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ٰب َأكزَلـَـٰ ُف إِ َلق َ
مبارك ِّل َقدَّ َّب ُروا َء َایـٰتِ ِفۦ َولِ َقت ََذك ََّر ُأ ُووا
ؽ
( ك َتـ ٌ
ٱَٕل َبـ ِ
ٰب﴾ [ص . ]٩9 :

وكدمت طؾك تضققع أكثر أوقاتل يف غقر معاين الؼرآن ).
(
ُ
اإلمام سػقان الثقري رحؿف اهلل .

بستان العارفقـ ،فلیـؿا حؾقا مـف حؾقا يف كزهة )
( الؼرآن
ُ
محؿد بـ واسع رحؿف اهلل .

ویـابقع العؾؿ:
وكقر الحؽؿة،
ُ
ففؿ العؼؾُ ،
( طؾقؽؿ بالؼرآن ،فنكف ُ
ُ
وأحدث الؽتب طفد ًا بالرحؿـ) كعب إحبار رحؿف اهلل .
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البــدايــة
الحؿدُ هلل رب العالؿقـ  ،والصال ُة والسالم طؾك خاتؿ الـبققـ،
وطؾك ِ
آلف وصحبف الطقبقـ الطاهریـ ..
أما بعد:
فاســتؽؿآ لؿشــروع تؼریــب الؼــرآن لجؿــاهقر إمــة  ،وتقســقر
قضایاه ،وتػفقؿ محتقاه ،وتسفقؾ معاكقف  ،كعؿد يف هذا الؿختصـر
الك معان تدبریة طزیزة  ،ومـ خالل آیـات غریبـة  ،ومصـطؾحات
فریــدة  ،قــد ٓ تطرقفــا إلســـ  ،وٓ تتـاولفــا الــدروس ،ویغــض
الطــر طـفــا الؾغقیــقن الؿعاصــرون  ،فتبقــت مــع صــقل الفجــر
كؾؿات أطجؿقة  ،أو صؿاء  ،تتؾـك بـال
الؿعـقي والتدبري ،كلكفا
ٌ
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ففؿ ،وتردد بال استقعاب  .فاستحببـا صـر ألػـاظ غقـر معروفـة ،
كبقـفا وكتػؼ ُف فقفا ،حتك كجؾقفا  ،وكستؼقي بؿعاكقفا وألػاضفا.
ولذلؽ ما یختار هـا مـ غریب الؼرآن وكقادره الؾػظقـة ،والتـل ٓ
تعر لؾقهؾة إولك  ،وقصدكا التؼریب والتػفقؿ
ولقس الؿراد بالغرابة هـا مجافاتفا لؾسقا  ،أو خروجا طـ جؿال
الـظؿ الؼرآين  ،كـال !..بـؾ هـل كـقع مــ جؿـال أخـاذ ،وأسـؾقب
جذاب  ،ولذلؽ قال الرافعل رحؿف اهلل مبقـًـا هـذه الؼضـقة “ :ويف
ٌ
ألػاظ ،اصـطؾ العؾؿـاء طؾـك تسـؿقتفا بالغرائـب ،ولـقس
الؼرآن
الؿراد بغرابتفا أكفا مـؽرة أو كافرة أو شاذة ،فـنن الؼـرآن مــزه طــ
هذا جؿقعـف ،وإكؿـا الؾػظـة الغریبـة هاهــا هـل التـل تؽـقن حســ ًة
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مستغربة يف التلویؾ ،بحقث ٓ یتساوى يف العؾؿ بفـا أهؾفـا وسـائر
الـاس”
وكؿا یحزكـا هشاش ُة التد ّبر الؼرآين تجـاه آیـات الؽتـاب ،یحزكــا
أیضــا جف ُؾـــا بغریــب الؼــرآن الجــذاب  ،وجفؾـــا بؾغتـــا العربقــة
ً
الػسقحة  ،والتل تع ُّؾ ُؿفا بقابة لػفؿ الؼرآن وتبسـقط طؿؾقـة التـدبر
ٍ
كؾؿات جؿقؾة طجقبة ،تثقر فقؽ السمال ،
…! فؽؿ يف الؼرآن مـ
وأن تـرك
وتققظ مـؽ آسـتطالع  ،وتـد فقـؽ جـرس الـباهـة َّ ،
الؼـــرآن بـــال تػفـــؿ واستبصـــار  ،یضـــاطػ مــــ طؿؾقـــة الجفالـــة
الؿتراكؿة يف حقاتـا تجاه دیــا وكتاب ربـا .
فلحببـا يف هـذه الرسـالة الؿصـغرة تؼریـب بعـض معـاين الغریـب،
وتسفقؾ مرامقف ،وبعض العظات الؿستػادة مـ سقاقف الؼـرآين ٓ ،
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سقؿا وأكفا صؼؾ لؾسان العربل ،ومعرفتفا ثـراء لغـقي ،وقراءتفـا
استظفار لػظل بدیع ،ففل ٓ تصـعب الؽتـاب  ،بؼـدر مـا تحؿؾــا
طؾك آستؽـاه وآستبصار ،واستؾذاذ متعـة هـذا الؽتـاب العزیـز
…!
ولذلؽ یخطئ كثقرون يف استعؿال الغریب الؾغقي شـعرا أو كثـرا
يف غقر الشائؼ الؿـاسب  ،خالفا لألسـالقب الؼرآكقـة  ،تعـایـ فقفـا
وتطـــالع طظؿـــة
قصـــقر الروطـــة  ،وتالمـــس معـــالؿ اإلبـــداع ،
ُ
ُ
وتتســاءل العؼــقل،
آســتخدام  ،ولــذلؽ تؼبــؾ طؾقــف الـػــقس ،
العاقؾ الؾبقـب يف حقـ ٍ
وتـدهش إففام  ،وٓ ُ
ُ
رة وتعجـب مــ
یزال
طظقؿ الؿحتقى  ،وروطة الؿضؿقن  ،وجؿالقات إسؾقب .
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مدطقیـ لتـدبره ،وقراءتـف حـؼ قراءتـف  ،واإلحاصـة بـف
ومـ َث َّؿ كـا
َ
ِ
ٰب َأكزَل َــٰ ُف إِ َلقـ َ
ؽ
لقال
مـ جقاكبف  ،وجعؾف
سؿقر الؼؾب ً
وكفارا ( ك َتـ ٌ
ً
َ
مبارك ِّل َقدَّ َّب ُروا َء َایـٰتِ ِفۦ َولِ َقت ََذك ََّر ُأو ُلقا ٱَٕل َبـ ِ
ٌ
ٰب﴾ [ص . ]٩9 :
ِ
الؿمسػ تعامؾ بعض الؿسؾؿقـ مع الغریب بالتجاهؾ التام
ومـ
 ،وهجره مد ًدا صقیؾة  ،او اطتبـاره كـان خطابـا لؾصـحابة الؽـرام ،
ِ
الؼرآن مقطظتف العامة ،وحسـاتف الؿجؿقطة ،وترققؼـف
ویؽػقـا مـ
ِ
الـاس فؽر ًیا وطؾؿقـا يف
تػاقؿ مـ اكحطاط
الؼؾبل !..وهذه مصقب ٌة
ُ
الؼضایا الدیـقة  ،واهلل الؿستعان .
وٕهؿقــة الغریــب الؼــرآين وكثرتــف يف كتــاب اهلل ،خصــف إئؿــة
قدیؿا وحـدی ًثا  ،ومــ أشـفرها " :تحػـة إریـب بؿـا يف
بالتللقػ ً
الؼــرآن مـــ الغریــب" ٕبــل حقــان إكدلســل صــاحب التػســقر،
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"وغریـــب الؼـــرآن" ٓبــــ قتقبـــة" ،والؿػـــردات " لؾراغـــب
إصػفاين رحؿ اهلل الجؿقع .
ويف العصر الحدیث  ":السراج يف بقان غریب الؼرآن " ،لؾدكتقر
محؿد الخضقري ،ذاع واكتشر وكػـع اهلل بـف .وإقـرب أكـف معجـؿ
قرآين حقى الغریب وسقاه .
وكتاب " وجف الـفار الؽاشػ طـ معاين كالم القاحـد الؼفـار"،
لؾــدكتقر الػاضــؾ طبــدالعزیز الحربــل  .و " كؾؿــات الؼــرآن "
لؾشقخ حسـقـ مخؾق .وفؼ اهلل الجؿقع .
وهـالؽ سؾسؾة مصـقرة ٕخقــا الـدكتقر طبـد الـرحؿـ الشـفري
حػظف اهلل ،سؾس ٌة وماتعة .
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الترتقب الؼرآين غالبا أو الفجائل حسب
الؽتب
وقد التزمت تؾؽ
َ
ُ
الؽؾؿات كؿا يف مػردات الراغب.
وأما يف هذا الؿختصر  ،فؽاكت مختـارات قرآكقـ ًة مػسـر ًة مرقؼـة ،
ترن يف الذهـ ،أو تُسـؿع مــ إمـا ٍم أو
مؼصدها ( التدبر والتعؾؿ )ّ ،
خطقب طؾـك غـرار ( َ
قـرأ اإلمـا ُم)  .ولعؾفـا لبِــ ٌة مبدئقـة  ،تمسـس
لبـقان قرآين لغقي بفقج  ،واهلل الؿقفؼ والفادي إلك سقاء السبقؾ
محایؾ طسقر
صبقحة 3441/5/8هــ
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 ( /1كيا طساٜل قٔددا)
 هذا مـ ِ
َ
رسـقل اهلل صـؾك اهلل
ققل إخقاكـا الجـ حقـؿـا قـابؾقا
طؾقـــف وســـؾؿ  ،وتـــال طؾـــقفؿ الؼـــرآن  ،فـــومـقا  ،واكشـــرحت
كػقسفؿ ،وصابت أطؿالفؿ  ،فتحدثقا طــ حـالفؿ قبـؾ كـزول
ُ
الؼرآن واصالطفؿ طؾقف  ،بلن مـفؿ صـؾحاء مسـؾؿقـ  ،ومــفؿ
دون ذلؽ اكحرا ًفا وتبدًٓ  (..كـا صرائؼ قددا ) سـقرة الجــ .
أي جؿاطــات متػرقــة وفرقــً شــتك ،وأصـــافً مختؾػــة وذوي
مذاهب متػاوتة ،والؼدة الؼطعة مـ الشلء وصـار الؼـقم قـدد ًا
ِ
ــر مجـــاز،
إذا تػرقـــت أحـــقالفؿ ،واســـتعؿال الؼـــدد يف الػـ َ
والؿعـك :كـا ذوي صرائؼ قدد ًا أو كاكـت صرائؼــا صرقـً قـدد ًا
!..
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ـقن طـــ أدیـاكفؿ وتقجفــاتفؿ الػؽریــة  ،وأكفــؿ
 ففـؿ هـــا یحؽـ َ
لقســقا طؾــك وفــا وائــتال  ،بــؾ أهــقا ٌء وصــر ومســالؽ!
ـبب خػــاء الــدیـ يف حقــاتفؿ  ،وركــقكفؿ إلــك شــركقات
والسـ ُ
مختؾػة ،وأهقاء متـابذة ،كتج طـفا طظؿـة الشـؼا  ،واسـتدامة
الـزاع !..
 ويف هذا ٌ
وأن
دلقؾ طؾك فضؾ هـذا اإلسـالمِ ،وطظؿـة الؼـرآن ّ ،
التجؿقع والقحداكقة  ،ولقس آفتـرا والػرداكقـة
مـ مؼاصده
َ
الدیـ واحـد ،واإللـف واحـدٌ  ،والشـرائع
 ،ولذلؽ يف اإلسالم ،
ُ
متػؼة  ،وٓ ققؿ َة ٕحد إٓ بالـص الشرطل ،والـدلقؾ الربـاين ،
الؼاصع مـ اهلل ورسقلف .
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ٌ
تعریض بإققام الؿختؾػقـ  ،الذیـ ٓ یسـتؼر لفـؿ
 ويف هذا
یستؼقؿ لفؿ مسـؾؽ ،بسـبب
قرار ،وٓ یدوم لفؿ مـفج ،وٓ
ُ
اكعدام القجفة ،واكطؿاس الـدیـ الحـؼ يف حقـاتفؿ ،فــالفؿ
ما كالفؿ مـ التػر وآختال  ،واهلل الؿستعان.
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 /2فَسَدّٗا أَٓ ٔد ََُٓه فٕٔ أفْاٍَه!..
أسالقب الؿشـركقـ يف التصـدي لـدطقات الؿرسـؾقـ
 تـقطت
ُ
والســخریة بفــا وبلهؾفــا ،ومـــ أطجــب ذلــؽ مــا ذكــره اهلل يف
ســقرة إبــراهقؿ ( َفـ َـر ُّدوا َأی ـ ِد َی ُفؿ فِ ـ َأف ـ َق ٰ ِه ِفــؿ) أي وضــعقا
أیدیفؿ طؾك أفقاهفؿ اسـتفزاء وتعجبـً كؿـا یػعؾـف مــ غؾبـف
الضحؽ مـ وضع یده طؾك فقـف .وأولفـا َ ﴿ :أ َلـؿ َیـلتِؽُؿ َك َب ُـما
ِ
ٱ َّل ِذ ِ
ِ
یـ ِمــ َبعـ ِد ِهؿ َٓ
یـ مـ َقبؾؽُؿ َقق ِم كُقح َو َطاد َو َث ُؿق َد َوٱ َّلـذ َ
َ
بٱلبقـَــ ِ
ٰت َف َـر ُّدوا َأیـ ِد َی ُفؿ فِـ
َیع َؾ ُؿ ُفؿ إِ َّٓ ٱهللُ َجا َء ُتفؿ ُر ُس ُؾ ُفؿ ِ َ ِّ
َأف َق ٰ ِه ِفؿ َو َقا ُلقا إِكَّا َك َػركَـا بِ َؿـا ُأر ِسـؾتُؿ بِ ِـفۦ َوإِكَّـا َل ِػـ َش ّ
ـؽ ِّم َّؿـا
تَد ُطق َكـَا إِ َلق ِف ُمرِیب ﴾  .سقرة إبراهقؿ. 9 :
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 وهــذا أبؾــغ يف آســتفزاء مـــ وضــعفؿ أیــدیفؿ يف أفــقاه
الرسؾ ،أو ّ
العض طؾقفا غق ًظا مـ خطـاب الرسـؾ  ،أو الـرد
بالؽالم تؽذی ًبا لؾخطـاب الـدطقي  ،أو رد أیـدي الرسـؾ يف
أفقاهفؿ طـ ًػـا وغصـبا  !..وققـؾ إشـارة لؾرسـؾ بالسـؽقت
تقبقخً ــا وتؼبقحــا  ،وهــق مؼــارب لؾؿختــار هـــا ،وأن حركـ َة
آستفزاء الجسدي أشد مــ الؿؼارطـة بـالؽالم  ،لؿـا فقفـا
ـــ الرسـ ّ
ــؾ
مــــ ســـخریة ٓذطـــة  ،وصعـــقن شـــدیدة ،ولؽـ ّ
یقاجفقكفــا بالصــبر وآحتؿــال ( فاصــبر كؿــا صــبر أولــق
العزم مـ الرسؾ وٓ تستعجؾ لفؿ ) سقرة إحؼـا  .واهلل
الؿقفؼ.
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 /3إِذ ىَفَصَت فُٔٔٔ َغيَهُ ٱلكَْوِ!..
ـقال طؾــك بســتان  ،لتـــدلع خصــقمة ،یؾتؼــل
 كؼشــت الــدواب لـ ً
أصــحابفا يف الؿحؽؿــة الشــرطقة طـــد داود وســؾقؿان طؾقفؿــا
السالم" !..وكػشـت " مػـرد ٌة كـادر ُة ٓ تؽـاد تسـؿعفا يف ِ
لغـة
الـاس هذه إیام وٓ أدبائفؿ وٓ شـعرائفؿ  (..إذ كػشـت فقـف
غــــؿ الؼـــقم ) والــــػش قـــالقا  :هـــق الرطـــل ،وققـــؾ الــــ َػش
بالتحریــؽ أن تـشــر الغـــؿ بالؾقــؾ مـــ غقــر راع أي تػرقــت
واكتشـرت ،ورطـت بـلن اكػؾتـت َف َف ِـذ ِه ال َؼ ِضـ َّق ُة ا َّلتِـل ت ََض َّـؿـَتْفا
قؼ فِ ْؼـ ِـف ال َؼضـ ِ
أی ـ ُة م ْظفــر ِمـــ مظـ ِ
ـاهرِ ال َعــدْ ِ
ومبــالِ ِغ َتــدْ قِ ِ
ـاء،
ل
َ
َ
َ َ َ ٌ
ب ِآجتِفـ ِ
والجؿــع ب ـقـ الؿصــالِ ِ والت ِ
ـقؾ َب ـ ْق َـ َمراتِ ـ ِ
َّػاصـ ِ
ـاد،
ْ
َ ْ ُ َ ْ َ َ
ــؼ ِ
ِ
ْ ِ
الح ِّ
ــال
حاص ً
َــق ِن َ
ــع ك ْ
ــالح ِّؼ َم َ
ــر ِ ال َؼضــاء بِ َ
واخــتال ُ ُص ُ
__15

