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اإلى والدي االأمّي  الذي ك�ن ال يتمكن من قراءة �صيء مكتوب   
�صوى )ربع ي�س(.

اإلى اأمي االأمية التي ال يتوقف �صوت القراآن يف بيته�.  

اإلى زوجتي التي حّفظت بن�ته� كت�ب اهلل.   

اإلى اأهل القراآن حيث ك�نوا.   





 ١١ 

املقدمة 

�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيد �خللق �أجمعني حممد بن 
عبد�هلل ُمبّلغ �لوحي �لأمني، �أما بعد.

وت�سب�ط  �أهله�ا  عالق�ات  تنظ�م  �لت�ي  �أخالقه�ا  مهن�ة  ل�كل 
وعا��ش  �لأخ�الق  متّث�ل  م�ن  وخ�ر  ت�سور�ته�م،  وتغ�ذي  �س�لوكهم 
ملسو هيلع هللا ىلص  حمم�د  ر�س�ولنا  �لق�ر�آن  �أه�ل  وخ�ر  �لق�ر�آن،  �أه�ل  ه�م  به�ا، 

�لذي كان خلقه �لقر�آن.

وميث�اق  وف�اء  عه�د  عالق�ة  بالق�ر�آن  �لق�ر�آن  �أه�ل  عالق�ة  ولأن 
للمالم�ح  �إ�س�ار�ت  يح�وي  ملخ��ش  تدوي�ن  م�ن  ب�د  ل  كان  �لت�ز�م؛ 
قي�م  �إحي�اء  يف  ي�س�هم  �ل�ذي  �ل�س�ريف،  �مليث�اق  له�ذ�  �لقيمي�ة 
ليتمكن�و�  وُخّد�م�ه،  وطالب�ه  حافظي�ه  نفو��ش  يف  �لك�رمي  �لق�ر�آن 
وذل�ك  �جل�س�يمة.  و�مل�س�وؤولية  �لعظي�م،  �ل�س�رف  ه�ذ�  حم�ل  م�ن 

من خالل متثل قيم و�أخالق �أهل �لقر�آن.

مرجع�ا  وت�سب�ح  �أخالق�ي  كع�رف  �لقي�م  ه�ذه  تعم�ل  وح�ني 
ت�سب�ح  حينه�ا  �له�وى؛  �س�اومها  كلم�ا  �لنف��ش  �إلي�ه  حتتك�م  نف�س�يا 
حتت�وي  �س�عورية  ب�سحيف�ة  يك�ون  م�ا  ميثاقا.�أ�س�به  �لقي�م  ه�ذه 
ل�سب�ط  كمعي�ار  نف�س�ه  يف  ويحّكم�ه  �لإن�س�ان  يلتزم�ه  عه�د  عل�ى 

تفكره و�سعوره و�سلوكه.
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ميث�اق  �أعظ�م  ف�اإن  �لأخالق�ي  ميثاقه�ا  مهن�ة  ل�كل  �أن  وكم�ا 
�لنفو��ش  بن�اء  يت�م  وحت�ى  نف�س�ه،  �لق�ر�آن  ه�و  �لق�ر�آن  حلمل�ة 
بع��ش  �إحي�اء  م�ن  فالب�د  �لعظي�م  �مليث�اق  به�ذ�  للوف�اء  ومعاجلته�ا 
�لتز�م�ه  في�سع�ف  �لق�ر�آن  حام�ل  ع�ن  تغي�ب  ق�د  �لت�ي  �ملع�اين 
�س�مات  ب�ني  �لرب�ط  عب�ار�ت  بع��ش  وهن�ا   . �لعظي�م  �لق�ر�آن  مبيث�اق 

هذه �لقيم وبني كونها معيار� للوفاء مبيثاق �لقر�آن �لعظيم:

�ل�سرف: حقيقته عهد يقوم �لنف�ش  يلزم من تلقى �لت�سريف �أن 
يحرتم �لتكليف.

�لوفاء: عهد باأد�ء �حلق و�لعناية بالتمام كلما ز�د �لبتالء.

�للتز�م  : وثيقة يف �لذهن ت�سبط عالقة �لعقل و�لنف�ش.

�لإح�سان: معيار ل يغيب عن نظر �لإن�سان، �سابط مل�ستوى �لأد�ء 
�حل�سي و�ملعنوي.

�لأخوة : عهد �أوجبه �لإ�سالم. 

�ل�سرب:  و�سية �ملوؤمنني للثبات على �حلق. 

�ل�سكر : دين يلزم �لنفو�ش بال�سعي يف حماب �ملنعم. 

�جلماعة : عهد وبيعة يف �لرقاب. 

�لعد�وة : عهد من �هلل للخلق بعد�وة �إبلي�ش. 

بع��ش  عل�ى  �ل�س�وء  لتلق�ي  �لق�س�رة  �ملدّون�ة  ه�ذه  ج�اءت  لق�د 
غ�ر  و�لنتق�اء  �ل�س�ريع،  �لعر��ش  نه�ج  منتهج�ًة  �لعميق�ة،  �ملع�اين 
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�لناحي�ة  م�ن  �ملع�ارف  تد�عي�ات  يف  تعّم�ق  دون  للمو�سوع�ات،  �ل�س�امل 
ه�و  �لغر��ش  �أن  ذل�ك  و�لدر��س�ات،  �لبح�وث  يف  �ملتبع�ة  �لبحثي�ة 
م�ن  �لر�غ�ب  ليتمك�ن  �لأ�س�لوب،  ور�س�اقة  �لر�س�الة،  و�س�ول  ت�س�هيل 
م�ن  �لأدن�ى  باحل�د  عن�اء،  دون  �ثنت�ني  �أو  و�ح�دة  جل�س�ة  يف  قر�ءته�ا 

�لرتكيز و�سفاء �لذهن.

�لفهم  وح�سن  عنده،  �لقبول  لها  �هلل  يكتب  �أن  ورجائي  �أملي 
و�لعمل عند �خللق. 



 ١٤ 



 ١٥ 

ميثاق ال�شرف

 الن�ص�أة ال�صريفة 

�خت�اره  مهم�ة،  ل�ه  ق�ادٍم  ع�ن  مالئكت�ه    �هلل  �أخب�ر 
ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعال�ى:  �هلل  ق�ال  ل�ه.  و�ختاره�ا  له�ا،  �هلل 

ٻ  پ  پ  پ  پ())).

�ل�ذي  �لختي�ار  مج�رد  م�ن  �لتكري�م  مالم�ح  ظه�رت  وق�د 
�س�فك  م�ن  �لمالئك�ة  يخ�س�اه  كان  م�ا  يخال�ف  �س�ياق  ف�ي  ج�اء 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ     ( قال�و�:  حي�ن  �لأر��ش  ف�ي  و�لإف�س�اد  �لدم�اء 
ڦ(،  ڤ   ڤ   ڤ   )ڤ   تعال�ى:  �هلل  فق�ال  ٿ()))؛  ٺ   ٺ  
�لخليف�ة  ه�ذ�  مهم�ة  ف�ي  �هلل  يعلم�ه  خي�ٍر  �إل�ى  �إ�س�ارة  ه�ذ�  وف�ي 

بع�ده.  م�ن  ذريت�ه  و�س�يرة  و�س�يرته 

بي�ده،  تعال�ى  �هلل  خلق�ه  حي�ن  �لتكري�م  معال�م  �أول  ب�د�أت  ث�م 
عّلم�ه  ث�م  ل�ه،  ي�س�جدو�  �أن  �لمالئك�ة  و�أم�ر  روح�ه،  م�ن  في�ه  ونف�خ 
عي�س�ها  رغ�د  م�ن  ومّكن�ه  �لجن�ة  و�أ�س�كنه  �لمالئك�ة  يعلم�ه  ل�م  علًم�ا 

تع�ب. ول  ك�د  ب�ال 

�سورة �لبقرة، �آية: ٣٠.  (((

�سورة �لبقرة، �آية: ٣٠.  (((
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ولق�د  �ل�س�ريفة  �لمقام�ات  به�ذه  �لإن�س�ان  م�س�يرة  ب�د�أت  لق�د 
بالت�س�ريف  �لأر��ش)  )خالف�ة  �ل�س�ريفة  مهمت�ه  �لإن�س�ان  ��س�تقبل 
عظيم�ة،  ِحَك�م  �لت�س�ريف  له�ذ�  كان  ولق�د  و�لمتي�از.  و�لتكري�م 
ي�س�هل  حي�ث  �لتكلي�ف؛  تحّم�ل  م�ن  �لإن�س�ان  تمكي�ن  �أهمه�ا:  م�ن 

�أكرم�ه. مم�ن  ب�ه  ُيكّل�ف  م�ا  يتقب�ل  �أن  �لتكري�م  تلق�ى  م�ن  عل�ى 

 عالقة الت�أثير بين الت�صريف والتكليف 

ما �لعالقة بين �لت�سريف و�لتكليف؟  

كيف يوؤثر �لت�سريف في جودة �لأد�ء؟ 

�لإن�س�ان   ل�دى  �أخالق�ي  كميث�اق  �لت�س�ريف  يعم�ل  كي�ف 
�لخ�سو��ش؟  وج�ه  عل�ى  �هلل  كت�اب  حمل�ة  ول�دى  عموًم�ا، 

فطرًيا  ��ستعد�ًد�  �لد�خلي  تكوينها  في  تحمل  �لب�سرية  �لنف�ش 
ُيمّكنها من فهم �لتكريم ومالحظته، وحين تالحظ �لنف�ش مقامات 
فاإنها  لها،  ُوهبت  �لتي  �لتكريم  ومعالم  بها،  حظيت  �لتي  �ل�سرف 

ت�سبح م�سطرة لقبول �لتكليف �لذي نتج من هذ� �لت�سريف .

وهذ� يعني: �أن من ��ست�سعر �لت�سريف �حترم �لتكليف. 

يبقى  فاإنه  ناله،  �لذي  لل�سرف  م�ستح�سًر�  �لإن�سان  كان  فكلما 
منتبًها ل�سلوكه، حتى ل يفعل ما ل يليق بذلك �ل�سرف.

لكي  �لإن�سان  تحفيز  في  �لت�سريف  لتوظيف  طرق  ثالثة  وهناك 
يتقن ويحترم �لتكليف �لذي هو �لعمل: 
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�لت�سريف قبل �لتكليف: وهو تقديم �لمتياز�ت لالإن�سان قبل . )
ح�سن  فيه  ُيفتر�ش  �سخ�ش  �أنه  �أ�سا�ش  على  بالعمل  تكليفه 
�لوفاء، و�أن هذ� �لتكريم �سيجعله مديًنا بالف�سل، و�سيدفعه 
�إلى �ل�سعي للمحافظة علي هذ�  ��ست�سعاره للتميز �لذي ناله 
�لف�سل  تجاهل هذ�  و�ستمنعه مروءته من  و�لتكريم،  �لتميز 
ا في �أد�ءه  �أو ن�سيان هذ� �لتميز، وبالتالي فاإنه �سيتميز �أي�سً

وفي �سلوكه. 

م�ن  ل�دى  �ل�س�خ�سية  ب�س�مات  مره�ون  �لطريق�ة  ه�ذه  ونج�اح 
�لتكري�م  يحت�رم  ل  ا  �س�خ�سً كان  ف�اإذ  �لختي�ار،  علي�ه  يق�ع 
عم�ل  لتقدي�م  ي�س�عى  ول�ن  فق�ط،  بالمتي�از�ت  �س�يتمتع  فاإن�ه 

�متي�از�ت. م�ن  ب�ه  تمت�ع  بم�ا  لئ�ق 

�لت�سريف بعد �لتكليف: وهو �أن نطلب من �أي �إن�سان �أن يوؤدي . )
�أو �متياز�ت نوعية �إذ� هو �أدى  عماًل ما، ثم نعده بمكافاأة 
يعملون  �ل�سفقة  هذه  يقبلون  و�لذين  وتميز.  بنجاح  عمله 
وفي �أذهانهم جمال �لعاقبة، وجمال �للحظة �لتي �سينالون 

فيها نتيجة عطائهم ومكافاأة مثابرتهم. 

يمن�ح  �ل�ذي  ووف�اء  ب�س�دق  مره�ون  �لطريق�ة  ه�ذه  ونج�اح 
�أو  ظالًم�ا،  كان  ف�اإذ�  �لمكاف�اأة،  بتقدي�م  ويِع�د  �لمتي�از، 
وه�و  وع�وًد�  يق�دم  لأن�ه  بوع�ده،  يف�ي  ل�ن  فاإن�ه  لئيًم�ا، 

به�ا.  �لوف�اء  ي�س�تطيع  ل  �أن�ه  م�س�بًقا  يعل�م 



  ميثاق أهل القرآن  

 ١٨ 

فيت�م . ٣ �ل�س�ابقتين؛  �لطريقتي�ن  بي�ن  تجم�ع  �لثالث�ة  �لطريق�ة 
�لوع�د  م�ع  بالعم�ل،  تكليف�ه  يت�م  ث�م  �أوًل،  �لتكري�م  تقدي�م 
�أو  عمل�ه  ف�ي  نج�ح  ه�و  �إذ�  و�لتكري�م  �لتمي�ز  م�ن  بمزي�د 

من�ه. ُطِل�ب  م�ا  وف�ق  �أد�ه 

ينال  فالجميع  للعمل؛  �لفر�سة  للجميع  تعطي  �لطريقة  وهذه 
�لتكريم منذ �لبد�ية، ومن يكون �أهاًل لهذ� �لتكريم ويكون ذ� 
نف�ش كريمة ومروءة وحياء �سيثابر في عمله، في�ستحق مزيًد� 
من �لعطايا و�لهبات بعد �إنجاز �لعمل، فاإن �لذي �أكرمه قبل 

�أن يعمل لن يتخلف عن �إكر�مه بعدما عمل. 

ث�م  بعبادت�ه،  كّلفه�م  ث�م  �آدم،  بن�ي  ك�ّرم  ق�د    و�هلل 
ف�ي  �لج�ز�ء  وح�س�ن  بالتمكي�ن  �لعم�ل؛  �أح�س�نو�  ه�م  �إن  وعده�م 

�لقيام�ة.  ي�وم  كر�مت�ه  د�ر  وف�ي  �لدني�ا 

معامل�ة  عامل�ك  فق�د  �لبد�ي�ة،  من�ذ  ويخت�ارك  يكرم�ك  وم�ن 
من�ك  يح�دث  وحي�ن  �لأد�ء.  ح�س�ن  منه�م  ُينَتَظ�ر  �لذي�ن  �لنب�الء 
�لت�س�ريف  خ�س�ر�ن  ه�ي  �لنتيج�ة  ف�اإن  �لنظ�رة  ه�ذه  يخال�ف  م�ا 

للمحا�س�بة.  و�لتعر��ش  �لمتي�از�ت  و�س�حب 

 مع�لم �صرف اأهل القراآن 

�أبرز معالم �لت�سريف �لتي �ساحبت هذ� �لكتاب �لعزيز ما يلي: 

لفًظا . ) و�أح�سنه  و�أكمله  �لكالم   وهو خر  �أنه كالم �هلل 
ومعنى.
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چ  . ) چ   )چ    : ق�ال  للخل�ق،  ر�سي�ه  �هلل  �أن 
ڌ())). ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ  

٣ .  جربي�ل  �ملالئك�ة  �أ�س�رف  ل�ه  �خت�ار    �أن�ه 
ملسو هيلع هللا ىلص.  حمم�د  �خلل�ق  �أ�س�رف  قل�ب  عل�ى  ب�ه  لين�زل 

رم�س�ان) . 4 )�س�هر  �ل�س�هور  خ�ر  نزول�ه  لوق�ت    و�خت�ار 
�لق�در).  )ليل�ة  �للي�ايل  وخ�ر 

�لأر�ش . 5 من  وخرته  �لبقاع  خر  �لنزول  ملكان    و�ختار 
)مكة �ملكرمة). 

بع�د . 6 �خلل�ق  ِخ�رة  نزول�ه  زم�ن  يف  وتلقي�ه  بحمل�ه  كّل�ف 
�أجمع�ني.   �ل�سحاب�ة  �لر�س�ل؛ 

ومع كل هالة �ل�سرف هذه فقد تحّمل هذ� �لكتاب وتحّمل م�سوؤولية 
خدمته و�لعناية به؛ �لأ�سر�ف من �لنا�ش جياًل بعد جيل. 

�إنك بحفظك لكتاب �هلل �أو بخدمتك لكتاب �هلل، تختار �لوقوف 
في �سل�سلة �ل�سرف، فاأنت لهم خلف وهم لك �سلف.

�لنا�ش  ي�سطف  كثيرة  طو�بير  �لحياة  في  وت�ساهد  ترى  و�سوف 
فيها، لكنك هنا في �سف �أهل �لقر�آن، فاأنظر �أين و�سعك �هلل. 

 لقد و�سعك �هلل في �سل�سلة �ل�سرف �بتد�ًء .

لقد ��ستعملك في حمل كالمه حفًظا وتالوة و�إمامة.

�سورة �ملائدة، �آية: ٣.  (((
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 �أو ��ستعملك في خدمته بالتعليم �أو �لرعاية و�لعناية.

�لحي�اة،  مج�الت  ف�ي  �لنا��ش  ت�وزع  لم�اذ�  �أن�ت؟!....  لم�اذ� 
وخا�ست�ه؟  �هلل  �أه�ل  م�ع  لتك�ون  ب�ك  وج�يء 

�أي  يحّمل�ك  �أن  قب�ل  ل�ك  �هلل  منح�ه  �ل�ذي  �لت�س�ريف  �إن�ه 
بالتكري�م    �آدم  �هلل  ب�د�أ  فكم�ا  �لعزي�ز.  كتاب�ه  تج�اه  تكلي�ف 
لأه�ل  تن�س�م  �أن  بمج�رد  �لتكري�م  تن�ال  �أن�ت  فه�ا  و�لت�س�ريف، 

�س�يء. �أي  تق�دم  �أن  وقب�ل  �لق�ر�آن 

ر�س�الة  تلق�ى  فق�د  �لتكلي�ف  قب�ل  �لت�س�ريف  ين�ال  م�ن  �إّن  قلن�ا 
به�ذ�  يلي�ق  بم�ا  و�لت�س�رف  �لوف�اء  ه�و  من�ك  �لمتوق�ع  �أن  مفاده�ا 

بال�س�اكرين.  �أعل�م    و�هلل  �لتوق�ع))). 

و�أعط�ى  ق�ّدم  ق�د  �هلل  لكت�اب  بخدمت�ه  �أن�ه  �أح�د  يعتق�د  ل 
ب�اأن  ل�ه    و�إذن�ه  ل�ه  �هلل  توفي�ق  ف�اإن  �أخ�ذ،  مم�ا  �أكث�ر 
وه�ذ�  كل�ه.  �لعم�ر  عط�اء  يكاف�وؤه  ل  �س�رف  له�و  كتاب�ه  يخ�دم 
عل�ى  ولي��ش    هلل  �لمّن�ة  �س�ياق  ف�ي  يوؤخ�ذ  �س�رف 
بح�ال  يلي�ق  بم�ا  �لعم�ل  ع�ن  �لمج�رد  و�لتباه�ي  �لفخ�ر  هيئ�ة 

�ل�س�اكرين.

 ثمن الت�صريف: 

ُيك�رم  ف�اهلل  �لدي�ن،  ذل�ك  �س�د�د  و�لتكلي�ف  َدي�ن،  �لت�س�ريف 

�لتوقع باعتبار �لقاعدة يف و�قع �لب�سر، و�أما بالن�سبة �إلى علم �هلل فاهلل عليم بعمل   (((
�لعباد ما تقدم منه وما تاأخر. 
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�لتزم�ت  �لتكري�م  نال�ت  �إذ�  �ل�س�وية  �لنف��ش  لأن  يكلف�ه،  ث�م  �لعب�د 
و�جب�ات. م�ن  عليه�ا  يترت�ب  بم�ا 

�س�ّرفه  فم�ن  وينا�س�به،  ب�ه  يلي�ق  تكلي�ٌف  ت�س�ريٍف  كل  ويقاب�ل 
�لعل�م،  ذل�ك  يَن�ل  ل�م  م�ن  ب�ه  ُيل�زم  ل�م  عم�ل  لزم�ه  بالعل�م  �هلل 
وكر�م�ة  �لنب�وة  ب�س�رف  وف�اًء  �لنا��ش  �أكث�ر  كان�و�  �لك�ر�م  و�لر�س�ل 
له�م  �ت  َعر�سَ كلم�ا  �لتكري�م  ذل�ك  ي�س�تح�سرون  فه�م  له�م،  �هلل 
يو�س�ف  نبي�ه  ع�ن  تعال�ى  �هلل  ق�ال  �لمغري�ات.  وو�جهته�م  �لفت�ن 
وتكريم�ه  علي�ه  �هلل  ف�س�ل  با�س�تح�سار  �لفتن�ة  ي�رّد  وه�و   

�إي�اه: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  
تكري�م    فا�س�تح�سر  ٿ()))؛  ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  
�لرذيل�ة  دف�ع  عل�ى  )�لعال�ي)  �لمعن�ى  به�ذ�  لي�س�تعين  ل�ه  �هلل 
عل�ى  ي�دل  ذهن�ه  ف�ي  �لمعن�ى  ه�ذ�  ح�س�ور  و�س�رعة  )�لو�سيع�ة)، 

معدن�ه. وطي�ب  ومروءت�ه،  نف�س�ه  نب�ل 

�لقوي�م  للعم�ل  �لنفو��ش  تحفي�ز  ف�ي  فعال�ة  و�س�يلة  �لتكري�م  ولأن 
م�ن  فيه�ا  بم�ا  �لنفو��ش  ي�س�تنه�ش  �هلل  ف�اإن  �ل�س�ليم؛  و�لت�س�رف 
يقابل�و�  لك�ي  له�م  ٌوِه�ب  �ل�ذي  للتمي�ز  وتقدي�ر  لل�س�رف  ��ست�س�عار 
�هلل  ق�ال  بالوف�اء  �لعط�اء  ويقابل�و�  �لتكلي�ف،  باحت�ر�م  �لت�س�ريف 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   )ڦ   تعال�ى: 
وُمذّك�ًر�  �لتف�سي�ل  �س�مة  ُمبّيًن�ا    وق�ال  چ()))،  چ  

�سورة يو�سف، �آية: ٣).  (((

�سورة �لبقرة، �آية: 4٠.  (((
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وئ()))،  ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   )ې   به�ا: 
ڳ   گ   )گ   قوم�ه    مو�س�ى  يخاط�ب  نف�س�ها  وبالطريق�ة 
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
م�ن  �لمن�و�ل  نف��ش  وعل�ى  ہ()))،  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
باعتب�اره  و�لتمي�ز  و�لتف�سي�ل  و�لت�س�ريف  �لختي�ار  �إل�ى  �لإ�س�ارة 
و�أ�سح�اب  و�لكرم�اء  �ل�س�رفاء  نفو��ش  ف�ي  موؤث�رة  مقدم�ة 
تكريمه�م  تذك�رو�  �إذ�  �لذي�ن  �لزكي�ة  و�لنفو��ش  �لم�روء�ت 
  �هلل  يخاط�ب  �لأد�ء؛  و�أح�س�نو�  �لعم�ل  تحّمل�و�  بال�سطف�اء 

ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   )ٺ   بقول�ه:  �لأم�ة  ه�ذه 
ٹ()٣). ٹ   ٹ    ٹ   ٿ  

بي�ن  �لموؤث�ر  �لف�ارق  ه�و  �لت�س�ريف  ��ست�س�عار  �أن  و�لمالح�ظ 
تباه�و�  م�ن  وبي�ن  منه�م،  م�ر�ده  وف�ق  وعمل�و�  �هلل  له�م  ف�سّ م�ن 
مج�رد  ف�ي  �لف�س�ل  فلي��ش  �هلل،  م�ر�د  وف�ق  يعمل�و�  ول�م  بالتف�سي�ل 
ُي�وؤت  ل�م  م�ا  من�ه  �إ�س�ر�ئيل  لبن�ي  ح�س�ل  فق�د  �لت�س�ريف  ح�س�ول 
و��ست�س�عار  ��س�تح�سار  ف�ي  �لف�س�ل  لك�ن  �لعالمي�ن،  م�ن  �أح�د 
عل�ى  �لعب�د  ُيق�ِدم  ف�ال  �ل�س�لوك،  �ختي�ار  عن�د  و�لتمي�ز  �ل�س�رف 
��س�تعملهم  �أو  �ختاره�م  �أو  �هلل  ��سطفاه�م  بم�ن  لئ�ق  غي�ر  عم�ل 

ممي�زة. وم�س�يرة  �س�ريفة  مهم�ة  ف�ي 

�سورة �لبقرة، �آية: 47.  (((

�سورة �ملائدة، �آية: ٠).  (((
�سورة �آل عمر�ن، �آية: ٠)).  (٣(
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ميث�اق   ب�ل  فق�ط؛  به�ا  نباه�ي  �متي�از�ت  لي��ش  �لت�س�ريف 
م�ن  �ل�س�رفاء  وبي�ن    �لأكرمي�ن  �أك�رم  بي�ن  �لت�ز�م 

عب�اده. 

م�ن   �أو  �لق�ر�آن  �أه�ل  م�ن  نك�ون  ب�اأن  لن�ا  �هلل  �ختي�ار 
يعن�ي  ب�ل  �لأف�س�ل  �أنن�ا  يعن�ي  ل  �لكري�م،  كتاب�ه  خ�د�م 

�لأف�س�ل. ليبق�ى  �ختب�ار  ف�ي  دخلن�ا  �أنن�ا 

�ساحب�ه  ع�ن  يغن�ي  ل  �لت�س�ريف  معال�م  بحي�ازة  فالتباه�ي   
ق�ول  فتاأم�ل  �لتكلي�ف،  �سي�اع  عل�ى  للمحا�س�بة  يتعر��ش  حي�ن 
لبنت�ه  وين�س�ح  و�لأقربي�ن،  لع�س�يرته  ين�س�ح  وه�و  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنب�ي 
م�ن  له�م  و�لُمح�ّذر  عليه�م  �لم�س�فق  حدي�ث  ف�ي    فاطم�ة 
غي�ر  م�ن  �لن�س�ب  ب�س�رف  �لغت�ر�ر  �أو  من�ه  قر�بته�م  عل�ى  �لت�كال 

ڇ   )ڇ   �هلل:  �أْن�َزَل  ِحي�َن  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  َر�س�وُل  ق�ام  حي�ن  عم�ل 
��ْس�َتُرو�  َنْحَوَه�ا-  َكِلَم�ًة  -�أْو  ُقَرْي��ٍش  َمْع�َس�َر  »ي�ا  فق�ال:  ڇ( 
َمَن�اٍف  عب�ِد  َبِن�ي  ي�ا  �س�يًئا،  �هلل  ِم�َن  َعْنُك�ْم  �أُْغِن�ي  ل  �أْنُف�َس�ُكْم 
ل  ِل�ِب  �لُمطَّ عب�ِد  ب�َن  ا��ُش  َعبَّ ي�ا  �س�يًئا،  �هلل  ِم�َن  َعْنُك�ْم  �أُْغِن�ي  ل 
�أُْغِن�ي  ل  �هلل  َر�س�وِل  �َة  َعمَّ �ُة  ِفيَّ �سَ وَي�ا  �س�يًئا،  �هلل  ِم�َن  َعْن�َك  �أُْغِن�ي 
�ِس�ْئِت  م�ا  �َس�ِليِني  �ٍد  ُمَحمَّ بْن�َت  َفاِطَم�ُة  وَي�ا  �س�يًئا،  �هلل  ِم�َن  َعْن�ِك 

�س�يًئا«))). �هلل  ِم�َن  َعْن�ِك  �أُْغِن�ي  ل  َماِل�ي  ِم�ن 

تمكي�ن  منه�ا  �لغر��ش  �إنم�ا  و�لختي�ار؛  و�لت�س�ريف  �لتكري�م 

�أخرجه �لبخاري، وم�سلم.  (((
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يج�ب  بم�ا  �لقي�ام  عل�ى  وت�س�جيعها  �لعم�ل،  تقّب�ل  م�ن  �لنفو��ش 
يك�ون  �لت�س�ريف  ف�اإن  نعم�ل،  ول  باأنف�س�نا  نغت�ر  حي�ن  لك�ن  عليه�ا، 

�لمحا�س�بة. معي�ار  م�ن  ويرف�ع  معاتب�ة  �أد�ة 

 كلم� زاد الت�صريف زاد معي�ر المح��صبة 

من �ل�سهل على �لأن�سان �أن يتمتع بالمتياز�ت و�أن ينال خ�سو�سية 
عند  لكن  غيره،  يجدها  ل  ما  �لفر�ش  من  وي�ستثمر  لغيره،  لي�ست 
�لمحا�سبة �سوف يوؤخذ كل ذلك بعين �لعتبار قال �هلل تعالى لن�ساء 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: )ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  
ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ())).

