يزكل كػةف ،وي قن عرضف ،ويمغي َ
ِ
ِ
هـ مه ِ
هاا اهلل ِ ايه ِهذي
كعؿههة اهللُ عؾقههف  ،نههاا العههايك س( َوٓا ُاله ُ
هقه ْؿ مه ْ َ
ِ
هههقايِ ِف ْؿ َحه ع
هههؼ يِؾةههههائِ ِؾ
ٓا َالههههاك ُْؿ) ونههههاا اهههه حاكف س ( َوفههههل َأ ْمه َ
َوا ْي َؿ ْح ُرو ِا).

 ومههاكا اههقـػعؽ ايؿه ُ
هت بههف وكـز َالههف  ،وأكههت الههرى
هاا إكا بخؾه َ
جؿعت َ
ايؿاا ثؿ خزكتُهف..
ارع ايؼقا مـ حقيؽ…وه ـل
م
ُ
َ
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هت وفههاالل هههؾ ُأزا ُغ بههف ُعؿههرا ..إكا خههزن ايؿه َ
هاا اي خقه ُهؾ
وحاكه ْ
ويعؼ ُههف ِوزرا !..نههاا صههؾك اهلل عؾقههف
فنكههف… .اههققر ُثف ا
غؿهها ُ
كان عدَ غ هذه ِ
ايعض ِاه َك َع ًؿا َي َؼ َةهؿ ُت ُف،
واؾؿ يف كا اي خؾس (فؾق َ َ ُ
ثؿ ٓ ال ِ
خقة ،وٓ كَذا ًبا ،وٓ َج اكًا ).
َجدوا َب ً
 ثههؿ ج ّؾههك ال ههارة والعههايك هههذه ايـههار بؼقيههفس( َو َمهها َأ ْغ َر َ
اة َمهها
َار اهلل ِ ا ْي ُؿق َندَ ةُ)  ،ايتهل ونقغهها ايـهاس وايحجهارة،
ا ْي ُح َا َؿةُ ،ك ُ
ِ
ِ
ههع َع َؾههك ْإَ ْفتِههدَ ِة ) أي مههـ شههدالفا ( إِك َفهها َع َؾهه ْق ِفؿ
(ايتههل الَاؾ ُ
م ْمصدَ ةٌ) ( )1أي مغؾؼة ،ففؿ مح قاقن فقفا ( ،يف ٍ
عؿد مؿهدة)
ُّ َ
ايفرب وٓ ايخروج مـفا  ،وٓ حقا وٓ نقة إٓ
ٓ يةتاقعقن
َ
باهلل  ،عافاكا اهللُ وإياكؿ مـ كيؽ .
()1

اقرة ايفؿزة .آية (.)8
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 /28فَجَعًََُِِٗ نَعَصِفٕ َٖأِنٍٍُٛ

()1

ِ
أصهحاب ايػقهؾ وههؿ
 كان هذا جزا َء ايؼقا ايؿعتديـ مـ
"جقش أبرهةايح بل " ايعامدون إيك مؽة يفدا ايؽع هة،
ايزاحػقن بػقؾفؿ وك ريائفؿ  ،فةؾط اهلل عؾقفؿ طقرا أبابقؾ،
هؿ
وجعؾفؿ اؾػا ومثة يمخريـ  ،كؿا ناا العايك س ( َف َج َع َؾ ُف ْ
ٍ
هػ مه ْهلك ٍ
ُقا) أي كههزرع واله ٍـ  ،أكؾتههف ايههدواب فراثتههف
َك َع ْ ه َ
فق ُس والػرنت أجزاؤه  .ش ف الؼاع أوصايفؿ بتػهر أجهزاء
ايروث  ،وٓ حقا وٓ نقة إٓ باهلل.
ِ
 ويف هذا ٌ
وحؼهارة بـهل
غيقؾ عؾهك عظهقؿ نهدرة اهلل العهايك،
ٓاغا ،وهقاكفؿ عؾك اهلل ،وأن مهـ يغايهب اهلل يغؾهب ،وفضهؾ
()1

اقرة ايػقؾ .آية (.)5
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مؽة وحؿاية ايؽع ة مـ كؾ ج ار وغاز ،فؼهد أعتؼهف اهلل مهـ
َان ِٓامـًا) .
ايج ابرة وايؿجرمقـ ( َو َم ْـ َغ َخ َؾ ُف ك َ
ؽ بِ َل ْص َح ِ
اب ا ْي ِػ ِ
ْ
ْ
ػ َف َع َؾ َر ُّب َ
واالعظَ ( ....أ َي ْؿ ال ََر َك ْق َ
قهؾ
فتلمؾ

(َ )1أ َي ْؿ َي ْج َع ْؾ َك ْقدَ ُه ْؿ فِل ال َْض ِؾ ٍ
قؾ (َ )2و َأ ْر َا َؾ َع َؾ ْق ِف ْؿ َط ْق ًهرا
ِ
حجه ٍ
ههؾ (َ )3الهههر ِم ِ ِ
ههج ٍ
َأ َبابِقه َ
ههؿ
ههارة ِّمهههـ اه ِّ
قؾ (َ )4ف َج َع َؾ ُفه ْ
قفؿ بِ َ َ
ْ
َكع ٍ
ػ م ْلك ٍ
َ
وجعهؾ
ُقا ) )1( .فهرغ اهللُ كقهدَ هؿ يف كحهقرهؿ،
َ ْ
بلافؿ يف َاػاا و َال اب  ،وجعؾ كفايتفؿ عؾهك أيهاغي اياقهر
َ
ُ
أحجهارا صهغقرة محؿها ًة مهـ
الحؿهؾ
ايؿجتؿعة وايؿتتابعة ،
ً
طههقـ  ،فههرمتفؿ بفهها ،والت عههت ناصههقفؿ وغاكههقفؿ ،فخؿههدوا
وهؿدوا ،وصاروا جث ًثا مـثقرة ،ونا ًعا مجزوءة.
()1

اقرة ايػقؾ .آية (.)5-1
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 وكههان كيهؽ ايحه ُ
هدث ايؽ قههر ،والؾههؽ ايقانعه ُة ايتاريخقههة يف
ُ
راههقا اهلل صههؾك اهلل عؾقههف واههؾؿ،
ايةههـة ايتههل ويههد فقفهها
ف ارت مـ جؿؾة إرهاصات غعقالف عاا ايػقؾ  ،ومؼدمات
راايتف ،فؾؾف ايحؿد وايؿـة  .ويف ايؼ ة غيقؾ عؾك كؼؿهة اهلل
مـ كؾ معتد وإلايؿ ،وأكف ك قر ايؼهقا ايؿةتضهعػقـ  ،وأن
َ
إرض هلل يقرثفا مـ يبهاء مهـ ع هاغه ،وايعان هة يؾؿتؼهقـ ،
وأن ايؼهههقة هلل ِ جؿقعههها  ،ويهههف جـهههقغ ايةهههؿقات وإرض ،
يجعهؾ مههـ أصههغر ايؿخؾقنههات عههذا ًبا يه عض ايؿجههرمقـ ،
وهق عؾك كؾ شلء ندير .
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 /29فًََِٝعِبُدُٚا زَبٖ َٖرَا ايِبَِٝتٔ

