من ىبي موسى وفرعون
سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ
شملمالت ىمرآك ّقي
(مـ كبن مقؾم ــك وومرقم ــقن)
يب سمعده .
احلؿد هلل وطمده ،واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ال ّ
أ ّم ـو سمعـ ـ ـ ــد:
ومنن اًمؼرآن اًمؽريؿ يمالم رب اًمعوعملم ،كزل سمف اًمروح األملم،
قمغم ؾمقد اعمرؾمؾلم ،ومقف ظمؼم مـ ىمبؾـو ،وكبل مـ سمعدكو ،مـ ىمول سمف
صدق ،ومـ طمؽؿ سمف قمدل ،ومـ دقمو إًمقف هدي إمم ساط
مستؼقؿ ،ومـ اسمتغك اهلدى ذم همػمه ألؾف اهلل ،ويموكً هنويتف
اخلذالن واخلرسان.
ىمول اهلل شمعومم :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵﲶﲷ
ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉﳊﳋﳌ ﳍ ﳎﳏ
ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﱠ (القصص)٠٧ – ٨٦ :
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تيمالت قرآىوة
ًمؼد أمركو اهلل شمعومم سمتالوة يمتوسمف وشمدسمره وومفؿف واًمتػؽر ومقفً ،مام
ًمذًمؽ مـ اآلصمور ذم اًمـػس اًمبنميي ،مـ االؾمتؼومي قمغم اًمٍماط
اعمستؼقؿ ،واالسمتعود قمـ اًمسقء ،أو األمر سمف ،وًمئال شمبؼك مؽمددة ومقام
شمؼدم قمؾقف مـ ومعؾ اخلػمات ،واًمبعد قمـ اعمـؽرات ،طمتك شمؽقن ذم
طموًمي اـمؿئـون ،ويؼلم وظمضقع ،وظمشقع عمـ ظمؾؼ ومسقى ،وىمدر
ومفدى.
وإن اهلل شمعومم ًمام ظمؾؼ اخلؾؼ مل يؽميمفؿ مهالً فموًملم ،سمؾ سمعٌ
ومقفؿ رؾمالً مـفؿ مبنميـ ومـذريـً ،مؽل حيؼؼقا اًمغويي واحلؽؿي
مـ ظمؾؼفؿ ،وحيذروهؿ مـ اشمبوع اهلقى ،واًمظؾؿ و اًمبغل ذم
األرض سمغػم احلؼ ،وىمد ىموم اًمرؾمؾ -قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالم -سمام
يم ّؾػقا سمف ظمػم ىمقومً ،مؽـ اًمـوس اكؼسؿقا كحقهؿ ىمسؿلم:
ىمسؿ اشمبعقهؿ وًمزمقا هدهيؿ ،وؾموروا قمغم اًمطريؼ اعمستؼقؿ
ظمؾػفؿ ،وىمسؿ آظمر شمـؽى اًمسبقؾ ،وطمود قمـ اهلدى ،وفمؾ
اًمطريؼ ،ويمتى اهلل قمؾقف اًمشؼووة ذم اًمداريـ ،قمد ً
ال مـف وطمؽؿي.
ومـ أوًمئؽ اًمذيـ يمتى اهلل قمؾقف اًمشؼوء ـموهمقي زموكف ،ومرقمقن
وهومون ،وضمـقدمهو ،إهنؿ يموكقا ظموـمئلم.
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وإن ّىمصي كبل اهلل مقؾمك –|-مع ـموهمقي زموكف ومرقمقن،
ىمد قمرلً ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم مقالع متعددة ،سملؾموًمقى متـققمي،
ومقفو مـ اًمدروس واًمعؼم ،واًمعظوت اًمشئ اًمؽثػم .
وإن قمرلفو قمغم اًمـػقس ألمر مفؿ ،مـ سمدايي االؾمتضعوف
طمتك اًمتؿؽلم ،ومعرومي مو سملم ذًمؽ مـ أطمقال اًمطروملم
اعمتحووريـ ،اعمتجووريـ اعمتبوقمديـ ،اعمختؾػلم ذم اًمرأي واًمرؤيي،
واهلدف واًمغويي ،واًمقؾمقؾي واألؾمؾقب ،طمتك يطؿئـ أهؾ
االؾمتضعوف ذم األرض -مـ أهؾ اخلػم واًمصالح ،-أن اًمعوىمبي
ًمعبود اهلل اعمتؼلم،وأن اهلل -ؾمبحوكف -ؾمقؿـ قمؾقفؿ ،إذا اظمذوا
سموألؾمبوب اًمنمقمقي ،مـ اًمصؼم قمغم مو يالىمقن ذم اًمطريؼ ،مـ
اعمعوكوة واًمعؼبوت ،ومـ اًمؼقوم سموألمر سموعمعروف ،واًمـفل قمـ
اعمـؽر،يمام ىمول شمعومم :ﱡﭐﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ
ﲃﲄ

ﲅﲆﱠ (احلج)١٤ :
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ًمؼد وقمدهؿ اهلل قمغم ذًمؽ سموالؾمتخالف ذم األرض،
واًمتؿؽلم ذم اًمديـ ،يمام ىمول شمعوممﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀ

ﲁﲂﲃﲄﱠ (النور)٥٥ :

وًمؽل يعؾؿقا أن اًمتؿؽلم ذم األرض ،ال يليت إ ّ
ال سمعد مػووز
ـمقيؾي شمؼطع ذم اًمطريؼ ،يقاضمفقن مـ ظمالهلو قمؼبوت ،ومصوئى
متعددة ومتـققمي.
يمام أن قمرض هذه اًمسػمة –ؾمػمة كبل اهلل مقؾمك -|-مع
ومرقمقن ـموهمقي قمٍمه -ومقفو دقمقة ألوًمئؽ اًمؼقم اًمذيـ شمؽؼموا ذم
األرض سمغػم طمؼ ،وـمغقا ودمؼموا واؾمتؽؼموا ،وؾمعقا ذم األرض
سموًمػسودً ،مؽل يتػؽروا ذم مصػمهؿ وقموىمبتف ،ومنن أظموهؿ ومرقمقن
ادقمك اًمرسمقسمقي واألًمقه ّقي،ﱡﭐﱡ ﱢ ﱣ

ﱤﱥﱠ (النازعات)٤١ :

وىمولﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱠ (القصص.)٨٦ :
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وهتدد ىمقمف أن يتخذوا إهلو ؾمقاه ،وملظمذه اهلل أظمذ قمزيز
مؼتدر ،ومام اؾمتطوع أن يؽػ قمـ ومؿف ذسمي مـ اًمامء،وذم ذًمؽ سمقون
ًمضعػف ،واطمتؼوره ،وهقاكف قمغم اهلل -شمعومم.-
ومعغم اًمطغوة اًمظوعملم ذم يمؾ قمٍم ومٍم ،أن يراضمعقا
طمسوسموهتؿ ،و ُيعؿؾقا قمؼقهلؿ ،اًمتل وهبفؿ اهلل شمعومم ،و ُيـؼذوا
أكػسفؿ مـ اًمـور ،ىمبؾ أن حيؼ قمؾقفؿ اًمؼقل ومال يستطقعقن
ألكػسفؿ طمق ً
ال وال ىمق ًة ،واًمعوىمؾ مـ اقمتؼم واشمعظ ،وهنك اًمـػس
قمـ اهلقى.
وصدق اهلل اًمؼوئؾ :ﱡﭐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖ ﱗ
ﱘﱙ

ﱚﱛﱜﱝﱞﱠ (ق.)٨٠ :

واًمؼوئؾ :ﱡﭐﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂﳃ
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊﳋ
ﳌﳍ

ﳎﳏﳐﳑﳒﱠ (يوسف.)٤٤٤ :

وًمام ىمرأت ؾمقرة اًمؼصص ذات يقم ،شمداقمً ًمدي ظمقاـمر
قمكم سمف مـ ؾمػمة
وشملمالت ،وملطمببً أن أؾمطر سمؼؾؿل مو ومتح اهلل ّ
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كبل اهلل مقؾمك -|-مع ذًمؽ اًمعدو اعمتؽؼم" ومرقمقن" قمؾقف مـ
اهلل -شمعومم -مو يستحؼ .شمذيمرة وقمؼمة  ،واهلل مـ وراء اًمؼصد وهق
هيدي اًمسبقؾ.
َ - 1اقع الهاس قبل مّالد مُضٖ .- |-
سؿقن "سمـقارسائقؾ"
يمون ذم مٍم ومريؼون مـ اًمـوس ،ومريؼ ٌي ّ
سؿقن "اًمؼبط" ومـفؿ
ومـفؿ مقؾمك ،-| -وومريؼ آظمر ٌي ّ
ومرقمقن اًمطوهمقي.
ويمون سمـق ارسائقؾ مستضعػلم مـ ىمبؾ اًمؼبط ،طمقٌ يموكقا
يستخدمقهنؿ ذم أمقر احلقوة يمؾفو ،اؾمتخدام ًو ومقف امتفون واؾمتذالل،
وىمد ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ مو يدل قمغم ذًمؽ ،ومؼد ىمول سمـق ارسائقؾ
عمقؾمك -|-ﱡﭐﲫ ﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳ
ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾﲿﳀﳁﳂﱠ (األعراف)٤٤١ :
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ومؼقهلؿ ﱡﭐﲫ ﲬ ﲭﲮﲯﲰ ﱠ ﭐدال قمغم قمظؿ مو
يموكقا يالىمقن مـ اًمػريؼ اآلظمر ،وهؿ اًمؼبطً ،مؽـ مقؾمك
| -سمنمهؿ هبالك قمدوهؿ ،وأن اًمعوىمبي هلؿ.يؼقل اسمـ يمثػم -رمحف اهلل شمعومم ":وقمـد أهؾ اًمؽتوب أن سمـل
ارسائقؾ يموكقا يسخّ رون ذم رضب اًمؾبـ ،ويموكقا ممو محؾقا مـ
اًمتؽوًمقػ اًمػرقمقك ّقي أهنؿ ال يسوقمدون قمغم ؿمئ ممو حيتوضمقن إًمقف
ومقف ،سمؾ يموكقا هؿ اًمذيـ جيؿعقن شمراسمف وشمبـف وموءه ،ويطؾى مـفؿ
يمؾ يقم ىمسط معلم،إن مل يػعؾقه وإ ّ
ال رضسمقا وأهقـقا همويي اإلهوكي،
وأوذوا همويي األذيي"(.)1
وًمؼد ذيمر اهلل شمعومم سمعض ذًمؽ األذى اًمذي يمون يقىمعف
ومرقمقن قمغم سمـل ارسائقؾ مـ اًمتػرىمي واالؾمتضعوف ،وىمتؾ األسمـوء،
واؾمتحقوء اًمـسوء ،ذم يمتوسمف اًمعزيز.
ىمول شمعومم :ﱡﭐ ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯ
ﲰﲱﲲﱠ (القصص)١ :

 - 1البداية والنهاية(.)263/1
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وىمدضموء ذم طمديٌ" اًمػتقن( ")1مو يػرس اًمدواومع اًمتل دومعً
ومرقمقن وىمقمف األ ىمبوط ،امم اًمتـؽقؾ سمبـل ارسائقؾ .
يؼقل اسمـ قمبوس ً -^-مسعقد سمـ ضمبػم ًمام ؾملًمف قمـ اًمػتقن
اًمقاردة ذم ىمقًمف شمعومم :ﱡﭐﱠﱡ ﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ
ﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ

ﲂﲃﲄﲅﱠ (طه.)١٧ :
ومؼول اسمـ قمبوس( :شمذ ّيمر ومرقمقن وضمؾسوؤه مويمون اهلل وقمد
اسمراهقؿ –| -أن جيعؾ ذم ذريتف أكبقوء ومؾقيم ًو .ومؼول سمعضفؿ :
إن سمـل ارسائقؾ يـتظرون ذًمؽ مو يشؽقن ومقف  ،ويموكقا يظـقن أكف
يقؾمػ سمـ يعؼقب  ،ومؾام هؾؽ ىموًمقا ًمقس هؽذا يمون وقمدُ
اسمراهقؿ.ومؼول ومرقمقن :ومؽقػ شمرون ؟ وملمتروا وأمجعقا أمرهؿ ،قمغم
أن يبعٌ رضمو ً
ال ،معفؿ اًمشػور ،يطقومقن ذم سمـل ارسائقؾ ،ومال
 - 1حديث الفتون ،حديث طويل رواه النسائي يف السنن الكربى ،والطربي يف
تفسريه( )127-125/16وابن أيب حاتم يف تفسريه .وأخرجه السووطي يف الدر
ادنثور( )301-296/4وذكره ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية من سورة طه.
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جيدون مقًمقد ًا ذيمر ًا إال ذسمحقه ،ومػعؾقا ذًمؽ  ،ومؾام رأوا أن اًمؽبور
مـ سمـل ارسائقؾ يؿقشمقن سمآضموهلؿ،واًمصغور يذسمحقن ،ىموًمقا
شمقؿمؽقن أن شمػـقا سمـل ارسائقؾ ومتصػموا امم أن شمبوذوا مـ األقمامل
واخلدمي اًمذي يموكقا يؽػقكؽؿ ،وموىمتؾقا قموم ًو يمؾ ذيمر ومتؼؾ أسمـوؤهؿ،
ودقمقا قموم ًو ومال شمؼتؾقا مـفؿ أطمد ًا  ،ومقشى اًمصغور مؽون مـ
يؿقت مـ اًمؽبور ،ومنهنؿ يؽثرون سمؿـ شمستحققن مـفؿ ومتخوومقا
مؽوصمرهتؿ إيويمؿ  ،وًمـ شمػـقا سمؿـ شمؼتؾقن وحتتوضمقن إًمقفؿ  ،وملمجعقا
أمرهؿ قمغم ذًمؽ ،ومحؿؾً أم مقؾمك هبورون ذم اًمعوم اًمذي ال شمؼتؾ
ومقف اًمغؾامن  ،ومقًمدشمف قمال كقي آمـي ،ومؾام يمون مـ ىمو سمؾ محؾً سمؿقؾمك
–|–ومقىمع ذم ىمؾبفو اهلؿ واحلزن"( .)1وذم هذا اجلق اعمحؿقم
وًمد مقؾمك –قمؾقف اًمسال م. -
(- 2مّالد مُضــٖ )- |-
وًمد مقؾمك -| -ذم ضمقء ممؾقء سموًمرقمى واخلقف واًمؼتؾ
واًمتنميد.

 - 1البداية والتهاية ()300/1
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وًمد ذم اًمعوم اًمذي يؼتؾ ومقف يمؾ مقًمقد ذيمر مـ ىمبؾ ومرقمقن
اًمطوهمقي وىمقمف األىمبوط.
وًمد مقؾمك -|-ذم ـموئػي مستضعػي يمؾ االؾمتضعوف
متػرىمي مشتتي يسقمفؿ ومرقمقن وىمقمف ؾمقء اًمعذاب ،يذسمح أسمـوءهؿ،
ويستحل كسوءهؿ.
ّ
إن اًمبالء يؼع قمغم اًمػرد واجلامقمي ،ويتػووشمقن ذم درضموشمفً ،مؽـ
اًمذي وىمع قمغم سمـل ارسائقؾ يمون مـ أقمظؿ اًمبالء ،يمام ىمول اهلل
شمعومم:ﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ ﱐ ﱑﱒ
ﱓﱔﱠ (البقرة.)١١ :

وىمول شمعومم :ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱿﲀﲁﲂﲃﱠ(األعراف)٤١٤ :

وىمول شمعومم :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ ﱐ
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ﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖ ﱗﱘ
ﱙﱚﱛﱜﱠ (إبراهيم)٨ :

وًمد مقؾمك -| -ذم سمقً امرأة ال متؾؽ طمقالً وال ىمق ًة،
ىمؾبفو يرضمػ ويتؼطع أؾم ًو وطمرس ًة قمغم وًمدهو اًمرلقع ،أيـ ختػقف
مـ ومرقمقن وزسموكقتف؟ أيـ شمذهى سمف ذم األرض وهل امرأة
مستضعػي؟.
وًمد مقؾمك -| -وًمقس ًمف أرسة أو ىمقم حيؿقكف مـ
ومرقمقن وضمـقده.
وًمد مقؾمك -|-وهق لعقػ يمؾ اًمضعػ ،ال يعرف أسم ًو
وال أ ّم ًو وال أظمت ًو وال أظم ًو ،وال ىمريب ًو وال سمعقد ًا ،وال يؿقـ ًو وال ؿمام ً
ال،
وال أيمالً وال ذسم ًو ،وـموهمقت قمٍمه يتفدده سموًمذسمح واهلالك.
ؾمبحون اهلل ومرقمقن اًمذي ادقمك اًمرسمقسمقي واألًمقهقي ،يتؿؾؽف
اخلقف ،واًمرقمى ،واخلقر ،مـ ـمػؾ رلقع ال يدري مو احلقوة؟
جمرد مـ يمؾ ىمقة وطمقؾي ،إ ّ
ال مـ ىمقة وموـمر اًمسؿقات واألرض،
اًمذي ال هلإ إ ّ
ال هق وطمده ال ذيؽ ًمف ،اًمقاطمد اًمؼفور ،اعمؾؽ
اجلبور ،اًمؽبػم اعمتعول ،اًمسؿقع اًمبصػم ،اًمعزيز احلؽقؿ ،اًمؾطقػ
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اخلبػم ،اًمرمحـ اًمرطمقؿ ،اًمذي إذا أراد ؿمقئو ىمول ًمف يمـ ومقؽقن ،مدسمر
ؿمئ ،وهق قمغم يمؾ ٍ
األمقر ومٍمومفو ،سمقده مؼوًمقد يمؾ ٍ
ؿمئ
ىمدير،طمػظ قمبده ورقموه وهق ذم سمطـ أمف ،وهداه -سمعد ظمروضمف إمم
اًمؽقن -اًمـجديـ ،وؾموق ًمف رزىمف وهق ال يشعر ،وهقل ًمف مـ
يرقموه ،ويداومع قمـف ،ويتقمم ؿمموكف قمغم مرأى ومسؿع مـ ومرقمقن
وضمـقده،وهؿ ال يشعرون ،وشمتجغم سمعض مظوهر شمؾؽ اًمرقمويي
عمقؾمك -| -ذم قمدة أمقر:
أو ً
ال:إهلوم أمف إذا ظموومً قمؾقف مـ اًمعدوان أن شمؾؼقف ذم اًمقؿ
طمتك ال يؼع ذم يد اًمظؾؿي -ومرقمقن وضمـقده.-
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱎﱏﱐ ﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ
ﱤ

ﱥﱦﱠ (القصص)٠ :

صموكق ًو :هقل اهلل ًمف آل ومرقمقن يؾتؼطقكف مـ اًمقؿ ،ويـؼذوكف مـ
اًمغرق ،وهؿ أقمداؤه اعمؽمسمصقن سمف اخلوئػقن مـف اًمعوزمقن قمغم ىمتؾف
واًمتخؾص مـف.
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ىمول شمعومم :ﱡﭐﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯ
ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱠ(القصص)٦ :

طمى
صموًمث ًو :ىمذف اهلل ؾمبحوكف ذم ىمؾى زوضمي ومرقمقن اًمطوهمقي ّ
ذًمؽ اًمطػؾ اًمرلقع ،ومقىمػً ؾمد ًا مـقع ًو سمحبفو احلوين قمغم ذًمؽ
اًمرلقع اًمغريى اًمضعقػ ،لد اًمؼقة واًمؼسقة واًمغؾظي مـ ومرقمقن
وضمـده دموه مقؾمك -| -وموؾمتقهبتف مـ ومرقمقن ًمقؽقن ىمرة
قملم هلو وًمف ،ومقهبفو إيوه مع قمدم رلوه سمذًمؽ.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ
(القصص)١ :

ومرومض"ومرقمقن" هذا اًمعرض مـ امرأشمف ،زاقمام أكف ًمقس
سمحوضمي إًمقف ،وهلل-شمعومم -احلؽؿي اًمبوًمغي.
وىمد ضموء ذم طمديٌ "اًمػتقن" أن امرأة ومرقمقن أرؾمؾً إمم مـ
طمقهلو مـ اًمـسوء مـ أضمؾ أن شمؼقم سمنرلوقمف ومؾؿ دمد طمتك ضموءت
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أظمتف سمعد أن أرؾمؾتفو أمفو ًمؽل شمتحسس أظمبور مقؾمك ومؾام رأشمف
دًمتفؿ قمغم مـ يرلعف(.)1
ىمول شمعومم :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦ ﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱ
ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﱠ [القصص:
]٤٤ – ٤٤

:طمرم اهلل شمعومم قمغم مقؾمك -|-مجقع اعمرالع
راسمع ًو ّ
ؾمقى أمف ،حلؽؿ قمظقؿي ،ومـفو:
 -1إرضموقمف إمم أمف يمل شمؼر قمقـفو ،ويذهى قمـفو احلزن ،وًمتعؾؿ أن
وقمد اهلل طمؼ .يمام ىمول شمعومم :ﱡﭐﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ
ﳂ ﳃ ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
ﳌﱠ [القصص]٤٨ :

 - 1اىظر :البداية والنهاية (.)301/1
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 -2شمتجغم رمحي اهلل شمعومم وًمطػف سمؿقؾمك وأمف اًمقهلوكي اعمؽمىمبي
ألظمبوره ،وطمسـ شمدسمػمه ،طمقٌ أكؼذ ذًمؽ اًمرلقع مـ أيدي
وأىمر قمقـفو سمرؤيي اسمـفو.
أقمدائف ،وهق ذم ىمبضتفؿ ،وأؾمؽـ روقمفوّ ،
 -3إن اعمخؾقق مفام شمؽؼم ودمؼم ذم هذه احلقوة ،وادقمك أن سمقده
يمؾ ؿمئ ،ومنكف ال يستطقع أن جيؾى ًمـػسف ظمػم ًا ،أو يدومع قمـفو رض ًا،
ومؿـ سموب أومم أن ال يرض همػمه ،أو يـػعف.
 -4إن ذم هذه اًمؼصي اًمعجقبي مو يػقد أن مـ شمقيمؾ قمغم اهلل
طمؼ اًمتقيمؾ يمػوه ،وهذا والح مـ طمول أم مقؾمك قمـدمو
اؾمتسؾؿً ألمراًمؾف ،وىمذومً سموسمـفو ذم اًمقؿ ،وشمقيمؾً قمغم اهلل ذم
طمػظف ورقمويتف يمػوهو ؾمبحوكف ذم ذًمؽ.
 -5ومـ ذًمؽ أكف ال يؿؽـ حيدث ؿمئ ذم هذا اًمؽقن إ ّ
ال سمعد
إرادة اهلل ًمف ؾمقاء يمون ظمػم ًا أو ذ ًا.
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(- 3مُقف أم مُضٖ مو احلدث َالقلق علٖ ابهًا)
يعجز اًمؾسون قمـ اًمتعبػم ،واًمؼؾؿ قمـ اًمؽتوسمي ،ذم وصػ طمول
شمؾؽ األم احلـقن ،اًمتل أصقبً سموًمذهقل ذم شمػؽػمهو ،واخلرس ذم
ًمسوهنو ،واحلزن ذم ىمؾبفو ،واخلقف واًمرضمػون ذم كػسفو ،قمغم ومؾذة
يمبدهو ،قمغم رلقع ال طمقل ًمف وال ىمقة ،أموم قمدو ـمغك وشمؽؼم
ودمؼم ،وملصبح ال يرى ذم اًمقضمقد إ ّ
ال هق ،وموألمر أمره ،واًمـفل
هنقف-،يمام يظـ ويزقمؿ -وأصدر أمره اًمظومل ،سمؼتؾ أسمـوء سمـل ارسائقؾ
طمتك يتخؾص مـفؿ ،ظمقوم ًو قمغم مؾؽف اًمزائؾ ،وكػسف احلؼػمة ،ومامذا
شمرى ؾمقؽقن مقىمػ شمؾؽ األم اًمقدود ،اعمتخػقي سموسمـفو اعمقًمقد،
وهل ذم طموًمي مـ اًمذقمر واًمؼؾؼ واًمقضمؾ اًمشديد؟ً ،مؽـ اهلل
ؾمبحوكف أهلؿفو اًمثبوت ذم مقاىمػفو ،ورسمط قمغم ىمؾبفو يقم يمودت شمبدي
سمف ،وضمعؾ كػسفو مطؿئـي وواصمؼي سمققمد اهلل هلو ،وأرؿمدهو إمم
اًمطريؼ األمثؾ ذم اًمتعومؾ مع احلدث اًمعظقؿ ،طمقٌ أمرهو
سمنرلوقمف ،ومنذا ظموومً قمؾقف مـ هجؿي اًمعدو قمؾقف أمرهو أن شمؼذومف
ذم اًمقؿ ،وأن شمؽؾ أمره إمم اهلل ،وأن شمرضب سموخلقف واحلزن ضموكب ًو،
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ومفق ذم رقمويي ظموًمؼف ورازىمف وحمققف وممقتف،ومع ذًمؽ سمنمهو سملمريـ
قمظقؿلم:
أطمدمهو :ىمريى! وهق أكف ؾمػمضمع إًمقفو ًمؽل شمؼر قمقـفو،
ويذهى طمزهنو ،وهيدأ روقمفو ،وشمؼقم سمنرلوقمف ويمػوًمتف وهلو قمغم
ذًمؽ أضمر.
وصموكقفام :سمعقد! وهق أكف ؾمقؽقن مـ اعمرؾمؾلم؟!
إكف ألمر قمجقى! يمقػ شمصدق أمف هبذا اخلؼم اًمعظقؿ ،وهل
شمعؾؿ قمؾؿ اًمقؼلم أن اسمـفو ىمد اًمتؼؿف اًمـفر ،وهمور ذم فمؾامشمف ،ال
يستطقع اًمـجوة مـ همؿراشمف؟ .وأسمعد مـ ذًمؽ يمقػ شمصدق سمخؼم أكف
ؾمقؽقن مـ اعمرؾمؾلم ،وسمقـف وسملم زمـ اًمتؽؾقػ سموًمرؾموًمي زمـ
سمعقد؟ .كعؿ شمصدق اًمـػس اعمممـي اعمطؿئـي اًمقاصمؼي سمـٍم اهلل هلو أكف
ؾمقـجز هلو مو وقمدهو إ ّيوه ،ومنن اهلل ال ٌٌيؾػ اعمقعود.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱎﱏﱐ ﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ

ﱤ ﱥﱦﱠ(القصص)٠ :
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وىمول شمعومم :ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧ ﲨﲩﲪ
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶﲷﲸﲹ ﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ
ﳂﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋﱠ (القصص)٤٨ – ٤٧ :