لأنه�ن  �لمحا�س�بي،  �لجز�ئ�ي  �لتكليف�ي  �لن�وع  ه�ذ�  وياأت�ي 
ٿ     )ٺ   وتكليًف�ا،  ت�س�ريًفا  �لن�س�اء  م�ن  كاأح�د  ل�س�ن   
ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ())). ڄ   ڄ  

من�ذ  و�لمو�فق�ة  �لق�ر�آن  ح�ق  قب�ول  يعن�ي  �لق�ر�آن  حم�ل  �إن 
�أب�ي  مول�ى  �س�الم  فه�ذ�  �لح�ق،  به�ذ�  �لقي�ام  عل�ى  �لبد�ي�ة 
عل�ى  �لقت�ال  ��س�تد  وق�د  �ليمام�ة  معرك�ة  ي�وم    حذيف�ة 
قل�ب  �لمرت�دون  و�خت�رق  فيه�م  �لقت�ل  و��س�تحّر  �لم�س�لمين 

�سورة �لأحز�ب، �آية: ٣٠-)٣.  (((
�سورة �لأحز�ب، �آية: )٣.  (((
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ف�ي  خال�د  و�س�اح  �لولي�د  ب�ن  خال�د  خيم�ة  و�سل�و�  حت�ى  �لجي��ش 
وكان  لو�ئه�م،  تح�ت  فئ�ة  كل  ف�كان  �لنا��ش  �أيه�ا  �مت�ازو�  �لنا��ش: 
و�أو�س�وه   ، حذيف�ة  �أب�ي  مول�ى  �س�الم  م�ع  �لمهاجري�ن  ل�و�ء 
حام�ل  )بئ��ش  �لم�س�هورة:  كلمت�ه  فق�ال  قبل�ه،  م�ن  يوؤت�و�  �أل 
وحمل�ه  للق�ر�آن  �نت�س�ابنا  قيم�ة  فم�ا  ومعن�اه،  �إذن))))،  �لق�ر�آن 

�لي�وم.  �أفعالن�ا  ف�ي  يظه�ر  ل�م  �إذ�  �سدورن�ا  ف�ي 

بئ�ش حامل �لقر�آن �لذي يقر�أه ل يجاوز حنجرته. 

�لنا��ش،  �حت�ر�م  بالق�ر�آن  ن�ال  �ل�ذي  �لق�ر�آن  حام�ل  بئ��ش 
وح�ده  عبادت�ه  بتحقي�ق  تعال�ى  �هلل  ر�س�ا  ب�ه  لين�ال  ي�س�عى  ل  ث�م 

�سوره�ا. باأجل�ى  ل�ه  �س�ريك  ل 

نعم حامل �لقر�آن �لذي كان ُخُلقه �لقر�آن.

و��ست�س�عره  �ل�س�رف  ه�ذ�  ق�ّدر  �ل�ذي  �لق�ر�آن  حام�ل  نع�م 
�هلل.  كت�اب  وحفظ�ة  �هلل  بكت�اب  يلي�ق  ل  فيم�ا  بنف�س�ه  ي�زّج  ول�م 

حت�ى  ب�ل  فح�س�ب،  لحاملي�ه  لي��ش  �لكري�م  �لق�ر�آن  �س�رف  �إن 
عليه�م؛  وينفق�ون  ويربونه�م  ويرعونه�م  َحَملَت�ه  يخدم�ون  للذي�ن 
�لميث�اق  فه�ذ�  �لجمي�ع،  ي�س�مل  �ل�س�رف  ميث�اق  �أن  يعن�ي  وه�ذ� 
ير�ق�ب  و�أن  �لتكلي�ف،  يحت�رم  �أن  �لت�س�ريف  ن�ال  م�ن  كل  يل�زم 
ليتحل�ى  نف�س�ه  يجاه�د  و�أن  وحال�ه،  و�أقو�ل�ه  و�أفعال�ه  �س�لوكه 

و�لخلقي�ة. �ل�س�رفية  �لق�ر�آن  �أه�ل  بحلي�ة 

�لبد�ية و�لنهاية.  (((
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 ي� اأ�صح�ب �صورة البقرة 

�لقتال،  من  �سدة  و�ل�سحابة  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  لقي  حنين  غزوة  في 
حتى تفّرق �لنا�ش من �أثر �ل�سهام �لتي �نهالت عليهم. فاأمر �لنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص عّمه �لعبا�ش فنادى بقوله: يا �أ�سحاب �ل�سمرة)))، يا �أ�سحاب 
�سورة �لبقرة)))؛ فعادو� يعطفون عليه من فورهم تلمع �سيوفهم في 

عجاج �لحرب.

�ل�سجرة) �سرًفا عظيًما ومنقبة  لقد كانت بيعة �لر�سو�ن )عند 
عالية لمن �سهدها، وهي �ليوم )يوم حنين) م�سوؤولية يليق باأ�سحابها 
�أن يكونو� حول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويليق بهم قوله ملسو هيلع هللا ىلص حين �لتفو� حوله ود�رت 

رحى �لباأ�ش )هذ� حين حمي �لوطي�ش).

فه�م  ذ�ت�ه؛  لل�س�بب  �لبق�رة  �س�ورة  �أ�سح�اب  ن�ودي  ولق�د 
�لتز�ًم�ا. �ل�س�رف  به�ذ�  �لنا��ش  و�ألي�ق  �س�رًفا  به�ا  �لنا��ش  �ألي�ق 

 ي� اأهل القراآن ُحّف�ًظ� ومعلمين وُخّداًم� 

ح�م..  �أه�ل  ي�ا  �لفرق�ان..  �أه�ل  ي�ا  �لزهر�وي�ن..  �أه�ل  ي�ا 
غرب�ة  ف�ي  �لي�وم  نبيك�م  و�س�نة  دينك�م  وخا�ست�ه؛  �هلل  �أه�ل  ي�ا 
وكاأن�ي  حاج�ة،  ف�ي  �لق�ر�آن  ن�ور  �إل�ى  و�أوطانك�م   مجتمعاتك�م، 

يوم  �لر�سو�ن  بيعة  حتتها  متت  �لتي  �ل�سجرة  هي  و�ل�سمرة   ،(679 �أحمد  م�سند   (((
�حلديبية. 

م�سند �أحمد 68٠) عن كثر بن عبا�ش قال: كان عبا�ش و�أبو �سفيان معه يعني �لنبي   (((
ملسو هيلع هللا ىلص قال فخطبهم وقال: �لآن حمي �لوطي�ش وقال ناد يا �أ�سحاب �سورة �لبقرة. 
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ي�ا  �لح�ال:  بل�س�ان  �أو  �لبق�رة...  �س�ورة  ياأه�ل  يناديك�م؛  بالعبا��ش 
�ل�َس�ُمرة. �أ�سح�اب  �أحف�اد 

�لأخ�الق.  ف�ي  وق�دو�ت  �لتعام�ل،  ف�ي  ق�دو�ت  لتكون�و�  يناديك�م 
�أهليك�م،  عل�ى  وخي�رً�  مجتمعاتك�م  ف�ي  علي�ا  ُمث�اًل  لتكون�و�  يناديك�م 

�لوطي��ش.  حم�ي  �إذ�  �لفت�ن  م�ن  �إليه�ا  �لنا��ش  ي�اأوي  وفئ�ة 

�لت�سوي��ش  �س�هام  لأن  مدبري�ن  تتول�و�  ل  �هلل:  كت�اب  ُخ�ّد�م  ي�ا 
لين�س�ر  �هلل  عاه�د  م�ن  كل  ين�ادي  فالق�ر�آن  عليك�م،  �نهال�ت 
و�إد�رة  �لقائ�د،  وعق�ل  �لتاج�ر،  وري�ال  �لكات�ب،  قل�م  ين�ادي  كتاب�ه، 
كم�ا  �لي�وم  يناديه�م  �ل�ذي  �لق�ر�آن؛  خدم�ة  ف�ي  ليتطوع�و�  �لخبي�ر 
�ل�س�جرة،  تح�ت  بايع�و�  �لذي�ن  �ل�س�مرة  �أ�سح�اب  �لعبا��ش  ن�ادى 
فام�س�و�  �لمغري�ات،  و�زد�دت  �لمعي�ن  و�سُع�ف  �لنا�س�ر  ق�ّل  فلق�د 

�هلل. بكت�اب  �لعناي�ة  ف�ي  ُقدًم�ا 

 خال�صة ميث�ق ال�صرف: 

قبول �لمهمة في 
�لت�سريف �لملزم

كلما عظم �لت�سريف 
ز�د �لتكليف

ن�سيان �سرف 
�لمهمة يوؤدي �إلى 

تدني �لهمة

لها  �سورة  �أ�سرف  في  �لمهمة  نقبل  �أن  يعني 
م�ستح�سرين م�سوؤولية �لت�سريف

تكون  نفو�سنا  فاإن  �لتكريم  منة  ن�ستح�سر  حين 
م�ستعدة لالأد�ء �لح�سن �لذي يليق بذلك �لتكريم

متى ما ن�سي �لفرد �سرف مهمته فاإنه �سيفقد علو 
غياب  في  �لرخي�سة  بالخيار�ت  و�سيقبل  همته 

��ست�سعار �لتميز
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 الفرق بين الكبر واالعتزاز ب�صرف القراآن 

�لق�ر�آن  ب�س�رف  يتباه�ى  م�ن  بي�ن  �للتبا��ش  يق�ع  ل  حت�ى 
م�ن  وبي�ن  ن�س�ب،  �أو  عل�م  ب�س�بب  يتكب�ر  �أو  بنف�س�ه،  ويعج�ب 
ح�ق  ��ست�س�عار  م�دى  عل�ى  يعتم�د  كبري�اء؛  دون  بالم�كارم  يعت�ز 
�لنف��ش  ق�در  ومالحظ�ة  وف�سله�م،  �لنا��ش  ح�ق  ث�م  وف�سل�ه،  �هلل 
م�ن  ي�ّس�ره  وم�ا  �هلل  ف�س�ل  ل�ول  �س�يئا  تك�ن  ل�م  و�أنه�ا  ومنزلته�ا، 

�لعب�اد. ع�ون 

�ل�ذي  هلل  مفتق�رة  �ل�س�ريفة  فالنف��ش  ب�لمن�ة...  �ص�عور  ال�ص�رف 

ع�ن  غافل�ة  �لنا��ش  لثن�اء  مفتق�رة  �لمغ�رورة،  و�لنف��ش  �س�ّرفها، 
�هلل.  يمقت�ه  م�ا  بفع�ل  �لنا��ش  ثن�اء  تطل�ب  فق�د  مقت�ه.  �أو  �هلل  ثن�اء 

�لنبي�ل  �لرج�ل  ي�ست�س�عر  حي�ث  الرذائ�ل...  ع�ن  ترّف�ع  ال�ص�رف 

كق�ول  �لقبائ�ح،  فع�ل  م�ن  تمنع�ه  �لت�ي  �ل�س�ريفة  �لمعان�ي  كل 
�لأعي�ن«)))؛  خائن�ة  ل�ه  تك�ون  �أن  لنب�ي  ينبغ�ي  »م�ا  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنب�ي 

كه�ذ�.  بفع�ل  ت�س�مح  ل  �لأنبي�اء  و�أخ�الق  �لنب�وة  ف�س�رف 

فيج�د  �لح�ق،  بط�ر  فالكب�ر  الف�ص�ئ�ل...  ع�ن  ترف�ع  والكب�ر 

�لنا��ش،  غم�ط  ف�ي  ل�ذة  ويج�د  �لح�ق،  قب�ول  ف�ي  �سعوب�ة  �لمتكب�ر 
ف�س�ل.  ب�اأي  له�م  �لعت�ر�ف  وع�دم  مميز�ته�م  بجح�ود  وذل�ك 

لنف�س�ه.  بنف�س�ه  معت�ز  فالمتكب�ر 

�لعبد من ��ستعمال �هلل له فيما  فال�سرف �لحقيقي هو ما يناله 

�سحيح �سنن �أبي د�ود.  (((
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وفق  للعمل  و�ل�سعي  �لختيار  هذ�  بنبل  �لعتز�ز  بين  فيجمع  يحب، 
مر�د �هلل منه، م�ستح�سر� مّنة �هلل عليه بهذ� �لعمل ومفتقًر� لعون 

ربه لكي يوّفي بما يلزمه حيال هذه �لمّنة. 

اعتزاز

افتقار عمل
الت�شرف مبا يليق 

بال�شرف ويبقي عليه

ال�شعور باملّنة هلل الذي 
�شرفنا دون ا�شتحقاق منا 

واأال نغرت بنعمة اهلل

ال�شعور بال�شرف والتميز



 ٣0 



 ٣١ 

ميثاق العهد

ب�ه  ي�س�ركو�  ول  وح�ده  ليعب�دوه  ميثاًق�ا  �لنا��ش  عل�ى  �هلل  �أخ�ذ 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ   تعال�ى:  �هلل  ق�ال  �س�يًئا، 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ڍ())). ڇ   ڇ  

ل�ه  �إل  يح�ق  ل  عم�اًل  لغي�ره  ي�سرف�ون  ل  �أي  يعب�دوه  معن�اه 
غن�ي  فه�و  �س�و�ه،  في�ه  �أ�س�ركو�  بعم�ل  �إلي�ه  يتقرب�ون  ول  وح�ده، 
حق�ه  وه�ذ�  �س�و�ه،  دون  �ا  خال�سً �إل  يقب�ل  ف�ال  �ل�س�رك  ع�ن 

ظال�م.  �ل  في�ه  ينازع�ه  ل  �ل�ذي    �لح�س�ري 

تفا�سي�ل  وبي�ان  �لعه�د  ه�ذ�  بي�ان  �لر�س�ل  عل�ى  �هلل  و�أخ�ذ 
ق�ال  ب�ه،  �لخل�ق  وتذكي�ر  علي�ه،  �لمحا�س�بة  ونظ�ام  ب�ه  �لوف�اء 

ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعال�ى:  �هلل 
ٿ())). ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ  

بالنب�ي  يوؤمن�و�  �أن  ميثاًق�ا  �أي�س�ا  �لر�س�ل  عل�ى  �هلل  و�أخ�ذ 
�لكري�م،  �لق�ر�آن  وه�و  مع�ه  �هلل  ُينّزل�ه  �ل�ذي  وبالكت�اب  ملسو هيلع هللا ىلص  محم�د 

ڻ    ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   )ڱ   تعال�ى:  �هلل  ق�ال 

�سورة �لأعر�ف، �آية: )7).  (((
�سورة �لأحز�ب، �آية: 7.  (((
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  
ۋ())). ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭڭ    ڭ   ڭ   ۓ  

وف�اء  �إل  ه�و  م�ا  �لب�س�ر  م�ن  �لمطل�وب  �لعم�ل  �أن  فالأ�س�ل 
�س�ابق. وميث�اق  بعه�د 

ولقد �أخذ �هلل على بني �إ�سر�ئيل عهًد� �أن يبينو� �لكتاب للنا�ش، 
�آيات �هلل �سبياًل لنيل �لدنيا، ولك �أن تت�سور كم هي  ولكنهم جعلو� 
�سفقة خا�سرة �أن تبيع �لغالي لتح�سل على �لرخي�ش. قال �هلل تعالى: 

ڀ   ڀ   ڀ   پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ())).

�أو  �هلل،  كت�اب  تعلي�م  مقاب�ل  �لثم�ن  �أخ�ذ  ف�ي  �لم�س�كلة  لي�س�ت 
�لم�س�كلة  لك�ن  �س�رًعا،  �ل�سحيح�ة  بال�س�ورة  ب�ه  �لنا��ش  �إمام�ة 
نزع�م  �أن  �أو  �هلل،  كت�اب  محكم�ات  ع�ن  بالتن�ازل  �لدني�ا  طل�ب  ف�ي 
يتح�ول  بطريق�ة  نت�س�رف  ث�م  �هلل،  بح�ق  وف�اء  �لعم�ل  ن�وؤدي  �أنن�ا 
�لمق�س�د  ه�و  �لدني�ا  طل�ب  يك�ون  �أن  �أو  لغي�ر�هلل،  �لعم�ل  فيه�ا 

�لجلي�ل.  �لأخ�روي  �لعم�ل  ه�ذ�  م�ن  �لوحي�د 

وكم�ا  �لميث�اق،  علين�ا  �أخ�ذ  لم�ن  �إل  يك�ون  ل  بالعه�د  �لوف�اء 
ن�س�توفي  �أن  �لمعق�ول  م�ن  فلي��ش  �لعه�د،  �ساح�ب  لغي�ر  وف�اء  ل  �أن�ه 

�ا. �أي�سً غي�ره  م�ن 

�سورة �آل عمر�ن، �آية: )8.  (((
�سورة �آل عمر�ن، �آية: 87).  (((
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فاإنن�ا  تعال�ى  هلل  �لق�ر�آن  نتعل�م  �أنن�ا  �أنف�س�نا  ف�ي  نق�ول  فحي�ن 
ونرج�وه. �لج�ز�ء  من�ه  ننتظ�ر  م�ن  وح�ده  ه�و  �أن�ه  بذل�ك  نعن�ي 

�أجل كالم �هلل وكتاب �هلل  �أننا نقدم ما نقدمه من  وحين نقول 
و�أهل �لقر�آن فاإن هذ� يعني �أن �لذي نوجه له �لنية و�لعمل هو �هلل له 

نوفي ومنه ن�ستوفي.

 والن��س في م�ص�لة ق�صد وجه اهلل ونية العمل اأنواع: 

�هلل  لكت�اب  وتالوت�ه  وتعليم�ه  بتعلم�ه  ير�ئ�ي  ن�وع  االأول:  الن�وع 

�هلل  »�إنَّ  �ل�سحي�ح:  �لحدي�ث  ف�ي  ج�اء  كم�ا  حال�ه  وه�ذ 
ليق�س�َي  �لعب�اِد،  �إل�ى  ين�زُل  �لقيام�ِة،  ي�وُم  كان  �إذ�   
رج�ٌل  ب�ه  ُيدع�ى  م�ن  ف�اأوُل  جاثي�ٌة،  �أم�ٍة  وكلُّ  بينه�م، 
كثي�ِر  ورج�ٌل  �هلل،  �س�بيِل  ف�ي  ُقِت�َل  ورج�ٌل  �لق�ر�آَن،  جم�ع 
�أَنزل�ُت  م�ا  �أُعلِّْم�ك  �أل�م  للق�اريِء:    �هلل  فيق�وُل  �لم�اِل، 
فيم�ا  عمل�َت  فم�ا  ق�ال:   ، ربِّ ي�ا  بل�ى  ق�ال:  ر�س�ولي؟  عل�ى 
�لنه�اِر،  و�آن�اَء  �للي�ِل  �آن�اَء  ب�ه  �أق�وُم  كن�ُت  ق�ال:  علم�َت؟ 
كذب�َت،  �لمالئك�ُة:  ل�ه  وتق�وُل  كذب�َت،  ل�ه:    �هلل  فيق�وُل 
ق�اريٌء،  ف�الن  يق�اَل:  �أن  �أردَت  ب�ل   : �هلل  ويق�وُل 

ذل�ك«.  قي�ل  وق�د 

به�م  �أُعج�ب  بم�ن  مقتدًي�ا  �لق�ر�آن  تعل�م  ن�وٌع  الث�ن�ي:  الن�وع 

ف�ي  بروزه�م  �أو  �هلل  لكت�اب  �إتقانه�م  �أو  �أ�سو�ته�م  وبهرت�ه 
�لق�ر�آن  عل�ى  نف�س�ه  عر��ش  ث�م  �لكري�م،  �لق�ر�آن  مج�ال 
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بمو�عظ�ه،  �هلل  وه�د�ه  �لق�ر�آن  ف�سنع�ه  نف�س�ه،  م�ع  و�س�دق 
كم�ن  وحال�ه  �هلل  �إل  يري�د  ل  �لطري�ق،  ف�ي  و��س�تمر  فثب�ت 

ل�ه.  يك�ون  �إل  �هلل  فاأب�ى  �هلل  لغي�ر  �لعل�م  تعلمن�ا  ق�ال: 

عن�د  م�ا  ويري�د  �لق�ر�آن  �س�رف  يري�د  �نطل�ق  الث�ل�ث:  والن�وع 

وكلم�ا  عظي�م،  و�أج�ر  ف�س�ل  م�ن    �لق�ر�آن  من�ّزل 
نف�س�ه  ن�و�زع  جاه�د  مان�ع  �أو  عقب�ة  �أو  فتن�ة  ل�ه  عر�س�ت 
ول  �هلل  ي�رى  وكاأن�ه  �لأول�ى،  ونيت�ه  مق�س�ده  و��س�تح�سر 
وي�س�ير  �هلل،  وبي�ن  بين�ه  م�ن  كل  فيتج�اوز  غي�ره  ي�رى 
وف�ي  �لم�س�ير  و�إلي�ه  �ل�س�ير  ففي�ه  دون�ه،  يتوق�ف  ل  �إلي�ه 

�لمبي�ت. �سيافت�ه 

وطلب�ه  ونيت�ه  ق�س�ده  حي�ث  م�ن  كالثال�ث  وه�و  الراب�ع:  الن�وع 

ف�ي  �عتر�س�وه  �لذي�ن  �إل�ى  �لتف�ت  لكن�ه  �هلل،  عن�د  لم�ا 
ب�س�كرهم  نف�س�ه  وعل�ق  به�م  نف�س�ه  ف�س�غل  �لطري�ق 
وخذل�وه  �س�كًر�  منه�م  يج�د  ول�م  جح�دوه  فلم�ا  وعونه�م، 
ون�دم  فر�جعه�ا  نيت�ه  عل�ى  ع�اد  عوًن�ا؛  منه�م  يج�د  ول�م 
�أن�ه  ون�س�ي  �ل�سادقي�ن.  يق�ّدرون  ل  ق�وم  م�ع  �سدق�ه  عل�ى 
�أجرت�ه  يطل�ب  فكي�ف  عن�ده.  �أجي�ر  و�أن�ه  �هلل  عاه�د  �إنم�ا 
م�ن  غي�ر  م�ن  �ل�س�كر  وينتظ�ر  ��س�تاأجره،  م�ن  غي�ر  م�ن 
�لق�ر�آن،  فت�رك  �لعق�د!؟  مع�ه  وج�رى  �لعم�ل  من�ه  ��س�توفى 
مان�ع. ع�ذر  غي�ر  م�ن  �أهل�ه  وخدم�ة  وخدمت�ه  ل�ه  و�لعم�ل 
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ل�ه  تنك�رت  �أن  بع�د  لكن�ه  �لر�ب�ع،  مث�ل  ه�و  الخ�م��س:  الن�وع 

حف�اوة،  م�ن  يتوقع�ه  م�ا  �لنا��ش  م�ن  يج�د  ول�م  �لوج�وه 
�لنا��ش  رع�اع  علي�ه  ل�ون  يف�سّ �لدني�ا  �أه�ل  و�س�اهد 
�لخب�ث،  كث�رة  ف�ي  بالتفكي�ر  ذهن�ه  و�أح�اط  و�س�فهاءهم، 
و�نقل�ب  عقبي�ه  عل�ى  فنك��ش  �لثب�ات،  ج�دوى  وع�دم 
نف�س�ه  عاتبت�ه  ف�اإذ�  و�أهل�ه  �لق�ر�آن  م�ع  وعمل�ه  نيت�ه  ع�ن 
خي�ر،  م�ن  في�ه  ف�ّرط  لم�ا  باأل�م  و�س�عر  فع�ل،  م�ا  عل�ى 
بحج�ة  �ل�س�يطان  �أ�س�عفه  �لعاقب�ة؛  �س�وء  م�ن  وخ�اف 
و�أقنع�ة  قلب�ه،  ف�ي  �لق�ر�آن  ن�ور  م�ن  بق�ي  م�ا  به�ا  يغط�ي 
ح�ر�رة  علي�ه  تخف�ف  و�لمعاذي�ر)  �لتاأوي�ل  )م�ن  بحج�ة 
م�ن  يه�رب  ولك�ي  و�لخ�س�ارة،  و�لذن�ب  بالنق��ش  �ل�س�عور 
�لباط�ل،  ت�سدي�ق  �إل�ى  يه�رع  نف�س�ه  م�ع  �لألي�م  و�قع�ه 
م�ن  نف�س�ه  ترت�اح  حت�ى  ب�ه  ويوؤم�ن  يتبن�اه  �أن  يلب�ث  ل  ث�م 
لأه�ل  ع�د�وة  �لنا��ش  �أكث�ر  م�ن  فت�ر�ه  �لنف�س�ام.  عن�اء 
به�ا  ط�ار  زل�ة،  من�ه  وق�ع  �أو  �أحده�م  عث�ر  و�إذ�  �لق�ر�آن، 
وكاأن�ه  ل�س�اًنا،  ه�م  و�أحدِّ نق�د�  �أقذعه�م  م�ن  ف�كان  فرح�ا 
ل�كان  معه�م  بقي�ت  ول�و  نجان�ي  �ل�ذي  هلل  �لحم�د  يق�ول 

غي�ره،  ي�سدقه�ا  ل  �لت�ي  باأ�س�طورته  ويتباه�ى  وكان!! 