تدبسْ ّتعَلُّه

ــذي جـــاء بِـ ِ
یـ ا َّلـ ِ
ــؼَ .فؿ ْضـــؿقكُفا أكَّفـــا ِ
ِ ِ
الػ ْؼـــ ُف يف الـــدِّ ِ
ــف
َ
ُ
ل ْؾ ُؿحـ ِّ َ
قن ِ
﴿و َد ُاوۥ َد َو ُس َؾق َؿـــ َٰـ إِذ یحؽ َُؿ ِ
ُ
َ
ــان فِــ
…
ــؾ
ب
ق
ـــ
م
الؿ ْر َســ ُؾ َ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
یـ﴾
لحرث إِذ َك َػ َشت فقـف َغــَ ُؿ ٱل َؼـق ِم َو ُكـَّـا ل ُحؽؿ ِفـؿ َشــ ِٰفد َ
ٱ َ
[إكبقاء . ]78 :
 أي :واذكر یا محؿد  ،هذیـ الـبقـقـ الؽـریؿقـ " داود " و "
ســؾقؿان " طؾقفؿــا الســالم مثـقــا مــبجال ،إذ آتاهؿــا اهلل العؾــؿ
القاسع والحؽـؿ بـقـ العبـاد ،بـدلقؾ ققلـف﴿ :إِ ْذ ی ْحؽ َُؿ ِ
ـان فِـل
َ
ث إِ ْذ َك َػ َشــ ْ ِ ِ
ا ْلحــر ِ
ــقمِ﴾ أي :إذ تحــاكؿ إلقفؿــا
ت فقــف َغـــ َُؿ ا ْل َؼ ْ
َ ْ
صاحب حرث ،كػشت فقـف غــؿ الؼـقم أخـریـ ،أي :رطـت
لــقال ،فلكؾــت مــا يف أشــجاره ،فؼضــك فقفــا َد ُاو ِد فراجعــف ابـــف
ســؾقؿان ،كؿــا قــالَ ( :ف َػ َّفؿـَ ــ َٰفا ُس َؾق َؿ ــ َٰـ َو ُكـ ًـال َءاتَقـَــا ُحؽؿــا
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ِ
ــع َد ُاوۥ َد ٱ ِ
لج َبـ َ
ــر َو ُكـَّـــا
َوطؾؿـــا َو َســـخَّ ركَا َمـ َ
ــال ُی َســـ ِّبح َـ َوٱل َّطقـ َ
ِِ
قـ﴾ .
َفـٰعؾ َ
أن داود طؾقف السالم  ،ج َؾس لِ ْؾ َؼ ِ
ضاء َب ْق َـ الـ ِ
ّاس،
ُ 
َ َ
الصتُفا َ ُ َّ :
وخ َ
ؿان ِحقـَئِ ٍذ شابا یافِعا َف َ ِ
ـس ِ
خـار َج ِ
بـاب
وكان ا ْبـُ ُف ُس َؾ ْق ُ
َ
ؽان َی ْجؾ ُ
ً ً
ـالن أحــدُ هؿا ِ
ـت ال َؼضـ ِ
بقـ ِ
طامـ ٌـؾ يف
ـاءْ .
داو َد َر ُجـ ِ َ ُ
ـؿ إلــك ُ
فاخت ََصـ َ
َْ
وأخـر ِ
ث لِجؿاط ٍ
حر ٍ
ٍ
راطـل َغــَ ٍؿ لِ َجؿا َط ٍـة،
ٍ،
م
َر
ك
أو
ع
َر
ز
يف
ة
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َْ
ِ ِ
ِ
الح ْر َ
أن
داو ُد ْ
ث َل ْق ًال َفل ْف َسـدَ ْت مـا فقـف َ ،ف َؼضـك ُ
َفدَ َخ َؾت ال َغـ َُؿ َ
حاب الحر ِ
ِ
ؽ ال َغـَ ِؿ ُی ِ
كان َث َؿ ُـ تِ ْؾ َ
ساوي
ث إ ْذ َ
ُت ْعطك ال َغـ َُؿ ٕ ْص ِ َ ْ
ِ
ـؿ بِـ َـذلِ َ
ـػ ِمـــ َذلِـ َ
ــ مــا ت َِؾـ َ
وخـ َـر َج
ؽ َ
ـؽ َ
َث َؿـ َ
الحـ ْـرثَ ،ف َؾ ّؿــا َح َؽـ َ
الخَ ْص ِ
ؿانَ ،ف َ
ْـت أكـا
ؼـالَ :ل ْـق ُكـ ُ
ـص ْأم ُر ُهؿـا َطؾـك ُسـ َؾ ْق َ
ؿان َف ُؼ َّ
ِ
لح َض َـر ُه َ
ت بِ َغ ْقرِ َهذاَ .ف َب َؾغَ َذلِ َ
وقـال َلـ ُف:
قاض ًقا َل َحؽ َْؿ ُ
داو َد َف ْ
ؽ ُ
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ْت َت ْؼ ِضل ؟ َ
ـالج ِؿق ِع.
قـال :إكِّـل َر ْأی ُ
بِؿاذا ُكـ َ
ـت مـا هـق ْأر َف ُـؼ بِ َ
قال :وما هـق ؟ َ
َ
الح ْـر َ
ث َی ُؼـق ُم
قـالْ :
ـحاب الغَـ َـ ِؿ َ
أص ُ
أن َی ْل ُخ َـذ ْ
طـام ُؾفؿ ویص ِـؾحف طامـا ِ
ط َؾق ِف ِ
كـان ،
كـام ًال َ ،حتّـك َی ُعـق َد كَؿـا َ
ُ ْ ُ ُ ً
َ ْ
وأن ی ْل ُخ َذ أصحاب الحـر ِ
ِ
ث الغَــ ََؿ ت َُسـ َّؾ ُؿ
ْ
وی ُر َّد ُه إلك ْ
ُ َ ْ
أصحابِفَ ْ ،
َ
ِ
ِ ِ
لِ ِ
راط ِ
وأصقافِفا وك َْس ِؾفا يف تِ ْؾ َ
الؿدَّ ِة
قف ْؿ َ ،ف َقـْتَػ ُعقا مـ أ ْلباكفا ْ
ؽ ُ
ِ ِ
إو ِل َ ،ص َـر َ إلـك ك ِّ
الح ْر ُ
ُـؾ
ث وطـا َد إلـك حالـف َّ
َ ،فنذا ك َُؿ َؾ َ
ـان َلـ ُفَ .فؼـ َ
ـل .و َقضــك َب ْقـ َُفؿــا
داو ُدُ :و ِّف َؼـ ْ
َفرِیـ ٍـؼ مــا كـ َ
ـال ُ
ـت یــا ُبـَـ َّ
بِ َذلِ َ
ؽ.
 وقــال الحســـ رحؿــف اهللُ  :لــقٓ هــذه أیــة :لرأیــت الؼضــاة
هؾؽقا ،ولؽـف تعالك أثـك طؾـك سـؾقؿان بصـقابف ،وطـذر داود
باجتفــاده .وقــال ابـــ الؼــقؿ رحؿــف اهللَُ :فـ َـذك ََر َهـ َـذ ْی ِـ الـَّبِ َّق ـ ْق ِـ
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ِ
ؿان
والحؽْـؿَِ ،
ـص ُسـ َؾ ْق َ
وخ َّ
یؿ ْق ِـ ،وأ ْثــك َط َؾ ْق ِفؿـا بِـالع ْؾ ِؿ ُ
ال َؽرِ َ
ِِ ِ ِ
وقال َط ِؾ ُّل ْب ُـ أبِـل صالِ ٍ
الؿ َع َّقـ َِةَ ،
ـب و َقـدْ
بِال َػ ْف ِؿ يف َهذه القاق َعة ُ
ســئِ َؾ " هـ ْـؾ َخصــؽؿ رسـ ُ ِ
ون الـّـ ِ
ـاس؟ "
ـل ٍء ُد َ
َّ
َ
َ ُ
ُ
ـقل اهلل ﷺ بِ َشـ ْ
ِ ِ
ِ
َف َ
ؼـال ٓ :وا َّلـذي َف َؾ َـؼ َ
الح َّبـ َة و َب َـرأ الـ ََّس َـؿةَّ ،إٓ َف ْف ًؿـا ُی ْمتقــف اهللُ
طبدً ا يف كِتابِ ِف ،وما يف ه ِذ ِه الص ِ
وكـان فِقفـا ال َع ْؼ ُـؾ ،وهـق
حق َػ ِة،
َ
َّ
َ
َْ
ـاك ِ
یات ،وفِؽـ ُ
وأن ٓ ُی ْؼ َتـ َـؾ ُم ْسـ ِـؾ ٌؿ بِؽــافِرٍ " ،ويف
الــدِّ ُ
إســقرِْ ،
إشـعرِي ر ِ
كِ
ِ
ِ
ْ
ـ
ض
ـك
ـ
قس
م
ـل
ـ
ٕب
ـاب
ـ
الخط
ــ
ـ
ب
ـر
ـ
ؿ
ط
ـاب
ـ
ت
ِّ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ـل اهللُ
َ
ـؽ ،فـال َػفؿ كِعؿـ ٌة ِمــ اهلل ِ
طـْفؿا :وال َػفؿ ال َػفؿ فِقؿـا ُأدلِ
ـل إ َل ْق َ
َ ُ
َ
ْ ُ َْ
ْ َ ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ویـدْ ِر ُك مـا ٓ
َطؾك َط ْبده ،وك ٌ
ُـقر َی ْؼذ ُفـ ُف اهللُ يف َق ْؾبِـفَ ،ی ْعـرِ ُ بِـفُ ،
ُیدْ ِر ُك ُف َغ ْق ُر ُه وٓ َی ْعرِ ُف ُف "..،واهلل الؿقفؼ .
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ُٓ /4س َسلُ عَلَٔكُنَا شَُْاظ مًِّ ىٖاز!..
 يف مشــفد مرطــب مـــ مؼــدمات الؼقامــة ،أن ٓ أحــد یســتطقع
ـرار أو الخــالص مـــ القطــد الؿحتــقم  ،والقــقم الؿشــفقد،
الػـ َ
ومصــقره كؿــا قــال تعــالك ُ (:یر َسـ ُـؾ َط َؾقؽ َُؿــا ُشـ َـقاظ ِّمـــ َّكــار
َوك َُحــاس َفـ َـال تَـت َِصـ َـر ِ
ان ) ســقرة الــرحؿـ . 15 :وقبؾفــا جؾــك
﴿یا َم ْع َش َر ا ْل ِ
ج ِّـ َواإلك ِ
اسـ َت َط ْعت ُْؿ َأ ْن َتـْ ُػ ُـذوا
ْس إِ ِن ْ
ذلؽ بؼقلف َ :
ِ
ِ
ــــ َأ ْق َطـ ِ
إر ِ
ـــذوا َٓ َتـْ ُػـ ُ
ض َفا ْك ُػـ ُ
ون إِٓ
ـــذ َ
مـ ْ
ـــؿ َقات َو ْ
السـ َ
ـــار َّ
بِ ُس ْؾ َط ٍ
قن َه َر ًبا ِم ْـ َأ ْمـرِ اهلل ِ َو َقـدَ ِر ِهَ ،ب ْـؾ ُه َـق
ي َٓ :ت َْستَطِق ُع َ
ان﴾ َأ ْ
م ِ
ون َط َؾك التَّخَ ُّؾ ِ
ح ٌ
ص ِم ْـ ُحؽ ِْؿ ِـفَ ،و َٓ الـُّ ُػـق ِذ
قط بِؽ ُْؿَ َٓ ،ت ْؼ ِد ُر َ
ُ
ــ ُحؽ ِْؿـ ِـف فِــقؽ ُْؿَ ،أ ْیـ ََؿــا َذ َه ْبـت ُْؿ ُأ ِحـ َ
ـقط بِ ُؽـ ْؿَ ،و َهـ َـذا فِــل َم َؼــا ِم
َط ْ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ــ ك ِّ
ُـؾ
ا ْل َؿ ْح َشرِ ،ا ْل َؿ َالئ َؽ ُة ُم ْحد َق ٌة بِا ْلخَ َالئ ِؼَ ،سـ ْب َع ُصـ ُػق م ْ
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اب ﴿إِٓ بِ ُسـ ْؾ َط ٍ
الـذ َه ِ
َجاكِ ٍ
بَ ،ف َال َی ْؼ ِد ُر َأ َحدٌ َط َؾـك َّ
ي :إِ َّٓ
ان﴾ َأ ْ
بِ َلمرِ اهلل ِ
قل اإلكْس ُ ِ ٍ
﴿ی ُؼ ُ
ــ ا ْل َؿ َػ ُّـر .كَـال َٓ َوز ََر .إِ َلـك
،
ان َی ْق َمئذ َأ ْی َ
َ
ْ
َ
َر ِّب َ
ؽ َی ْق َمئِ ٍذ ا ْل ُؿ ْس َت َؼ ُّر﴾ سقرة ا ْل ِؼ َق َام ِة. 3٩- 3١:
الش ِ
 فقرسؾ طؾقفؿ ُ
ـؿ ِّ
ـب
ـقـ وك َْسـرِها :ال َّؾ َف ُ
(شـقاظ) وهـق بِ َض ِّ
ـؽ َ
ـان ِٕ َّك ـ ُف َقــدْ ك َُؿـ َـؾ ْ
اشــتِعا ُل ُف و َذلِـ َ
أشــدُّ
ا َّلـ ِـذي ٓ ُیخالِ ُط ـ ُف ُدخـ ٌ
إحرا ًقا ،والـحاس هق الـدخان وققـؾ الصـػر الؿـذاب ،یصـب
ْ
یخؾصقن هر ًبا وٓ كجاة وٓ سـالمة  ،بـؾ
طؾك رؤوسفؿ  ،فال
َ
هؿ مفزومقن مغؾقبقن تحت قدرة اهلل وحؽؿف ٓ ،مـجك مــف
إٓ إلقف!..
 ويف ذلــؽ تحؼقــؼ لقــقم الؼقامــة ،وأن الثؼؾــقـ مجؿقطــقن بــال
كؼصان ،ومجؾقبقن بال هروب ،وتلكقد طؾك العدالة اإللفقـة ،
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وطظــؿ قدرتــف تعـالك ،وأكــف ٓ یعجــزه شــل ٌء يف إرض وٓ يف
السؿاء  ،وهل بػحقاها دلقؾ طؾك ضـعػ اإلكسـان وهقاكـف يف
مؾؽ اهلل وقدرتف وجبروتف  ..والسالم.
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 /5فَجَعَ َلُُۥ غُجَا ّ ٛأَحَْ!..ٚ
وصاب وترطرع بػضـؾ اهلل وقدرتـف ،حتـك شـاهده
الزرع
كبت
َ 
َ
ُ
وسعدوا واكتػعقا بثؿره وخضرتف ،ثؿ بعد مـدة یصـب
الـاسُ ،
هشــقؿا متغقــرا  ،وهــق مـــ دٓئــؾ قــدرة اهلل تعــالك  (..والــذي
ى﴾ [إطؾــك  .] 5:أي
أخــرج الؿرطــك َ ،ف َج َع َؾ ـ ُفۥ ُغ َثــا ًء َأح ـ َق ٰ
فجعؾ الؿرطك بعد أن كان أخضر هشقؿً یابسـً جافـً بالقـً
أیضـا الغثـاء طؾـك
كالغثاء الـذي یؽـقن فـق السـقؾ ،ویطؾـؼ ً
الؼؿاش والزبد والفالؽ البالل مـ ور الشجر!..،
 آی ٌة كشاهدها كؾ حقـ ،وكحــ كـتػـع بفـذ الؽـقن ومسـخراتف،
ُ
جؿــال الــزروع والحــدائؼ  ،ثــؿ فجــاءة تــزول
وقــد َســحركا
وتتالشــك  ،ابــتال ًء مـــ اهلل  ،أو ســــًا جاریــة ،وصبقعــة دكققیــة،
فتؼؾ الرغبة فقف ،ولؿ یعد جاذ ًبا جؿقال كؿا السابؼ !..ووصػف
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بؼقلف (:أحقى) وهل الـادرة الغریبة  ،التل ٓ تؾقكفـا إلســ
أس َق َدِ ،صـ َػ ٌة ُم َمكِّـدَ ٌة لِــُ " :غثـا ًء"َّ ِٕ :ن
إصال ًقا  ،ومعـاها هـا ْ :
ِ
السقا ُد.
الـ َ
َّبات إذا َیبِ َس َت َغ َّق َر إلك ُ
(الح َّقة) ،وهل َّ
اإلیؿان باهلل وقدرتف ،وتعظقؿف
 وكؾ ذلؽ یـبغل أن یغرس فقـا
َ
وتـزیفف طـ كؾ ما یؼقلف أهؾ الشرك والطغقان  ،ولذلؽ افتت
ِ
سؿ َر ِّب َ
ى
ؽ ٱَٕط َؾك  3ٱ َّلذی َخ َؾ َؼ َف َس َّـق ٰ
السقرة بؼقلفَ ( :س ِّب ِ ٱ َ
ِ
ِ
لؿر َط ٰك َ 4ف َج َع َؾـ ُفۥ ُغ َثـا ًء
َ ٩وٱ َّلذی َقدَّ َر َف َفدَ ٰ
ى َ 1وٱ َّلذی َأخ َر َج ٱ َ
ى ) .ومـــ كاكــت تؾــؽ صــػاتف كــان جــدیرا بالعبــادة
َأحــ َق ٰ
ویــروى طـــد أبــل داود
والتقحقــد  ،وكبــذ الـدیــد والشــریؽ ُ ،
ـت :
والدارمل طـ طؼبة بــ طـامر رضـل اهلل طــف ،أكـف لؿـا َك َز َل ْ
ـؽ ْإَ ْط َؾـك } َق َ
ـؿ َر ِّب َ
ـال طؾقـف الصـالة والسـالم " :
اس َ
{ َس ِّب ِ ْ
اجع ُؾقها فِل سج ِ
قدك ُْؿ " .واهلل الؿقفؼ .
ُ ُ
ْ َ َ
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صَخِسَ بٔالَِْادٔ!..
 /6جَابُْا ال ٓ
یسـتطقع
أصـؿ ،مركـقزا يف الجبـال،
ضـخؿا
 تخقؾ أن صـخرا
ُ
َّ
ً
بعــض البشــر بػضــؾ اهلل خر َقــف وتؼطقعــف إلــك مـــازل ودور،
وآكتػاع بف يف شمون حقاتفؿ …! كؿـا حصـؾ لؼـقم ثؿـقد ،
مــــحفؿ اهلل تؾـــؽ الؼـــقة والؼـــدرة (..وثؿـــق َد الـــذیـ جـــابقا
ـقب
والج ُ
الصخر) سـقرة الػجـر  . 9 :أي قطعـقه وخرقـقه َ ،
جــاب الــبالد إذا قطعفــا ،ومـــف ســؿل جقــب
الؼطــع  ،ومـــف
َ
كحـت
الؼؿقص ٕكف جقب أي قطع ،قال الؿػسرون  :أول مــ
َ
َ
الجبال والصخقر ثؿـقد  ،فبــقا مــ الؿـدائـ ألػـً وسـبعؿائة
مدیـة ك َّؾفا مـ الحجـارة ،ومــف ققلـف سـبحاكف (وتـحتـقن مــ
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الجبـــال بققتـــً آمــــقـ) وكـــاكقا یـحتـــقن الجبـــال ویـؼبقكفـــا
ویجعؾقن تؾؽ إكؼاب بققتً یسؽـقن فقفا.
 وهذه قدر ٌة طجقبة لؿ تمت لبشر سقاهؿ  ،وكحــ يف زماكــا ٓ
مـآ
تؼطع الجبال والصخقر إٓ بالؿعدات الثؼقؾـة  ،الؿؽؾػـة ً
وجفــدً ا ووقتــا  ،بقـؿــا هــؿ تقســر لفــؿ ذلــؽ  ،وبعــث اهلل لفــؿ
قما صـاغقـ،
ً
صالحا طؾقف السالم ،فؽػروا واستؽبروا وكاكقا ق ً
ولؿ یحػظقا كعؿ َة اهلل طؾقفؿ باتباع رسـؾف ،وشـؽر آٓئـف ،فؼـد
كػـــرا  ،وأحؾـــقا قـــقمفؿ داو البـــقار ،واهلل
بـــدّ لقا كعؿـــة اهلل
ً
الؿستعان .
ـقن ذلــؽ العؿــؾ والـؼــب بلیــدیفؿ
ـب يف ذلــؽ أن یؽـ َ
 وإطجـ ُ
ولقس لفؿ آل ٌة وٓ معاول سقى ما وضـعف اهلل فـقفؿ مــ الؼـقة
__26
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والتـــذلقؾ ،بحقـــث تؾـــقـ الصـــخقر  ،وتســـتجقب الجبـــال ،
أن جابقا هـا
باهرا
ومحقرا !..فالخالصة ّ
ً
ویـتػعقن بفا اكتػا ًطا ً
قطعقا ولقس أحضروا يف طامقتـا ..واهلل الؿقفؼ .
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 /7قل أعْذ بسبٓ الفلل!..
،ومستغاث بفا َّ
ٌ
كؾ صباح ومساء ،ودبـر
 متعق ٌذ لـا طؾك الدوام
كـ ِّـؾ فریضــة  ،ومــع ذلــؽ كجفـؾ فؾؼفــا ،ووقبفــا وغاســؼفا،..
وكـذلؽ ٓ كـدري مـا الـػاثــات ،وكقـػ طؼـدها وحبائؾفــا…
وقد قال ص ّؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف فضؾ كزولفا َ ( :أ َلؿ تَر آی ٍ
ـات
ُ
ْ َ َ
ت َه ِذ ِه ال َّؾ ْق َؾ َة َل ْؿ ُیر ِم ْث ُؾ ُف َّـ َق ُّط ) رواه مسـؾؿ يف صـحقحف .
ُأك ِْز َل ْ
وكان إذا اشتؽك رقك كػسف بفا .
 وإص ُّ يف ( الػؾؼ ) أكف ُ
فؾـؼ الصـب وصؾقطـف  ،وهـق الؿـراد
ِ
اإلص َباحِ ﴾ [ ْإَ ْك َعـامِ . ]96 :وققـؾ (فـالؼ الحـب
بؼقلف ( َفال ُؼ ْ
والـقى ) سقر ُة إكعام .وقد ققـؾ يف وجـف تخصـقص الػؾـؼ ،
اإلیؿاء إلك أن الؼادر طؾك إزالـة هـذه الظؾؿـات الشـدیدة طــ
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كؾ هذا العالؿ  ،یؼدر أیضًً أن یدفع طـ العائذ كؾ مـا یخافـف
ویخشاه  .وققؾ صؾقع الصب كالؿثـال لؿجـلء الػـرج فؽؿـا
أن اإلكســان يف الؾقــؾ یؽــقن مـتظــر ًا لطؾــقع الصــباح  ،كــذلؽ
الخائػ یؽقن مترقبً لطؾقع صباح الـجاح والػـرح والبفجـة
 .والؿعـك  :أي :ألجـل وألـقذ ،وأطتصـؿ ﴿بِ َـر ِّب ا ْل َػ َؾ ِـؼ﴾ أي:
فالؼ الحب والـقى ،وفالؼ اإلصباح .وٓ یصـ أكـف جفــؿ أو
واد أو بئر فقفا !..
 والغاسؼ هــا هـق  :الؾقـؾ والغسـؼ الظؾؿـة ،حقـث تؽثـر فقفـا
الشرور والفقام والؿخـاو

