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هذه . إيماَنهاَ حقيِقة ذاتهاَ فيِ تحقق كيِ السلميِة للجماَعة دعوة بجملتهاَ السورة هذه
دونهاَ تحتجز , ول بشيِء عليِهاَ تضن ; فل الله لدعوة النفوس بهاَ تخلص التيِ الحقيِقة

الحقيِقة . . وهيِ الصدور ذوات ول القلوب خلجاَت ; ول الموال ول الرواح . . ل شيِئاَ
, الله موازين هيِ . موازينهاَ الرض علىَ تعيِش بيِنماَ رباَنيِة النفوس بهاَ تستحيِل التيِ

هيِ أنهاَ كماَ . الموازين هذه فيِ تثقل التيِ القيِم هيِ إليِهاَ وتساَبق بهاَ تعتز التيِ والقيِم
عاَئق كل من وتفر , وترجف لذكره , فتخشع الله بحقيِقة القلوب تشعر التيِ الحقيِقة

 . إليِه الفرار عن يعوقهاَ جاَذب وكل

سبيِل فيِ البذل إلىَ السلميِة الجماَعة السورة تدعو الكبيِرة الحقيِقة هذه أساَس وعلىَ
. فيِه مستخلفيِن جعلكم مماَ وأنفقوا ورسوله باَلله الماَل:(آمنوا وبذل النفس بذل.  الله

يدعوكم والرسول باَلله تؤمنون ل لكم , وماَ كبيِر أجر لهم وأنفقوا منكم آمنوا فاَلذين
بيِناَت آياَت عبده علىَ ينزل الذي . هو مؤمنيِن كنتم إن ميِثاَقكم أخذ وقد بربكم لتؤمنوا

فيِ تنفقوا أل لكم . وماَ رحيِم لرؤوف بكم الله , وإن النور إلىَ الظلماَت من ليِخرجكم
الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي . ل والرض السماَوات ميِراث , ولله الله سبيِل
. الحسنىَ الله وعد . وكل وقاَتلوا بعد من أنفقوا الذين من درجة أعظم أولئك وقاَتل
 خبيِر). تعملون بماَ والله

الله لذكر الخشوع إلىَ السلميِة الجماَعة تدعو كذلك الكبيِرة الحقيِقة هذه أساَس وعلىَ
اليماَنيِة الحقيِقة من المنبعث الخشوع لهذا ثمرة البذل ليِجيِء الله أنزله الذي وللحق

يكونوا ول , الحق من نزل وماَ الله لذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن الولىَ:(ألم
منهم , وكثيِر قلوبهم , فقست المد عليِهم , فطاَل قبل من الكتاَب أوتوا كاَلذين

 فاَسقون). .

لختيِاَر السلميِة الجماَعة ; وتدعو الحق ميِزان فيِ الخرة وقيِم الدنيِاَ قيِم تضع وكذلك
وزينة ولهو لعب الدنيِاَ الحيِاَة أنماَ الباَقيِة:(اعلموا القيِمة إلىَ , والسباَق الراجحة الكفة

فتراه يهيِج ثم,  نباَته الكفاَر أعجب غيِث , كمثل والولد الموال فيِ وتكاَثر بيِنكم وتفاَخر
. وماَ ورضوان الله من , ومغفرة شديد عذاب الخرة . وفيِ حطاَماَ يكون , ثم مصفرا
السماَء كعرض عرضهاَ وجنة ربكم من مغفرة إلىَ الغرور:ساَبقوا متاَع إل الدنيِاَ الحيِاَة

الفضل ذو والله يشاَء من يؤتيِه الله فضل . ذلك ورسله باَلله آمنوا للذين أعدت والرض
 العظيِم). .