�لق�ر�آن،  �أه�ل  �س�رف  خ�س�ر  �لت�س�رف  به�ذ�  �أن�ه  و�لعجي�ب 
�أه�ل  �إلي�ه  يتفّط�ن  م�ا  �س�رعان  ب�ل  �لنا��ش،  ثن�اء  ين�ل  ول�م 
�هلل  �أه�ل  �س�ورة  ت�س�ويه  ف�ي  وي�س�تخدمونه  فينتعلون�ه  �لباط�ل 



  ميثاق أهل القرآن  

 ٣6 

�س�دة  م�ن  وتقط�ع  �له�ر�ء،  وح�ل  م�ن  �س�ِبع  �إذ�  حت�ى  خا�ست�ه، 
غي�ره.  و�نتعل�و�  ي�سلونه�ا  عتب�ة  �أول  عن�د  خلع�وه  �لع�و�ء، 

 عقد الوف�ء ومرحلة االبتالء 

�لمحي�ط  ه�و  لحكم�ة  يبتليه�م  �أن  �أوليائ�ه  ف�ي  �هلل  �س�نة  ج�رت 
ہ   ۀ   ۀ   )ڻ   تعال�ى:  �هلل  ق�ال  وخب�رة،  ورحم�ة  علم�ا  به�ا 
ۇ       ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ہ  

ۆ())). ۆ   ۇ  

يعمل�ون  �أو  موؤمن�ون  �أنه�م  �أنف�س�هم  م�ن  �لموؤمن�ون  يعل�ن  حي�ن 
ه�ذ�  �ختب�ار  يت�م  �أن  تعال�ى  �هلل  �س�نة  ج�رت  فق�د  هلل،  عم�اًل 
�أن  ظن�و�  �أنا��ش  م�ن  فك�م  �سحيًح�ا،  �أ�سل�ه  ف�ي  ول�وكان  �لزع�م 
�هلل  ولك�ن  �س�ائبة  كل  م�ن  خالي�ة  ومقا�سده�م  �سافي�ة  نو�ياه�م 
بن�ا  �هلل  فعل�م  �أ�سحابه�ا  عل�ى  تخف�ى  �لت�ي  �لقل�وب  بخفاي�ا  يعل�م 
�ل�سحاب�ة  ح�ال  م�ن  ح�س�ل  م�ا  وتاأم�ل  باأنف�س�نا،  علمن�ا  م�ن  خي�ر 

گ   )گ   تعال�ى:  �هلل  ق�ول  ون�زول  �أح�د،  ي�وم    �لأطه�ار 
ع�ن  م�س�عود  �ب�ن  وق�ول  ڳ()))،  ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   
كان  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�س�ول  �أ�سح�اب  م�ن  �أح�ًد�  �أن  علمن�ا  )م�ا  ذل�ك: 

�أح�د.  ي�وم  يعن�ي  يومئ�ذ))٣)  كان  حت�ى  وعر�سه�ا  �لدني�ا  يري�د 

�سورة �لعنكبوت، �آية: )-٣.   (((
�سورة �آل عمر�ن، �آية: )5).   (((

)چ  چ  ڇ    تعالى:  تاأويل قول �هلل  �لطربي ماجاء يف  تف�سر بن جرير   (٣(
ڇ(. 
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ويبتلي�ه،  �ل�رب  يمتحن�ه  �أن  ب�د  ف�ال  �آمن�ت  ق�ال:  م�ن  )فاأم�ا 
كان  ف�اإن  كاذب؟  �أو  �آمن�ت،  قول�ه،  ف�ي  �س�ادق  ه�و  ه�ل  ليتبي�ن: 
م�ن  يف�ر  كم�ا  �لمتح�ان،  م�ن  وف�ر  عقبي�ه،  عل�ى  رج�ع  كاذًب�ا 
�لبت�الء  ي�زده  ول�م  قول�ه،  عل�ى  ثب�ت  �سادًق�ا  كان  و�إن  �هلل،  ع�ذ�ب 

�إيمان�ه)))). عل�ى  �إيماًن�ا  �إل  و�لمتح�ان 

ل  و�لدع�ة  و�لرخ�اء  و�ل�س�عة  �ل�س�ر�ء  ف�ي  بالحق�وق  فالوف�اء 
�لفت�ن،  تق�ع  حي�ن  ب�ل  فيه�ا،  م�ا  ُيمّح��ش  ول  �لقل�وب  حقيق�ة  يك�س�ف 
ل�و�ء  حمل�ة  ي�سط�دم  �أن  مث�ل  �لنفو��ش،  وتهت�ز  �لتوقع�ات،  وتتخل�ف 
ويخذله�م  �لقري�ب  له�م  يتنك�ر  �أو  معي�ق،  �أو  محب�ط  بو�ق�ع  �لق�ر�آن 
�لغ�ي  بري�ق  ليتبع�و�  حوله�م  م�ن  �لنا��ش  ينف��ّش  وحي�ن  �لحبي�ب، 
مق�س�ود  ويق�ع  �لقل�وب،  �أر�س�دة  تنك�س�ف  حينه�ا  �لباط�ل؛  وجلب�ة 
ب�ه  وع�دو�  م�ا  ف�ي  �سدق�و�   ((() ۇ   ۇ       ڭ   )ڭ   تعال�ى:  قول�ه 
ۆ(  )ۆ   تعال�ى  ول�ه  مع�ه  �ل�س�دق  م�ن  �دع�وه  وم�ا  �هلل، 

غي�ره. �تبع�و�  �بتاله�م  فلم�ا  �هلل  يري�دون  �أنه�م  يطن�ون  �لذي�ن 

 الممكن�ت فر�صة للعط�ء ولي�صت �صرًط� لتم�م الوف�ء: 

عل�ى  �ل�س�باق  فت�رى  �لجمي�ع،  يتحف�ز  �لإمكان�ات  تتوف�ر  حي�ن 
�لحف�اظ  بي�ن  �لتناف��ش  وت�رى  �أهل�ه،  ولخدم�ة  �هلل  لكت�اب  �لعم�ل 
حي�ن  ولك�ن  �س�اأنهم،  عل�ى  يق�وم  وم�ن  معلميه�م  بي�ن  و�لتناف��ش 

�إغاثة �للهفان ج ) �ش )9).   (((
�سورة �لعنكبوت، �آية: ٣.  (((
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�لنا��ش  يق�ل  �أن  �لم�س�كلة  لي�س�ت  �لنا��ش.  ينف��ّش  �لإمكان�ات  تق�ل 
م�س�كلة،  ه�ذه  فلي�س�ت  �لم�و�رد،  تق�ل  �أو  �لظ�روف  تق�س�و�  حي�ن 
بق�ي  م�ن  معه�م  لياأخ�ذو�  �لهارب�ون  يع�ود  حي�ن  �لم�س�كلة  لك�ن 
عل�ى  �لباقي�ن  يقن�ع  كم�ن  فه�م  �لظ�روف)  ق�س�وة  )رغ�م  �سام�ًد� 

�لجب�ل. بت�رك  �لرم�اة  جب�ل 

م�س�جعة  عم�ل  وبيئ�ات  محف�زة  بظ�روف  علين�ا  �هلل  يم�ّن  ق�د 
لب�س�ريتنا  ومر�ع�اة  بن�ا  رحم�ة  �لق�ر�آن  مائ�دة  �إل�ى  ليجذبن�ا 
�أحو�لن�ا،  ويرق�ي  �لق�ر�آن  يعلمن�ا  �أن  بع�د  ولك�ن  لقلوبن�ا،  وتاأليًف�ا 
�لمميزي�ن  لمن�ح  ح�ان  ق�د  يك�ون  �لوق�ت  ف�اإن  نفو�س�نا،  ويزك�ي 
وج�دوه.  �ل�ذي  و�له�دى  تعلم�وه،  �ل�ذي  بالدر��ش  تلي�ق  مكاف�اأة 
د�فع�ه  م�ن  �إل  يبق�ى  ول  �لمحف�ز�ت،  وت�سع�ف  �لم�و�رد  فتق�ل 
ومو�عظ�ه.  و�أ�س�ر�ره  �لق�ر�آن  هد�ي�ات  م�ن  وم�و�رده  د�خل�ه  م�ن 

 مع�دلة الوف�ء الكبرى 

م�ن  ويهبه�م  ب�س�خاء،  �أهل�ه  يعط�ي  �لعظي�م  �لكت�اب  ه�ذ� 
�س�كر  عطاي�اه  �أعظ�م  وم�ن  درج�ات  عطاي�اه  لك�ن  �لكثي�ر،  �لخي�ر 

�لق�ر�آن. لأه�ل  �هلل 

يمكن�ه  �أح�د  ل  تعال�ى؟...  �هلل  بح�ق  يف�ي  �أن  يمكن�ه  �ل�ذي  م�ن 
عظي�م.  �لعظي�م  فح�ق  ذل�ك، 

ب�ه؟  يف�ي  �أن  يمكن�ه  ل  ح�ق  عل�ى  �ل�س�كر  ي�س�تحق  �ل�ذي  وم�ن 
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وج�ب  �أو  علي�ه  عاه�د  بم�ا  يوف�ي  حت�ى  �ل�س�كر  ي�س�تحق  �أح�د  ل 
�لح�ق. م�ن  علي�ه 

�لو�ج�ب  �لوف�اء  جع�ل  �أن  وف�سل�ه  رحمت�ه  م�ن  تعال�ى  �هلل  لك�ن 
ب�ل  وفع�ل،  وق�ول  �إيم�ان  م�ن  ب�ه  �لقي�ام  �لإن�س�ان  ي�س�ع  فيم�ا 

تعال�ى.  من�ه  بال�س�كر  �لق�در  به�ذ�  يف�ي  م�ن  عل�ى  وتف�س�ل 

نتح�دث  �أنن�ا  فلنعل�م  للعب�د  �هلل  �س�كر  ع�ن  نتح�دث  وعندم�ا 
م�ن  بال�س�كر  وتنته�ي  بالبت�الء  وتم�ر  بالعم�ل  تب�د�أ  رحل�ة  ع�ن 

�هلل. 

حي�ن  بالتز�م�ه  �لوف�اء  ف�ي  ووف�ق  ب�ه  �لت�زم  بم�ا  وف�ى  فم�ن 
ۈئ   ۆئ   ۆئ   )ۇئ   بح�ق  وف�ى  م�ن  خي�ر  تعال�ى  ف�اهلل  يبتل�ى 

ۈئ())).

 ن�س الق�نون: 

)ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   تعال�ى:  ق�ال �هلل 
ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    
ىئ   ېئ      ېئ    ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ    ەئ  

جئ())). ی   ی   ی   ىئی   ىئ  

�هلل ��سترى و�لموؤمنون باعو� فما �لثمن؟ 

�سورة �لتوبة، �آية: ))).  (((

�سورة �لتوبة، �آية: ))).  (((
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حاج�ة  هن�اك  فلي��ش    �هلل  ه�و  �لم�س�تري  يك�ون  وحي�ن 
�هلل.  عل�ى  لأح�د  �س�رط  ف�ال  �ل�س�روط  لن�س�ع 

مكفول�ة  �هلل  عن�د  فالحق�وق  ظل�م،  ف�ال    �لع�دل  لأن�ه 
بقول�ه تعال�ى: )ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ())).

عمل�ه  و�أح�س�ن  عم�ل  لم�ن  و�لف�س�ل  �لإح�س�ان  �ساح�ب  ه�و  ولأن�ه 
)چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ())).

يكلفه�م  ف�ال  عب�اده  م�ن  حق�ه  ��س�تيفاء  ف�ي  �لرحي�م  ولأن�ه 
)ۓ   )ہ  ہ  ہ  ھ()٣)،   : ق�ال  ف�وق م�ا يطيق�ون، 
ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

.(4 ۅ()

ل�ه  يعم�ل  م�ن  يخ�س�ى  ف�ال  وقدرت�ه  وحكمت�ه  علم�ه  ولكم�ال 
وح�س�ن  وقدرت�ه  وحكمت�ه  خبرت�ه  لكم�ال  �س�وٌء؛  يلحق�ه  �أن   
و�لمنقل�ب  مرب�ح  هلل  فالبي�ع   ، و�سفات�ه  ذ�ت�ه  وكم�ال  تدبي�ره، 
�لإقال�ة  لطل�ب  يدفع�ك  �سحي�ح  �س�بب  �أي  تج�د  فل�ن  �آم�ن.  من�ه 

�لبي�ع.  ه�ذ�  م�ن 

يك�ون  فل�ن  من�ه  و�ل�س�لعة  ل�ه  و�لبي�ع  هلل  �لعه�د  يك�ون  وحي�ن 

�سورة �لن�ساء، �آية: 4٠.  (((

�سورة �لن�ساء، �آية: 4٠.  (((
�سورة �لتغابن، �آية: 6).  (٣(

�سورة �لأعر�ف، �آية: )4.  (4(
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ومعن�ى  �لعه�د،  ه�ذ�  عل�ى  �لدخ�ول  يمكن�ه  ثال�ث  ط�رف  هن�اك 
  �هلل  م�ع  �سفق�ة  ف�ي  نم�س�ي  حي�ن  �أنن�ا  �ل�كالم  ه�ذ� 
فل�ن  �أهل�ه  وخدم�ة  وخدمت�ه  وعلوم�ه  �لق�ر�آن  مو�سوعه�ا  يك�ون 
يقب�ل  ول�ن   ، غي�ره  م�ن  للوف�اء  نفو�س�نا  تتطل�ع  �أن  نقب�ل 

وح�ده. عاهدن�اه  وق�د  لغي�ره  نوف�ي  �أن  من�ا    �هلل 

م�ن  �لقل�وب  تخلي��ش  فيه�ا  يت�م  مرحل�ة  م�ن  لب�د  كان  وله�ذ� 
يح�ب. وم�ا  م�ر�ده  بغي�ر  هلل  نف�ي  و�أل  �لخال�ق،  �س�كر  لغي�ر  �لتطل�ع 

مع���������دلة الوف���������ء

الوفاء يف 
ظروف 
داعمة

الوفاء يف 
ظروف غري 

داعمة

ح�شول
�شكر اهلل 

لعبده

ت�شجيع، ثناء،
دعم ومتكني، تقدم

قلة ال�شكر، قلة التعاون،
قلة املحفزات. قلة الدعم

وتعرث النتائج

�شرب، تثبيت، مزيد هداية، 
حتقق اأهداف كانت م�شتع�شية، 

�شالح القلب، زيادة علم باهلل

عل�ى  �س�هلة  لكنه�ا  يظه�ر  فيم�ا  �سعوبته�ا  رغ�م  �لمعادل�ة  ه�ذه 
و�جته�د  تزكيته�ا،  ف�ي  وجاه�د  نف�س�ه  عل�ى  �لع�ون  �هلل  �س�األ  م�ن 
�لقل�وب  يحي�ون  �لذي�ن  �ل�سالحي�ن  وخال�ط  قلب�ه،  �إ�س�الح  ف�ي 

ويّذكرونه�ا. 

وهذه �لمعادلة ل تلغي حق �لإن�سان في �لتوقف عما يعجز عنه. 
فاهلل ل يطلب منك فوق و�سعك. 
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بروؤي�ة  و��ستب�س�ارها  �لنف��ش  �س�عادة  �لمعادل�ة  ه�ذه  تلغ�ي  ول 
�لتق�دم  عل�ى  ي�دّل  �ل�ذي  �لثن�اء  م�ن  �لب�س�رى،  وح�س�ن  �لنتائ�ج 
تعري��ش  �أو  عج�ب،  يخالطه�ا  ل�م  م�ا  �لفع�ل،  و�سح�ة  و�لنج�اح، 

عليه�م. مز�ي�دة  �أو  بالمتعثري�ن 

�أن  وه�و  �لنقي�سي�ن  بي�ن  �لجم�ع  �لمعادل�ة)  )ه�ذه  تلغ�ي  �إنم�ا 
عل�ى  في�ه  ن�س�ير  ث�م  �هلل،  طري�ق  �خترن�ا  �أنن�ا  نفو�س�نا  ف�ي  ندع�ي 
�رِك،  �ل�سِّ ع�ِن  �ركاِء  �ل�سُّ �أْغَن�ى  )�أن�ا  ه�و:  و�س�رطه  �هلل.  �س�رط  غي�ر 

و�ِس�رَكه)))). تركُت�ُه  غي�ري  مِع�َي  في�ه  �أ�س�رَك  عم�اًل  عِم�َل  َم�ْن 

ومو�قف  ظروف  من  بنا  يمر  ما  كل  �إلى  ننتبه  �أن  علينا  يجب 
وحو�دث وفتن، وهذ� �لنتباه لأجل �لإجابة على �سوؤ�ل و�حد: 

ماذ� يريد �هلل �أن يختبر فينا حين عّر�سنا لهذ�؟ 

لك�ي  �عتق�اده)  �أو  قول�ه،  �أو  )فعل�ه،  من�ا  �هلل  يري�د  وم�اذ�   
تج�اوزه؟  ف�ي  ننج�ح 

�أن  �لطبيع�ي  وم�ن  غالي�ة،  �س�لعٌة  �هلل  �س�كر  �أن  دائًم��:  وتذك�ر 

باهظ�ًا،  �لنفو��ش  عل�ى  ثمنه�ا  يك�ون 

 كيف ن�صتعد الختب�ر الوف�ء؟ 

�متالك قناعات �ل�ستعد�د: 

�لق�ر�آن . ) ه�دى  بغي�ر  �لق�ر�آن  طري�ق  ف�ي  نم�س�ي  �أن  يمك�ن  ل 

�أخرجه م�سلم 985)�  (((
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هون�ه  م�ا  وكل  فلنعظم�ه  �لق�ر�آن  عّظم�ه  م�ا  ف�كل  و�ل�س�نة. 
م�ن  �أكث�ر  �لق�ر�آن  �أخ�الق  م�ن  حظن�ا  وليك�ن  فلنهون�ه، 

غيرن�ا.  ح�ظ 

ب�اهلل. . ) �إل  �هلل  ح�ق  م�ن  وج�ب  بم�ا  �لوف�اء  �إل�ى  طري�ق  ل 
وي�س�تعينه  قلب�ه  هد�ي�ة  ف�ي  �هلل  �إل�ى  يفتق�ر  �لق�ر�آن  فحام�ل 
ف�ي  �هلل  عل�ى  ويت�وكل  من�ه،  �هلل  يحب�ه  بم�ا  �لقي�ام  ف�ي 

�هلل. طاع�ة 

مائ�دة . ٣ م�ن  �ِس�َبٍع  عل�ى  ونح�ن  �لق�ر�آن  لمائ�دة  ن�س�تاق  ل�ن 
�أو  �لهابط�ة،  �لتثقي�ف  م�س�ادر  ف�ي  تج�د  فل�ن  �أخ�رى. 
حي�ن  ثبات�ك  ويق�وي  قلب�ك،  ي�س�عف  م�ا  �لفارغ�ة،  مج�رد 

�لتمحي��ش. لختب�ار  تتعر��ش 

يختب�ئ . 4 تدع�ه  ل  وله�ذ�  لعد�وت�ه.  تنتب�ه  �إبلي��ش  يدع�ك  ل�ن 
وعد�وته�م  بخ�سومته�م  ي�س�غلك  وهميي�ن؛  �أع�د�ء  خل�ف 

وح�دك. ب�ك  لينف�رد 

حت�ى . 5 �لنا��ش،  �أفع�ال  ولي��ش  حول�ك  فيم�ا  �هلل  فع�ل  تاأم�ل 
ب�ل  مع�ك،  �لنا��ش  �س�لوكات  ح�ول  �أفعال�ك  ردود  تتمح�ور  ل 
من�ك  ي�ر�د  م�ا  وف�ق  وت�س�رف  ل�ك  �هلل  فع�ل  عل�ى  رك�ز 

�لظ�روف.  ه�ذه  مث�ل  ف�ي  هلل  كعب�د 

�ختبار . 6 �لظروف  و�سوء  �ختبار،  �لظروف  ح�سن  �أن  تذكر 
جميع  ومحور  ينا�سبه.  ت�سرف  �ختبار  ولكل  �آخر. 
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يرى  �أن  �هلل  يريد  ذ�  ما  �لظروف:  جميع  في  �لت�سرفات 
منك؟ فاإِر �هلل من قولك وفعلك وظنونك وم�ساعرك خيًر�.

عاد�ت من ي�ستعدون لختبار �لوفاء))): 

من عادتهم قيام �لليل ولو قلياًل. . )

من عادتهم تاأُمل وتدبر كالم �هلل بح�سب كل حال.. )

يجال�سون �لذ�كرين. . ٣

�لإكثار من �سوؤ�ل �هلل �لعون على ذكره و�سكره تعالى.. 4

يحر�سون على �لقرب من جماعة �لقر�آن.. 5

يجاهدون �سر�ئرهم مهما غلبتهم نفو�سهم. . 6

يحر�سون على �ل�سالة في جماعة. . 7

يتجنبون �لنز�ع و�لخ�سومات و�لجد�ل. . 8

�أو . 9 �لني�ة  �س�دق  م�ن  ن  ته�ِوّ فك�رة  �أو  قاع�دة  كل  يتجاهل�ون 
�لآخ�رة. مكا�س�ب  ف�ي  �د  ُتزهِّ

م�ن . ٠) خا�س�ة  لمغت�اب،  ي�س�معون  ف�ال  �لغيب�ة  يجتُنب�ون 
�لعلم�اء. �أو  �لق�ر�آن  �أه�ل  م�ن  ين�ال 

�لدنيا . )) في  �لرزق  يطلبون  حين  �أنهم  �لأوفياء  عاد�ت  من 

لي�ش �ملق�سود �حل�سر، ولكن �ختيار هذه �لعاد�ت، و�ل�سمات لأنها تعني على �لوفاء   (((
بنائيا �أو عالجيا �أو وقائيا، وخ�سية �لإطالة جتنبنا تربير كل �سمة منها .
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للقر�آن  ياأتون  ول  �لقر�آن،  بقو�نين  لل�سوق  يذهبون  فاإنهم 
بقو�نين �ل�سوق.

كي�ده . )) م�ن  فه�م  �أعينه�م  ن�س�ب  �إبلي��ش  ع�د�وة  يجعل�ون 
وح�ذر.  تع�وذ  ف�ي 

يالحظون حق �هلل عليهم فيما �آتاهم.. ٣)

 واإبراهيم الذي وّفى: 

رب  م�ن  �لو�س�ف  ه�ذه  �لخلي�ل  �إبر�هي�م  ��س�تحق  لق�د 
تعر��ش  فلق�د   .� ج�ًدّ ودقيق�ة  عظيم�ة  �بت�الء�ت  بع�د  �لعالمي�ن 
)�لت�ي  ڇ()))  ڇ   ڇ   چ     )چ   �لرحيم�ة  و�س�مته  �للي�ن  قلب�ه 
�لقل�ب  تجع�ل  عاطفي�ة  له�ز�ت  �لختب�ار)  مو��س�ع  �أ�سع�ب  ه�ي 
�لأبوي�ة  وغريزت�ه  وعاطفت�ه  ر�بطت�ه  بي�ن  �لمح�ك  عل�ى  يق�ف 
�لختب�ار  ج�اء  باإ�س�ماعيل  �هلل  رزق�ه  فلم�ا  برب�ه.  ر�بطت�ه  وبي�ن 
عل�ى  وقوت�ه  �لبت�الء  حج�م  ي�س�ف  تعال�ى  �هلل  ق�ال  �لعظي�م، 

�لنف��ش: )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  
جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يثحج   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  
ٺٿ   ٺ   ٺ         ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پپ   پ   پ  

ٹ())). ٹ   ٿ    ٿ   ٿ  

�سورة هود، �آية: 75.  (((
�سورة �ل�سافات، �آية: ٠٠)- ٠6).  (((
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�س�كر  عالق�ة،  كل  وعل�ى  ح�ب  كل  عل�ى  �هلل  ح�ب  ق�ّدم  فلم�ا 
�هلل. خلي�ل  فه�و  �لخل�ة  ورزق�ه  ل�ه  �هلل 

وبال�س�عي  ور�س�ى،  ب�سب�ر  �لبت�الء  مو�ق�ف  كل  تج�اوز  وحي�ن 
�هلل  ق�ال  �لإمام�ة.  �هلل  رزق�ه  نف�س�ه،  م�ر�د  ل  �هلل  م�ر�د  ف�ي 
)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ())). تعال�ى: 

ه�ذ�    ��س�تحق  �لوف�اء  من�ازل  م�ن  وبغيره�ا  وبه�ذه 
)ېئ  ىئ  ىئ())). فق�ال:  ب�ه  �هلل  و�سف�ه  �ل�ذي  �ل�س�رف 

�سورة �لبقرة، �آية: 4)).  (((
�سورة �لنجم، �آية: ٣7.  (((
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ميثاق االلتزام

و�لقب�ول  تبعات�ه  وتحم�ل  ب�ه،  �للت�ز�م  بني�ة  �ل  يوؤخ�ذ  ل  �لميث�اق 
نتائ�ج.  م�ن  علي�ه  يترت�ب  بم�ا 

حي�ن  �إ�س�ر�ئيل  ولبن�ي  مو�س�ى  لنبي�ه    �هلل  ق�ول  تاأم�ل 
)ٱ   تعال�ى:  �هلل  ق�ال  و�لن�ور:  �له�دى  فيه�ا  �لت�ي  �لت�ور�ة  �آتاه�م 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ())).

اأمري  من  اأعطيتك  م�  فخذ  يقول:  �آتيتك):  ما  )فخذ  ومعنى 
بجد  قال:  بقوة):  )خذها  ومعنى  به،  واعمل  به،  وتم�صك  ونهيي 

واجته�د))) وعزم على الط�عة)٣).

عل�ى  واجته��د  بج�د  �أي:  بق�وة)  )فخذه�ا  �س�رح  ف�ي  وُذِك�ر 
الواجب�ة،  االأوام�ر  وه�ي  ب�أح�ص�نه�  ي�أخ�ذوا  قوم�ك  واأم�ر  اإق�مته��، 

اأح�ص�نه�)4). ف�إنه��  والم�ص�تحبة، 

�سورة �لأعر�ف، �آية: 44)-45).  (((
تف�سر �لطربي.  (((

تف�سر �بن كثر.  (٣(
تف�سر �ل�سعدي.  (4(
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ب�صع�ف  اأخ�ذه  اإذا  الأن�ه  العزيم�ة،  و�صح�ة  القل�ب  بق�وة  وقي�ل: 
الفت�ور))). اإل�ى  اأداه  الني�ة 

وه�ي  ب�لت�وراة  ينتفع�ون  ال  اإ�ص�رائيل  بن�ي  غ�ل�ب  جع�ل  ال�ذي  فم�� 

�ل  ُمف�صّ وت�ص�ريع  واأح�ك�م  مواع�ظ  عل�ى  ا�ص�تملت  اهلل  و�صفه��  كم�� 

الع�لمي�ن؟!  رب  م�ن  محك�م 

يكونو�  ولم  و�لتز�م،  بم�سوؤولية  ياأخذوها  لم  �أنهم  الجواب: 

و��ستخدموها  �أهو�ئهم  وفق  وتعاملو� معها  بها،  �لعمل  جادين في 
لأغر��ش �لدنيا وكانو� عنها غافلين. قال �هلل تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ())).

و�لتز�م  بقوة  �آياته  �أخذ  �لقر�آن  بحق  �للتز�م  خطو�ت  فاأول 
بالعمل، وتلقي معانيه بم�سوؤولية، و�حتر�م �لحق �لذي فيه. ول يمكن 
�أن يقوم بالقر�آن و�ل�سنة �إل رجال ون�ساء يدركون م�سوؤولية �لتعامل مع 
�أو  حكم �هلل وهد�ه. فكالم �هلل لي�ش مجرد بديل عن �سوت �لغناء، 
عادة تتلى في طقو�ش، �إنه د�ستور فاعل في �لنف�ش و�ل�سلوك. وحتى 
�أن تكون هذه  تتلقاه �لنفو�ش بكفاءة تليق بمقا�سده �ل�سامية؛ فالبد 
نا�سج  وتفكير  فاعلة  ومهار�ت  متزنة  بقناعات  تتمتع  �لنفو�ش جادة 

و�سلوك من�سبط.

تف�سر �لبغوي.  (((
�سورة �آل عمر�ن، �آية: 87).  (((
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�للتز�م يكون على ثالثة م�ستويات:

)� �لتز�م عقلي  قلبي، ومجاله �لقناعات و�أعمال �لقلوب.

)� �لتز�م �سخ�سي، ومجاله �لعاد�ت و�ل�سلوكات.

٣� �لتز�م �نفعالي، ومجاله �سكينة �لم�ساعر و�ن�سباط �لعو�طف.    