 ،ووجـف تخصقصـف بالـذكر ،أن

الشر فقف أكثر والتحرز مـ الشرور فقـف أصـعب ،ومــف قـقلفؿ
الم ـ ُف يف ُكـ ِّـؾ
ـب ْ
الؾقــؾ أخػــك لؾقیــؾ  .إذا و َقـ َ
أي :إذا َد َخ ـ َؾ َض ُ
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ٍ
والح ْػرةُُ ،ثؿ اس ُت ْع ِؿ َؾ يف الدُّ ُخ ِ
قل،
الق ْق ُ
وأص ُؾ َ
َش ْلءْ ،
ب الـُّ ْؼ َر ُة ُ َ َّ ْ
ِ
ِ
ـار
ـب ال َعـ ُ
ومــ ُف َق ْق ُل ـ ُف :و َقـ َ
ـذاب َط َؾـ ْق ُف ُؿ َف َؽــلكَّفؿ… ل َح َؼ ـت ُْف ُؿ كـ ُ
الس ُؿق ِم َف ُل ْخ ِؿدُ وا !..ومعـك (الـػثات يف العؼد ) هـ السقاحر
َّ
أي وأطــقذ بــرب الػؾــؼ مـــ شــر الـػــقس الـػاثــات أو الـســاء
الـػاثات  ،وهق فقفـ أغؾب .والـػـث الــػخ كؿـا یػعـؾ ذلـؽ
مـ یرقل ویسـحر ،ققـؾ مـع ریـؼ ،وققـؾ بـدون ریـؼ ،وال ُعؼـد
جؿـع طؼـدة وذلـؽ أكفــ كـــ یـػـثـ يف طؼـد الخقـقط  ،حــقـ
حرن بفا .واهلل الؿقفؼ .
َی ْس َ
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ّ /8جاٛت سٖٔازْٗ فأزسلْا!..
 كثقـ ًـرا مــا كســؿعفا ویـؼــدح طـــد بعضــفؿ التصــقر الطػــقلل
الؼــــدیؿ ،أكفــــا الؿركبــــة الحدیثــــة ذات الــــدفع الســــریع ،
والعجالت الخاصػة بؿحرك محر لؾبـزیـ  !..ولقس كذلؽ
ولؽـفا جؿاطات البشر السائرة والؿسافرة ،وجـاءت سـقارة :
َأي ر ْف َؼ ٌة مار ٌة ی ِسقر َ ِ
الشـا ِم إِ َلـك ِم ْص َـر َفـ َل ْخ َطئُقا ال َّطرِ َ
ــ َّ
یـؼ
ون م َ
ْ ُ َ َّ َ ُ
وهامقا حتَّك َك َز ُلقا َقرِیبـا ِ
ْ
ألؼـل فقـف یقسـػ
الـذي
،
ـب
ج
ل
ا
ــ
م
ِّ
ُ
َ
ً
َ َ ُ َ
َ
سار َی ِس ُقر َسـ ْقر ًا
الس ْق ُر الذهاب َ ،
طؾقف السؾػ  .ويف الؾسانَّ " :
وم ِســـقر ًا وتَســـقار ًا ِ
والســـ َّق َار ُة الؼافؾـــة ،
رور ًة َّ ،
وســـ ْق َ
ومســـقر ًة َ
َ
ْ
َ
والســـقار ُة الؼـــقم یســـقرون ُ ،أكـــث طؾـــك معــــك الر ْف َؼ ِ
ـــة َأو
ُّ
َّ َّ َ
الجؿاطة".
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 وقد وردت يف الؼرآن يف ثالثة مقاضع (متاطـا لؽـؿ ولؾسـقارة)
يف الؿائــدة .أي تُؿتعــقن بطعــام البحــر أي الؿســافریـ مـــؽؿ
یتزودوكف ویجعؾقكف قدید ًا ،وققـؾ السـقارة هـؿ الـذیـ یركبقكـف
خاصــة .ويف یقســػ هــذا مقضــع  ،وأخــر (یؾتؼطــف بعــض
السقارة ) وكؾفا يف معـك الؿسافریـ والؿارة !..
 وبسبب فؼركا الؾغـقي كؼصـر يف اسـتخدام هـذه الؿػـردة طؾـك
الؿــارة الؿســافریـ  ،وغؾبــت الؿركب ـ ُة الحدیثــة طؾقفــا حتــك
غطــت إفــؼ والــذهـ والــروح  ،واكعؽســت طؾــك تػاســقر
ساذجة تجاه أیات الؿذكقرة فقفا  ،واهلل الؿستعان .
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ل!..
ريا أَبَابٔٔ َ
طّ
َّ /9أَز َسلَ عَلََِٔه َ
ِ
قصــة أصــحاب الػقــؾ حقــث الزهــق الؿتعــالل والجــقش
 يف
العرمرم ،والػقؾ ُة الضخام  ،وضـقا أكفؿ كاصرتفؿ يف مؼصدهؿ
الخبقث  ،وسقرهؿ العاتل ،وبطشفؿ الشـدید ،فلتـاهؿ اهللُ مــ
حقــث لــؿ یحتســبقا  ،وكاكــت كفــایتفؿ  ،كؿــا قــال العزیــز
قؾ) سقرة الػقؾ َ .
وأبابِ َ
الحؽقؿَ (..و َأر َس َؾ َط َؾق ِفؿ َصق ًرا َأ َبابِ َ
قـؾ
ــفا فِــل إِ ْثــرِ َب ْع ٍ
ي ُم ْجت َِؿ َعــ ٌةَ .وقِ َ
ــض ،قــال
قــؾُ :م َتتَابِ َعــةٌَ ،ب ْع ُض َ
َأ ْ
راح َؾتِــل … إ ْذ ســا َل ِ
ـقات ِ
بعضــفؿ  :كــاد ْت تُفــدُّ ِمـــ إصـ ِ
ت
َ َ
َ ْ
الج ْر ِد إبابِ ِ
قؾ …! ُّ
صؾب
وكؾ صقرٍ يف مـؼاره َح َج ٌر
ٌ
إر ُض بِ ُ
ْ
مـ ِس ِّجقؾ ،وهق الطقـ الؿشـقيٕ :كـف یؽـقن أصـؾب ،وهـذا
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صغقر یضـرب القاحـدَ مــ هـمٓء
كبقرا ،بؾ هق
َ
ٌ
الحجر لقس ً
مع رأسف ویخرج مـ ُد ُبره ،والعقا ُذ باهلل .
 ويف السقرة قال ( :بحجارة مـ سجقؾ) وهق الطقـ الؿطبـقخ
والصؾب الشدید .وققلف ( :فجعؾفؿ كعصػ مـلكقل ) وهـذا
غریب ثالث  ..وهق التبـ َو َط ِـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اس :ا ْل َع ْص ُ
ـػ :ا ْل ِؼ ْش َـر ُة
ٌ
ا َّلتِل ط َؾـك ا ْلحب ِـة ،كَـا ْلغ َُال ِ ط َؾـك ا ْل ِ
حـْ َط ِـةَ .وا ْل َؿ ْعـَـكَ :أ َّن اهللَ،
َ
َ َّ
َ
ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ،أ ْه َؾؽ َُف ْؿ َو َد َّم َر ُه ْؿَ ،و َر َّد ُه ْؿ بِ َؽ ْق ِد ِه ْؿ َو َغـ ْقظِ ِف ْؿ
ـؿ َی ْر ِج ْـع مــفؿ بِخَ ْقـرٍ إِ َّٓ
ـامت َُف ْؿَ ،و َل ْ
َل ْؿ َیـَا ُلقا َخ ْقـ ًرا ،وأهؾـؽ َط َّ
ِ ِ ِ
ـؿ َأ ْب َر َهـةََ ،فنِكَّـ ُف اك َْصـدَ َع َصـدْ ُر ُه
َو ُه َق جری  ،ك ََؿا جـرى ل َؿؾؽ ِف ْ
ِ ِ
قـ َو َص َـؾ إِ َلـك َب َؾ ِـد ِه َصــْ َعا َءَ ،و َأ ْخ َب َـر ُه ْؿ بِؿـا َج َـرى
َط ْـ َق ْؾبِف ح َ
َل ُف ْؿُ ،ث َّؿ مات.
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 وهذا جزا ُء كؾ معت ٍد أثقؿ  ،یحارب دیـ اهلل وبقتف …! فؿؾـؽ
ِِ
بعده ابـف یؽْسـقمُ ،ث ِ
ـؿ
ــ َب ْعـده َأ ُخـق ُه َم ْس ُـرو ُ ْب ُ
ـؿ م ْ
ــ َأ َب ْر َهـ َة ُث َّ
َ ُ ُ َّ
ِ
ِ
َخ َر َج َس ْق ُ
اسـ َتغَا َث ُف َط َؾـك
ػ ْب ُـ ِذي َیزَن ا ْلح ْؿ َقرِ ُّ
ي إِ َلك ك ْس َـرى َف ْ
ا ْلحب َش ِةَ ،ف َل ْك َػ َـذ معـف ِمــ جق ِ
قش ِـف َف َؼـا َت ُؾقا َم َعـ ُفَ ،ف َـر َّد اهللُ إِ َلـ ْق ِف ْؿ
َ َ
َ َ ُ ْ ُُ
َان فِل آبائِ ِفؿ ِمـ ا ْلؿ ْؾ ِ
ؽ ،وجاءتف ُو ُفـق ُد ا ْل َع َـر ِ
ب
ُم ْؾؽ َُف ْؿَ ،و َما ك َ
َ ْ َ ُ
لؾتفـئة .وكاكت هذه الحادثة مؼدمة لؿقلـد رسـقل إمـة كبقــا
صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ  ،فؼــد ُولــد يف طامفــا طــام الػقــؾ  .واهلل
الؿقفؼ .
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 /10سيشٔنُُ عل ٙاخلسطْو!..
الحال الؿفقـ الؿحارب لؾخقـر
 تقطدٌ مـ اهلل وتفدیدٌ لذلؽ ّ
إذٓٓ شــدیدً ا يف وجفــف ويف
 ،الؿعتــدي إثــقؿ ،بلكــف ســقذلف ً
ِ
الج َس ِد ،وإك ُ
ْـػ
والق ْج ُف أكر ُم َم ْقض ٍع يف َ
خرصقمف أي أكػفَ !..
ؽان ِ
ِ ِ
الق ْج ِف ،لتؼدمف َل ُف ،ولِ َذلِ َ
العـ ِّز
ؽ َج َع ُؾق ُه َم َ
أك َْر ُم َم ْقض ٍع م َـ َ
َــػ يف إك ِ
والح ِؿق ِ
ــةْ ،
واشــ َت ُّؼقا ِمـــ ُف إ َك َػــةَ ،وقــا ُلقا :إك ُ
ْــػ،
َ َّ
شـام ُخ ِ
وحؿك أ ْك ُػف ،وفالن ِ
الع ْـركِ ِ
الـذلِ ِ
قـ .وقـا ُلقا يف َّ
قؾُ :ج ِـد َع
َ
ُ
أ ْك ُػ ـفِ ،
غایـ ِـة
الق ْس ـ ِؿ َطؾــك الخُ ْر ُصــق ِم َطـ ْ
ـؿ أ ْك ُػ ـ ُفَ .ف َع َّبـ َـر بِ َ
ورغـ َ
ُ َ
ــ َ
ِ ِ
ِ
الق ْج ِف َشـ ْق ٌـ وإذا َلـةٌَ ،ف َؽ ْق َ
ـػ
الس َؿ َة َطؾك َ
اإل ْذٓل واإلهاكَةَّ ٕ :ن ِّ
بِفا َطؾك أك َْر ِم َم ْق ِض ٍع ِمـ ُف…
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 وققؾ وقع ذلؽ يف غزوة بدر ابتدا ًء  ،لـذلؽ الؿشـرك إفـاك ،
فخُ طــؿ بالســقػ طؾــك أكػــف وصــار معرو ًفــا بــذلؽ  .وققــؾ :
سـسؿف بالسقاد طؾك إكػ وذلؽ أكف یسقد وجفف قبؾ دخقل
الـار وققؾ :سـجعؾ لف يف أخرة الع َؾـؿ الـذي یعـر بـف أهـؾ
الـار مـ اسـقداد وجـقهفؿ ،ولبعضـفؿ  :ســؾحؼ بـف شـقئًً ٓ
یػارقف.
ِ
ِِ
ِ
 وقِ َ
﴿ی ْق َم َت ْبـ َق ُّض
قؾ َهذا وطقدٌ بتشقیف أكْػف َی ْق َم الؼقامة م ْث ُؾ ققلف َ
وج ِعـ َـؾ ت َْشـ ِـق ُیف ُف
ُو ُجــق ٌه وت َْسـ َـق ُّد ُو ُجــق ٌه﴾ [آل طؿــرانُ ]3١6 :
ِ ِ ِ
ِ ٍ
ـداو ِة الرسـ ِ
ـقل وال َّط ْعـ ِ
ــ يف
َی ْق َمئــذ يف أكْػــف ٕ َّك ـ ُف إكَّؿــا بــا َلغَ يف َطـ َ َّ ُ
ب إ َك َػ ِة والؽِبرِ ِ
ْـػ َم ْظ َف َـر الؽِ ْبـرِ
یـ بِ َس َب ِ
الدِّ ِ
كـان إك ُ
یاء ،و َقـدْ
َ
ْ
ــ اسـ ِؿ إ ْكـ ِ
ِ
ؽ ســؿل الؽِبــر أ َك َػـ ًة ْ ِ
ِ ِ
ـت
ـػ َف ُج ِع َؾـ ْ
اشــتؼا ًقا مـ ِ ْ
ولـ َـذل َ ُ ِّ َ ْ ُ
َش ْق َه ُت ُف يف َم ْظ َفرِ ِ
آثار كِ ْبرِیائِ ِف.
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ٍ
 والؿؼصــدُ أن َّ
مشــرك محــارب لــدیـ اهلل  ،كفایتــف الذلــة
كــؾ
مؽسـقرا ولـق اجتؿعـت لـف الـدكقا،
والصغار  ،وٓ یزال مفقـًـا
ً
واكؼــادت لــف ثرواتفــإ ،ن الؽػــر شــقـ ،والضــالل َة مفاكــة ،
وآكحــرا شــر ،والطغقــان وبــال واكحــدار ،ولــذلؽ قــال
تعــالك (:ومـــ یفـ ِ
ــ اهلل فؿــا لــف مـــ مؽــرم ) ســقرة الحــج .
ومعؾقم ذلـة العصـاة واكؽسـارهؿ يف هـذه الحقـاة فؽقـػ بقـقم
الؼقامة ..؟! وقد اشـتفر قـقل الحســ البصـري رحؿـف اهلل ( :
إكفــؿ وإن هؿؾجــت ـ ـ أي تبختــرت ـ ـ بفــؿ البــراذیـ (الخقــؾ
التركقة) وصؼطؼت بفؿ البغـال إن ذل الؿعصـقة لػـل قؾـقبفؿ،
أبك اهلل إٓ أن یذل مـ طصاه) !..واهلل الؿقفؼ .
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ٍ /11ل يف ذلك قشَهْ لرٖ حجس!..
أقسؿ سبحاكف بالػجر ولقال طشر  ،والؾقؾ إذا یسر والشػع
 لؿا
َ
قسؿ لذي حجر ) لقمكد طظؿ َة ما
والقتر  ،قال ( هؾ يف ذلؽ ٌ
أقســؿ بــف وتػخقؿــف هــذه إمــقر الؿــذكقرة ،أي هــؾ يف ذلــؽ
الؿذكقر مـ إمقر التل أقسؿـا بفا قسؿ أي مؼـع ومؽتػك يف
ِ
ـقؿ
ـؿ َطظ ٌ
الؼسؿ لؽؾ طاقؾ ،والجـقاب كعـؿ  .أو َه ْـؾ هـق َق َس ٌ
ی َم َّكــدُ بِ ِؿ ْث ِؾـ ِـف الؿ ْؼســؿ ط َؾقـ ِـف؟! ِ
والح ْجـ ُـر ال َع ْؼـ ُـؾَّ ِٕ :ك ـ ُف َی ْح ُجـ ُـر
ُ َ ُ َ ْ
ُ
ـاحبف :أي :یؿـَعـف ِمـــ التَّفا ُفـ ِ
ِ
ـت فِقؿــا ٓ َیـْ َب ِغــل ،كَؿــا ُسـ ِّـؿ َل
صـ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ط ْؼـ ًـال وكُفق ـ ًة ِٕ َّك ـف یع ِؼـ ُـؾ ویـْفــك وحصــا ًة ِمـــ اإلحصـ ِ
ـاء وهــق
َ ْ
َ
َُْ
َ
َْ
َ
كان ِ
وقال ال َػ ّرا ُءُ :ی ُ
الض ْب ُطَ .
قـاه ًرا لِـَ ْػ ِس ِـف
َّ
ؼال إ َّك ُف َل ُذو ِح ْجرٍ إذا َ
ضابِ ًطا َلفا .
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ِ
 وآستػفام تؼریري ،وكَق ُكف بِحـر ِ
(ه ْـؾ)
أص َـؾ َ
(ه ْـؾ)َّ ٕ :ن ْ
َ
ْ ُ َ ْ
ِ
ِ
ـؿ)
ْ
أن تَـدُ َّل َطؾــك الت َّْحؼقـ ِـؼ إ ْذ هــل بِ َؿ ْعــك ( َقــدْ )  .و َتـْؽقـ ُـر ( َق َسـ ٌ
لِؾ َّتعظِق ِؿ أيَ :قسؿ كا ٍ
أن
كـان طـاقِ ًال ْ
وم ْؼـ ِ ٌع لِ ْؾ ُؿ ْؼ َس ِؿ َلـ ُف ،إذا َ
ْ
ُ
ْ َ ٌ
ِ ِ
ِ ِ
ـالؿ ْعـكَ :هـ ْـؾ يف َذلِ َ
ـؿ َط َؾ ْقـ ِـف
ـؽ ت َْحؼقـ ٌـؼ لؿــا أ ْق َسـ َ
َیتَـدَ َّب َر بِ َع ْؼؾــف .فـ َ
ِ
ِ
لِؾس ِ
ِ
ب ِح ْجرٍ.
ع
ام
الؿ ْق ُصق بِل َّك ُف صاح ُ
َ
ّ
یعـل هـذا الؽـالم ویـتػـع بـف ،فؾؼـد متعـف اهلل
 وٓبد لؾعاقـؾ أن َ
بعؼـــؾ یحجـــره طــــ الباصـــؾ والســـػف ،ویعظـــؿ مثـــؾ هـــذه
الؿؼســقمات .ویــدرك أكفــا ٓ تصــدر إٓ طـــ طظــقؿ ،أرســؾ
الرسؾ وأكزل الؽتب  ،وشرع الشرائع لفدایة اإلكسـان .ومــ
مؾــؽ العؼــقل وحــاز ثؿارهــا هــدي لــذلؽ ،وبؾغــف اهلل ملمـــف
وسعادتف …!
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/12كأىُ جٔنالْ٘ صفس!..
 یا هلل  ،ویا لعظؿـة الفـقل ،وشـدة الخطـب یـقم الؼقامـة ،لفـب
الـار  ،يف ضخامتف وشــاطتف كاإلبـؾ السـقد التـل تضـرب إلـك
لــقن فقــف صــػرة ،وهــذا ُّ
یــدل طؾــك أن الـــار مظؾؿــة ،لفبفــا
وجؿرهــا وشــررها ،وأكفــا ســقداء ،كریفـ ُة الؿــرأى  ،شــدید ُة
الحرارة ،كسلل اهلل العافقة والسالمة .
الشــرر يف ِ
الع َظ ـ ِؿ بِال َؼ ْص ـرِ ،ويف ال َّؾـ ْـق ِن
ـؿ أ َّك ـ ُف تَعــالك شــبف َّ َ َ
 وا ْط َؾـ ْ
ِ
ِ
ِ
الح َرك َِـة بِ ِ
الصـ ْػرِ ،وقِ َ
قـؾ
الجؿـآت ُّ
وس ْـر َطة َ
وال َؽ ْث َرة والتَّتا ُب ِع ُ
ـؿ َی ْػ َت ـرِ ُ
إن ا ْبتِــدا َء َّ
ـؿ َف َق ُؽـ ُ
ْأی ًضــاَّ :
ـقن كال َؼ ْص ـرُِ ،ثـ َّ
الشـ َـر ِر َی ْع ُظـ ُ
ِ
ُقن تِ ْؾ َ ِ
ِ
الصـ ْػرِ،
الؿتَتابِ َعـ ُة
َف َتؽ ُ
كالجؿـآت ُّ
الؿ َت َػ ِّر َقـ ُة ُ
ـؽ الؼ َط ُـع ُ
وأیات تؼقل( :ٱك َط ِؾ ُؼقا إِ َل ٰك َما كُـتُؿ بِ ِفۦ ُتؽ ِّ
قن  ٩9ٱك َط ِؾ ُؼـقا
َـذ ُب َ
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إِ َلك ضِ ّؾ ِذی َث َؾـ ِ
ٰث ُش َعب َ َّٓ 1١ض ِؾقؾ َو َٓ ُیغـ ِ ِم َـ ٱل َّؾ َف ِ
ب 13
ٰ
إِك ََّفا تَر ِم بِ َش َرر َكٱل َؼصرِ  1٩ك ََل َّك ُفۥ ِج َؿــٰ َؾت ُصـػر) .والؿـرا ُد :
ب َوا ْف َتـ َـر َ َثـ َـال َ
ث فِـ َـر ٍ .
َی ْعـِــل ُد َخـ َ
ـان َج َف ــ ََّؿ إِ َذا ْار َت َػـ َـع اك َْش ـ َع َ
قؾَ :یخْ ُر ُج ُطـ ٌُؼ ِم َـ الـ ِ
ث ُشـ َع ٍ
َوقِ َ
ب َث َـال َ
ُّـقر
َّار َف َقت ََش َّع ُ
بَ ،أ َّمـا الـ ُ
ِِ
ـػ َط َؾــك ُر ُء ِ
ـػ َط َؾــك ُر ُء ِ
ان َی ِؼـ ُ
َف َق ِؼـ ُ
وس
قـَ ،والــدُّ َخ ُ
وس ا ْل ُؿـ ْـممـ َ
وس ا ْلؽَـافِ
ا ْلؿـَافِ ِؼقـ ،وال َّؾفب الصافِل ی ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ـؿ
ث
.
یـ
ر
ء
ر
ـك
ؾ
ط
ػ
ؼ
َ
ُ
َ
َ َ َ ُ َّ
َّ
ُ
ُ
َ
ِ ِ
﴿ٓ َض ِؾ ٍ
ؽ ال ِّظ َّـؾ َف َؼ َ
ػ َذلِ َ
َو َص َ
ــ
ـال َطـ َّز َو َج َّـؾ َ
قـؾ﴾ َٓ ُیظ ُّـؾ م َ
﴿و َٓ ُیغْـِل ِم َـ ال َّؾ َف ِ
ـب َج َفــ ََّؿ َطــْؽ ُْؿ،
ب﴾ ففق َٓ َی ُر ُّد َل َف َ
ا ْل َح ِّر َ
اسـ َت َظ ُّؾقا بِ َـذلِ َ
ـؿ َیــدْ َف ْع َطــ ُْف ْؿ َحـ َّـر
ؽ ال ِّظـ ِّـؾ َل ْ
ـؿ إِ َذا ْ
َوا ْل َؿ ْعـَـك َأك َُّف ْ
ِ
ِ
ِ
ال َّؾ َف ِ
ــ
ب ( .إِك ََّفا) َی ْعـل َج َفـ ََّؿ ﴿ت َْرمل بِ َش َر ٍر﴾ َو ُه َق َما َت َط َای َر م َ
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ِ
ِ
الـ ِ
ــ
قؿَ ،ق َال ا ْب ُ
َّارَ ،واحدُ َها َش َر َر ٌة ﴿كَا ْل َؼ ْصرِ﴾ َو ُه َق ا ْلبِـَا ُء ا ْل َعظ ُ
م سع ٍ
قن.
قدَ :ی ْعـِل ا ْل ُح ُص َ
َ ْ ُ
ٍ
ؿآت :بِؽ َْسرِ ِ
ِ
اس ُؿ َج ْؿ ِع صائِ َػ ٍة
والج