*يؼقل ؾمقد ىمطى -رمحف اهلل( -وهوهل ذي أمف طموئرة سمف ،
ظموئػي قمؾقف  ،ختشك أن يصؾ كبله إمم اجلال ديـ،وشمرضمػ أن شمتـوول
قمـؼف اًمسؽلم ،هو هل ذي سمطػؾفو اًمصغػم ذم ىمؾى اعمخوومي ،قموضمزة
قمـ محويتف  ،قمو ضمزة قمـ إظمػوئف ،قموضمزة قمـ طمجز صقشمف اًمػطري
أن يـؿ قمؾقف،قموضمزة قمـ شمؾؼقـف طمقؾي أووؾمقؾي ،هوهل ذي وطمدهو
لعقػي قموضمزة مسؽقـي).
(يوهلل!يوًمؾؼدرة !يو أم مقؾمك أرلعقف  ،ومنذا ظمػً قمؾقف وهق
ذم طمضـؽ  .وهق ذم رقمويتؽ .إذا ظمػً قمؾقف وذم ومؿف صمديقؽ ،
وهق حتً قمقـقؽ  .إذا ظمػً قمؾقف ( وملًمؼقف ذم اًمقؿ ) !!.
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(ﱛﱜﱝﱞ) إكف هـو ذم اًمقؿ ذم رقمويي اًمقد اًمتل ال
أمـ إال ذم ضمقارهو  ،اًمقد اًمتل الظمقف معفو  ،اًمقد اًمتل ال شمؼرب
اعمخووف مـ محوهو  ،اًمقد اًمتل دمعؾ اًمـور سمرد ًا وؾمال م ًو ودمعؾ
اًمبحر مؾجل ومـوم ًو ،اًمقد اًمتل ال جيرؤ ومرقمقن اًمطوهمقي اجلبور
والضمبوسمرة األ رض مجقع ًو أن يدكقا مـ محوهو اآلمـ اًمعزيز اجلـوب.
(ﱠﱡﱢ) ومال ظمقف قمغم طمقوشمف ،وال طمزن قمغم
سمعده(ﱣ ﱤ ﱥ) وشمؾؽ سمشورة اًمغد ،ووقمداًمؾف
أصدق اًمؼوئؾلم .
هذا هق اعمشفد األول ذم اًمؼصي .مشفد األم احلوئرة اخلوئػي
اًمؼؾؼي اعمؾفقومي شمتؾؼك اإلحيوء اعمطؿئـ اعمبنم اعمثبً اعمريح ،ويـزل
هذا اإلحيوء قمغم اًمؼؾى اًمقاضمػ اعمحروق سمرد ًا وؾمال م ًو  ،وال يذيمر
اًمسقوق يمقػ شمؾؼتف أم مقؾمك  ،وال يمقػ كػذشمف ،إكام يسدل اًمستور
قمؾقفو ًمػمومعف (.))1
( ًمؼد ؾمؿعً اإلحيوء  ،وأًمؼً سمطػؾفو إمم اًمامء  ،وًمؽـ أيـ هق
يوشمرى ،وموذا ومعؾً سمف األمقاج ؟ وًمعؾفو ؾملًمً كػسفو يمقػ؟يمقػ

 - 1يف ظالل القرآن)2679-2678/5(.
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أمـً قمغم ومؾذة يمبدهو أن شمؼذف سمف ذم اًمقؿ؟يمقػ ومعؾً مو مل شمػعؾف
مـ ىمبؾ أ ّم ؟يمقػ ـمؾبً ًمف اًمسالمي ذم هذه اعمخوومي ؟ ويمقػ
اؾمتسؾؿً ًمذًمؽ اهلوشمػ اًمغريى ؟
واًمتعبػم اًمؼرأين يصقرًمـو ومماد األم اعمسؽقـي صقرة طمقي
(ﲎﲏ) القمؼؾ ومقف وال وقمل وال ىمدرة قمغم كظر أوشمٍميػ !
(ﲐﲑﲒﲓ) وشمذيع أمرهو ذم اًمـوس وهتتػ
يموعمجـقكي :أكو لقعتف ،أكوألعً ـمػكم ،أكوأًمؼقً سمف ذم اًمقؿ اشمبوقمو
هلوشمػ همريى !.
(ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ) وؿمددكوقمؾقف وصمبتـوهو،وأمسؽـو هبو
مـ اهلقوم واًمنمود(.ﲙﲚﲛ)اعمممـلم سمققمد اهلل
اًمصوسمريـ قمغم إسمتال ئف ،اًمسوئريـ قمغم هداه (.))1
كعؿ إن قمـويي اهلل-شمعومم -هل اًمعـويي احلؼقؼقي ،وإن رىموسمتف هل
اًمرىموسمي احلؼي ،وإن طمػظف هق احلػظ احلؼقؼلً ،مؼد دمؾً رقمويي اهلل
شمعومم ورىموسمتف وطمػظف ًمؽؾقؿف مقؾمك -|-ذم مجقع أـمقار
طمقوشمف ،مـ طملم والدشمف طمتك هنويتف .ويمذًمؽ همػمه مـ إظمقاكف
 - 1يف ظالل القرآن)2680/5(.
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اًمرؾمؾ ،وقمبوده اًمصوحللم ،ومؾؾف احلؿد واًمشؽر ،ال كحيص صمـوء
قمؾقف ،هق يمام أصمـك قمغم كػسف.
وإن َقمر َض ؾمػم األكبقوء واعمرؾمؾلم -اًمذيـ اظمتورهؿ اهلل -
شمعومم ،-واصطػوهؿ مـ ظمؾؼف ،-قمغم األؾمامع هلق أمر مفؿ
ومطؾقب ،ومفؿ اًمؼدوة اًمطقبي اًمتل محؾً اعمـفٍ اًمرسموين ،وـمبؼتف ذم
أكػسفؿ ،صمؿ دقمقا اًمبنم إمم اقمتـوىمف وشمطبقؼف ،وال ىمقا ذم ؾمبقؾ ذًمؽ
مـ اعمتوقمى واعمشوق مو اهلل سمف قمؾقؿ ،ومع ذًمؽ طمػظفؿ اهلل شمعومم،
ومؽـفؿ ذم األرض ،وسف قمـفؿ يمقد قمدوهؿ ،وذم معرومي
ؾمػمهؿ ظمػم زاد ذم اًمطريؼ إمم اهلل شمعومم.
( - 4مُقف أخت مُضٖ مو احلدث َالدَز الرٓ قامت بٌ)

ّ
إن اًمـص اًمؼرآين جيؿؾ مقىمػ أظمً مقؾمك -| -ذم
أمريـ:
األول :يمقهنو رأشمف مـ سمعد ،وشمقؼـً ذًمؽ األمر.
واًمثوين :مشقرهتو آلل ومرقمقن سمطريؼ االؾمتػفوم ،أهنو شمعرف
مـ يؽػؾف هلؿ ويؼقم سمنرلوقمف سمـصح وأموكي ًمؽقكف -|-مل
يتؾؼ رلوقم ًو مـ أطمد ،ومل يؾثؿ صمدي ًو سمتدسمػم اهلل شمعومم ذم ذًمؽ.
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ىمول شمعومم :ﱡﭐ ﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦ ﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱ

ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﱠ (القصص:

)٤٤ – ٤٤

وهذه ـمريؼي اًمؼرآن ذم قمرض اعمشوهد جيؿؾ واليػصؾ ،
وًمؽـ هذا اإلمجول يرى ومقف اًمـوفمر يملكام ؿموهد اًمؼصي أواحلدث-
يمومؾي أومتؽومؾي ،وهذا مـ سمالهمي اًمؼرأن اًمؽريؿ وإقمجوزهً ،مؽـ
إذا أراد اإلكسون أن يرى اًمتػصقؾ ذم ىمصي أظمً مقؾمك مـ احلدث
ومنن ًمذًمؽ قمدة حموور:
األول  :األم واسمـتفو ومودار سمقـفام ذم ؿملن مقؾمك – |–.
اًمثوين  :اًمدور اًمذي ىمومً سمف أظمً مقؾمك .
اًمثوًمٌ :احلقار اًمذي دار سملم أظمً مقؾمك وآل ومرقمقن .
اًمراسمع  :رضمققمفو إمم أمفو سموًمبشورة اًمعظقؿي سمرضمقع مقؾمك
–| -إًمقفـ .
وًمـبدأ سمشكء مـ اًمتػصقؾ ًمؽؾ مـ هذه اعمحوور طمتك شمتبلم ًمـو
صقرة اعمعوكوة اًمتل واضمفً أم مقؾمك وأظمتف ذم ؿملن مقؾمك
–|.-
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أمواعمحقر األول :اًمذي يدور احلديٌ ومقف طمقل مو دار سملم أم
مقؾمك واسمـتفو ذم ؿملن مقؾمك -|-ويمقػ شمبحثون قمـف
وشمتعرومون قمؾقف ،وأيـ هق مـ أرض اهلل ،هؾ هق ذم ىمو ع اًمـفر؟ أو
قمغم ؾمطحف؟ سمعــد أن همرق وومؼد اًمروح سمسبى اًمغرق  .أو هق ذم
سمطقن طمقتون اًمـفر سمعد أن ُأًمؼل سمف ذم اًمقؿ؟  .أو هق قمغم ؾمطح
األرض سمعد أن ًمػظف اًمـفر وىمذومف اعمقج إمم اًمشوـمكء؟
وإذا يمون األمر يمذًمؽ ومفؾ ظمروضمف مـ اًمـفر طمق ًو أم مقت ًو؟
وإذايمون طمق ًو ومام هل اًمقد اًمتل وىمعً قمؾقف ،وأظمذشمف وطمضـتف؟ هؾ
قمدوه ومؽقػ اًمقصقل
قمدوه؟ وإذا يمون مـ ّ
هل مـ ؿمقعتف؟ أم مـ ّ
إًمقف؟ وهؾ ؾمقـجق مـ اًمبطش مـفؿ؟ سمسبى اًمؼرار اًمظومل اًمذي
أصدره ومرقمقن سمذسمح األسمـوء ذم ذًمؽ ًمعوم ،وإذا ىمدر ّ
أن أظمتف وىمعً
قمقـفو قمؾقف ومؽقػ شمصؾ إًمقف؟ ويمقػ حتوول أظمذه واهلرب سمف إمم
أمفو إذا قمثرت قمؾقف؟ّ .
إن األؾمئؾي طمقل هذا يمثػمة وهمزيرة ومثػمة
وحمػمة؟!.
ًمؼد ؾمبؼ احلديٌ قمـ طمول أم مقؾمك ،ومو يموسمدشمف ،ومو شمعوكقف
مـ ظمقف وىمؾؼ قمغم اسمـفو اًمرلقع اًمذي ًمقس ًمف طمقل وال ىمقة وال
طمقؾي.

24

تيمالت قرآىوة
أ ّمو أظمتف ومنهنو شمشورك أمفو ذم اعمعوكوة ،وذم اًمؼؾؼ واخلقف قمغم
أظمقفو ،وًمؽـفو هل كػسفو لعقػي مسؽقـي مستضعػي ذم ىمقم ومرقمقن
وضمـقده ،ؿملهنو ؿملن سمـوت وكسوء سمـل ارسائقؾ اعمستضعػوت ذم
ذًمؽ اًمعٍم مـ اعمػسديـ اًمظوعملم ،ومع ذًمؽ يمؾف ىمومً سموًمدور
اعمطؾقب ،ومؾؾف درهو مـ امراة طمرة يمريؿي ،شمغ ّؾبً قمغم اعمخووف
اًمداظمؾقي ذم كػسفو ،واًمعؾـقي ذم واىمعفو ،وحتويؾً قمغم ىمقم ضمبوريـ
طمتك أكؼذت أظموهو مـ سملم أيدهيؿ سمعد شمقومقؼ اهلل شمعومم وشمليقده.
أ ّمو اعمحقر اًمثوين :واًمذي يتضؿـ اًمدور اًمذي ىمومً سمف أظمً
مقؾمك -|-طمقول اًمبحٌ قمـ أظمقفو ،سمعد احلقار اًمذي دار
سمقـفو وسملم أمفو ذم اًمبحٌ قمـ مقؾمك -|-وىموًمً أمفو هلو:ﭐ

ﱡﭐﲟﱠ واؾمتجوسمً اظمتف ألمر أمفو ،وىمومً سموًمبحٌ قمـ أظمقفو
أي مؽون هق؟.
ًمؽل شمطؿئـ قمؾقف ،وشمعرف أيـ هق وذم ّ
وًمؼد ىمومً هبذا اًمدور ذم ظمػقي وطمذر مـ ومرقمقن وضمـقده
ﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧ ﱠ وًمق ؿمعروا أن هذه
أظمتف وأهنو شمبحٌ قمـف -واهلل أقمؾؿً -مام ؾمؾؿً هل مـفؿ ،وًمرسمام
كػذوا ومقفو وذم أظمقفو طمؽؿ اإلقمدام ،وًمؽـ اهلل ؾم ّؾؿ وًمف ذم ذًمؽ
طمؽؿ ضمؾقؾي قمرومفو مـ قمرومفو وضمفؾفو مـ ضمفؾفو.
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يؼقل ؾمقد ىمطى -رمحف اهلل "-وذهبً أظمتف شمؼص أصمره ذم
طمذر وظمػقي ،وشمتؾؿس ظمؼمه ذم اًمطرق واألؾمقاق ،ومنذا هبو شمعرف
أيـ ؾموىمتف اًمؼدرة اًمتل شمرقموه وشمبٍم سمف قمـ سمعد ذم أيدي ظمدم
ومرقمقن يبحثقن ًمف قمـ صمدي ًمؾرلوع(.")1
أمو اعمحقر اًمثوًمٌ:اًمذي يتضؿـ احلديٌ قمـ مو دار سملم أظمً
مقؾمك وآل ومرقمقن ،ومنهنو ًمام رأشمف ذم أيدي ظمدم آل ومرقمقن وشمقؼـً
مـ ذًمؽ فمفر هلو أمران:
أي ٍ
فمئر حتوول اًمؼقوم
األول :يمقكف ممتـع ًو قمـ اًمرلوع مـ ّ
سمنرلوقمف.
واًمثوين :يمقن أوًمئؽ اخلدم طمريصقن قمغم إرلوقمف ورقمويتف،
وًمؼد شمبـتف زوضمي ومرقمقن سمقد وطمـونً ،مؽل يؽقن هلو ىمرة ٍ
قملم ،وأن
شمتخذه وًمدا ًمؽل يـػعفو ،ويمون ذًمؽ سمتقومقؼ اهلل شمعومم وشمؼديره.
وًمام كظرت أظمتف إمم طمول أظمقفو وطموهلؿ وهؿ ذم طمػمة مـ أمره
ودهشي ،طمقٌ مل يؼبؾ اًمرلوع ىموًمً هلؿ ذم اؾمتحقوء وظمقف
ووضمؾ مـ أن يـؽشػ طموهلو وطمول أمفو سمطريؼ االؾمتػفوم " هؾ

 - 1يف ظالل القرآن()2680/5
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أدًمؽؿ قمغم أهؾ سمقً يؽػؾقكف ًمؽؿ وهؿ ًمف كوصحقن"؟ ومـؽرت
اًمبقً اًمذي ؾمقؼقم سمنرلوقمف ،ومل شمؽشػ هلؿ قمـ طموًمف ؿمقئو ،مع
أهنو زيمً أهؾ ذًمؽ اًمبقً عمعرومتفو سمذًمؽ ،وهذا مـ اًمػطـي سمؿؽون
سمعد شمقومقؼ اهلل شمعومم ومام صدىمقا سمذًمؽ طمتك اؾمتجوسمقا هلو ،وًم ّبقا
ـمؾبفو ،وذهبً سمف إمم أمفو ذم رسور داظمكم همػم مؽشقف ،وذم
ومرطمي شمغؿرهو سمرضمقع أظمقفو معفو إمم أمفو .وىمقؾ :إهنؿ أرؾمؾقا إًمقفو
ومؼدمً إًمقفؿ قمغم اؾمتحقوء.
وورد ذم طمديٌ اًمػتقن أن أظمتف ىموًمً هلؿ":مـ اًمػرح طملم
أقمقوهؿ اًمظمرات( ،)1أكو أدًمؽؿ قمغم أهؾ سمقً يؽػؾقكف ًمؽؿ وهؿ ًمف
كوصحقن؟ ومؼوًمقا :ومو يدريؽ مو كصحفؿ؟ هؾ يعرومقكف؟ طمتك
ؿمؽقا ذم ذًمؽ! ومؼوًمً :كصحفؿ ًمف وؿمػؼتفؿ قمؾقف ورهمبتفؿ ذم
صفر اعمؾؽ ،ورضموء مـػعي اعمؾؽ ،وملرؾمؾقهو وموكطؾؼً إمم أمفو،
وملظمؼمهتو اخلؼم ،ومجوءت أمف ومؾام ولعتف ذم طمجرهو كزا إمم صمدهيو
ومؿصف طمتك امتأل ضمـبوه ر ّي ًو ،واكطؾؼ اًمبشػم إمم امرأة ومرقمقن(.")2

 - 1مجع ظئر .والظئر :هي ادرأة التي تقوم باإلرضاع.
 - 2البداية والنهاية (.)301/1
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وأ ّي ًو يمون األمر ذهبً سمف إمم أمفو ،أو أن أمفو أشمً إًمقف وأظمذشمف
وأرلعتف وموًمعؼمة سموًمؾؼوء اًمذي شمؿ سملم األم واألظمً واالسمـ
اًمرلقع ،سمعد شمؾؽ اعمعوكوة اًمشديدة مـ اًمذهقل واخلقف ،واًمؼؾؼ
مـ األم واألظمً قمغم ذًمؽ اًمطػؾ اًمرلقع.
وهلل درك يوأظمً مقؾمك قمغم ذًمؽ اًمدور اًمذي ىمؿً سمف ذم
ذًمؽ اجلقء اعمخقػ ،واعمجتؿع اعمقسمقء اعمحقط سمؽ وسملمؽ
وسملظمقؽ ،ذًمؽ اًمدور اًمذي ىمؾام يؼقم سمف قمظامء اًمرضمول ،ومؽقػ
سموًمـسوء! ويمؿ كحـ سمحوضمي إمم متكم اًمدروس واًمعظوت واًمعؼم
واؾمتـبوـمفو مـ ظمالل اًمـصقص اًمؼرآكقي واألطموديٌ اًمصحقحي
واًمسػمة اًمـبقيي ،ويمؿ كحـ سمحوطمي إمم اًمؾجقء إمم اهلل اًمذي سمقده
مؼوًمقد األمقر يمؾفو ،واألظمذ سموألؾمبوب ،واًمتقيمؾ قمؾقف ،واًمصؼم ذم
اًمطريؼ سمدون شمردد وال اهنزام.
أمو اعمحقر اًمراسمع :اًمذي يتضؿـ اًمبشورة سمرضمقع مقؾمك
 -|-إمم أمف احلوئرة اخلوئػي اًمػورهمي اًمذاهؾي اعمتؾؿسي ألظمبوره
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صبوح مسوء ،وسمعد شمؾؽ اعمعوكوة قمود اًمرلقع اًمغوئى إمم أمف ؾمؾق ًام
معورم حمػقفم ًو سمحػظ اهلل ًمف ،سمعد شمسخػم أقمدائف سمرقمويتف ويمالءشمف.
ً
مو أقمظؿ ومرطمتؽ يو أم مقؾمك سمؿقؾمك ،هؾ األمر طمؼقؼي أم
ظمقول؟ قمققن شمدمع مـ اًمػرح،وصدر يضؿف مـ اًمػرح ،وصمغر يؼبؾف
مـ اًمػرح ،وصمدي يرلعف مـ اًمػرح ،وىمؾى يـبض مـ اًمػرح،
وكػس مطؿئـي مـ اًمػرحٍ ،
وأيد شمرقمش مـ اًمػرح ،وأرضمؾ متقس
مـ اًمػرح.
مو أرمحؽ يورب سمعبودك! ومو أطمؾؿؽ يورب سمعبودك! ومو
أيمرمؽ يورب سمعبودك! مـ دقموك أضمبتف ،ومـ اؾمتغػرك همػرت ًمف،
ومـ ؾملًمؽ أقمطقتف،ومـ اؾمتعوذك أقمذشمف ،ومـ شمقيمؾ قمؾقؽ يمػقتف،
ومـ ظموف مـؽ أمـتف ،ومـ اؾمتـٍمك كٍمشمف،ومـ اؾمتجورك
اضمرشمف ،ومـ شمؼرب إًمقؽ ؿمؼم ًا شمؼرسمً إًمقف ذراقم ًو ،ومـ شمؼرب إًمقؽ
ذراقم ًو شمؼرسمً إًمقف سموقم ًو ،ومـ أشموك يؿٌم أشمقتف هروًمي.
ًمؼد جللت أم مقؾمك إمم اهلل شمعومم ومرسمط اهلل قمغم ىمؾبفو ،وهدّ أ
مـ روقمفو ،ويمودت شمبدي سمخؼممقؾمك ًمقال وقمد اهلل هلو ؾمبحوكف
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سملكف ؾمقعقده إًمقفو ،وؾمقؽقن-زيودة قمغم ذًمؽ -مـ اعمرؾمؾلم.ىمول
شمعوممﱡﭐﱎﱏﱐ ﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥﱦﱠ (اًمؼصص)7:

وىمومم شمعومم :ﱡﭐﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ
ﳃ ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌ ﱠ
(اًمؼصص)13:

( - 5زحلٕ يف الهًس لسضّع يف املًد)
يؼمز ًمؾعقون قمدة أؾمئؾي الكجد هلو ضمقاسم ًو ،سمؾ اجلقاب هلو قمـويي
اهلل ورقمويتف وشمدسمػمه حلقوة ذًمؽ اًمطػؾ اًمرلقع ،ومـ شمؾؽ
األؾمئؾي:
هؾ يعؼؾ أن ـمػالً رلقع ًو يؼتحؿ اًمـفر ويعؼمه؟ مع أن اًمـفر
ومقف مـ اعمخووف مو اهلل سمف قمؾقؿ ،ويوشمرى مو اًمذكى اًمذي ارشمؽبف
ذًمؽ اًمطػؾ اًمرلقع طمتك يرمك سمف ذم اًم ّقؿ اًمعظقؿ؟ وهؾ يمون هـوك
طمرس يتؾؼقكف إذا ىمذف سمف ذم اًمـفر طمتك يـؼذوه مـ اًمغرق و
اهلالك؟ وهؾ اًمقد اًمتل ىمذومتف ملمقرة أوهق ظمطل ؾمؼط مـفو ،ومام
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اؾمتطوقمً أن شمؾحؼ سمف وشمسؽمضمعف إًمقفو؟ وهؾ يعؼؾ أن أهؾف اًمذيـ
يؽػؾقكف هؿ ًمف يمورهقن ويريدون اًمتخؾص مـف؟ أم أن هـوك وطمق ًو
مـ اًمسامء يلمر سمذًمؽ ومالسمد مـ االؾمتجوسمي؟.
واجلقاب قمغم ذًمؽ يمؾف يظفر ًمـو ضمؾقو ذم ىمقًمف شمعومم :ﭐﱡﭐ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ
ﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁ ﳂﳃﳄ
ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐﳑﳒﳓﳔ
ﳕﳖﳗﱠ (القصص)٠٧ – ٨٦ :

إن اهلل ؾمبحوكف ظمؾؼ اجلـ واإلكس ًمعبودشمف وطمده دون مـ
ؾمقاه ،وهداهؿ اًمـجديـ ،وأولح هلؿ اًمطريؼلم سمقاؾمطي رؾمؾف
اًمؽرام ،وىمد سم ّؾغقا اًمـوس موأكزل إًمقفؿ ،وأول شمؽؾقػ ـمؾبقه مـفؿ
قمبودة اهلل وطمده ،وقمدم االذاك سمف ،وضمعؾ ؾمبحوكف مـ ؾمـتف
اسمتالء اًمـوس سمعضفؿ سمبعض يمام ىمول شمعومم :ﱡﭐﲍ ﲎ ﲏ
ﲐﱠاآليي (حمؿد)4:
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يمام ضمعؾ مـ ؾمـتف اًمتداومع ومقام سمقـفؿ يمام ىمول شمعومم :ﱡﭐﲠﲡ
ﲢﲣ ﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪ

ﲫﲬﲭﲮﱠ (اًمبؼرة.)251:
طمرم اًمظؾؿ قمغم كػسف،
وإن مـ قمدل اهلل وومضؾف ومـتف أكف ّ
وضمعؾف سملم قمبوده حمرم ًو .ىمول شمعومم :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﱠ
(اًمؽفػ .)49:وىمول شمعومم :ﱡﭐﳥﳦﳧﳨ ﳩ ﱠ

(ومصؾً:

. )46
وذم احلديٌ اًمؼدد اًمصحقح ":يوقمبودي إين طمرمً اًمظؾؿ
قمغم كػز وضمعؾتف سمقـؽؿ حمرمو ومال شمظوعمقا"رواه مسؾؿ.
وسمعض ظمؾؼ اهلل يمتبً قمؾقف اًمشؼووة ذم اًمدكقو واآلظمرة،
ومقشؼك سمف مـ يمون حتً واليتف أو طمقًمف ،ومـ أوًمئؽ "ومرقمقن
اعمثبقر"ذًمؽ اًمرضمؾ اًمطوهمقي ،اًمذي ادقمك اًمرسمقسمقي ،يمام طمؽك اهلل
قمـف :ﱡﭐﱡﱢﱣﱤﱥﱠ (اًمـوزقمـوت)24:

ووصػف اهلل سموًمطغقون ويمثرة اًمػسود ذم األرض،ىمول شمعومم:
ﱡﭐﱿﲀﲁ ﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
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ﲋ ﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱠ

(اًمػجر-11:

)14

وىمول شمعومم :ﱡﭐ ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯ
ﲰﲱﲲﱠ (اًمؼصص)4:

ومـ أقمظؿ ومسوده ادقموؤه اًمرسمقسمقي واألًمقهقي ،صمؿ ذسمحف ألسمـوء
سمـل إرسائقؾ ظمقوم ًو قمغم مؾؽف وكػسف مـفؿ.
وىمه اهلل ؾمبحوكف أن يقًمد كبل اهلل مقؾمك –| -ذم اًمعوم
اًمذي يؼتؾ ومقف يمؾ مقًمقد ذيمر .وملصبحً أم مقؾمك ذم طموًمي يرصمك
هلو .يمقػ ختػل وًمدهو اًمرلقع قمـ زسموكقي ومرقمقن ،وهل معروومي
ًمدهيؿ مسبؼ ًو أهنو يموكً طمومالً؟ يمقػ شمغودر أرض اًمظوعملم وًمقس
هلو طمقل وال ىمقة؟ إذن هؾ شمبوذ وأد وًمدهو سمقدهو ،وشمدؾمف ذم
اًمؽماب ظمػم هلو مـ أن شمسؾؿف إمم ىمقم ىمسً ىمؾقهبؿ وملصبحً
يموحلجورة أوأؿمد ىمسقة؟!!.
ًمؽـ رقمويي اهلل ؾمبحوكف حتقط سمف ،وحتػظف مـ سملم يديف ،ومـ
ظمؾػف ،ومـ ومقىمف ،ومـ حتتف ،ومـ أمومف ،ومـ ورائف ،ومال يصؾ إًمقف
مؽروه ،وملوطمك اهلل إمم أمف-وطمل إهلوم -أن شمرلعف وال ختوف وال
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حتزن ،ومنذا ؿمعرت أن زسموكقي ومرقمقن ىمودمقن إًمقفو ومعؾقفو أن شمرؾمؾف
سمؾ شمؼذومف ذم اًمقؿ سمدون شمردد وال ظمقف وال وضمؾ ،وسمنمهو مع
ذًمؽ سمعقدشمف إًمقفو ،وأكف ؾمقؽقن مـ اعمرؾمؾلم.
ِ
ًمؽ اهلل يو أم مقؾمك اِرمل وداقمتؽ اًمغوًمقي ذم اًمـفر،
ِ
ِ
وشمقيمكم قمغم
واؾمتقدقمل اهلل ومقفو ،ومنن اهلل ال شمضقع اًمقدائع قمـده،
اهلل ومنكف طمسبؽ ويموومقؽﱡﭐﳛﳜﳝ ﳞ ﱠ (اًمـسوء)6:ﭐ

ﱡﭐﱧﱨﱩﱪﱠ (اًمـسوء.)81 :
إكف مشفد يثػم ذم اًمـػس اًمدهشي واالؾمتغراب واإلقمجوب،
يمقػ ـمووقمتؽ يداك يو أم مقؾمك وهل شمرؾمؾ ومؾذة يمبدك ذم اًمقؿ
اًمعظقؿ؟ ويمقػ ختؾصً مـ طمبؽ وطمـوكؽ وقمطػؽ ذم شمؾؽ
جلل مـ ومقىمف مقج مـ ومقىمف
اًمؾحظي احلرضمي ومؼذومتقف ذم هنر ّ
ؾمحوب ،شمغرق ومقف األقمالم اًمعظوم ،وشمضقع ومقف اًمرواد اًمعظوم؟
ِ
ًمؽ قمؼ ِ
ضملؿمؽ ،وؾمؾؿ ِ
ِ
ِ
وأكً شمـظريـ إًمقف كظرة
ؾؽ،
مؾؽً
ويمقػ
ودا ٍع ًمقس سمعدهو ًمؼوء وال وئوم ،إالّ أن يشوء اهلل رب اًمعوعملم؟! أمو
ختشلم قمؾقف مـ طمقتون اًمـفر هتجؿ قمؾقف وشمػؽمؾمف وشمؾتؼؿف ،يمام
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أًمتؼؿً أظموه مـ ىمبؾ يقكس-|-ىمول شمعومم :ﱡﭐﲋ