 االلتزام العقلي: 

بم�ا  �لإيم�ان  ومعن�اه  �إدر�ك�ي،  �لت�ز�م  ه�و  �لعقل�ي)))  �للت�ز�م 
بالغي�ب،  و�لإيم�ان  �ل�س�تة  �لإيم�ان  �أركان  م�ن  ب�ه  �لإيم�ان  يج�ب 

و�سفات�ه.  �هلل  باأ�س�ماء  و�لإيم�ان 

نف�س�ها  �للحظ�ة  ف�ي  قلبًي�ا  نلت�زم  فنح�ن  عقلًي�ا  نلت�زم  حي�ن 
وفًق�اأ  يك�ون  �أن  يج�ب  ب�ه  ونوؤم�ن  ندرك�ه  م�ا  ف�كل  �نف�س�ال،  دون 

و�ل�س�نة. �لق�ر�آن  ف�ي  ج�اء  لم�ا 

�لأول  �لق�ر�آن  جي�ل  له�ا  تعر��ش  �لت�ي  و�لفت�ن  �لمح�ن  جمي�ع 
�لوح�ي  بمعطي�ات  �إيمانه�م  وتختب�ر  �إدر�ًكاأ،  فيه�م  تبن�ي  كان�ت 
وحي�ن  خالله�ا.  م�ن  �لأزم�ات  م�ع  ويتعامل�ون  به�ا  يعي�س�ون  وكي�ف 
�أدرك�وه،  م�ا  �إدر�ك  نلت�زم  فاإنن�ا  �لق�ر�آن  �أه�ل  ميث�اق  نلت�زم 

فهم�وه.  به�ا  �لت�ي  بال�س�ورة 

و�س�لوك،  �أعم�ال  للج�و�رح  كم�ا  و�س�لوك  �أعم�ال  و�لعق�ل  للقل�ب 
و�لخ�س�ية  كاليقي�ن  �أعم�ال  م�ن  علي�ه  يج�ب  بم�ا  �لقل�ب  يلت�زم  ولك�ي 

�أي �أن �لعقل يلتزم مبدركات �ل�سرع وعقيدته.  (((
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يغذي�ه،  ز�د  م�ن  ل�ه  فالب�د  و�ل�س�كينة  و�لخ�س�وع،  و�لإناب�ة  و�لإيم�ان 
وتترق�ى  �لقل�وب  ُت�سَق�ل  �لق�ر�آن  مح�ر�ب  وف�ي  تربي�ه.  ومدر�س�ة 

�لوثق�ى. بالع�روة  �للت�ز�م  م�د�رج  ف�ي 

ولنبد�أ من حيث بد�أ جيل �لقر�آن �لأول: 

�ل�س�ابقين  خط�و�ت  �أول�ى  وف�ي  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنب�ي  دع�وة  بد�ي�ة  ف�ي 
�لق�ر�آن  لآي�ات  و�لتحم�ل  �لتلق�ي  بد�ي�ة  �ا  �أي�سً كان�ت  �لإ�س�الم  �إل�ى 
م�ن  �أول  ه�م  �لم�س�ت�سعفون  �لقلي�ل  �لنف�ر  �أولئ�ك  وكان  �لكري�م، 

�لكري�م. �لق�ر�آن  مجتم�ع  �س�ّكل 

م�سوؤولية  لتحمل  لتتاأهل  نفو�سهم  �لكريم  �لقر�آن  عالج  فكيف 
�لوحي، وتو�جه �لقوة �لتي تحيط بهم من كل جانب؟

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پپ   پ    ٻ    ٻ    ٻٻ   )ٱ   تعال�ى:  �هلل  ق�ال 
ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ     چچ   ڃ   ڃ      ڃ    ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   

ڱ())). ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گگ   گ   ک  

في هذه �ل�سورة �لكريمة يظهر ما يلي: 

منه   �نق�ش  �أو  ن�سفه  قليال،  �إل  �لليل  )قم  �لليل  بقيام  �مر 
قليال) و�لغاية منه: 

�سورة �ملزمل، �آية: )-)).  (((
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)�إنا �سنلقي عليك قول ثقيال) وهو �لوحي وما فيه .- 

وكذلك من �أجل )�إن لك في �لنهار �سبحا طويال) �أي عمل - 
كثير .

�أكب�ر  وتاأخ�ذ  باللي�ل  ترت�اح  �أنه�ا  �لنفو��ش  علي�ه  �عت�ادت  ومم�ا 
�لنه�ار. ف�ي  كثي�ر  عم�ل  هن�اك  كان  �إذ�  �لن�وم،  م�ن  ق�در 

لكن هذه �لآيات تر�سل ر�سالة مختلفة، مفادها: �إذ� �أردت تحّمل 
م�سوؤولية �لوحي )�لقول �لثقيل) و�ل�ستعد�د لعمل �لنهار فاإن ز�دك هو 
محر�ب �لقر�آن تتلوه وترتله، وهو كفيل بمنحك �لقوة �لتي تحتاجها 

روحك ونف�سك وبدنك، لكي تقوم بم�سوؤولياتك �لج�سام.

ولقد �لتزم �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص هذ� �لأمر، و�لتزمه �ل�سحابة معه، و�سجلو� 
�أروع �ل�سور في �لتز�مهم بمقت�سى �لقر�آن �لكريم وتلقيهم لتعليماته 
بالقبول و�للتز�م، وكذلك تحملهم لما يجدونه في �سبيله من �لم�ساق 
نبي  �أن   : عائ�سة  �لموؤمنين  �أم  فعن  و�لظروف))).  و�لتبعات، 
لَم  �لليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائ�سة:  ملسو هيلع هللا ىلص كان يقوم من  �هلل 
يا ر�سول �هلل وقد غفر �هلل لك ما تقدم من ذنبك وما  ت�سنع هذ� 

تاأخر؟! قال: »�أفال �أحب �أن �أكون عبد� �سكوًر�«))).

قال �حلافظ �بن حجر : وذكر �ل�سافعي عن بع�ش �أهل �لعلم �أن �سالة �لليل   (((
كانت مفرو�سة ثم ُن�سخت بقوله تعالى: )ڈ  ژ  ژ  ڑ(، ف�سار �لفر�ش قيام 

بع�ش �لليل، ثم ن�سخ ذلك بال�سلو�ت �خلم�ش). فتح �لباري )554/)).
متفق عليه.  (((
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عنه�م:    �هلل  ق�ال  �لذي�ن  �لمح�س�نين  ح�ال  حال�ه  وكان�ت 
)ل�م  فق�ال:    عبا��ش  �ب�ن  ف�س�رها  ک()))  ک   ک   ک   ڑ   )ڑ  

�س�يًئا)))).  ول�و  منه�ا  ياأخ�ذون  �إل  ليل�ة  عليه�م  يم�س�ي  يك�ن 

فاإنه  �لليل  بقيام  »عليكم  لأمته:  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  و�سية  وهذه 
لل�سيئات،  ومكفرة  تعالى،  �هلل  �إلى  وقربة  قبلكم،  �ل�سالحين  د�أب 
قيام  �أهمية  �إن  �لج�سد«)٣).  عن  للد�ء  ومطردة  �لإثم،  عن  ومنهاة 
�لليل بالن�سبة لحملة كتاب �هلل وحملة �لر�سالة �لتي جاء بها �لوحي، 
لي�ش فقط لكونه عبادة عظيمة بل لأنه مدر�سة تاأهيل وبناء بامتياز.

ب�اأن  كفي�ل  ون�ور  هد�ي�ة  م�ن  �لق�ر�آن  حمل�ة  يتلق�اه  م�ا  �إن 
وي�وؤدو�  بحق�ه  يقوم�و�  لك�ي  و�لبدني�ة،  �لنف�س�ية  �لكف�اءة  يمنحه�م 

خالل�ه. م�ن  عليه�م  يج�ب  م�ا 

نوعي�ة  درو�ًس�ا  تتلق�ى  �أن�ك  �س�تجد  �لق�ر�آن  مح�ر�ب  ف�ي 
وعب�اده  �هلل  �أ�سفي�اء  تلقاه�ا  �أن  �س�بق  ��س�تثنائية،  ون�سائ�ح 
وتحمل�و�  باليقي�ن،  ر�س�الته  وتلق�و�  ب�ه،  �آمن�و�  �لذي�ن  �ل�سالح�ون 
وقف�ة  ولنق�ف  عليه�م.  �أن�زل  �ل�ذي  �هلل  ل�كالم  تلقيه�م  م�س�وؤولية 
وم�اذ�  تحمل�وه،  م�ن  نفو��ش  �لق�ر�آن  يعال�ج  كي�ف  فيه�ا  ن�رى 

وه�د�ه. ن�وره  م�ن  منحه�م 

�سورة �لذ�ريات، �آية: 7).  (((
تف�سر �لطربي.  (((

رو�ه �أحمد و�سححه �لألباين.  (٣(
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في  يتلونه  الذين  الموؤمنين  لهوؤالء  ليعطيه  القراآن  في  فم�ذا   
ليلهم))(؟

�لقر�آن كالم رب �لعالمين لي�ش فيه باطل ولي�ش فيه دعوة  
مع  ين�سجم  �لمعاني،  محكم  �لعبارة  موزون  �لخير.  لغير 
كالم  في  لي�ش  فينظمه،  �لعقل  مع  ويتفق  فيرتبها،  �لنف�ش 
�إذ�  ق�سور.  ول  نق�ش  فيه  ولي�ش  له،  د�عي  ل  �سيء  �هلل 
�سِمَعْته �لأذن ووعاه �لقلب طابت حياة �لقلب و��ستقام فعل 
قو�ه  �أن جميع  �سيكت�سف  �لجو�رح، من عا�ش مع كالم �هلل 
�تزنت،  و�أفعاله  ��ستقرت،  وم�ساعره  �نتظمت،  �لد�خلية 
و�سيجد �أن �ل�سكينة و�لطماأنينة قد عمرت قلبه. فمن تفرقت 
عليه نف�سه �أو �أحاط به �لذهول �أو ��ستعجمت عليه �لم�سائل، 
�أو عجز عن ��ستب�سار وجهِته؛ فاإن تالوة �لقر�آن بالليل هي 

طّب ذلك وعالجه.

�أول�ه   م�ن  �هلل،  ع�ن  يتح�دث  معاني�ه  جمل�ة  ف�ي  �لق�ر�آن 
 ، حق�ه  �هلل؛  ه�و  �لرئي��ش  فمو�سوع�ه  �آخ�ره.  �إل�ى 
�حلكيم�ة،  و�أفعال�ه  �لعل�ى،  و�سفات�ه  �حل�س�نى،  و�أ�س�ماوؤه 

وع�دًل.  �سدًق�ا  مت�ت  �لت�ي  و�أقو�ل�ه 

وقدرة  قوة  �أنها  ون�ست�سعر  وقدرته،  قوته  يعّرفنا  حين  فاهلل 
قدرة  �أية  تجد  ولن  وزن،  �أخرى  قوة  لأية  يبقى  فلن  مطلقة؛ 

من كتاب ح�سبنا �هلل للموؤلف.  (((
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فر�ستها لتبهرنا، �أو تهددنا، �أو تعدنا بالحماية؛ لأن �لقر�آن قد 
و�سعها في مقارنة خا�سرة، ولم تعد قوة �لب�سر تمالأ �لعين بعد 
�أن عرفت قلوب �لموؤمنين �أن �هلل هو �لقوي �لعزيز، و�أنه �لقاهر 

فوق عباده، و�أنه على كل �سيء قدير.

و�هلل حين يعّرفنا رحمته ولطفه ور�أفته، فلن تحفل نفو�سنا 
بمالذ �آخر، ولن ينجح جميع من يّدعون �لرحمة �أن يقدمو� 
ورعايته،  ولطفه،  وعنايته  �هلل،  رحمة  عن  يغني  مالًذ�  لنا 
كانت  ومهما  �آمنة،  د�فئة  �لأمهات  �أح�سان  كانت  ومهما 
�لقر�آن  مع  عا�ش  من  فاإن  ناعمة،  لطيفة  �لمحبين  كلمات 
ور�أى فيه كيف هي رحمة �هلل بالخلق ولطفه بعباده ف�سوف 

يفر �إلى �هلل وحده.

ون�سرته  وكفايته  للموؤمنين  وليته  علينا  يق�ش  حين  �هلل 
�أماًنا.  �لنا�ش  �أكثر  �لم�ست�سعفين  يجعل  بذلك  فاإنه  لهم، 

لأنهم ياأوون �إلى ركن �سديد )ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  
يب  جت   حت  خت())).

 حين يحدثنا �لقر�آن عن عفو �هلل ومغفرته وتوبته على عباده، 
يمكنه  �لدنيا  في  قانون  يوجد  ل  �أنه  �لعا�سي  ي�سعر  ف�سوف 
خطاياك  كل  يبتلع  غفر�ًنا  ويمنحك  تبعات  بال  عفًو�  منحك 
مهما عظمت. بل ويفرح بتوبتك وعودتك �إليه مثل �لذي تجده 

�سورة حممد، �آية: )).  (((
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�أن  تدبره  لمن  كفيل  �إليه.فالقر�آن  تتوب  حين  �هلل  جنب  في 
يجعله يعي�ش في �لدنيا بامتياز خا�ش يتجاوز به كل �لمتاعب، 
في  �سو�ه  ما  �سن�سع  �هلل  نعرف  وحين  باهلل  �سيعرفه  لأنه 

مو�سعه مهما حاول �لتعالي. 

في �لقر�آن ت�سلية عبر ق�س�ش �لر�سل و�أحد�ث �لأمم. فمن  
�أروع ما يحدثه ق�س�ش �لقر�آن في �لذين يتلونه �أو ي�ستمعون 
�لحدث  مع  �ل�سامع  ذهن  ين�ساق  حيث  )�لندماج)  له؛ 
وت�سوير �لبيان �لقر�آني حتى يتحد �لخيال مع و�قع �لق�سة، 
�أ�سحابها.  عا�سها  كما  �لق�سة  تلك  يعي�ش  �ل�سامع  فكاأن 
�إبر�هيم  مع  وتتاأوه  يعقوب،  مع  تبكي  يجعلك  فالندماج 

وتتمنى مع لوط، وت�سحك مع �سليمان  �أجمعني. 

عا�س�ها  كم�ن  �لتجرب�ة  تعي��ش  يجعل�ك  �لق�ر�آن  ف�ي  فالَح�َدث 
للت�و.  منه�ا  خ�رج  كم�ن  منه�ا  وتتعل�م 

ما �أروع �أن تدخل )�لجو) �لقر�آني باأحز�نك، وتندمج في ق�سة 
يو�سف باآلمك وغربتك ودموعك، وتتعلم منها بعمق؛ �أن �لتقوى �سبيل 

�لتمكين )ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ())).

حي�ن  حزن�ك  كل  م�ن  تخل�س�ت  وكاأن�ك  منه�ا  تخ�رج  ث�م 
ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک      ک      ڑ    ڑ   ژ   )ژ   تق�ر�أ 

�سورة يو�سف، �آية: 9٠.  (((
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ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   
�لق�س�ة  تدفع�ك  �لآم�ال  كل  وبع�د  �لآلم  كل  وبع�د  ۈ())).  ۈ     
�لنهاي�ة  �أن  وه�ي  محتو�ه�ا،  م�ع  �ن�س�اق  لم�ن  حتمي�ة  نتيج�ة  �إل�ى 

ۅ   ۅ   )ۋ    ه�ي  نتيج�ة؛  كل  ع�ن  تغن�ي  �لت�ي  و�لنتيج�ة  �لمعتب�رة 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۈئ())). ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئۇئ  

�لحلق�ة  �أبط�ال  �أح�د  تك�ون  لأن  تدع�وك  �لت�ي  �لق�س�ة  �إنه�ا 
�سب�رو�.  بم�ا  �لجن�ة  يدخل�ون  �لذي�ن  م�ع  �لأخي�رة 

وه�و    ل�وط  �هلل  نب�ي  ق�س�ة  م�ع  تندم�ج  �لق�ر�آن  وف�ي 
)وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ()٣). يق�ول: 

حخ(.  جخ   مح   مججح   حج   )يث   ج�و�ب  عل�ى  ت�س�تفيق  ث�م 
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   ت�رى  كاأن�ك  �أو  فت�رى 
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ()4)؛ فبالأم��ش نلتم��ش مطل�ق �لق�وة، 

�لمطلق�ة. �لق�وة  �آث�ار  ن�س�اهد  و�لي�وم 

�ل�سع�ف  لحظ�ة  ب�ه  تم�ر  ل�م  مقه�ور  هن�اك  ه�ل  ب�اهلل  �أ�س�الك 
�لن�س�ر  لحظ�ة  �سيعي��ش  �أن�ه  ف�ي  موؤم�ن  ي�س�ك  ه�ل  ث�م  ه�ذه، 

�سورة يو�سف، �آية: ٠٠).  (((

�سورة يو�سف، �آية: )٠).  (((
�سورة هود، �آية: 8٠.  (٣(
�سورة هود، �آية: )8.  (4(
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عا�س�و�  كم�ا  مثله�ا)  لحظ�ة  �لموؤمن�ون  �سيعي��ش  )�لت�ي  تل�ك 
�ل�سب�ح)  )موعده�م  م�ر�رة  �لظالم�ون  و�س�يذوق  �لنك�س�ار  لحظ�ة 

�أه��.  د�رك�م)  ف�ي  تمتع�و�  )ق�ل  متع�ة  ذ�ق�و�  كم�ا 

م� الذي يف�صد على ح�مل القراآن التزامه النف�صي ب�ليقيني�ت؟ 

عل�ى  قدرت�ه  �لقل�ب  يفق�د  حي�ث  �لذ�ئق�ة  ف�س�اد  ه�و  الج�واب: 

بالآخ�رة.  يتعل�ق  م�ا  كل  ت�ذوق  معه�ا  ويفق�د  �هلل،  كلم�ات  ت�ذوق 
�ل�ذي  �لخ�س�وع  لدي�ه  يع�د  ل�م  كي�ف  لي�س�تغرب  �لإن�س�ان  �إّن  حت�ى 
م�ن  يم�ل  ب�د�أ  ق�د  �إن�ه  ب�ل  �لق�ر�آن،  �س�ماع  حي�ن  ب�ه  ي�س�عر  كان 

يتل�وه.  كان  �ل�ذي  ورده  ت�الوة  �سعوب�ة  يعان�ي  �أو  �س�ماعه 

بما في كالم �هلل من  �لتلذذ  فر�سة  تعطينا  �لتي  �لذ�ئقة هي 
فتوحات وهدى ونور، فعندما نغفل عن قلوبنا، وندع �لدنيا تنفرد 
بهذه �لقلوب لتغذيها وتتولى تثقيفها وتربيها على ثقافة �ل�ستهالك 
عن  تعجز  �لقلوب  فاإن  و�لعبث؛  و�للغو  و�لبهرج  و�لهوى  و�لتباهي 
تذوق �لمو�عظ بل ربما تنفر منها، لأنها لم تعد جاذبة للنف�ش ول 
�لقر�آن  ناأخذ  �لنف�سي فال  �لتز�منا  نخ�سر  وهنا  �لقلب،  بها  يتلذذ 

بقوة كما �أمرنا.

كيف نحافظ على �لتز�منا �لنف�سي تجاه �لقر�آن �لكريم: 

مالزمة حلق �لذكر و�لتذكير. . )

�لتعبد هلل بتالوته خا�سة في خلو�ت �لليالي.. )
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�لقر�آن . ٣ حكم  تاأمل  على  يعيننا  من  كالم  وتتبع  معانيه  تاأمل 
وهد�ياته.

تجنب �لإكثار من تتبع �لملهيات، �أو رموز �لعبث �لذين ُيغرقون . 4
�أذهاننا بالترهات، و�لتي ولو كانت مباحة لكن كثرتها تف�سد 

ذ�ئقة �لقلب، ويف�سد تبًعا لها �إدر�كات �لنف�ش وقناعاتها.

وعناي�ة، . 5 وتعليًم�ا  ت�الوة  �لكري�م  �لق�ر�آن  رم�وز  �أخب�ار  تتب�ع 
برم�وز  �لنبه�ار  خط�ر  وتقيه�ا  �لنف��ش  تله�م  �س�يرتهم  ف�اإن 

�لغو�ي�ة.

تعلم �ل�سنة، و�لحر�ش على �تباعها، فاإن �أكثر �لذين يمرقون . 6
�ل�سيطان عليهم  �إنما دخل  تر�قيهم؛  �لقر�آن فال يجاوز  من 

من باب هجر �ل�سنة و�لزهد في تعلم �لعلم �ل�سرعي. 

فر�س�ة  لقلوبن�ا  نتي�ح  �أن  يعن�ي  �لكري�م  �لق�ر�آن  تحّم�ل  �إن 
�لعق�ول  لتتمت�ع  ومو�عظ�ه؛  وهد�يات�ه  �لق�ر�آن  م�دركات  تلق�ي 
ل  �لت�ي  �لنف�س�ية،  و�لق�وة  �ل�سحي�ح  و�لإيم�ان  باليقي�ن  و�لقل�وب 

ت�سعفه�ا.  ول  و�ل�س�بهات  �لفت�ن  تزعزعه�ا 

�لنفو�ش  بتاأهيل  كفيل  �لقر�آن  محر�ب  �أن  يت�سح  �سبق  ومما 
وتقويتها، ولكن؛ هل كل �لنفو�ش �سوف تلتزم هذ� �لتاأهيل وتقوم به؟.

لذ� يجب �أن ندرك �أن �لتز�منا �لنف�سي )�لإيماني) يحتاج لأنف�ش 
م�سوؤولية  تحمل  من  تمكنها  �سخ�سية  ولياقة  �سخ�سي  �لتز�م  لديها 

هذ� �لكتاب �لعظيم. 
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 االلتزام ال�صخ�صي: 

قوة  �لقر�آن  حامل  لدى  يكون  �أن  �ل�سخ�سي  باللتز�م  نق�سد 
�سخ�سية))) تمكنه من �لتحكم في �أمرين: 

عاد�ته )رغباته) . )

�نفعالته . )

 فكيف نلتزم في ع�داتن�؟ 

�لعاد�ت �ل�سخ�سية هي �لت�سرفات �لمعتادة �لتي يفعلها �ل�سخ�ش 
�أو  كلما تعر�ش لموقف ما، وفي �لجدول �لتالي مثال للعادة �ل�سلبية 

�لإيجابية �لتي يمكن �أن تن�ساأ مع �لمو�قف.

الع�دةاحل�لةاملوقف

عمل ينبغي �جنازه
�لإجناز+
�لت�سويف-

موعد �ل�ستيقاظ
�لنهو�ش+
زيادة �لنوم-

تناول �أكل غر �سحي
�لتجنب+
�لإكثار-

قوة �ل�سخ�سية ل نعني بها �لقدرة على مو�جهة �لآخرين بل �لقدرة على مو�جهة   (((
�لإن�سان لهو�ه. �ملوؤمن �لقوي ل ي�سعف �أمام نزعات نف�سه بل يثبت وهذ� ما مينحه 

�ل�سجاعة و�لقدرة على قول �حلق وجتنب �لنفاق وم�ساحلة �لباطل. 
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م� الذي يمنع االلتزام ال�صخ�صي؟ 

�لذي يمنع �لفرد من تحمل �أي �لتز�م هو �أحد �أمرين: 

�لإدر�ك  في  تغيير  ح�سل  �أنه  يعني  وهذ�  �لقناعات  تغير  �لأول: 
ف�سعف �للتز�م )�لعقلي �لقلبي) كما �سبق �لحديث عنه))).

يعني  وهذ�  �لعاد�ت،  �سوء  عن  �لناتج  �لقدر�ت  �سعف  �لثاني: 
ب�سبب  �لجاد،  �لطريق  في  �ل�ستمر�ر  �ل�سخ�سي عن  �لعجز 
ما فيه من مقاومة للرغبات، �أو �سبط لالنفعالت. وهذ� ما 

نعبر عنه ب�سعف �للتز�م �ل�سخ�سي.

ال�ص�خ�صية  الع��دات  اأث�ر  مالحظ�ة  عل�ى  ت�ص��عد  ت�ص��وؤالت 
النج��ح))(:  تحقي�ق  ف�ي 

�لدر��س�ة 	  ف�ي  يف�وق ذكاء جمي�ع زمالئ�ه  ذكاء  يمل�ك  �س�خ�ش 
م�ن  ع�دد  م�رور  بع�د  در��س�ًيا؛  عليه�م  يتف�وق  م�ا  وكثي�ًر� 
)وفًق�ا  و�أن�ه  نج�اح،  �أي  يحق�ق  ل�م  �أن�ه  تج�د  �ل�س�نو�ت 

فا�س�اًل!! �أ�سب�ح  �لمجتم�ع)  ف�ي  �لد�رج�ة  للنظ�رة 

�س�خرية 	  مو�س�ع  يك�ون  م�ا  وكثي�ًر�  �ل�ذكاء،  مح�دود  �س�خ�ش 
تقدًم�ا  يحق�ق  �ل�س�نين  م�ن  ع�دد  بع�د  �لدر��س�ة؛  ف�ي  زمالئ�ه 

للنج�اح. مث�اًل  �لمجتم�ع  نظ�ر  ف�ي  وُيع�ّد  ونجاًح�ا، 

�سفحة 47.  (((
�سبب �لتو�سع يف �إي�ساح مفهوم �لعاد�ت وذلك كونها �أكرث مهدد�ت �للتز�م  وكذلك   (((

خ�سية  �أن يلتب�ش �ملفهوم بغره مما درج يف �ل�سنة �لنا�ش 
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معه، 	  �لتعاقد  على  �لأندية  وتتناف�ش  �لبطولت  يحقق  ريا�سي 
وبعد مدة ينحدر م�ستو�ه ويخ�سر كثيًر� من مناف�ساته، ثم يتخلى 

عنه �لذين كانو� يبحثون عنه، ويخرج من �لمجال بال عودة. 

وُيظهر 	  �لكريم،  �لقر�آن  حفظ  في  كبيًر�  تقدًما  يحقق  �ساب 
حفظ،  ما  جميع  يخ�سر  �سنو�ت  وبعد  �لعلم،  تعلم  في  ذكاء 

ويعجز حتى عن �إتمام �لتعليم �لر�سمي �ل�سروري.

رجل يرث ثروة هائلة ويتولى �إد�رة عدد من �لأن�سطة �لتجارية 	 
وبعد فترة ينحدر مالًيا ويخ�سر كل تلك �لثروة ويفل�ش. 