()1

 كعههؿ اهلل عؾههك ع ههاغه إلههاهرة ،وغٓئؾههف ناطعههة ،ففههق اإليههف
ايؿةتحؼ يؾع اغة ،أكر َا ع اغه ،وأا غ عؾقفؿ كعؿف ،ومهـحفؿ
فقاضؾف  ،وأعااهؿ مهـ كهؾ مها اهليقه  ،عهةوة عؾهك اهةكهف
ايؼههقا ايؿجههرمقـ مههـ أصههحاب ايػقههؾ  ،فؼههااس ( َف ْؾ َق ْع ُههدُ وا
ِ
ِ
ِ
ِ
هـ
هـ ُجهق ٍع َو َٓامهـ َُف ْؿ م ْ
َرب َه َذا ا ْي َ ْقت ﴿ ﴾3ايذي َأ ْط َع َؿ ُف ْؿ م ْ
َخ ْق ٍ ).
ِ
وناا أوا ايةقرة س ( ِ ِ
إل َية ِ ُن َهر ْي ٍ
هؿ ِر ْح َؾه َة
ش ﴿ ﴾1إِ َيةف ِف ْ
ػ ﴿َ ﴾2ف ْؾقع دُ وا رب ه َذا ا ْي ق ِ
َاء واي ق ِ
ِّ ِ
ت )..فعؾـا مها فعؾـها
َ ُْ َ َ
َْ
ايبت َ ْ
بلصههحاب ايػقههؾ ٕجههؾ نههريش وأمههـفؿ ومعاشههفؿ ،وااههتؼامة
()1

اقرة نريش  .آية (.)3
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م ايحفؿ ،واكتظاا رحؾتفؿ ايتجارية يف ايبتاء يؾهقؿـ ،واي هقػ
يؾبههاإ ،جههؾ ايتجههارة وايؿؽااههب وايؿعههاش  ،فلهؾههؽ اهلل مههـ
أراغهؿ بةقء ،وع ُظؿ أمر ايحرا وأهؾف يف نؾقب ايعرب ،والفقهب
ايـاس  ،حتك احترمقهؿ ،ويؿ يعترضهقا يفهؿ يف أيس اهػر أراغوا،
ويفههذا أمههرهؿ اهلل بايبههؽر وايخضههقع وعرفههان ايههـعؿ  ،فؼههااس
{ َف ْؾقع دُ وا رب ه َذا ا ْي ق ِ
ت } أيس يققحدوه ويخؾ قا يف ايع اغة .
َ ُْ َ َ
َْ
ب
 وههل مقعظه ٌة يؿههـ بعههدهؿ ،أن ايتقحقههدَ ايخههايص  ،اه ٌ
يألمـ اي فقج ،وايعقش ايرغقد ،فة َ
جهقع
نؾؼ يتخاػفؿ  ،وٓ
َ
هةص والقحقههد  ،وع ههاغ ٌة
يـتههابفؿ  .وحه ُّهؼ الؾههؽ ايـعؿتههقـ إخه ٌ
ورجههاء ،وااههتؽاكة وغعههاء ،وايتههزاا وابتفههاا ( َي ْع ُههدُ وكَـِل َٓ
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ُقن بِل َش ْقتًا .)1( )..ويف ايحديث اي حق س ناا صؾك اهلل
ُي ْبرِك َ
ُ
ابهـ ٓاغ َا س الػهر ْغ يع هاغالل
عؾقف واؾؿ س ( إن اهللَ العايك
يؼهقا يها َ
هدي َ
ؽ
هدر َة غـًهك  ،وأاههد فؼه َهر َة وإن ٓ الػ َعهؾ مه ُ
أمهأل ْ صه َ
هألت يه ْ
فؼر َة ) .واهلل ايؿقفؼ.
شغةً  ،ويؿ أاد َ

()1

اقرة ايـقر .آية (.)55
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عِٔ صالتِٗ((1
 /30فَ ٌَِْٜٛيِّ ًُُِصًَِّنيَ ايرَ ِٖ ٜٔ

ُ ٓ يتق َعدُ ايؿ ؾقن ايؿحةـقن وند طابت صةالُفؿ  ..إكؿها
القعدَ اهللُ م ؾقـ مهـ جهـس ٓاخهر  ،يهؿ يراعهقا حرمه َة اي هةة
وضههقعقها ضههقا ًعا شههديدً ا  ،فؼههد صههؾقا ويؽههـ غون الههقنقرٍ
يؾقنههت ،وأغوههها متههلخريـ وبههة خبههقع وإخ ههات  ،ويههذيؽ
ِ
ِ
ههةالِ ِف ْؿ
ههـ َصه َ
ههؿ َعه ْ
قـ ﴿ ﴾4ايهههذ َ
نهههااس ( َف َق ْيههه ٌؾ ي ْؾ ُؿ َ ههه ِّؾ َ
يـ ُهه ْ
قن )..ففؿ إمها صهؾقا يف غقهر ونتفها ايبهرعل  ،أو أخؾهقا
اه َ
َا ُ
ايخهةص مـفها ،
وج ُّهؾ أمهرهؿ
ُ
بلركاكفا وشهروطفا وٓاغابفها ُ ،
وفعؾفا عؾك أي وجف كان .

((1

اقرة ايؿاعقن .آية (.)4
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ِ
بةهؿت أههؾ اإليؿهان  ،ايهذيـ يع ّظؿهقن ربفهؿ،
 وهذا يقس
ويخافقن عؼابف  ،وي قكقن غيـَفؿ وصةالفؿ َ ( ،حافِ ُظقا َع َؾهك
ِ ِ ِِ
ات واي َ ِ
ِ
قـ) .اههقرة
قمههقا يؾههف َنههاكت َ
اي هه َؾ َق َ
ههةة ا ْي ُق ْاهه َاك َو ُن ُ
اي ؼرة.

فقصه َ
هههػ هههههمٓء ايؿ ههههؾقن بههههثةث صههههػات كمقؿههههةس
ُ 
ِ
( َفقيه ٌ ِ
ههههةالِ ِف ْؿ
ههههـ َصه َ
ههههؿ َعه ْ
قـ ﴿ ﴾4ايهههههذ َ
ههههؾ ي ْؾ ُؿ َ ههههه ِّؾ َ
يـ ُهه ْ
َْ
ِ
ههههقن
ون ﴿َ ﴾6و َي ْؿـَ ُعه َ
ههههرا ُء َ
ههههاه َ
قن ﴿; ﴾5ايهههههذ َ
َاه ُ
ههههؿ ُيه َ
يـ ُهه ْ
قن)( )1اللخقر والضققع يؾ ةة  ،ومراء ٌة يف ايعؿؾ  ،وبخؾ
ا ْي َؿا ُع َ
بايؿاعقن  ،وهق عاري ُة ايؿتاع .