ُ
الجق ِؿ َج ْؿ ُع ِجؿا َلة وهل ْ
ـال ،أي :ت ُْشـبِف َصقائِـ َ ِ
ِ
الجؿـ ِ
ــ ِ
ــ ِ
ـال ُمت ََق ِّز َطـ ًة فِ َر ًقــا،
ـػ مـ َ
الجؿـ ِ ْ
مـ َ
ُ
ِ
وهذا ت َْشـبِقف مرك ِ
الح ْجـ ِؿ َم َـع َل ْقكِ ِـف َم َـع
َّـب ٕكَّـ ُف ت َْشـبِق ٌف يف َه ْقئَـة َ
ٌ َُ ٌ
َ
ِِ
قب ِ
الش َر ِر إذا ا ْب َت َعدَ َط ْـ َل ِف ِ
والص ْػ َرةَُ :ل ْق ُن َّ
كار ِه .وقـرئ
َح َركَتفُّ .
( جؿال ـةٌ) و ( ِجؿــآت ) لؾجؿفــقر  .والػؼ ـ ُف هـــا التػؽــر يف
هقل الـار وخطرهـا  ،وكقػقـة تـققل تؾـؽ الـفایـة الؿحتقمـة ،
والؿـظر الصـعب الؽئقـب  ،وقـد كـان صـ ّؾك اهللُ طؾقـف وسـؾؿ
كثقرا مـ جفـؿ وطؾؿ صحابتف دطـا ًء دبـر كـؾ صـالة ،
یستعقذ ً
َط ْـ َأبِل ُه َر ْی َر َة َ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
قل اهلل ِ َص َّؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ " :
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ِ ِ
ِ
ــ َأ ْر َبـ ٍع َی ُؼ ُ
ـؿ إِكِّـل
إِ َذا ت ََش َّفدَ َأ َحدُ ك ُْؿَ ،ف ْؾ َق ْستَع ْذ بِـاهلل م ْ
ـقل  :ال َّؾ ُف َّ
ِ
ِ
َأطـق ُذ بِـ َ ِ
ــ َطـ َـذ ِ
ــ َطـ َـذ ِ
ــ فِ ْت َــ ِـة
اب ا ْل َؼ ْبـرَِ ،ومـ ْ
اب َج َفــ ََّؿَ ،ومـ ْ
ـؽ مـ ْ
ُ
ِ ِ
ــ َشــر فِ ْتـَـ ِـة ا ْلؿ ِســق ِ الــدَّ َّج ِ
ال " .واهلل
َ
ا ْل َؿ ْح َقــا َوا ْل َؿ َؿــاتَ ،ومـ ْ ِّ
الؿقفؼ.
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 ٍّْ /13شدٓدُ احملال!..
أطظؿ مؾؽَف  ،وما أط َّز سؾطاكَف  ٓ ،یعجزه شـلء
 تبارك اهلل  ،ما
َ
 ،وٓ یحجبف حاجب ،قفـر الخالئـؼ َ ،
وأذل الجبـابرة  ،ومؽـر
بالؿــاكریـ  ،ودمــر الؿجــرمقـ  ..كؿــا قــال ( :وهــق َش ِ
ــدیدُ
َ ُ َ
ا ْل ِؿ َح ِ
ال ) أي :شدید الحقل والؼقة ،وطظقؿ إخـذ والغؾبـة ،
فــال یریــد شــقئا إٓ فعؾــف ،وٓ یتعاصــك طؾقــف شــلء وٓ یػقتــف
هــارب ،أو تخػــك طؾقــف خافقــة …( َو ُی َس ـ ِّب ُ ٱ َّلرطــدُ بِ َحؿ ـ ِد ِۦه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ـقب بِ َفـا َمــ َی َشـا ُء
لص َق ٰط َؼ َف ُقص ُ
لؿ َؾـٰقِ َؽ ُة مـ خق َػتفۦ َو ُیرس ُؾ ٱ َّ
َوٱ َ
قن فِ ٱهلل ِ وهق َش ِدیدُ ٱ ِ
لؿ َح ِ
ال﴾ [الرطد  .]31فنذا
َو ُهؿ ُی َجـ ِٰد ُل َ
َ ُ َ
كـــان هـــق وحـــده ســـبحاكف  ،الـــذي یســـق لؾعبـــاد إمطـــار
والسحب  ،التل فقفا مادة أرزاقفؿ ،وهق الـذي یـدبر إمـقر،
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وتخضــع لــف الؿخؾققــات العظــام التــل یخــا مـفــا ،وتــزطج
العباد وهق شدید الؼقة  -ففق الذي یستحؼ أن یعبد وحـده ٓ
شریؽ لف.
 وققــؾ َ :شـ ِـدیدُ ْإَ ْخـ ِـذَ .و َقـ َ
بعضــفؿ َ :شـ ِـدیدُ ا ْل ُؼـ َّـق ِةَ ،و َهــل
ـال ُ
ِ ِ
ـؿ َٓ
َشبِ َقف ٌة بِ َؼ ْقلـف تعـالك َ :
﴿و َمؽ َُـروا َمؽْـ ًرا َو َمؽ َْركَـا َمؽ ًْـرا َو ُه ْ
ِ
ػك َ ِ
ون َفا ْك ُظ ْر َك ْق َ
َـاه ْؿ َو َق ْـق َم ُف ْؿ
َی ْش ُع ُر َ
َان َطاق َب ُة َم ْؽرِه ْؿ َأكَّا َد َّم ْرك ُ
ِ
ي" :ا ْل ِؿ ِ
قـ﴾ [الـ َّْؿ ِؾَ . ]53 ،5١ :و َق َ
حـال"
ـال ْإَز َْهـرِ ُّ
َأ ْج َؿع َ
ِ
الشدَّ ُةَ .وا ْل َؿ ْح ُؾِّ :
َأ ِي ا ْل ُؼ َّق ُة َو ِّ
قؿ َأ ْص ِـؾ َّقةٌ ،ومـا حؾـت
الشدَّ ةُ ،ا ْلؿ ُ
ِ
ي َق َاو ْی ُت ُف َحتَّك َی َت َب َّق َـ َأ ُّیـَا َأ َشدُّ .
ُف َالكًا م َح ًآ َأ ْ
 فؿـ یجرؤ أن یـازع اهلل يف مؾؽف ،أو یحاربف يف دیـف وأولقائـف
 ،وقد أغر َ فرطقن وققمف ،وأهؾؽ ققم كقح ،وزلـزل طؾـك
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ثؿقد ،وكؽَـس بؼـقم طـاد بـالری العؼـقؿ ،وقؾـب دیـار قـقم
لـــقط ،وخســـػ بؼـــارون وثروتـــف إرض  ،ومـــا كـــاكقا
مـتصریـ ،كؿا قال سبحاكف  (:فؾؿا آسـػقكا اكتؼؿــا مــفؿ )
سقرة الزخر .
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 /14تلك إذّا قشنْ٘ ضٔز!..ٚ
َّى
وذمفـؿ بفـا( ،ٱل َّؾــ َ
ٰت َوٱل ُعـز ٰ
 لؿا ذكر تعالك آلفـ َة الؿشـركقـ ّ
ِ
ي َأ َف َـر َأ ْیت ُْؿ َه ِـذ ِه
ى ) :سـقرة الــجؿ َ .أ ْ
خـر ٰ
َ 39و َمـ َٰق َة ٱل َّثال َث َة ٱُٕ َ
ِ ِ
ـؿ َق َ
ـال
ْألِ َف َة َ ،ه ْؾ َك َػ َع ْ
ت َأ ْو َض َّر ْت حتك َتؽ َ
ُقن ُش َـركَا َء ل َّؾـفُ .ث َّ
َط َؾــك ِج َفـ ِـة ال َّت ْؼرِیـ ِع َوال َّتـ ْـقبِقخِ َ :
ـؿ الـ َّـذك َُر َو َلـ ُف ْإُكْثــك) َر ًدا
(أ َل ُؽـ ُ
َـات اهلل ِ .طؼـب
َات اهلل َِ ،و ْإَ ْصـَا ُم َبـ ُ
َط َؾ ْق ِف ْؿ َق ْق َل ُف ْؿ :ا ْل َؿ َالئِ َؽ ُة َبـ ُ
طؾقفا بؼقلف الؿتعجب ( :تؾؽ إ ًذا قسـؿة ِضـقزَى ) َی ْعـِـل َه ِـذ ِه
ِ
ِ
ِ
ــ ا ْل َعـدْ ِلَ ،خ ِ
ار َجـ ٌة َط ِ
ي َجـائِ َر ٌة َط ِ
ــ
ا ْلؼ ْس َؿ ُة (ق ْس َـؿ ٌة ضـقزى) َأ ْ
ِ
الص َق ِ
ابَ ،مائِ َؾ ٌة َط ِـ ا ْل َح ِّؼُ .ی َؼ ُ
ـار،
ـالَ :ضـا َز فـل ا ْل ُحؽْـ ِؿ َأ ْ
َّ
ي َج َ
َو َضا َز َح َّؼ ُف َی ِضق ُز ُه َض ْقزًاَ -ط ِـ ْإَ ْخ َػ ِ
ي َك َؼ َصـ ُف َو َبخَ َسـ ُف.
شَ -أ ْ
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َق َالَ :و َقدْ ُی ْف َؿ ُز َف ُق َؼ ُال َض َل َز ُه َی ْض َل ُز ُه َض ْلزًا َو َأك َْشـدَ َ :فـنِ ْن َتـ َْـل َطـَّـا
ؽر ِ
ؽ َوإِ ْن ت ُِؼ ْؿ َ ...ف ِؼ ْس ُؿ َ
َك ْـت َِؼ ْص َ
اغ ُؿ !..
ؽ َم ْضئُق ٌز َو َأ ْك ُػ َ َ
 وكقػ لعاق ٍؾ أن یساوي تؾؽ ألفـة الؿزطقمـة بـاهلل تعـالك يف
فبـقـ لفـؿ
مؾؽقتف وقدرتف ..أو یزطؿ سخػا أكفـا بــات اهلل… َ
أكفا أسؿاء ادطقتؿقهـا اكـتؿ  ،طؾـك جؿـادات ٓ ققؿـة لفـا : ..
﴿إن ِهــل﴾ یعـ ِ
إن َهـ ِـذ ِه
﴾
ء
ـؿا
ـ
أس
﴿إٓ
ـان
ـ
ث
إو
ـل
ـ
والؿ ْعـــكَّ :
َ
ٌ
ْ
ْ َ َْ
َ
ْ
ِ
إسـامل ٓ َم ْعـًـك ت َْحتَفـإِ ،كَّفـا ٓ
ثان ا َّلتِل َس َّؿ ْقها بِ َفـ ِذ ِه
إو َ
ْ
ٍ
ؿادات﴿ ،ما أ ْكز ََل
ت َطؾك َج
قات ُأ ْل ِؼ َق ْ
ت َُض ُّر وٓ َتـْ َػ ُعَ ،ففل ت َْس ِؿ ٌ
اهلل بِفا ِمـ ُس ْؾ ٍ
أيَ :ل ْؿ ُیـ ِْز ْل كِتا ًبا فِ ِقف ُح َّج ٌة او دلقؾ بفـا .
طان﴾ ْ
ُ
اإلخ ِ
﴿إن
ُث َّؿ َر َج َع إلـك ْ
بـار وبقـان حؼقؼـة طؾؿفـؿ ودطـقاهؿ ْ :
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قن﴾ يف أكَّفا آلِ َفةٌ﴿ ،إٓ ال َّظ َّـ وما ت َْفقى إ ْك ُػ ُس﴾ وهق ما
َی َّتبِ ُع َ
ز ََّی َـ َل ُف ُؿ َّ
طان ،وأغرى بف مـ ضالٓتف !..
الش ْق ُ
 فؿـ الضقزى هـا والؿ َقالن ،اطتؼا ُد كػع تؾؽ ألفة  ،أو قر ُبفـا
مـ القاحد إحد  ،أو دطقى كقكفـا بــات اهلل ،أو أن لفـا قـقة
تلثقرا ..ومحاولة اشتؼاقفا مـ أسؿاء اهلل الحسـك  ،وتعؾؼفؿ
و ً
بظـقن فارغة ،لقس لفؿ فقفا طؾؿ صحق  ،وٓ كتاب مـقـر ..
أیضــا ضؾؿفــؿ ٕكػســفؿ بتؾــؽ آفتــراءات ،
ومـــ الضــقزى ً
رضـل ،وكـلیفؿ طــ
واطتؼاد أكفؿ طؾك صریؼ سقي ،أو مـفج
ّ
العؾؿ الحؼقؼل  ،والقحل الرباين  ،وتؽذیبفؿ رسقلفؿ الحؼ ،
وركقكفؿ لتؾؽ إصـام الؿزطقمة  ،واهلل الؿسـتعان  .ولـذلؽ
إذا جد الجد ،وحؿـل الـقصقس طؾـقفؿ كبـذوها وطـادوا لإللـف
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ان ْب ِ
ــ ُح َصـ ْق ٍـ َق َ
ـال :
ــ ِط ْؿ َـر َ
الحؼ  ،وقد جاء يف الحدیث َ :ط ْ
ِ
ِ
َـؿ َت ْع ُبـدُ
َق َال ال َّـبِ ُّل َص َّؾك اهللُ َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿ َٕبِل َ " :یا ُح َصـ ْق ُـ ،ك ْ
ض ،وو ِ
ِ ِ
احـدً ا فِـل
ا ْل َق ْق َم إِ َل ًفا " َق َال َأبِل َ :س ْب َع ًة  :سـ َّت ًة فـل ْإَ ْر ِ َ َ
السؿ ِ
ـؽ"َ .ق َ
ـؽ َو َر ْه َبتِ َ
اءَ .ق َال َ " :ف َل ُّی ُف ْؿ َت ُعدُّ لِ َر ْغ َبتِ َ
ـال  :ا َّل ِـذي
َّ َ
فِل السؿ ِ
اءَ .ق َال َ " :یا ُح َص ْق ُـَ ،أ َمـا إِك َ
ت طؾؿتـؽ
َّـؽ َل ْـق َأ ْسـ َؾ ْؿ َ
َّ َ
ؽ "َ .ق َال َ :ف َؾ َّؿا َأ ْس َؾ َؿ ُح َص ْق ٌـَ ،ق َال َ :یا َر ُس َ
ك َِؾ َؿ َت ْق ِـ َتـْ َػ َعاكِ َ
ـقل
ـال ُ " :ق ِ
اهللَِ ،ط ِّؾ ْؿـ ِ َل ا ْلؽ َِؾ َؿتَـ ْق ِـ ال َّؾتَـ ْق ِـ َو َطـدْ تَـِلَ ،ف َؼ َ
ـؿ
ـؾ  :ال َّؾ ُف َّ
َأ ْل ِف ْؿـِل ُر ْش ِديَ ،و َأ ِط ْذكِل ِم ْـ َش ِّر َك ْػ ِسل " .واهلل الؿقفؼ .
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ُ /15مدٍِامٓتاٌ!..
َ
الحدائؼ الؿخضرة الؿائؾة إلك السقاد مـ شـدة
رأیت مر ًة
 هؾ
َ
َ
وصـػ
آخضرار  ،وكقـػ جؿالفـا ،وحســ مـظرهـا  ،وقـد
الؿــقلك تعــالك بعـ َ
ـض كعــقؿ الجـــة ،مــع البــقن الشاســع بــقـ
الـعقؿــقـ  ،فؼــال ســبحاكف َ ( :و ِمـــ ُدوكِ ِف َؿــا َجـَّ َتـ ِ
ی
ـان َ 6٩فبِـ َـل ِّ
ان ُ 61مد َه َّامت ِ
َء َآۤ ِء َر ِّبؽ َُؿا ُتؽ َِّذ َب ِ
َان)  . 64سـقرة الـرحؿـ .
أي مســقدتان مـــ شــدة الخضــرة  .والؿعـــك  :مـــ دون تقـــؽ
الجـتقـ الؿقصقفتقـ بالصػات الؿتؼدمة ،جـتان أخریان لؿـ
دون أصحاب الجـتقـ السابؼتقـ مـ أهؾ الجـة ،وتػسـقر مــ
دوكفؿا :أي أمامفؿا ،ومـ قبؾفؿا أي هؿا أقرب مـفؿا وأدكك
إلــك العــرش ففؿــا أفضــؾ مـــ إولقــقـ ،وققــؾ :دوكفؿــا يف
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الدرج ،وققؾ :بالػضؾ وققؾ الجـتان إولقان جـة طدن وجـة
َ
الـعقؿ ،وإخریان جـة الػردوس وجـة الؿـلوى !..،كسـلل اهلل
مـ فضؾف .
 وكعتفؿا بالدُّ هؿة ( مدهامتان ) أي مـ خضـرتفؿا قـد اسـقدتا
مـ الري :وكؾ ما طاله السقاد ریـً ففـق مـدهؿ طــد العـرب،