م� ال�صبب الم�صترك بين جميع هوؤالء؟ 

الر�ص�لةالتف�صري ال�صخ�صي))(احل�لة

طالب ميلك ذكاء 
ثم يخ�سر در��سته

مل ي�ستطع حتمل جدية 
�للتز�م مبو�عيد �ملدر�سة 

وقو�نينها و�لو�جبات

مهما كنت ذكًيا 
فالعاد�ت �ل�سيئة �سوف 
تعطل ميزة �لذكاء لديك

�سخ�ش حمدود 
�لذكاء يحقق 
تقدًما وجناًحا

�لتزم بكل �ملهار�ت �جلادة 
مثل �لإجناز، �لإ�سر�ر 

�ملثابرة، مقاومة هوى نف�سه

ل تقلق �أنك �لأقل ذكاء 
�إذ� كنت �لأف�سل حماولة

ريا�سي متفوق ثم 
يخ�سر مهار�ته

مل ي�ستطع �لتغلب على 
ك�سله يف �لتاأخر عن متارين 
�للياقة، ومل ي�ستطع مقاومة 
�لأغذية �لتي ز�دت من وزنه

ففقد لياقته �جل�سمية

�للياقة �لبدنية كاللياقة 
�لنف�سية ومن فقد لياقته 

فقد مهارته

هذ� �لتف�سر فقط من جهة �لتز�مه �ل�سخ�سي، وهناك تف�سر�ت �أخرى ل تنا�سب �ملقام.  (((
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�ساب يحقق تقدما 
كبر� يف حفظ 

�لقر�آن �لكرمي، ثم 
يتحول به �حلال 

لل�سياع

�تباع �لهوى و�لرغبات 
و�سهو�ت �لنف�ش جعل 

متطلبات �لقر�آن �لكرمي 
ثقيلة على �لنف�ش

حني حتمل �لقر�آن فالبد 
�أن ت�سع هو�ك حتت 

�ل�سيطرة

رجل يرث ثروة 
هائلة ثم يبددها

ل تبقى �لرثو�ت يف �أيدي 
من ل يجيدون عاد�ت 

�لتوفر، و�ملحا�سبة، وقهر 
�لنف�ش عن فو�سى �ل�سر�ء

ثروة �لنف�ش قبل ثروة 
�ملال

 كيف ن�صّكل ع�دات الجد ونقّوي التزامن� ال�صخ�صي؟ 

�لت�سرف�ات  به�ا  فنعن�ي  �س�خ�سية  ع�اد�ت  نق�ول  عندم�ا 
تب�د�أ  ب�ل  ع�اد�ت،  تب�د�أ  ل  �لع�اد�ت  ولك�ن  غالًب�ا،  تتك�رر  �لت�ي 
�سف�ة  �ل�س�لوك  يكت�س�ب  �لت�س�رف  تك�ر�ر  م�ع  ث�م  عاب�ًر�،  �س�لوًكا 
يب�رز  �ل�ذي  �لتلقائ�ي  �لت�س�رف  ه�و  ي�سب�ح  �أن�ه  بمعن�ى  �لديموم�ة 

�لنف��ش. �إلي�ه  وتمي�ل  �أوًل 

في �لنف�ش �لب�سرية نزعتان هما: 

عل�ى  يحر��ش  �ل�ذي  �لعق�ل  ق�وة  م�ن  قوت�ه  وي�س�تمد  الُر�ص�د: 

�سحي�ح. منظ�ور  م�ن  �لنف�ع  وتحقي�ق  �ل�س�و�ب،  فع�ل 

و�لت�ي  و�لرغب�ات،  �له�وى  د�ع�ي  م�ن  قوت�ه  وي�س�تمد  الغ�ّي: 

�سو�ًب�ا  لكونه�ا  �عتب�ار  دون  عاجل�ة  ل�ذة  تحقي�ق  عل�ى  تحر��ش 
لحًق�ا. عليه�ا  �لمترت�ب  لل�س�رر  ��س�تح�سار  ودون 
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يتخ�ذ  �أن  علي�ه  ويج�ب  موق�ف  �لإن�س�ان  �أم�ام  يك�ون  فحي�ن 
�لغ�ي  ود�ع�ي  باتج�اه،  علي�ه  يمل�ي  �لر�س�د  د�ع�ي  ف�اإن  ق�ر�ًر� 

معاك��ش.  باتج�اه  علي�ه  يمل�ي 

وغالًب�ا  يخت�ار،  لم�ا  مبرر�ت�ه  يق�ّدم  و�لغ�ي؛  �لر�س�د،  م�ن  وكل 
و�ل�س�و�ب،  �لخط�اأ  جان�ب  �إي�س�اح  عل�ى  و�لعق�ل  �لر�س�د  يرّك�ز  م�ا 
بينم�ا  �لبعي�د.  �لم�دى  عل�ى  ل�س�يما  و�ل�س�رر،  �لمنفع�ة  و�إي�س�اح 
تاأوي�الت  ويق�دم  �لعاجل�ة،  �لل�ذة  تزيي�ن  عل�ى  �له�وى  د�ع�ي  يرك�ز 
للتخل��ش  تطمين�ات  ويعر��ش  �لعق�ل)))،  حج�ة  عل�ى  لاللتف�اف 

�لعاقب�ة. �س�وء  مخ�اوف  م�ن 

�ل�س�خ�سية)  ق�وة  تظه�ر  )وهن�ا  ه�و�ه  �لإن�س�ان  ق�اوم  ف�اإذ� 
ف�ي  يب�د�أ  فاإن�ه  نف�س�ه،  ف�ي  و�لخي�ر  �لح�ق  د�ع�ي  م�ع  و�تج�ه 
و�لق�وة  �لج�د  ع�ادة  وه�ي  و�لفطان�ة)  )�لِكيا�س�ة،  ع�ادة  �كت�س�اب 
�لعم�ل  عل�ى  و�لق�درة  �ل�سعب�ة،  �لمه�ام  لتحم�ل  �ل�س�خ�سية، 
�لتك�ر�ر  وم�ع  ومو�عظ�ه.  �لق�ر�آن  ه�دى  م�ن  ب�ه  يوؤم�ن  م�ا  بموج�ب 

لدي�ه.  تلقائي�ة  وت�سب�ح  �لع�ادة،  ه�ذه  ُت�سًق�ل 

د�خل�ه،  م�ن  و�لخي�ر  �لح�ق  د�ع�ي  �لإن�س�ان  تجاه�ل  و�إذ� 
فاإن�ه  و�لت�س�ويف،  �لتاأوي�الت  فَقِب�ل  �له�وى،  لإغ�ر�ء�ت  و�ن�س�اع 
�للت�ز�م  �سع�ف  وه�ي  )�لَعَج�ز)  ع�ادة  �كت�س�اب  ف�ي  يب�د�أ 
وكالم  �لوح�ي  ل�و�زم  عل�ى  �لثب�ات  عل�ى  �لق�درة  وع�دم  �ل�س�خ�سي، 

)))  حجة �لعقل �ل�سليم �لذي ل يخالف مقت�سى �لوحي.
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مانع�ة  وت�سب�ح  �لع�ادة  ه�ذه  تتج�ذر  �لتك�ر�ر  وم�ع   . �هلل 
�لخي�ر،  يتمن�ى  ي�ز�ل  ول  �لنج�اح.  مه�ار�ت  م�ن  كثي�ر  م�ن  ل�ه 

ه�و�ه.  مو�جه�ة  ف�ي  ليب�د�أ  بالتغيي�ر،  نف�س�ه  ويع�د 

�هلل  َر�ُس�وَل  �َس�ِمْعُت  ق�ال:    �ليم�ان  ب�ن  حذيف�ة  ع�ن 
ُع�وًد�،  ُع�وًد�  ي�ِر  َكاْلَح�سِ �ْلُقُل�وِب  َعَل�ى  �ْلِفَت�ُن  »ُتْعَر��ُش  َيُق�وُل:  ملسو هيلع هللا ىلص 
�أَْنَكَرَه�ا،  َقْل�ٍب  يُّ  َو�أَ �َس�ْوَد�ُء،  ُنْكَت�ٌة  ِفي�ِه  ُنِك�َت  �ْس�ِرَبَها،  �أُ َقْل�ٍب  َف�اأَيُّ 
ْبَي��َش  �أَ َعَل�ى  َقْلَبْي�ِن،  َعَل�ى  ي�َر  َت�سِ َحتَّ�ى  �اُء،  َبْي�سَ ُنْكَت�ٌة  ِفي�ِه  ُنِك�َت 
ْر��ُش،  َو�ْلأَ �َماَو�ُت  �ل�سَّ َد�َم�ِت  َم�ا  ِفْتَن�ٌة  ُه  �رُّ َت�سُ َف�اَل  َف�ا  �ل�سَّ ِمْث�ِل 
َمْعُروًف�ا،  َيْع�ِرُف  َل  ًي�ا)))  ُمَجخِّ َكاْلُك�وِز،   (((� ُمْرَب�ادًّ �أَ�ْس�َوُد  َو�ْلآَخ�ُر 

َه�َو�ُه«)٣). ِم�ْن  �أُ�ْس�ِرَب  َم�ا  �إِلَّ  ُمْنَك�ًر�،  ُيْنِك�ُر  َوَل 

�لنف��ش  ق�درة  تغيي�ر  ف�ي  �لذن�وب  تر�ك�م  يوؤث�ر  كي�ف  فانظ�ر 
تكت�س�ب  وكي�ف  فعل�ه.  ع�ن  �لعج�ز  ف�ي  ويت�س�بب  �لر�س�د،  قب�ول  عل�ى 
ورّده�ا  برف�سه�ا  تب�د�أ  حينم�ا  �لفت�ن،  �س�د  وق�وة  ح�سان�ة  �لنف��ش 

�له�وى. تاأوي�الت  ورد  بالح�زم،  �لبد�ي�ة،  من�ذ 

لي�س�ت  فالمباح�ات  علي�ه،  و�لعاملي�ن  �لق�ر�آن  لحام�ل  وبالن�س�بة 
بالمب�اح،  �لتمت�ع  ف�ي  �لب�س�ر  مث�ل  فه�م  فح�س�ب،  مباح�اٍت  مج�رد 
فاإن�ه  نف�س�ية،  وق�وة  �س�خ�سية،  لياق�ة  يمتل�ك  �أن  �أر�د  م�ن  ولك�ن 

يعني قامت �للون جًد�.  (((
)))  �لإناء �ملقلوب. 

�سحيح م�سلم ٣9).   (٣(
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�أو  �لمباح�ات،  تل�ك  بع��ش  م�ن  يمنع�ه  خا��ش،  بنظ�ام  ُمطاَل�ب 
معه�ا. �لتعام�ل  كيفي�ة  ل�ه  ينظ�م 

�أن  �لأثق�ال،  وحم�ل  �لأج�س�ام  بن�اء  �سال�ة  ف�ي  ن�س�اهد  فكم�ا 
تنظي�م  ه�و  �لمج�ال،  ه�ذ�  ف�ي  �لنج�اح  يري�د  م�ن  يتعلم�ه  م�ا  �أول 
وبقناع�ة  يتقب�ل  �أن�ه  �لتنظي�م  ذل�ك  وم�ن  �لغ�ذ�ء.  ف�ي  طريقت�ه 
ج�س�مه  تمن�ع  �لت�ي  �لأطعم�ة  م�ن  كثي�ًر�  تجُن�ب  �لبد�ي�ة؛  من�ذ 
�لممار�س�ات  م�ن  ع�دد  ع�ن  يمتن�ع  وكذل�ك  �للياق�ة،  �كت�س�اب  م�ن 
قدرت�ه  تنمي�ة  ف�ي  وي�س�تمر  لياقت�ه،  عل�ى  ُيبِق�ي  لك�ي  �لحي�اة،  ف�ي 

�لأثق�ال. م�ن  مزي�د  حم�ل  عل�ى 

يمك�ن  ل  �أن�ه  �لريا�س�ات  ه�ذه  �أ�سح�اب  علي�ه  تع�ارف  ومم�ا 
�لتمّي�ز   وبي�ن  جه�ة،  م�ن  و�لن�وم  �لطع�ام  حري�ة  بي�ن  �لجم�ع 
قان�ون  �إم�ا  يخت�ار  �أن  �لالع�ب  فعل�ى  �أخ�رى.  جه�ة  م�ن  �لبدن�ي 

�لمفت�وح)))). )�لبوفي�ه  قان�ون  �أو  �لم�درب 

نخت�ار  �أن  يج�ب  فاإنن�ا  �لق�ر�آن  كوكب�ة  �سم�ن  نك�ون  وحي�ن 
قان�ون  �أو  رغباتن�ا،  ترتي�ب  ونعي�د  بق�وة)  )فخذه�ا  قان�ون  �إم�ا 
فنتخل�ى  �لعن�ان،  لرغباتن�ا  ونطل�ق  �لدني�ا)  حياتن�ا  ه�ي  )�إنم�ا 
خي�ل  �إل�ى  يحت�اج  �لفر�س�ان  و�س�باق  �لق�ر�آن،  �أه�ل  �س�باق  ع�ن 

وم�سّم�رة))). مرّو�س�ة 

يق�سد به �لطعام �ملتاح با�ستمر�ر.   (((
�خليل �مل�سّمرة هي �لتي يتم جتويعها ��ستعد�د� لل�سباق.  (((
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 كيف نلتزم في انفع�التن�؟ 

�لمو�ق�ف  ت�ساح�ب  �لت�ي  �لم�س�اعر  تل�ك  بالنفع�الت  نعن�ي 
نحوه�ا.  �أو  خ�وف  �أو  ح�زن  �أو  غ�س�ب  م�ن 

�لحدي�ث  ف�ي  �إلي�ه  �لإ�س�ارة  �س�بق  و�لخ�وف  �لح�زن  �نفع�ال 
�سب�ط  �إل�ى  و�لإيم�ان  �ليقي�ن  ي�وؤدي  حي�ث  �لعقل�ي  �للت�ز�م  ع�ن 

و�لح�زن.  �لخ�وف  �س�عور 

عل�ى  لتاأثي�ره  نظ�ر�  �لغ�س�ب  �نفع�ال  عل�ى  تركيزن�ا  و�س�يكون 
ُتف�ّرق  �لت�ي  لل�س�يطان  مد�خ�ل  م�ن  يحدث�ه  وم�ا  �لنفو��ش  ثب�ات 
بالتز�م�ات  لالإخ�الل  ذل�ك  ي�وؤدي  ث�م  بينه�م  ذ�ت  وتف�س�د  �لإخ�وة، 

�أهل�ه. و�أخ�الق  �لق�ر�آن  ميث�اق 

تو�صيح))(: 

و�لخب�ر�ت  �لجي�دة  و�لمع�ارف  �لتثقي�ف  �أن  ذكرن�ا  �أن  �س�بق 
بخب�ر�ت  �لإن�س�ان  حظ�ي  وكلم�ا  عقلًي�ا،  �لتز�ًم�ا  ت�سن�ع  �لإيجابي�ة 
موق�ف  �أي  يو�ج�ه  وحي�ن  �أق�وى.  �إدر�ك�ه  كان  كلم�ا  �أكث�ر  تر�كمي�ة 
�لموق�ف  ليعال�ج  وقيم�ه  وقناعات�ه  خبر�ت�ه  �إل�ى  �س�يهرع  فاإن�ه 
فعل�ه  رد  �س�يكون  خبر�ت�ه  ت�س�عفه  م�ا  وبق�در  �سحي�ح،  ب�س�كل 

�هلل. بح�ول 

�لتو�سع يف �إي�ساح عالقة �لتوتر بالتز�منا �ل�سخ�سي نظر� خلفاء هذ� �ملفهوم عن   (((
�لأذهان يف معاجلة �سبط �لنف�ش، وليتمكن �لقارئ من تكوين ت�سور ذهني ميكنه 

من �لتطبيق.
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فهناك حالتان: 

ممت�ازة . ) وخب�ر�ت  جي�دة  بمع�ارف  يتمت�ع  ل�س�خ�ش  حال�ة 
�لمو�ق�ف. مو�جه�ة  ف�ي  كف�اءة  �أكث�ر  يك�ون  �أن  يتوق�ع  وه�ذ� 

�أن . ) ُيتوق�ع  وه�ذ�  و�لخب�ر�ت  �لإدر�ك  قلي�ل  �س�خ�ش  وحال�ة 
�لمو�ق�ف. مو�جه�ة  ف�ي  كف�اءة  �أق�ل  يك�ون 

بمعارف جيدة  يتمتع  �سخ�ش  حالة  وهي:  ثالثة  حال  وهناك 
وخبر�ت ممتازة، لكنه لم ي�ستطع �ل�ستفادة منها في �لمو�قف، 
وكلما و�جهه موقف �كت�سف �أن تلك �لمعارف و�لخبر�ت تتطاير 

عنه وتخذله، ول يتذكر منها �سيًئا �إل بعد فو�ت �لوقت.

�لعق�ل  ع�ن  تحج�ب  و�لت�ي  �لغ�س�ب،  حال�ة  لذل�ك  ي�وؤدي  ومم�ا 
�ل�س�فهاء  يعالج�ه  كم�ا  �لموق�ف  فيعال�ج  ر�سي�د،  م�ن  لدي�ه  م�ا  كل 

و�لطائ�س�ون.  و�لجه�الء 

�سن�سرح �لأمر ب�سكل �أب�سط: 

بع�ش  �سد  معينة  بلدة  عن  بالدفاع  ُكلِّف  قائد�  �أن  تخيل 
في  ويع�سكرون  �لأ�سلحة.  باأنو�ع  جندي  �ألف  ولديه  �لع�سابات، 
مكان قريب وي�ستدعيهم متى �ساء، وفي كل مرة يقوم با�ستدعائهم 
فاإنهم يخرجون من بو�بات �لمع�سكر ويتحركون عبر طريق ممهد 
منهم  ي�ستغرق  ول  �لقيادة،  مركز  باتجاه  متًر�  ع�سرين  عر�سه 
�لو��سع؛  �لطريق  عبر  و�لمرور  �لآليات  وتحريك  �لأ�سلحة  حمل 
�سوى ٠) دقيقة حتى يكونو� جاهزين للدفاع وردع �لمعتدين �لذين 
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ولذلك  و�لمجّهز.  �لمدرب  �لجي�ش  على  �لنت�سار  ي�ستطيعون  ل 
توقفت �لهجمات وهد�أت �لأمور لفترة طويلة.

�سخ�ور  و�س�ع  ف�ي  �لع�ساب�ات  نجح�ت  �لم�ر�ت  م�ن  م�رة  وف�ي 
�لقائ�د  بي�ن  �ل�ذي  �لطري�ق  ف�ي  �لهائ�ل  �لرم�ل  م�ن  و�أك�و�م  كبي�رة 
لت�س�تولي  �لبل�دة  تل�ك  �لع�ساب�ة  هاجم�ت  وبعده�ا  و�لمع�س�كر، 

 . عليه�ا

)كالمعت�اد)  �لجي��ش  ��س�تدعى  بالخط�ر  �لقائ�د  �س�عر  وحي�ن 
ولكنه�م  وعرباته�م،  �لثقيل�ة  بمعد�ته�م  جن�دي  �أل�ف  تح�رك  وفع�ال 
جه�د  وبع�د  مغل�ق،  �أن�ه  تفاج�اأو�  �لمع�س�كر  م�ن  خرج�و�  بعدم�ا 

فق�ط. متري�ن  عر�س�ه  مم�ر  فت�ح  م�ن  تمكن�و�  ووق�ت 

بالجن�ود  �لمكت�ظ  �لطري�ق  ف�ي  عالقي�ن  �أنف�س�هم  ووج�دو� 
و�سوله�م  ��س�تغرق  �ل�سي�ق  �لمم�ر  عل�ى  للتز�ح�م  ونتيج�ة  و�لآلي�ات. 
يحمل�ون  �لذي�ن  �لأف�ر�د  �إل  خالله�ا  ي�س�ل  ول�م  كامل�ة  �س�اعة 
تم�ت  حت�ى  �أخ�رى  �س�اعة  �لآخ�رون  وبق�ي  فق�ط.  خفيف�ة  �أ�س�لحة 
ولك�ن  �س�اعتين  بع�د  و�سل�و�  وفع�اًل  �لطري�ق  وتو�س�يع  �لعو�ئ�ق  �إز�ل�ة 
كان�و�  �ل�ذي  �لموق�ع  وخ�س�ارة  �لقائ�د  بهزيم�ة  �نته�ت  �لمعرك�ة 

حمايت�ه. يري�دون 

�ل�سوؤ�ل: هل خ�سر �لقائد لأنه ل يملك جي�سا وعتاًد�؟ 

�سي�ق  ب�س�بب  �لو�س�ول  ع�ن  عج�ز  �لعت�اد  م�ع  �لجي��ش  لأن  �أم 
�لطري�ق؟!! 
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ا:  تاأمل �أي�سً

�أن و�سول �لأ�سلحة �لخفيفة �أول لم يكن مفيًد�؟ 

و��س�تغرقت  �لحرك�ة  بطيئ�ة  كان�ت  فعالي�ة  �لأكث�ر  �لأ�س�لحة  �أن 
�أو�س�ع. م�س�اًر�  و�حتاج�ت  �أط�ول،  وقت�ا 

نو�ج�ه  حي�ن  ومعلوماتن�ا  لخبر�تن�ا  يح�دث  م�ا  بال�سب�ط  ه�ذ� 
�لخب�ر�ت  و�س�ول  يغل�ق طري�ق  فالتوت�ر  للتوت�ر.  ونتعر��ش  موق�ف  �أي 
وغي�ر  �س�طحية  خب�ر�ت  تك�ون  فاإنه�ا  و�سل�ت  و�إذ�  �لذه�ن،  �إل�ى 
فاإنن�ا  �لتوت�ر  حال�ة  ف�ي  ونح�ن  �لمو�ق�ف  نو�ج�ه  وحي�ن  عميق�ة. 

و�لحماق�ات.  �لأخط�اء  فنرتك�ب  هزيل�ة  بخب�ر�ت  نو�جه�ا 

�لخبر�ت  ت�سلنا  �لتوتر؛  من  ونتخل�ش  هدوءنا  ن�ستعيد  �أن  وبعد 
�لحكيمة و�لر�سيدة ولكنها تكون متاأخرة ول جدوى من و�سولها.

وثقافتنا،  ومعارفنا  قناعاتنا  وبين  بيننا  �لطريق  يقطع  فالتوتر 
فنعالج �لمو�قف كما يعالجها عديم �لخبرة، �أو كما يعالجها �ل�سفهاء 
ومهار�ت  �لحكمة،  تعلم  في  عمًر�  ق�سينا  �أننا  �لعلم  مع  �أحياًنا. 

�لتعامل، لكن �لتوتر جردنا منها بكل ب�ساطة.

�إل�ى  يحت�اج  �لكري�م  �لق�ر�آن  ومو�ع�ظ  معان�ي  تحّم�ل  �إن 
�ل�س�كينة،  تغ�س�اها  وقل�وب  متوت�رة،  غي�ر  و�أذه�ان  حليم�ة،  نفو��ش 
ور�س�د))). بحكم�ة  و�ل�س�تفز�ز  �لذع�ر  مو�جه�ة  م�ن  تتمك�ن  حت�ى 

و�لفو�جع،  �ملفاجاآت  مع  �لتعامل  ح�سن  يف  �ل�سكينة  باأهمية  �لوعي  من  ملزيد   (((
و�ل�ستفز�ز ميكن �لطالع عليها يف كتاب )ح�سبنا �هلل) للموؤلف.
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�ل�سكينة حالة من �لطماأنينة، تمنع �سوء �لرتجال وت�ساعد �لقلب 
�أن ي�ستجمع قو�ه، وتمكنه من �ل�ستفادة من ر�سيد �ليقين، و�لحكمة 
ي�سعى  �لذي  �إبلي�ش  على  �لطريق  فتقطع  �ل�سنين.  عبر  تلقاها  �لتي 

للدفع بنا نحو �لتوتر، لي�سهل عليه قيادتنا قبل �أن ن�ستفيق.

مثالي�ة  وحل�ول  �أف�كار  ع�ن  كثي�ًر�  ن�س�مع  �أنن�ا  نج�د  وله�ذ� 
ب�سحته�ا،  مقتنعي�ن  ونتد�وله�ا  به�ا  وُنعَج�ب  �لآخري�ن،  م�ع  للتعام�ل 
مت�اأزم،  موق�ف  لأي  نتعر��ش  حي�ن  عن�ا  �ب  ُتغيَّ �أنه�ا  �لمفاج�اأة  ولك�ن 

خاطئ�ة.  بطريق�ة  م�ا  �أم�ًر�  نفه�م  �أو  جارح�ة،  كلم�ة  ن�س�مع  �أو 

�س�نفقد  كن�ا  �إذ�  و�ل�س�نة؛  �لق�ر�آن  حكم�ة  م�ن  �سن�س�تفيد  كي�ف 
�لغ�رور،  �أو  �لِكْب�ر،  �أو  �لغ�س�ب؟  م�ع  معرك�ة  �أول  عن�د  �لحكم�ة  تل�ك 

�لظ�ن. �س�وء  �أو 

�لتوت�ر؛  حال�ة  ب�دء  ومالحظ�ة  بانفعالتن�ا  وعين�ا  ف�اإن  ل�ذ� 
حال�ة  ف�ي  �لوح�ي  معطي�ات  م�ن  لال�س�تفادة  �س�خ�سي  مطل�ب 

زم.  لت�اأ �

 كيف نتجنب التوتر؟

�لتعام�ل  خ�الل  و�لخب�رة  �لوع�ي  مي�زة  يلغ�ي  �لتوت�ر  كان  �إذ� 
ح�دوث  كيفي�ة  معرف�ة  �لمه�م  فم�ن  �ل�ساغط�ة؛  �لمو�ق�ف  م�ع 

نتجنب�ه؟ وكي�ف  �لتوت�ر، 
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كيف تنطلق �صرارة التوتر، وكيف نتجنبه�؟))(

فاإن�ه  عا�س�ه،  �أو  �س�معه  �أو  ر�آه  �أو  م�ا،  موقًف�ا  �لإن�س�ان  و�ج�ه  �إذ� 
�نفعالت�ه،  تحري�ك  ف�ي  يت�س�بب  خارج�ي  لمثي�ر  يتعر��ش 

نتيج�ة  ه�ي  �لموق�ف  خ�الل  م�ن  ُتث�ار  �لت�ي  و�لنفع�الت 
ل�ه.  فهمن�ا  وطريق�ة  للموق�ف  تف�س�يرنا 

فالحزن �أو �لخوف، �أو �لغ�سب و�لتوتر ل تح�سل ب�سبب �لمو�قف 
ب�سكل م�ستقل، بل ب�سبب طريقة نظرتنا لتلك �لمو�قف وتف�سيرنا لها.

له  يتعر�ش  وحين  �سخ�ش،  غ�سب  في  يت�سبب  ما،  موقًفا  فتجد 
�سخ�ش �آخر فاإنه ل يغ�سب.

م�ن  تب�د�أ  �لتوت�ر  �س�ر�رة  ف�اإن  المقدم�ة:  له�ذه  نتيج�ة 

ثقاف�ة  لدين�ا  كان�ت  و�إذ�  �لمو�ق�ف،  وتحلي�ل  تف�س�ير  ف�ي  طريقتن�ا 
�أو  �لظ�ن  �س�وء  �أو  �ل�س�ك،  مث�ل  �س�يئة  ذهني�ة  ع�اد�ت  �أو  خاطئ�ة 
�س�نكون  فاإنن�ا  �لح�س�د،  �أو  �لكبري�اء  مث�ل  �س�لبية  نف�س�ية  ع�اد�ت 

�لمو�ق�ف.  �أغل�ب  ف�ي  للتوت�ر  للتعر��ش  بق�وة  مر�س�حين 

وعلى هذ� فاإن �أهم خطوة في تجنب �لتوتر هو تربية �لنف�ش على 
للنف�ش،  مريح  ب�سكل  �لمو�قف  تاأويل  وح�سن  �لظن،  ح�سن  مهار�ت 

وفيما يلي �أبرز خطو�ت �لتعامل مع �لتوتر و�كت�ساب �لحلم))).

توج�د  ف�ال  ُيطّب�ق،  مل  �إذ�  مفي�ًد�  يك�ون  ل�ن  �لفق�رة  ه�ذه  يف  يذك�ر  م�ا  جمي�ع   (((
قيمة لأي حل ل يتم تطبيقه.

ل قيمة لهذه �خلطو�ت ما مل تتحول �إلى عمل من �لآن.   (((
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اأواًل/ خطوة بن�ئية: بناء �ل�سخ�سية �لحليمة 

خل�ق  ت�س�يع  �لت�ي  و�لثقاف�ات  بالمع�ارف  �لنف��ش  تزوي�د  وه�ي 
�لظ�ن،  وح�س�ن  �لخي�ر،  وتوق�ع  و�لتو��س�ع،  و�لتقب�ل،  �ل�س�ماحة، 

�لتعام�ل. �أخ�الق  ويع�زز  �لأخ�وة  قيم�ة  م�ن  يزي�د  م�ا  وكل 

�لثقافة  �لحياة وكلما �سعفت هذه  يكون عبر م�سيرة  وذلك 
في �لنف�ش فعلى حامل �لقر�آن معاودة تذكير نف�سه بها.