()1

اقرة ايؿاعقن .آية (.)6-4
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 نههاا ايبههقخ ابههـ اههعدي رحؿههف اهللس" أيس يؿـعههقن إعاههاء
ايبلء ،ايهذي ٓ يضهر إعاهاؤه عؾهك وجهف ايعاريهة ،أو ايف هة،
كاإلكههاء ،وايههديق ،وايػههلس ،وكحههق كيههؽ ،مؿهها جههرت ايعههاغة
ب ههذيفا وايةههؿاحة بههف  .ففههمٓء -يبههدة حرصههفؿ -يؿـعههقن
ايؿاعقن ،فؽقػ بؿا ههق أكثهر مـهف .ويف ههذه ايةهقرة ،ايحهث
عؾههك إكههراا ايقتههقؿ ،وايؿةههاكقـ ،وايتحضههقض عؾههك كيههؽ،
ومراعاة اي ةة ،وايؿحافظة عؾقفها ،وعؾهك اإلخهةص [فقفها
و] يف جؿقع إعؿهاا .وايحهث عؾهك [فعهؾ ايؿعهرو وبهذا
إمقاا ايخػقػة ،كعارية اإلكاء وايديق وايؽتاب ،وكحق كيؽ،
ٕن اهلل كا مههـ يههؿ يػعههؾ كيههؽ ،واهلل ا ه حاكف والعههايك أعؾههؿ
باي قاب وايحؿد هلل رب ايعايؿقـ ".
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ِ /31إْٖا أَعِطََِٓٝاىَ ايِهَِٛثَسَ

()1

ضانت بهؽ ايةه ؾ  ،فهنن مها
دت عؾقؽ ايعاايا  ،أو
ْ
اكة ْ
 إكا َ
متاع ،وٓ الـهاهزه كعؿهة ،كؿها نهاا اه حاكف
عـد اهلل ٓ يضاهقف ٌ
عؾك وجف آمتـان عؾك راقيف ايؽريؿ س( إِكا َأ ْع َا ْقـ َ
َاة ا ْيؽ َْق َث َر)
شل ٌء عظقؿ مـ ايؽثرة  ٓ ،يـتفل حدُّ ه ،وٓ القصهػ عظؿتهف ،
ايذي مـ جؿؾتف ،ما يعاقف اهلل يـ قف صؾك اهلل عؾقهف واهؾؿ يهقا
ايؼقامههة ،مههـ ايـفههر ايههذي يؼه ُ
هاا يههف { ايؽههقثر } ومـههف ايحه ُ
هقض
طقيف شفر ،وعرضف شفر ،ماؤه أشد ً
بقاضا مـ ايؾ ـ ،وأحؾهك
مـ ايعةؾٓ ،اكقتهف كـجهقا ايةهؿاء يف كثرالفها وااهتـارالفا ،مهـ

()1

اقرة ايؽقثر .آية (.)1
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شههرب مـههف شههربة يههؿ يظؿههل بعههدها أبههدً ا ،كؿهها صههحت فقههف
إحاغيثُ ،
كةلا اهلل مـ فضؾف .
هـ َأكَه ٍ
س رضهل اهلل عـهف ،
 جاء يف صحق مةهؾؿ رحؿهف اهلل َ ،ع ْ
َن َاا س َب ْقـَا َر ُا ُ
ات َي ْق ٍا َب ْق َـ َأ ْإل ُفرِكَا
قا اهلل ِ َصؾك اهللُ َع َؾ ْق ِف َو َاؾ َؿ َك َ
إِ ْك َأ ْغ َػك إِ ْغ َػا َءةًُ ،ثؿ َر َف َع َر ْأ َا ُف ُم َت َ ِّة ًؿاَ ،ف ُؼ ْؾـَا س َما َأ ْض َحؽ َ
َؽ َيها
ت ع َؾل ٓاكِ ًػا اهقر ٌة "َ ،ف َؼهر َأ بِةه ِؿ اهلل ِ
را َ ِ
قا اهلل ؟ َن َاا س " ُأك ِْز َي ْ َ
َ ْ
ُ َ
َ ُ
ايههر ْح َؿ ِـ ايههر ِحق ِؿ { إِكهها َأ ْع َا ْقـ َ
َههق َث َر } { َف َ ِّ
ههؾ يِ َر ِّب َ
ههؽ
َههاة ا ْيؽ ْ
َؽ ُهه َهق ْإَ ْب َته ُهر } ُ .ثههؿ َنه َ
َواك َْحه ْهر} { إِن َشههاكِت َ
ون َمهها
هاا س " َأ َالههدْ ُر َ
ا ْيؽ َْق َث ُر ؟ " َف ُؼ ْؾـَا س اهللُ َو َر ُاق ُي ُف َأ ْع َؾ ُؿَ ،ن َاا س " َفنِك ُف ك َْف ٌر َو َعدَ كِ ِقف
َر ِّبل َعز َو َجؾَ ،ع َؾ ْق ِف َخ ْق ٌر كَثِ ٌقرُ ،ه َق َح ْق ٌض َالرِ ُغ َع َؾ ْق ِف ُأمتِهل َي ْهق َا
ا ْي ِؼ َق َام ِة ٓاكِ َق ُت ُف َعدَ ُغ ايـ ُُّجقاِ. ).،
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ٍ
خقرات كثقرة  ،ومـفا
 وراقيـا عؾقف اي ةة وايةةا معاك
ايحةه ِ
هـ واياقههب
ايؽههقثر ومـههف ايحههقض  ،وفعايههف كههقثر مههـ ُ
وايـػههع وايجؿههاا  ..كؿهها نقههؾ س وأكههت كثقه ٌهر يهها ابههـ مههروان
ِ
طقب… وكان َ
ايعؼائؾ كقثرا ..
ابـ
أبقة ُ
ٌ

 ويؿا ككر ا حاكف مـّتف عؾقف ،أمهره ببهؽرها وإاهداء بعهض
حؼفا فؼااس { َف َ ِّؾ يِ َر ِّب َ
ؽ َواك َْح ْهر } وخهص ههاالقـ ايع هاغالقـ
بايذكر ،اي ةة وايذب ٕ ،كفؿا مـ أفضهؾ ايع هاغات وأجهؾ
ايؼربههههات .وٕن اي ههههةة التضههههؿـ ايخضههههقع [يف] ايؼؾههههب
وايجههقارح هلل الههذية وح ًهها  ،والـؼؾفهها يف أكههقاع ايع قغيههة ،ويف
ايـحر الؼرب إيك اهلل بلفضؾ ما عـد ايع د مـ ايـحهائر ،وايهـعؿ
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ٌ
وبذا يؾؿاا ايهذي ج ؾهت ايـػهقس عؾهك مح تهف وايعهقش يهف،
وايب بف.