قال مجاهد :مسقدتان ،والدُّ هؿة يف الؾغة السقاد ،یؼال :فـرس
أدهؿ وبعقر أدهؿ إذا اشتدت ورقتف حتك ذهب البقـاض الـذي
فقــف ،وكاقــة دهؿــاء وادهــام أدهقؿامــً أي اســقاد  .وســؿقت
"قــرى العــرا ســقاد ًا " لؽثــرة ُخضــرتفا ،والشــاة الــدهؿاء:
الحؿراء الخالصة الحؿرة ،ویؼال لؾؼقد :أدهؿ ،ويف الؿختـار:
دهؿفؿ إمر غشقفؿ!..،
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اخت ِ
قف َؿا َطقـ ِ
 ثؿ وصػ تؾؽ الجـتقـ الخضراویـ ( فِ ِ
َان)
َان ك ََّض َ
والـضخ فقران الؿاء مـ العقـ ،والؿعــك
أي فقارتان بالؿاء ،
ُ
أن يف الجـتقـ الؿـذكقرتقـ طقــقـ فـقارتقـ ،قـال أهـؾ الؾغـة:
والـضخ بالخاء الؿعجؿة أكثـر مــ الـضـ بالحـاء الؿفؿؾـة،
ٕن بالحــاء الــرش ،وبالخــاء الؿعجؿــة فــقران الؿــاء ،وققــؾ:
بالخقر والبركة طؾك أهؾ الجـة  .والسالم .
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شكَ ٙمًِٔ َعًٍِٔ آٔىَٕٔ٘!..
 /16تُ ِ
ـتطقع أحــدكا بؾــع الطعــام وٓ الشــراب اذا كــان ســاخـًا ،
 ٓ یسـ ُ
وطؾقؽ آكتظـار قؾـقال ،فؽقـػ بشـراب وضـع هؽـذا سـاخـا
بشــعً ،وٓ فتــقر لــف …! ويف الؼقامــة ٕهــؾ الـــار طقشــفؿ
وصعامفؿ وشـرابفؿ الؿعـرو فقفـا ،وقـد جؾـك الؼـرآن أكثـر
ِ
ِ
ــ
َـارا َحام َقـة .ت ُْسـ َؼك م ْ
ذلؽ ،فؼال يف صـػة الؿـاء  (..تَصـ َؾ ٰك ك ً
ِ ٍ
حـره
َط ْق ٍـ آك َقة ) :أي متـاهقـة يف الحـر ،وأين الـذي قـد اكتفـك ُّ
مـــ اإلیـــاء بؿعـــك التــلخر ،یؼــال آكــاه یمكقــف إیـــاء أي أخــره
وحبسف ،كؿا يف ققلف (یطقفقن بقـفا وبقـ حؿقؿ آن) ققـؾ :لـق
وقعت مـفا قطرة طؾك جبال الـدكقا لـذابت ،قـال ابــ طبـاس :
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هل التل قد صال أیـُفا وقال أیضً  :قد أكَك غؾقاكُفا ،وطـف قـال
حرها.
اكتفك ُّ
 ولؿا ذكر سبحاكف شـرا َبفؿ ط ّؼبـف بـذكر صعـامفؿ فؼـال ( َّلـق َس
َل ُفؿ َص َعا ٌم إِ َّٓ ِمـ َضـرِیع)[الغاشـقة ( ]6 :لـقس لفـؿ صعـام إٓ
مـ ضریع) هق كقع مـ الشقك ٓ ترطاه دابـة لخبثـف  ،یؼـال لـف
الشبر يف لسان قریش إذا كان رصبً  ،فنذا یبس ففق الضریع،
هذا هق الؿشفقر  .وققـؾ وهـق سـؿ قاتـؾ ،وإذا یـبس ٓ تؼربـف
دابة وٓ ترطاه !… ،ثؿ وصػف ( ٓ یسؿـ وٓ یغـل مـ جقع)
أي ٓ یسؿـ الضریع آكؾـف وٓ یـدفع طــف مـا بـف مــ الجـقع ،
یعـل هؿا مـػعتا الغذاء وكالهؿا مـتػقان طـف.
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أیضـا  :وصـػف لجــة الؿـممـقـ العالقـة ..
 ومـ غریب السـقرة ً
(وكؿــار مصــػقفة) وهــل القســائد قــال القاحــدي يف قــقل
الجؿقع ،واحدتفا كُؿرقة بضؿ الـقن وزاد الػـراء سـؿاطً طــ
العرب كؿرقة بؽسرها وهؿا لغتان أشـفرهؿا إولـك ،وسـائد
مصػقفة بعضفا إلك بعض ،ومـف ققل الشاطر :كفـقل وشـبان
حسان وجقهفؿ  ...طؾك سرر مصػقفة وكؿار ِ …!
 ومـفــا  ( :وزرابــل مبثقثــة) یعـــل البســط العــراض الػــاخرة ،
واحــدها زربــك وزربقــة قــال أبــق طبقــدة والػــراء الزرابــل :
ٌ
خؿــؾ رققــؼ  ،واحــدها زربقــة َ .و َم ْعـَــك
الطـــافس التــل لفــا
ِ
ٍ
قس َط َؾ ْق َفا .كسـلل اهلل
اهـَا ل َؿ ْـ َأ َرا َد ا ْل ُج ُؾ َ
اهـَا َو َه ُ
يَ :ه ُ
َم ْب ُثق َثةَ ،أ ْ
مـ فضؾف  ،الؾفؿ بؾغـا تؼاك ،واجعؾ طؿؾـا يف رضاك .
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/17فشْف ٓدعْ ثبْزاّ!..
 قــد یؽــقن الؿشــفدُ فظق ًعــا إذا شــاهدكا مـــ یــدطق طؾــك كػســف
بالفالك والثبقر يف الدكقا ،وكرثـل لحالـف  !..فؽقـػ بؾحظـات
الؼقامة الخاكؼة ،وساطات الرطب الشـدیدة..؟! والتـل رطبفـا
فق كؾ رطب ،وصخبفا ٓ یؽاد یقصػ ذل ًة وهقاكًـا !..قـال
تعالكَ (:و َأ َّما َمـ ُأوتِ َ كِ َتـٰ َب ُفۥ َو َرا َء َضفرِ ِهۦ َف َسـق َ َیـد ُطقا ُث ُبـقرا
ِ
ي
َو َیص َؾ ٰك َسـع ًقرا ) .ومعــك ققلـف َ (:ف َس ْـق َ َیـدْ ُطقا ُث ُبـقر ًا) َأ ْ
بِا ْل َف َال ِك َف َق ُؼ ُ
قرا ُه .وكظقره يف الػرقـان ( د َطـقا
قلَ :یا َو ْی َال ُهَ ،یا ُث ُب َ
َ
هـالؽ الققم ثبقرا ) :وقال ابـ طباس :ثبقر ًا ،أي ویالً .وققـؾ
ثبركا ثبقر ًا ،والؿعـك :أكفـؿ یتؿــقن هـالـؽ الفـالك ،ویـادوكـف
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لؿا حؾ بفؿ مـ البالء ،ویؼقلقن یـا ثبـقراه .أي إحضـر ،ففـذا
أواكؽ ،لؽـفؿ ٓ یفؾؽقن.
 ثؿ قال تعالك طــف (:ویصـ َؾك س ِ
ـع ًقرا﴾ [آكشـؼا  : ]3٩أي
ٰ َ
ََ
ِِ
یدخؾفا ویؼاسل حر كارها وشدتفا ،إِ َّكفۥ ك َ ِ
ورا
ُ
َان ف َأهؾفۦ َمسـ ُر ً
[آكشـــؼا ( ]31إكـــف كـــان يف أهؾـــف) أي طشـــقرتف يف الـــدكقا
(مسرور ًا) باتباع هقاه وركقن شفقتف بطر ًا أشر ًا لعـدم خطـقر
أخــر ببالــف أي كــان لـػســف متابعــً ،ويف مراتــع هــقاه راتعــً،
والجؿؾة تعؾقؾ لؿا قبؾف!… ،
طؾـؿ وتـقؼـ (أن
ـقر﴾ [آكشـؼا  ]34أي َ
 ( إِ َّك ُفۥ َض َّـ َأن َّلـ َی ُح َ
لـــ یحــقر) تعؾقــؾ لؽقكــف كــان يف الــدكقا بــقـ أهؾــف مســرور ًا
والؿعـك أن سبب ذلؽ السرور ضـف بلكـف ٓ یرجـع إلـك اهلل وٓ
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یبعــث لؾحســاب والعؼــاب لتؽذیبــف بالبعــث وجحــده لــدار
أخرة  ،والحقر يف الؾغة الرجـقع یؼـال حـار یحـقر إذا رجـع
وقـــال الراغـــب الحـــقر التـــردد يف إمـــر ،ومحـــاورة الؽـــالم
مراجعتف والؿحار الؿرجع والؿصقر.
ِ
ـؿ ِ
بٱ َّ
لشـ َػ ِؼ﴾ [آكشـؼا . ]36
 ويف السقرة ً
أیضاَ ( :ف َال ُأقس ُ
قسؿ بالشػؼ الؿحؿر الذي هق بؼقـة كـقر الشـؿس ،الـذي هـق
ٌ
مػتت الؾقـؾَ ( .وال َّؾ ْق ِ
ـؾ َو َمـا َو َس َـؼ) أي :مـا احتـقى طؾقـف مــ
كقرا بنبـداره،
حققاكات وغقرهاَ .
(وا ْل َؼ َؿرِ إِ َذا ات ََّس َؼ) أي :امتأل ً
وذلؽ أحسـ ما یؽقن وأكثر مـافعَ ،و ُی َؼ ُالَ :أ ْم ُر ُف َـال ٍن ُمت َِّس ٌـؼ:
ِ
الصـ َـالحِ ُمـْـتَظِ ٌؿَ .و ُی َؼـ ُ
ـال :ات ََّسـ َـؼ َّ
ـل ُء :إِ َذا
ي ُم ْجتَؿـ ٌـع َط َؾــك َّ
َأ ْ
الشـ ْ
لتركبـ صب ًؼا طـ صبؼ)  :ققـؾ الؿعــك :
َتتَا َب َع (.
لتـركبـ حـآً
َ
ّ
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بعد حال كؾ حالة مـفا مطابؼة ٕختفا يف الشدة ،وققؾ الؿعـك
لتركبـ أیفا اإلكسان حآً بعد حال  ،مـ كقكؽ كطػ ًة ثؿ طؾؼـ ًة
ثؿ مضغة ثؿ حقً ومقتـً ،وغـقـً وفؼقـر ًا ،فالخطـاب لإلكسـان
الؿــذكقر يف ققلــف (یــا أیفــا اإلكســان إكــؽ كــادح إلــك ربــؽ
ـــ اهللُ ختامــــا ورحؿــــا برحؿتـــف ،إكـــف جـــقاد
كـــدحً) .أحسـ َ
كریؿ!..
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ك سسّٓا!..
 /18قد جعل زبكٔ حتت ٔ
ِ
خبرهـا يف الؼـرآن مع َّطـر  ،ويف
 مـ كساء الؿممـات الؿباركات ُ
مضؿخ بالریاحققـ والزهقر ( واذكر يف الؽتاب مریؿ اذ
السـة
ٌ
اكتبذت مــ أهؾفـا مؽاكًـا شـرققا ) .ويف قصـة حؿؾفـا وحزكفـا
ومعاكاتفا ،لؿا صرقفا الؿخاض طـد جذع الشـجرة  ،امـتـ اهلل
طؾقفا بالرز والتلیقد ( َفـَا َد ٰی َفا ِمـ تَحتِ َفا َأ َّٓ تَحزَكِ َقد َج َع َـؾ
ؽ َت ۤت ِ
رب ِ
َؽ َسـرِ ّیا﴾ [مـریؿ  .]٩4فؿـا هـق السـري ،یتؾقهـا
َ ُّ
الؿشایخ وإئؿة وٓ یعقفا أكثركا !!..والؿعـك :كاداها الؿؾؽ
جؿفـقر الؿػسـریـ:
جبریؾ طؾقف السالم بفـذه البشـرى  .قـال
ُ
ي الـفـــر الصـــغقر ٕن الؿـــاء یســـري فقـــف ،والســـري.
الســـرِ ُّ
َّ
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الجدول :والجؿـع ِس ْـر َیان والسـرِي الـرئقس ،والجؿـع ُس َـراة
وهق طزیز ٓ یؽاد یقجد لف كظقر!..،
وتثبقـت لؼؾبفـا ،ودوا ٌء لحزكفـا
ـؽقـ لروطفـا،
ٌ
تس ٌ
 وفائد ُة ذلؽ ْ
وتعبفـــا  ،وهـــل مــــ رحؿـــة اهلل بعبـــاده الصـــالحقـ  ،حقـــث
یحــقصفؿ بػضــؾف ،ویؽؾــمهؿ برطایتــف  ،وهــل لؿــا صــدقت ،
وتبتؾــت  ،وتعػػــت هلل ،صــاكفا وفــت طؾقفــا مـــ رزقــف ،وقــد
كاكت تلتقفا فاكف ُة الشتاء يف الصقػ والعؽس كذلؽ  !..وإذا
ــد ٱهلل ِ
ؽ هـ َٰذا َقا َلت هق ِمـ ِط ِ
ِ
ُ َ
سئؾت قالتَ (:ق َال َیـ َٰؿر َی ُؿ َأك َّٰك َل َ
إِ َّن ٱهللَ َیر ُز ُ َمـ َی َشا ُء بِغَقرِ ِح َس ٍ
اب﴾ [آل طؿران . ]17
فــري " وهــل الشــلء العظــقؿ ،
 ويف الســقرة ً
أیضــا كؾؿــ ُة " ّ
وكسؿعفا َ (:ف َلتَت بِ ِفۦ َققمفا تَح ِؿ ُؾفۥۖ َقا ُلقا یـٰؿریؿ َل َؼـد ِجـئۤ ِ
ت
ََ
ُ
َ َ َُ
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ي العظقؿ أي مــ
َشقـٔا َفرِ ّیا﴾ [مریؿ  . ]٩7وقال مجاهد :ا ْل َػرِ ُّ
ي الؿختؾــؼ الؿػتعــؾ!.. ،
إمــر یؼــال يف الخقــر والشــر .ا ْل َػ ـرِ ُّ
وفِـــل الســـقرة ( لؼـــد جئـــتؿ شـــقئً إ ًدا) أي الشـــلء العظـــقؿ
كالسابؼة  .وفقف رد لفذه الؿؼالة الشـعاء يف زطؿ القلد لؾقاحد
إحــد ســبحاكف  ،واإلد كؿــا قــال الجــقهري :الداهقــة وإمــر
الػظقــع ،وكــذلؽ اإلدة ،وجؿــع ِ
اإل ّدة إ َدد :یؼــال أدت فالكــً
الداهقة ت َُـم ُّده بالضـؿ ،وتئـده بالؽسـرِ َوتـلده بـالػت إذا دهتـف .
واهلل تعالك أطؾؿ .وهـا كتعؾؿ وكتػؼف يف قرآكــا ولغتــا العربقـة ،
والحؿدُ هلل ِ رب العالؿقـ .
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 /19فإٌ لُ معٔصّ٘ ضيكّا!..
مستبشـع يف العـقش وكؽقـد،
كػفـؿ أكفـا معــك
كسؿع بفـا وقـد