�لمتوترة، وذلك  �لطبيعة  �لتخل�ش من  ث�نًي�/ خطوة عالجية: 

بما يلي:

و�إعادة فهمها ب�سكل . ) �لتي حدثت،  �لتوتر  مالحظة مو�قف 
تف�سير  ح�سن  على  �لذهن  )يتبرمج)  حتى  للنف�ش  مريح 
على  تلقائية  قدرة  �لإن�سان  لدى  ي�سبح  وكذلك  �لمو�قف، 
نقد �لمو�قف �لمتوترة، و�إذ� �أ�سبح مع �لتكر�ر تلقائًيا فاإنه 

ي�ساعد في �حتو�ء �لمو�قف �لقادمة.

لتثقيف . ) مو�د  عدة  �أو  مادة  م�ساهدة  �أو  ��ستماع  �أو  قر�ءة 
تف�سير  تح�سن  وكيف  �لغ�سب،  مع  تتعامل  كيف  �لنف�ش، 

و�إدر�ك �لحياة من حولنا.

ومحاولة . ٣ بالحلم  يتمتعون  �لذين  �لنا�ش  �سلوك  مالحظة 
�سيرة  وخا�سة  و�لحلماء  �لحكماء  �أخبار  وقر�ءة  تقليدهم، 

�لنبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
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من . 4 �لنف�ش  تطلقها  �لتي  �ل�سلبية  �لتف�سير�ت  مقاومة 
تنق�سها  �إجابة  �أّية  خالل  من  فوًر�،  عليها  و�لرد  �لد�خل 

وتقلل من تاأثيرها.

�عتز�ل متابعة �أّية و�سيلة تثقيف تثير �لنعر�ت �أو �لكبرياء �أو . 5
تثير �لنتقام.

تعزيز �لنف�ش كلما حققت تقدًما، وو�سفها بالِحْلم لكت�ساب . 6
هويتها �لجديدة.

ل . 7 �سهلة  مو�قٍف  في  �لتف�سير  وح�سن  �لِحْلم  على  �لتدرب 
تثير �لغ�سب بقوة، وذلك لتاأهيل �لنف�ش لمو�جهة مو�قف 

�أكثر �سغًطا. 

ث�لًث�/ خطوة موقفية: 

و�لمق�سود بها �أثناء موقف �لغ�سب كيف نت�سرف؟ 

�تباع �ل�سنة في حال �لغ�سب .. )

بالتعوذ من �ل�سيطان: فعن �سليمان بن �سرد قال: ��ستبَّ أ. 
و�أحدهما  جلو�ش،  عنده  ونحن  ملسو هيلع هللا ىلص،  بي  �لنَّ عند  رجالن 
ملسو هيلع هللا ىلص:  بيُّ  ي�سبُّ �ساحبه مغ�سًبا قد �حمرَّ وجهه، فقال �لنَّ
قال:  لو  يجد،  ما  عنه  لذهب  قالها  لو  كلمة  لأعلم  »�إنِّي 

�أعوذ باهلل من �ل�سيطان �لرجيم«))).

�لبخاري وم�سلم.   (((



  ميثاق أهل القرآن  

 7٤ 

�ل�سكوت، فعن �بن عبا�ش  قال: قال ر�سول �هلل ب. 
ملسو هيلع هللا ىلص: »علِّمو� وي�سرو� ول تع�سرو�، و�إذ� غ�سبت فا�سكت، 

و�إذ� غ�سبت فا�سكت و�إذ� غ�سبت فا�سكت«))).

تغيير )�لو�سعية) لما هو �أقل ��ستثارة فعن �أبي ذر  ج. 
ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� غ�سب �أحدكم وهو قائم  قال: قال ر�سول �هلل 

فليجل�ش، فاإن ذهب عنه �لغ�سب و�إل فلي�سطجع«))).

�آدم،  �ب�ن  قل�ب  ف�ي  جم�رٌة  �لغ�س�ب  �إنَّ  »�أل  ملسو هيلع هللا ىلص:  وق�ال 
�أود�ج�ه؟!«)٣)؛  و�نتف�اِخ  عيني�ه،  ُحم�رة  �إل�ى  ر�أيُت�م  �أفم�ا 
ع�دم  ه�و  بالأر��ش  �لت�ساق�ه  م�ن  �لأعظ�م  و�لمق�س�ود 
تحقيًق�ا  بالأر��ش  فيلت�س�ق  �س�يء  فع�ل  عل�ى  �لإق�د�م 

و�ل�س�كون. للتوق�ف 

�لت�ي . ) �لمثي�رة  �لعب�ار�ت  م�ن  �س�ماعه  يت�م  م�ا  تجاه�ل   
�ل�س�لبي،  معناه�ا  ف�ي  �لتعم�ق  بع�دم  وذل�ك  �لتوت�ر،  تول�د 
فيب�ادر  �لذه�ن  عل�ى  وروده�ا  �أو  �س�ماعها  وبمج�رد 
ويمن�ع  �ل�س�لبي  مفعوله�ا  يبط�ل  لأن�ه  للت�س�بيح،  �لإن�س�ان 

)ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   تعال�ى:  ق�ال �هلل  �لتوت�ر.  �س�ر�رة  تولي�د 
ڇ()4). ڇ   ڇ    چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ  

رو�ه �لإمام �أحمد و�إ�سناده �سحيح .   (((
رو�ه �أبو د�ود.   (((

رو�ه �لرتمذي/ )9))  (٣(
�سورة �حلجر، �آية: 98-97.   (4(
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للو�سوء . ٣ يهرع  فاإنه  غ�سب  �لإن�سان  يعتري  حين  �لو�سوء، 
ليطفئ نار �لغ�سب �ل�سيطانية.

�سيء . 4 �أي  تذكر  �أو  ��سترجاع  عدم  ومحاولة  �لمكان  مغادرة 
مثير.

و�أن�ا  �إيجابًي�ا  �لمو�ق�ف  �أف�س�ر  كي�ف  �لبع��ش  يق�ول  مالحظ�ة: 

و�ل�س�خ�ش  �س�لبي.  ه�و  �س�معته  م�ا  �أو  ح�دث  م�ا  �أن  تماًم�ا  متاأك�د 
ب�ه؟ �لظ�ن  �أح�س�ن  �أن  ي�س�تحق  ل 

�إيجابي مريح  ب�سكل  �ل�سلبية  �لمو�قف  نف�سر  الجواب: عندما 

للنف�ش فاإننا ل نقدم خدمة للطرف �لآخر، بل نقدم خدمة لأنف�سنا، 
�لمو�قف  نعالج  و�سوف  خبر�تنا  �سيحرمنا  �ل�سلبي  �لتف�سير  لأن 
بدون تلك �لخبر�ت، وربما يكون �لطرف �لآخر �أكثر هدوًء� فيدير 
�لموقف بفاعلية ويحقق مكا�سب �إ�سافية، بينما نحن )تحت وطاأة 
�أن  �لتوتر)نرتكب �أخطاء جديدة تفقدنا حقوقنا. و�إذ� كنا نعتقد 
ا  هناك �أنا�ًسا ل ي�ستحقون �لِحْلم عليهم فهذ� يعني �أننا نحن �أي�سً

قد ل ن�ستحق �لحكمة في مو�جهة ما يوؤذينا. 

وهناك فرق كبير بين �ل�سدة عندما نكون )د�خلًيا) في هدوء 
على  �ل�سيطرة  فقد�ن  عن  تنتج  �لتي  �ل�سدة  وبين  و�سكينة،  تام 

�نفعالتنا.

و�ل�سكون  �لتر�جع  غير  تتخذه  �إجر�ء  فكل  متوتًر�  كنت  فاإذ� 
�سيكون �إجر�ًء خطيًر� بالن�سبة لك. 
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ه�ي  �لم�س�كلة  �إنم�ا  م�س�كلة،  لي��ش  حياتن�ا  ف�ي  �لغ�س�ب  وج�ود 
يغ�سب�ون،  و�لعظم�اء  و�لحلم�اء  فالحكم�اء  علي�ه.  �ل�س�يطرة  ع�دم 

غ�سبه�م. �إد�رة  يح�س�نون  لكنه�م 

خال�صة: 

ميثاق �للتز�م يعني: 

�لتز�م معرفي و�إدر�كي، تنتج عنه قناعات وقيم ر��سخة. 	 

�لتز�م عاد�ت، تنتج عنها جدية في �لمو�قف و�لختيار�ت. 	 

�لتز�م �نفعالي تنتج عنه �سكينة و�تز�ن في �لم�ساعر. 	 



 77 

ميثاق االإح�شان

�لتق�ان،  ع�ن  �لحدي�ث  عن�د  �لإح�س�ان  يذك�ر  م�ا  كثي�ر� 
�لرقاب�ي  �لح��ّش  زي�ادة  ع�ن  عب�ارة  باخت�س�ار  و�لإح�س�ان 
عم�ل  كّل  لإح�س�ان  يدفع�ه  مم�ا  للعب�د،  وروؤيت�ه  �هلل  عل�م  و��ست�س�عار 
فعل�ه  يمكنن�ا  عم�ل  يوج�د  ل  �أن�ه  يعن�ي  وه�ذ�  ويعلم�ه.  �هلل  ي�ر�ه 
�س�نجّود  فاإنن�ا  مح�س�نين  ولنك�ون  هن�ا  وم�ن  �هلل،  عل�م  خ�ارج 

�لج�و�رح.  عم�ل  نج�ّود  كم�ا  �لقل�ب  عم�ل 

ے    ھھ   ھ   ھ         )ہ   تعال�ى:  �هلل  ق�ول  م�ن  ولنب�د�أ 
ڭ())).  ڭ   ۓ   ۓ   ے  

�س�األها  �أمي�ن،  ق�وي  �أن�ه  مو�س�ى  ع�ن  �لفت�اة  قال�ت  حي�ن 
عل�ى  قدرت�ه  ف�ي  ظه�رت  قّوت�ه  �أن  فاأخبرت�ه  عرف�ِت؟  وكي�ف  �أبوه�ا: 
ظه�رت  و�أمانت�ه  و�س�رعة،  بق�وة  و�ل�س�قي  �لبئ�ر  ع�ن  �ل�سخ�رة  رف�ع 

عنه�ا. ب�س�ره  غ��ش  حي�ن 

و�لأمان�ة  �لعم�ل،  عل�ى  ق�درة  �لق�وة  �أن  نالح�ظ  هن�ا  وم�ن 
�لعم�ل.  ف�ي  �هلل  مر�قب�ة 

ولكل مهنة وفٍن ن�سيبها من �لقوة و�لأمانة؟ 

�سورة �لق�س�ش، �آية: 6).  (((
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�لكتاب�ة  ق�در�ت  �مت�الك  ف�ي  مث�اًل:  �ل�سحف�ي  �لكات�ب  فق�وة 
ه�ذه  ��س�تخد�م  ف�ي  و�لأمان�ة  عالي�ة،  بج�ودة  ومهار�ته�ا  وفنونه�ا 

و�لدي�ن. �لأخ�الق  نظ�ام  وف�ق  �سحي�ح  ب�س�كل  �لق�در�ت 

وفنونه�ا،  و�أحكامه�ا  تالوت�ه  �إتق�ان  ف�ي  �لق�ر�آن:  ق�ارئ  وق�وة 
�لترتي�ل. ومه�ار�ت 

 و�أمانته: في توظيف ذلك فيما يليق بالقر�آن �سرًعا.

ل  �لت�ي  �لق�ر�آن  عل�وم  �إتق�ان  ف�ي  �لكري�م:  �لق�ر�آن  معل�م  ق�وة 
�إد�رة  وفن�ون  �لتعلي�م،  فن�ون  و�تق�ان  �إتقانه�ا،  بع�دم  �لمعل�م  ُيع�ذر 
�لتعام�ل  ومه�ار�ت  �لطل�ب،  �آد�ب  عل�ى  تربيته�م  وفن�ون  �لط�الب، 

�ل�س�ائعة. وم�س�كالتها  �لمهم�ة،  ه�ذه  طبيع�ة  م�ع 

ذكرناه�ا  �لت�ي  �لق�وة  لكت�س�اب  �ل�س�عي  ف�ي  فه�ي  �أمانت�ه:  �أم�ا 
)وكان  مهار�ت�ه  ف�ي  م�ا  �ا  نق�سً لدي�ه  �أن  ع�رف  �إذ�  �لمعل�م  ف�اإن 
ف�ي  خل�ل  فه�ذ�  يفع�ل  ول�م  �لنق��ش)  ه�ذ�  �إكم�ال  باإمكان�ه 

ن�ة.  ما �لأ

يوف�ي  م�ا  ب�كل  و�لقي�ام  �لتعلي�م،  بح�س�ن  �لعناي�ة  �لأمان�ة:  وم�ن 
�لمعرف�ة،  لكت�س�اب  فر�ست�ه  عل�ى  �لح�س�ول  ف�ي  حق�ه  للطال�ب 

و�لتوجي�ه. 

�لت�ي يق�وم به�ا خ�د�م كت�اب �هلل  �أدو�ر �لعم�ل  وف�ي كل دور م�ن 
ه�ذه  م�ن  كل  ف�ي  وتطوي�ر؛  وتنمي�ة  وتوجي�ه،  و�إد�رة،  تخطي�ط،  م�ن 
و�إتقان�ه،  وتعلم�ه  �كت�س�ابه  يج�ب  �لق�وة  م�ن  و�ج�ب  ق�در  �لأدو�ر 
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�لأمان�ة  وج�ه  تبي�ن  �لأد�ء  م�ن  �س�ورة  �لأدو�ر  ه�ذه  م�ن  ول�كل 
و�أه�ل  �لغ��ش.  م�ن  وحظه�ا  �لأمان�ة  م�ن  حظه�ا  مهم�ة  فل�كل  في�ه. 

�لمغ�سو��ش. و�لأد�ء  �لن�س�وح  �لأد�ء  يعرف�ون  ف�ن  كل 

ن�رى  كاأنن�ا  �لعم�ل  ف�ي  �لإح�س�ان  عل�ى  �أنف�س�نا  نجاه�د  حي�ن 
نقب�ل  فل�ن  ير�ن�ا؛    �أن�ه  نالح�ظ  ونح�ن  و�لعم�ل  �هلل، 
قوتن�ا  �إح�س�ان  وه�ذ�  متقن�ة،  مه�ارة  بغي�ر  �لأعم�ال  نمار��ش  ب�اأن 
غي�ر  مكا�س�ب  لنحق�ق  �لأعم�ال  نتق�ن  �أن  نقب�ل  ول�ن  )�إتق�ان)، 

)مر�قب�ة). �أمانتن�ا  �إح�س�ان  وه�ذه  م�س�روعة، 

 الت�أويل والح�س الرق�بي: 

�لف�س�الء،  نفو��ش  ف�ي  يوَج�د  رقاب�ي،  ح��ٌش  �إل  ماه�ي  �لأمان�ة 
رقاب�ة  �أنف�س�هم  عل�ى  يمار�س�و�  �أن  �إل�ى  �لح��ش  ه�ذ�  فيدفعه�م 

م�س�تمرة. ومحا�س�بة  �سارم�ة،  د�خلي�ة 

م�ن  ب�د  ل  �لرقاب�ي،  �لح��ش  ه�ذ�  نفو�س�نا  تفق�د  ل  وحت�ى 
�إذ�  لأن�ه  وقناعاتن�ا.  ونو�يان�ا،  لقلوبن�ا  م�س�تمرة  ب�سيان�ة  �لقي�ام 
ه�ذ�  ف�اإن  و�لتبري�ر�ت،  �لتاأوي�الت  عليه�ا  ودخل�ت  قناعاتن�ا  تغي�رت 
�ل�سب�ط  فاعلي�ة  فت�سع�ف  تاأثي�ره  ويق�ل  ي�سع�ف  �لرقاب�ي  �لح��ش 
م�ا  بتمري�ر  فنقب�ل  نفو�س�نا،  م�ن  �لمحا�س�بة  جه�د  ويق�ل  �لذ�ت�ي، 
م�ن  لأنن�ا  ولك�ن  �أمن�اء  ل�س�نا  لأنن�ا  لي��ش  �لف�سيل�ة،  م�ع  يتف�ق  ل 
قاه�رة)  )غي�ر  وعو�ئ�ق  ظ�روف  ب�س�بب  وربم�ا  ن�س�عر،  ل  حي�ث 
عل�ى  �س�ّهلت  �س�خ�سية  تاأوي�الت  �أو  مب�رر�ت  تاأثي�ر  تح�ت  وقعن�ا 
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�لرقاب�ي  �لح��ش  وخ�ّدرت  �إتقاًن�ا،  �لأق�ل  �لأد�ء  قب�ول  �سمائرن�ا 
فاعليت�ه.  م�ن  قلل�ت  �أو  نفو�س�نا،  ف�ي 

�إ�ساف�ي  بق�در  ملزم�ون  ل�ه  و�لمنت�س�بين  �هلل،  كت�اب  حمل�ة  �إن 
�لنا��ش،  ي�س�ع  م�ا  ه�ذ�  ف�ي  ي�س�عهم  ول  �لذ�تي�ة،  �لرقاب�ة  م�ن 
�لنا�سع�ة،  و�لرم�وز  �لعلي�ا  �لمث�ل  بمثاب�ة  �لنا��ش  حي�اة  ف�ي  �إنه�م 
ولي��ش  و�لباط�ن.  �لظاه�ر  �ل�س�لوك  ف�ي  �لمحت�ذى  و�لنم�وذج 
�لنف��ش  مجاه�دة  م�ن  غيره�م  م�ن  �أكث�ر  و�جبه�م  يك�ون  �أن  كثي�ًر� 
ف�ي  بم�ا  وعلم�ه  له�م  ونظ�ره  �هلل  رقاب�ة  و��س�تح�سار  لالإح�س�ان، 

 . �س�هم نفو

ب�ل  �أنبي�اء،  ول  مالئك�ة  وخد�م�ه  �لق�ر�آن  حمل�ة  يك�ون  ل�ن  نع�م 
لي��ش  �لق�ر�آن  طري�ق  لك�ن  �لب�س�ر،  يعت�ري  م�ا  يعتريه�م  ب�س�ر  ه�م 
وطري�ق  وم�س�وؤولية،  وتحّم�ل،  تمحي��ش،  طري�ق  ب�ل  غث�اء،  طري�ق 
روح  ف�اإن  وله�ذ�  �لك�ر�م،  و�لر�س�ل  �لمالئك�ة  مقدمت�ه  ف�ي  يق�ف 
�س�الكيه  عل�ى  تفر��ش  �لطري�ق  ه�ذ�  ف�ي  ت�س�ري  �لت�ي  �لقد��س�ة 
ل  لكن�ه  ب�س�ريتهم  يتجاه�ل  ل  و�لنق�اء.  �لطه�ر  م�ن  عالًي�ا  ق�دًر� 

�لب�س�رية.  �ل�س�مة  تل�ك  بحج�ة  بالدن��ش  ي�س�مح 

�لمجاه�دة  طري�ق  لن�ا  �هلل  ي�ّس�ر  فق�د  مح�ال،  �لكم�ال  ولأن 
ب�اب  ف�اإن  نفو�س�نا  غلبتن�ا  ف�اإذ�  وه�د�ه،  لعون�ه  مقدم�ة  وجعل�ه 
ب�سدقه�م  تلي�ق  نهاي�ة  لل�سادقي�ن  يكف�ل  و�لمجاه�دة  �لتوب�ة 
�هلل  ق�ال  �لمح�س�نين.  �أد�ء  عليه�م  م�ا  ي�وؤدو�  �أن  عل�ى  وحر�سه�م 
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ہ())).  ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   )ڻ    تعال�ى: 

�أمو�جه�ا،  بن�ا  وع�سف�ت  �لحي�اة،  دروب  ف�ي  تفرقن�ا  فكلم�ا 
ومجاه�دة  ومر�قب�ة،  �إتقاًن�ا  �لإح�س�ان  ميث�اق  مر�جع�ة  فعلين�ا 
م�ن  مج�ال  كل  فف�ي  وميثاق�ه.  �هلل  عه�د  عل�ى  �لبق�اء  ف�ي  �لنف��ش 
م�س�رقة  �س�ورة  �لق�ر�آن  لحام�ل  يك�ون  �أن  يج�ب  �لحي�اة  مج�الت 
للق�وي  م�س�اهًد�  ونموذًج�ا  �ا  حيًّ رم�ًز�  يجعل�ه  �ل�ذي  �لأد�ء  م�ن 

مي�ن. لأ �

�لتز�منا  في  نجدها  �لتي  �للذة  تلك  نفو�سنا  في  خبت  وكلما 
لي�سفي  �لليل  هد�أة  في  تالوته  �إلى  هرعنا  وميثاقه،  �لقر�آن  بعهد 
�سدورنا، ويجبر ك�سر نفو�سنا، ويعيد �إ�سالح قلوبنا، ويمنحنا قوة 

جديدة نو�جه بها �أمو�ج �لمتاعب ورياح �لفتن.

�سورة �لعنكبوت، �آية: 69.  (((



 ٨٢ 



 ٨٣ 

ميثاق االأخوة 

�لقر�آن وقّوى ر�بطتها بين عموم  وّثقها  �لأُخّوة ر�بطة وثيقة، 
�لموؤمنين، وهي بين �أهل �لقر�آن �أكثر قوة، و�أقوى �آ�سرة.

�للحظة  في  دخلو�  �لإ�سالم  �إلى  �لأول  �لقر�آن  جيل  دخل  فحين 
نف�سها �إلى د�ئرة جامعة دمجت كل �لدو�ئر وهيمنت على كل �لرو�بط. 

�لمدين�ة  �إل�ى  مك�ة  م�ن  �لأول  �لق�ر�آن  جي�ل  هاج�ر  وحي�ن 
ين�زل  كان  فق�د  �لتاري�خ،  عرفه�ا  تاآخ�ي  عملي�ة  �أعظ�م  حدث�ت 
وطعام�ه  بيت�ه  في�س�اركه  �لأن�س�ار  م�ن  ل�ه  �أٍخ  عل�ى  �لمهاج�ر 
�للقم�ة،  يتقا�س�مان  كم�ا  و�لتحدي�ات  �لفر��ش  ويتقا�س�مان  و�س�ر�به 

وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ     ائ   ى   ى   ې   )ې   تعال�ى:  �هلل  ق�ال 
ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   

جب())). يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   یی   

�لأخوة  �سورة  غير  �لموؤمنين  بين  للعالقة  �سورة  توجد  ول 
وكل  �أخّوة  عالقة  هي  �لموؤمنين  فعالقة  ۋ()))؛  ٴۇ   )ۈ  

�لتعامالت �لتي تحدث بينهم تحدث على �أر�ش �لأخوة وقانونها 
�لذي �سرعه �هلل  وفيه تعالى قامت تلك �لر�بطة.

�سورة �حل�سر، �آية: 9.  (((
�سورة �حلجر�ت، �آية: ٠).  (((
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حين تكون فرًد� في مجتمع �لإ�سالم فاأنت �أخ ولك �إخوة، �أنت 
كما  عليك،  و�أوجبه  �لإ�سالم  �َسّنه  �إخوتك،  نحو  و�جب  عليك  �أخ 

�أوجب على غيرك �لقيام بحق �أخّوتك.

فالأخّوة ر�بطة �سرعية، و�أ�سلها �أنها في �هلل، وهذ� يعني �أن كل 
ما نبذله تحت �سعار �لأخوة ل نبذله �إل لتحقيق مر�د �هلل، وقياًما 
�لر�بطة  هذه  كل  �لأخوة  تمنح  قوة  يوجد  ل  �إذ  به؛  �لإيمان  بحق 
وفيه  �لبغ�ش،  وفيه  �لحب،  ففيه  باهلل،  �لإيمان  قوة  �سوى  و�لميزة 

تعالى �لو�سل و�لقطع. 

 االأخوة ميدان قي�م الدين

�لهالة  وهذه  �ل�سباب،  �سن  في  وجاذبية خا�سة  لالأخوة جمال 
بين  �لأولى  للوهلة  تتولد  �لتي  �لجيا�سة  و�لم�ساعر  و�لجاذبية 
�ل�سباب، تجعلهم يظنون �أن هذه هي �لأخوة �لتي يريدها �ل�سرع، 
ويحث عليها فقط. و�لحقيقة �أن �لأخوة ميثاق بين �لموؤمنين، وهذ� 
�لميثاق �إنما غّلظ �ل�سرع فيه وعظم �ساأنه لأن جميع �سعائر �لدين 
و�أخالق �لإ�سالم ل ت�ستقيم وتظهر �إل به. فقد روى �أبو �لدرد�ء عن 
�ل�سيام  درجة  من  باأف�سل  �أخبركم  »�أل  قال:  �أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول 
و�ل�سالة و�ل�سدقة قالو� بلى، قال: �سالح ذ�ت �لبين، فاإن ف�ساد 
ذ�ت �لبين هي �لحالقة«)))، وروى �لترمذي عنه ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: »هي 

�لحالقة ل �أقول تحلق �ل�سعر ولكن تحلق �لدين«. 

�سحيح �سنن �أبي د�ود.   (((
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ومنع  هلل،  و�أعطى  هلل،  و�أبغ�ش  هلل،  �أحب  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  وعنه 
هلل، فقد ��ستكمل �لإيمان«)))؛ فالأخوة لي�ست خياًر� بقدر ماهي 
�سرورة �سرعية، لبقاء مجتمع �لإ�سالم وقيام �ل�سعائر فيهم، وما 
ُعّطلت �ل�سعائر وُقّطعت �لأرحام، وتنازع �لنا�ش في �لحق، وبغى 
بع�سهم على بع�ش، �إل حين �عتمد �لنا�ش رو�بط بديلة عن ر�بطة 
فحّول  �لقلوب،  بين  وخالفت  �لنا�ش  ففرقت  و�لإيمان،  �لدين 
�ل�سفهاء �لقر�آن و�ل�سنة و�سيلة لتقوية �لخالف و�لتنازع، و�سالًحا 

للمقارعة و�لجدل، بدًل من كونه ر�بطة تجتمع عليها �لقلوب. 

 اأخّوتن� في الميزان

عن�د  تنك�س�ف  لكنه�ا  �لأخ�وة  وعب�ار�ت  �س�عار�ت  �أجم�ل  م�ا 
�لنفو��ش  ف�ي  وتتك�ون  �لخ�الف،  ي�دب  فحي�ن  �ل�سعب�ة.  �لمح�ّكات 
�لن�سي�اع  بي�ن  �لمح�ك  عل�ى  �لق�ر�آن  حام�ل  ي�سب�ح  �ل�سغائ�ن، 
�هلل،  ف�ي  �أخ�ّوة  �أنه�ا  ي�ردد  كان  م�ا  كثي�ًر�  �ل�ذي  �لأخ�ّوة  لن�د�ء 

و�ل�سغائ�ن.  �لنف��ش،  وحظ�وظ  �له�وى  ن�د�ء  وبي�ن 

�سمائرن�ا  نو�ج�ه  و�أن  �أنف�س�نا،  نغال�ط  �أل  علين�ا  ب�س�اطة:  ب�كل 
ه�ذه  بط�رح  وذل�ك  لأخوتن�ا.  ومي�ز�ن  معي�ار  ه�ي  �لت�ي  بالحقيق�ة 

�س�ئلة:  �لأ

لقانون . ) يخ�سع  و�لفعلي)  و�للفظي،  )�لقلبي،  �سلوكك  هل 
تفا�سل غير قانون �لتقوى؟

رو�ه �أبو د�ود.   (((
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يقّرها . ) ل  لنف�سك  تمنحها  �جتماعية  �متياز�ت  لديك  هل 
�لقر�آن �لكريم و�سحيح �ل�سنة؟

�لموؤمنين . ٣ من  فئة  مع  �لخالف  تقبل  في  �سعوبة  تجد  هل 
�أو  �أو نف�سية  بينما تتقبله من غيرهم لعتبار�ت �سخ�سية 

معايير غير �سرعية.