- أنهاَ الحقيِقة تلك إلىَ الدائمة الدعوة عموميِة جاَنب - إلىَ السورة سيِاَق من وظاَهر
المجتمع فيِ السورة هذه نزول عند السلميِة الجماَعة فيِ واقعة حاَلة كذلك تعاَلج كاَنت

 . مكة فتح بعد ماَ إلىَ الهجري الرابع العاَم من تمتد فترة فيِ المدنيِ

, البشرية عرفته مثاَل أروع ضربوا , الذين والنصاَر المهاَجرين من الساَبقيِن جاَنب فإلىَ
فيِ,  وأموالهم بأرواحهم والتضحيِة البذل , وفيِ نفوسهم فيِ اليماَن حقيِقة تحقيِق فيِ

ومعوقاَت الغريزة وجوانب الرض أوهاَق من, وانطلق كاَمل , وتجرد ناَدر خلوص
 . . . الله إلىَ الطريق

أخرى - فئة السلميِة الجماَعة - فيِ هناَك , كاَنت الفذة الممتاَزة الفئة هذه جاَنب إلىَ
ظهر عندماَ الفتح بعد - وبخاَصة الرفيِع الخاَلص اليماَنيِ المستوى هذا فيِ ليِست

اليماَن حقيِقة بعد يدركوا لم من بيِنهم من , وكاَن أفواجاَ الناَس فيِه ودخل,  السلم
 . لله المخلصة الخاَلصة الساَبقة الفئة تلك عاَشت كماَ ولهاَ بهاَ يعيِشوا ولم,  الكبيِرة

; وتشق الله سبيِل فيِ البذل عليِهم يصعب كاَن الخرى الفئة من المسلمون هؤلء
; فل وزينتهاَ الدنيِاَ الحيِاَة قيِم ; وتزدهيِهم والماَل النفس فيِ العقيِدة تكاَليِف عليِهم

 . وإغرائهاَ دعاَئهاَ من الخلص يستطيِعون

التيِ الموحيِة الهتاَفاَت تلك السورة هذه بهم تهتف الذين - هم خاَصة بصفة-  وهؤلء
مستوى إلىَ , وترفعهاَ والجواذب الوهاَق تلك من أرواحهم , لتخلص منهاَ نماَذج أسلفناَ

كل حرارتهاَ فيِ , وتذوب الرض قيِم كل معهاَ تصغر , التيِ الكبرى اليماَنيِة الحقيِقة
!  عوائقهاَ

, مختلطة المناَفقيِن طاَئفة - هيِ وأولئك هؤلء - غيِر أخرى طاَئفة هناَلك كاَنت كذلك
التخفيِ إلىَ المناَفقون , واضطر السلم غلبة ظهرت حيِن . وبخاَصة متميِزة غيِر

وتجرفهم الفرص يتربصون مخلصة ول خاَلصة غيِر مشوبة قلوبهم بقاَء مع;  والنزواء
ترى المؤمنيِن:(يوم عن ويعزلون يميِزون يوم مصيِرهم السورة تصور . وهؤلء الفتن

تجري جناَت اليِوم . بشراكم وبأيماَنهم أيديهم بيِن نورهم يسعىَ والمؤمناَت المؤمنيِن
والمناَفقاَت المناَفقون يقول . يوم العظيِم الفوز هو ذلك.  فيِهاَ خاَلدين النهاَر تحتهاَ من

. فضرب نورا فاَلتمسوا وراءكم . قيِل:ارجعوا نوركم من نقتبس آمنوا:انظروناَ للذين
معكم نكن , يناَدونهم:ألم العذاب قبله من وظاَهره الرحمة فيِه باَطنه باَب له بسور بيِنهم

أمر جاَء , حتىَ الماَنيِ وغرتكم وارتبتم وتربصتم أنفسكم فتنتم ! ولكنكم بلىَ ? قاَلوا
الناَر , مأواكم كفروا الذين من ول فدية منكم يؤخذ ل فاَليِوم.  الغرور باَلله , وغركم الله
 المصيِر). . وبئس . مولكم هيِ

. والسورة والنصاَرى اليِهود من الكتاَب أهل من الجزيرة فيِ بقيِ من جاَنب إلىَ وهذا
; كاَلشاَرة الوان ذلك فيِ والحاَضرة الساَبقة ومواقفهم أحوالهم من شيِء إلىَ تشيِر

من الكتاَب أوتوا (كاَلذين يكونوا أن آمنوا الذين تحذير عند قلوبهم قسوة إلىَ الساَبقة
. . الغاَلب فيِ خاَصة اليِهود إلىَ إشاَرة قلوبهم). . وهيِ فقست المد عليِهم فطاَل قبل

برسلناَ آثاَرهم علىَ قفيِناَ قوله:(ثم فيِ السورة نهاَية قرب النصاَرى إلىَ وكاَلشاَرة
ورحمة رأفة اتبعوه الذين قلوب فيِ , وجعلناَ النجيِل وآتيِناَه مريم ابن بعيِسىَ وقفيِناَ