ُّ 
غائؿا  ،حػظفا وصقن ايجقارح  ،والؼهقى اهلل ،
وحؼ ايـعؿ ً
وإخةصهها  ،وأن ٓ الؼابه َهؾ كعؿههف بايؿعاصههل
وايتههذيؾ يههف ح ًهها
ً
وايخاقتههههات  ،كؿهههها نههههاا يف اههههقرة نههههريشس ( َف ْؾ َق ْع ُههههدُ وا
ِ
ِ
ِ
َرب َه َ
ههههـ ُجههههق ٍع
ههههؿ م ْ
ههههذا ا ْي َ ْقههههت ﴿ ﴾3ايههههذي َأ ْط َع َؿ ُف ْ
َو َٓامـ َُف ْؿ ِم ْـ َخ ْق ٍ ) (.)1
 ثهههؿ ُختؿهههت ايةهههقرة س ( إِن َشهههاكِ
َ
َ
ههر ) س أي { إِن
ه
ت
ب
إ
ههق
ه
ه
َؽ
ت
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
َشههاكِت َ
َههر } أيس
َؽ} م غضههؽ وكامههؽ ومـتؼ ههؽ { ُه َ
ههق ْإَ ْبت ُ
ايؿؼاقع مـ كؾ خقر ،مؼاقع ايعؿؾ ،مؼاقع ايذكر ،ويروى
()1

اقرة نريش.آية (.)3
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أن بعههض ايؿبههركقـ كههان إكا ككه َهر راههقا اهلل صههؾك اهلل عؾقههف
واؾؿ يؼقا س غعقه  ،فنكف رجهؾ أبتهر ٓ عؼهب يهف  ،فهنكا هؾهؽ
اكؼاع ككره  .فلكزا اهلل هذه ايةقرة  ،فؽاكهت عاقه ًة ضهخؿة،
ههرا محؿهههق ًغا  ،وعاههها ًء فهههاخرا ُ ،ككهههرت بفههها محااهههـف،
وككه ً
هل
و ُعههدغت خقراالههف  ،وبؼقههت غعقالههف ،وأشههرنت شههريعتف ،وفـه َ
م غضقه .

هات ايؼقامههة ومهها فقفهها مههـ خقه ٍ
هرات
 وفؼ ه ُف هههذه ايةههقرة إث ه ُ
ومةاوئ ،وشر ُ راقا اهلل ،ومح ه ُة اهلل وك هرالف ٕويقائهف ،
كؽقن مهـ رواغ حقضهف
وإصةح ايعؿؾ حتك
وشؽران ايـعؿ،
َ
ُ
ُ
بة الرغغ أو طرغ  ،واهلل ايؿقفؼ .
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 /32قٌُِ َٜا أََُٜٗٓا ايِهَافٔسَُٕٚ

()1

كان يؿةؾ ٍؿ وند أكرمف اهللُ باإليؿان  ،وكا كعؿ َة ايتقحقد
 ما َ
 ،أن يؽدره أو يـافقف بػعائؾ ايؿبركقـ أو يجاريفؿ يف غيهـفؿ،
القغغا أو مداهـ ًة  !..ويذيؽ كهان حؽهؿ اهلل ِ فاصهة  ،يهقس ِ
فقهف
ُ
الههرغغ أو شههؽُ (..ن ْ
ون ﴿َ َٓ ﴾1أ ْع ُههدُ َمهها
ههؾ َيهها َأ ُّي َفهها ا ْيؽَههافِ ُر َ
ٍ
ُ
بلغيهان أخهرى  ،وههذه ايةهقر ُة
خؾهط اإلاهة ُا
ون) ،فة ُي
َال ْع ُدُ َ
اقر ُة اي راءة مـ ايعؿؾ ايذي يعؿؾهف ايؿبهركقن  ،وههل ٓامهر ٌة
ون ) شهؿؾ كهؾ
باإلخةص فقف  ،فؼقيهفس ( ُن ْهؾ َيها َأ ُّي َفها ا ْيؽَهافِ ُر َ

()1

اقرة ايؽافرون .آية (.)1
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ايؿعـقهقـ بفهذا ايخاهاب ههؿ
ويؽهـ
كافر عؾك وجف إرض ،
َ
ّ
كػار نريش  ،فقبؿؾفؿ  ،ومـ اار عؾك طريؼتفؿ .

َ
راهقا اهلل صهؾك اهلل عؾقهف
 ونقؾ س إكفهؿ مهـ جفؾفهؿ غعهقا
واؾؿ إيك ع اغة أوثاكفؿ اـة  ،ويع دون مع قغه اـة  ،فلكزا
اهلل هذه ايةقرة  ،وأمر راهقيف صهؾك اهلل عؾقهف واهؾؿ فقفها أن
يت رأ مـ غيـفؿ بايؽؾقة ،يعـل مـ إصـاا وإكداغ.. .
ون َما َأ ْع ُدُ ( )1س وهق اهلل وحده ٓ شريؽ يهف ،أي
َ و َٓ َأكت ُْؿ َعابِدُ َ
وٓ أع د ع اغالؽؿ  ،أي ٓ أاؾؽفا وٓ أنتدي بفا  ،وإكؿا أع دُ
اهللَ عؾك ايقجهف ايهذي يح هف ويرضهاه ،ويفهذا نهاا س ( َو َٓ َأكْهت ُْؿ
ون َما َأ ْع ُدُ ) أي س ٓ الؼتدون بلوامر اهلل وشرعف يف ع اغالف،
َعابِدُ َ
()1

اقرة ايؽافرون .آية (.)3
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بؾ ند اخترعتؿ شقتا مـ الؾؼهاء أكػةهؽؿ ،وزعهتؽؿ أكفها ٓايفهة،
هس َو َي َؼههدْ
كؿهها نههاا س (إِ ْن َيت ِ ُعه َ
هقن إِٓ ايظههـ َو َمهها ال َْفه َهقى ا َْٕ ْك ُػه ُ
ِ
هؿ ا ْي ُفههدَ ى) (ايههـجؿ س  )1( ) 23فت ههرأ مههـفؿ يف
َجهها َء ُه ْؿ مه ْ
هـ َر ِّب ِفه ُ
وايغل .
جؿقع ما هؿ فقف مـ ايضةية
ّ

 وند كان ص ّؾك اهللُ عؾقف واؾؿ يع ّ
ظ ُؿ هذه ايةهقرة  ،فقؼرأهها
يف راال ة ايػجر وايؿغرب  ،ويف ركعتل اياقا ِ  ،وعـد ايـقا ،
وهههل الربههل نارئفهها عؾههك ايتقحقههد ايخههايص ،واي ههراءة مههـ
ايبركقات  ،والجريد اإليؿان هلل ايقاحهد إحهد ،واهللُ ايؿقفهؼ
وايفاغي إيك اقاء اية قؾ .