ٌ
ُ
ُ
﴿و َمـ َأطـ َر َض
حقـؿا ذكر اهلل تعالك الؿعرض طـ آیاتف ،قالَ :
ِ ِ
َطـ ِذكرِی َفنِ َّن َل ُفۥ َم ِع َ
ـك﴾
قشة َضـؽا َوكَح ُش ُر ُهۥ َیـق َم ٱلؼ َقــ َٰؿة َأط َؿ ٰ
[صف  . ]3٩4أي طقشً ضقؼً يف هذه الحقاة الدكقا :یؼال مـزل
ٌ
وطقش ضـؽ أي ض ّقؼ ،يف الؼامقس  :الضــؽ الضـقؼ
ضـؽ
يف كؾ شـلء ،یؼـال َضــُؽ َضــْؽً َو َضــَاكة ُ
وضــقكة ضـا .
وهق مصدر یستقي فقف القاحد وما فققف والؿـذكر والؿمكـث،
وقرئ بضؿ الضاد طؾك ُفعؾك .ومعـك أیة  :أن اهللَ طـز وجـؾ
جعــؾ لؿـــ اتبــع هــداه ،وتؿســؽ بدیـــف  ،أن یعــقش يف الــدكقا
طقشً هـقئً غقر مفؿقم وٓ مغؿقم وٓ متعب كػسف ،كؿا قال
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ســبحاكف (فؾـحققـــف حقــا ًة صقبــة) وجعــؾ لؿـــ لــؿ یتبــع هــداه
وأطـــرض طــــ دیــــف ،أن یعـــقش طقشـــً ،ضـــقؼً ،ويف تعـ ٍ
ــب
وكصــب ،ومــع مــا یصــقبف يف هــذه الــدكقا مـــ الؿتاطــب ففــق يف
أخرة ،أشد تعبـً وأطظـؿ ضـقؼً  ،وأكثـر كصـبً .كؿـا أفـاده
الشقخ صدیؼ خان رحؿف اهلل يف (فت البقان ).
 وتتجؾك لـا صقرة هذه أی ُة الؿحؼؼة يف أصـا مــ البشـر
طـــ ذكــر ربفــؿ معرضــقـ  ،ويف الصــالة غــافؾقـ  ،وطـــ
الؿقاطظ مسـتؽبریـ ،فتشـاهدهؿ قـد تؽـدرت وجـقهفؿ ،
وســاءت أطؿــالفؿ  ،وتـؽــرت لفــؿ الحقــاة مـــ كــؾ حــدب
وصقب ،وحرمـقا سـعادتفا ،وذاقـقا شـؼاءها !..ولـؿ تغــ
ثروات مجؿقطة  ،وٓ كـقز مذخقرة…!!
طـفؿ
ٌ
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 وٓ یؿؽـ لؿـ ضا دیـًا أن یتسع دكقـا ،وٓ مــ سـخر ذكـرا،
كقرا وصػاء  ،بـؾ ستضـقؼ طؾقـف دكقـاه الخادطـة ،
أن ُیػس لف ً
وثروتف الباذخة  ،وجاهف الرفقع (..جـزاء وفا ًقـا) سـقرة الـبـل .
كػسف ،ویتؼل ر َّبف،
طایـ تؾؽؿ أیات أن
َ
وطؾك كؾ مـ َ
یراجع َ
ویبــادر حقا َتــف ،ویعــالج حالــف ،ویعؾــؿ أن إمـ َـر هلل ،بقــده العـ ُّز
تسـتطقع
والـقر والظؾؿة  ،والسعادة والشـؼاوة  ،ولــ
والذل ،
َ
ُ
ِ
الضـؽ الؿحتقم  ،ففل
دفع ذلؽ الشؼاء الؿؽتقب  ،أو
أمقا ُلف َ
ٍ
هاهـا قاطدةِّ ،
معرض شؼاوة ،وحال ٌة ضـؽ!..
لؽؾ
 ثؿ قال سبحاكف مبقـًا كفایتف الؿصقریة البئقسـة  (:وكحشـره) أي
الؿعرض طـ الؼرآن (یقم الؼقامة أطؿك) أي مسؾقب البصـر،
وهق كؼقلف( :وكحشرهؿ یـقم الؼقامـة طؾـك وجـقهفؿ طؿقـً)
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وققؾ الؿراد العؿك طـ الحجة ،وققؾ أطؿك طـ جفات الخقر
ٓ یفتدي إلك شلء مـفا .وقال طؽرمة رحؿف اهلل  :طؿل طؾقـف
كؾ شـلء إٓ جفــؿ .ويف لػـظ ٓ :یبصـر إٓ الــار…! طافاكـا
اهلل وإیاكؿ!..
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/20كاىتا زتك ّا ففتكياٍنا!..
ِ
ـؿقات وإرض يف خؾؼفؿــا  ،ففؿــا مـــ آیــات
 مــا أجؿـ َـؾ السـ
الدالـة طؾـك قدرتـف ووحداكقتـف ،يف شـؽؾفؿا ومـظرهؿـا  ،ومـا
یخــرج مـفؿــا  ،فؼــد كاكــت رتؼــً فػتؼفــا اهلل ،أي كَا َك َتــا َش ـ ْقئًا
و ِ
احدً ا ُم ْؾت َِز َق َت ْق ِـ … ..ففال یـظر همٓء الـذیـ كػـروا بـربفؿ،
َ
وجحدوا ربقبقتـف ،مـا یـدلفؿ دٓلـة مشـاهدة ،طؾـك أكـف الـرب
الؿعبـــقد الؽـــریؿ الؿســـتحؼ لؾعبـــادة ،فقشـــاهدون الســـؿاء
سـحاب وٓ مطـر،
وإرض فقجدوكفؿا رتؼا ،هذه لقس فقفـا
ٌ
وهذه هامدة مقتة ٓ ،كبات فقفـا ،فػتؼـاهؿـا :السـؿا ُء بـالؿطر،
وإرض بالـبات ،ألقس الذي أوجد يف السؿاء السحاب ،بعد
أن كان الجق صافقا ٓ قزَط َة فقف ،وأودع فقـف الؿـاء الغزیـر ،ثـؿ
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ساقف إلك بؾد مقت :قد اغبر وقحط  ،فـلمطره فقفـا ،فـاهتزت،
وتحركت ،وأكبتت مـ كؾ زوج بفقج ،ألقس ذلؽ دلقال طؾـك
أكف الحؼ ،وما سقاه باصؾ ،وأكف محقل الؿقتك ،وأكـف الـرحؿـ
ِ
ـقن ْ﴾ … َ
الــرحقؿ ولفــذا قــالَ :
یـ
﴿أ َفـ َـال ُی ْم ِمـُـ َ
﴿أ َو َلــؿ َیـ َـر ٱ َّلــذ َ
َك َػروا َأ َّن ٱلسؿـٰق ٰ ِ
ت َوٱَٕ َ
رض كَا َكتَا َرتؼا َف َػتَؼـَـ ُٰف َؿا َو َج َعؾۤكَـا
َّ َ َ
ُ
ِمـ ٱلؿ ِ
ُقن﴾ [إكبقاء . ]1١
اء ك َُّؾ َش ٍء َح َأ َف َال ُیم ِمـ َ
َ َ
 وققــــؾ  :فصــــ ُؾفؿا بعــــد آتصــــال ،فصــــارت كـ ُّ
ـــؾ طؾــــك
ـؿاوات ر ْت ًؼــا يف حــدِّ ذاتِفــا وكا َكـ ِ
ِ
ـت
السـ
َ
ُ َ
حــدة .وققــؾ :كا َكــت َّ
ِ
ِ
ـؿاوات سـب ًعا و َفت ََـؼ
الس
ـؿ َفت ََـؼ اهللُ َّ
إر ُض َر ْت ًؼا يف َحدِّ ذاتفاُ ،ث َّ
ْ
ون
وهــذا َك َؼ ْقلِـ ِـف تَعــالكُ ﴿ :قـ ْـؾ أئِــَّؽؿ َل َت ْؽ ُػـ ُـر َ
إر َض ســبعً َ ،
ْ
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ِ
ـقن َلـ ُف أكْـدا ًدا َذلِ َ
ـؽ َر ُّب
إر َض يف َی ْـق َم ْق ِـ وت َْج َع ُؾ َ
بِا َّلذي َخ َؾ َؼ ْ
ِ
قـ﴾ [فصؾت . ]9 :إلك آخر أیات.
العا َلؿ َ
ـقخ ابـــ
ـقر أخــرى يف الرتــؼ والػتــؼ  ..قــال الشـ ُ
 و ُذكــرت تػاسـ ُ
ِ
طاشقر رحؿف اهلل" :وال ّظ ِ
قع ما َیت ََح َّؼ ُـؼ
اه ُر َّ
أی َة ت َْش َؿ ُؾ َجؿ َ
أن َ
ِ
ِ ِ
ــ ا ْطتِبـ ِ
الر ْتـ ِـؼ وال َػ ْتـ ِـؼ :إ ْذ ٓ مــاكِ َع ِمـ ِ
ـار َم ْعـًــك طــام
فقــف َمعــاكل َّ
ت طؾك ِطبر ٍ
ُقن أی ُة َق ِ
یجؿعفا ج ِ
ـؿ ك َّ
َ
ْ
َ
ُـؾ
ع
ت
ة
ؾ
َؿ
ت
اش
د
ؽ
ت
ف
ا،
ع
ق
ؿ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ً
َ ْ َ ُ َ
ُّ
َ
َ
َ
ـؾ الـَّ َظـرِ ِ
ٍ
ِ ٍ
لهـ ِ
الـّـ ِ
ـقن ِمـــ
والع ْؾـؿَِ ،ف َت ُؽـ ُ
خاصــة بِ ْ
ـاس و َطؾــك ط ْبـ َـرة َّ
أشــركا إ َلقفــا يف م َؼــدِّ ِ
ـزات ال ُؼــر ِ ِ ِ ِ ِ
جـ ِ
ُم ْع ِ
مات َهــذا
ُ
آن الع ْؾؿ َّقــة ا َّلتــل َ ْ ْ
ْ
ال َّت ْػ ِسقرِ " .واهلل الؿقفؼ .
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 /21قَالُْا ىَف ٔك ُد صَُْاعَ ٱملَٔلكٔ!..
كػقسا وغال ًقا  ،وطادة الؿؾقك والقجفاء أن
 یؾحظ أكف كان شقئًا ً
كػقسـا ،وٓ یػتؼـدوا إٓ مـا صؿعـت فقـف
ٓ یؿؾؽقا إٓ مـا كـان ً
الـػــقس…! ولــذلؽ وقعــت مشــؽؾ ٌة بػؼــده يف قصــة یقســػ
طؾقف السالم !..ومـ یتجرأ أن یمذي العظؿاء يف حقائجفؿ…
قال تعالك َ (:قا ُلقا كَػ ِؼـدُ صـقاع ٱلؿ ِؾ ِ
ـؽ َولِ َؿــ َجـا َء بِ ِـفۦ ِحؿـ ُؾ
ُ َ َ َ
َب ِعقر َو َأكَا بِ ِـفۦ ز َِطـقؿ﴾ [یقسـػ  . ]7٩ققـؾ  :الصـقاع  :الصـاع
بعقـف وهق یذكر ویمكث وهق السؼایة ،وقـال ابــ طبـاس :كـؾ
شربت مـف ففق صـقاع ،وققـؾ الصـقاع الـذي یؽـال بـف
شلء
َ
وجؿعــف  ،أصــقع والصــقاع لغــة فقــف وجؿعــف صــقعان وفقــف
قراءات كثقرة وهل ثؿاكقة كؾفا لغات يف هذا الحر  ،والؿراد
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هـا آلة الؽقؾ سؿاها تارة كذا وتارة كذا وإكؿا اتخذ هذا اإلكاء
مؽقآً لعزة ما یؽال بف يف ذلؽ الققت.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قس َ
السـال ُم
ـػ َط َؾ ْقـف َ
 وققؾَ :هذا م َـ ال َؽ ْقد ا َّلـذي َی َّس َـر ُه اهللُ ل ُق ُ
ِ
كـان يف ِد ِ
كـػـف ورطایتـف ،و َذلِ َ
یــ
حتك یلخذ أخـاه يف
ـؽ أكَّـ ُف َ
ِ
وكان يف َد ْی ِ
أن ُی ْض َـر َب
السار ُ ،
أن ُی ْس َت ْع َبدَ
ــ ِم ْص َـر ْ
َ
قب ْ
َی ْع ُؼ َ
ػ ط َؾقـ ِـف ال ُغــرمَ ،فع ِ
قسـ ُ
إخ َق َت ـ ُف -لِثِ َؼــتِ ِف ْؿ
ی
ـؿ
ـ
ؾ
أن ْ
ـػ َّ
ْ ُ َ َ ُ ُ
وی َض ـ َّع َ َ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ـؿَ ،فت ََح َّق َـؾ
ساحتِ ِف ْؿَ -س َقدْ ُط َ
بِ َبرا َءة َ
السرِ َقة إلك ُحؽْؿ ِف ْ
قن يف َ
ِ ِ ِ
لِ َذلِ َ
السـرِ َق ِة
إم َر َطؾك ما فقف مـ َر ْم ِل أ ْبرِیـا َء بِ َ
واست َْس َف َؾ ْ
ؽْ ،
ِ
ِ
ِ
وإ ْد ِ
ـؿ
خال َ
الف ِّؿ َطؾك َی ْع ُؼ َ
السـال ُم و َط َؾـ ْق ِف ْؿ ،لؿـا َطؾ َ
قب َط َؾ ْقف َ
يف َذلِ َ ِ
إج ِ
ـؾ ،كؿـا قـال تَعـالك﴿ :ك ََـذلِ َ
ؽ
الصالحِ يف َ
ؽ م َـ َ
ِ ِ
قس َ
ػ﴾ [یقسػ.]76 :
كدْ كا ل ُق ُ
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 ومـ غریـب السـقرة العجقـب  ،ویخطـئ كثقـرون فقفـا  (:إكـف
(و َق َ
ـال
خؿرا)َ .
ربل أحسـ مثقاي ) ( أما أحدكؿا فقسؼل ربف ً
لِ َّؾ ِذي َض َّـ َأ َّك ُف َكـاجٍ ِمـ ُْف َؿـا ا ْذك ُْركِـل ِطـْـدَ َر ِّب َ
ـؽ َف َلك َْسـا ُه َّ
ان
الشـ ْق َط ُ
ِذك َْر َر ِّب ِف)  .والؿرا ُد بفا  :الؿالؽ والسـقد مــ البشـر ،إٓ أیـة
إولك ففل محتؿؾة يف ققل یقسـػ طــد الؿـراودة ( إكـف ربـل
أحسـ مثقاي إكف ٓ یػؾ الظالؿقن ) .فقحتؿؾ سقده صاحب
الؼصر  ،أي سقدي الذي رباين العزیز (أحسـ مثقاي) حقـث
أمرها بؼقلف أكرمـل مثـقاه ،فؽقـػ أخقكـف يف أهؾـف  ،وأجقبـؽ
إلــــك مــــا تریــــدیـ مـــــ ذلــــؽ  ،ویحتؿــــؾ ربــــف خالؼــــف
تعالك ،الؿحسـ طؾقف  ،وقال ققم  :إن الضؿقر هلل سبحاكف أي
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إن اهلل ربل تقٓين بؾطػف فال أركب ما حرمف ،وإقرب إول،
واهلل تعالك أطؾؿ.
 ومـــ غریبفــا أیضــا لػظــة ( حصــحص) حقـؿــا (قالــت امــرأة
العزیز) مـزهـ ًة لجاكبـف  ،مؼـر ًة طؾـك كػسـف بـالؿراودة لـف (أن
حصحص الحؼ) أي تبقـ وضفر بعـد خػائـف  ،وأصـؾف حـص
ُ
وأصـؾ
فؼقؾ حصحص كؿا ققؾ يف كبقا كبؽبقا قالف الزجاج،
الحــص  :استئصـ ُ
ـال الشــلء یؼــال حــص شــعره إذا استلصــؾف
والؿعـك  :أكف اكؼطع الحؼ طـ الباصـؾ بظفـقره وبقاكـف ،وققـؾ
هــق مشــتؼ مـــ الحصــة والؿعـــك باكــت حصــة الباصــؾ.وقــال
الخؾقؾ الػراهقدي رحؿف  :معـاه ضفر الحؼ بعد خػائف ،وطــ
ابـ طباس البحر رضل اهلل طـف  :تبقـ !…،واهلل الؿقفؼ .
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ري صٔيَْاٌ!..
َ َّ /22ىخٔٔل صٔيَْاٌ َّغَ ُ
 حقـؿــا تشــاهدُ قــدر َة اهلل يف الـباتــات وإراضــل الزراطقــة
تـ ـ ُ
دهش مـــ جؿــال الخؾــؼ والؿـظــر والطعــؿ والرائحــة ،
طظقؿــا  ،وصــاك ًعا بــدی ًعا تبــارك
أن وراءهــا خال ًؼــا
فتــققـ ّ
ً
وتعالك ،یؼقل طز وجـؾ َ ( :وفِـ ٱَٕ ِ
رض قِ َطـع ُّمت ََجــ ِٰق َر ٰت
وجـَّ ــٰت مـــ َأطـَ ــٰب وزَرع وك ِ
َخقــؾ ِصـــ َقان َو َغق ـ ُر ِصـــ َقان
َ
َ
َ َ
ِّ
ُیس َؼ ٰك بِ َؿاء َو ٰ ِحد َو ُك َػ ِّض ُؾ َبع َض َفا َط َؾ ٰك َبعض فِـ ٱُٕك ِ
ُـؾ إِ َّن
فِ َذ ٰلِ َ
ـقن﴾ [الرطـد  .]4والؿعــك :أي
ؽ َلـٔ ََایـٰت ِّل َؼـقم َیع ِؼ ُؾ َ
ٍ
أراض متجاورات متـداكقات  ،ترابفـا واحـد وماؤهـا واحـد
وفقفــا زرع وجـــات ثــؿ تتػــاوت يف الثؿــار فقؽــقن الــبعض
حؾق ًا والبعض حامضً ،والبعض صقبً والبعض غقر صقـب
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…! وقال أبق طبقدة  :جؿـع صــق ،وهـق أن یؽـقن إصـؾ
واحد ًا ثؿ یتػرع فقصقر كخقالً ثؿ یحؿؾ .وهـذا قـقل جؿقـع
أهؾ الؾغة والتػسقر ،فالصـقان جؿع صــق وهـل الــخالت
مـر طؾقـؽ
یجؿعفا أصؾ واحد وتتشعب فروطفـا !..،ففـؾ َّ
مثؾ ذلؽ ،وسـبحت اهلل ومجدتـف تبـارك وتعـالك (..إِ َّن فِـ
َذ ٰلِ َ
قن ).
ؽ َلـٔ ََایـٰت ِّل َؼقم َیع ِؼ ُؾ َ
ـنن مــ ط َؼ َـؾ هاتِ ِ
ِ
قـؽ
 أي الذیـ َی ْع َؿ ُؾ َ
قن َطؾك إیؼـاظ ُط ُؼـقل ِف ْؿ َف َّ َ َ
ــار الؿخْ ت َِؾ َػـ ِ
إشـ ِ
ــقال ال َع ِ
إحـ َ
ــة يف ْ
ــؽال
جق َبـــ َة ُ
ــر َ
ْ
وج ال ِّثؿـ ِ ُ
وخـ ُ
الؼ َطــــ ِع الؿتَبایِ َــ ِ
ـــؽ ِ
وإ ْلـ ِ
ـــروائِ ِ يف تِ ْؾـ َ
ـــة
ُ
ـــقان وال َّط ُعــــق ِم والـ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
أس ِ
باب ك ُُؿ ِّقهـا ٓ
الؿتَالص َؼة َ ،م َع اتِّخا ِذ ما ت ُْسؼك بِف َب ْؾ وسائ ُر ْ
ُ
ؽ صـاكِعا حؽِقؿـا ِ
لن لِ َذلِ َ
قـاد ًرا ُمـدَ ِّب ًرا َلفـا ٓ
الج ْز ِم بِ َّ
َی َت َؾ ْع َث ُؿ يف َ
ً َ ً
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ُی ْع ِ
ج ُز ُه َش ْل ٌء  !..وقِ َ
أن َمـ َط َؼ َـؾ َذلِ َ
ـؽ ٓ َیت ََق َّق ُ
ـػ يف
الؿرا ُد َّ
قؾُ :
لن مـ َقدَ ر طؾك إبدا ِع ما ُذكِر ِ
قاد ٌر َطؾك إطا َد ِة مـا أ ْبـدا ُه
َ َ
َ
ْ
َ
الج ْز ِم بِ َّ َ
ب ْؾ هل أهق ُن يف ِ
الؼ ِ
قاس سبحاكف وتعالك  .ولبعضفؿ رجز ًا :
ْ َ
َ
وإر ُض فِقفـــا ِطبـــر ٌة لِ ْؾؿع َتبِـــر ** تُخْ بِر طـ صـْ ِع م ِؾ ٍ
قؽ ُم ْؼت َِد ِر
ُ َ ْ ُ َ
ْ َ ُ ْ ْ
ْ
ِ
واح ٍ
ؿــاء ِ
تُســؼك بِ ٍ
ــد ْ
رارهـــــا
ــجارها ** و ُب ْؼ َعـــــ ٌة واحـــــدَ ٌة َق ُ
أش ُ
ْ
ـػ ٓ یـ ْ
والفقا ُء َل ْق َس َیخْ ت َِؾػ ** وأ ْك ُؾفــا ُمخْ ت َِؾـ ٌ
َّ
ـلتؾػ
والش ْؿ ُس َ