فآتيِناَ.  رعاَيتهاَ حق رعوهاَ . فماَ الله رضوان ابتغاَء إل عليِهم كتبناَهاَ ماَ ابتدعوهاَ ورهباَنيِة
 فاَسقون). . منهم , وكثيِر أجرهم منهم آمنوا الذين



هذه عن ينبثق ; وماَ القلب فيِ اليماَن حقيِقة تحقيِق علىَ السورة مدار كاَن ولماَ
فيِ ساَرت , فقد وتضحيِة بذل , ومن وتجرد خلوص , ومن وتقوى خشوع من الحقيِقة

إسلميِ مجتمع كل فيِ توجد - والتيِ تواجههاَ كاَنت التيِ النفوس فيِ الحقيِقة هذه إقرار
اليقاَع ذات باَلمؤثرات , حاَفل المكيِة السور بنسق يكون ماَ أشبه,  مؤثر نسق - علىَ
 ! والمشاَعر والحس للقلب السر

من بمجموعة البشري القلب ; تواجه التأثيِر باَلغة إيقاَعاَت مجموعة خاَصة مطلعهاَ وكاَن
للشعور , نتيِجة له باَلخلوص السر اليحاَء مع به تعريف . فيِهاَ سبحاَنه الله صفاَت
فيِ إليِهاَ شيِء كل , ورجعة الوجود علىَ المطلقة , وسيِطرتهاَ المتفردة اللوهيِة بحقيِقة

إليِهاَ شيِء كل , واتجاَه الصدور وذوات القلوب خباَياَ إلىَ علمهاَ نفاَذ , مع المطاَف نهاَية
ملك . له الحكيِم العزيز . وهو والرض السماَوات فيِ ماَ لله والتسبيِح: (سبح باَلعباَدة

والظاَهر والخر الول . هو قدير شيِء كل علىَ وهو ويميِت يحيِيِ السماَواتوالرض
, ثم أياَم ستة فيِ والرض السماَوات خلق الذي . هو عليِم شيِء بكل وهو والباَطن
وماَ السماَء من ينزل , وماَ منهاَ يخرج وماَ الرض فيِ يلج ماَ , يعلم العرش علىَ استوى

والرض السماَوات ملك . له بصيِر تعملون بماَ والله كنتم أينماَ معكم , وهو فيِهاَ يعرج
بذات عليِم وهو,  الليِل فيِ النهاَر ويولج النهاَر فيِ الليِل . يولج المور ترجع الله وإلىَ

 الصدور). .

والخشيِة الرهبة فيِهاَ . ويوقع هزا القلوب ليِهز وحده كاَف وبإيقاَعاَته بذاته المطلع وهذا
من والتجرد , إليِه واللتجاَء لله الخلوص فيِ الحيِة الرغبة فيِهاَ يوقع , كماَ والرتعاَش

. والموال باَلنفس الشح من الخلص إلىَ الهتاَف تلبيِة عن المعوقة والثقاَل العوائق
مواضع فيِ وتؤكده الهتاَف ذلك تتخلل المؤثرات نم كثيِرا تضمن السورة سيِاَق ولكن
أيديهم بيِن نورهم (يسعىَ والمؤمناَت للمؤمنيِن الوضيِئة الصورة . كتلك شتىَ

الخرة قيِم جاَنب إلىَ وقيِمهاَ الدنيِاَ الحيِاَة ضآلة تقرر التيِ الصورة وتلك). . وبأيماَنهم
 . الكباَر المور من فيِهاَ يتم وماَ

الوجود: ماَ علىَ المسيِطرة القدر حقيِقة إلىَ القلوب ترد أخرى لمسة جاَءت كذلك
ذلك . إن نبرأهاَ أن قبل من كتاَب فيِ إل أنفسكم فيِ ول الرض فيِ مصيِبة من أصاَب
كل يحب ل . والله آتاَكم بماَ تفرحوا ول فاَتكم ماَ علىَ تأسوا ل لكيِ.  يسيِر الله علىَ