()1

اقرة ايـجؿ .آية (.)33
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حُِدٔ زَِّبوَ َٚا ِضتَغِ ٔفسُِٙ
 /33فَطَبِّحِ بٔ َ

()1

ِ
ِ
ب
 ما ُع دَ اهللُ بؿثؾ ككرِه والة قحف وحؿده وشهؽره ،وههل اه ٌ
ِ
واكهدحار ايعهدو  ،نهاا العهايك
يف بؼاء ايخقر  ،واكت ار إمهة ،
هذكرا راههقيف ايؽههريؿ  ،ونههد ح ههؾت يههف ايـعؿههة بايـ ههر ،
مه ً
وإلفهههقر غيـهههف ،وارالػهههاع رايهههة اإلاهههةاَ (..فةههه بِحؿ ِ
هههد
َ ِّ ْ َ ْ
َر ِّب َ
َان الَقا ًبا).
اا َتغ ِْػ ْر ُه إِك ُف ك َ
ؽ َو ْ
مر راق ُيف ايؽريؿ هـا أن يبهؽر ربهف عؾهك كيهؽ ،ويةه
ُ فل َ
بحؿده ويةتغػره ،وأما اإلشارة ،فنن يف كيؽ إشارالقـس إشارة
ٕن يةتؿر ايـ ر يفذا ايهديـ  ،ويهزغاغ عـهد ح هقا ايتةه ق
بحؿد اهلل وااتغػاره مهـ راهقيف ،فهنن ههذا مهـ ايبهؽر ،واهلل
()1

اقرة ايـ ر .آية (..)3
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يؼههقاس { َيههتِ ْـ َش هؽ َْرال ُْؿ ََٕ ِزيههدَ كؽ ُْؿ } ونههد وجههد كيههؽ يف زمههـ
ايخؾػههاء ايراشههديـ وبعههدهؿ يف هههذه إمههة يههؿ يههزا ك ه ُهر اهلل
إلاهرا  ،حتك وصهؾ اإلاهة ُا إيهك مها يهؿ ي هؾ
مةتؿرا وغيـف
ً
ً
غيـ مـ إغيان ،وغخؾ فقف ايجؿقع وايحبقغ وإفقاج ،
إيقف ٌ
حتك حدث مـ إمة مـ مخايػة أمر اهلل ما حدث ،مـ ايتػر
وآخههتة  ،فههابتةهؿ اهلل بتػههر ايؽؾؿههة ،وشه ِ
هتات إمههر،
فح ؾ ما ح هؾ مهـ ايذيهة والةهؾط إعهداء  !.. ،ومهع ههذا
فؾفذه إمة ،وهذا ايديـ ،مـ رحؿهة اهلل وياػهف ،مها ٓ يخاهر
باي اا ،أو يدور يف ايخقاا  ،مـ ك رٍ محتّؿ ،والؿؽقـ ٓزا ،إكا
الابقا وأخؾ قا .
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 وأما اإلشهارة ايثاكقهةس ففهل اإلشهارة إيهك أن َ
أجهؾ راهقا اهلل
عؿر
نر َب وغكا ،ووجف كيؽ أن عؿ َره ٌ
صؾك اهلل عؾقف واؾؿ ند ُ
فاضههؾ  ،أنةههؿ اهلل بههف ،ونههد عفههد أن إمههقر ايػاضههؾة الخههتؿ
فهلمر اهلل ِ يراهقيف
بآاتغػار ،كاي ةة وايحهج ،وغقهر كيهؽُ ،
بايحؿد وآاهتغػار يف ههذه ايحهاا ،إشهار ًة إيهك أن أج َؾهف نهد
اكتفههك ،فؾقةههتعد ويتفقههل يؾؼههاء ربههف ،ويخههتؿ عؿههره بلفضههؾ مهها
يجده صؾقات اهلل واةمف عؾقف .فؽهان صهؾك اهلل عؾقهف واهؾؿ
ُ
يتلوا ايؼهرٓان ويحؼؼهف  ،ويؼهقا يف صهةالف ،ويؽثهر أن يهرغغ يف
ركقعف واجقغهس " اه حاكؽ ايؾفهؿ وبحؿهدة ،ايؾفهؿ اغػهر
يل ".
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ِ
ههقرهؿ
أيههة ببههار ٌة يفههذه إمههة  ،وأن
 ويف
ّ
ايههرب العههايك ك ُ
وحػههقظفؿ  ،وأن غيههـَفؿ إلههاهر ،مهها ع ههدوا اهللَ حههؼ ع اغالههف،
واههه ّحقه وشهههؽروه ،وايؿؼ هههد إخه ُ
ههذ بلاههه اب ايـ هههر ،
وآاههتػاغة مههـ هههدي راههقا اهلل وصههحابتف ،واإلخههةص يف
ايع اغة وككره وااتغػاره عؾك ايدواا .
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ََ /34ا أَغَِٓ ٢عَِٓ ُ٘ ََايُُ٘ َََٚا نَطَبَ

()1

ٍ
يغـل عـؽ ٌ
عاص معرض ،ويهـ الـػعهؽ ثهروة
ماا وأكت
 يـ َ
هت َيهدَ ا
وأكت مـابذ متؿرغ  ،كؿا ناا العهايك يف َأبهل يفهب س ( َال ْ
َأبِل َي َف ٍ
هب ) .أيس
ب َوالَهب ﴿َ ﴾1مها َأ ْغـَهك َعـْه ُف َما ُيه ُف َو َمها ك ََة َ
خةهرت يههداه ،وشههؼك { َوالَهب } فؾههؿ يههرب  ،ومايهف عههاغ عؾقههف
بايقباا غك ًقا وأخرى  ،فة هق خ ّؾده يف ايدكقا ،وٓ هق حؿاه مـ
ات َي َف ٍ
ههب) الاقنههف مههـ كههؾ
َههارا َك َ
كههار أخههرةَ ( ..ا َق ْ هه َؾك ك ً
ايجفات  ،ويف هذا ٌ
غيقؾ عؾهك اهقء خاالؿتهف ،وأكهف مختهقا يهف
بايؽػر  ،مع كقكف عؿ راقا اهلل ص ّؾك اهللُ عؾقف واؾؿ  ،ويؽهـ
يؿ الجد نرابتف شقتًا!..
()1
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 وند خ ّؾدت هذه ايةقر ُة ايجؾقؾ ُة نه َ اهقرة ههذا ايؼريهب،
وما ندمف مـ ايعداوة يإلاةا  ،وأكية ايؿ اػك عؾقف اي هةة
وايةههةا  ،وصههركا كتؾقههها يف كههؾ اي ههؾقات غياكه ًة وشههريع ًة ،
ويعؾؿـا اهللُ مـ كيؽ  ،أن ايحاكؿ اإلاة ُا ويقس ايؼرابة  ،وأن
يػهههرح بفههها ،وأن مـتفهههك ايؿجهههرمقـ
ايؼرابهههات ايتعقةهههة ٓ
ُ
ايذكر ُايةقئ  ،وايعان ُة ايقخقؿة ..