 ومـ لؿ یـ ِع ذلـؽ ویحؿؾـف طؾـك اإلیؿـان والتقحقـد  ،كلكـف مـا
ُ
ویــزل مـزلـة مــ ٓ یعؼـؾ وٓ یػفـؿ  ،ويف ذلـؽ
اكتػع بعؼؾـف،
تشریػ لؾعؼؾ ولصـاحبف  ،وضـرورة أن یسـتثؿره اإلكسـان يف
العؾ ِؿ وبدائع صــ ِع اهلل يف مؾؽـقت السـؿقات وإرض  ،واهلل
الؿقفؼ !..
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 /23مًٔ صَلصَـل مًِّ حَنَإ مٖشيٌُْ!..
 هؾ تلمؾتؿ َ
َ
القصػ العجقـب لخؾـؼ اإلكسـان  ،وتػؽركـا
ذلؽ
(و َل َؼد
يف حؼقؼة الصؾصال والحؿل الؿسـقن  ..قال طز وجؾ َ :
َخ َؾؼـَا ٱ ِ
كسـ َٰـ ِمـ َصؾ َصـٰؾ ِّمـ َح َؿن َّمســُقن) [الحجـر .]٩6
إل َ
واإلكسان هـا هق أبقكا آدم طؾقف السالم  ..قال أبق طبقدة رحؿف
ُ
الطقـ الؿخؾـقط بالرمـؾ الـذي یتصؾصـؾ إذا حـرك،
اهلل  :هق
ُ
فنذا ُصبخ بالـار ففق الػخار ،وهذا ققل أكثـر الؿػسـریـ وقـال
الؽسائل رحؿف اهلل :هق الطقـ الؿـتـ ملخقذ مـ قـقل العـرب
صــؾ الؾحــؿ ،وأصــؾ إذا أكــتـ مطبقخــً كــان أو كقئــً .وهــذا
الطــقر آخــر أصــقار آدم الطقـقــة .وأول ابتدائــف أكــف كــان ترابــً
ً
حؿـل
متػر إجزاء ثؿ صار صقــً ،ثـؿ أكـتـ وأسـقد  ،فصـار
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مســـقكً أي متغقــر ًا  ،ثــؿ یــبس فصــار صؾصــآً ،وطؾــك هــذه
إصقار وإحقال تتخـرج أیـات الـقاردة يف أصـقاره الطقـقـة
كویة خؾؼف مـ تراب وآیة بشر ًا مـ صقـ ،وهذه أیة التل كحـ
الطقـ إسقد الؿتغقر أو الطقـ
فقفا .و(حؿل مسـقن) الحؿل:
ُ
إسقد مـ غقر تؼققد بالؿتغقر.
 ويف َ
ذلؽ تتجؾك قدر ُة اهلل وطظؿتف يف الخؾؼ سبحاكف وتعـالك .
ففؽذا كان ُ
خؾؼ أبقـا آدم طؾقف السالم ،ثؿ كاكت مـ ذریتف مــ
مــاء مفــقـ كؿــا طــز وجــؾ يف صــػة الخؾؼــقـ َ ( :و َل َؼــد َخ َؾؼـَــا
ٱ ِ
كسـ َٰـ ِمـ ُس َؾـٰ َؾة ِّمـ صِقـ ُث َّؿ َج َعؾ َــٰ ُف كُط َػة فِ َق َرار َّمؽِقـ ُث َّؿ
إل َ
لؿض ـ َغ َة
َخ َؾؼـَــا ٱلـُّط َػ ـ َة َط َؾ َؼــة َفخَ َؾؼـَــا ٱل َع َؾ َؼ ـ َة ُمض ـغَة َفخَ َؾؼـَــا ٱ ُ
ِط َظـٰؿا َفؽ ََسقكَا ٱل ِع َظـ َٰؿ َلحؿا ُث َّؿ َأ َ
كشل َكـٰ ُف َخؾ ًؼا َء َ
اخ َر َف َت َب َ
ـار َك ٱهللُ
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ِِ
ـؿ إِ َّكؽُـؿ َبعـدَ َذ ٰلِ َ
ـؿ إِ َّكؽُـؿ َیـق َم
ـؽ َل َؿ ِّقت َ
َأح َس ُـ ٱلخَ ــٰؾؼ َ
ُـقن ُث َّ
قـ ُث َّ
ٱ ِ
قن ) [الؿممـقن . ]36-3٩
لؼ َقـ َٰؿ ِة تُب َع ُث َ
﴿وا ْل َجـا َّن
 ثؿ ذكـر تعـالك بعـد خؾـؼ اإلكسـان..
الجــ فؼـال َ :
ّ
اإلكْس ِ ِ
َخ َؾ ْؼـَاه ِمـ َقب ُؾ﴾ َأ ِ
ــ ك ِ
ــ َق ْب ِ
الس ُـؿقمِ﴾
ـان ﴿م ْ
ي :م ْ
ْ
ُ ْ ْ
َـار َّ
ـؾ ْ ِ َ
ـاسِ :
ــ َط َّبـ ٍ
السـ ُـؿق ُم ا َّلتِــل َت ْؼ ُتـ ُـؾَ .و َقـ َ
َقـ َ
ـال َب ْع ُضـ ُـف ُؿ:
ـ
ه
ـال ا ْبـ ُ
ـل َّ
َ
ـار .و ِ
السـ ُـؿق ُم بِال َّؾ ْقـ ِ
السـ ُـؿق ُم بِال َّؾ ْقـ ِ
ُ
ُ
ـؾ،
:
ـقل
ـ
ؼ
ی
ــ
ـ
م
ؿ
ْف
ـ
ـ
م
ُ
ْ
ـؾ َوالـ ََّفـ ِ َ
َّ
َّ
ْ َ َ
َوا ْل َح ُرو ُر بِالـ ََّف ِ
ار .واهللُ تعالك أطؾؿ وأحؽؿ.
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 /24ٱَّلرٌَٔ جَعَلُْا الكسآٌ عضني!..
ـرآن كــالم اهلل ووحقــف إلــك رســقلف الؽــریؿ  ،صــاب لػظــا
 الؼـ ُ
وجؿ ـالً  ،وٓ یؿؽـــ لعاقــؾ وطــاه
وكؿــؾ أســؾق ًبا ُ
ومعـــكُ ،
وأدرك سره  ،أن یصػف بلوصا الؿػتریـ الؼائؾقـ بالسـحر
والؽفاكــة ،ولــذلؽ وبخفــؿ اهلل بؼقلــف  (:ك ََؿــا َأكزَلـَــا َط َؾــك
ٱلؿؼت َِس ِؿقـ  .ٱ َّل ِذیـ جع ُؾقا ٱل ُؼرء َ ِ ِ
قـ) [الحجر ]93 :
ان طض َ
َ
َ َ َ
َ
ُ
ِ
ضقـ جؿع ِط َضة  ،وأصؾفا طضقة فعؾة مـ طضك الشـاة
وط َ
إذا جعؾفا أطضاء وأجزاء  ،فقؽقن الؿعـك طؾك هذا :الذیـ
جعؾقه أجزاء متػرقة  ،بعضف شعر وبعضـف سـحر  ،وبعضـف
كفاكــة وكحــق ذلــؽ ،وققــؾ  :مــلخقذ مـــ طضــفتف إذا بفتــف ،
فالؿحــذو مـــف الفــاء ٓ الــقاو ،وجؿعــت العضــة طؾــك
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الؿعـققـ جؿع العؼالء ،وققؾ معـك طضقـ إیؿاكفؿ بـبعض
الؽتاب وكػـرهؿ بـبعض ،كؿـا صــع أهـؾ الؽتـاب .وققـؾ
ِ
العضــ ُة والعضــقـ يف لغــة قــریش  :الســحر وهــؿ یؼقلــقن
لؾساحر طاضف ولؾساحرة طاضفة.
ٌ
الؼرآن بتؾؽؿ إوصا الؼاضـقة
طؼقل تصػ
تستؼقؿ
 وكقػ
َ
ُ
ٍ
مصـدر واحـد ،وقـد قـال
بالتـقع والتػریؼ  ،مع أكـف كـالم مــ
سبحاكف (:إن هق إٓ وحل یقحك ) سقرة الـجؿ .
 ويف الؼقامـــة یحاســـبقن طؾـــك هـــذا التخریـــػ…( َف َق َر ِّبـ َ
ــؽ
ِ
ـقن ) [الحجـر . ]91-9٩
قـ َط َّؿا كَا ُكقا َیع َؿ ُؾ َ
َلـَسـَٔ َؾـ َُّفؿ َأج َؿع َ
ُّ
فؽؾ قادح وذام بـقع مـ هذه إصـا  ،التل تـبئ طـ جفؾـف
وهذیاكف  ،وقد طایـ فضؾف ،وشاهد إطجازه  ٓ- ،سـقؿا وهـؿ
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طرب خ ّؾص  -سقحضر هق وترهاتف  ،ولؽـفؿ لألسػ اتبعقا
أهقاءهؿ  ،وصاوطقا طاداتفؿ وتؼالقدهؿ  ،فزطؿقا مـا زطؿـقه
تجــاه الؽتــاب العزیــز  ،والــذكرِ الحؽــقؿ  ،الــذي تـــزه طـــ
الباصؾ ،وسؿا طـ اإلفؽ ،وترفع طـ كؾ شائبة ومؾحظ  ،فؼد
ُأحؽؿت آیاتُف  ،واكتؿؾت بقـاتُـف وحججـف ،تـزیـؾ مــ حؽـق ٍؿ
حؿقد …! كسلل اهلل بؾـقغ شـرفف ،وكقـؾ ففؿـف والعؿـؾ بـف!..
والسالم .
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ك فُٔٔٔ مََْاخٔسَ!..
َّ /25تَسَ ٚالِفُ ِل َ
ِ
ـقر الػؾــؽ
ـخقر هــذه البحــار  ،وسـ ُ
 مـــ آیــات اهلل تعــالك تسـ ُ
والسػـ فقفا ،وش ُّؼفا لتؾؽؿ إمقاج الؿخقػة  ،دوكؿا غـر
أو خق يف الغالـب  ..كؿـا قـال سـبحاكف َ ( :وت ََـرى ٱل ُػ َ
ؾـؽ
مق ِ
ون﴾ [الـحـؾ
اخ َر فِ ِقف َولِتَب َتغُقا ِمـ َفض ِؾ ِفۦ َو َل َع َّؾؽُـؿ تَشـؽ ُُر َ
ََ
. ]34والؿعــــك :أي تـــرى الســـػـ شـــقا َ لؾؿـــاء تدفعـــف
بصـــدورها ،قـــال طؽرمـــة ومخـــر الســـػقـة  :شـــ ّؼفا الؿـــاء
بصــدرها ،قــال الجــقهري :مخــر الســاب إذا شــؼ الؿــاء
َ
إرض شـــؼفا لؾزراطـــة ،وققـــؾ مـــقاخر :
بصـــدره ومخـــر
جــقاري قالــف ابـــ طبــاس وأصــؾ الؿخــر الجــري ، .وققــؾ
تــذهب وتجــلء ،قــال الضــحاك :الســػقـتان تجریــان بــری
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واحــدة مؼبؾــة ومــدبرة ،وقــال أبــق طبقــدة :صــقائ وققــؾ
ؾججة ( .ولتبتغقا مـ فضؾف) أي لتـتػعـقا بـذلؽ ولتبتغـقا
ُم ّ
أو فعؾ ذلؽ لتبتغقا أي لتتجروا فقف فقحصؾ لؽؿ الرب مـ
فضؾ اهلل .
ـاع الـــاس تجــار ًة واتصــآً ،وطالئــؼ
 وقــد كــتج طـــ ذلــؽ اكتػـ ُ
وجـزرا لالكتػـاع والسـقطرة ،
وصـاطات  ،وباتت البحار مدكًا ُ
والســـــؾؿ والحـــــروب  ،والســـــػر وآســـــتطالع ،وقضـــــاء
الحقائج ( !..ولعؾؽؿ تشؽرون )  :أي ا ْطت ََر ْفت ُْؿ بِـ ِ ْع َؿتِ ِف َط َؾ ْقؽؿ
وإر ِ
ؽ بِال ِّؾ ِ
وجـ َف تَخْ ِص ِ
كان .قِ َ
َف َشؽ َْرت ُْؿ َذلِ َ
ـقص
سان
قؾ و َل َع َّـؾ ْ
ْ
َه ِذ ِه الـِّ ْع َؿ ِة بِال َّت ْع ِؼ ِ
الش ْؽرِ ِمـ َح ْق ُ
قب بِ ُّ
أن فِقفـا َق ْط ًعـا لِ َؿسـا َف ٍة
ث َّ
ِ ِ
ِ
ـب م ْـلك ٍ
َص ِقی َؾ ٍة  ،وما ْ
ُقل
اشت ََؿ َؾ َط َؾ ْقـف ال َب ْح ُـر َمــ ك َْـق ِن فقـف أ ْص َق ُ َ
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ـس َم ْؾ ُبـ ٍ
ـدان بعضــفا
ـقس و َك ْثـ َـر ُة ال ــِّ َع ِؿ التــل وصــؾت البؾـ ُ
وأ ْك َػـ ُ
ببعض ،وارتزا كثقریـ مـ جراء ذلؽ ،
 وتؽررت هذه أی ُة يف فاصر ،ففـا يف " الـحؾ" قال( :وتـرى
َ
الػؾؽ مقاخر فقف) ويف " فاصر" (وترى الػؾؽ فقف مـقاخر).
ٕن آیة (الـحؾ) سقؼت لتعداد الـعؿ طؾك الخؾؼ امتـاكًا  ،وآیة
(فــاصر) ســقؼت لبقــان الؼــدرة والحؽؿــة ،بِ َط ْػـ ِـق ال ُػ ْؾـ ِ
ـؽ َطؾــك
الؿـ ِ
ـاء ،فؼــدّ م (مــقاخر) يف (الـحــؾ) ٕكــف امــتـ طؾــقفؿ بؿخــر
السػـ لؾؿاء ،ويف (الـحؾ) قدّ م ذكر جریان الػؾـؽ يف البحـر:
ٕن ذلؽ مـ آیات قدرة اهلل  ..واهلل الؿقفؼ .
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 /26سَسَ ٔبٔلَ َتكٔٔكُهُ ٱحلَسٖ َّسَسَ ٓٔبٔلَ َتكٔٔكُه
بَأسَكُه!..
 مــ اهلل ِ
وكعؿف ٓ تُعد ،فرحؿاتُـف
،
ُحصك
ت
ٓ
طباده
طؾك
تعالك
ُ
ُ
ســـابغة  ،وخقرا ُتـــف كازلـــة تبـــارك وتعـــالك ،ويف ســـقا الــــعؿ
الؿذكقرة يف سقرة الـحؾ أیضا:یؼقل سبحاكف َ ( :و َج َع َؾ َلؽُؿ
سر ٰبِ َ ِ
لح َّر َو َس َر ٰبِ َ
قؾ ت َِؼقؽُؿ َبل َسؽُؿ ك ََذ ٰلِ َ
ؽ ُیـتِ ُّؿ كِع َؿتَـ ُۥف
قؾ تَؼقؽ ُُؿ ٱ َ
َ َ
قن) [الـحــؾ  . ]83والســرابقؾ  :جؿــع
َط َؾــقؽُؿ َل َع َّؾ ُؽــؿ تُس ـ ِؾ ُؿ َ
سربال وهل الؼؿصان والثقاب مـ الصـق والؼطــ والؽتـان
وغقرها ،قال الزجاج  :كؾ ما لبستف ففق سربال (تؼقؽؿ الحر)
أي تدفع طـؽؿ ضرر الحر والبرد وهق ما طؾقف أكثر الؿػسریـ
مـ أكف مـ حذ الؿعطـق لؾعؾـؿ بـف .وكبـف بعضـفؿ :أن يف
أیة كؽتة لطقػـة لـؿ یـبفـقا طؾقفـا وهـق أكـف إكؿـا اقتصـر طؾـك
__88