الغنيِ هو الله فإن يتول , ومن باَلبخل الناَس ويأمرون يبخلون الذين.  فخور مختاَل
إلىَ طريقهاَ فيِ , وهيِ شر أو خيِر من يصيِبهاَ لماَ وتطمئن النفس تستقر كيِ . . الحميِد

باَلله تشرك . ول والسراء الضراء تواجه , وهيِ فرحاَ تبطر , ول جزعاَ تطيِر . فل الله
النهاَية فيِ كله المر . ومرد معلوم لجل مقسوم بقدر . فكله حاَدثاَ ول ظرفاَ ول سبباَ
.  الله إلىَ

 لله المخلوقاَت  تسبيِح1الول: الدرس

هذا صدر فيِ أولهماَ أثبتناَ اثنيِن شوطيِن فيِ موضوعهاَ علج فيِ السورة سيِاَق ساَر وقد
. مطردان مترابطاَن . وهماَ خلله فيِ الثاَنيِ الشوط من كثيِرة فقرات وجاَءت.  التقديم
 . باَلتفصيِل السورة سيِاَق مع , لنسيِر القدر بهذا فنكتفيِ

, والرض السماَوات ملك . له الحكيِم العزيز , وهو والرض السماَوات فيِ ماَ لله سبح
بكل , وهو والباَطن والظاَهر والخر الول . هو قدير شيِء كل علىَ وهو ويميِت يحيِيِ
, العرش علىَ استوى , ثم أياَم ستة فيِ والرض السماَوات خلق الذي هو.  عليِم شيِء
معكم , وهو فيِهاَ يعرج وماَ السماَء من ينزل وماَ منهاَ يخرج وماَ الرض فيِ يلج ماَ يعلم



المور ترجع الله , وإلىَ والرض السماَوات ملك . له بصيِر تعملون بماَ والله,  كنتم أينماَ
 . . الصدور بذات عليِم , وهو الليِل فيِ النهاَر ويولج النهاَر فيِ الليِل يولج .

المؤثرة الفاَعلة اللوهيِة خصاَئص من فيِه حشد . وماَ المختاَر الموحيِ المطلع هذا
شيِء بكل , العليِمة شيِء كل علىَ , المهيِمنة شيِء بكل , المحيِطة شيِء لكل المبدعة

, وتتلطف والرض السماَوات محيِط فيِ تجول وهيِ القاَدرة اليِد إبداع من تعرضه . وماَ
 . . فيِه ومن فيِه وماَ الوجود علىَ عل من , وتشرف القلوب وطواياَ الصدور خباَياَ إلىَ

بهاَ يجول , وهو أخذا , ويأخذهاَ هزا , فيِهزهاَ القلوب يتناَول المختاَر الموحيِ المطلع هذا
مهرباَ لهاَ تعلم ول , الله بغيِر تحس , ول الله إل ترى , ول الله إل تجد فل كله الوجود فيِ
 الكريم: لوجهه إل متوجهاَ , ول إليِه إل مرجعاَ , ول علمه من مخبأ ول قدرته من

 الحكيِم). . العزيز وهو والرض السماَوات فيِ ماَ لله سبح(

كله الوجود أرجاَء ; فتتجاَوب السورة مفتتح فيِ الكريم القرآنيِ النص ينطلق هكذا
غيِر مفتوح قلب كل , فيِسمعه والرض السماَوات فيِ شيِء كل . ويهيِنم لله باَلتسبيِح
ل ونحن.  يقول . فاَلله مدلوله ظاَهر عن اَلنصلتأويل حاَجة . ول الفناَء بأحجبة محجوب

ماَ لله سبح. . ( عنه الله لناَ يقوله مماَ أصدق وخصاَئصه الوجود هذا طبيِعة عن شيِئاَ نعلم
! تعديل ول تأويل . . ول والرض السماَوات فيِ ماَ لله سبح والرض)تعنيِ السماَوات فيِ
خاَلقه إلىَ بهاَ , يتوجه روح له والرض السماَوات فيِ ماَ كل أن هذا من نأخذ أن ولناَ

تصدقه كماَ , الصحيِحة الثاَر به وردت ماَ يصدقه تصور أقرب لهو هذا وإن باَلتسبيِح
فيِ الكاَمنة باَلحقيِقة , واتصاَلهاَ وإشراقهاَ صفاَئهاَ لحظاَت فيِ القلوب بعض تجاَرب
 . . ومظاَهرهاَ أشكاَلهاَ وراء الشيِاَء