 ومـ ايؿماػ فؼد شاركتف زوجتُهف أا جؿقهؾ َ
ايهدور
كيهؽ
َ
ايؿبقـ { َو ْام َر َأ ُال ُف َحؿا َيه َة ا ْي َح َا ِ
أيضها كهافرة
هب }( . )1وكاكهت ً
معرضههة ،شههديدة إكيههة يراههقا اهلل صههؾك اهلل عؾقههف واههؾؿ،
التعههاون هههل وزوجفهها عؾههك اإلثههؿ وايعههدوان ،والؾؼههل ايبههر،
()1
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والةعك غاية ما الؼهدر عؾقهف يف إكيهة وايؿؽقهدة وايتحهريض ،
وكان جزاءها يف ايؼقامة (فِل ِجق ِد َها َح ْ ٌؾ ِم ْـ َم َة ٍد) ( )1والجؿع
عؾك إلفرها مـ إوزار بؿـزية مـ يجؿع حا ًا ،ند أعد يهف يف
عـؼف ح ًة { ِم ْـ َم َة ٍد } أيس مـ يقػ .أو أكفها الحؿهؾ يف ايـهار
ايحاب عؾك زوجفا ،متؼؾهدة يف عـؼفها حه ًة مهـ مةهد ،واهلل
ايؿةتعان .
 ويروى يؿا كزيت اقرة ايؿةد  ،جاءت امرأ ُة أبل ٍ
يفب إيهك
فؾؿا رٓاها أبق بؽهرٍ
ايـ ِّل ﷺ ومعف أبق بؽرٍ- ،ويف يدها حجرّ -
َ ِ
ُمكيهؽ ،فؾهق
نااس يا
راقا اهلل إكفا امهرأ ٌة بذيتهةٌ ،وأخها ُ أن ال َ
نؿت نهااس إكفها يهـ الهراا .فجهاءت فؼايهتس يها أبها بؽهرٍ ! إن
َ
()1
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صههاح َؽ هجههاا ،نههااس ٓ ،ومهها يؼه ُ
هقا ِّ
هعر ،نايههتس أكههت
ايبه َ
َ ِ
الهرة؟ !
فؼؾتس يا
عـدي ُم د ٌ  ،واك رفت،
ُ
راقا اهلل ! يهؿ َ
نااس " ٓ ،يؿ يز َْا م َؾ ٌ
بجـاح ْقهف " .واهلل العهايك
ؽ يةت ُُرا مـفها
َ
أعؾؿ.
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 /35قٌُِ ُٖ َٛايًَُٓ٘ أَحَدْ

()1

 مـ ِّ
أجؾ اقر ايؼرٓان ،وأعظ ِؿ ٓايات هذا ايؽتهاب  ،وأطقهب
ك قصف وبراهقـهف ايدايهة عؾهك ايقحداكقهة واي هؿدية  ،وغـهك
ايقاحد إحد  ،ال ارة والعايك  ،وند عديت ثؾث ايؼرٓان س ( ُن ْؾ
هههؿدُ )س أي نهههد اكح هههرت فقهههف
ُه َ
هههق اهللُ َأ َحهههدٌ ﴿ ﴾1اهللُ اي َ
إحديههة ،ففههق إحههدُ ايؿـػههرغ بايؽؿههاا ،ايههذي يههف إاههؿا ُء
ايحةـك ،واي ػات ايؽامؾة ايعؾقا ،وإفعاا ايؿؼداة ،ايهذي
ٓ كظقههر يههف وٓ مثقههؾ ،مةههتحؼ يؾع ههاغة ،ونههد صههؿدت يههف
ُ
ايخةئؼ يف مةائؾفا وحقائجفا .

()1
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130

ُ
وايبهريػ
كؿؾ يف امغغه ،
 وهق اي ؿدُ هق ايةقد ايذي ند ُ
كؿؾ يف شرفف  ،وايعظقؿ ايذي نهد كؿهؾ يف عظؿتهف ،
ايذي ند ُ
وايحؾقؿ ايذي ند كؿؾ يف حؾؿف  ،وايعؾهقؿ ايهذي نهد كؿهؾ يف
عؾؿف  ،وايحؽقؿ ايهذي نهد كؿهؾ يف حؽؿتهف  ،وههق ايهذي نهد
كؿؾ يف أكقاع ايبر وايةمغغ  ،وهق اهلل ا حاكف  ،هذه صػتف
ٓ الـ غل إٓ يف  ،يقس يف كػء  ،ويقس كؿثؾف شهلء  ،اه حان
اهلل ايقاحد ايؼفار .
هـ
هاري" مه ْ
 ومؿهها ورغ يف فضههؾفا مهها جههاء يف "صههحق اي خه ِّ
ٍ
ِ
رجهةً ُ
يؼهرأس
حديث أبل اعقد رضل اهلل عـف ،أن رجةً اؿع ُ
َ
هل  -صهؾك
( ُن ْؾ ُه َق اهللُ أ َحدٌ ) ُير ِّغ ُغها ،فؾؿا أص َ جا َء إيك ايـ ِّ
َ
فذكر َ
ايرجؾ يتؼا ُّيفا  -فؼاا
وكان
كيؽ ي ُف -
اهلل عؾقف واؾؿ -
ّ
َ
131

راقا اهلل  -صؾك اهلل عؾقف واؾؿ -س( وايذي ِ
كػةل بقده إكفها
هث ايؼه ِ
ِ
يتعه ُ
هدا ُث ُؾه َ
هرحؿـ ،فػههل
هرٓان ) .وورغ أكفهها أكفهها صههػ ُة ايه
ِ
ِ
حديث عائبه َة رضهل اهلل عـفها ،
خاري ومةؾؿ مـ
صحق اي
أن ايـ ههل  -صههؾك اهلل عؾقههف واههؾؿ  -بعه َ
رجهةً عؾههك اههرية
هث ُ
ِ
ِ
فؽان ُ
ختؿ به ( ُن ْؾ ُه َق اهللُ َأ َحدٌ ) (،)1
يؼرأ ٕصحابف يف َصةال ِفؿ ف َق ُ
هل  -صههؾك اهلل عؾقههف واههؾؿ -
فؾؿهها َ
رجعههقا ككه َهروا كيههؽ يؾـ ه ِّ
هـع كيههؽ؟ " ،فةههل ُيق ُه ،فؼههااس
ٕي شههلء ي ه ُ
فؼههااس "اه ُؾق ُهس ِّ
ٕكفهها ِ
هب أن َأنه َ
حؿـ ،وأكهها ُ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
هل -
ه
ايـ
هاا
ه
فؼ
ها،
ه
ف
ب
هرأ
ه
ح
أ
هر
ه
اي
ة
ػ
ه
ص
َ
ُّ
ُّ
صؾك اهلل عؾقف واؾؿ -س (أخ رو ُه أن اهلل ُيح ُّ ُف ).
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اإليؿان بؿؼتضاها  ،والرغاغها عؾك كؾ حاا،
 وفؼففا  ،يعـل
َ
والةوالفا عبر مرات يؼضل ن ًرا يف ايجـهة  ،واي هةة بفها يف
ُ
كةهلا اهلل مهـ
ايرواالب كؿا كان يػعؾ عؾقف اي ةة وايةهةا ،
فضؾف وإكعامف .
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َ َِٔٔ /36غسِٓ ََا خًََلَ