�أنه حق لك، وُيقال لك دعه هلل . 4 حين تدع �سيًئا مما تتوقع 
�لذي فيه تاآخينا، هل ت�سعر بالغبن؟

)�أن�ا،  هم�ا  طرفي�ن  بي�ن  معادل�ة  لي�س�ت  �لأخ�وة  معادل�ة  �إن 
�أد�ء،  فالأخ�وة  من�ه.  �هلل  وم�ر�د  من�ا  كل  بي�ن  معادل�ة  ب�ل  و�أن�ت) 
نح�ب  ولأجل�ه  تاآخين�ا،  في�ه  �ل�ذي  م�ن  فن�س�توفيه  �لج�ز�ء  �أم�ا 
�لنف��ش  حظ�وظ  م�ن  �س�يء  يد�خل�ه  بغ��ش،  وكل  ح�ب  ف�كل  ونبغ��ش. 
فلي��ش  �هلل،  ف�ي  بغ��ش  �أو  �هلل  ف�ي  ح�ب  باأن�ه  ن�سف�ه  �أن  ينبغ�ي  ف�ال 
ث�م  نبغ�سه�م،  �س�وف  م�ن  م�س�بًقا  نح�دد  �أن  �هلل  ف�ي  �لبغ��ش  م�ن 
و�لبغ��ش  �لح�ب  بمب�د�أ  فنتعّل�ق  �لخط�اأ،  ف�ي  وقوعه�م  لحظ�ة  ننتظ�ر 
ذل�ك  ونعتب�ر  خالله�ا،  م�ن  �ل�س�لبية  م�س�اعرنا  ن�س�ّب  لك�ي  �هلل  ف�ي 

�هلل!!))) ف�ي  �ا  بغ�سً

�أن  خدمته  على  و�لعاملين  �لقر�آن  بَحَملة  �لالئق  من  لي�ش 

ت�سمع كثر� من يقول: فالن �أنا �أبغ�سه يف �هلل، لأنه فعل وفعل!! بينما هناك �آخرون   (((
يفعلون فعاًل مماثاًل �أو رمبا �أ�سد ومل ن�سمع �أحًد� يقول �أبغ�سه يف �هلل.
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�لذي  �لوحي)))،  غير  من  ومحبتهم  �أخوتهم  ميز�ن  ي�ستمدو� 
حفظوه، وُعرفو� به. 

 االأخوة منزلة عظيمة 

محبت�ي  »وجب�ت  ق�ال:  �أن�ه  ملسو هيلع هللا ىلص  عن�ه  �أحم�د  �لإم�ام  روى 
  ق�ول �هلل  ب�س�ند �سحي�ح  �ا  �أي�سً ف�ّي«)))، وروي  للمتحابي�ن 
وحق�ت  ف�ّي،  للمتحابي�ن  محبت�ي  »حق�ت  �لقد�س�ي:  �لحدي�ث  ف�ي 
 ، ف�ّي،  للمتباذلي�ن  محبت�ي  وحق�ت  ف�ي،  للمتز�وري�ن  محبت�ي 
�س�ره  »م�ن  ق�ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  وعن�ه   ،» ف�يَّ للمتو��سلي�ن  محبت�ي  وحق�ت 
�هلل«)٣).  ف�ي  �إل  يحب�ه  ل  �لم�رء  فليح�ب  �لإيم�ان  ح�الوة  يج�د  �أن 

عب�اد  م�ن  »�إن  ق�ال)4):  �أن�ه  ملسو هيلع هللا ىلص  عن�ه  �لخط�اب  ب�ن  عم�ر  وع�ن 
لعلن�ا  ه�م  م�ن  قي�ل:  و�ل�س�هد�ء«،  �لأنبي�اء  يغبطه�م  عب�ادً�  �هلل 
�أرح�ام  غي�ر  م�ن  �هلل  بن�ور  تحاب�و�  ق�وم  »ه�م  ق�ال:  نحبه�م؟ 
�إذ�  يخاف�ون  ل  ن�ور،  م�ن  مناب�ر  عل�ى  ن�ور  وجوهه�م  �أن�س�اب،  ول 

)ٱ   ق�ر�أ:  ث�م  �لنا��ش«،  ح�زن  �إذ�  يحزن�ون  ول  �لنا��ش،  خ�اف 
ڀ()5). پ   پپپ   ٻ   ٻ   ٻٻ  

فال  �لف�سل  هذ�  وكل  �لأهمية،  هذه  كل  لالأخوة  كان  و�إذ� 

ميّثل ذلك كل �لوحي، كتابا و�سنة.   (((
)))  �سحيح رو�ه �لإمام �أحمد. 

)٣)  ح�سن رو�ه �حلاكم. 
�سحيح �أبي د�ود.   (4(

�سورة يون�ش، �آية: )6.  (5(



  ميثاق أهل القرآن  

 ٨٨ 

ت�ستكثر ما تبذله فيها، ول تتح�سر على ما تفقده في �سبيل �لإبقاء 
عليها. وعليك �أن ت�سعى ليكون لك �إخوة ل يربطك بهم غير �ل�سعي 

لتحقيق مر�د �هلل، فلعلك تحظى بالأمن يوم يخاف �لنا�ش. 

 مف�صدات االأخوة: 

و�سفائه�ا  بنقائه�ا  �لعناي�ة  يج�ب  وله�ذ�  مقد��ش  رب�اط  �لأخ�وة 
مث�ل:  �لمف�س�د�ت  م�ن 

ڄ  . ) ڦ   ڦ   )ڦ   تعالى:  �هلل  قال  �إبلي�ش:  عد�وة  ن�سيان 
فُجهد  چ()))؛  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   
�لذي  �ل�سر  من  يعلمه  لما  كبير،  �لأخوة  �إف�ساد  في  �إبلي�ش 
ينفتح على �لنا�ش حين يفقدونها. ولذلك فاإن ن�سيان عد�ئه 
على  حر�سه  و�سنن�سى  بيننا،  بعد�وة  �سن�ستبدلها  �أننا  يعني 
�لخبيثة.  و�ساو�سه  علينا  تمليه  لما  و�سنخ�سع  �لأخوة  �إف�ساد 
دون  �لختالف  حال  في  �إْخوِتك  مع  تتعامل  �أن  �أردت  و�إذ� 

�لتفريط في عرى �لأخوة فا�ساأل نف�سك �سوؤ�لين: 

�س�يكون  كي�ف  �لخ�الف  ه�ذ�  م�ن  �ل�س�يطان  خ�رج  ل�و  �أ. 
نح�وه؟؛  نف�س�ي  ف�ي  م�ا  �س�اأجد  وكي�ف  �أخ�ي؟  موق�ف 
�إل�ى  �سغائن�ك  توجي�ه  عل�ى  �س�يعينك  �ل�س�وؤ�ل  ه�ذ 

�إبلي��ش.  وه�و  �لحقيق�ي  �لع�دو 

وم�اذ�  ب�ه؟  �أق�وم  �أو  �أفعل�ه  مم�ا  �هلل  �إل�ى  �لأح�ب  م�ا  ب. 

�سورة فاطر، �آية: 6.   (((
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�أن  ول�و  �س�ين�سحني؟  فب�م  ملسو هيلع هللا ىلص؟  �هلل  ر�س�ول  �س�األت  ل�و 
م�كاين  يف  باجلن�ة  �ملب�س�رين  �لع�س�رة  م�ن  �سحابًي�ا 
حق�ي؛  م�ن  �أعظ�م  وحق�ه  من�ي  ق�دًر�  �أف�س�ل  وه�و 

�خل�الف؟  ه�ذ�  م�ع  �س�يتعامل  كي�ف 

وتحّك�م . ) �لدني�ا:  قو�ني�ن  طغي�ان  �لأخ�وة  يف�س�د  مم�ا 
�أو  و�لهزيم�ة  �لغلب�ة  معي�ار  مث�ل  �لنف��ش  ف�ي  معاييره�ا 
�لقو�ني�ن  ه�ذه  لأن  و�لأ�س�و�أ،  �لأف�س�ل  �أو  و�لخ�س�ارة،  �لرب�ح 
�لأخ�وة  قو�ني�ن  م�ع  غالًب�ا  تتف�ق  ل  �لدني�ا  �أه�ل  معايي�ر  ف�ي 
و�لتق�وى  ربًح�ا،  و�لإيث�ار  �نت�س�اًر�،  �لعف�و  تعتب�ر  �لت�ي 

�أخ�رى.  مي�زة  كل  م�ن  خي�ر 

ل�سوء . ٣ جاهًز�  �لإن�سان  يجعل  �لظن  �سوء  لأن  �لظن:  �سوء 
�لفعل.

�لغيبة: لأنها ت�سّوه �سورة �لأخ عند �إخو�نه.. 4

�لنميمة: لأنها تنقل �ل�سوء وتف�سد �لظنون.. 5

�لتج�س�ش: لأنه يك�سف �لعور�ت، ويظهر �لعثر�ت.. 6

ب على �لنف�ش تقبل �أخوة . 7 �لِكْبر: لأنه يمنع قبول �لحق، وي�سعِّ
�ل�سعفاء.

كثرة �لمز�ح: لأنه يوغل �ل�سدور وي�سقط �لحتر�م، خا�سة . 8
�إذ� ت�سمن �سخرية مبنية على عرق �أو جن�ش، �أو نق�ش
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قي�م . 9 وُي�سع�ف  �لآخ�رة  ُين�س�ي  لأن�ه  بالح�ق:  �لتو��س�ي  قل�ة 
و�أخالقه�ا. �لأخ�وة 

لأن . ٠) و�لمو�ع�ظ:  بالطاع�ات  �لنف��ش  تزكي�ة  ع�ن  �لع�زوف 
و�لنفو��ش  قا�س�ية،  �لقل�وب  يجع�ل  �لمزّكي�ات  ع�ن  �لع�زوف 

. ح�س�ة مو
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ميثاق ال�شرب 

پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱٻ   تعال�ى:  �هلل  ق�ال 
.((( ٺ(  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   

ثبات �لموؤمنين على �إيمانهم يحتاج �إلى: 

�سيوع �لحق بالتو��سي به حتى ُيعَلم، و�لنهي عن �لمنكر حتى 	 
ل ي�سيع �لباطل.

�لنف�ش في �سبيله، و�ل�سبر 	  �ل�سبر على �لحق، وما تتحمله 
عن مغريات �لباطل وما تعانيه �لنفو�ش في رّده ومعالجته. 

�لكتاب  هذ�  بحق  قيامهم  �سبيل  في  �لقر�آن  �أهل  يعتر�ش  ما 
�لعظيم وما تاله من �لحكمة؛ �أعظم مما يعتر�ش غيرهم من �لنا�ش.

ما  وحمل  حياتهم،  �أعباء  وحمل  ر�سالتهم،  حمل  يعانون  فهم 
وغربة  وفقر  و�أمر��ش  وعقبات  ظروف  من  �لحياة  في  يعتر�سهم 

ونحوها.

بكفاءة،  حملها  في  و�ل�ستمر�ر  بالم�سوؤولية  �لقيام  يمكن  ول 
�لنف�ش،  به  تتقوى  ز�د  غير  من  �لقر�آن  �أهل  طريق  على  و�لثبات 

كز�د �ل�سبر. 

�سورة �لع�سر، �آية: )-٣.   (((
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�أطول  فر�سة  تمنحنا  وعملية،  نف�سية  قوة  �إخوتي؛  يا  �ل�سبر 
للبقاء على �لميثاق حتى نبلغ نهاية �لرحلة بعون �هلل.

 ال�صبر قيمة ومه�رة: 

�لظن  ح�سن  مثل  �إيمانية  مكونات  من  فيه  ما  باعتبار  قيمة: 

باهلل و�سدق �لتوكل عليه، وما فيه من قناعات ت�ساعد على تغذية 
تدخل  فحين  �لفرج،  بانتظار  لتتلذذ  وتعينها  بالمثبتات،  �لنف�ش 
�للذة في �سيئ فال معنى حينها لطول �لزمن، فالم�ستمتع ل يح�ش 
و��ستطالة  و�ل�سجر  �لملل  لأن  �لنتظار.  من  يمّل  ول  بالزمن، 

�لزمن من �أقوى �أ�سباب تفتيت �ل�سمود. 

في  وتحكم  �سخ�سية،  قوة  من  له  يلزم  ما  باعتبار  ومه�رة: 

�لتي  )�لد�خلية)  �لنف�ش  لأحاديث  و�سبط  و�لنفعالت،  �لرغبات 
�إجر�ئية  تد�بير  من  فيه  ما  باعتبار  ثم  �ل�سبر،  ر�سيد  تجه�ش 

ت�ساعد على تقليل حجم �لمعاناة.

 التوا�صي ب�لحق وال�صبر: 

�لتو��سي بال�سبر له قوة فاعلة في �لثبات على �لحق، وما ذكره 
�لع�سر  �سورة  في  �لخ�سر�ن  عدم  بيان  �سياق  في    �هلل 
�إل لما فيه من قوة عجيبة في تما�سك �لجماعة �لموؤمنة وتما�سك 

نفو�ش �أفر�دها. 

يزيد من  بما  �لتذكير  �لقر�آن  �أهل  بين  ي�سيع  �أن  �لتو��سي هو 
تعلق �لنفو�ش بمبادئها ويعلقها بموعود ربها ومن ذلك: 
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�ل�سابرين، . ) من  و�أتباعهم  �لكر�م  �لر�سل  �أخبار  �إ�ساعة 
�سنة  تحيي  وقدو�ت  نماذج  �لأذهان  في  ي�سنع  ذلك  لأن 

�لقتد�ء، وت�سنع لذة ملهمة تقاوم �آلم وم�سقة �لطريق. 

مبع�ث . ) حت�ى  �آدم  من�ذ  �لكب�رى  لالأم�ة  بالنتم�اء  �لتذكي�ر 
ٺٺ   )ڀ   باإح�س�ان  تبع�ه  وم�ن  ملسو هيلع هللا ىلص  محم�د  �لنب�ي 
يخف�ف  ه�ذ�  لأن  ٿ()))؛  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

�لباط�ل. كث�رة  �أم�ام  بالقل�ة  و�ل�س�عور  �لغرب�ة، 

به . ٣ �آمن  من  به  �هلل  وعد  وما  �لغيب  �نتظار  معاني  �حياء 
َبر في �نتظاره موقًنا به، لأن هذ� ُيحيل نظر �لعبد من  و�سَ
فيت�سلى)))  ينتظره،  ما  ح�سن  تاأمل  �إلى  و�قعه  �سوء  تاأمل 

ويتقوى به حتى يقطع مر�حل �لخطر، ويتجاوزها. 

ملسو هيلع هللا ىلص �سحابته، جز�ء �سربهم . 4 �لتذكير بما وعد به �لنبي 
�ستلقون  »�إنكم  عليهم:  �أَثرة  فيه  �لذي  بالو�قع  وقبولهم 
بعدي �أَثرة فا�سربو� حتى تلقوين على �حلو�ش«)٣)، وهذ� 

يحرك �حلنني للقياه ملسو هيلع هللا ىلص. فال تلتفت �لنفو�ش للور�ء.

�لق�ر�آن)4). . 5 َحم�ل  و�س�رف  �لدي�ن  ب�س�عائر  �لعت�ز�ز  �إحي�اء 

�سورة �لأنبياء، �آية: )9.  (((
�لإميان بالغيب ت�سلية مبعنى مو��ساة وبل�سم للروح لأنه حق ... �لخ حق نوؤمن به ويف   (((

هذ� �لإميان مو��ساة للنفو�ش وعزمية لها. 
متفق عليه.   (٣(

�سبق بيانه يف ميثاق �ل�سرف.   (4(
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�أب�رز  م�ن  ف�اإن  مب�د�أ  �أي  ع�ن  �لإن�س�ان  ُيحدث�ه  تر�ج�ٍع  ف�كل 
فمت�ى  �ملب�د�أ.  بذل�ك  بالتمي�ز  �ل�س�عور  �نخفا��ش  �أ�س�بابه 
قي�م  بامتث�ال  يرتب�ط  �لنق��ش  �أو  �خلج�ل  �س�عور  ب�د�أ  م�ا 
لذل�ك،  تبًع�ا  �لنق��ش  يف  يب�د�أ  �لعت�ز�ز  ف�اإن  �لق�ر�آن، 
�لبح�ث  يف  باحل�ق  �عت�ز�زه  نق��ش  �ل�ذي  �لإن�س�ان  ويب�د�أ 
ي�رى  م�ن  عن�د  نف�س�ه  به�ا  ُيلّم�ع  )مرت�خي�ة)  �أفع�ال  ع�ن 
حت�ى  كذل�ك  ي�ز�ل  ل  ث�م  ليتقبل�وه،  ينتق�سون�ه،  �أنه�م 
م�ن  �ن�س�لخ  ورمب�ا  مبادئ�ه.  عل�ى  �ل�س�رب  علي�ه  ي�سع�ب 

ي�س�عر.  ل  وه�و  بالنف�اق  �بتل�ي  �أو  كث�ر  خ�ر 

�لقد�س�ي . 6 �حلدي�ث  فف�ي  �هلل.  م�ن  �له�دى  بطل�ب  �لتو��س�ي 
هديت�ه،  م�ن  �إل  �س�اّل  كلك�م  عب�ادي  »ي�ا   : �هلل  يق�ول 
يق�وي  �هلل  م�ن  �لهد�ي�ة  فطل�ب  �أهدك�م«)))؛  فا�س�تهدوين 
�لعت�د�د  وومين�ع  �لُعج�ب،  ويلغ�ي  �إلي�ه،  بالفتق�ار  �ل�س�عور 
�س�الل،  عل�ى  وغ�ره  ه�دى  عل�ى  �أن�ه  ي�رى  ح�ني  بالنف��ش 
�حل�ق. عل�ى  و�س�رًب�  ثباًت�ا  �أك�رث  �هلل  م�ن  �لهد�ي�ة  فطال�ب 

�لتذكر مبا يعّزز ح�سن �لظن باهلل، ووليته لل�ساحلني. . 7
مبثل  و�سدة  عناء  من  فيه  هم  ما  �ل�سابرون  حتمل  فما 
في�سعون  لهم،  ووليته  وقربه  �هلل  معّية  ��ستح�سارهم 
بالولية  ليحظو�  و�لإح�سان  �لإميان،  زيادة  �إلى  بذلك 
يلغي  �لكفالة  ��ست�سعار  فاإن  وكذلك  و�لكفالة.  و�لعناية 

رو�ه م�سلم.   (((
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يهتز  فال  وحزبه،  �ل�سيطان  و�إرجاف  �لنف�ش،  و�ساو�ش 
�سرب �ل�سابرين.

و�لت�وكل . 8 �لتوحي�د  �أبرزه�ا:  وم�ن  �لعبودي�ة  مبن�ازل  �لتذك�ر 
تقط�ع  �ملن�ازل  وه�ذه  و�لتوب�ة)))،  و�لتفوي��ش،  �هلل  عل�ى 
بكرثته�ا،  �لذه�ن  ُتنه�ك  �لت�ي  �ل�س�وء،  خو�ط�ر  عل�ى  �لطري�ق 
حام�ل  ت�وكل  عظ�م  وكلم�ا  �لت�س�كيك،  م�ن  فيه�ا  مب�ا  و�لقل�ب 

يخ�س�اه.  م�ا  علي�ه  ه�ان  كلم�ا  �لق�ر�آن 

م�س�تجد�تها . 9 ت�سخ�ه  وم�ا  �لدني�ا،  بحقيق�ة  �لوع�ي  زي�ادة 
�لآخ�ر  بالي�وم  بالإمي�ان  يتعل�ق  م�ا  وتعزي�ز  ف�ن،  م�ن 
م�ا  و�لغ�رور  �لفن�اء  ثقاف�ة  يف  يوج�د  ف�ال  ومقت�سيات�ه. 
وح�س�ن  �لبق�اء  بثقاف�ة  �لآخ�رة  تغذي�ه  كم�ا  �ل�س�رب  يغ�ذي 
نهايت�ه،  جم�ال  م�ن  قيمت�ه  يكت�س�ب  فال�س�رب  �ملنقل�ب، 
�ل�س�حرة  )ق�ال  �لكامل�ة.  �ملج�از�ة  موع�د  ه�ي  و�لآخ�رة 
خ�الف،  م�ن  و�لأرج�ل  �لأي�دي  بقط�ع  توعده�م  �إذ  لفرع�ون 
�إل�ى  بالنق�الب  يعن�ي  چ()))،  چ   چ   چ   )ڃ   و�ل�سل�ب: 

و�مل�س�ر))٣).  �إلي�ه  �لرج�وع  �هلل، 

�إ�ساعة كل ما يحيي �ل�سعور بالأمل، ويزيد �ليقني، ومينع . ٠)

ُتلخ�ش هذه �ملنازل من كتاب مد�رج �ل�سالكني �أو خمت�سر�ته مثل كتاب �لإك�سر،   (((
�ملطبوع �أو �ل�سوتي.

�سورة �لأعر�ف، �آية: 5)).   (((
تف�سر �لطربي.   (٣(
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روعة  على  يركز  �لذهن  يجعل  فالأمل  و�لت�ساوؤم،  �لياأ�ش، 
كما  �لو�قع،  مبر�رة  �ل�سعور  تركيز  عن  وين�سرف  �ملاأمول 
ومهمة  �لذهن،  عن  تغيب  فال  �لأمل  نهاية  ُيربز  �لأمل  �أن 
�إبلي�ش د�ئًماأ هي حماولة عك�ش هذه �ملعادلة. فيعمل على 
ويلغي من ذهنه  �لو�قع،  مر�رة  على  �لعبد  يرّكز ذهن  ما 
ذلك  بعد  ليقبل  ورطة  يف  باأنه  و�إ�سعاره  �لنهاية،  �إمكانية 

بقيادة �إبلي�ش له لينقذه، ولي�ش له مبنقذ.

قبول . )) على  �لقلوب  ُتعني  �لتي  �لتزكية  مبو�عظ  �لهتمام 
و�لرجاء،  باخل�سية  �لنف�ش  فتزكية  به.  و�لتلذذ  �حلق 
و�ملحبة، ُت�سّهل علينا �لنتفاع مبا نتو��سى به من حق و�سرب.

تزي�د . )) �لت�ي  �لعو��س�م  م�ن  فه�ي  �ل�س�الة  باإقام�ة  �لتو��س�ي 
مع�ر�ج  �لقو��سم.لأنه�ا  مو�جه�ة  يف  �ملوؤم�ن  �س�رب  م�ن 
لر�س�وله    �هلل  و�سي�ة  وه�ي  ربه�ا)))،  �إل�ى  �لقل�وب 

ڭڭ   ۓ   )ۓ   تعال�ى:  �هلل  ق�ال  �لكرب�ات.  ف�ي 
ۆ())). ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

ۆئ  . ٣) ۆئ     )ۇئ   �ل�دروب  يي�س�ر  مم�ا  لأن�ه  �لتق�وى  �إ�س�اعة 
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ()٣)، ويف�ّرج �لك�روب )ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    

ير�جع هذ� �ملعنى يف كتاب )ح�سبنا �هلل) للموؤلف.   (((
�سورة �لبقرة، �آية: 45.  (((
�سورة �لطالق، �آية: 4.  (٣(
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)جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   �لذن�وب  ويكّف�ر  ں()))، 
مب())).  خب  

�لوف�اء  �أه�ل  بع��ش  وتر�ج�ع  �لإيم�ان،  �أه�ل  بع��ش  تر�خ�ى  وم�ا 
عل�ى  �إبلي��ش  جه�د  �إن  �لتنا�س�ح،  وق�ل  �لتو��س�ي،  �سع�ف  حي�ن  �إل 
�أن  وج�ب  ل�ذ�  غيره�م،  عل�ى  جه�ده  م�ن  �أعظ�م  �لق�ر�آن  �أه�ل 
تق�وى  حت�ى  بينه�م  م�س�اعًا  و�لتثبي�ت  و�لتو��س�ي  �لتنا�س�ح  يك�ون 
و�ساو��ش  وتبط�ل  �لأذه�ان،  وتتفط�ن  �لهم�م،  وت�س�تيقظ  �لنفو��ش 

�إبلي��ش. جن�د  وتاأوي�الت  �إبلي��ش 

ول  �لموعظة،  �سماع  باب  قلبك  عن  تغلق  ل  �لقر�آن  حامل  يا 
تنفرد  ول  ينا�سحك،  من  تجفو�  ول  يزكيها،  مما  نف�سك  تحرم 
بالر�أي في مو�جهة �لفتن. وكلما قاوَمت نف�ُسك �سوت �لنا�سحين 
فاأّطرها بال�سبر، و�علم �أن �إغالق باب �لن�سيحة يعني فتح باب 
�لو�سو�سة، و�لخيار لك. فاإما �أن ت�سمع �لذكرى وعهد �هلل )ولقد 
�أن  و�علم  بغرور)  )فدلهما  �لإغر�ء  ت�سمع  �أو  �آدم)  �إلى  عهدنا 
�إبلي�ش عدو �لإن�سان منذ �للحظة �لأولى ول ز�ل. فاأقبل على �لتوبة 
لك،  وعهده  �لرب  لكالم  و��ستمع  كلمات)  ربه  من  �آدم  )فتلقى 
�إنه هو  ب� )فتاب عليه  ُيذّكرونك بكالم ربك. لعلك تحظى  ولمن 

�لتو�ب �لرحيم).

�سورة �لطالق، �آية: ).  (((

�سورة �لطالق، �آية: 5.  (((
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 ال�صبر ُعّدة للثب�ت وُعّدة لالأزم�ت

و�نتظار،  �إيمان،  فهو  وجمياًل،  قوًيا  تجعله  مكونات  له  �ل�سبر 
ومعالجة: 

اإيم�ن: بمعنى �ل�سبر باهلل وهلل ومع �هلل))).. )

و�أن 	  �سبًر�،  عليه  يفرغ  �أن  �هلل  ي�ساأل  �لمبتلى  �أن  �أي  باهلل: 
يقيًنا  ويعلم  به،  �بتلي  و�لعمل فيما  �لقول  يعينه على ح�سن 
قدرته  و�سيفقد  �ل�سبر،  ي�ستطيع  فلن  له  �هلل  عون  بال  �أنه 
به  و�ستحيط  �لفرج،  �نتظار  على  وقدرته  �لتحمل،  على 
�لحماقات  �إلى  وتحمله  �سبره،  عن  تخرجه  حتى  �لظنون 

و�لفتن، و�سوء �لت�سرف. قال �هلل تعالى لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص: )وئ  
ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ    ۆئ      ۇئ   ۇئ  

ی())).

هلل: �أي �أنه ي�سبر محبة هلل، وي�سبر لأن �ل�سبر عند �هلل 	 
خيًر�،  نف�سه  من  �هلل  ُيِرَي  �أن  ويريد  ومحبوب،  محمود 
فتجد �لمبتلى قد ر�سي عن �هلل حين �بتاله و��ستعان به في 
يحب  �هلل  لأن  �ل�سبر،  و�سائل  كل  تلم�ش  في  و�جتهد  بلو�ه 
�ل�سابرين. وهذه �لنية تمنح �لمبتلى لذة في �سبره وت�سلية 

في م�سيبته. 