مع تؤوب كاَلطيِر الجباَل والطيِر). . فإذا معه أوبيِ جباَل الكريم: (ياَ القرآن فيِ جاَء وقد
[ الله رسول قاَل:قاَل سمرة بن جاَبر عن صحيِحه فيِ مسلم الثر:أخرج فيِ ! وجاَء داود
" . . وروى الن لعرفه . إنيِ بعثت ليِاَليِ عليِ يسلم كاَن حجرا بمكة ]:" إن ص

الله رسول مع - قاَل:كنت وجهه الله - كرم طاَلب أبيِ بن عليِ - عن بإسناَده-  الترمذي
عليِك يقول:"السلم وهو إل جبل ول شجر استقبله , فماَ نواحيِهاَ بعض فيِ فخرجناَ بمكة

قاَل:"خطب ماَلك بن أنس عن بإسناَده صحيِحه فيِ البخاَري الله" . . وروى رسول ياَ
حنيِن الجذع حن عليِه فخطب المنبر له صنعوا . فلماَ جذع لزق ] إلىَ ص[  الله رسول
 , فسكن" . . فمسحه الرسول فنزل , الناَقة

له يسبح الله أن تر الكونيِة: (ألم الحقيِقة هذه تقرير فيِ وصريحة كثيِرة القرآن وآياَت
أن تر وتسبيِحه). . (ألم صلته علم قد كل صاَفاَت والطيِر والرض السماَوات فيِ من
والجباَل والنجوم والقمر والشمس الرض فيِ ومن السماَوات فيِ من له يسجد الله

تفقهون ل ولكن بحمده يسبح إل شيِء من الناَس). . (وإن من وكثيِر والدواب والشجر
عن لناَ ساَبقة مقررات لتوافق الصريحة النصوص هذه لتأويل داعيِ ول تسبيِحهم). .

عن تصوراتناَ وكل الوجود عن مقرراتناَ . فكل القرآن هذا من مستمدة غيِر الشيِاَء طباَئع
 . الوجود هذا ومبدع الكون هذا خاَلق مقررات من أول تنبع أن ينبغيِ الكون

الغاَلبة العزة عن فرع له والرض السماَوات فيِ ماَ الحكيِم). . فتسبيِح العزيز وهو(
حكمته وفق شيِء كل جاَعل , وهو بقوته شيِء كل علىَ المهيِمن . فهو الباَلغة والحكمة

. 



 القاَدر المميِت المحيِيِ الماَلك  الله2الثاَنيِ: الدرس

لخاَلقه المسبح الوجود مهرجاَن , ومن النص هذا فيِض من يفيِق البشري القلب يكاَد وماَ
السماَوات ملكوت فيِ جديدة برحلة السيِاَق يعاَلجه , حتىَ والرض السماَوات فيِ

 والرض:

 قدير). . شيِء كل علىَ , وهو ويميِت , يحيِيِ والرض السماَوات ملك له(

شريك ل . الذي والرض السماَوات . ماَلك لله سبح والرض السماَوات فيِ شيِء كل إن
الحيِاَة , فيِخلق ويميِت يحيِيِ , الذي المتفرد لماَلكه المملوك تسبيِح . فهو ملكه فيِ له

 . قضاَه الذي قدره إل يكون ; فل الموت له ويقدر حيِ لكل الحيِاَة . ويقدر الموت ويخلق

أين من يقول أن أحد يملك ; ول مصدرهاَ فيِ , وسرا طبيِعتهاَ فيِ سرا تزال ماَ والحيِاَة
. والنص الحقيِقة وجه علىَ هيِ ماَ يدري ل أحدا أن علىَ . فضل جاَءت كيِف ول,  جاَءت

ينكر أن أحد يملك . وماَ للحيِاَء الحيِاَة يعطيِ . الذي يحيِيِ الذي هو الله يقول:إن القرآنيِ
أحد يملك ول طبيِعته أحد يعرف . ل مغلف سر كاَلحيِاَة . والموت غيِره يثبت أن ول هذا
الملكيِة مظاَهر من وذلك . . وهذا سلبهاَ يملك ل الحيِاَة واهب غيِر أحدا . لن يحدثه أن