()1

هذات يف نرٓاكـهها يههقس يفهها كظقههر  ،فقفهها مههـ ايحػههظ
ثؿه َة العقيه ٌ
ّ 
واي قاكة ما ُيغـل عـ كؾ ا ب ،ويدفع كؾ مخافهة  ،ويزيهزا
كههؾ رعههب وخاههر  ،ومـفهها اههقرة ايػؾههؼ  ،نههاا العههايكس( ُنه ْهؾ
َأ ُعق ُك بِ َر ِّب ا ْي َػ َؾ ِؼ ﴿ِ ﴾1م ْـ َش ِّر َما َخ َؾ َؼ )..وجهاء يف صهحق
مةهؾؿ ايثـههاء ايعهاطر يفهها  ،وايؿهدح ايحههافز يؾعـايهة بفهها  ،نههاا
صؾك اهلل عؾقف واؾؿ س( أيؿ الر ٓايات أكزيت ههذه ايؾقؾهة يهؿ ُي َهر
مث ُؾفـ نهط س " ُن ْهؾ َأ ُعهق ُك بِ َهر ِّب ا ْي َػ َؾ ِهؼ " و " ُن ْهؾ َأ ُعهق ُك بِ َهر ِّب
ايـ ِ
اس ").
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134

 ومعـاهاس أيس { نؾ } يا محؿد متعق ًكا  ،خااب يف وٕمتف مـ
بعده َ { ،أ ُعهق ُك } أيس أيجهل وأيهقك ،وأعت هؿ { بِ َهر ِّب ا ْي َػ َؾ ِهؼ }
ُ
غٓئهؾ
أيس فايؼ ايحب وايـقى ،وفايؼ اإلص اح ،مهـ إلفهرت
هراهقـ وحداكقتههف  ،ويههؿ الؼ ههؾ ايبههؽ وٓ
ندرالههف ،وااههت اكت به
ُ
ُ
وأاتعقذ بف مـ كؾ ما خؾؼ مهـ ايبهرور مهـ كائـهات
ايترغغ .
وببر  ،وجـ وحبرات ومخاطر عام ًة .

 ثؿ خ ّ ص يف آاتعاكة َ
بعض ايبرور  ،يقـ ف عؾهك خارهها
ِ
ِ
ب ) أيس مـ شر ما يؽهقن
وبؾقائفا َ ( ..وم ْـ َش ِّر َغاا ٍؼ إِ َكا َو َن َ
حهقـ غخقيهف واشهتداغ إلؾؿتهف ،حقهث يغبهك ايـهاس،
يف ايؾقؾ
َ
والـتبر فقف كثقر مهـ إرواح ايبهريرة ،وايحققاكهات ايؿمكيهة،
وايؿـاإلر ايؼاالؿة ( .و ِمـ َشر ايـػا َث ِ
هات فِهل ا ْي ُع َؼ ِهد ) أيس ومهـ
َ ْ ِّ
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شههر ايةههقاحر ،وهههق أغؾههب يف ايـةههاء  ،ايةالههل يةه ِ
هتع َـ عؾههك
َ
احرهـ بايـػث يف ايعؼد ،وما فقفها مهـ شهعقكة ِ .
هـ َش ِّهر
(وم ْ
َ
اا ٍ
ح ِ
ههد إِ َكا َح َةههدَ ) ( )1أي شههر ايحةههدة وايؿ غضههقـ يؾههـعؿ ،
َ
وايحااد ،هق ايذي يحب زواا ايـعؿة عـ ايغقر ،فقةهعك يف
زوايفهها بؿهها يؼههدر عؾقههف مههـ أا ه اب وفعائههؾ  ،فههاحتقج إيههك
آاتعاكة بهاهلل مهـ شهره ،وإباهاا كقهده ،ويهدخؾ يف ايحااهد
ايعههائـ الغؾق هها  ،وإن كههان نههد الؼههع ايعههقـ مههـ اي ههاي  ،وإٓ
فايحااههدُ خ قههث ايههـػس ،نههد هقههل كػة هف يفههذ ايخؾههؼ ايههدكقئ
والا ع عؾقف .

()1
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 فخةص ُة ايةقرة مبروعق ُة آاتعاكة مـ كؾ ايبهرور ،وأن
يف غيــا حرزًا مـفا  ،وخاقر ُة إلؾؿة ايؾقؾ ،ويف ايهذكر طؿلكقـه ٌة
ههات ايةهههحر ورغعهههف بإككهههار  ،وكا ايحةهههد
وكجهههاة  ،وإث ه ُ
ومجابفتف بايذكر وايدعاء  ،ففل مع ن رها ند احتقت ايخقر
يؾؿرء  ،وصحتف واةمتف  ،واهللُ ايؿقفؼ.

137

ع فٔ ٞصُدُٚزِ ايَٓٓاعِ
 /37ايَٓرَٔٛ ُٜ ٟضُِ ِٛ

((1

 ٓ يـػه ُ
ههقاان مترب ههها ي ـهههل ٓاغا  ،مقاقاههه يفهههؿ ،
ههؽ ايبه ُ
وناكف فقفؿ كؾ ايبرور وايتؾ قةات ،كؿا ناا العايكس( اي ِهذي
ُي َق ْا ِق ُس فِل ُصدُ ِ
ور ايـ ِ
اس) .فقحةـ يفهؿ ايبهر ،ويزيـهف يفهؿ
يف صقرة حةهـة ،ويـبهط إراغالفهؿ يػعؾهف ،ويؼه

يفهؿ ايخقهر

ويث افؿ عـف ،ويريفؿ إياه يف صقرة غقر صقرالف ،ففق محةهـ
ايؼ ائ  ،ومؼ ايؿحااـ واياق ات .