تدبسْ ّتعَلُّه

الحر ٕكف أهؿ هـا لؿا طر مـ غؾبة الحـر طؾـك دیـار العـرب
ثؿ إن ما یؼل الحر یحصؾ بف برودة يف الفقاء يف الجؿؾة فققایة
الحر إكؿا هـل لتحصـقؾ البـرد ،وهـذا فقـف مــ الؾطـػ مـا هـق
ألطــػ مـــ الـســقؿِ ،
فؾ َّؾــف در التـزیــؾ فؽــؿ فقــف مـــ أســرار ٓ
تتـاهك!..
مطؾقب العبـاد
الخقر
الخقر )  :أي والشر ٕ ،ن
 وكظقره (بقدك
ُ
َ
ُ
مـــ ربفــؿ دون الشــر أو لتؼــدم وقایــة البــرد يف ققلــف لؽــؿ فقفــا
َ
بلسؽؿ) وهل الدروع والـزرد وسـائر
د ء.
(وسرابقؾ تؼقؽؿ َ
ما یؾبس يف الحرب مــ السـالح تتؼـقن بفـا الطعــ والضـرب
والرمل!..
ختؿ سبحاكف هذه الؿـَّة  ( :ك ََذلِ َ
ؽ ُیتِ ُّؿ كِ ْع َؿ َت ُف َط َؾ ْقؽؿ لعؾؽـؿ
 ثؿ َ
أي ِم ْث ُؾ َذلِ َ
ؽ اإلتْؿا ِم البالِ ِغ ُیتِ ُّؿ كِ ْع َؿ َت ُف َط َؾـ ْقؽؿَ ،فنكَّـ ُف
تسؾؿقن ) ْ
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ِ ِِ
هاهــا
ــ َطؾـك طبـاده بصــق الــعؿ الؿـذكقرة ُ
ُس ْبحا َك ُف َقـدْ َم َّ
وإحساكِ ِف سقتؿ َلفؿ كِ ْع َؿ َة الـدِّ ِ
یـ والـدكقا
وبِ َغ ْقرِها ،وهق بػضؾف ْ
ــ الـَّ َظ َـر يف
أن ُت ْس ِؾ ُؿقاَ ،ف َّ
قن﴾ إرا َد َة ْ
﴿ َل َع َّؾؽؿ ت ُْس ِؾ ُؿ َ
نن َمــ ْأم َع َ
ِِ
اإلسال ُم وآكؼقاد لؾحؼٕ ،ن حؼ هـذه
َهذه الـعؿ َل ْؿ َی َس ْع ُف ّإٓ ْ
إیؿان واكؼقـاد ،وصاطـة وتسـؾقؿ  .ولفـذا قـالَ ( :فـنِن
الخقرات
ٌ
ؽ ٱلب َؾـــٰغُ ٱلؿبِــقـ یعرِ ُفــقن كِعؿ َ ِ
ــؿ
ت ََق َّلــقا َفنِك ََّؿــا َط َؾقــ َ َ
ــت ٱهلل ُث َّ
َ َ
ُ ُ َ
ون [ )81الـحــؾ  . ]81-8٩أي
ُیـؽِ ُروك ََفــا َو َأك َثـ ُـر ُه ُؿ ٱل َؽ ــ ِٰػ ُر َ
﴿ َفنِ ْن ت ََق َّل ْقا﴾ طـ اهلل وطـ صاطتف بعد ما ُذكِّروا بـعؿـف وآیاتـف،
﴿ َفنِك ََّؿا َط َؾ ْق َ
ـقـ﴾ أي :لـقس طؾقـؽ مــ هـدایتفؿ
ؽ ا ْل َب َال ُغ ا ْل ُؿبِ ُ
وتقفقؼفؿ شلء بؾ أكـت مطالـب بـقطظفؿ وإكـذارهؿ فؼـط ..
واهلل ولل التقفقؼ .
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/27فجاسُْا خاللَ الدٓاز!..
 یؿفـ ُـؾ اهلل لعبـ ِ
ـاده كثقــرا  ،ویؿــدُّ لفــؿ يف الزمــان مــد ًا  ،فــنذا مــا
ُ
اســتطال ضؾؿفــؿ وزاد ،أطــذر إلــقفؿ  ،وحضــرت ســاطتفؿ،
ووقعــت كفــایتفؿ  .ولــذا لؿــا ذكــر ســبحاكف قضــاءه يف بـــل
إسرائقؾ وأكف كتب طؾقفؿ … كؿا قال يف كتابف( وقضقـا ) أي
وطفدكا إلقفؿ وأخبركاهؿ يف كتابفؿ  ،أكفؿ ٓ بد أن یؼـع مــفؿ
إفســاد يف إرض مــرتقـ بعؿــؾ الؿعاصــل والبطــر لـــعؿ اهلل
والتؽبــر فقفــا  ،وأكــف إذا وقــع واحــدة مـفؿــا ســؾط اهلل طؾــقفؿ
اكتؼاما شدیدا كؿا قـال سـبحاكف َ ( :فـنِ َذا
إطداء  ،واكتؼؿ مـفؿ
ً
َجـا َء َوطـدُ ُأو َل ٰق ُف َؿــا َب َعثـَــا َط َؾــقؽُؿ ِط َبـادا َّلـَــا ُأولِـ َبــلس َشـ ِـدید
اسقا ِخ َؾـ َٰؾ ٱلدِّ َی ِ
ي:
ار َوك َ
َان َوطدا َّمػ ُعقٓ) [اإلسـراء َ . ]5أ ْ
َف َج ُ
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سـ َّؾ ْطـَا ط َؾـقؽُؿ جـْــدً ا ِمـــ َخ ْؾ ِؼـَـا ُأولِــل بـ ْـل ٍ ِ ٍ
يُ :قـ َّـق ٍة
س َشــدیدَ ،أ ْ
ْ
َ ْ ْ ُ
َ
َ
ٍ
ُـصــر وجـــده  ،أو جــالقت وصــحبف .
َو ُطــدَّ ة  ،ققــؾ هــق ُبخت َّ
والؿػــردة هـــا ( جاســقا) وهــل قؾقؾــة الــذكر كــادرة جــدا .
(فجاســقا خــالل الــدیار)  :أي طــاثقا وتــرددوا  ،یؼــال جاســقا
ُ
وهاسقا وداسقا بؿعـك واحد  !.وقال الزجاج :معــاه صـافقا ،
هؾ بؼل أحد لؿ یؼتؾقه.
الجقس مصدر ققلؽ :جاسقا خالل الـدیار
 وقال الجقهري:
ُ
أي تخؾؾقها كؿا یجقس الرجؾ لألخبار أي یطؾبفا وكذا قال
أبق طبقدة .وقال ابـ جریر :ومعــك جاسـقا صـافقا بـقـ الـدیار
یطؾبــقكفؿ ویؼتؾــقكفؿ ذاهبــقـ وجــائقـ ( !..،وكــان) ذلــؽ
(وطد ًا مػعقًٓ) أي كائـً ٓ محالة ٓزمً ٓ خؾػ فقف .
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ـقؿ قــدرة اهلل تعــالك ،وأن الؼــق َة لــف جؿقعــا ،
ـتعؾؿ طظـ َ
 وهـــا كـ ُ
والـصــر بـقـ یدیــف  ،وأن لؽــؾ ضــالؿ كفایــة ،وأن ســـتَف مضــت
بتسؾقط الظالؿقـ ِ
بعضـفؿ طؾـك بعـض كؿـا قـال  ( :وكـذلؽ
بعضا) .ويف هذا بشارة ٕهؾ اإلیؿان أن
كق ّلل بعض الظالؿقـ ً
اهلل معفــؿ وكصــقرهؿ طؾــك كــؾ طــدو ومســتؽبر ،وأكــف محـ ٌ
ـقط
بــالقفقد وأطؿــالفؿ جــراء مــا فعؾــقه مـــ تؽــذیب وفســاد يف
إرض ..واهلل تعالك أطؾؿ.
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ك ُزُّٛسََُه!..
َ /28فشَ ُٔي ٔػضٌَُْ ِإلَٔ َ
ّ
وحـؾ
 مـ أشدّ الؼضایا  ،التـل تـاولفـا الؼـرآن بؼـقة وجـالء
طؼدها قضقة البعث وصقروة الـاس" إلك الحساب العظقؿ
يف الؿشفد البشـري الخـاتؿ… قـال سـبحاكف ُ ( :قـؾ كُقكُـقا
ِحجـــار ًة َأو ح ِ
ــر فِـــل ُصـــدُ ِ
َ
ورك ُْؿ
ـ
ب
ؽ
ی
ــا
ـ
ؿ
م
ــا
ـ
ؼ
ؾ
خ
و
أ
.
ا
ـ
ی
د
َ
ــدً
ُ
َ
ِّ َّ َ ُ
َ َ
قن
قن َمـ ُی ِعقدُ كَا ُق ِؾ ٱ َّل ِذی َف َط َركُؿ َأ َّو َل َم َّرة َف َس ُقـ ِغ ُض َ
َف َس َق ُؼق ُل َ
إِ َلق َ
ُـقن َقرِیبـا)
قن َمت َٰك ُه َق ُقؾ َط َسك َأن َیؽ َ
وس ُفؿ َو َی ُؼق ُل َ
ؽ ُر ُء َ
[اإلسراء . ]53 :فؼقلف  ( :فسقـغضقن إلقؽ رؤوسفؿ) أي
یحركقكفــا اســتفزا ًء ،یؼــال كغــض رأســف یـــغض كغضــً
وكغقضً إذا تحرك .وأكغض رأسف  ،حركف كالؿتعجب مـ
الشلء (ویؼقلقن) استفزا ًء وسخریة (متك هـق) أي البعـث
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واإلطادة (قؾ طسك أن یؽقن قری ًبا) أي هق قریب ٕن طسك
يف كالم اهلل واجب القققع ومثؾـف ومـا یـدریؽ لعـؾ السـاطة
تؽقن قریبً وكؾ ما هق آت قریب.
خطاب لؿـؽري البعـث الجاحـدیـ لرجعـة الــاس یـقم
 وهذا
ٌ
ـادر طؾــك اإلطــادة!..
الؼقامــة ،وأن الــذي خؾؼؽــؿ أول مــرة قـ ٌ
ولذلؽ تحداهؿ تعالك بؼقلف ( :قؾ كقكقا حجـار ًة او حدیـدا)
ِ
ــ العظــام والرفــات َ
﴿أ ْو َخ ْؾ ًؼــا ِم َّؿــا َی ْؽ ُبـ ُـر فِــل
َأ َشــدُّ امتـاطــا مـ َ
ُصدُ ِ
ورك ُْؿ﴾ ققؾ :الؿقت  .أو كالسؿاء والجبـال ،فسـتعادون
بال لغقب وٓ متاطب ،إن اهلل طؾك كؾ شلء قدیر .
 وأی ُة ٌ
قاصع طؾك وقـقع البعـث ،وطظـ ِؿ قـدرة الخـالؼ ،
دلقؾ
ٌ
وأكف ٓ ُیعجـز ُه شـل ٌء يف إرض وٓ يف السـؿاء  ،وهـق العؾـقؿ
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ــر مقطـــدهؿ وققـــام الــــاس لـــرب
الؼـــدیر  .ولـــذلؽ إذا حضـ َ
العالؿقـ ،ه ّبـقا بـال تؾعـثؿ وٓ تـردد ،كؿـا قـال طؼبفـا َ ( :یـق َم
َیــد ُطقكُؿ َفتَســت ِ
ُّــقن إِن َّلبِثــتُؿ إِ َّٓ َق ِؾــقال﴾
قن بِ َحؿــ ِد ِهۦ َو َت ُظـ َ
َجق ُب َ
﴿ی ْق َم َیدْ ُطقك ُْؿ﴾ لؾبعث والـشقر ویـػخ يف
[اإلسراء َ . ]5٩ :
الصقر ﴿ َفت َْست ِ
قن بِ َح ْؿ ِـد ِه﴾ أي :تـؼـادون ٕمـره صقاطقـ ًة ،
َجق ُب َ
وٓ تستعصـقن طؾقـف .وققلـف﴿ :بحؿـده﴾ أي :هـق الؿحؿــقد
تعــالك طؾــك فعؾــف ویجــزي بــف العبــاد إذا جؿعفــؿ لقــقم التـــاد.
ُّقن إِ ْن َلبِ ْثت ُْؿ إِ َّٓ َق ِؾ ًقال﴾ مـ سرطة وققطف وأن الـذي مـر
﴿و َت ُظـ َ
َ
طؾقؽؿ مـ الـعقؿ والثراء  ٓ ،ققؿة لـف ،وكلكـف لـؿ یؽــ ویـتؿ ،
كؿـــا قـــال ( :كـــلكفؿ یـــقم یروكفـــا لـــؿ یؾبثـــقا إٓ طشـــق ًة أو
ضحاها).سقرة الـازطات .
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 ویـبغـــل لؾـــدطاة حقـ َ
ــبر
ــال تؾـــؽ الصـــقرة آســـتفزائقة ،الصـ ُ
َ
صریــؼ
وآحتؿــال  ،والؿحاججــة بــالتل هــل أحســـ ،وأن
الدطقة واإلصالح لقس بؿـلى طــ ذلـؽ كؾـف  ،وذلـؽ سـبقؾ
ـاخرا ،
كالمــا كاب ًقــا  ،وســتعایـ فعـ ًـال سـ ً
الؿرســؾقـ  ،فســتالقل ً
ومقق ًػا جافقً ،فال تؽترث لذلؽ كثقرا  ،وٓ یؼـع مــؽ مققـع
الضعػ واإلحباط ..واهلل الؿقفؼ .
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كبُْا ٔفََٔا ٍُه َّالػَاُّۥ ٌَ!..
 /29فَكُب ٔ
ُ
دخقل الؿجرمقـ الـار طؾك سـالم وهـدوء  ،بـؾ بـذل
 لؿ یؽـ
وطـػ ومفاكـة !..وهــا صـقرة مــ صـقر تعـذیبفؿ والتـؽقـؾ
قـ مؽبؽبقـ
بفؿ  ،حقث إكفؿ إذا ُأدخؾقا جفـؿ ُ ،أدخؾقها مؾ َؼ َ
طؾك وجقهففؿ…! صقر ٌة تفتز لفا الجسقم…قـال تعـالك :
ِ ِ
ـاوۥ َن) [الشــعراء  ]94معـــك رهقــب
( َفؽُبؽ ُبــقا ف َقفــا ُهــؿ َوٱل َغـ ُ
یحؿؾ كؾ معاين العار والـؽبة والتلكقب ،والؿرا ُد  ( :فؽبؽبقا
فقفــا) أي ُألؼــقا يف جفـــؿ طؾــك رؤوســفؿ .وققــؾ ُقؾبــقا طؾــك
رؤوسفؿ .ققؾ ُألؼل بعضفؿ طؾك بعض .وققـؾ ُجؿعـقا .قالـف
ابـ طباس ملخقذ مــ الؽبؽبـة وهـل الجؿاطـة  .ويف طامقتــا:
كب الشلء إذا ألؼاه وكؽسف  ،ولؿ یؾؼف بفقاده !..فؽلكفؿ ومع
ّ
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مصــقرهؿ إســقد ٓ ُیؾ َؼــقن فقفــا بؾطــػ  ،بــؾ بشــدة وقفــر
وصؾػ ،واهلل الؿستعان .
استشـعار هـذا الؿعــك یخقػــا مــ الــار ومـول أهؾفــا ،
 ولعـؾ
َ
وأكفا أسقأ ما خؾـؼ اهلل يف الؿؼـت والصـػة وسـقء العاقبـة !..
وهذه الؽبؽب ُة تشؿؾفؿ وآلفتفؿ  ،كؿا قال  (:هـؿ والغـاوون ،
وجـقد إبؾقس أجؿعقن ) أي شقاصقـف الذیـ یغقون العباد مـ
اإلكس والجـ .وققؾ ذریتف وأتباطف .ثؿ تجري بقــفؿ محـاورة
مشـــفقرة يف الــــار ،أیـــً مــــفؿ الســـببَ (.قـــا ُلقا َو ُهـــؿ فِ َقفـــا
قن َتٱهلل ِ إِن ُكـَّا َل ِػـ َض َؾــٰؾ ُّمبِ ٍ
ـقـ إِذ ك َُس ِّـقیؽُؿ بِ َـر ِّب
َیخت َِص ُؿ َ
ِ
قن )َ .و َما َأ َضـ َّؾـَا طــ صریـؼ
لؿجرِ ُم َ
ٱل َعـٰ َؾؿ َ
قـ َو َما َأ َض َّؾـَا إِ َّٓ ٱ ُ
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الفدى والرشد ودطاكا إلك صریؼ الغل والػسـؼ  ،وتسـبب يف
قن وهؿ إئؿة الذیـ یدطقن إلك الـار!..
هالكـا إِٓ ا ْل ُؿ ْجرِ ُم َ
تتعاضؿ طؾقفؿ الحسـرة آكـذاك ،وتشـتد بفـؿ الـدامـة ..
 ثؿ إكفا
ُ
ِِ
ِ
قـ وٓ َص ِـد ٍ
یؼ َح ِؿـقؿٍ﴾ یعترفـقن
فقؼقلقنَ ﴿ :فؿا َلـا مـ شافع َ
بعزلتفؿ وإفالسفؿ الؿـؽل لفؿ  ،أكـف لـقس لفـؿ يف هـذا القـقم
مـــ شــافعقـ رحؿــاء یشــػعقن لفــؿ طـــد اهلل تعــالك ٓ مـــ
الؿالئؽة وٓ مـ اإلكس والجـ  ،إذ ٓ شـػاطة تـػـع مــ مـات
طؾك الشرك والؽػر ،وققلفؿ وٓ صدیؼ حؿقؿ أي ولـقس لــا
أي مـ صدیؼ حؿقؿ تـػعـا صـداقتف ووٓیتـف .وقـالقا متؿــقـ
أن َلــا ك ََّـرةً﴾ أي رجعـ ًة
بعد القلس مـ وجـقد شـافعقـ ﴿ َف َؾ ْـق َّ
ِِ
إلك دار الدكقا ﴿ َفـَؽ َ ِ
قـ﴾ فـممـ وكقحد وكراقب
ُقن م َـ ٱ ْل ُؿ ْممـ َ
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اهلل  .واهلل الؿســـتعان  .مشـــفدٌ وحالـــة تبعـــث طؾـــك إســـك
َ
حـقل وٓ قـقة إٓ
وآطتبار الشدید  ،لؿــ تلمـؾ واتعـظ ،وٓ
باهلل العؾل العظقؿ !..
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شبَت ُُ لُجٖ٘!..
 /30فَلَنٖا زَأَت ُُ حَ ٔ
ٌ
مؾـقك أكـابر مسـدَّ دون مــ اهلل
یطق ُع القجفا َء والؿؾـقك إٓ
ِّ ٓ 
تعــالك ،فؼــد ق ـ ّقض اهلل لؿؾؽــة الــقؿـ بؾؼــقس  ،ســؾقؿان طؾقــف
السالم  ،الذي جؿع اهلل بقـ الؿؾؽ والـبـقة ،وسـخر لـف الجــ
واإلكس والری  ،فدطاها الك اإلسالم  ،واسـتجؾب طرشـفا يف
لؿحـة بصــر ،وأدخؾفـا يف طظــقؿ كعـؿ اهلل طؾقــف ..ومــ ذلــؽ :
قؾ َل َفا ٱ ُ ِ
(قِ َ
رح َف َؾ َّؿا َر َأت ُف َح ِسـ َبت ُف ُل َّجـة َوك ََشـ َػت َطــ
لص َ
دخؾ ٱ َّ
ت
َسا َقق َفا َق َال إِ َّك ُفۥ َصرح ُّم َؿ َّرد ِّمـ َق َق ِار َیر َقا َلت َر ِّب إِكِّـ َض َؾؿـ ُ
ِ
ِ ِ
قـ) [الـؿـؾ . ]44
كَػ ِس َو َأس َؾ ُ
ؿت َم َع ُس َؾق َؿـ َٰـ ل َّؾف َر ِّب ٱل َعـٰ َؾؿ َ
ثت ِ
ضارتِ ِف ا ْك َت َؼ َؾ بِفا َح ْق ُ
ُشـاهدُ أ َث ًـرا
َل ّؿا أراها ُس َؾ ْق ُ
ؿان َط َظ َؿ َة َح َ
آثار الصـاط ِة الحؽِ ِ
ِ ِ
والص ْر ُح ُی ْط َؾ ُـؼ
الص ْر ُحَّ .
قؿة وهق َّ
َبدی ًعا مـ ِ ِّ َ َ َ
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سـاح ٌة َم ْعـ ِ َّقـ ٌة لِؾـُّز َْه ِـة
َطؾك َص ْح ِـ الدّ ِار و َط ْر َصتِفا .وكلكفا هـا
َ
ت بِزُجاجٍ َش ّػا ٍ
ي ت َْح َت ُف الؿا ُءَ ،حتّك َیخا َل ُف الـّـاضِ ُر
ُفرِ َش ْ
وأجرِ َ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ـقر
اخت َُّص ْ
الصــا َط ِة ا َّلتِـل ْ
وهذا مــ َبـدی ِع ِّ
ُل َّج َة ماءَ .
ـت بِفـا ُق ُص ُ
ؽ الز ِ
ؿان يف َذلِ َ
َّمان َل ْؿ َتؽ ُْـ َم ْع ُرو َف ًة يف ال َق َؿ ِـ َطؾك ما َب َؾ َغ ْت ُف
ُس َؾ ْق َ
ِمـ حضار ٍة وط َظؿ َة بِ ٍ
ـاء.
َ َ َ َ
ِ
ِ
الص ْــر َح ) َف َؾ َّؿــا َر َأتْــ ُف َح ِس ـ َب ْت ُف ُل َّجــ ًة  ،أي
 وققـ َـؾ َل َفــا ( ا ْد ُخؾــل َّ
مــاء ،ويف الؾغــة َ :و ُل َّج ـ ُة ا ْل َب ْح ـرَِ :ح ْقـ ُ
ـث َٓ ُیــدْ َر ُك َق ْعـ ُـر ُهَ .و ُلـ ُّـج
ا ْلــق ِ
اديَ :جاكِ ُب ـ ُفَ .و ُلـ ُّـج ا ْل َب ْح ـرُِ :ط ْر ُض ـ ُف ،وققــؾ معظــؿ البحــر .
َ
فتقهؿــت أكــف مــاء ٕ ،ن الؼــقاریر شــػافةُ ،یــرى الؿـاء الــذي
ــ
تحتفــا كلكــف بذاتــف یجــري لــقس دوكــف شــلءَ ،وك ََش ـ َػ ْ
ت َطـ ْ
َسا َق ْق َفا لتخقضف .وهذا طالم ُة طؼؾفا وأدبفا ،فنكفـا لـؿ تؿتــع
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مـ الدخقل لؾؿحـؾ الـذي أمـرت بدخقلـف  ،لعؾؿفـا أكفـا لـؿ
تستدع إٓ لإلكرام  ،وأن مؾؽ سؾقؿان وتـظقؿـف قـد بــاه طؾـك
َ
الحؽؿة ولؿ یؽـ يف قؾبفا أدكك شؽ مـ حالـة السـقء بعـد مـا
رأت ما رأت .فؾؿا اسـتعدت لؾخـقض ققـؾ لفـا :إِكَّـ ُف َص ْـر ٌح
ِ
ــ َقـ َـق ِار َیر  ،فــال حاجــة مـــؽ لؽشــػ
ُم َؿـ َّـر ٌد أي :مؿ َّؾــس مـ ْ
الســاققـ .فحقـئــذ لؿــا وصــؾت إلــك ســؾقؿان وشــاهدت مــا
شـــاهدت مــــ العظؿـــة  ،وطؾؿـــت كبقتـــف ورســـالتف  ،تابـــت
ــت َك ْػ ِســل
ــت " َر ِّب إِكِّــل َض َؾ ْؿ ُ
ورجعــت طـــ كػرهــا و َقا َل ْ
ِ
ت مع س َؾقؿ َ ِ ِ
قـ " .
ان ل َّؾف َر ِّب ا ْل َعا َلؿ َ
َو َأ ْس َؾ ْؿ ُ َ َ ُ ْ َ
ِ
ظؿ مـّـة اهلل طؾـك طبـده سـؾقؿان طؾقـف السـالم ،
 وكستػقد هـا ط َ
طظقؿـا  ،فـلذطـ لـف الجؿقـع  ،وأن الـدیـ
حقث سخر لف مؾؽًا
ً
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خقر مـ دیــ بـال دكقـا وٓ تؿؽــ ،وأن دٓئـ َؾ الحـؼ
مع الدكقا ٌ
كافق ٌة يف هدایة أطتك البشر  ،إذا صػا الؿؼصدُ  ،وأن لدى أكبقاء
ـممـ طؾقــف كـ ُّـؾ مبصــر ومعــایـ ،
اهلل مـــ الؼــقة والبقـــات مــا یـ ُ
ُ
وفضؾ تعػـػ الؿـرأة وسـترها ،ومقافؼـة الصـالحقـ إذا تبـقـ
الحؼ  ..واهلل الؿقفؼ .

مت الكتابُ حبمد اهلل وتوفيقه  ،واحلمد هلل الذي
ّ
بنعمته تتم الصاحلات .
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إصدازات املؤلف :
صدر لف أكثر مـ (  ) 3١١كتاب مـفا :


ساللؿ العؾ ِؿ .
ُ



الخطب الحدیثقة



أربعقن الؿعالل



إربعقن إكثریة



مققظات التدبر الؼرآين
ُ



كثار العؾؿ



مـ جؿالقات السقرة الـبقیة



محائؾقات ( شعر ).



ال َقراط ُة الرمضاكقة



مقاقػ طؾؿقة لألئؿة إسال  .وكؾفا مـ ( دار تؽقیـ ).
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صالئع السؾقان  -دار ابـ خزیؿة .
ُ



كسؿات مـ أم الؼرى .
ٌ



وصـ ومــ



تقهجات الـقؾ



الؾملم الؿـظقم يف تؼریب العؾقم .



سؾسؾة أربعقـقات حدیثقة متـقطة .

للتواصل :
hamzah10000@outlook.com
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