 . . . ويميِت يحيِيِ والرض السماَوات فيِ لله المطلقة

حد بغيِر تمضيِ المطلقة . فاَلمشيِئة قيِد ول حد بغيِر قدير). . إجماَل شيِء كل علىَ وهو(
 . وتتعلق قيِد ول

َو ّوُل ُه َْل ِهُر َواْلِخُر ا ّظاَ ِطُن َوال َباَ ْل َو َوا ُه ُكّل َو ٍءْء ِب ِليٌِم َشيِْ ) 3( َع
لهذه هو بمنطقه البشري العقل يتصوره قيِد . وكل تشاَء كماَ به تتعلق أن تشاَء بماَ

البشري العقل طبيِعة من , ناَشيِء باَطل تصور هو لون وأي نوع أي من المشيِئة
بل انطلقهاَ حقيِقة فيِ داخل الوجود لهذا وسنن لنواميِس المشيِئة واختيِاَر!  المحدود

غيِر الكون فيِ , وتعملهاَ طليِقاَ اختيِاَرا والسنن النواميِس هذه تختاَر . فهيِ حدود ول قيِود
السنن هذه وراء ومطرد دائم . والختيِاَر نطاَقهاَ فيِ محصورة , ول إعماَلهاَ بعد بهاَ مقيِدة

 . . والنواميِس

طلقة يفيِد بماَ مناَسبة كل فيِ عليِهاَ , فيِنص كبيِرة عناَية الحقيِقة هذه يوليِ والقرآن
, ويبقىَ واضحة الحقيِقة هذه . لتبقىَ هيِ عملهاَ من حتىَ عليِهاَ يرد قيِد كل من المشيِئة
. وهذا كذلك الناَر وأهل فيِهاَ باَلخلود الجنة أهل الله وعد . فقد مشوب غيِر تصورهاَ

وهو ذاته الوعد هذا نطاَق خاَرج طليِقة المشيِئة أبقىَ . ولكنه المشيِئة من صاَدر الوعد
السماَوات دامت ماَ فيِهاَ وهؤلء: (خاَلدين هؤلء عن . فقاَل وباَختيِاَرهاَ عملهاَ من

. ول المناَسبة هذه مثل فيِه وردت موضع كل فيِ . .). . وهكذا ربك شاَء ماَ إل والرض
كلهاَ مقرراته يأخذ أن . وعليِه المجاَل هذا فيِ لمقرراته ول البشري العقل لمنطق مجاَل

 ! القرآن غيِر آخر معيِن من , ل القرآن هذا من

ل الذي ملكه فيِ المطلق الله سلطاَن الية هذه خلل من البشري للقلب يتمثل ثم ومن
أن عليِه , وحق يتوجه أن له وحق باَلتسبيِح سبحاَنه إليِه يتوجه , والذي فيِه له شريك
.  يسبح



, حتىَ وتفيِض البشري الكيِاَن تمل التيِ الضخمة الحقيِقة هذه تصور من يفيِق يكاَد وماَ
الوجود هذا فيِ لشيِء كيِنونة ل أن . حقيِقة وأقوى أضخم , لعلهاَ أخرى حقيِقة تطاَلعه

محيِطة فهيِ ثم ; ومن سبحاَنه وحده لله هيِ الحقيِقيِة الواحدة فاَلكيِنونة.  الحقيِقة علىَ
 شيِء: بكل عليِمة,  شيِء بكل

 عليِم). . شيِء بكل وهو والباَطن والظاَهر والخر الول هو(

. شيِء فوقه فليِس . والظاَهر شيِء بعده فليِس . والخر شيِء قبله فليِس الول
 . شيِء دونه فليِس والباَطن

المكاَن حقيِقة كل مستغرقاَ والباَطن , والظاَهر الزماَن حقيِقة كل مستغرقاَ والخر الول
كل . وهذه لله إل لشيِء كيِنونة يجد فل البشري القلب . ويتلفت مطلقتاَن وهماَ. 