 ويؿا كاكهت اهقر ُة ايػؾهؼ يف آاهتعاكة مهـ شهرور متعهدغة
وخارجة ،كاكت اقر ُة ايـهاس العقيهذ ًة مهـ شهر واحهد  ،وههق

((1

اقرة ايـاس .آية (.)5
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ايقاههقاس  ،ايههذي يعت ههر هههق م ههدر ايؿعاصههل وايههذكقب،
وايخارات ايتل التحقا إيك خاايا ك رى .
 ومـ ثؿ ُشرع يـا آاتعاكة مـ كيؽ ايبقاان ايرجقؿ  ،كؿها
ههر ِّب ايـه ِ
يف ايةهههقرة ايؿبهههفقرة س ( ُنه ْ
ههاس ﴿﴾1
ههؾ َأ ُعهههق ُك بِه َ
ِ
م ِؾ ِ
هـ َش ِّهر ا ْي َق ْاه َهق ِ
هاس ﴿ ﴾2إِ َيه ِهف ايـ ِ
هؽ ايـ ِ
اس
هاس ﴿ ﴾3مه ْ
َ
ا ْيخَ ـه ِ
هاس) )1( .وهههذه ايةههقر ُة مبههتؿؾ ٌة عؾههك آاههتعاكة بههرب
ايـاس ومايؽفؿ وإيففؿ ،مـ ايبقاان ايذي هق أصؾ ايبهرور
كؾفهها ومههاغة اي ةيهها وأاااههفا  ،وايههذي مههـ فتـتههف وشههره ،أكههف
يقاهههقس يف صهههدور ايـهههاس ،فق هههث ايخ ائهههث  ،ويزههههد يف
ايخقههرات  .وايخاههاب يـ قـهها صههؾك اهلل عؾقههف واههؾؿ ،وهههق
()1
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خااب ٕمتف ومقعظ ٌة وغرس ،يتعاهدوكفا كؾ ص اح ومةهاء
 ،والؼرأ يف مقاضع معروفة .

 ويذيؽ فؼ ُف ههذه ايةهقرة ااتع ها ٌا بهاهلل العهايك مهـ شهرور
يؾبقاان وكزغاالف ،فخاره شهديد ،وواقاهتف وبقؾهة ُ ،
فبهرع
يـا ايتعقك مـف يف أحقاا كثقهرة  .ويف ايةهـة اي هحقحة س( إِكِّهل
هااس َأعهق ُك بِهاهلل ِ
ِ
ب عـْ ُف َما ِ
يهق َن َ ْ
يجدُ ْ ،
ٕع َؾ ُؿ كَؾؿ ًة َي ْق َنا َي َفا َي َذ َه َ
ِم َـ ايب ْق َا ِ
ب مـْ ُف َما يجدُ ).
ان اير ِجق ِؿ َك َه َ
 وعؾك ايع د الـؼقة الؾؽ ايخاهرات  ،وايحهذر مهـ ايقاهاوس
ايدخقؾة  ،ناا ايعةمة ابـ ايؼقؿ رحؿهف اهللس "وأمها ايخاهرات
فبههلكفا أصهههعب :فنكفههها م هههدأ ايخقههر وايبهههر ،ومـفههها التقيهههد
اإلراغات وايفؿهؿ وايعهزائؿ ،فؿهـ راعهك خاراالهف مؾهؽ زمههاا
140

كػةف ونفر هقاه ،ومـ غؾ تف خاراالف ففقاه وكػةهف يهف أغؾهب،
نفرا ايفؾؽات. "....
ومـ ااتفان بايخارات ناغالف ً

يحذر مـ وااوس ايبقاان  ،كذيؽ يحذر واقاهة
 وكؿا
ُ
إخقاكف مـ اإلكس ،جؾةاء ومةزمقـ وخؾاهاء ،ويهذيؽ نهاا
س( ِم َـ ا ْي ِ
جـ ِة َوايـ ِ
اس) .ناا ايحةـ رحؿف اهلل س هؿا شقااكان:
أما شقاان ايجهـ فققاهقس يف صهدور ايـهاس  ،وأمها شهقاان
اإلكههس فقههلالل عةكقههة  .عافاكهها اهلل وايههاكؿ  ،ووناكهها ايبههرور
ٍ
شلء ندير .
واي ؾقات  ،إكف عؾك كؾ
ُ
مت ما يراد تقييده من آية وأىبة ،واحلمد هلل ِ الذي
بنعمتو تتم الصاحلات،..
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املؤيف يف ضطٛز
د .محص ٠بٔ فاٜع إبساٖ ِٝآٍ فتحٞ
 أاههتاك ايحههديث ايؿةههاعد بؼةههؿ ايدرااههات اإلاههةمقة ،
ورئقس نةؿ ايبريعة بتفامة .
َ
شغؾ مـ ب وكقؾ ايؼ قا ..وشمون اياةب يؿهدة ثهةث

اـقات مـ اـة 1435هه ،إيك اـة 1437هه.
 عضق ايؾجـة ايثؼافقة وجؿعقة إيتاا بؿحايؾ .
ُ
ثةث بحقث عؾؿقة محؽؿة يف ايةـة مـبقرة .
 يف
 وصههـػ أكثههر مههـ ( )144م ههـػا يف ايحههديث وايههدعقة
وايثؼافة مـفا س
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طةئع ايةؾقان يف مقاعظ رمضان .

ُ
كةؿات مـ أا ايؼرى .

ٌ
شج ُـ ايؿـابر وهتـ ايؿحابر.
َ 
 أزمة ايػفؿ .
 مقانػ عؾؿقة يألئؿة إاة .
اةيؿ ايعؾؿ ومدارج ايػفؿ .

ُ
 ما يعقش يف ايجفابذة .
 مخاطر ايػؽر ايثقري وايتؽػقري .
 أغوي ُة ايبتات ايعؾؿل .
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 اؾةههههؾة أربعقـقههههات متـقعههههة مـفههههاس ايـ ههههر  ،واي ركههههة،
وايؿعههههايل .وايث االقههههة .واي ؾةههههؿقة ،وايةههههــ اإليفقههههة،
وايةـقات ايخداعات ،وايذكائقة .
 وهق كاالب وكاإلؿ
 َٔٚايدٚا ٜٔٚايػعس: ١ٜ
 - عاصػ ُة ايحزا  -القهجات ايـقؾ  -وطهـ ومهــ-مبهاعر
ومػاخر -محايؾقات -ففزمقهؿ بنكن اهلل -مدائـ إي اا.
 ومههههـ ايؿـظقمههههات س ايؽقكههههب ايةههههاري عؾههههك الههههراجؿ
واؾةههاا ايـفههر كظههؿ كخ ههة ايػؽههر  -ومـههائر
اي خههاريَ -
اإلاعاغ كظؿ يؿعة آعتؼاغ وغقرها  .واهلل ايؿقفؼ .
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َٜ /٠٢كَُٜ ٍُٛا يَ َِ ٝتٓٔ ٞقَ ٓدَ َِتُ ئحََٝاتٔ47............................................................ ٞ
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