ﲌﲍﲎﲏﱠ (اًمصووموت. )142:
ِ
يمقػ ؾمؾؿً ِ
ضمقارطمؽ مـ اًمعوهوت واألمراض؟
ًمؽ سمؼقي
مفالً يو أم مقؾمك ،إن هلل طمؽؿي ذم ذًمؽ يم ّؾف ،ويؽػقؽ مـ ذًمؽ مو
ِ
رلقعؽ اعمسؽلم.
حتؿؾقـف مـ اهلؿ واًمؼؾؼ واخلقف واًمقضمؾ قمغم
وقمؼم اًمرلقع اًمـفر يتؼوذومف اعمقج مـ هـو وهـوك ،ويسقىمف وهق
ذم سمطـ ذًمؽ اًمتوسمقت ذم هدوء وؾمؽقن وذم راطمي وـمؿلكقـي ىمدريي،
ًمقس ًمف طمقؾي وال سمصػمة ممو هق ومقف ،القمؼؾ يػؽر سمف ،وال سمٍم يـظر
سمف ،وال ؾمؿع يؿ ّقز سمف مو يسؿع ،وال ًمسون يعؼم سمف ويبلم سمف قمام ذم
ضمقومف ،وال يد يبطش هبو ،وال رضمؾ يؿٌم قمؾقفو ،يمؾ هذه اجلقارح
مسؾقب اًمعؿؾ هبوً ،مؽقكف ال زال ذم اعمفد رلقع ًوً ،مؽـ قمـويي اهلل
ورقمويتف ورىموسمتف حتقط سمف وحتػظف مـ يمؾِ ؿمئ ،وصدق اهلل اًمؼوئؾ:
ﱡﭐ ﲿ ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﱠ (األكعوم )67:وًمؽـ اًمـوس ال
يعؾؿقن.
وىمول شمعومم( :ﱡﭐﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ
ﳁﳂ ﳃ ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ ﳎ ﳏ
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ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ ﳚ ﱁ
ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏ ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ
ﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢﱣﱤ
ﱥﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱠ( ؾمقرة األكعوم.)62-59:
وىمول شمعومم:ﱡﭐﱯﱰﱱﱲ ﱳ ﱴﱵﱠ

(االكػطور.)11-11:
مو أقمظؿ اعمــ واًمـعؿ اًمتل امتـ اهلل هبو وأكعؿ هبو قمغم ظمؾؼف ،ال
يستطقع اإلكسون قمدهو ،سمؾ ال يستطقع ؿمؽرهو ،وصدق اهلل اًمؼوئؾ:ﭐ
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱠ(إسمراهقؿ.)34:
وىمول شمعومم ﱡﭐ ﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦﱧﱠ (اًمـحؾ.)18:
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إن اعمخووف اًمبحريي أ ّي ًو يموكً ؾمقاء يموكً أمقاضم ًو ،أو همرىم ًو،
أو طمققاكوت مـ طمققاكوت اًمبحر ،أوفمؾامت ،أو همػم ذًمؽ ممو
يتصقره اإلكسون قمغم مثؾ ذًمؽ اًمرلقع اًمصغػم اًمضعقػ أو همػمه،
شمرضمع أمـ ًو وـمؿلكقـي وهدوء ًا وؾمؽقـي سمتدسمػم اهلل شمعومم هلو ،ومفق
اخلوًمؼ اعمٍمف اًمذي سمقده مؾؽقت يمؾ ؿمئ ،إذا أراد ؿمقئ ًو ىمول ًمف
يمـ ومقؽقن ،وىمد ؾموىمتف قمـويي اهلل سمؾطػ وهدوء ،وهق يسبح ذم
شموسمقشمف قمغم ؾمطح اًمقؿ إمم ؿموـمئ ىمريى مـ سمقً ومرقمقن وضمـقده،
وموؾمتؼبؾـف اجلقاري اًماليت ٌيدمـ زوضمي ومرقمقن ،ومحؾـ اًمتوسمقت سمام
ومقف دون أن يؽشػـف إمم ؾمقدهت ّـ ،ومؾام يمشػـ قمـف هقل اهلل ًمف ذم ىمؾى
امرأة ومرقمقن اعمحبي واإلضماللً -،مقؼيض اهلل أمر ًا يمون مػعق ً
ال-
وًمؽـ يمقػ شمتعومؾ مع زوضمفو اًمظومل اًمؼويض سمذسمح يمؾ مقًمقد ذيمر
ذم ذًمؽ اًمعوم،هؾ ختػقف قمـ اًمعققن وشمتسؽم قمؾقف؟ إهنو ال شمسطقع
ذًمؽ ألن أمره ىمد ذاع واكتنم ذم أوؾموط اجلـد واحلوؿمقي.
إن سمققت اجلبوسمرة ىمد يقضمد ومقفو االظمؽماق،إ ّمو مـ داظمؾفو
أومـ ظمورضمفو ،وإذا ىمقي اًمتقيمؾ قمغم اهلل ًمدى اإلكسون ىمقيً
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قمزيؿتف،وإذا أظمذ سموألؾمبوب اًمنمقمقي ذم اًمقصقل إمم األهداف ومنن
اهلل شمعومم يسفؾ ًمف اًمطريؼ ويؾلم ًمف اًمؼؾقب وجيعؾ اهلل ًمف مع
اًمعرس يرس ًا ،اكظر إمم مو هقله اهلل هلذا اًمرلقع وهق ذم اعمفد ،ال
يعرف شمقيمالً ،وًمقس ًمف قمزيؿي وال ىمدرة ،وال يعرف وؾمقؾي وال
هدوم ًو وال هموي ًي ،وهق ذم ىمبضي مـ يريد ذسمحف واًمتخؾص مـف ،وًمقس
أي شمردد ذم ذًمؽ وهق داظمؾ داره وسملم ضمـقده وهمؾامكف ،ومع
ًمديف ّ
ذًمؽ هقل اهلل ًمف مـ يعطػ قمؾقف ويداومع قمـف ،وجيودل ومرقمقن ذم
أمره وهق ال يشعر سمذًمؽ ،وملصبح قمدو ًا وطمزك ًو ًمػرقمقن ذم داظمؾ
داره ،ومع ذًمؽ سف اهلل قمـف سمطش ومرقمقن وفمؾؿف وـمغقوكف،
ومع إسار زوضمي ومرقمقن ودوموقمفو قمـ االقمتداء قمغم ذًمؽ اًمطػؾ،
اؾمتجوب ومرقمقن هلو ،مع ختقومف مـف ويمرهف ًمذًمؽ ،واؾمتـػرت
ظمدمفو ًمؾعـويي سمؿقؾمك -| -ومؽ ّؾػتفؿ اًمبحٌ قمـ اعمرلعوت
ًمؽل يؼؿـ سمنرلوقمف وإـمعومف ،ومحرضن وطمووًمـ أن يرلعـفً ،مؽـف
طمرم
امتـع قمـ ذًمؽ ،ومؾؿ يؾؼؿ صمديو قمغم اإلـمالق ،ألن اهلل شمعومم ّ
ذًمؽ قمؾقف حلؽؿي يريدهو ؾمبحوكف .ىمول شمعومم :ﱡﭐﲪﲫ
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ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ

ﲶﲷﲸﲹ ﲺ ﱠ (اًمؼصص .)12:وىمد ّسملم ًمـو اهلل
ؿمقئ ًو مـ شمؾؽ احلؽؿي ،ىمد ؾمبؼ ذيمر سمعضفو.
ورضمع مقؾمك إمم احلضـ اًمذي ومورىمف ،وإمم اًمقد اًمتل شمؾؼتف
ومحؾتف ،وإمم اًمعلم اًمتل دمعً قمؾقف وودقمتف ،وإمم اًمثغر اًمذي ىم ّبؾف
وًمثؿف ،صمؿ ومورىمف صمؿ قمود إًمقف مرة صموكقي ،يمقػ ومرطمتؽ يو أم مقؾمك
اًمبحور ،وصغػمك اًمغوئى،؟.
سمرلقعؽ ّ
ًمؼد قمود رضمػون ىمؾبؽ ؾمؽقك ًو وـمؿلكقـي ،وىمؾؼ اًمـػس هدوء ًا،
ودمقع احلزن دمقع ومرح وهمبطي ،وفمالم اًمبقً كقر ًا ولقو ًء،
وصمرصمرة اًمؽالم شمسبقح ًو وشمذيمػم ًا ،واحلزن ومرطم ًو ورسور ًا ،واخلقف
أمـ ًو ويؼقـ ًو ،ومؼري قمقـ ًو يو أم مقؾمك سمطػؾؽ اًمرلقع اًمغوئى،
وقمقٌم أكً وإيوه قمغم ومراش واطمد ،كسامت كػسف شمؼبؾ
صدرك،وعمسوت يديف اًمصغػمشملم شمداقمى صمديؽ ،وضمرس صقشمف
اًمصغػم يؼرع أؾمامقمؽ،وزهمزهمي سمٍمه شمغوزل سمٍمك،وطمريموت
رضمؾقف اًمضعقػتلم شمرضب طمقاؿمقؽ وملكً ذم رسور وومرح وهدوء
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وهمبطي،وموحلؿدًمؾف اًمذي رداًمغوئى إمم أهؾف ،ورسمط قمغم ضملؿمؽ
وىمؾبؽ طمتك قمود إًمقؽ مـ أومزقمؽ ومراىمفً،مؽ احلؿد يورب طمتك
شمرىض،وًمؽ احلؿد سمعد اًمرىض.
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( - 6نصأٔ مُضٖ يف بّت عدٍَ"فسعُى").
ىمبؾ أن كتعرف قمغم كشلة ذًمؽ اًمطػؾ اًمرلقع ،ذم سمقً ـموهمقي
اًمعٍم-ومرقمقن -اًمؾعلم ،كتعرف قمغم رء مـ ؾمػمة وؾمؾقك
ومرقمقن اًمطوهمقي اجلبور اًمذي شمرسمك اًمطػؾ اًمرلقع ذم سمقتف قمغم همػم
حمبي مـف وال ود ،مـ ظمالل اًمـصقص اًمؼرآكقي.
*إن ومرقمقن ادقمك ًمـػسف األًمقهقي وأقمؾـ ذًمؽ ذم اعمأل .ىمول
شمعومم :ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ
ﱰ ﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﱠ (اًمؼصص)38:

* وشمققمد مـ اختذ همػمه اهل ًو سموًمسجـ واًمتـؽقؾ .ىمول شمعومم :ﭐﱡﭐ
ﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱠ(اًمشعراء)29:

*وادقمك ًمـػسف اًمرسمقسمقي .سمعد مو دقموه مقؾمك إمم اهلدى،
وملقمرض قمـ ذًمؽ ،شمؽؼم ًا وإدسمور ًا وشمؽذيب ًو.
ىمول شمعوممﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞ ﱟﱠﱡ
ﱢﱣﱤﱥﱠ (اًمـوزقمـوت)24-21:

*وإن ومرقمقن قمال ذم األرض وأومسد ومقفو ذ ومسود.

40

من ىبي موسى وفرعون
ىمول شمعومم :ﭐﱡﭐ ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯ

ﲰﲱﲲﱠ(اًمؼصص.)4:
وىمول شمعومم:ﭐﱡﭐﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ ﱿ ﲀﲁﲂﲃ

ﲄﲅﱠ(يقكس.)83:
ُ
ويسلل مقؾمك قمـ رب
*وشمـؽر ومرقمقن ًمرب اًمعوعملم،
اًمعوعملم ،ؾممال اؾمتـؽور واؾمتؽبور .ىمول شمعومم :ﭐﱡﭐﱝﱞﱟﱠ
ﱡﱢﱠ (اًمشعراء)23:

*وًمؼد ـمغك ومرقمقن يمؾ اًمطغقون ،ومللؾ ىمقمف وهمقى ،ومؼول
اهلل شمعومم ًمـبقف مقؾمك -| -ﱡﭐﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﱠ
(ـمـف)24:
وىمول شمعومم:ﭐﱡﭐﲃﲄﲅﲆﲇﱠ (اًمػجر)11:
وىمول شمعومم:ﭐﱡﭐﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱠ(ـمـف)79:

*وأقمؾـ ومرقمقن ًمؼقمف أن اًمرأي رأيف ،وال رأي ألطمد ؾمقاه،
وأكف يرؿمدهؿ إمم أهدى ؾمبقؾ ،وأىمقم ـمريؼ.
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ىمول شمعومم :ﭐﱡﭐ ﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤ
ﲥﲦﲧﲨﲩﱠ (هموومر)29:

*وأوهؿ ومرقمق ىمقمف أكف ؾمقصؾ إمم هلإ مقؾمك ويسلًمف هؾ هق
مرؾمؾ مـف أم ال ؟ وأمر وزيره اًمضول أن يبـل ًمف سطم ًو ًمعؾف يبؾغ
األؾمبوب.
ىمول شمعومم :ﭐﱡﭐ ﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲍ ﲎﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔﲕﲖ
ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﱠ(هموومر)37:

*وقمرلً قمؾقف اآليوت اًمبقـوت ،واًمؼماهلم اًمصودىميً ،مطريؼ
اخلػم واهلدايي ،ومؽذب هبو ،وأسمك أن يـؼود هلو .ىمول شمعومم :ﭐﱡﭐ ﱷ
ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱠ (ـمـف)56:

*وا ّدقمك أن ًمف مؾؽ مٍم،وأكف أومضؾ مـ كبل اهلل مقؾمك
.-| -
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ىمول شمعومم :ﱡﭐﱤﱥﱦ ﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﱠ (اًمزظمرف)52-51:

هذه كبذة يسػمة ،مـ ظمالل اًمـصقص اًمؼرآكقي ،سمقـً ًمـو
وولحً ؿمقئو مـ ؾمػمة ومرقمقن اًمطوهمقي،ومقاىمػف اعمخزيي ،كعقذ
سموهلل مـ طموًمف ،وطمول أصحوسمف ،وطمول أمثوًمف ذم يمؾ قمٍم
ومٍم،وذم ذًمؽ همـقي ومعتؼم عمـ أراد أن يـظر ويعتؼم.
أمو همالمـو اهلودي،واًمذي الزال ذم اعمفد ،ومجرت ىمدرة اهلل
ومشقئتف ،أن يؾتؼطف آل ومرقمقن مـ اًمقؿ اًمذي أرؾمؾ ومقف ظمقوم ًو قمؾقف،
وهرسم ًو مـ ومرقمقن وآًمف ،واًمذي أصدر سمقوك ًو يؼيض سمؼتؾ اسمـوء سمـل
ارسائقؾ ويستحل كسوءهؿ ،وىمدر اهلل وموؿموء ومعؾ ،أن يسقق
مقؾمك -| -وهق الزال ذم مفده إمم سمقً ومرقمقنً ،مقؽقن
قمدو ًا هلؿ وطمزك ًوً ،مقؼيض اهلل أمر ًا يمون مػعق ً
ال.
ومـ و ًَم ِف أمف سمف وظمقومفو قمؾقف ،سمعد أن ضمرى سمف اًمقؿ إمم مو ال
شمعؾؿ ،أرؾمؾً أظمتف شمتحسس أظمبوره ،وشمـظر يؿقـ ًو وؿمام ً
الً ،معؾ
سمٍمهو يؼع قمؾقف ،أو يطرق ؾمؿعفو ؿمئ مـ أظمبوره ،وسموًمػعؾ
سمٍمت سمف قمـ ضمـى وهؿ اليشعرون.
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ًمؼد وىمع سمٍمهو قمؾقف ظمؾسي ،دون أن يشعر سمف اخلدم
واجلقاري وهمػمهؿ ،ورأت احلػمة اًمتل هؿ ومقفو ًمؽقكف مل يؿؾ إمم
أي صمدي ومقؾؼؿف ،ورأت حترق آؾمقي قمغم مقؾمك ممو هق ومقف مـ
اًمصقوم قمـ اًمطعوم واًمنماب ،وموؾمتغؾً اعمقىمػ ذم اؾمتحقوء
وظمقف ووضمؾ ،مـ أن يـؽشػ أمرهو ،وأمر أمفو ،وأمر أظمقفو.
ومؼوًمً هلؿ :ﱡﭐﲰ ﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶﲷ
ﲸﲹﲺﱠ (اًمؼصص)12:

وىمد اؾمتغرب اًمؼقم ،يمقػ يؽقكقن ًمف كوصحلم وهؿ ال
يعرومقكف ،ويمون االؾمتغراب ذم مؽوكف .ومؾام ضمؾبقه إمم أمف ولؿتف
إًمقفوً ،مثؿ صمدهيو ،وارشمقى مـ ًمبـفو ،ومػرح اًمؼقم سمذًمؽ ،وأقمطقا أمف
قمغم ذًمؽ أضمر ًا ،ومصور صـقعفو مثالً يرضب سمف.
وطمووًمً آؾمقي أن شمر ّهمى أم مقؾمك ًمؾبؼوء معفو ذم مؼر
ومرقمقن ،وشمغدق قمؾقفو مـ اًمـعؿ واخلػماتً ،مؽـفو رومضً ذًمؽ
وامتـعً ،وقموش ذم يمـػ أمف ؾمؾق ًام معورم ،واًمؽػوًمي واًمرقمويي
شمصؾ إًمقف وإمم أمف مـ سمقً آل ومرقمقن.
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ومؾام يمؼم وشمرقمرع ـمؾبتف (آؾمقي) أن يؼدم إًمقفو ًمؽل شمراه
وشمشوهده ،وأمرت طموؿمقتفو سموؾمتؼبوًمف وشمؽريؿف سموهلدايو واجلقائز،
وشمؿ ذًمؽ.
وورد ذم طمديٌ اًمػتقن(:ومؾام شمرقمرع ىموًمً امرأة ومرقمقن ألم
مقؾمك أريـل اسمـل ومققمدهتو يقم ًو شمرهيو إيوه ومقف ،وىموًمً امرأة ومرقمقن
خلزاهنو وفمئقرهو وىمفورمتفو ،اليبؼلم أطمد مـؽؿ إال اؾمتؼبؾ اسمـل
اًمققم هبديي ويمرامي ألرى ذًمؽ ومقف ،وأكو سموقمثي أمقـ ًو حييص يمؾ مو
يصـع يمؾ إكسون مـؽؿ ،ومؾؿ شمزل اهلدايو واًمؽرامي واًمـحؾ شمستؼبؾف
مـ طملم ظمرج مـ سمقً أمف إمم أن دظمؾ قمغم امرأة ومرقمقن ،ومؾام
دظمؾ قمؾقفو كحؾتف وأيمرمتف ومرطم ًو سمف ،وكحؾً أمف سمحسـ أصمرهو
قمؾقف(.))1
وزهً زوضمي ومرقمقن سموسمـفو اعمدقمك ،وومرطمً سمف ومرطم ًو ؿمديد ًا،
وأرادت شمؽريؿف زيودة قمغم مو ومعؾً ،ومػؽرت ذم إدظموًمف قمغم
ومرقمقن ًمقؽرمف ويرومع مـ ؿملكف ،وًمقغدق قمؾقف مـ احلؾؾ واجلقائز،
وقمزمً قمغم ذًمؽ وىموًمً(:آلشملم سمف ومرقمقن ومؾقـحؾـف وًمقؽرمـف،

 - 1البداية والنهاية (.)301/1
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ومؾام دظمؾً سمف قمؾقف ضمعؾف ذم طمجره ومتـوول مقؾمك حلقي ومرقمقن
ومؿدهو إمم األرض.
ومؼول اًمغقاة مـ أقمداء اهلل ًمػرقمقن أال شمرى مو وقمد اهلل
إسمراهقؿ سمـقف أكف زقمؿ أن يرصمؽ ويعؾقك ويٍمقمؽ وملرؾمؾ إمم
اًمذسموطملم ًمقذسمحقه(.))1
ؾمبحون اهلل يمقػ وصؾ احلول سمػرقمقن وسمطوكتف اًمسقئي إمم أن
يػرسوا حتريموت ذًمؽ اًمطػؾ اًمصغػم إمم أهنو هتديدات وشمققمدات
سموكؼضوء مؾؽ ومرقمقن قمغم يد ذًمؽ اًمطػؾ اًمرلقع.
ًمؼد اؾمتقؼـً كػقؾمفؿ أهنؿ قمغم همػم احلؼً ،مؽـ اًمتؽؼم ذم
األرض سمغػم طمؼ يمدي سمصوطمبف إمم قمدم االكصقوع ًمؾؼماهلم
واألدًمي اًمصودىمي ،وًمؼد هرقمً –آؾمقي -زوضمي ومرقمقن طمقـام
قمؾؿً سملمر زوضمفو اًمذسموطملم أن يذسمحقا مقؾمك شمـوىمشف ذم ؿملن
اسمـفو اًمصغػم مقؾمك ،وشمريد أن شمؼـعف سملكف ـمػؾ صغػم ،ال يعؼؾ مـ
أمقر احلقوة ؿمقئ ًو.

 - 1ادصدر ىفسه.
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ًمؽـ ومرقمقن أصمور قمؾقفو أؾمئؾي ذم ؿملن مقؾمك ،وزقمؿ أكف
يٍمقمف ويرصمف ،وأكف يعؾق قمؾقف ومال سمد مـ اًمتخؾص مـفً ،مئال يؼع مـف
ؿمئ مـ ذًمؽ .ورسمط اًمظؾؿي اًمظوعمقن سملم مو وقمد اهلل -ؾمبحوكف-
ظمؾقؾف إسمراهقؿ  -|-أن ذم ذريتف اعمؾؽ واًمـبقة ،وسملم هذا
اًمطػؾ اًمرلقع وفمـقا أكف ؾمقؽقن مـ أوًمئؽ اًمذريي ،اًمذيـ ؾمقفدم
وحيطؿ قمغم أيدهيؿ مؾؽ ومرقمقن وضمـقده –مستؼبالً -ويمون األمر
يمذًمؽ.
وورد ذم طمديٌ اًمػتقن أن امرأة ومرقمقن ضموءت إًمقف شمسعك
(ومؼوًمً :مو سمدا ًمؽ ذم هذا اًمغالم اًمذي وهبتف زم؟ ومؼول :أال شمريـف
يزقمؿ أكف يٍمقمـل ويعؾقين؟! .ومؼوًمً :اضمعؾ سمقـل وسمقـؽ أمر ًا
شمعرف ومقف احلؼ أكً!،أئً سمجؿرشملم وًممًممشملم ومؼرهبـ إًمقف ،ومنن
سمطش سموًمؾمًممشملم واضمتـى اجلؿرشملم قمرومً أكف يعؼؾ ،وإن شمـوول
اجلؿرشملم ومل يرد اًمؾمًممشملم قمؾؿً أن أطمد ًا ال يمصمر اجلؿرشملم قمغم
اًمؾمًممشملم وهق يعؼؾ.
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ومؼرب إًمقف ومتـوول اجلؿرشملم وموكتزقمفام مـف خموومي أن حيرىمو يده.
هؿ سمف ويمون اهلل
ومؼوًمً اعمرأة:أالشمرى؟! ومٍمومف اهلل قمـف سمعد مويمون ً
سموًمغ ًو ومقف أمره(.))1
وهؽذا كشل مقؾمك –| -وشمرقمرع سملم أطمضون أمف ،وحتً
رىموسمي زوضمي ومرقمقن "آؾمقي" اًمتل هقلهو اهلل شمعومم حلاميتف ورقمويتف
ورىموسمتف واًمدوموع قمـف سموًمؾقؾ واًمـفور ،ومٍمف اهلل سمسببفو قمـ مقؾمك
فمؾؿ اًمظوعملم ،ويمقد اخلوئـلم واهلل هموًمى قمغم أمره ،وًمؽـ أيمثر
اًمـوس اليعؾؿقن.
إهنو رقمويي اهلل شمعومم ورىموسمتف ،وىمدرشمف وإرادشمف ،شمؽػؾ سمخؾؼف
ومرزىمفؿ وهؿ ال يعؾؿقن .ىمول شمعومم ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱆﱇ

ﱈﱉﱊﱠ(هقد.)6:
وال يعجزه ؾمبحوكف ذم هذا اًمؽقن ر ،يمام ىمول شمعومم :ﱡﭐﲹ

ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﱠ (يس.)82:

 - 1ادصدر ىفسه.
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( - 7مُقف فسعُى مو مُضٖ –|  -إىل أى بلغ أشدٍ)
يتجغم ًمـو مقىمػ ومرقمقن مٍم مـ كبل اهلل مقؾمك –|-
وهق اليزال رلقع ًو ذم اعمفد ذم قمدة أمقر:
األول :مقىمػف مـف قمـد والدشمف.
اًمثوين :مقىمػ مـف قمـدمو اًمتؼطف آًمف ودظمؾ سمقتف.
اًمثوًمٌ :مقىمػف مـف قمـدمو أرادت زوضمتف آؾمقي شمؽريؿ مقؾمك
 |.-اًمراسمع :مقىمػف مـف قمـدمو قمؾؿ أكف هق اًمذي ىمتؾ اًمػرقمقين
اًمؼبطل.
احلؼ أسمؾٍ ،واًمبوـمؾ جلؾٍ ،واًمؾجوج أصقى سمف ومرقمقن مـ
ىمبؾ والدة مقؾمك ،وطملم والدشمف ،وسمعد والدشمف.
أ ّمو اعمقىمػ األول:ومسبؼ سمقوكف ذم اًمػصؾ األول .واًمذي
يتؾخؾص ذم أن األىمبوط ىمقم ومرقمقن ؿمؽقا إًمقف ختقومفؿ مـ اكؼضوء
سمـل إرسائقؾ سمسبى اًمؼتؾ اًمذي اؾمتنمى ومقفؿ مـ ومرقمقن وضمـده
وأهنؿ إذا اكؼضقا ال جيدون مـ ٌيدمفؿ ،ومقضطرون إمم أن يؼقمقا
سموًمعؿؾ اًمذي يمون سمـقا إرسائقؾ يؼقمقن سمف مـ االمتفون
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واالطمتؼور،وملصدر اًمطوهمقي أمره سمعد مشوورة زسموكقتف أن يؽقن اًمؼتؾ
قموم ًو سمعد قموم مع اؾمتحقوء اًمـسوء واؾمتبؼوئفؿ.
أمو اعمقىمػ اًمثوين :ومقتجغم ومقف قمظؿي اخلوًمؼ اًمبوري ذم احلػظ
واًمرقمويي عمقؾمك –|ً -مام أومؾً مـ يد أمف ذم اًمقؿ .وضمول سمف
اعمقج طمتك أوصؾف سملمر اهلل إمم ىمرب سمقً قمدوه(ومرقمقن) وأظمذكف
اجلقاري إمم ؾمقدهتـ زوضمي ومرقمقن .ويمشػً ؾمقدهتـ قمـف ومجعؾ
اهلل ذم ىمؾبفو حمبي ًمف ًمؽـ ظمؼمه اكتنم ذم اًمؼٍم وطمقاؿمقف ،أكف مقًمقد
ذيمر ،ومجوء اًمذسموطمقن ًمقـػذوا مو ىمد صدر مـ اًمظومل ومرقمقن ،سمدون
شمردد وال ريىً ،مؽـ وىمػً زوضمي ومرقمقن لد هذا اعمقىمػ،
وىموًمً هلؿ مفالً ،طمتك يليت زوضمل وأطمووره ذم ؿملكف ،ومتقىمػ
اًمؼقم طمتك ضموء ومرقمقن.واسمتدرشمف ىموئؾي ًمف :ﭐﱡﭐﱶﱷ
ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄ

ﲅﲆﲇﲈﲉﱠ(اًمؼصص.)9:
وأحلً قمؾقف ذم قمدم اإلىمدام قمغم ىمتؾف واؾمتقهبتف ومقهبفو إيوه.
ومسبحون مٍمف األمقر ومدسمرهو ،الراد والموكع ًمام أقمطك،
والمعطل ًمام مـع ،وال راد ًمام ىمه ،يعؾؿ اًمرس وأظمػك.
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أمو اعمقىمػ اًمثوًمٌ :ومنن زوضمي ومرقمقن  -آؾمقي -ـمؾبً مـ
اعمرلعي أم مقؾمك ،أن شمرى اسمـفو اعمدقمكً ،مؽل شمؽرمف ،وهتديف مـ
اجلقائز واحلؾؾ ،وشمػتخر سمف اموم احلوؿمقي واًمرقمقي ،وموؾمتجوسمً هلو أم
مقؾمك ،وملشمً سمف إًمقفو وموؾمتؼبؾتف اؾمتؼبو ً
ال قمظق ًام ،وأمرت ظمدمفو أن
يؽرمقه ،ويعظؿقا مـ ىمدره ومؽوكتف ذم اعمجتؿع،ومؽون ذًمؽ.
وأراد ومرقمقن اًمتخؾص مـ ذًمؽ اًمرلقع اًمصغػم ًمتخقومف مـف،
ومؼومً زوضمي ومرقمقن  -آؾمقي -لد ذًمؽ وطموورت زوضمفو حموورة
قمؼؾقي طمتك أدرك موىموًمً ًمف وصور ًمديف ىمـوقمي سمذًمؽ ومتقىمػ قمـ
شمـػقذ مو أمر سمف مـ اًمؼتؾ كحق مقؾمك اًمرلقع |.
وأمو اعمقىمػ اًمراسمعً :مام ؿمى مقؾمك –| -قمـ اًمطقق،
وسمؾغ أؿمده ،وصور يذيمر ذم اعمجتؿع قمغم أًمسـي اًمرضمول ،ويمون قمقك ًو
وكصػم ًا -سملمر اهللً -مبـل إرسائقؾ طمقٌ ظمػػ قمـفؿ يمثػم ًا مـ
األمحول واألصمؼول واًمسخريي واالؾمتفزاء واالمتفون واالطمتؼور ذم
أوؾموط اعمجتؿع اًمؼبطل.
ومبقـام مقؾمك -|-ذات يقم يؿٌم قمغم طملم همػؾي ذم شمؾؽ
اعمديـي ،إذ رأى رضمؾلم يؼتتالن :أطمدمهو :ارسائقكم مـ ؿمقعتف،
واآلظمر:ىمبطل مـ أقمدائف .وموؾمتغوصمف واؾمتـٍمه اإلرسائقكم وملضموسمف
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ومؼه قمغم اًمؼبطل ،يمام أظمؼم اهلل سمذًمؽ ذم يمتوسمف ومؼول شمعومم:
ﱡﭐﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓ ﱔﱕﱖﱗ
ﱘ ﱙﱚ ﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤ

ﱥﱦﱧ ﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ

ﱴ ﱵ ﱶﱠ (اًمؼصص .)15:وال يعؾؿ هبذا احلودث إال اهلل شمعومم
صمؿ مقؾمك واًمذي مـ ؿمقعتف.
واكتنم ظمؼم اعمؼتقل اًمؼبطل ذم اعمجتؿع .وصوروا يبحثقن
قمؿـ ىمتؾف ،وأيـ يؽقن طمتك يؼود ،ويؼتص مـف قمغم ومعؾتف اًمشـقعي.
ورومع أمره إمم ومرقمقن واؾمتعظؿ ذًمؽ واؾمتـؽره ،وـمؾى مـفؿ
شمؼديؿ اًمبقـي واًمبحٌ قمـ اجلوين (وقمؾؿ مقؾمك –| -سمذًمؽ
وملصبح ظموئػ ًو ذم اعمديـي يؽمىمى األظمبور ،ويػؽر يمقػ اعمخؾص ممـ
يطؾبف ويبحٌ قمـف).
وقمود مقؾمك -|-إمم كػسف وطموؾمبفو ،والمفو قمغم
موأىمدمً قمؾقف ،وقمؾؿ أن مو أىمدم قمؾقف إكام هق رضب مـ قمؿؾ
اًمشقطون ،ومؼول ًمام رأى اعمؼتقل أموم كوفمريف :ﱡﭐﱬﱭﱮﱯ

ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱠ(اًمؼصص.)15 :
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صمؿ جلل –| -إمم رسمف واقمؽمف سملكف فمؾؿ كػسف ،وـمؾى مـف
اًمعػق واعمغػرة ،ومفق أهؾ اًمعػق واعمغػرة ،يمام قموهد رسمف أكف ًمـ
يؽقن قمقك ًو وال فمفػم ًا ًمؾؿجرملم .ىمول شمعومم :ﱡﭐﱷﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ

ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱠ(اًمؼصص.)17-16:
وأصبح مقىمػ مقؾمك مفتز ًاً ،مؽقكف اىمؽمف شمؾؽ اخلطقئي ،ومفق
ظموئػ مـ أن يـؽشػ أمره ألوًمئؽ اًمؼقم اًمذيـ شمرسمصقا سمف وهق
ذم اعمفد ،ومؽؿ طمووًمقا ىمتؾف ،واًمتخؾص مـف ،ومؽقػ وىمد وىمع مـف مو
يسئ إًمقفؿ ،وًمق اكؽشػ ومليـ يذهى؟ ،ويمقػ يبحٌ قمـ اعمخرج
ًمؾفروب طمتك ال يؼع ذم ىمبضي أوًمئؽ اعمجرملم؟.
وىمه اهلل ؾمبحوكف وشمعومم أن يـؽشػ أمر مقؾمك ًمدى ومرقمقن
وضمـقده سمطريؼي قمجقبي طمقٌ مل يتعبقا ذم اؾمتؼصوء اخلؼم ،سمؾ ضموء
اخلؼم إًمقفؿ دون قمـوء وال مشؼي.
ومبقـام يمون مقؾمك –| -ذم مديـتف ظموئػ ًو يؽمىمى األظمبور،
إذ هق سمذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي مـ ؿمقعتف اًمذي اؾمتـٍمه واؾمتغوصمف قمغم
اعمعووكي قمغم ىمتؾ اًمؼبطل ،ورآه مقؾمك وهق يريد أن يبطش سمرضمؾ
آظمر ومرقمقين ومطؾى مـ مقؾمك إقموكتف قمؾقف يمام أقموكف مـ ىمبؾ قمغم
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اًمسوسمؼ .وموؾمتـؽر مقؾمك –| -ومعؾ اًمرضمؾ،ووصؿف سموًمغقايي،
وسملم اهلل ذًمؽ ذم يمتوسمف ومؼول :ﱡﭐﲐ ﲑﲒﲓﲔ ﲕ
ّ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠﲡﱠ

(اًمؼصص.)18:

كعؿ إن اإلىمدام قمغم ىمتؾ اًمـػس اًمبنميي سمدون مؼمر ذقمل
قمؿؾ ال جيقز سمؾ هق لالل مبلم ،واشمػؼً اًمنمائع اًمسامويي قمغم
اعمحوومظي قمغم اًمـػس اًمبنميي وقمدم إزهوىمفو إال سمحؼفو.
ومتقىمػ اإلرسائقكم قمـ اإلىمدام قمـ ومعؾتف ًمام رأى مقؾمك
مستـؽر ًا قمؾقف ،سمؾ إن اًمغضى اؿمتد سمف ومت ّؾؽف طمتك إكف ظموف مـ
سمطش مقؾمك سمف وملومشك اًمرس اًمذي مه مـ ىمتؾفام ًمؾػرقمقين
اًمسوسمؼ سمؼقًمف :ﭐﱡﭐﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫ
ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷ ﲸﲹ
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﱠ (اًمؼصص)19:

وموكػؽ اًمـزاع سملم اإلرسائقكم واًمػرقمقين ،واكطؾؼ اًمػرقمقين سمعد
مو ؾمؿع احلقار اًمذي دار سملم مقؾمك واإلرسائقكم إمم ىمقمف،
وأظمؼمهؿ اخلؼم ،وأن مقؾمك هق اًمذي ىمتؾ اًمػرقمقين .ومعؾقؽؿ أن
شملظمذوا سموًمثلر ،وهـو ضمـد ومرقمقن ضمـده ،وأمرهؿ سموًمبحٌ قمـ
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مقؾمك واًمؼبض قمؾقف ،وشمؼديؿف ًمؾعداًمي ،أهذا يصدر مـ مقؾمك
اًمذي شمرسمك ذم سمققشمـو ،وأطمسـو إًمقف وأهمدىمـو قمؾقف يػعؾ ومعؾتف
اًمشـقعي؟.
وًمام سمدأ اجلـد يبثقن قمققهنؿ مـ أضمؾ اًمتعرف قمغم مؽون
مقؾمك ًمؽل يصؾقا إًمقف ،أرسع إًمقف اجلـدي اعمممـ اعمجفقل سمتدسمػم
اهلل شمعومم وىمضوئف ًمف وملظمؼمه ظمؼم اًمؼقم ،وأهنؿ ضمودون ذم اًمبحٌ
قمـف مـ أضمؾ أن يؼتؾقه ،واىمؽمح قمؾقف أن ٌيرج مـ شمؾؽ اعمديـي ىمبؾ
أن يصؾقا إًمقف.
وأظمذ مقؾمك –| -سمـصقحي ذًمؽ اًمرضمؾ وظمرج مـ
اعمديـي واخلقف يتامًمؽف ًمقس ًمف معلم وال كصػم ،وال ريمـ ؿمديد
يلوي إًمقف قمغم وضمف األرض.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉﳊﳋﳌ
ﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ ﳖ ﳗ

ﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﱠاًمؼصص(.)21-21
وًمؼد كجوه اهلل شمعومم مـ ىمبضي أقمدائف ،وامتـ ؾمبحوكف قمؾقف
سمذًمؽ ،وهق صوطمى اًمػضؾ واعمـي ،ومؼول شمعومم :ﱡﭐﳛﳜﳝ
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ﳞ ﳟﳠﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢ ﱣﱤﱥ
ﱦ ﱧ ﱨﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱﱲﱳ
ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅﲆ

ﲇﲈﱠ (ـمـف-37:

.)41

( - 8مُقف شَجٕ فسعُى مو شَجًا َمُضٖ)
إن اهلل ؾمبحوكف إذا أراد ؿمقئو هقل ًمف أؾمبوسمف ،وإن اهلل ؾمبحوكف
ىمودر قم غم إجيود ذًمؽ اًمشئ مـ دون أؾمبوب ،وًمؼد ؾمبؼ ذم قمؾؿ اهلل
شمعومم األززم أن قمبده مقؾمك | ؾمقؽقن مـ اعمرؾمؾلم .يمام ؾمبؼ
ذم قمؾؿف شمعومم أكف ؾمقؼع ذم أيدي أقمدائف وهق ـمػؾ رلقع ًمقؽقن
هلؿ قمدو ًا وطمزك ًو .ومفقل اهلل شمعومم ًمعبده اًمضعقػ مـ حيػظف ويؽػؾف،
ويرقموه مـ داظمؾ سمققت أقمدائف ،وهؿ اليشعرون موذا شمؽقن
اًمعوىمبي.
إن زوضمي ومرقمقن "آؾمقي سمـً مزاطمؿ" ىمد هقلهو اهلل شمعومم
ًمتؽقن ؾمببو ذم كجوة مقؾمك –| -مـ ومرقمقن وىمقمف ،يمام أن
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مقؾمك –| -يمون ؾمبب ًو ذم هدايتفو وكجوهتو مـ اًمـور ،وهـو شمثور
قمدة أؾمئؾي:
هؾ زوضمي ومرقمقن قموعمي سموًمدور اًمذي ؾمقؼقم سمف مقؾمك دموه
زوضمفو؟ وهؾ هل قموعمي سمام ؾمقؽقن هلو مـ اخلػم اًمعظقؿ قمغم يدي
هذا اًمطػؾ اًمرلقع ذم اعمستؼبؾ؟.
واجلقاب قمغم ذًمؽ والح وضمكم أهنو ال شمعؾؿ ؿمقئو قمـ ذًمؽ،
إذن مواًمرس ذم ذًمؽ يمؾف؟ ،إكف شمدسمػماًمؾف وشمٍميػف ًمألمقر يمقػ
يشوء ،الراد ًمام ىمه ،والموكع ًمام أقمطك ،والمعطل ًمام مـع.
ويتجغم مقىمػ زوضمي ومرقمقن كحق مقؾمك | وزوضمفو ذم
قمدة أمقر:
األول :ومرطمفو سمف ،وحمبتف قمـدمو كظرت إًمقف ورأشمف ذم
اًمتوسمقت،وذًمؽ قمـدمو ىمرب إًمقفو مـ اخلدم واجلقاري ،طمقٌ ىمذف
اهلل ؾمبحوكف ذم ىمؾبفو ًمف مؽوكي.
وىمد ورد ذم طمديٌ اًمػتقن مو كصف(:ومؾام ومتحتف-أي اًمتوسمقت-
رأت ومقف همالم ًو ُومل ِ
ًمؼ َل قمؾقف مـفو حمبي مل شمؾؼ مـفو قمغم أطمد ىمط(.))1
 - 1البداية والنهاية()300/1
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اًمثوين :أهنو وىمػً لد مـ أراد أن يبطش سمف مـ ضمـقد ومرقمقن،
وذًمؽ أهنؿ ًمام قمؾؿقا سمف ذم سمقً إهلفؿ اعمزقمقم ىمدمقا إًمقف ىموصديـ
ذسمحف واًمتخؾص مـف ومؼوًمً هلؿ(الشمؼتؾقه).
اًمثوًمٌ :أهنو طموورت زوضمفو اًمطوهمقي ،وطمووًمً اًمتؾطػ سمف
واؾمتعطوومف كحق هذا اًمغالم ،سمحقٌ هيبفو إيوه ويصدر قمػق ًا قمـف
مـ شمـػقذ اإلقمدام ومقف ومؼوًمً :ﱡﭐﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻ ﱼﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈﲉﱠ (اًمؼصص)9:

وىمد واومؼ ومرقمقن قمغم ـمؾبفو قمغم مضض مـ ذًمؽ ،ووهبفو
إيوه .وىمد يمون ىمرة قملم هلو سمؼضوء اهلل وىمدره طمقٌ أظمرضمفو سمػضؾ
اهلل شمعومم مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر وكجوهو رسمـو ؾمبحوكف سمسبى مقؾمك
مـ ومرقمقن وىمقمف اًمظوعملم.
ويمون طمرسة وكدامي قمغم ومرقمقن ألكف رومض أن يؼبؾ موىموًمً ًمف
زوضمف ،ومقىمع ذم اًمشؼوء ذم دكقوه وآظمرشمف كسلل اهلل اًمسالمي.
اًمراسمع :اهتؿً سمف طمقٌ سمحثً قمـ يمؾ مرلع ًمتؼقم
سمنرلوقمف ورقمويتف وأرؾمؾً ظمدمفو يبحثقن هلو قمؿـ يؼقم سمذًمؽ،
وىمضوء اهلل ؾمبحوكف كوومذ ،ومؼد طمرم قمؾقف اعمرالع يمؾفو إال مـ ىمبؾ
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أمف .ومقىمع االظمتقور اًمذي ال مػر هلؿ مـف قمؾقفو ًمؽل شمؼقم سموًمدور
اعمطؾقب مـ إرلوقمف ورقمويتف واحلػوظ قمؾقف ،وًمؽل شمؼر وهتـل
قمقـفو سمقًمدهو ويذهى قمـفو احلزن واًمقًمف وًمؽل شمزداد إيامك ًو
سمققمداًمؾف شمعومم هلو.
اخلومس :شموسمعً رقمويتفو عمقؾمك -| -وهق قمـد أمف
طمقٌ دومعً هلو أضمرة مـ أضمؾ مقؾمك ،وسمعد أن قموش ذم يمـػ أمف
سمرهي مـ اًمزمـ ـمؾبً آؾمقي مـفو أن شمرى اسمـفو مقؾمك ومؾبً أم
مقؾمك ـمؾبفو وىمدمً سمف إًمقفو ومفقلت ًمف اؾمتؼبو ً
ال يمبػم ًا مـ طموؿمقتفو
وـمؾبً مـفؿ إيمرامف وكحؾف اجلقائز واهلدايو.
اًمسودس :أهنو ًمام وصؾ إًمقفو زائر ًا ومؽرت ذم شمؼديؿف ًمػرقمقن
مـ أضمؾ شمؽريؿف وشمعزيز مؽوكف ،وطمتك ال يصؾ إًمقف أي قمدوان مـ
اآلظمريـ ،وسموًمػعؾ ىمومً سمندظموًمف قمغم ـموهمقي زموكف وًمام وىمع سملم
يديف مد مقؾمك –| -يده إمم حلقتف ومجرهو إمم أؾمػؾ طمتك شملذى
ومرقمقن مـ ذًمؽ ،وًمام رأى زسموكقتف ذًمؽ مـف كحق إهلفؿ اعمزقمقم
أؿموروا قمؾقف سموًمؼتؾ ظمقومو مـ أن يؽقن طمتػف ذم اعمستؼبؾ قمغم يديف،
وملصدر أمره سمذسمحفً ،مؽـفو طموورشمف طمتك أكؼذشمف سملمر اهلل شمعومم.
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اًمسوسمع :إن شمؾؽ اًمػرطمي مـ آؾمقي عمقؾمك -|-قمـدمو رأشمف
ألول وهؾي صوطمبفو والء ىمؾبل مـفو ًمف ،ومصورت شمؽـ ذم ىمؾبفو
مواليظفر قمغم أقمامهلو وأىمقاهلو.
وًمام صورت اعمقاضمفي سملم مقؾمك -| -وسملم ومرقمقن
وؾمحرشمف ذم يقم اًمزيـي يموكً هل  -▲-شمرصد اعمقىمػ،
وشمؽمسمص سمػرقمقن وضمـده ،وشمدقمق اهلل ؾمبحوكف أن يـتٍم مقؾمك
قمؾقفؿ .ويمتى اهلل شمعومم اًمـٍم عمقؾمك.-|-
( - 9دخُل مُضٖ املدِهٕ َخسَجٌ مهًا)
ًمؼد ؿمى مقؾمك –| -قمـ اًمطقق ،وسمؾغ أؿمده ،واؾمتقى
ذم قمؼؾف وضمسؿف ومجقع مو م ّـ اهلل سمف قمؾقف مـ اجلقارح وهمػمهو،
صور كصػم ًا ًمبـل إرسائقؾ اعمستضعػلم ،ومؽون يداومع قمـفؿ ،ويزيؾ
اًمظؾؿ ىمدر ضمفده وـموىمتف إذا وىمع قمؾقفؿ.
واًمرضمؾ إذا سمؾغ مبؾغ اًمرضمول يؿٌم ذم األرض ،ويغشك
اعمجتؿعوت ،ويلظمذ ويعطل ،ويبقع ويشؽمي ،ويلمر ويـفك ،ويؼدم
ويمظمر ،وهذه يمؾفو مـ صػوت اًمرضمقًمي.
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ومقؾمك –| -ظمرج قمـ قمشف اًمذي أًمػف وقموش ومقف سمعد
أن سمؾغ أؿمده .ودظمؾ "اعمديـي" جمتؿع اًمـوس اًمعوم قمغم طملم همػؾي
مـ أهؾفو اًمذيـ حيرؾمقهنو ،ويديرون ؿمموهنو مـ ومرقمقن وضمـده،
ومرأى مشفد ًا أصمور كخقشمف ورضمقًمتف ،وكٍمشمف ًمبـل إرسائقؾ ،ويمون
اًمسبى ذم ظمروضمف مـ شمؾؽ اعمديـي ذم مٍم إمم سمالد مديـ.
ذًمؽ اعمشفد هق اىمتتول رضمؾلم أطمدمهو مـ سمـل إرسائقؾ مـ
ىمقم مقؾمك –| -وؿمقعتف .واآلظمر مـ اًمؼبط مـ ىمقم ومرقمقن
وطمزسمف.
ومل يعتد مقؾمك –| -قمغم اًمؼبطل طمتك سخ ومقف
اإلرسائقكم اًمذي مـ ؿمقعتف وـمؾى مـف اًمغقث واإلقموكي قمغم
اًمؼبطل.
ومؾام رأى مقؾمك –| -ذًمؽ اعمشفد ،ؿمعر سموخلطقئي
واًمـدامي قمغم مو أىمدم قمؾقف ،ومقصػ قمؿؾف أكف مـ قمؿؾ اًمشقطون،
ووصػ اًمشقطون سملكف قمدو ًمإلكسون ومضؾ ًمف لال ً
ال مبقـ ًو.
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ومؾجل مقؾمك –| -إمم رسمف وشمذًمؾ وظمضع سملم يديف
واقمؽمف سمظؾؿ كػسف ومقام أىمدم قمؾقف ،وـمؾى مـف اًمعػق واًمصػح
واًمغػران .ىمول شمعومم :ﭐﱡﭐﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟ
ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨ ﱩﱪﱫﱬ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ ﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﱠ (اًمؼصص)16-15:

اإلكسون مـ ـمبقعتف اخلطل واًمقىمقع ومقف(يمؾ اسمـ آدم ظمطوء)...
ًمؽـ اعمطؾقب ممـ وىمع ذم ظمطل أن يؼؾع قمـف ويـدم قمغم ومعؾف،
ويؾجل إمم رسمف سملن يتجووز قمـ مو صدر مـف مـ األظمطوء يمام ومعؾ
كبل اهلل مقؾمك – |.-
وىمد اؾمتجوب اهلل ؾمبحوكف ًمعبده مقؾمك –| -قمـدمو
ـمؾى مـف أن يغػر ًمف مو وىمع ومقف مـ اخلطقئي ومغػر ًمف ،ألن مـ أؾمامئف
ؾمبحوكف "اًمغػقر" ومـ صػوشمف "اعمغػرة" ومـ أؾمامئف"اًمرمحـ" ومـ
صػوشمف "اًمرمحي".
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ورسمـو ؾمبحوكف يمريؿ ظمزائـف مألى ،ويده ؾمحوء يػرح سمتقسمي
قمبده ورضمققمف إًمقف ،ويمام ضموء ذم احلديٌ "مـ شمؼرب إًمقف ؿمؼما
شمؼرب اهلل إًمقف ذراقمو ،ومـ شمؼرب إًمقف ذراقمو ،شمؼرب إًمقف سموقمو ،ومـ
ضموء إًمقف يؿٌم ضموء إًمقف هروًمي".
واهلل ؾمبحوكف ىمريى جمقى عمـ دقموه وجلل إًمقف ،يمام ىمول شمعومم:ﭐ
ﱡﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂﳃ ﳄﳅﳆﳇﳈﳉ ﳊ ﱠ
(اًمبؼرة.)186:

إن اإلكسون مفام ارشمؽى مـ اًمذكقب واخلطويو ومنن أسمقاب اهلل
مػتقطمي سموًمؾقؾ واًمـفور ،ومال يؼـط اإلكسون واليقلس مـ قمػق اهلل
ورمحتف ومغػرشمف ،وإن أقمظؿ ذكى قميص اهلل سمف هق اًمنمك.
ويليت سمعد اًمنمك ذم اًمظؾؿ ،االقمتداء قمغم اًمـػس اًمبنميي
وإزهوىمفو سمغػم طمؼ ،وًمذا وصػ اهلل مـ ومعؾ ذًمؽ سمؼقًمف:
ﱡﭐﱒﱓﱔﱕ (اًمامئدة.)32:
وورد ذم احلديٌ اًمصحقح :أن ىمتؾ اًمـػس سمغػم طمؼ مـ
اًمسبع اعمقسمؼوت .ومع هذا ىمول رسمـو ؾمبحوكف :ﭐﱡﭐﲔﲕﲖ
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ﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﱠ (اًمزمر)53:

ومعغم يمؾ مـ وىمع ذم ظمطقئي ؾمقاء يموكً يمبػمة أو صغػمة أن
يتقب إمم اهلل شمعومم ويستغػره ويتقب إًمقف ويـدم قمغم ذًمؽ،
وٌيؾص ذم شمقضمفف إمم اهلل وال يعقد إمم ذًمؽ .
ًمؼد همػر اهلل شمعومم ًمعبده مقؾمك –|ً -مؽـف أصبح يعقش
ذم شمؾؽ اعمديـي اًمتل ارشمؽى ومقفو شمؾؽ اخلطقئي ظموئػو يؽمىمىً.مامذا؟
إكف ظموئػ مـ أن يـؽشػ أمره ومقام أىمدم قمؾقف مـ ىمتؾ اًمرضمؾ
اًمؼبطل ًمدى ومرقمقن وضمـده ومقبطش سمف قمغم مرأى ومسؿع مـ اعمأل.
وظموئػ ألكف ال يقضمد ًمديف ريمـ ؿمديد يلوي إًمقف ال مـ ؿمقعتف وال
مـ همػمهؿ.
وظموئػ أن يعقد رضر مو ارشمؽبف قمغم سمـل إرسائقؾ ،ومفؿ
مستضعػقن ،ورسمام يزدادون اؾمتضعووم ًو واطمتؼور ًا سمسببف ،وظموئػ
قمغم أرسشمف –أمف وأظمتف -ومـ ؾمقاهؿ أن يؼع قمؾقفؿ مـ أًمقان
اًمعذاب مواهلل سمف قمؾقؿ وذًمؽ سمسببف ظموصي وأن ومرقمقن وضمـده
يؽمسمصقن سمبـل إرسائقؾ اًمدوائر ومفؿ ذم ؿمؼوء وسممس وذم سمالء قمظقؿ
يمام ذيمر اهلل ذًمؽ قمـفؿ.
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إن مقؾمك –| -يؽمىمى متك يصؾقن إًمقف ،ويؽمىمى متك
يؼع ذم أيدهيؿ ،ويؽمىمى يمقػ يقاضمففؿ إذا شمراءى هق وإيوهؿ.
وهق ذم طموًمي اخلقف واًمؽمىمى ذم اعمديـي يرى مشفدا آظمر
يتؽرر قمغم كوفمريف مرة صموكقي وهق أن
اإلرسائقكم اًمذي اؾمتغوصمف ذم اعمشفد األول ًمؼتؾ اًمرضمؾ اًمؼبطل
يستٍمظمف ذم اعمشفد اًمثوين ًمؼتؾ رضمؾ ىمبطل آظمر.
وهـو يؾقم مقؾمك –| -صوطمبف اًمذي مـ ؿمقعتف ،ويصػف
سموًمغقايي ذم ىمقة وطمزمً،مؽـ مع هذا مل يتخؾ قمـف وقمزم قمغم كٍمشمف ،
ومؾام أراد مقؾمك –| -أن يؼدم قمغم اًمبطش سموًمؼبطل دظمؾ
اًمقؾمقاس ذم كػس اًمرضمؾ اإلرسائقكم اًمذي مـ ؿمقعي مقؾمك وفمـ
أن مقؾمك ىمودم قمؾقف هق كػسف وأكف ؾمقف يبطش سمف دون اًمؼبطل.
وهـو يمشػ اإلرسائقكم رس اعمشفد األول -واًمذي ال يعؾؿ قمـف
إال اهلل وطمده صمؿ مقؾمك واإلرسائقكم -أموم اًمؼبطل وصوح
اإلرسائقكم سمؿقؾمك الئام ومذيمر ًا ًمف ﱡﭐﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩﲪ ﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

ﲶ ﲷ ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﳃ ﱠ
(اًمؼصص)19:
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إكف مقىمػ مشلم مـ ذًمؽ اًمرضمؾ اإلرسائقكم كحق مـ كٍمه
وؿمد مـ أزره أن يؽشػ األرسار اًمتل سمقـفام أموم قمدوه اًمؼبطل
عمجرد اخلقف واخلقر اعمتقىمع وًمقس متحؼؼو ،ويزيد قمغم ذًمؽ
وصػ مقؾمك –| -سموجلؼموت ذم األرض ومـ يموكً هذه
صػتف ومؾـ يؽقن مـ اعمصؾحلم ،سمؾ ؾمقؽقن مـ اعمػسديـ ذم
األرض .ىمول شمعومم :ﱡﭐﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕ ﲖ
ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟ ﲠﲡﲢﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷ ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ

ﳀﳁﳂﳃﱠ (اًمؼصص)19-18:

ويـؽشػ اًمرس أموم اًمؼبطل ،ويتضح ًمف أن اًمذي ىمتؾ اًمرضمؾ
اًمؼبطل ذم اعمشفد األول هق مقؾمك –| -ومقتؾؼػ هذا اخلؼم،
وحيػظف ويذهى سمف إمم اًمذيـ ال زاًمقا يبحثقن قمؿـ ىمتؾ ذًمؽ
اًمؼبطل ،ويؾؼقف قمغم ومرقمقن ومتثقر طمػقظتف ،ويشتد همضبف ،ويستـؽر
صدور ذًمؽ مـ رضمؾ قموش ذم سمقتف وأكعؿ قمؾقف -يمام يزقمؿ-
ورقموه ،وذم اًمـفويي شمؽقن اًمـتقجي هذه .ومقصدر أمره سموًمبحٌ قمـف
وشمـػقذ طمؽؿ اإلقمدام ومقف سمدون شمردد أو شمريٌ.
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إكـل أىمػ مـدهشو ومستػفام ومستغرسمو أموم مقىمػ مقؾمك
–| -وهق ظموئػ يؽمىمى مـ ؾمطق أوًمئؽ اًمطقاهمقً اًمظؾؿي،
وهق يػؽر يمقػ يػؾً مـفؿ؟ ويمقػ يـجق مـ سمطشفؿ؟.
ًمؽـل ًمام أشمذيمر طمػظ اهلل شمعومم ًمف وهق اليزال رلقعو لعقػو
طمقٌ صوكف وطمػظف مـ سمطش أقمدائف(ومرقمقن وضمـده) .شمزول
اًمدهشي،يمام يزول االؾمتػفوم واالؾمتغراب ،ومنكف ؾمبحوكف ؾمقحػظف
يمذًمؽ سمعد مو سمؾغ أؿمده واؾمتقى.
واهلل شمعومم اليسؾط قمبوده اًمظوعملم قمغم قمبوده اًمصوحللمً ،مؽـ
االمتحون واالسمتالء ًمؾعبود مـ اًمســ اًمرسموكقي ،ومقـبغل أن ال كـسك
قمـدمو شمؼع األطمداث أن اًمذي ظمؾؼ اخلؾؼ ورزىمفؿ وأكعؿ قمؾقفؿ
ومـحفؿ اًمؼقة هق اهلل اًمعكم اًمعظقؿ ومفق ىمودر أن يسؾى يمؾ ؿمئ
مـفؿ ومؿـ الذ سمجوكبف مو ظموب  ،ومـ أدسمر قمـف ظمرس وسمور ،واهلل
هموًمى قمغم أمره وًمؽـ أيمثر اًمـوس اليعؾؿقن.
ومؼقؿي اًمقؼلم سموهلل ،واًمتقيمؾ قمغم اهلل ،واًمرضموء ومقام قمـد اهلل-
شمعومم -مـ أىمقى قمقامؾ اًمثبوت ًمإلكسون ذم طمقوشمف ،وسمعد مموشمف.
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- 10ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﲬﱠ

ًمؼد قموش كبل اهلل مقؾمك –| -ذم اعمديـي ظموئػ ًو يؽمىمى
سمسبى مو أىمدم قمؾقف مـ اًمبطش سمذًمؽ اًمؼبطل ،واكتنم ظمؼمه ًمدى
مـ يؽمسمص سمف اًمدوائر .وذم همؿرة احلدث وشمقىمع اًمؼبض قمؾقف مـ
األقمداء شمضقع األومؽور سمؾ هترب مـ صوطمبفو ،وال يدري موذا
يعؿؾ ،ومقصوب سموحلػمة ذم أمره ألكف اليدري مـ أيـ يلشمقف احلدث،
ًمؽقكف اليعؾؿ اًمغقى ومقدومع قمـ كػسف مو اـمؾع قمؾقف ًمؽـ اًمعـويي
اًمرسموكقي واًمؼدرة واعمشقئي اعمطؾؼي هل اًمتل شمسػم األمقر إن اًمعبود
مفام أقمطقا مـ اًمؼقة واجلؼموت ذم اًمقاىمع اًمبنمي ومفؿ لعوف
مفوزيؾ ،وهؿ ذم ىمبضي اهلل ال يستطقعقن ضمؾى ظمػم ألكػسفؿ ،وال
دومع ذ قمـفؿ.
ومؾامذا اًمتؽؼم واًمتجؼم واإلقمراض ،وًمامذا اعمممترات
واعممامرات اجلقوموء قمغم سمعضفؿ اًمبعض ،واًمتٍمحيوت اًمػجي؟.
ًمؼد هقل اهلل شمعومم ًمعبده مقؾمك –| -مـ يـؼؾ إًمقف ظمؼم
أقمدائف ،ويؿحضف اًمـصح .ويرؿمده إمم اًمطريؼ األؾمؾؿ .ومو أمجؾ
اًمـصح واإلرؿمود ذم ؾموقمي اًمؽرب واالظمتـوق.
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إن مقؾمك  -| -يعقش طموًمي يمرب مـ شمرسمص أقمدئف سمف ،
ومتوسمعتفؿ ًمف  ،وسمحثفؿ قمـف  ،وًمقس ًمف مـ يعقـف سموًمرأي واعمشقرة ،
وهق ومرد أقمزل مـ يمؾ ؿمئ  .ومقليت ذًمؽ اًمرضمؾ مـ مؽون سمعقد
ﱡﭐﳆﳇﳈﱠ هتقلة مـ اهلل ومـي مـف ًمعبده اخلوئػ اعمؽمىمى
اًمقضمؾ  ،سمعد أن قمؾؿ سمخؼم اًمؼقم وأهنؿ يبحثقن قمـ مقؾمك
| -مـ أضمؾ اًمؼضوء قمؾقف ،ومقـطؾؼ مرسقمو دموه مقؾمك ٌيؼمهاخلؼم.
وهـو قمدة أؾمئؾي واؾمتػفوموت قمدة كحق هذا اًمرضمؾ ودوره.
مـفو :
مو هل اًمعالىمي سملم مقؾمك وهذا اًمرضمؾ؟هؾ هق مـ ؿمقعتف؟أو
هؾ هق مـ ىمراسمتف؟ وهؾ يمون سمقـف وسملم مقؾمك شمعوون ذم ذًمؽ
اعمجتؿع اجلوهكم؟وهؾ هق مؽؾػ سمدور معلم يؼقم سمف؟وهؾ يمون
يعؾؿ سمؿؼر مقؾمك؟ويمقػ؟ويمقػ وصؾ إًمقف ،وضمـقد ومرقمقن
مـتنمون ذم أكحوء اعمجتؿع؟ويمقػ وصؾ إًمقف ظمؼم اعمأل؟
إن هذه األؾمئؾي الكستطقع أن كجد هلو ضمقاسم ًو يؼقـ ًو ً ،مؽـ اًمذي
جيى أن ال كحتور ومقف أن ىمقوم ذًمؽ اًمرضمؾ سمذًمؽ اًمدور اًمعظقؿ هق
مـ طمػظ اهلل ًمعبوده ورقمويتفؿ ودومع اًمنمور قمـفؿ ومؾؾف احلؿد قمغم
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ومضؾف واطمسوكف ً .مؼد ىموم ذًمؽ اًمرضمؾ سمدور اًمرضمول إذا ذيمر
اًمرضمول  ،واًمرضمول ىمؾقؾ .
إكف رضمؾ ألكف اظمؽمق اعمأل (ومرقمقن ومالئف) وقمرف ظمؼمهؿ
وقمرف ظمطتفؿ كحق مقؾمك – | -وملظمؼمه ظمؼمهؿ .
وإكف ًمرضمؾ ًمؽقكف مل يلسمف سمػرقمقن وضمـقده  ،ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي
ادقمك اًمرسمقسمقي واألًمقهقي ،ويو ويؾ مـ ٌيوًمػف ذم اًمرأي ،أو ٌيرج
قمـ ىموكقكف  ،ومذهى إمم مقؾمك ًمؽل ٌيؼمه ويـؼذه مـ اًمقىمقع ذم
ىمبضتفؿ.
يمؿ حتتوج األمي إمم اًمرضمول اًمصودىملم اًمصوحللم اًمذيـ يػؽرون
هلو ويتشوورون ذم ىمضويو أمتفؿ وديـفؿ  ،ويؽشػقن خمططوت
األقمداء ،ويعدون اًمعدة إلكؼوذ أمتفؿ مـ اًمقىمقع ذم سمراصمـفؿ ،
وحيػظقن ديـفؿ مـ اًمتشقيف  ،واًمـؼص أو اًمزيودة ،ويبؾغقكف يمام
ضموء مـ قمـد اهلل .
ًمؼد اؾمتجوب مقؾمك –|ً -مـصقحي ذًمؽ اًمرضمؾ وال
ؿمؽ أهنو وىمعً قمغم ىمؾبف سمرد ًا وؾمالم ًو  ،وكػسً قمـف يمرسم ًو ومه ًو
وطمػمة مـ أمره.
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ومخرج مـ شمؾؽ اعمديـي ورسمام يؽقن اهلوضمس األمـل يسقطر قمغم
مقؾمك ذم ـمريؼف ومرسمام يؾحؼقن سمف ذم اًمطريؼ ومقـتؼؿقن مـف.
ظمرج مقؾمك – | -وطمقد ًا ذم ـمريؼف مـ مديـتف اًمظومل
أهؾفو إمم مديـي مديـ ،وًمسوكف يؾفٍ سموًمدقموء ًمرسمف أن هيديف اًمسبقؾ
األىمقم ،وأن يـجقف مـ أوًمئؽ اًمؼقم اًمظوعملم .
ًمقس معف مـ يمكسف ذم ـمريؼف  ،وال يـػس مهف ويمرسمتف  ،وال
هيدّ ئ مـ روقمف وظمقومف  ،وال يتجوذب معف أـمراف احلديٌ  ،وال
يدًمف قمغم مسوًمؽ اًمطريؼ  ،وًمقس ًمف ظمؼمة مـ ىمبؾ ذًمؽ  ،ومو يمون
يتقىمع أن يصؾ سمف األمر إمم ذًمؽ  ،طمقٌ قموش مـع ًام مدًمالً ذم سمقً
اعمؾؽ واًمعظؿي .
هذه طمقوة األكبقوء وؾمػمهتؿ  ،وهذه أىمدار اهلل شمعومم هلؿ  ،شمقمم
اهلل شمعومم شمرسمقتفؿ  ،واسمتالهؿ ىمضوء وىمدرا مـف هلؿً ،مقؽقكقا ىمدوة
عمـ سمعدهؿ مـ أمتفؿ ،وًمقعؾؿ ورصمي األكبقوء أن اًمطريؼ اًمصحقح
هق ـمريؼ األكبقوء ومؾقصؼموا وًمقحتسبقا قمغم مو يالىمقن ذم ـمريؼفؿ
وًمقدقمقا رهبؿ أن هيدهيؿ اًمسبقؾ اعمستؼقؿ وأن يـجقفؿ مـ يمقد
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اًمؽوئديـ  ،وطمؼد احلوىمديـ ،ومؽر اًماميمريـ  ،أؾمقة سموألكبقوء ذم
ذًمؽ  ،وال يستعجؾقا اًمطريؼ  ،ومنن اًمـٍم سمقد اهلل شمعومم  ،ﱡﭐ ﲄ

ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﱠ(آل قمؿران.)126:
(- 11السحلٕ الربِٕ األَىل ملُضٖ –| -اخلسَج مو الُطو)
ًمام ظمؾؼ اهلل ؾمبحوكف اًمؽرة األرلقي ظمؾؼ ومقفو سمحور ًا وأهنور ًا،
ال وضمبو ً
وؾمفق ً
ال ،وضمعؾ ومقفو رواد ؿموخموت ،وضمعؾ اًمؾقؾ
واًمـفور آيتلم عمـ أراد أن يذيمر أو أراد ؿمؽقر ًا ،وأمر قمبوده سموعمٌم
قمؾقفو ًمؽل يروا آيوت اهلل اًمعظؿك ومقزدادوا إيامك ًو وظمشققم ًو
وظمضققم ًو خلوًمؼ هذا اًمؽقن ؾمامئف وأرلف.
ىمول شمعومم  :ﱡﭐﱔﱕﱖ ﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝ

ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱠ (اعمؾؽ.)15:
وىمول شمعومم :ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻﱼﱽﱾ
ﱿﲀ ﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐ
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚ ﱠ (آل قمؿران:

.)191-191
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وىمول شمعومم :ﭐﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴﱵﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾﱿﲀ ﲁ
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌ ﲍﲎﱠ
ّ
(ق)8-6:

وًمؼد ظمرج كبل اهلل مقؾمك -|-مـ سمؾده اًمذي وًمد ومقف
وكشل ومقف "مٍم" إمم سمؾد آظمر ال يعرومف ،وال يعرف اًمطريؼ إًمقف،
يسؿك "مديـ" ظمرج وطمقد ًا ال أكقس معف ذم اًمطريؼ مـ ىمريى وال
مـ سمعقد ،يتجوذب معف أـمراف احلديٌ ،ويمكسف وطمشي اًمطريؼ.
ومل ٌيرج آمـ ًو مطؿئـ ًو يـظر ذم صػحوت اًمؽقن اعمشوهد ،ويرى
قمظؿي اهلل شمعومم ذم خمؾقىموشمف اعمتعددة واعمتـققمي ،سمؾ ظمرج ظموئػ ًو
وضمالً مـ ىمقم متوًمموا قمؾقف ًمقؼتؾقه ،ويـزًمقا سمف أؿمد اًمعؼقسمي ،ويمون
يؽمىمى االكؼضوض قمؾقف مـ يمؾ ضموكى ،ألكف اليعرف مسوًمؽ
اًمطريؼ ،ومو شمعقد ذًمؽ ،آه مـ وطمشي اًمطريؼ،واكعدام اًمـصػم،
وىمؾي اًمسوًمؽ،وضمقر اًمبوهمل ،ومطوردشمف.
ومـ يمون هذه طموًمف -ظمقف يتؿؾؽف ،وقمدو يطورده ويتفدده-
يبؼك ذم طموًمي ىمؾؼ ،وشمرسمص مستؿر ،وشمػؽػم مضطرب ،اليدري
متك يبطش سمف اًمعدو ،ويؼع ذم ىمبضتف ،واليدري متك يصؾ إمم ىمقم
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يلكس سمرؤيتفؿ ،ويزيؾقن قمـف ؿمقئ ًو مـ اًمعـوء واًمقطمشي واًمرضمػي
واًمؼؾؼ ،وال يدري متك يعقد إمم وـمـف اًمذي أظمرج مـف وهق همػم
راض سمذًمؽ.
إهنو معوكوة ذم داظمؾ اًمـػس ،ومعوكوة ذم اًمطريؼ ،ومعوكوة مـ
ىمؾي اًمزاد ،وأكقس اًمطريؼ ،ومعوكوة ممـ ؾمقؾؼوهؿ أمومف ،يمقػ يلوي
إًمقفؿ ،ويمقػ يؼص ظمؼمه قمؾقفؿ ،ويمقػ يستؼبؾقكف؟.
ًمؽـ اًمرضمؾ اعمممـ سموهلل ،واًمقاصمؼ سمـٍمه ،واعمتقيمؾ قمؾقف طمؼ
اًمتقيمؾ ،يؾجل إًمقف ويعتصؿ سمف ويترضع إًمقف ،ومفق اخلوًمؼ اًمرازق
وهق اعمحق ل واعمؿقً ،وهق اًمـوومع وسمقده مؼوًمقد األمقر ،ال راد ًمام
ىمه ،وال موكع ًمام أقمطك ،وال مذل عمـ أقمز  ،وال معز عمـ أذل.
ًمؼد جلل مقؾمك –| -سمجالل اهلل وقمظؿتف ومدقموه ومحوه
وهقل ًمف مـ األؾمبوب وـمرق اخلػم اًمشئ اًمؽثػم.
ًمام ظمرج –| -مـ مديـتف وهق ظموئػ يؽمىمى ،سمعد أن
قمؾؿ قمؾؿ اًمقؼلم أن اًمؼقم يبحثقن قمـف ،وىمد قمؼدوا مممترهؿ
ًمؾؼضوء قمؾقف ،وضموءه اًمـوصح سمذًمؽ اخلؼم ،ؿمد قمزمف وظمرج مـ
ملزره ،وـمؾى مـ رسمف أمريـ قمظقؿلم:
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األول  :ـمؾبف اًمـجوة مـ اًمظوعملم .ىمول شمعومم :ﱡﭐﳗﳘﳙ

ﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﱠ(اًمؼصص.)21 :
اًمثوين :ـمؾبف أن يرؿمده وهيديف إمم اًمطريؼ اعمستؼقؿ.ىمول شمعومم:
ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱠ (اًمؼصص.)22 :

إن اًمؾجقء إمم اهلل شمعومم ذم طموًمي اًمرساء واًمرضاء هق
اعمطؾقب،ألن اهلل ؾمبحوكف هق مسبى األؾمبوب ،ومؼدر األمقر ،
وسمقده مؼوًمقد يمؾ ؿمئ.
إن اًمبنم مفام أقمطقا مـ اًمؼقة ومفام أقمدوا مـ اًمعدة ،ومنهنؿ
اليسووون ؿمقئو أموم ىمدرة اهلل وقمظؿتف ،وموخلؾؼ ظمؾؼ اهلل ،واألمر
أمره.
وإن كبل اهلل مقؾمك –| -جلل إمم ىمقة مو سمعدهو ىمقة ،وإمم
رقمويي مو سمعدهو رقمويي ،وإمم رىموسمي مو سمعدهو رىموسمي ،وإمم إرادة مو
سمعدهو إرادة ،جلل إمم اهلل شمعومم ،وكعؿ سموهلل ،موظموب مـ دقموه وال
ظموف مـ شمقيمؾ قمؾقف وال ذل مـ الذ سمجوكبف.
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إن اًمظوعملم كسقا ىمدرة اهلل ،وفمـقا أهنؿ ظمورضمقن مـ ىمبضي
اهلل ؾمبحوكف ،إهنؿ ذم همقفؿ يعؿفقن ،وذم فمالهلؿ يسدرون ،إهنؿ
ضموهؾقن سمحؼقؼي أكػسفؿ ،ومـ يمون طموًمف يمذًمؽ ومفق فمومل ًمـػسف
وًمغػمه.
وًمذا جيى احلذر مـفؿ ،ويمشػ طموهلؿ ،واًمبعد قمـ اًمعقش ذم
يمـػفؿ ،ومنهنؿ ال يزيدون اًمـوس إال لال ً
ال وشمبور ًا.
وقمغم اعمسؾؿ أن يدقمق رسمف أن يقومؼف ذم أىمقاًمف وأقمامًمف ،وأن
هيديف إمم اًمطريؼ واًمسبقؾ اًمؼقيؿ ،ومنكف ال هيدي ًمذًمؽ إال هق
ؾمبحوكف ،وجيى أن يؽقن هذا ديدن اعمسؾؿ ،ويزداد ذًمؽ ذم طموًمي
اًمؽرب واًمشدة يمام ومعؾ كبل اهلل مقؾمك –|.-
وسمقـام كبل اهلل مقؾمك -|-موؿمق ًو ذم ـمريؼف إمم (مديـ)
وىمبؾ أن يصؾ إمم شمؾؽ اعمديـي وضمد ذم ـمريؼف مو ًء يسؿك (موء
مديـ) يرد إًمقف اًمـوس يسؼقن رقموءهؿ  ،ويروون همؾقؾفؿ  ،وإن
مـظر اًمرقموة وهؿ يسؼقن رقمقتفؿ -مـ اًمامؿمقيً -مقثػم اًمدهشي عمـ
يـظر ذم أمرهؿ ،ويشوهد طموهلؿ.
ًمق كظرت إمم اًمدالء وهل ذم أؿمطوهنو ظموًمقي ومألى مـ اًمامء،
واظمتالومفو ذم اًمـزع واإلكزال  ،وًمق ؾمؿعً إمم اًمرضمز ممـ يسؼل
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ويـزع اًمدالء  ،وًمق رأيً شمزاطمؿ اعمقار قمغم اًمامء  ،وًمق رأيً
اًمتـوزع سمقـفؿ ومقام يريد يمؾ واطمد أن يتؼدم قمـ صوطمبف وضموره
ًمرأيً قمجب ًو  ،وًمق رأيً قمضالت اًمذراقملم اعمػتقًمتلم وهل شمـزع
ذم اًمدالء  ،وًمق رأيً اًمعرق وهق يتصبى مـ اجلبلم ومـوؾمؿ
اجلسؿ  ،مبؾالً اعمالسمس ،وًمق ؾمؿعً اًمـغامت اًمتل شمصدر مـفؿ
وهؿ يـودون هبو دواهبؿ  ،وًمؽؾ كقع مـ اًمامؿمقي كغؿي همػم كغؿي
األظمرى ومؾؾغـؿ كغؿي  ،وًمؾبؼر كغؿي  ،وًمإلسمؾ كغؿي  ،وًمؾحؿػم
كغؿيً ،مرأيً قمجب ًو.
وًمؼد ًمػً اكتبوه كبل اهلل مقؾمك -|-مـ شمؾؽ األمي
اعمجتؿعي قمغم اًمسؼل،وىمد اسمتعد قمـفؿ امرأشمون شمذودان همـؿفام قمـ
ذًمؽ اعمجتؿع،ومال يزامحون اًمؼقم ذم اًمسؼل ،وشمـتظران صدورهؿ
طمتك شمتؿؽـو مـ اًمسؼل سمدون مزامحي وال مشودة ،طمقو ًء وظمجالً مـ
مزامحي اًمؼقم ،أو لعػ ًو وقمدم ىمدرة قمغم ذًمؽ ،ويمالمهو مـ ـمبقعي
اعمرأة  ،وموعمرأة اًمعوىمؾي شمؼدر وحتؽمم كػسفو ومـ وراءهو،ومؽقػ إذا
يموكً مـ سمقً قمز ومؽوكي ،يمفوشملم اعمرأشملم ،ومنن مزامحي اعمرأة
ًمؾـوس ذم مـتديوهتؿ وذم ىمضوء طمقائجفؿ ًمقس مـ ـمبقعتفو ،سمؾ إذا
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طمصؾ مـفو ؿمئ مـ ذًمؽ ومنكف ؾمؾقك مشلم وظمورج قمـ ـمبقعتفو
اًمتل ظمؾؼفو اهلل قمؾقفو .
وًمؼد رطمؿ كبل اهلل مقؾمك -|-شمؾؽ اعمرأشملم اًمؾتلم
اسمتعدشمو قمـ مزامحي اًمرقموة  ،وًمام ؾملهلام مقؾمك -|-قمـ رس
سمعدمهو قمـ اًمرقموء أضموسمتو سملمريـ :
األول  :أهنام ال يسؼقون أصالً طمتك يصدر اًمرقموء .
اًمثوين  :أن أسمومهو ؿمق يمبػم .
ويبدو -واهلل أقمؾؿ -أن أسمومهو رؾمؿ هلام اخلطي ذم اًمسؼل،
ومؾؽقكف ال يستطقع أن يرد معفام اًمامء عمسوقمدهتام ذم اًمسؼل  ،وًمعدم
وضمقد حمرم هلام ،أرؿمدمهو إمم اًمؽميٌ ،واًمبعد قمـ اعمزامحي ًمؾرقموء
طمتك يصدروا ،صمؿ شمردان سمعدهؿ اًمامء ومطبؼتو ذًمؽ  ،ورسمام يؽقن
ذًمؽ اًمتٍمف صودر ًا مـفام ًمرضموطمي قمؼؾقفام ،وشمغؾى احلقوء
واخلجؾ قمؾقفام طمتك الشمؼعون ذم مزامحي اًمرقموة ،ومؾؾف درمهو ،وؿمؽر
اهلل ؾمعقفام ،وهؽذا ؿملن اعمسؾامت اعمممـوت اًمؼوكتوت اًمسوئحوت
يغضضـ مـ أسمصورهـ  ،وحيػظـ ومروضمفـ  ،ويبتعدن قمـ مقاـمـ
اًمرضمول ذم أي مؽون يموكقا.
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ومتؼدم مقؾمك -|-إمم اًمامء ويمشػ اًمغطوء قمـف وأدمم دًمقه
وكزع هلـ مـ اًمامء وؾمؼك هلـ ،وقمود إمم اًمظؾ مـوضمق ًو ومـودي ًو رسمف ذم
ظمضقع واومتؼور  ،وؾمؽقن واكؽسور.
اظمرج اسمـ أيب ؿمقبي سمسـده قمـ قمؿر سمـ اخلطوب ÷أن
مقؾمكً -|-مام ورد موء مديـ وضمد قمؾقف أمي مـ اًمـوس
يسؼقن ىمول :ومؾام ومرهمقا أقمودوا اًمصخرة قمغم اًمبئر  ،وال يطقؼ رومعفو
إال قمنمة رضمول  ،ومنذا هق سمومرأشملم شمذودان ىمول :موظمطبؽام؟
ومحدصمتوه ،وملشمك احلجر ومرومعف  ،صمؿ مل يستؼ إال ذكقسم ًو واطمد ًا طمتك
رويً اًمغـؿ .ىمول اسمـ يمثػم :اؾمـوده صحقح.
إن كبل اهلل مقؾمك -|-طمبوه رسمف ىمقة ذم ضمسؿف ،وذم
قمؼؾف ،وإيامكف ،ومع ذًمؽ يؾجل إمم مـ طمبوه شمؾؽ اًمؼقة ومقعؽمف
سموًمتؼصػم واًمػؼر ،وأن ال مؾجل مـ اهلل إال إًمقف  .ىمول شمعومم:ﭐ
ﱡﭐﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ

ﱺﱻﱠ(اًمؼصص.)24:
إن هذه اعمبودرة مـ كبل اهلل مقؾمك -|-ذم إقموكي
اًمضعقػ ومسوقمدشمف ذم ىمضوء طموضمتف هلق ظمؾؼ قمظقؿ ّ
طمٌ قمؾقف
اًمديـ احلـقػ .
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إن مقؾمك -|-ظمرج مـ مديـتف ظموئػ ًو يؽمىمى ومـ يموكً
هذه طموًمف ومنكف يبحٌ قمـ مؽون ظمػل اليراه اًمـوس وال حيى أن
يروه طمتك اليـؽشػ أمره ظمشقي أن يد ًّمقا قمؾقف أقمداءه ً ،مؽـ
مقؾمك -|-يبودر إمم ومعؾ اخلػمات  ،ويسوقمد اعمحتوج  ،ويعلم
اًمضعقػ قمغم ىمضوء طموضمتف  ،مػقل ًو أمره إمم ظموًمؼف ومتقيمالً قمؾقف،
ومعؽموم ًو سمضعػف وومؼره أموم رسمف وظموًمؼف .
وهؽذا جيى قمغم اًمذيـ يؼتدون سمرؾمؾ اهلل اًمؽرام-قمؾقفؿ
اًمصالة واًمسالم -ويـتفجقن هنجفؿ ،ويسػمون قمغم ـمريؼفؿ همػم
قموسمئلم سموًمعقائؼ واًمعؼبوت اًمتل يالىمقهنو ذم ـمريؼفؿ إمم اهلل شمعومم .
ًمؼد رضمعً اعمرأشمون إمم مستؼرمهو ،وإمم أسمقفام ،ومهو حتؿالن
ؿمعقر ًا قمجقب ًو قمـ ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي سمودر إمم اًمسؼل هلام وإقموكتفام،
سمعدمو اؾمتػرس قمـ طموهلام ،وأظمؼمشمو أسمومهو سمحوًمف  ،ورسمام أهنام ؾمؿعتو
مـوضموشمف ًمرسمف ،وكؼؾتو شمؾؽ اعمـوضموة إمم أسمقفام.
 ( - 12مُضٖ َ - |-الصّخ الكبري )
ًمام ىموم مقؾمك –| -سموًمسؼك ًمتؾؽ اعمرأشملم اًمضعقػتلم شمقمم
إمم اًمظؾ وطمقد ًا ومريد ًا أيـ يممؿ وضمفف ،وأيـ يتقضمف وأيـ يلوي
وٌيتػل مـ األقمداء اًمذيـ يتوسمعقن أظمبوره ،ويؼتػقن أصمره يمل
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يبطشقا سمف ،جلل إمم رسمف ،اًمعظقؿ اًمبصػم ،واًمسؿقع اًمعؾقؿ ،واًمعزيز
احلؽقؿ ،واًمؾطقػ اخلبػم ،ومشؽو إًمقف طموًمف –وهق ؾمبحوكف أقمؾؿ سمف-
ومنن اإلكسون مفام أقمطل مـ اخلػم ومنكف الزال واليزال ومؼػم ًا إمم
ظموًمؼف ورازىمف وحمققف وممقتف ،ىمول شمعومم :ﱡﭐﱬﱭﱮﱯﱰ
ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ

ﱺﱻﱠ(اًمؼصص.)24 :

ويذيمر سمعض اًمسؾػ :أن اعمرأشملم ؾمؿعتو هذا اًمدقموء مـ
مقؾمك –| -وًمام ىمػؾتو راضمعتلم إمم مؼرمهو ومسؽـفام واضمفتو
أسمومهو سمام رأشمو وؿموهدشمو مـ شمٍمف ذًمؽ اًمػتك كحقمهو ،وملقمجبتو
سمؼقشمف ،وسملدسمف اجلؿ ،وسمؿبودرشمف إلقموكتفام ،وذيمرشمو ألسمقفام مو ؾمؿعتو
مـف مـ ذًمؽ اًمدقموء اًمذي يدل قمغم ىمقة اًمصؾي سموهلل شمعومم
واالقمؽماف هلل شمعومم سمحوضمتف إًمقف مفام أقمطل مـ اخلػم ؾمقاء يمون
يمبػم ًا أو صغػم ًا،
وأن ذًمؽ يدل قمغم وطمشي يعقشفو مقؾمك ذم ـمريؼف .ومؾام
ذطمتو ألسمقفام طمول ذًمؽ اًمػتك وصػتف إطمدامهو سملمريـ:
األول :اًمؼقة.
واًمثوين :األموكي.
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وىمؾام شمتقومر ذم ؿمخص ،صمؿ ـمؾبتو مـ أسمقفام أن يستلضمره ومنكف
ىمقى أملم .ىمول شمعومم :ﱡﭐﲙ ﲚ ﲛﲜﲝﲞ
ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﱠ (اًمؼصص.)26 :

وًمؼد ًمػً يمالم شمؾؽ اًمػتوة ذهـ أسمقفو -ذًمؽ اًمشق اًمؽبػم-
وأمرهو سموًمذهوب إمم مقؾمك ًمدقمقشمف ،واالشمقون سمف ،ويبدو أن مؽوكف
اًمذي آوى إًمقف ًمقس سمعقد ًا قمـفؿ.
واكطؾؼً شمؾؽ اًمػتوة كحق يمؾقؿ اهلل مقؾمك –| -ذم ظمطك
طمثقثي ،وأدب ضمؿ ،وؾمؽم يمومؾ ،وًمسون ـمؾؼ ،وقمزيؿي ىمقييً ،متبؾغف
دقمقة أسمقفو ،وًمعؾفو ىمد شمػرؾمً ذم مقؾمك –| -وهق يسؼل هلام
اًمغرسمي واعمشؼي واًمعـوء ،زيودة قمغم مو رأت مـف وؿموهدت مـ اًمؼقة
واألموكي ،وملرادت االؾمتػودة مـف واًمعطػ قمؾقف ،وهذا مـ األؾمبوب
اًمتل هقلهو اهلل ؾمبحوكف عمقؾمك –| -وًمام وصؾً إًمقف أسمؾغتف
اًمدقمقة ذم أدب رومقع ،ومـطؼ ؾمؾقؿ ،وأظمؼمشمف أن واًمدهو يريد أن
جيوزيؽ وحيسـ إًمقؽ مؼوسمؾ مو ىمدمً ًمـو مـ اخلدمي ذم اًمسؼل.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍ
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ﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕ

.)25

ﲖﲗﲘﱠ (اًمؼصص:

وموؾمتجوب مقؾمك –|ً -متؾؽ اًمدقمقة واكطؾؼ معفو إمم
اسمقفو ،يمقػ ال وهق يعقش وطمشي اًمطريؼ وهمرسمتفو ،اليعرف مـ
يلوي إًمقف ويستلكس سموحلديٌ معف ،والؿمؽ أن ذًمؽ مـ شمـػقس
اًمؽرسموت قمـ اًمـػس ظموصي وهل شمعوين مـ أمقر يمثػمة ،مـ
أقمظؿفو مطوردة األقمداء ،وىمؾي اًمـوس.
ومؾام وصؾ إمم ذًمؽ اًمشق اًمؽبػم قمرومف سمـػسف ،وقمرض قمؾقف
أمره ،وىمص قمؾقف ظمؼمه ،ومؽون مـ يمرم اًمضقوومي ،ومقاىمػ اًمرضمول،
وطمسـ االؾمتؼبول ،ومحويي اًمضقػ واجلور ،وكٍمة اًمضعقػ
واعمظؾقم ،واًمقىمقف لد اًمبوـمؾ وأهؾف ،أن ىمول ذًمؽ اًمشق اًمؽبػم
مرسيو قمـ مقؾمك ،ومطؿئـ ًو وكوس ًا ًمف ،ىمول :ﱡﭐﲋﲌﲍ
ﲎﲏ ﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖ

.)25

ﲗﲘﱠ (اًمؼصص:

مو أمجؾ اًمعبورات اعمضقئي ،سمؾ اعمنمىمي وهل شمؼرع األؾمامع،
وشمسكم اًمـػقس ،وشمثبً اًمعؼقل ،ومتعقد ًمؾـػس هدوءهو وؾمؽقهنو
وأمـفو ،سمعد ىمؾؼفو ورضمػتفو وظمقومفو.
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ويملين سمؿقؾمك –| -يتفؾؾ وضمفف سموًمبنم واًمضقوء،
ويـطؾؼ ًمسوكف أيمثر سموًمشؽر واًمثـوء هلل رب اًمعوعملم ،ويزداد ؿمؿقظم ًو
وصمبوشم ًو ذم اًمطريؼ ،وشمـؼؾى اًمغرسمي واًمقطمشي أًمػ ًي ،واخلقف أمـ ًو،
واًمؼؾؼ واًمقضمؾ هدوء ًا وؾمؽقك ًو ،واًمضعػ ىمق ًة ،واًمػؼر همـ ًو،
واًمتـؼؾ واًمؽمطمول اؾمتؼرار ًا ،واحلزن ومرطمي ،وؿمظػ اًمعقش رظموء.
إ ّن اًمـػس األسم ّقي الشمرىض أن شمعقش قمغم ومتوت اًمعقش ومقائد
اآلظمريـ ،سمؾ السمد أن شمبحٌ قمـ وؾمقؾي شمؽدح مـ ظمالهلو ،وشمشعر
سموًمعزة واالؾمتعالء سمعقد ًا قمـ اعمسلًمي واالؾمتجداء ،وهذا مو وىمع
عمقؾمك –| -طمقٌ قموش مع اًمشق اًمؽبػم قمقشي قمؿؾ ويمدح
يرقمك ًمف اًمغـؿ مؼوسمؾ شمزوجيف إطمدى اسمـتقف ،واشمػؼو قمغم مدة اًمعؼد
اًمالزم واًمؽومؾ سمرلو واظمتقور.
ومرت األيوم ،واكتفً اعمدة اًمزمـقي اعمتػؼ قمؾقفو سملم اًمرضمؾلم،
وملدى مقؾمك مفؿتف ذم ىمقة وأموكي ،واظمتور أشمؿ األضمؾلم وأيمؿؾفام،
وورم اًمشق اًمؽبػم سمام اشمػؼ مع مقؾمك قمؾقف مـ اًمتزويٍ إلطمدى
اسمـتقف.
إن مقؾمك –| -قموش ومؽمة زمـقي مع اًمشق اًمؽبػم واهلل
وطمده هق اًمذي يعؾؿ موذا طمصؾ ًمف ومقفو مـ اعمقاىمػ واعمشوهد،
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واًمذي كعؾؿف كحـ اًمبنم مـ ظمالل اًمـص اًمؼرآين اًمؽريؿ أكف ىمه
أشمؿ األضمؾلم وأيمؿؾفام قمنم ؾمـقات ،ألن االشمػوق سمقـفام يمون قمغم
صمامن ؾمـقات ،ومنن أيمؿؾفو قمنم ًا ومذًمؽ شمػضؾ مـف ويمرم وًمقس
سمنًمزام.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ
ﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ ﲹﲺ
ﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄﳅﳆ
ﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌ ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓ
ﳔﳕﳖﳗﱠ (اًمؼصص.)28-27:

واًمـص اًمؼرآين يصقر ًمـو ؿمقئ ًو مـ مقاىمػ ذًمؽ اًمشق اًمؽبػم
كبل اهلل مقؾمك -|-ومـ شمؾؽ اعمقاىمػ:
كحق ّ
 -1إرؾمول اطمدى اسمـتقف ًمدقمقشمف ومؽووملشمف ًمام ىموم سمف مـ اًمسؼل
ًمبـوشمف.
 -2اؾمتؼبوًمف واالؾمتامع إًمقف وهق يؼص قمؾقف اًمؼصص ،ويبدو
ّ
أن مقؾمك -|-ىمص قمؾقف يمؾ مو طمصؾ مـف وقمؾقف ،وذيمر ًمف
مطوردة األقمداء ًمف.
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 -3مـوسشمف ًمف سمعد أن اؾمتؿع مـف أظمبوره ،وإدظمول اًمرسور
قمؾقف ،وىمول ًمف :ﱡﭐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﱠ ومال
يستطقعقن اًمقصقل إًمقؽ ،وًمقس هلؿ قمؾقـو ـمريؼ.
 -4قمرض قمغم مقؾمك أن يزوضمف اطمدى اسمـتقف ذيطي أن
يؿؽٌ قمـده مدة مـ اًمزمـ ،وال كدري مو احلؽؿي مـ اؿمؽماـمف قمغم
مقؾمك -|-صمامن طمجٍ أو قمنم ًا؟! هؾ ذًمؽ مـ سموب
االؾمتئـوس سمف واًمعقش معف شمؾؽ اًمػؽمة؟ أم أن احلؽؿي اًمدرايي
واعمعرومي سمتٍموموشمف ،وؾمػم طمقوشمف ،ألن اسمـتف ؾمتؽقن ذم اًمـفويي معف،
أم احلؽؿي اًمدوموع قمـف واالـمؿئـون قمؾقف مـ األقمداء؟ أم همػم ذًمؽ
ويمؾ ذًمؽ وهمػمه وارد.
 -5شمرومؼف سمؿقؾمك –| -ومؿع اؿمؽماـمف قمؾقف ومال يريد أن
يشؼ قمؾقف ،وهذه مـ صػوت اًمصوحللم سمعضفؿ مع سمعض.
أمو يمؾقؿ اهلل مقؾمك –| -ومنن ؿمؿقخ كػسف وقمػتفو
دومعً سمف إمم أن يمضمر كػسف صمامن ؾمـقات أو قمنم ًا يرقمك ًمذًمؽ
اًمرضمؾ اًمصوًمح همـؿف ،ويليمؾ وينمب مـ شمعبف ،وال يبؼك قموًمي قمغم
همػمه.
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وًمام ىمه أيمؿؾ األضمؾلم وأمتفام ودع مضقػف هق وأهؾف ًمقعقد
إمم أهؾف وسمالده اًمتل همودرهو مـذ زمـ ،وًمقؼيض اهلل أمر ًا يمون
مػعق ً
ال ،وًمتبدأ طمقوة ومرطمؾي ضمديدة مـ طمقوة مقؾمك –|-
أقمظؿ ممو مر قمؾقف مـ ىمبؾ.
(- 13السحلٕ الربِٕ الثانّٕ ملُضٖ  - |-زحلٕ العُدٔ إىل
الُطو)
إن مـ ؾمــ اهلل شمعومم ذم ظمؾؼف طمـلم اإلكسون إمم وـمـف ،مفام
يمون ذم ذًمؽ اًمقـمـ مـ اًمعـً واًمشؼوء ،وإن كبل اهلل مقؾمك
|ًّ -مام همودر وـمـف سمغػم رل ًو مـف أو اظمتقور ،وهموب قمـف ؾمـلمقمديدة ،سمسبى ضمقر اًمظوعملم قمؾقف ،أقمد قمدشمف ،وقمود إمم وـمـف ،سمعد
شمؿ سمقـف وسملم ذًمؽ اًمشق اًمؽبػم ،واًمذي
مو ىمه ذًمؽ األضمؾ اًمذي ّ
يؼدر سمعنم ؾمـقات ،ويسدل اًمستور قمغم شمؾؽ اًمسـقات اًمعنم ،ال
كدري موذا شمؾؼك ومقفو مقؾمك ،وموذا قمؿؾ ومقفو ،إالّ رقمقف ًمؾغـؿ
ومؼط ،صمؿ قمؼد اًمعزم قمغم اًمرضمقع إمم أهؾف وسمالده ،مستصحب ًو معف ذم
ـمريؼف أهؾف ومتوقمف ،ويؾؼك ذم شمؾؽ اًمرطمؾي مـ اعمشوهد واعمقاىمػ
اًمشئ اًمعظقؿ ،واًمـص اًمؼرآين يبلم ذًمؽ ويقلحف سمدون شمػصقؾ.
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ىمول شمعومم :ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜ ﱝﱞﱟﱠ
ﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧ ﱨﱩﱪ
ﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎ
ﲏ ﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥﱠ(اًمؼصص.)32-29

إن هذا اًمـص اًمؼرآين اًمؽريؿ حيؿؾ ذم ـمقوشمف أظمبور شمؾؽ
اًمرطمؾي سمنجيوز ،ويعرض ًمـو مشوهدهو سموظمتصور،مع اًمتامم ذم اعمعـك،
وهذا مـ سمالهمي اًمؼرآن وومصوطمتف وقمظؿتف.
ًمؼد قمود مقؾمك -|-إمم سمالده سمرومؼي أهؾف ،وسمعض متوقمف،
حيٌ اخلطقإمم سمالده،قمودة يمؾ هموئى يعقد إمم أهؾف وأرلفً ،مؽـ
يػوضمل -|-سمـداءآت ومشوهدات وسمراهلم،مل يعفدهو مـ ىمبؾ
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ذم ـمريؼف ،ممو أصمور ذم كػسف اخلقف واًمقضمؾ واًمؼؾؼ ،واحلذر ،ومـ
شمؾؽ اعمقاىمػ:
 -1مشوهدشمف ًمـور سمعقدة قمـف ،وهق ذم ًمقؾي مظؾؿي مطػمة،ىموصد ًا
االؾمتضوءة هبو،واًمتصؾقي واًمتدومئي.
 -2ؾمامقمف اًمـداء مـ اًمشجرة ذم اًمبؼعي اعمبوريمي ،اًمصودر مـ
اهلل رب اًمعوعملم.
 -3رؤيتف ًمعصوه سمعد إًمؼوئفو وهل متغػمة قمؾقف ذم صقرهتو
وظمؾؼتفو وطمريمتفو ،وظمقومف مـفو.
 -4مـظر يده سمعد أن أظمرضمفو مـ ضمقبف وهل سمقضوء كؼقي مـ
همػم ؾمقء.
 -5وضمقد االـمؿئـون واًمسؽقن سمعد أن يضع يده قمغم ىمؾبف،
رمحي مـ اهلل شمعومم سمف.
هذه اعمقاىمػ اًمعظقؿي اًمتل ؿموهدهو مقؾمك -|-وهق ذم
ـمريؼف إمم أهؾف وسمالده ،مو يموكً ختطر سمبوًمف،وال يمون يتقىمع رؤيتفو
وؾمامقمفو ،وسمـوء قمغم ذًمؽ أصقى سموخلقف وقمدم االـمؿئـونً،مؽـ
قمـويي اهلل شمعومم ًمعبده وشمؽريؿف ًمف ،شمراومؼف مـ اعمفد إمم اًمؾحد.
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إن أقمظؿ مشفد ومقىمػ ىموسمؾف مقؾمك -|-ذم هذه اًمرطمؾي
اًمؼميي هق شمؽؾقػ اهلل شمعومم ًمف سموًمرؾموًمي إمم قمدوه اًمؾدود"ومرقمقن"
اًمذي هرب مـف ذم أول األمر ،وهجر أهؾف وأرلف مـ أضمؾف ،وهذا
حتؼقؼ ًمققمد اهلل شمعومم اًمذي ال ٌيؾػ اعمقعود طمقٌ ـمؿلن أ ّمف سملكف
ؾمبحوكف ؾمػمده إًمقفو،وومقق ذًمؽ ؾمقجعؾف مـ اعمرؾمؾلم .يمام ىمول
ؾمبحوكف :ﱡﭐﱎﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕﱖﱗ
ﱘﱙﱚﱛ ﱜ ﱝﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ
ﱤﱥﱦﱠ (اًمؼصص.)7:

ومـ اعمقاىمػ اًمعظقؿي اًمتل ال ىموهو مقؾمك ذم ـمريؼف ،يمقن
رسمف اًمذي ظمؾؼف يـوديف ،ويتؽؾؿ معف سمدون واؾمطي ،هذا هق اًمػضؾ
كػوذ،أي
اًمعظقؿ ،وهذا هقاًمعطوء اجلزيؾ ،اًمذي ال مـّي ومقف وال
ّ
وأي شمنميػ هذا؟!! شمرضمع سمف يو مقؾمك إمم أمؽ وأهؾؽ
شمؽريؿ ّ
وأقمدائؽ ،سمعد رطمؾتؽ اعمضـقي ،وهمرسمتؽ اعمتعبي ،ومورىمً أمؽ
وأهؾؽ ووـمـؽ ،وأكً ذم طموًمي يرصمك هلو مـ اخلقف
واعمطوردة،واًمغرسمي واًمقطمشي ،متؽٌ ذم همرسمتؽ قمنم ؾمـلم،
واًمشؿس شمنمق قمؾقؽ وشمغرب ،وأكً ظمؾػ همـقامت شمغدو هبو
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وشمروح ،واهلل هق اًمقطمقد اًمذي يعؾؿ مو يؽـف صدرك،ومو يؾقح ذم
ذهـؽ،ومو شملمرك سمف كػسؽ.
إن مو طمصؾ ًمؽ ذم ـمريؼؽ وأكً ذم رطمؾتؽ األومم ،وذم
رقمقؽ ًمؾغـؿ هق كقع مـ االسمتالء،يمام أن مو طمصؾ ًمؽ ذم ـمريؼؽ
وأكً قموئد إمم أهؾؽ ووـمـؽ مـ اعمقاىمػ واعمشوهد اًمعظقؿي هق
كقع مـ االسمتالء أيضو ،وإن يمون هـوك ومرق سملم االسمتالئلم ،وشمؾؽ
االسمتالءات هل ؾمبقؾ اًمتؿؽلم.
ّ
إن هذا هق اظمتقور اهلل شمعومم ًمؽ ،وكعؿ اعمختور ،وكعؿ
االظمتقور .ىمول شمعومم:ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱠ(ـمـف.)13 :
وهل حمبي اهلل شمعومم شمرقموك وشمؽألك ىمول شمعومم :ﱡﭐ ﱘ

ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ (ـمـف.)39:
وهق اصطػوء اهلل شمعومم ًمؽ مـ دون اًمـوس سموًمرؾموًمي واًمؽالم.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ ﱈ

ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱠ (األقمراف.)144:
مو أقمظؿ هذه اًمؼدرة اًمتل حتقط سمؽ يومقؾمك ،ومو أقمظؿ هذا
اًمتؽريؿ اًمذي ومزت سمف مـ سملم ظمؾؼ اهلل ،اظمتقور واصطػوء ،وحمبي
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ويمالم،وكٍم وشمليقد ،وقمؾق ومتؽلم،يمؾ ذًمؽ يليت سمعد ذًمؽ اًمعـوء
اًمذي ال ىمقتف ذم أول طمقوشمؽ ،مو قمؼؾً مـفو ومو مل شمعؼؾ ،واألقمامل
سموخلقاشمقؿ.
وًمؼد طمرم أهؾ االسمتداع مـ اإليامن هبذه اًمصػوت األهلقي-
اعمحبي واًمؽالم واًمرؤيي واًمسامع -اًمتل امتـ اهلل هبو قمغم قمبده
مقؾمك ،-|-وهمػمهو مـ اًمصػوت األظمرى ،اًمتل شمشعر سمرمحي
اهلل شمعومم مـ ظمالهلو،وسمعزشمف وطمؽؿتف ،وقمؾؿف وؾمؿعف وسمٍمه،
وىمدرشمف ومشقئتف ،وإطموـمتف سمؽؾ ؿمئ،وهقؿـتف وضمؼموشمف ،وقم ّؾقه
واؾمتقائف قمغم قمرؿمف ،وأكف سموئـ مـ ظمؾؼفً ،مقس يمؿثؾف ؿمئ وهق
اًمسؿقع اًمبصػم ،وذًمؽ ًمػسود اعمدرؾمي اًمتل كشلوا قمؾقفو ،مدرؾمي
اًمزيغ واإلحلود ،واًمتحريػ واًمتلويؾ واًمتعطقؾ واًمتشبقف واًمتجسقؿ
واحلؾقل.
وصدق اهلل شمعومم اًمؼوئؾ :ﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﱩﱪﱫ ﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱠ (األقمراف:
.)181

إن اًمتؽوًمقػ اًمرسموكقي ًمقسً سموًمشئ اًمقسػم ،إهنو شمؽوًمقػ قمظقؿي
ويمبػمة وصمؼقؾي ،حتتوج إمم رضمول أىمقيوء ذم محؾفو ،وذم شمبؾقغفو إمم
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مهي قموًمقي،
اآلظمريـ ،وحتتوج إمم صؼم ويؼلم ،وشمقيمؾ قمغم اهلل ،و ّ
ومقؾمك -|-مـ أؤًمئؽ اًمرضمول اًمعظامء ،ومؼد صـعف اهلل شمعومم
حمصف طمتك سمؾغ أؿمده ،واؾمتقى قمغم
قمغم قمقـف ،وهمذاه ورسموه و ّ
ؾمقىمف ،ومؽ ّؾػف وأرؾمؾف،سمعد أن أقمطوه اهلل شمعومم احلؽؿ واًمعؾؿ ،ومؼوم
سمام يم ّؾػ سمف ظمػم ىمقوم.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱊﱋﱌﱠ ( اًمؼصص.)14:

 - 14مطالب مُضٖ  - |-مو زبٌ.
وًمام قمؾؿ مقؾمك -|-سمتؽؾقػ اهلل شمعومم ًمف سموًمرؾموًمي،مل
يؽمدد ذم محؾفوً ،مؽـف شمذيمر ؿمقئ ًو مـ مولقف مع ومرقمقن وىمقمف،إكف
قموش أول طمقوشمف ذم ىمٍم ومرقمقن ،ورأى مـ ـمغقوكف وضمؼموشمف اًمشئ
اًمؽثػم ،ومع ذًمؽ طمػظف اهلل مـ سملؾمف وسمطشف ،وهق ذم طموًمي لعػ
ؼؼ ًمفً ،مؽل يستطقع
وهمرسمي ،وـمؾى مقؾمك مـ اهلل شمعومم مطوًمى ُحت ُ
أن يؼقم سملداء مو يم ّؾػ سمف ظمػم ىمقوم ،سمعضفو معـقي ،وسمعضفو طمز،
ومـ شمؾؽ اعمطوًمى مو ذيمره اهلل شمعومم ذم ىمقًمف شمعومم :ﱡﭐ ﲦ
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ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ
ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﱠ(ـمـف.)31:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﲰﲱﲲﲳﲴ ﲵ ﲶﲷ
ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﱠ (اًمؼصص.)34:

وىمد اؾمتجوب اهلل شمعومم ًمعبده مقؾمك مو ـمؾى ،ىمول شمعومم:
ﱡﭐﳕﳖﳗﳘﳙﳚﱠ( ـمـف.)36:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﳐ ﱠ
(اًمؼصص.)35:

ّ
إن هذه اإلضموسموت مـ اهلل شمعومم ًمعبده مقؾمك حتؿؾ ذم ـمقوهتو
اًمرمحي واًمـٍمة واًمغؾبي قمغم اًمعدو ،كٍمة مـ اهلل شمعومم عمقؾمك
وهورون قمغم قمدومهو ومال يصؾ إًمقفام ،وكٍمة مـ هورون ألظمقف
مقؾمك – قمؾقفام اًمسالم -شمتؿثؾ ذم ؿمد أزره وقمضده ،وذم
اًمػصوطمي واًمبقون ،وذم األكس مـ وطمشي اًمطريؼ ،ويمؾ هذا رمحي
مـ اهلل شمعومم يمام ىمول ؾمبحوكف :ﱡﭐﱉﱊ ﱋ ﱌﱍﱎ
ﱏﱐﱠ (مريؿ.)53:
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يؼقل ؾمقد ىمطى-رمحف اهلل شمعوممً(:مؼد ـمؾى إمم رسمف أن ينمح
ًمف صدره ..واكنماح اًمصدر حيقل مشؼي اًمتؽؾقػ إمم متعي ،وحيقؾ
قمـوءه ًمذة ،وجيعؾف داومع ًو ًمؾحقوة ال قمبث ًو يثؼؾ ظمطك احلقوة.
وـمؾى إمم رسمف أن يقرس ًمف أمره ..وشمقسػم اهلل ًمؾعبود هق لامن
اًمـجوح .وإال ومامذا يؿؾؽ اإلكسون سمدون هذا اًمتقسػم؟ موذا يؿؾؽ
وىمقاه حمدودة وقمؾؿف ىموس ،واًمطريؼ ـمقيؾ وؿموئؽ وجمفقل؟!.
وـمؾى إمم رسمف أن حيؾ قمؼدة ًمسوكف ومقػؼفقا ىمقًمف ..وىمد روي
أكف يموكً سمؾسوكف طمبسي ،واألرضمح أن هذا هق اًمذي قمـوه .ويميده
مو ورد ذم ؾمقرة أظمرى مـ ىمقًمف :ﱡﭐﲰﲱﲲﲳﲴ
ﲵﱠ ( اًمؼصص.)34:

وىمد دقمو رسمف ذم أول األمر دقموء ؿمومالً سمنمح اًمصدر وشمقسػم
األمر .صمؿ أظمذ حيدد ويػصؾ سمعض مو يعقـف قمغم أمره ويقرس ًمف
متومف.
وـمؾى أن يعقـف اهلل سمؿعلم مـ أهؾف .هورون أظمقف .ومفق يعؾؿ
قمـف ومصوطمي اًمؾسون ،وصمبوت اجلـون ،وهدوء األقمصوب...
ًمؼد أـمول مقؾمك ؾممًمف ،وسمسط طموضمتف ،ويمشػ قمـ لعػف،
وـمؾى اًمعقن واًمتقسػم واالشمصول اًمؽثػم .ورسمف يسؿع ًمف ،وهق

96

تيمالت قرآىوة

لعقػ ذم طمرضشمف ،كوداه وكوضموه .ومفو هق ذا اًمؽريؿ اعمـون ال ٌُيِ ُ
جؾ
لقػف ،وال يرد ؾموئؾف ،وال يبطل قمؾقف سموإلضموسمي اًمؽومؾي :ﱡﭐﳕ ﳖ
ﳗﳘﳙﳚﱠ( ـمـف.)36:

هؽذا مرة واطمدة ،ذم يمؾؿي واطمدة .ومقفو إمجول يغـل قمـ
اًمتػصقؾ .وومقفو إكجوز ال وقمد وال شملضمقؾ ..يمؾ مو ؾملًمتف أقمطقتف.
أقمطقتف ومعالً .ال شمُعطوه وال ؾمتعطوه؟ وومقفو مع اإلكجوز قمطػ
وأي شمؽريؿ أيمؼم مـ أن
وشمؽريؿ وإيـوس سمـدائف سموؾمؿف "ﳙ" ّ
يذيمر اًمؽبػم اعمتعول اؾمؿ قمبد مـ اًمعبود؟)()1هـ.
صمؿ يمؾػف اهلل شمعومم وأظموه هورون سموًمذهوب إمم"ومرقمقن"
اًمطوهمقي ،وأمرمهو أن ُيؾقـو ًمف ذم اًمؼقلً ،معؾ رمحي اهلل شمعومم شمدريمف،
ويعقد قمام هق ومقف مـ اًمظؾؿ واًمطغقون ،مو أطمؾؿ اهلل سمعبوده؟ سملم هلؿ
قمظؿتف ؾمبحوكف ذم خمؾقىموشمف ،اًمداًمي قمغم وطمداكقتف وشمػرده سموألمر
واًمـفل ،واخلؾؼ واًمتدسمػم ،وسمعٌ ومقفؿ رؾمالً مـفؿ ،مبنميـ
ومـذريـ ،ومخػمه إًمقفؿ كوزل ،وذهؿ إًمقؽ صوقمد.