مستمدا إل يتحقق ل ذاته القلب هذا وجود . حتىَ سواه دون له ثاَبتة الكيِنونة مقوماَت
شيِء كل منه يستمد الذي الحقيِقيِ الوجود هو اللهيِ الوجود . فهذا الله وجود من

. وليِس حقيِقته شيِء كل منهاَ يستمد التيِ الولىَ الحقيِقة هيِ الحقيِقة وهذه.  وجوده
 . . الوجود هذا فيِ لشيِء ذاتيِ وجود ول ذاتيِة حقيِقة وراءهاَ

الحقيِقة من مستمدة شيِء كل . فحقيِقة الكاَملة الحقيِقة عليِم). . علم شيِء بكل وهو(
يشاَركه ل الذي . العلم بهاَ اللدنيِ الله بعلم إذن مستغرقة . فهيِ عنهاَ وصاَدرة اللهيِة

 ! الشيِاَء ظواهر عن المخلوقون علم . مهماَ وطريقته وصفته نوعه فيِ أحد

الله غيِر الكون هذا فيِ بشيِء احتفاَله , فماَ قلب فيِ الكبرى الحقيِقة هذه استقرت فإذا
من يستمده ماَ - إل ذاته القلب ذلك - حتىَ وجود ول له حقيِقة ل شيِء ? وكل سبحاَنه

المتفرد , الله إل يبقىَ ول يكون ل , حيِث ذاهب وهم شيِء ? وكل الكبرى الحقيِقة تلك
 ? والبقاَء الكيِنونة مقوماَت بكل

يصل أن قبل . فأماَ الحقيِقة هذه من قطعة ليِحيِله قلب فيِ الحقيِقة هذه استقرار وإن
, مدلولهاَ وتصور تدبرهاَ فيِ ليِعيِش حسبه القرآنيِة الية هذه , فإن الستقرار هذا إلىَ

 ! وكفىَ الواحد المدلول هذا إلىَ الوصول ومحاَولة

إليِهاَ , وسلكوا وفيِهاَ بهاَ , وهاَموا الكبرى الساَسيِة الحقيِقة بهذه المتصوفة أخذ ولقد
قاَل:إنه . وبعضهم الوجود فيِ شيِء كل فيِ الله يرى إنه قاَل , بعضهم شتىَ مساَلك

 . وبعضهم الوجود فيِ شيِء كل وراء من الله رأى

َو ِذي ُه ّل َق ا َل َواِت َخ َْلْرَض الّسَماَ ِة ِفيِ َوا ّت ٍءْم ِس ّياَ َوى ُثّم َأ َت َلىَ اْس َعْرِش َع ْل َلُم ا ْع ِلُج َماَ َي ِفيِ َي
َْلْرِض َهاَ َيْخُرُج َوَماَ ا ْن ِزُل َوَماَ ِم ْعُرُج َوَماَ الّسَماَء ِمَن َين َهاَ َي َو ِفيِ ُه ُكْم َو َع ْيَن َم ُتْم َماَ َأ ّلُه ُكن َوال

ُلوَن ِبَماَ ْعَم َلُه4( َبِصيٌِر َت ْلُك )  َواِت ُم َْلْرِض الّسَماَ َلىَ َوا ِإ ِه َو ّل ُع ال ِلُج5( الُموُر ُتْرَج ُيو ْيَِل )  ّل ال
ِر ِفيِ َهاَ ّن ِلُج ال ُيو َهاََر َو ّن ْيِِل ِفيِ ال ّل َو ال ُه ِليٌِم َو َذاِت َع ِر ِب ُدو  )6( الّص
إذا الحقيِقة إلىَ تشيِر أقوال . . وكلهاَ الوجود فيِ غيِره شيِئاَ ير فلم الله رأى إنه:قاَل

وجه علىَ-  عليِهم يؤخذ ماَ أن . إل المجاَل هذا فيِ القاَصرة اللفاَظ ظاَهر عن تجاَوزناَ
من يريد المطلق توازنه فيِ . والسلم التصور بهذا الحيِاَة أهملوا أنهم - هو الجماَل

فيِ باَلخلفة يقوم هو , بيِنماَ ولهاَ بهاَ ويعيِش الحقيِقة هذه يدرك أن البشري القلب
فيِ الله منهج لتحقيِق وجهد وجهاَد وعناَية احتفاَل من الخلفة مقتضيِاَت بكل الرض



فطرة مع , متناَسقاَ متزناَ تصورا الحقيِقة تلك لتصور ثمرة كله هذا , باَعتباَر الرض
 . الله خلقهماَ كماَ الكون وفطرة النساَن