تقريب مد�رج �ل�سالكني منزلة �ل�سرب بت�سرف.   (((
�سورة �لنحل، �آية: 7)).  (((
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مع �هلل: يعني خالل مدة �سبره فاإن �لمبتلى د�ئًما ي�ساأل نف�سه 	 
ما هو مر�د �هلل مني حين �بتالني؟ وما مر�ده مني �أثناء مدة 
�لبتالء، وما مر�ده مني بعد �نك�ساف �لبالء، ففي كل مرحلة 
من مر�حل �أزمته؛ ير�قب �سرع �هلل ويفعل ما ير�سيه، وكلما 
خطر بباله طريقة ليتخل�ش بها من �لبالء، عر�سها على قلبه 
هل يليق هذ� بحال �ل�سابرين؟ وهل يريد �هلل مني غير ذلك؟ 

انتظ�ر: يعني ق�ساء مدة يف �لبالء يف �نتظار �لفرج.. )

مدة  �لبالء  وثقل  �لأزمة  �سغط  تحمل  �إن�سان  لأي  يمكن  ول 
به  يجدد  �هلل  مع  �لأزمة عمل  ثنايا  في  له  يكن  مالم  طويلة 
حياة قلبه وي�سعر فيه بالتقدم، وين�سيه طول �لنتظار، وخير 
�لثقة في  �لفرج هو  ي�ستبطئ  �لمبتلى حتى ل  يرزقه �هلل  ما 
وعد �هلل، و�أن يفتح له في �لعباد�ت، و�لذكر، وترتيل �لقر�آن، 
وتجعله  �سبره  تفقده  حالة  �لمبتلى  على  عر�ست  وكلما 
ي�ستعجل �لنهاية فما عليه �سوى قر�ءة �سير �لر�سل و�لأنبياء 
�هلل  ��ستجاب  كيف  يتاأمل  ثم  �بتالء�ت  من  لهم  ح�سل  وما 

لهم، ون�سرهم.

ت�سعف . 3 فكرة  �لقلب  على  عر�ست  كلما  �أنه  يعني  مع�جلة: 

تاأثرها على  وُتبطل  تنق�سها،  بفكرة  �ملبتلى  قابلها  �ل�سرب، 
�لأفكار  )م�ستوى  م�ستويني  على  تكون  و�ملعاجلة  �لنف�ش. 

و�خلو�طر وم�ستوى �لعاد�ت و�لرغبات): 
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معاجلة �لأفكار و�خلو�طر:  �أ. 

 لأن �لذين يعانون من كربة، �أو �أزمة؛ ينهال على عقولهم 
�سيل من �لأفكار، فمّرة �أفكار فيها تخويف، �أو �إرجاف 
للقلب، ومرة فيها تذكير بمو��سع �لألم و�لحزن، ومرة 
ت�سكيك في عاقبة �ل�سبر، ومرة خو�طر مدمرة تدعو 
حزنه  ين�سى  حتى  عقباه،  تحمد  ل  ما  لفعل  �لمبتلى 
وم�سكلته مثل تناول �لم�سكر�ت، �أو �لبيوع �لمحرمة، �أو 
قبول �لك�سب �لحر�م، �أو �ل�سحر، �أو �لخيانة، حتى ي�سرع 
بالتخل�ش من معاناته. وفي هذه �لحالة فاإن �أنجع عالج 
و�لعت�سام  �لهدى،  �سوؤ�ل �هلل  وكثرة  �لذكر،  كثرة  هو 
�لإجابة  ومحاولة  بالتوفيق،  �لدعاء  وكثرة  بال�سالة، 
نف�سه  وبين  بينه  �لمبتلى  فيقوم  �سلبية،  فكرة  �أية  على 
برّد �أي �سيء يقلل من ثقته بربه. ومر�جعة �لمثّبتتات، 

و�لمب�سر�ت، و�آيات �ل�سكينة. 

معالجة �لعاد�ت: ب. 

ومعناه  �لإر�دة.  ُت�سعف  �لتي  �لرغبات  معالجة  يعني   
�أن يقاوم رغبات نف�سه، حتى يكت�سب  �أن �لمبتلى عليه 
نف�سية)  )لياقة  �كت�ساب  بها  ي�ستطيع  �سخ�سية  قوة 
�لآلم.  تحمل  وي�ستطيع  �لحرمان،  تحمل  في�ستطيع 
كانو�  �لذين  هم  �لمعاناة،  لطول  تحماًل  �لنا�ش  و�أكثر 
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باهلل.  �لثقة  ُرزقو�  �إذ�  �أنف�سهم  �أكثر جدية في معاملة 
“وقد تقدم   : �لقيم  �لمعنى يقول بن  وحول هذ� 
�أن �ل�سبر م�سارعة باعث �لعقل و�لدين لباعث �لهوى 
�أحدهما على  يتغلب  �أن  �أر�د  وكل مت�سارعين  و�لنف�ش 
�لآخر، فالطريق فيه تقوية من �أر�د �أن تكون �لغلبة له 

وي�سعف �لآخر”))).

�بن �لقيم، عدة �ل�سابرين.  (((



 ١0٢ 
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ميثاق ال�شكر 

�إذ�  �لإن�س�ان  �أن  ومعن�اه  نعم�ة.  مقاب�ل  ف�ي  عم�ل  ه�و  �ل�س�كر 
بعم�ل  ق�ام  ف�اإذ�  بالف�س�ل،  مديًن�ا  يظ�ل  فاإن�ه  مع�روف  ل�ه  �أُ�س�دي 

�س�كرً�.  �ُس�ّمي  من�ه  ج�زًء�  �أو  �لف�س�ل  ذل�ك  ب�ه  ي�رد 

فال�ساكر يعمل عماًل ليوّفي حقًا وجب عليه بالنعمة))).

 فما �سّر �ل�سكر في قوة �لميثاق؟ 

�لنف��ش  ف�ي  وتن�س�ج  �لذه�ن  ف�ي  تب�د�أ  لمقدم�ة  نتيج�ة  �ل�س�كر 
عم�اًل:  وُتثم�ر  �لوفي�ة، 

تبداأ في الذهن: يعني �أنه بمجرد ما يتعر�ش �لإن�سان لنعمة من 

يتجه  مبا�سرة  ذهنه  فاإن   ، منه  ف�سل  �أو    �لمنعم 
للتفكير في حق هذ� �لمنعم، وما هو �لعمل �لمنا�سب لمقابلة هذ� 
�لمنعم  �إليه هو مالحظة حق  �أول ما يوفقون  �لف�سل. فال�ساكرون 

قبل �لتفكير في �لتنعم بالنعمة. 

طبيعتها  من  �لتي  �لنف�ش  �أن  يعني  الوفية:  النف�س  في  تن�صج 

�لمروءة، ت�سعر بالمنة و�لإد�نة ل�ساحب �لف�سل، وترى �أنها مقيدة 
بهذ� �لف�سل، ومحملة به حماًل ثقياًل يحتاج لعزيمة على �لوفاء به، 

و�لوفاء قريب منه �إل �أنه يكون يف �لقيام بحق وجب مبيثاٍق ملزٍم، بو�سٍع �أو تر��ٍش.  (((
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لمحفز  تحتاج  ل  �أنها  حتى  للوفاء،  نف�سي  و��ستعد�د  �إر�دة  فتتولد 
لذلك �سوى �نتظار �لفر�سة. 

تثمر عماًل: يعني �أن �لإن�سان ل يز�ل يبحث عن فعل يعبر به عن 

رده للجميل، و�إذ� كان هذ� �لجميل �أكبر من �أن ي�ستطيع �إن�سان رده 
بالمثل فاإنه يبحث عما يحّبه �لمنعم فيقوم به كتعبير عن �ل�سكر له. 

و�ل�سكل �لتالي يو�سح هذه �لمعادلة: 

ل  بالدَي�ن،  وف�اء  ميث�اق  علي�ه  �لمنَع�م  وبي�ن  �لمنِع�م  فبي�ن 
�ل�س�اكرين. نفو��ش  �إل  ب�ه  تف�ي 

مر�د  وفق  �لعمل  ترك  يعني  �لف�سل  ن�سيان  �أن  علمت  و�إذ� 
كفر  هو  �لذي  للجحود  �ل�ستعد�د  يعني  �لمّنة  �إنكار  و�أن  �لمتف�سل، 
�لنعمة فلك �أن تتخيل مدى �ل�سوء �لذي ي�سمره �إبلي�ش لالإن�سان حين 
 يحكي  يتوعده بحرمانه من �أن يكون من �ل�ساكرين. قال �هلل 

)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   �إبلي�ش:  جو�ب 
ک  گ  گ  گ())).

�سورة �لأعر�ف، �آية: 7).  (((
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ومعناه: )ول تجد، رِب، �أكثر بني �آدم �ساكرين لك نعمتك �لتي 
�أنعمت عليهم، َكَتْكِرَمِتَك �أباهم �آدم بما �أكرمته به، من �إ�سجادك 
بو�جب  يقومون  وبالتالي ل  �إياه علّي))))  وتف�سيلك  �لمالئكة،  له 

�ل�سكر من �لتوحيد و�لطاعة. 

تحقيق  في  طريقته  يعلن  هذ�  �ل�سيء  موقفه  في  �ل�سيطان  �إن 
غايته �لتي قال عنها: )مج  جح   مح  جخحخ  مخ  جس  حس  
�لنفو�ش  ومنع  �لباطل  تزيين  هي  �لطريقة  وهذه  خس()))، 
من روؤية ومالحظة �لنعم وتغييب حق �لمنعم عن �لأذهان، فيكونون 

للجحود �أقرب منهم �إلى �ل�سكر. وهل �ل�سكر �إل �لتوحيد و�لطاعة.

بتعليمه  عليه  �هلل  ف�سل  وتاأمل  �سابغة  عليه  �هلل  نعم  �أن  َعِلم  ومن 
علمه  �لذي  لموله  �ل�سكر  بميثاق  يفي  �أن  عليه  وجب  �لكريم،  كتابه 

وهد�ه، قال �هلل تعالى: )ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    
ې     ى  ى  ائ  ائ    ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ()٣).

 من فوائد ال�صكر: 

من تاأمل �لنعم وتحرى روؤية ف�سل �هلل عليه و�سغل ذهنه بما . )
يجب عليه تجاه ما �أنعم �هلل به، فاإن ثباته على �لخير و�سبره 

تف�سر �لطربي.  (((
�سورة �ش، �آية: )8 -8٣.  (((
)٣)  �سورة �لن�ساء، �آية: ٣)).
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م  �ل�سكر تعظِّ للم�ساق يكون �سهاًل، لأن عقلية  عليه، وتحمله 
�لِنَعم وتهّون �لِنَقم. 

�ل�سكر يجعل �لتكليف �سهاًل على �لنف�ش، ويجعل �لعمل �أكرث . )
لّذة، لأن �لذي ي�سعر باملنة و�أنه مد�ن بالف�سل يكون متحفز� 
وم�ستعًد� ذهنًيا ونف�سًيا ليبا�سر �أي عمل يرّد فيه �جلميل �أو 

يعربِّ به عن �متنانه و�سكره ملن �أح�سن �إليه))).

�أعم�ال . ٣ م�ن  �لإكث�ار  فر�س�ة  �ساحبه�ا  متن�ح  �ل�س�كر  عقلي�ة 
�ل�س�اكرين )ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ())).

من . 4 �لقر�آن  حلامل  يقع  وما  �مل�سائب،  �أثار  من  �ل�سالمة 
عقبات �أو مظامل �أو �أمر��ش. فت�ساعده نف�سه �لوفية، وذهنه 
�زدر�ء  وعدم  باهلل،  �لظن  ح�سن  على  �لنعم  يالحظ  �لذي 
نعمه ، فال يقع له من �حلزن ما يقع للمت�سخطني، 
ومهما فاته من دنياه ل يز�ل يرى �أنها ل ترقى لي�ساويها بنعمة 

�لهدى و�لعلم، وبقية نعم �هلل �لتي ل حت�سى.

�لعاجل�ة . 5 و�لباطن�ة،  �لظاه�رة  �لنع�م  م�ن  �لزي�ادة  ح�س�ول 
و�لآجل�ة )ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( )٣).

�جلميل  بع�ش  رد  فيها  �أ�ستطيع  �لتي  �لفر�سة  تاأتي  متى  يقول:  من  كثًر�  ن�سمع   (((
لفالن. وهذ� يو�سح ��ستعد�ده لل�سكر ومتعته بالقيام به.

�سورة �سباأ، �آية: ٣).   (((
�سورة �إبر�هيم، �آية: 7.   (٣(
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ميثاق اجلماعة

بعد  تعالى  �هلل  ر�سول  مع  م�سيرتهم  بد�أو�  �لأول  �لقر�آن  جيل 
�لإيمان به بال�سمع و�لطاعة، ومبايعته على ذلك في �لمو��سع �لتي 

�أثبتتها �ل�سيرة. 

ثم ل يز�ل �لقر�آن �لكريم و�سنة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص تحّث على لزوم 
�لجماعة وتحذر من �لفرقة، و�سق ع�سا �لطاعة: قال �هلل تعالى: 

)ڃ    : وقوله  )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ()))، 
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ      ڇ   چ   چ   چ   چ  
ڈ  ژ  ژ          ڑ()))، وقال تعالى �أي�سا: )ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  

ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث()٣).

بحبوحة  �أر�د  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �لجماعة  ف�سل  �إي�ساح  وفي 
�لجنة فليلزم �لجماعة فاإن �ل�سيطان مع �لو�حد وهو من �لثنين 
 : قال  �لجماعة  مفارقة  خطر  بيان  وفي  �أبعد«)4)، 
و�لجهاد  و�لطاعة  �ل�سمع  بهن:  �أمرني  �هلل  بخم�ش  �آمركم  »و�أنا 

�سورة �آل عمر�ن، �آية: ٠٣).   (((
�سورة �لأنعام، �آية: 59).  (((

�سورة �لن�ساء، �آية: 59.  (٣(
�سحيح �سنن �لرتمذي.   (4(
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خلع  فقد  �سبر  قيد  �لجماعة  فارق  من  فاإنه  و�لجماعة  و�لهجرة 
ربقة �لإ�سالم من عنقه �إل �أن يرجع«))).

و�أهل �لقر�آن �أحوج �لنا�ش �إلى تحري �لتباع وتجنب �لفتر�ق، 
�إلى  توؤدي  قد  ونقا�ش  حو�ر�ت  من  �لقر�آن  �أهل  بين  يقع  قد  لما 
�لتنازع تف�سي للهلكة: فعن عبد�هلل بن م�سعود  قال: �سمعت 
رجاًل قر�أ �آية و�سمعت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقر�أ خالفها فجئت به �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ول  مح�سن  »كالكما  وقال:  �لكر�هية  وجهه  في  فعرفت  فاأخبرته 
تختلفو� فاإن من كان قبلكم �ختلفو� فهلكو�«))) ولحماية �لقلوب من 
�لختالف �أمر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بالقيام عن �لقر�ءة ففي �لحديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »�قروؤو� �لقر�آن ما �ئتلفت عليه قلوبكم فاإذ� �ختلفتم فقومو� 
يثير  �لذي  �لمجل�ش  يقطع  �لنز�ع  طريق  قطع  �أجل  فمن  عنه«)٣)؛ 

�لفرقة و�لختالف.

وخطورة ذلك �أن هذ� �لنوع من �لختالف يحّول �لخ�سومة من 
�أن  يرون  �أ�سحابها  كان  ما  �لخ�سومات  �أ�سعب  ومن  ِدين،  �إلى  ر�أي 

ر�أيهم فيها ديًنا ل رجعة عنه.

�لتي  �لقائمة  �لعامة  �لم�سلمين  جماعة  يعني  �لجماعة  وميثاق 
و�لوفاء  فاإن طاعته و�جبة،  بيعة لإمام حاكم،  �أ�سحابها  في رقاب 
بعهد �لبيعة له من جميع رعيته حق له، وهذ� �لحق في رقاب �أهل 

�سحيح �سنن �لرتمذي.   (((
رو�ه �لبخاري.   (((

�لبخاري وم�سلم.   (٣(
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و�لعهود،  �لمو�ثيق  بما فيه من تعظيم  يوؤمنون  لأنهم  �أوثق،  �لقر�آن 
ولو �أنكرت �لنفو�ش ما �أنكرت، فمهما كّنا غير ر��سين فاإن �لحقوق 
ل عالقة لها بر�سًى ول �سخط، فمن وجب له حق وجب �أد�وؤه ولو لم 
�أهل �لقر�آن حالهم في �لحقوق كحال  �إن  ترغب �لنفو�ش ذلك. بل 
فر�سها  �لذي  لأن  منه.  نف�ش  طيب  عن  دفعها  في  �لزكاة  �ساحب 
و�جبة  بيعة  بنق�ش  �أحد  ُيعذر  ول  وو�سع عليه.  �لذي رزقه  عليه هو 
بحجة �أنه يرى �أموًر� يكرهها وتنكرها نف�سه، فاإن �لذي �أوجب علينا 
عمل �ل�سالحات، وترك �لمنكر�ت هو �لذي �أوجب علينا �لطاعة في 

�لمن�سط و�لمكره.

ومن نظر �إلى �سدة �لخطاب في �ساأن تفريق �لأمة عرف خطر 
َر�َد  ُه �َسَتُكوُن َهَناٌت َوَهَناٌت، َفَمْن �أَ �لمخالفة، فعنه ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: »�إِنَّ
َكاِئًنا  ْيِف،  ِبال�سَّ ِرُبوُه  َفا�سْ َجِميٌع-  ِة -َوْهَي  �لأُمَّ َهِذِه  �أَْمَر  َق  ُيَفرِّ �أَْن 

َمْن َكاَن«))).

وفي �لتحذير من �لفتن �لتي ت�سرف عن لزوم هذ� �لعهد يقول 
ْدَرَكِني  ْن �أَ معاذ بن جبل وهو ي�ساأل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُقْلُت: َفَما َتاأُْمُرِني �إِ
َماَمُهْم«. ُقْلُت: َفاإِْن َلْم َيُكْن  َذِلَك؟ َقاَل: »َتْلَزُم َجَماَعَة �ْلُم�ْسِلِميَن َو�إِ
َلُهْم َجَماَعٌة َوَل �إَِماٌم؟ َقاَل: »َفاْعَتِزْل ِتْلَك �ْلِفَرَق ُكلََّها، َوَلْو �أَْن َتَع�شَّ 

ِل �َسَجَرٍة، َحتَّى ُيْدِرَكَك �ْلَمْوُت، َو�أَْنَت َعَلى َذِلَك«))). ِباأَ�سْ

رو�ه م�سلم.   (((
رو�ه �لبخاري من حديث حذيفة �مل�سهور يف �لفن.  (((
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ما �لذي يع�سم من مفارقة �لجماعة: 

�هلل . ) كت�اب  بحف�ظ  �أو  عب�ادة  �أو  بعل�م  �لغت�ر�ر  ع�دم  �لفتق�ار 
ق�ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�س�ول  �أن  م�س�عود  ب�ن  عب�د�هلل  فع�ن  تعال�ى. 
�س�فهاء  �لأ�س�نان  �أح�د�ث  ق�وم  �لزم�ان  �آخ�ر  يف  »يخ�رج 
م�ن  يقول�ون  تر�قيه�م،  يج�اوز  ل  �لق�ر�آن  يق�ر�أون  �لأح�الم 
�ل�س�هم  مي�رق  كم�ا  �لدي�ن  م�ن  ميرق�ون  �لربي�ة،  خ�ر  كالم 

�لرمي�ة«))). م�ن 

�أقو�له�م . ) مقابل�ة  �أو  �نتقا�سه�م،  �أو  �لعلم�اء  نب�ز  جتن�ب 
ک      ڑ    ڑ   ژ   )ژ   ر��س�خ.  ل�ه  عل�م  ل  م�ن  باأق�و�ل 
ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   گگ   ک   ک   ک  
ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ  

ہ())). ہ   ہ  

�أو . ٣ فيه�ا  �خلو��ش  ع�ن  بالبع�د  �لف�ن  م�ن  �ل�س�المة  توخ�ي 
�إ�س�اعتها. ومناف�ذ  مو�ق�ع  �إل�ى  �لدخ�ول 

لزوم �لعبادة و�لذكر و�سوؤ�ل �هلل �لهد�ية.. 4

يقينك . 5 يزعزع  �أو  ثباتك،  ي�ستفز  من  �أقاويل  متابعة  جتنب 
)حب  خب  مب  ىب  يب()٣).

�سحيح �سنن �لرتمذي.   (((
�سورة �لن�ساء، �آية: 8٣.  (((
�سورة �لروم، �آية: 6٠.  (٣(
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لأغر��ش . 6 و�لأمة  �لدين  ق�سايا  يوظفون  من  �إلى  �لنتباه 
م�سبوهة غر معلنة .

وقبوله�ا . 7 و�لعل�م  و�ل�ورع  �لتق�وى  �أه�ل  م�ن  �ملنا�سح�ة  طل�ب 
. منه�م

وذهب . 8 �جلماعة  فيها  بقيت  �لتي  �لتاريخ  درو�ش  من  �لتعلم 
�ملارقون.

توظيفها لأغر��ش . 9 يتم  �سلعة  لي�ش  و�أنه  �لقر�آن  تذكر �سرف 
ل تليق.

ل �خلر، ون�سر �أخباره، لي�سيع �ل�سعور بال�سكينة، وح�سن . ٠) تاأُمّ
�لظن، حتى ل يقال هلك �لنا�ش.



 ١١٢ 



 ١١٣ 

ميثاق العداوة

ق�ال  عد�وت�ه  ن�س�يان  ينبغ�ي  ل  �ل�ذي  �لإن�س�ان  ع�دو  �إبلي��ش 
�هلل تعال�ى: )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  
کک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڇڍ  

گ())). ک   ک  

بّي�ن  ع�دو  �إبلي��ش  �أن  بع�ده  م�ن  وذريت�ه  �آدم  �إل�ى  �هلل  عِه�د  لق�د 
ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   )ڦ   تعال�ى:  ق�ال  له�م،  �لع�د�وة 
من�ه  يل�زم  �لع�د�وة  بعه�د  �لوف�اء  چ()))،  چ   چ   ڃ     ڃ  
ير�س�ي  لم�ا  و�ل�س�عي  �لأح�و�ل،  كل  ف�ي  �إبلي��ش،  ع�د�وة  مالحظ�ة 
�ا  ظًنّ �إبلي��ش  ظ�ن  ولق�د  �إبلي��ش.  �هلل  ع�دو  ويغي�ظ   ، ربن�ا 
خس()٣)؛  حس   جس   مخ   جخحخ   مح   جح    )مج   فق�ال: 
�هلل  ق�ال  ربه�م.  نعم�ة  كف�رو�  مم�ن  ت�وله  م�ن  عل�ى  ظن�ه  ف�س�ّدق 

)ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ()4). تعال�ى: 

لك�ن  وم�س�تمرة.  وقائم�ة  حقيقي�ة،  ع�د�وة  لن�ا  �إبلي��ش  فع�د�وة 
وم�س�تمرة؟  قائم�ة  ل�ه  نح�ن  عد�وتن�ا  ه�ل 

�سورة ي�ش، �آية: 6٠-)6.  (((
�سورة فاطر، �آية: 6.  (((

�سورة �ش، �آية: )8-8٣.  (٣(
�سورة �سباأ، �آية: ٠).  (4(
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ليكن في قلب حامل �لقر�آن من �لحر�ش و�لتحّري �أل يدع لل�سيطان 
فر�سة لين�سيه تلك �لعد�وة، و�أل يتيح له فر�سة �أن ين�سيه عهد ربه، 
وميثاقه، وكلما نزغه من �ل�سيطان نزغ ��ستعاذ باهلل، و�عت�سم بموله 

من عدوه، وكلما م�ّسه طائف من �ل�سيطان تذكر، فاأب�سر.

حامل �لقر�آن ينتظر وعًد� غيبًيا ل يتخلف )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
و�لغرور  ڤ()))،  ڤ   ڤ   ڤ     ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ  
ن�سعر  ل  حيث  من  لكننا  عبا�ش)))  �بن  ف�سره  كما  �ل�سيطان  هو 

نن�سى عد�وته.

فم� الذي ين�صين� عداوة اإبلي�س؟ 

الجواب: 

حين ل نتاأمل دور �ل�سيطان في ما تنتجه عد�ته مثل:

تغيي�ب . ) ف�ي  �ل�س�يطان،  و�س�يلة  �لدني�ا  لأن  وملهياته�ا  �لدني�ا 
خ�رة  �لأ

ذ�ت . ) ف�س�اد  لأن  لبع�سه�م،  �لم�س�لمين  و��س�تعد�ء  �لتباغ��ش 
�لدي�ن  يحل�ق  �لبي�ن 

�لمعا�سي، لأن �لمع�سية طاعة �إبلي�ش. . ٣

�لغفلة عن �لذكر، لأن ذكر �هلل عا�سم، من �ل�سيطان. . 4

�سورة فاطر، �آية: 5.  (((
�بن كثر.  (((
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عن . 5 �لعبد  لإبعاد  ي�سعى  �ل�سيطان  لأن  باهلل،  �لظن  �سوء 
�لوثوق بوعد �هلل.

�لغ�سب، لأنه من �ل�سيطان غالًبا.. 6

عد�وة . 7 وليتهم  في  لأن  �إليهم،  و�لركون  �لباطل  �أهل  تولي 
�لموؤمنين.

�لغنم . 8 من  �لذئب  ياأكل  و�إنما  �ل�سالحين.  مجال�ش  هجر 
�لقا�سية.

�إبلي��ش،  عدوه�م  ور�ءه�ا  ف�اإن  �لموؤمني�ن  ت�سي�ب  ع�د�وة  وكل 
�ل�س�تعاذة  �أذكار  عل�ى  ود�وم  ب�اهلل،  �لموؤم�ن  �عت�س�م  وكلم�ا 
قال�ت  عم�ر�ن  �م�ر�أة  ف�اإن  ووق�اه،  �هلل  ع�سم�ه  من�ه،  و�لعت�س�ام 

وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   )ى   مري�م  و�سع�ت  حي�ن 
ېئ())). ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  

م�ن  ور�س�وله  �هلل  ح�اّد  م�ن  �إل  �إبلي��ش،  بع�د  ع�دو  لن�ا  ولي��ش 
وليه�م  و�أولئ�ك  �آمن�و�  �لذي�ن  ول�ي  ف�اهلل  و�لمنافقي�ن)))؛  �لكف�ار 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعال�ى:  �هلل  ق�ال  �لطاغ�وت. 
پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڤ()٣). ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ  
�سورة �آل عمر�ن، �آية: ٣6-٣7.  (((

�لع�د�وة  �أ�س�ل  نق�س�د  لكنن�ا  و�ل�زوج  �لول�د،  بع��ش  مث�ل  �آخري�ن  �أع�د�ء  �هلل  ذك�ر   (((
�لظاهرة �لعد�ء. 

�سورة �لبقرة، �آية: 57).  (٣(
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و�أهل �لقر�آن �أذلة على �لموؤمنين �أعزة على �لكافرين.

�أهل �لقر�آن بع�سهم �أولياء بع�ش، ل يركنون �إلى �لذين ظلمو�.

جناحهم  يخف�سون  �لم�سلمين،  لكل  قلوبهم  �لقر�آن  �أهل 
للموؤمنين، تت�سع �أخالقهم لما لم تت�سع له �أمو�لهم. فهم كالج�سد 
بال�سهر  �لج�سد  �سائر  له  تد�عى  ع�سو  منه  ��ستكى  �إذ�  �لو�حد 
بينهم.  م�ساع  وقليله  فقيرهم،  على  يرد  غنيهم  مال  و�لحمى. 
و�لمخطئ  يقيلونه،  و�لعاثر  و�ل�سغير يرحمونه،  يوقرونه،  �لكبير 
و�سنة  �هلل،  كلمات  وتربيهم  �لتوحيد،  كلمة  تجمعهم  له.  يغفرون 

ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
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اخلامتة

ح�س�ن  يرزقن�ا  �أن  �هلل  �أ�س�األ  �لب�س�يط  �لجه�د  ه�ذ�  نهاي�ة  وف�ي 
ملسو هيلع هللا ىلص  �لم�سطف�ى  وب�س�نة  ب�ه  و�لتم�س�ك  �لق�ر�آن،  ه�ذ�  بح�ق  �لوف�اء 

�لغف�ور. �لعف�و  ه�و  �إن�ه  عن�ا  يعف�و  و�أن 
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