 - 1يف ظالل القرآن(.)2334/1
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ًمؼد ؾمبؼ ذم قمؾؿ اهلل شمعومم األززم أن ومرقمقن ال يممـ ،ومع
ذًمؽ أمر قمبديف وكبققف -مقؾمك وهورون -قمؾقفام اًمسالم -أن يذهبو
إًمقف ويؽمومؼو سمف ذم احلقار واًمـؼوش ًمعؾف يتذيمر أو ٌيشك ،يمؾ ذًمؽ
مـ أضمؾ أن يرؾمؿ ـمريؼ ًو ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمعومم عمـ يليت
سمعدهؿ،مـ إالكي ذم اًمؼقل ،وشمرومؼ سموآلظمر،واًمصؼم قمغم اعمعوكوة ذم
اًمطريؼ مـ اًمؼريى واًمبعقد ،واًمصديؼ واًمعدو ،واألظمذ
سموألؾمبوب ،وقمدم اًمقلس أو اًمؼـقط ،ومنن اًمؼؾقب قمؾؿفو قمـد اهلل
شمعومم يٍمومفو ويؼؾبفو يمقػ يشوء.
وجيى قمغم مـ يدقمق اًمـوس إمم ديـ اهلل شمعومم أن حيرص قمغم
هدايتفؿ ،وإن مل هيتدوا ،وأن يبؾغفؿ ديـ اهلل شمعومم سمرومؼ وًملم ،وأن
يؾجل إمم اهلل شمعومم سموًمذيمر واًمتبسقح واًمدقموء ،وأن يطؾى مـ اهلل
شمعومم اًمتقومقؼ واًمسداد.
وإن اًمتعوون سملم أومراد اًمبنم قمغم شمبؾقغ ديـ اهلل ،وإظمراج
اًمـوس مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر هلق أمر مطؾقب ،ؾمقاء يمون ذًمؽ وومؼ
كشوط مـفجل ،أو أال مـفجل مودام أن اًمـتقجي واطمدة ،واًمغويي
واطمدة ،وإن ؿمد األزر ذم اًمطريؼ إمم اهلل شمعومم ،وشمقزع األدوار،
واًمتعوون قمغم اًمؼقوم هبو ،هلل مـ األؾمبوب اًمتل دمعؾ اًمعؿؾ
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كوضمحو ،ودمعؾ اًمـػقس وصموسمي إمم اعمعوزم يمؾام طمؼؼً ؿمقئ ًو مـ
أهداومفو وهمويوهتو.
وإن ىمصي مقؾمك -|-وـمؾبف مـ رسمف ؾمبحوكف أن يشد
أزره سملظمقف هورون –| -ظمػم ؿموهد قمغم ذًمؽ.
 - 15املُقف الثانْ لفسعُى َملئٌ مو مُضٖ –| .-
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ
(اًمؼصص.)36:

إن هذا اعمقىمػ ٌيتؾػ قمـ اعمقىمػ األول متوم ًو ،مـ اًمضعػ
إمم اًمؼقة ،ومـ اًمتخػل إمم اًمظفقر ،ومـ اعمطوردة إمم اعمقاضمفي،
ومـ اخلقف إمم األمـ ،ومـ اًمقطمشي ذم اًمطريؼ إمم األكس ،ومـ
لقؼ اًمصدر إمم االكنماح ،ومـ اًمتؾعثؿ إمم اًمػصوطمي ،ومـ اًمؽمدد
إمم االكطالىمي ،.حيؿؾ مقؾمك وهورون إمم "ومرقمقن" اعمعجزات
اًمبوهرات ،واًمدال الت اًمؼوهرات ،اًمتل ًمق ٌأًمؼقً قمغم اجلبول
اًمرواد خلشعً وظمضعً واكؼودت ،سمؾ ًمصورت ديموءً .مؽـ
اًمؼؾقب اًمؼوؾمقي واعمغؾػي شمـؽر احلؼوئؼ ،وشمشؽؽ ومقفو ،سمؾ شمؼػ
لدهو سمغق ًو وقمدواك ًو ،وقمـود ًا وضمحقد ًا ،سمؾ أكؽر "ومرقمقن" اًمصوكع

99

من ىبي موسى وفرعون
يمام طمؽك اهلل ذًمؽ قمـف ومؼول :ﱡﭐﱝﱞﱟﱠ ﱡ ﱢﱠ
(اًمشعراء.)23:
وىمول شمعومم :ﱡﭐﳘﳙﳚﳛﳜﱠ(ـمـف.)49:

إهنو صقغي اؾمتػفوم إكؽوري صودرة مـ "ومرقمقن"
إن مقؾمك وهورون أول مو سمودرا" ومرقمقن" ذم دقمقهتام دقمقوه إمم
االقمؽماف سموًمصوكع اخلوًمؼ اًمامًمؽ اعمدسمر هلذا اًمؽقن يمؾف ،يمام ىمول
شمعومم :ﱡﭐﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﱠ(اًمشعراء.)16:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻﲼ
ﲽﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊ
ﳋﳌﱠ(ـمـف.)47:

ومـ اقمؽمف سمذًمؽ ومؼد اقمؽمف سملًمقهقي ذًمؽ اًمصوكع إًمزام ًو،
وأكف صوطمى األمر واًمـفل ،واألؾمامء واًمصػوت احلسـك ،اًمذي
ًمقس يمؿثؾف ؿمئ وهق اًمسؿقع اًمعؾقؿ.
ًمؼد شمؾطػ مقؾمك وهورون ذم دقمقهتام"ومرقمقن" وذًمؽ سمتقضمقف
مـ اهلل شمعومم هلام،ألن اهلدف مـ دقمقشمف هدايتف ،وإظمراضمف مـ
اًمظؾامت إمم اًمـقر.
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ىمول شمعومم :ﱡﭐﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎ ﲏﲐﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﭐﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲠﱠ (ـمـف.)44-42:

إن ذم هذا اًمتقضمقف ؾمـي رسموكقي عمـ يؼقم سمحؿؾ اعمـفٍ اًمرسموين
ويدقمق إًمقف ،وهل أن يتؾطػ سمؿـ يدقمقه ،ويبلم ًمف سموًمدالئؾ
اًمبقـوت،واًمؼماهلم اًمسوـمعوت،مو يدقمق إًمقفً ،معؾف يتذيمر أوٌيشك،
ومقخرج مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر ،ومـ اًمرق إمم احلريي ،طمريي اًمعبقديي
هلل شمعومم ،وإن اًمرومؼ واًمؾلم ذم سمقون احلؼ واًمقصقل إًمقف ،أكػع
وأوىمع ذم اًمـػس اًمبنميي.
يؼقل اسمـ يمثػمرمحف اهلل شمعومم ذم شمػسػمه هلذه اآليي[هذه اآليي
وم قفو قمؼمة قمظقؿي ،وهق أن ومرقمقن ذم همويي اًمعتق واالؾمتؽبور،
ومقؾمك صػقة اهلل مـ ظمؾؼف إذ ذاك،ومع هذا أمر أال ٌيوـمى
ومرقمقن إ ّ
ال سموعمالـمػي واًمؾلم ،وأن دقمقهتام ًمف شمؽقن سمؽالم رىمقؼ ًملم
ىمريى ؾمفؾً ،مقؽقن أوىمع ذم اًمـػقس وأسمؾغ وأكجع ،يمام ىمول شمعومم:
ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜﲝ ﲞ
ﲟ ﲠﲡﲢﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬ

ﲭﲮﱠ (اًمـحؾ.)125:أ.هـ.
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ّ
إن مقاضمفي أهؾ اًمبوـمؾ اعمتؿؽـلم ذم األرض" يمػرقمقن"
وهمػمه ،هلق أمر صعى قمغم اًمـػس،ظموصي وأن اهلل شمعومم سملم هلام أكف
ـمغك ،ألن اًمذي ال يستحل ممـ ظمؾؼف ورزىمف ،وسمقده حمقوه ومموشمف،
ومنكف مـ سموب أومم ال يستحل مـ خمؾقق مثؾف ،ومؼد يبطش سمف ،أو
يس ّػفف،أو يسجـف ،أو يسؾط قمؾقف اًمسػفوء ،وإن هذه اعمقاىمػ مو
هموسمً قمـ" مقؾمك وهورون"-قمؾقفام اًمسالم -ومؼد طمؽك اهلل قمـفام
ذًمؽ ومؼول شمعومم :ﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧ ﲨﲩﲪ
ﲫﱠ (ـمـف.)45:

ًمؽـ مـ يمون اهلل شمعومم معف ومال ٌيوف فمؾ ًام وال سمخس ًو ،وًمؼد
وضمف اهلل شمعومم قمبديف اًمصوحللم سمعدة شمقضمقفوت ذم مقاضمفي
"ومرقمقن" اًمطوهمقي ،وأظمؼممهو أكف-ؾمبحوكف -معفام يسؿع ويرى،
ومـ شمؾؽ اًمتقضمقفوت اًمرسموكقي:
 -1اًمرسقمي ذم شمـػقذ طمجٍ اهلل شمعومم وسمراهقـف ومعجزاشمف .ىمول
اهلل شمعومم :ﱡﭐﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎ ﲏﲐﲑﱠ

(ـمـف .)42:وومرس اسمـ قمبوس -^-ذًمؽ سمؼقًمف :ال شمُبطئو .وسمؼقًمف:
ال شمضعػو .وأي ًو يمون اًمشلن وموًمتقضمقف هلام سموًمصؿقد أموم ومرقمقن،
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واعمبودرة ذم سمقون دالئؾ احلؼ واإلقمجوز ،وقمدم اًمػتقر ذم قمرلفو
وسمقوهنو .واًمقاضمى قمغم يمؾ مـ قمرف ؿمقئ ًو مـ معومل هذا اًمديـ أن
يبودر إمم شمـػقذهو وإرؿمود اًمـوس إًمقفو ،وأن ال يصوب سموًمؽسؾ أو
اخلقر واجلبـ ذم شمبؾقغفو ،مفام ُىمقسمؾ ذم اًمطريؼ مـ اًمصعوب
واًمعؼبوت ،ومفذه ؾمـي األكبقوء ،سمتقضمقف هلؿ مـ اهلل شمعومم.
-2

اًمؾلم ذم اًمؼقلً .مؼقًمف شمعومم :ﱡﭐﲘﲙﲚ ﲛ ﲜ

ﲝﲞﲟﲠﱠ (ـمـف .)44:إن اًمرومؼ ذم مجقع األمقر مو
يمون ذم ؿمئ إال زاكف ،يمام أن اًمغؾظي واًمشدة مو يموكً ذم ؿمئ
إال ؿموكتف ،ويمام أن هذا اًمتقضمقف مـ اهلل عمقؾمك وهورون-
قمؾقفام اًمسالم -ضموء أيضو ًمـبقـو حمؿد -×-ومؼول شمعومم:
ﱡﭐﱉﱊ ﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱫﱠ(آل قمؿران.)159:
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 -3وهذه ؾمـي ذقمقي عمـ حيؿؾقن اعمـفٍ اًمرسموين ويبؾغقكف قمبود
اهلل ،ألن اهلدف إظمراج اًمـوس مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر ،وشمعريػفؿ
سمخوًمؼفؿ ،واخلضقع واًمتذًمؾ ًمف.
 -4قمدم اخلقف ذم اًمؼقوم سموًمرؾموًمي اًمرسموكقي .إن مـ ـمبقعي
اًمـػس اًمبنميي أن يعؽمهيو ؿمئ مـ اخلقف ،وهق قمغم درضموت
متػووشمي ،واًمذيـ حيؿؾقن اعمـفٍ اًمرسموين يدريمقن شمبعوشمف ،ومو يؽمشمى
قمغم شمبؾقغف وكنمه،ومقؾمك وهورون-قمؾقفام اًمسالم -وىمع هلام ؿمئ
مـ اخلقف مـ ـموهمقي قمٍممهو "ومرقمقن"،أن يبطش هبام ،ويعتدي
قمؾقفام ،ألول وهؾي يؾتؼقون معف ،جلفؾف مـ ضموكى ،وًمظؾؿف
وـمغقوكف وضمؼموشمف مـ ضموكى آظمر ،واهلل ذيمر ذًمؽ ذم يمتوسمف ومؼول
شمعومم :ﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭ
ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﱠ(ـمـف.)46-45:

إن اهلل شمعومم اظمتور مـ ظمؾؼف مـ حيؿؾ رؾموًمتف،ويؼقم سمـنمهو
وشمبؾقغفو،وذم مؼدمي همالء األكبقوء واًمرؾمؾ-قمؾقفؿ أومضؾ اًمصالة
وأشمؿ اًمتسؾقؿ -وضموء ذم وصػفؿ ذم يمتوب اهلل اًمعزيز :ﱡﭐ ﲧ
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ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲ ﲳﲴ
ﲵﱠ (األطمزاب.)39:

يؼقل اسمـ يمثػم قمـد شمػسػمه هلذه اآليي[:يؿدح شمبورك
وشمعومم"اًمذيـ يبؾغقن رؾموالت اهلل" أي :إمم ظمؾؼف ويمدوهنو
سملموكتفو"،وٌيشقكف" أيٌ :يوومقكف وال ٌيوومقن أطمد ًا ؾمقاه ،ومال
متـعفؿ ؾمطقة أطمد قمـ إسمالغ رؾموالت اهلل" .ويمػك سموهلل طمسقب ًو"
أي :ويمػك سموهلل كوس ًا ومعقـ ًو.
وؾمقد اًمـوس ذم هذا اعمؼوم -وذم يمؾ مؼوم -حمؿد رؾمقل اهلل
× -ومنكف ىموم سملداء اًمرؾموًمي وإسمالهمفو إمم أهؾ اعمشورقواعمغورب ،إمم مجقع أكقاع سمـل آدم ،وأفمفر اهلل يمؾؿتف وديـف وذقمف
قمغم مجقع األديون واًمنمائع ،ومنكف ىمد يمون اًمـبل يبعٌ إمم ىمقمف
ظموصي ،وأمو هق-صؾقات اهلل قمؾقف -ومنكف ُسم ِعٌ إمم مجقع اخلؾؼ
قمرهبؿ وقمجؿفؿ :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗﲘﱠ (األقمراف.)158:
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ث مؼوم اًمبالغ قمـف أمتف مـ سمعده ،ومؽون أقمغم مـ ىموم هبو
صمؿ ور َ
سمعده أصحوسمف ،سمؾغقا قمـف يمام أمرهؿ سمف ذم مجقع أىمقاًمف وأومعوًمف
وأطمقاًمف ،ذم ًمقؾف وهنوره ،وطمرضه وؾمػره،ورسه وقمالكقتف ،ومريض
اهلل قمـفؿ وأرلوهؿ.
صمؿ ورصمف يمؾ ظمؾػ قمـ ؾمؾػفؿ إمم زموكـو هذا ،ومبـقرهؿ يؼتدي
اعمفتدون ،وقمغم مـفجفؿ يسؾؽ اعمقومؼقن ،ومـسلل اهلل اًمؽريؿ
اعمـون أن جيعؾـو مـ ظمؾػفؿ].هـ
مو أمجؾ ؾمػمة اًمسؾػ اًمصوًمح مـ األكبقوء واًمرؾمؾ ،ومـ ؾمور
قمغم هنجفؿ واىمتػك أصمرهؿ ،ويمقػ ٌيشك أو ٌيوف مـ يمون اهلل
شمعومم معف سموًمـٍم واًمتليقد ،اكؼذ كقطم ًو ومقؾمك ويقكس مـ اًمغرق،
وإسمراهقؿ مـ اًمـور ،وقمقسك وحمؿد مـ اًمؼتؾ ،وأهؾؽ مـ قموداهؿ،
ومل يستجى هلداهؿ ،وأظمذ يمالً سمذكبف ،وصدق اهلل اًمؼوئؾ :ﱡﭐﲒ
ﲓﲔﲕﱠ(اًمػجر.)14:
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 - 16العاقبٕ الُخّنٕ لفسعُى َملئٌ.
ًمؼد اىمتضً طمؽؿي اهلل شمعومم أن يؽقن ًمؽؾ خمؾقق مـ ظمؾؼف
سمدايي وهنويي،وال يبؼك إ ّ
ال وضمفف اًمؽريؿ ،ىمول شمعومم:
ﱡﭐﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ

ﲌﲍﲎﲏﲐﱠ (اًمؼصص.)88:
وىمول شمعومم :ﱡﭐﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔ
ﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚ ﲛﲜﲝﲞ
ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﱠ (آل قمؿران)185:

وىمول شمعومم :ﭐﱡﭐﳉﳊ ﳋ ﳌﳍﳎﳏ
ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﱠ (االكبقوء)35:

وىمول شمعومم:

ﱡﭐﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱠ

(اًمعـؽبقت)57:

وًمؼد ذيمر اهلل شمعومم ًمـو ذم يمتوسمف أطمقال يمثػم مـ ظمؾؼف ،أومراد
وجمؿققموت ،مـ اًمذيـ ـمغقا ودمؼموا وشمؽؼموا ذم األرض سمغػم
احلؼ،سمؾ سمغق ًو وقمدواك ًو،يمام ضموء ذم وصػ ومرقمقن وضمـقده ،ذم ىمقًمف
شمعومم :ﱡﭐﱎﱏﱐ ﱑ ﱒﱓﱔﱕ
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ﱖﱗﱘﱙ ﱚ ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱠ (يقكس)91:

وسملم ًمـو -ؾمبحوكف -يمقػ أظمذهؿ ،وأكف-ؾمبحون-أظمذ يمالً سمذكبف،

ومؼول سمعد أن ذيمر اهلل شمعومم كقطم ًو ،وإسمراهقؿ،وًمقـم ًو ،وؿمعقب ًو،
وهقد ًا ،وصوحلو،ومقؾمك -قمؾقفؿ اًمسالم  -وىمقمفؿ.
ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘ ﱙ
ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ

ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭﱮﱠ (اًمعـؽبقت.)41:

وىمد وقمد اهلل شمعومم قمبوده اًمصوحللم سموًمـٍم واًمػقز اعمبلم،
واًمغؾبي واًمتؿؽلم ،ومؼول شمعومم :ﱡﭐ ﲞ ﲟﲠﲡﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨ ﲩﲪﲫﲬﱠ (اًمصووموت-171:

.)173

وًمؼد سمذل رؾمقل اهلل مقؾمك -| -ضمفد ًا قمظق ًام مع
ومرقمقن ومؾئفً ،مؽـفؿ أقمرلقا قمـف وشمـؽروا ًمف،سمؾ لوىمقا ذرقم ًو سمف
وسمدقمقشمف ،ووىمػقا لده ،حيووروكف ،وجيودًمقكف ،ويـوىمشقكف،
ويشقهقكف ،ومع ذًمؽ وىمػ كبل اهلل مقؾمك -|-وىمقف
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يؼٍم ذم شمبؾقغ مو يم ّؾػ سمف مـ رسمف،
اجلبول اًمرواد قمغم ديـف،ومل ّ
وشمرومؼ سمػرقمقن ومؾئف ذم دقمقشمف ،وصؼم قمغم مو الىمك مـفؿ ذم
اًمطريؼ مـ اعمتوقمى واعمطوردة واعمشوق واألذى ،ووىمػقالده
مقاىمػ خمزيي ،ومـ شمؾؽ اعمقاىمػ اًمسقئي:
 -1اًمتؽذيى سمآيوت اهلل شمعومم،واالؾمتؽبور قمـفو.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙ
ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱠ

(آل

قمؿران.)11:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ
ﲿﳀ ﳁ ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﱠ
(األكػول)52:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ
ﱦﱧﱠ(ألكػول)54:

ىمول شمعومم :ﱡﭐﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨ ﲩﲪ

ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﱠ(يقكس.)75:
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وىمول شمعومم :ﱡﭐﱩﱪ ﱫ ﱬﱭﱮﱯ

ﱰﱠ(اعمممـقن.)46:
وىمول شمعومم :ﱡﭐﲞ ﲟﲠﲡﲢﱠ(اًمؼصص)4:

وىمول شمعومم :ﭐﱡﭐﱼ ﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃ
ﲄﲅ

ﲆ

ﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

ﲍ ﲎﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔﲕﲖ
ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﱠ(هموومر)37-36:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﲔﲕﲖ ﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﱠ
(اًمدظمون)31:

 -2وصؿفؿ عمقؾمك -|-سملكف ؾموطمر.ومسحقر .وأن مو ضموء
سمف ؾمحر.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶ
ﱷﱸﱠ(األقمراف)119:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﲫﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ
ﲱﲲﲳﲴ ﲵ ﲶﲷﲸﲹﱠ

(هموومر.)24-23:
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وىمول شمعومم :وىمول شمعومم :ﱡﭐﲙﲚﲛ ﲜ ﲝﲞﲟ
ﲠﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩﲪ
ﲫﲬﱠ (االرساء)111:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷﲸﲹ
ﲺﲻﱠ(يقكس)76:

 -3اهتؿقا مقؾمك وىمقمف سموًمػسود ذم األرض.
ىمول

شمعومم:

ﭐﱡﭐﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﱠ(األقمراف.)127:
وىمول شمعومم :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱠ
(يقكس)79:

 -4ىمتؾفؿ ألسمـوء سمـل ارسائقؾ ،واؾمتحقوء كسوئفؿ.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱿﲀﲁﲂﲃﱠ (األقمراف)141:
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وىمول شمعومم :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ ﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖ ﱗﱘ
ﱙﱚﱛﱜﱠ (اسمراهقؿ)6:

 -5اإلكؽور ًمرسمقسم ّقي رب األرسموب.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱠ (اًمشعراء)23:

 -6اًمعزم قمغم ىمتؾ مقؾمك واًمتخؾص مـف.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱿ ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ
(اًمؼصص)9:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔ ﱠ
(هموومر)26:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﱣﱤﱥﱦ ﱧ ﱨﱩﱪ
ﱫﱬﱭﱮ ﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱵﱶﱷﱸ ﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
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ﲁ ﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﱠ
(هموومر)28:

 -7ادقموء ومرقمقن اًمرسمقسم ّقي.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭ
ﱮﱯﱰ ﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﱠ (اًمؼصص)38:

 -8ادقموؤه اًمؽامل ذم اًمرأي واًمدالًمي.

ىمول شمعومم :ﱡﭐ ﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤ

ﲥﲦﲧﲨﲩﱠ(هموومر.)29:
إمم همػم ذًمؽ مـ اعمقاىمػ اعمشقـي مـ ومرقمقن وىمقمف ،ذم طمؼ
اهلل شمعومم وأكبقوئف ورؾمؾف.
وىمد أظمذ اهلل شمعومم ومرقمقن وىمقمف أظمذ قمزيز مؼتدر ،و ّسملم اهلل
ًمـو ذم يمتوسمف،أكف ـمغك،وملظمذه اهلل شمعومم سموًمغرق ًمقؽقن قمؼمة عمـ
ظمؾػف.
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ومؼول شمعومم :ﱡﭐﲠﲡﲢﲣﲤﲥﱠ (ـمـف)24:
وىمول شمعومم :ﱡﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﱠ(ـمـف)43:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﱕﱖﱗﱘ ﱙ ﱚﱛ
ﱜﱝﱞﱟﱠ (اًمبؼرة)51:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜﱠ (ـمـف)78:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱠ (آل قمؿران)11:

وىمول

شمعومم:

ﱡﭐﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

ﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿ ﱠ
(األقمراف)113:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﳃﳄﳅ ﳆ ﳇﳈﳉ
ﳊﳋﳌﳍﱠ(األقمراف)131:

ﱡﭐﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁ
ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﱠ(األكػول)52:

وىمول شمعومم :ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
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ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ
ﱦﱧﱠ (األكػول)54:

ومـ اًمعوىمبي اًمسقئي ًمػرقمقن وضمـقده ،أهنؿ يعرلقن قمغم اًمـور
همدو ًا وقمشق ًو ،ويقم اًمؼقومي يذىمقن أؿمد اًمعذاب.
ىمول شمعومم :ﱡﭐ ﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ (هموومر)46:

ومل يؼع مو طمؾ هبؿ إ ّ
ال سمعد مو أكذروا ،ىمول شمعومم :ﱡﭐﲡﲢﲣ
ﲤﲥﲦ ﭐ ﭐﱠ (اًمؼؿر)41:
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 - 17الدزَس َالعرب املطتفادٔ.
رض ؾمػم األكبقوء واعمرؾمؾلم -اًمذيـ اظمتورهؿ اهلل -
* -إن َقم َ
شمعومم ،-واصطػوهؿ مـ ظمؾؼف ،-قمغم األؾمامع هلق أمر مفؿ،
ومطؾقب ،ومفؿ اًمؼدوة اًمطقبي اًمتل محؾً اعمـفٍ اًمرسموين ،وـمبؼتف ذم
أكػسفؿ ،صمؿ دقمقا اًمبنم إمم اقمتـوىمف وشمطبقؼف ،وال ىمقا ذم ؾمبقؾ ذًمؽ
مـ اعمتوقمى واعمشوق مو اهلل سمف قمؾقؿ ،ومع ذًمؽ طمػظفؿ اهلل شمعومم،
ومؽـفؿ ذم األرض ،وسف قمـفؿ يمقد قمدوهؿ ،وذم معرومي
ؾمػمهؿ ظمػم زاد ذم اًمطريؼ إمم اهلل شمعومم.
* -إن اًمٍماع سملم احلؼ واًمبوـمؾ ؾمـي مـ ؾمــ اهلل شمعومم،مو
دامً اًمساموات واألرض ،ال يزول هذا اًمٍماع إ ّ
ال سمزوال هذا
اًمؽقن .ومو وىمع سملم مقؾمك -|-وومرقمقن ومؾئف مـ هذا
اًمبوب.
* -إن اهلل شمعومم أظمؼم أن اًمتؿؽلم ذم األرض ؾمقؽقن عمقؾمك
ومؾئف ،وأن اًمدائرة اًمسقئي ؾمتؽقن قمغم ومرقمقن ومؾئف .ىمول شمعومم:
ﱡ ﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
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ﲼ ﲽ ﲾﲿﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱇ ﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱠ

(اًمؼصص:

.)6-5
*ّ -
إن ـمريؼي اًمؼرأن ذم قمرض اعمشوهد أو األطمداث ،جيؿؾ
واليػصؾ  ،وًمؽـ هذا اإلمجول يرى ومقف اًمـوفمر يملكام ؿموهد اًمؼصي
أواحلدث -يمومؾي أومتؽومؾي،وهذا مـ سمالهمي اًمؼرأن اًمؽريؿ
وإقمجوزه ،وهذا يمظمذ مـ ىمصي أظمً مقؾمك مـ احلدث طمقٌ
دمغم ذًمؽ ذم قمدة حموور:
األ ول  :األ م واسمـتفو ومودار سمقـفام ذم ؿملن مقؾمك – |–.
اًمثوين  :اًمدور اًمذي ىمومً سمف أظمً مقؾمك .
اًمثوًمٌ :احلقار اًمذي دار سملم أظمً مقؾمك وآل ومرقمقن .
اًمراسمع  :رضمققمفو إمم أمفو سموًمبشورة اًمعظقؿي سمرضمقع مقؾمك
–| -إًمقفـ .
* -إن اهلل ؾمبحوكف ظمؾؼ اجلـ واإلكس ًمعبودشمف وطمده دون مـ
ؾمقاه ،وهداهؿ اًمـجديـ ،وأولح هلؿ اًمطريؼلم سمقاؾمطي رؾمؾف
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اًمؽرام ،وىمد سمؾغقا اًمـوس موأكزل إًمقفؿ ،وأول شمؽؾقػ ـمؾبقه مـفؿ
قمبودة اهلل وطمده ،وقمدم االذاك سمف.
* -ضمعؾ ؾمبحوكف مـ ؾمـتف اسمتالء اًمـوس سمعضفؿ سمبعض .يمام
ىمول شمعومم :ﱡﭐﲍﲎ ﲏﲐﱠاآليي (حمؿد)4:

يمام ضمعؾ مـ ؾمـتف اًمتداومع ومقام سمقـفؿ .يمام ىمول شمعومم :ﱡﭐﲠ
ﲡﲢﲣ ﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩ

ﲪﲫﲬﲭﲮﱠ (اًمبؼرة.)251:
طمرم اًمظؾؿ قمغم كػسف،
* -إن مـ قمدل اهلل وومضؾف ومـتف أكف ّ
وضمعؾف سملم قمبوده حمرم ًو .ىمول شمعومم :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﱠ
(اًمؽفػ .)49:وىمول شمعومم :ﱡﭐﳥﳦﳧﳨ ﳩ ﱠ
(ومصؾً)46:

وذم احلديٌ اًمؼدد اًمصحقح ":يوقمبودي إين طمرمً اًمظؾؿ
قمغم كػز وضمعؾتف سمقـؽؿ حمرمو ومال شمظوعمقا"رواه مسؾؿ .وىمد فمؾؿ
ومرقمقن وىمقمف كبل اهلل مقؾمك وىمقمف ،واعمظؾقم هق اعمـتٍم ذم
اًمـفويي .ؾمقاء ذم احلقوة اًمدكقو ،أو اآلظمرة.
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*ّ -
إن سمعض ظمؾؼ اهلل يمتبً قمؾقف اًمشؼووة ذم اًمدكقو واآلظمرة،
ومقشؼك سمف مـ يمون حتً وال يتف ،أو طمقًمف ،ومـ أوًمئؽ "ومرقمقن
اعمثبقر"ذًمؽ اًمرضمؾ اًمطوهمقي ،اًمذي ادقمك اًمرسمقسمقي ،يمام طمؽك اهلل
قمـف ﱡﭐﱡﱢﱣﱤﱥﱠ (اًمـوزقمـوت)24:

ووصػف اهلل سموًمطغقون ويمثرة اًمػسود ذم األرض،ىمول شمعومم:
ﱡﭐﱿﲀﲁ ﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋ ﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱠ (اًمػجر-11:

)14

وىمول شمعومم :ﱡﭐ ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯ

ﲰﲱﲲﱠ (اًمؼصص)4:

*ّ -
إن مـ أقمظؿ ومسود ومرقمقن ادقموؤه اًمرسمقسمقي واألًمقهقي ،صمؿ
ذسمحف ألسمـوء سمـل إرسائقؾ ظمقوم ًو قمغم مؾؽف وكػسف مـفؿ .وًمق
اؾمتسؾؿ هلل شمعومم واؾمتجوب ًمسعد ذم اًمداريـ ،وًمؽـ هلل شمعومم
احلؽؿي اًمبوًمغي.
* -إن اعمخووف اًمبحريي أ ّي ًو يموكً ؾمقاء يموكً أمقاضم ًو ،أو
همرىم ًو ،أو طمققاكوت مـ طمققاكوت اًمبحر ،أوفمؾامت ،أو همػم ذًمؽ ممو
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يتصقره اإلكسون قمغم مثؾ ذًمؽ اًمرلقع اًمصغػم اًمضعقػ أو همػمه،
شمرضمع أمـ ًو وـمؿلكقـي وهدوء ًا وؾمؽقـي سمتدسمػم اهلل شمعومم هلو ،ومفق
اخلوًمؼ اعمٍمف اًمذي سمقده مؾؽقت يمؾ ؿمئ ،إذا أراد ؿمقئ ًو ىمول ًمف
يمـ ومقؽقن.
* -إن سمققت اجلبوسمرة ىمد يقضمد ومقفو االظمؽماق،إ ّمو مـ داظمؾفو
أومـ ظمورضمفو ،وإذا ىمقي اًمتقيمؾ قمغم اهلل ًمدى اإلكسون ىمقيً
قمزيؿتف،وإذا أظمذ سموألؾمبوب اًمنمقمقي ذم اًمقصقل إمم األهداف ومنن
اهلل شمعومم يسفؾ ًمف اًمطريؼ ويؾلم ًمف اًمؼؾقب وجيعؾ اهلل ًمف مع
اًمعرس يرس ًا ،اكظر إمم مو هقله اهلل هلذا اًمرلقع وهق ذم اعمفد ،ال
يعرف شمقيمالً ،وًمقس ًمف قمزيؿي وال ىمدرة ،وال يعرف وؾمقؾي وال
هدوم ًو وال هموي ًي ،وهق ذم ىمبضي مـ يريد ذسمحف واًمتخؾص مـف ،وًمقس
أي شمردد ذم ذًمؽ وهق داظمؾ داره وسملم ضمـقده وهمؾامكف ،ومع
ًمديف ّ
ذًمؽ هقل اهلل ًمف مـ يعطػ قمؾقف ويداومع قمـف ،وجيودل ومرقمقن ذم
أمره وهق ال يشعر سمذًمؽ ،وملصبح قمدو ًا وطمزك ًو ًمػرقمقن ذم داظمؾ
داره ،ومع ذًمؽ سف اهلل قمـف سمطش ومرقمقن وفمؾؿف وـمغقوكف،
ومع إسار زوضمي ومرقمقن ودوموقمفو قمـ االقمتداء قمغم ذًمؽ اًمطػؾ،
اؾمتجوب ومرقمقن هلو ،مع ختقومف مـف ويمرهف ًمذًمؽ ،واؾمتـػرت
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ظمدمفو ًمؾعـويي سمؿقؾمك -| -ومؽ ّؾػتفؿ اًمبحٌ قمـ اعمرلعوت
ًمؽل يؼؿـ سمنرلوقمف وإـمعومف ،ومحرضن وطمووًمـ أن يرلعـفً ،مؽـف
طمرم
امتـع قمـ ذًمؽ ،ومؾؿ يؾؼؿ صمديو قمغم اإلـمالق ،ألن اهلل شمعومم ّ
ذًمؽ قمؾقف حلؽؿي يريدهو ؾمبحوكف.
* -إن مـ يرشمؽى ظمطقئي -مفام يموكً-ومنكف يصبح لعقػ
اعمقىمػ،ظموئػ اًمـػس ،وهذا يمظمذ مـ مقىمػ مقؾمك-|-
ًمام اىمؽمف شمؾؽ اخلطقئي -،وهل ىمتؾ اًمؼبطل -وملصبح ظموئػ ًو مـ أن
يـؽشػ أمره ألوًمئؽ اًمؼقم اًمذيـ يؽمسمصقن سمف وهق ذم اعمفد ،ومؽؿ
طمووًمقا ىمتؾف ،واًمتخؾص مـف ،ومؽقػ وىمد وىمع مـف مو يسئ إًمقفؿ.
ومعغم اًمعوىمؾ أن يصقن كػسف مـ اًمقىمقع ذم اًمزالت ،طمتك يؽقن
قمزيز اجلوكى،مطؿئـ اًمـػس ،وإن فمؾؿ،يمام طمصؾ ًمـبل اهلل
يقؾمػ.-| -
* -إن اهلل ؾمبحوكف إذا أراد ؿمقئو هقل ًمف أؾمبوسمف ،وإن اهلل
ؾمبحوكف ىمودر قمغم إجيود ذًمؽ اًمشئ مـ دون أؾمبوب ،وًمؼد ؾمبؼ ذم
قمؾؿ اهلل شمعومم األززم أن قمبده مقؾمك | ؾمقؽقن مـ اعمرؾمؾلم.
يمام ؾمبؼ ذم قمؾؿف شمعومم أكف ؾمقؼع ذم أيدي أقمدائف وهق ـمػؾ رلقع
ًمقؽقن هلؿ قمدو ًا وطمزك ًو .ومفقل اهلل شمعومم ًمعبده اًمضعقػ مـ حيػظف
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ويؽػؾف ،ويرقموه مـ داظمؾ سمققت أقمدائف ،وهؿ اليشعرون موذا
شمؽقن اًمعوىمبي.
* -إن اإلكسون مفام ارشمؽى مـ اًمذكقب واخلطويو ومنن أسمقاب
اهلل مػتقطمي سموًمؾقؾ واًمـفور ،ومال يؼـط اإلكسون واليقلس مـ قمػق
اهلل ورمحتف ومغػرشمف ،وإن أقمظؿ ذكى قميص اهلل سمف هق اًمنمك.
ومعغم يمؾ مـ وىمع ذم ظمطقئي ؾمقاء يموكً يمبػمة أو صغػمة أن
يتقب إمم اهلل شمعومم ويستغػره ويتقب إًمقف ويـدم قمغم ذًمؽ،
وٌيؾص ذم شمقضمفف إمم اهلل وال يعقد إمم ذًمؽ .
*ً -مقعؾؿ ورصمي األكبقوء أن اًمطريؼ اًمصحقح هق ـمريؼ األكبقوء
ومؾقصؼموا وًمقحتسبقا قمغم مو يالىمقن ذم ـمريؼفؿ وًمقدقمقا رهبؿ أن
هيدهيؿ اًمسبقؾ اعمستؼقؿ وأن يـجقفؿ مـ يمقد اًمؽوئديـ  ،وطمؼد
احلوىمديـ ،ومؽر اًماميمريـ  ،أؾمقة سموألكبقوء ذم ذًمؽ  ،وال يستعجؾقا
اًمطريؼ  ،ومنن اًمـٍم سمقد اهلل شمعومم ،ﱡﭐ ﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉ
ﲊﲋﲌﱠ (آل قمؿران.)126:

* -إن اًمرضمؾ اعمصؾح ذم هذه احلقوة ىمد جيد معوكوة ذم داظمؾ
اًمـػس ،ومعوكوة ذم اًمطريؼ ،ومعوكوة مـ ىمؾي اًمزاد ،وأكقس اًمطريؼ،
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ومعوكوة ممـ ؾمقؾؼوهؿ أمومف ،يمقػ يلوي إًمقفؿ ،ويمقػ يؼص ظمؼمه
قمؾقفؿ ،ويمقػ يستؼبؾقكف؟.
ًمؽـ اًمرضمؾ اعمممـ سموهلل ،واًمقاصمؼ سمـٍمه ،واعمتقيمؾ قمؾقف طمؼ
اًمتقيمؾ ،يؾجل إًمقف ويعتصؿ سمف ويترضع إًمقف ،ومفق اخلوًمؼ اًمرازق
وهق اعمحقل واعمؿقً ،وهق اًمـوومع وسمقده مؼوًمقد األمقر ،ال راد ًمام
ىمه ،وال موكع ًمام أقمطك ،وال مذل عمـ أقمز  ،وال معز عمـ أذل.
ًمؼد جلل مقؾمك –| -سمجالل اهلل وقمظؿتف ومدقموه ومحوه
وهقل ًمف مـ األؾمبوب وـمرق اخلػم اًمشئ اًمؽثػم.
* -إن مـ ـمبقعي اعمرأة اخلجؾ واحلقوء ،واًمضعػ وقمدم
اًمؼدرة قمغم مزامحي اًمرضمول ،وهذا يمظمذ مـ طمول شمؾؽ اعمرأشملم
اًمؾتلم شمذودان همـؿفام قمـ ذًمؽ اعمجتؿع،ومال يزامحون اًمؼقم ذم
اًمسؼل ،وشمـتظران صدورهؿ طمتك شمتؿؽـو مـ اًمسؼل سمدون مزامحي
وال مشودة ،وموعمرأة اًمعوىمؾي شمؼدر وحتؽمم كػسفو ومـ وراءهو،ومؽقػ
إذا يموكً مـ سمقً قمز ومؽوكي ،ومنن مزامحي اعمرأة ًمؾـوس ذم مـتديوهتؿ
وذم ىمضوء طمقائجفؿ ًمقس مـ ـمبقعتفو ،سمؾ إذا طمصؾ مـفو ؿمئ مـ
ذًمؽ ومنكف ؾمؾقك مشلم وظمورج قمـ ـمبقعتفو اًمتل ظمؾؼفو اهلل قمؾقفو .
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* -إن اإلكسون مفام أقمطل مـ ىمقة ذم ضمسؿف ،وذم قمؼؾف ،وذم
مجقع ضمقارح ،ومفل مـ اهلل شمعومم ،ومعؾقف أن يؾجل إمم مـ طمبوه شمؾؽ
اًمؼق ة ومقعؽمف سموًمتؼصػم واًمػؼر ،وأن ال مؾجل مـ اهلل إال إًمقف .
وهذا يمظمذ مـ مقىمػ مقؾمك -|-سمعد مو ؾمؼك ًمؾؿرأشملم.
ىمول شمعومم :ﱡﭐﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲ ﱳﱴﱵﱶ

ﱷﱸﱹﱺﱻﱠ (اًمؼصص ،)24:مػقل ًو أمره إمم اهلل ومتقيمالً
قمؾقف  ،ومعؽموم ًو سمضعػف وومؼره أموم رسمف وظموًمؼف .
*ّ -
إن إقموكي اًمضعقػ ومسوقمدشمف ذم ىمضوء طموضمتف هلق ظمؾؼ
قمظقؿّ ،
طمٌ قمؾقف اًمديـ احلـقػ ،وإن كبل اهلل مقؾمك-|-
سمودر إمم ومعؾ اخلػمات  ،وؾموقمد اعمحتوج  ،وأقمون اًمضعقػ قمغم
ىمضوء طموضمتف
وهؽذا جيى قمغم اًمذيـ يؼتدون سمرؾمؾ اهلل اًمؽرام-قمؾقفؿ
اًمصالة واًمسالم -ويـتفجقن هنجفؿ ،ويسػمون قمغم ـمريؼفؿ همػم
قموسمئلم سموًمعقائؼ واًمعؼبوت اًمتل يالىمقهنو ذم ـمريؼفؿ إمم اهلل شمعومم .
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* -إن اًمؼقة ،واألموكي ،ىمؾام شمتقومر ذم ؿمخص،وىمد وصػ هبام
مقؾمك -|-ذم ىمقل شمعومم :ﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﱠ (اًمؼصص.)26:

* -إن اعمرأة هلو أن شمبدي رأهيو ،وشمسعك ذم حتؼقؼف ،وهذا يمظمذ
مـ مقىمػ اسمـي ذًمؽ اًمشق اًمؽبػم اًمتل ىمصً قمغم أسمقفو ظمؼم مقؾمك
وملمرهو أسمقهو أن شمدقمقه ،ومذهبً إًمقف ،ذم ظمطك طمثقثي ،وأدب ضمؿ،
وؾمؽم يمومؾ ،وًمسون ـمؾؼ ،وقمزيؿي ىمقييً ،متبؾغف دقمقة أسمقفو ،وًمام
وصؾً إًمقف أسمؾغتف اًمدقمقة ذم أدب رومقع ،ومـطؼ ؾمؾقؿ ،وأظمؼمشمف
أن واًمدهو يريد أن جيوزيؽ وحيسـ إًمقؽ مؼوسمؾ مو ىمدمً ًمـو مـ
اخلدمي ذم اًمسؼل .ىمول شمعومم :ﱡﭐﱼ ﱽ ﱾﱿ
ﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋ
ﲌﲍﲎﲏ ﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
ﲘﱠ (اًمؼصص.)25:

* -إن مـ مقاىمػ اًمرضمول اًمؽبور،وطمسـ أظمالىمفؿ ،يمرم
اًمضقوومي ،،وطمسـ االؾمتؼبول ،ومحويي اًمضقػ،واطمؽمام واجلور،
وكٍمة اًمضعقػ ،واعمظؾقم ،واًمقىمقف لد اًمبوـمؾ وأهؾف ،وهذا
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يمظمذ مـ مقىمػ ذًمؽ اًمشق اًمؽبػم قمـدمو قمرض قمؾقف مقؾمك
| -أمره وطموًمف ،ومؼول مرسيو قمـ مقؾمك ،ومطؿئـ ًو وكوس ًاًمف ،ىمول :ﱡﭐﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕ
ﲖﲗﲘﱠ(اًمؼصص.)25:

*ّ -
إن اًمـػس األسم ّقي الشمرىض أن شمعقش قمغم ومتوت اًمعقش
ومقائد اآلظمريـ ،سمؾ السمد أن شمبحٌ قمـ وؾمقؾي شمؽدح مـ ظمالهلو،
وشمشعر سموًمعزة واالؾمتعالء سمعقد ًا قمـ اعمسلًمي واالؾمتجداء ،وهذا مو
وىمع عمقؾمك –| -طمقٌ قموش مع اًمشق اًمؽبػم قمقشي قمؿؾ
ويمدح يرقمك ًمف اًمغـؿ مؼوسمؾ شمزوجيف إطمدى اسمـتقف ،واشمػؼو قمغم مدة
اًمعؼد اًمالزم واًمؽومؾ سمرلو واظمتقور.
* -إن اًمقوموء سموًمعؼقد واإلًمتزام هبو مـ اإلؾمالم ،وال جيقز
اإلظمالل هبو ،أو كؼضفو ،واهلل شمعومم يؼقل :ﱡﭐﱺﱻﱼﱽ

ورم سمام اًمتزم سمف
ﱾﱠاآليي (اًمامئدة )1:وكبل اهلل مقؾمكّ ّ -|-
مع ذًمؽ اًمشق اًمصوًمح،وأكف أدى أيمؿؾ األضمؾلم.
* -إن مـ ؾمــ اهلل شمعومم ذم ظمؾؼف طمـلم اإلكسون إمم وـمـف،
مفام يمون ذم ذًمؽ اًمقـمـ مـ اًمعـً واًمشؼوء ،وإن كبل اهلل مقؾمك
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|ًّ -مام همودر وـمـف سمغػم رل ًو مـف أو اظمتقور ،وهموب قمـف ؾمـلمقمديدة ،سمسبى ضمقر اًمظوعملم قمؾقف ،أقمد قمدشمف ،وقمود إمم وـمـف ،سمعد
شمؿ سمقـف وسملم ذًمؽ اًمشق اًمؽبػم ،واًمذي
مو ىمه ذًمؽ األضمؾ اًمذي ّ
يؼدر سمعنم ؾمـقات .ومعغم يمؾ مغؽمب أن يػؽر ذم اًمعقدة إمم أهؾف
وسمالدهً ،مؽل يؼقم سمام يستطقع قمؾقف مـ االصالح ،سملم أهؾف
وذويف،إىمتداء سمـبل اهلل مقؾمك -|-ومنكف ًمام ىمه أيمؿؾ
األضمؾلم وأمتفام ودع مضقػف هق وأهؾف ًمقعقد إمم أهؾف وسمالده اًمتل
همودرهو مـذ زمـ سمعقد.
* -إن اإلسمتالءات اًمتل ىمد حتصؾ ًمإلكسون ذم اًمطريؼ ىمد
شمؽقن هل ؾمبقؾ اًمتؿؽلم ذم اًمقاىمع ،وإن مو طمصؾ عمقؾمك
| -ذم ـمريؼف وهق ذم رطمؾتف األومم ،وذم رقمقف ًمؾغـؿ ،هقكقع مـ االسمتالء،يمام أن مو طمصؾ ًمف ذم ـمريؼف وهق قموئد إمم أهؾف
ووـمـف مـ اعمقاىمػ واعمشوهد اًمعظقؿي هق كقع مـ االسمتالء أيضو،
وإن يمون هـوك ومرق سملم االسمتالئلم ،وشمؾؽ االسمتالءات ًمعؾفو يموكً
هل ؾمبقؾ اًمتؿؽلم.
* -إن اًمتؽوًمقػ اًمرسموكقي ًمقسً سموًمشئ اًمقسػم ،إهنو شمؽوًمقػ
قمظقؿي ويمبػمة وصمؼقؾي ،حتتوج إمم رضمول أىمقيوء ذم محؾفو ،وذم شمبؾقغفو
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مهي قموًمقي،
إمم اآلظمريـ ،وحتتوج إمم صؼم ويؼلم ،وشمقيمؾ قمغم اهلل ،و ّ
ومقؾمك -|-مـ أؤًمئؽ اًمرضمول اًمعظامء ،ومؼد صـعف اهلل شمعومم
حمصف طمتك سمؾغ أؿمده ،واؾمتقى قمغم
قمغم قمقـف ،وهمذاه ورسموه و ّ
ؾمقىمف ،ومؽ ّؾػف وأرؾمؾف،سمعد أن أقمطوه اهلل شمعومم احلؽؿ واًمعؾؿ ،ومؼوم
سمام يم ّؾػ سمف ظمػم ىمقوم.
*ً -مؼد ؾمبؼ ذم قمؾؿ اهلل شمعومم األززم أن ومرقمقن ال يممـ،
ومع ذًمؽ أمر قمبديف وكبققف -مقؾمك وهورون -قمؾقفام اًمسالم -أن
يذهبو إًمقف ويؽمومؼو سمف ذم احلقار واًمـؼوش ًمعؾف يتذيمر أو ٌيشك ،يمؾ
ذًمؽ مـ أضمؾ أن يرؾمؿ ـمريؼ ًو ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمعومم عمـ يليت
سمعدهؿ،مـ إالكي ذم اًمؼقل ،وشمرومؼ سموآلظمر،واًمصؼم قمغم اعمعوكوة ذم
اًمطريؼ مـ اًمؼريى واًمبعقد ،واًمصديؼ واًمعدو ،واألظمذ
سموألؾمبوب ،وقمدم اًمقلس أو اًمؼـقط ،ومنن اًمؼؾقب قمؾؿفو قمـد اهلل
شمعومم يٍمومفو ويؼؾبفو يمقػ يشوء.
* -جيى قمغم مـ يدقمق اًمـوس إمم ديـ اهلل شمعومم أن حيرص
قمغم هدايتفؿ ،وإن مل هيتدوا ،وأن يبؾغفؿ ديـ اهلل شمعومم سمرومؼ
مر ذم ىمصي مقؾمك وهورون مع ومرقمقن ،وأن يؾجل إمم اهلل
وًملم،يمام ّ
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شمعومم سموًمذيمر واًمتبسقح واًمدقموء ،وأن يطؾى مـ اهلل شمعومم اًمتقومقؼ
واًمسداد.
* -إن اًمتعوون سملم أومراد اًمبنم قمغم شمبؾقغ ديـ اهلل ،وإظمراج
اًمـوس مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر هلق أمر مطؾقب ،ؾمقاء يمون ذًمؽ وومؼ
كشوط مـفجل ،أو أال مـفجل مودام أن اًمـتقجي واطمدة ،واًمغويي
واطمدة ،وإن ؿمد األزر ذم اًمطريؼ إمم اهلل شمعومم ،وشمقزع األدوار،
واًمتعوون قمغم اًمؼقوم هبو ،هلل مـ األؾمبوب اًمتل دمعؾ اًمعؿؾ
كوضمحو ،ودمعؾ اًمـػقس وصموسمي إمم اعمعوزم يمؾام طمؼؼً ؿمقئ ًو مـ
أهداومفو وهمويوهتو.
وإن ىمصي مقؾمك -|-وـمؾبف مـ رسمف ؾمبحوكف أن يشد
أزره سملظمقف هورون –| -ظمػم ؿموهد قمغم ذًمؽ.
* -إن اهلل شمعومم اظمتور مـ ظمؾؼف مـ حيؿؾ رؾموًمتف،ويؼقم
سمـنمهو وشمبؾقغفو،وذم مؼدمي همالء األكبقوء واًمرؾمؾ-قمؾقفؿ أومضؾ
اًمصالة وأشمؿ اًمتسؾقؿ -وضموء ذم وصػفؿ ذم يمتوب اهلل اًمعزيز:
ﱡﭐﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲ ﲳ
ﲴﲵﱠ(األطمزاب.)39:
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يؼقل اسمـ يمثػم ذم شمػسػمه هلذه اآليي[:وؾمقد اًمـوس ذم هذا
اعمؼوم -وذم يمؾ مؼوم -حمؿد رؾمقل اهلل -×-ومنكف ىموم سملداء
اًمرؾموًمي وإسمالهمفو إمم أهؾ اعمشورق واعمغورب ،إمم مجقع أكقاع سمـل
آدم ،وأفمفر اهلل يمؾؿتف وديـف وذقمف قمغم مجقع األديون واًمنمائع،
ومنكف ىمد يمون اًمـبل يبعٌ إمم ىمقمف ظموصي ،وأمو هق-صؾقات اهلل
قمؾقف -ومنكف ُسم ِعٌ إمم مجقع اخلؾؼ قمرهبؿ وقمجؿفؿ :ﱡﭐ ﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﱠ (األقمراف.)158:

ث مؼوم اًمبالغ قمـف أمتف مـ سمعده ،ومؽون أقمغم مـ ىموم هبو
صمؿ ور َ
سمعده أصحوسمف ،سمؾغقا قمـف يمام أمرهؿ سمف ذم مجقع أىمقاًمف وأومعوًمف
وأطمقاًمف ،ذم ًمقؾف وهنوره ،وطمرضه وؾمػره،ورسه وقمالكقتف ،ومريض
اهلل قمـفؿ وأرلوهؿ.
صمؿ ورصمف يمؾ ظمؾػ قمـ ؾمؾػفؿ إمم زموكـو هذا ،ومبـقرهؿ يؼتدي
اعمفتدون ،وقمغم مـفجفؿ يسؾؽ اعمقومؼقن ،ومـسلل اهلل اًمؽريؿ
اعمـون أن جيعؾـو مـ ظمؾػفؿ].هـ
* -إن اهلل شمعومم ًمقؿفؾ ًمؾظومل وال هيؿؾف ،صمؿ يلظمذه سمعد ذًمؽ
أظمذ قمزيز مؼتدر ،وهذا مو طمصؾ ًمػرقمقن وهمػمه مـ األمؿ اًمظوعمي،
وىمد أظمؼمكو رسمـو ؾمبحوكف سمذًمؽ ذم يمتوسمف ،وال يظؾؿ رسمؽ أطمد ًا .ومؼول
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شمعومم :ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝﱞﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬﱭﱮﱠ(اًمعـؽبقت.)41:

* -إن احلؼ ىمد يـتٍم سمجقد اًمضعػوء ىمبؾ ضمقد األىمقيوء ،ومال
أي ضمفد يؼقم سمف ،ومنن مممـ آل ومرقمقن ،وأظمً
حيؼرن اإلكسون ّ
مقؾمك ،وأمف ،وآؾمقي ،يموكقا لعػوء ،ومع ذًمؽ ىمومقا سملدوار قمظوم
ذم كٍمة احلؼ.
* -إن اهلل شمعومم وقمد قمبوده اًمصوحللم سموًمـٍم واًمػقز اعمبلم،
واًمغؾبي واًمتؿؽلم ،ومؼول شمعومم :ﱡﭐ ﲞ ﲟﲠﲡ
ﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫﲬﱠ

(اًمصووموت.)173-171:

ومال يتعجؾ اًمصوحلقن ـمريؼفؿ،أو متؾ كػقؾمفؿ ،وال
يستقطمشقا مـ ىمؾي اًمـوسيـ،أو اًمسوًمؽلم ،ومنن األكبقوء-قمؾقفؿ
اًمصالة واًمسالم-سمدءوا ـمريؼفؿ ومرادى،ومام وهـقا ًمام أصوهبؿ،
ﱡﭐﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹ
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ﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿ ﱠ

(األقمراف(113 :

ومام

لعػقا ومو اؾمتؽوكقا ،وًمـو ومقفؿ اإلىمتداء واإلشمسوء ،واهلل شمعومم وزم
اًمصوحللم.
يمتبف وطمرره اًمراضمل قمػق رسمف.
د /أمحد سمـ قمبداًمؾف اًمعامري اًمزهراين
همػر اهلل ًمف وًمقاًمديف،وًمسوئراعمسؾؿلم .آملم.
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(اآلِات اليت َزد فًّا ذكس ملُضٖ  - |-مع فسعُى).
ﱡ ﭐﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿ ﱠ (األقمراف:
)113

ﱡﭐﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ ﳈ ﱠ

(األقمراف( 114 :

ﱡ ﭐﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋ ﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒ ﲓ
ﲔﲕﲖﲗﱠ(األقمراف) 127 :

ﱡﭐﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬﲭﲮﲯﲰﱠ(يقكس)75 :
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