 والرض السماَوات فيِ بماَ وعلمه العرش علىَ واستواؤه الخاَلق  الله4الرابع: الدرس

 الخرى: الوجود حقاَئق منهاَ انبثقت كيِف يذكر جعل الكبرى الحقيِقة تلك إطلق وبعد

يلج ماَ , يعلم العرش علىَ استوى , ثم أياَم ستة فيِ والرض السماَوات خلق الذي هو
. كنتم أينماَ معكم . وهو فيِهاَ يعرج وماَ السماَء من ينزل , وماَ منهاَ يخرج وماَ الرض فيِ

الليِل . يولج المور ترجع الله , وإلىَ والرض السماَوات ملك . له بصيِر تعملون بماَ والله
 . . الصدور بذات عليِم , وهو الليِل فيِ النهاَر ويولج النهاَر فيِ

. الخلق علىَ والهيِمنة العرش علىَ الستواء . وحقيِقة والرض السماَوات خلق حقيِقة
. وجد أينماَ أحد كل مع الوجود . وحقيِقة الخلق هذا من بعيِنهاَ بأشيِاَء العلم وحقيِقة
, وعلمه الوجود كيِاَن فيِ اللطيِف تصرفه . وحقيِقة وحده إليِه المور رجعة وحقيِقة
 . . الصدور بذات الخفيِ

الكونيِ المجاَل هذا فيِ عرضهاَ . . ولكن الولىَ الحقيِقة تلك عن منبثقة حقاَئق وكلهاَ
القلب هذا تواجه والرض . . والسماَوات وظلل إيقاَعاَت البشري القلب فيِ لهاَ يجعل

نظاَمهاَ بدقة وتروعه تواجهه , كماَ وجماَلهاَ , وتناَسقهاَ وجللهاَ بضخاَمتهاَ وتروعه
. فله البشري كاَلقلب الله خلق من خلئق إنهاَ . ثم ظواهرهاَ , واطراد حركاَتهاَ وانضباَط

, إليِهاَ يتوجه حيِن لدنيِة إيقاَعاَت أوتاَره علىَ توقع . وهيِ القرابة وأنس السرة صلة بهاَ
لخاَلقهاَ تسبح . وهيِ خلقه هو خلقهاَ الذي له:إن تقول ! وهيِ , ويعاَطفهاَ لهاَ ويسمع
كذلك هو وأنه خاَلقهاَ وجود من وجودهاَ حقيِقة تستمد له:إنهاَ تقول ! كماَ لخاَلقه فليِسبح

 ! بهاَ الحتفاَل تستحق الحقيِقة هذه إل إذن هناَلك فليِس. 

حركة عن ناَشئة ظلل سوى ليِست هذه . فأياَمناَ الله إل حقيِقتهاَ يعلم ل الستة والياَم
الياَم هيِ فليِست والشمس الرض خلق بعد . وجدت الشمس أماَم نفسهاَ حول الرض

 . أراد إن عليِه يطلعناَ لله علمهاَ . فنترك والرض السماَوات فيِهاَ الله خلق التيِ

العرش علىَ الستواء . أماَ حقيِقته نعلم ول ذكره كماَ به نؤمن . فنحن العرش وكذلك
القرآن من نعلمه ماَ إلىَ . استناَدا الخلق هذا علىَ الهيِمنة عن كناَية نقول:إنه أن فنملك

استواء عدم حاَلة فيِ يكون . فل الحوال عليِه تتغيِر - ل - سبحاَنه الله أن من يقيِن عن
ل كيِفيِته ندرك ول باَلستواء نؤمن بأنناَ . والقول استواء حاَلة تتبعهاَ , ثم العرش علىَ

. ذكرناَ كماَ الهيِمنة عن كناَية نقول:إنه أن استوى). . والولىَ تعاَلىَ: (ثم قوله يفسر
وتصورات مقررات من ينبع ل لنه آنفاَ إليِه أشرناَ الذي المنهج علىَ يخرج ل هناَ والتأويل

عن يوحيِه الذي التصور , وإلىَ ذاته القرآن مقررات إلىَ يستند . إنماَ أنفسناَ عند من
 . وصفاَته سبحاَنه الله ذات

عجيِباَ تصويرا مجاَله القرآنيِ النص , يصور اللطيِف الشاَمل العلم والهيِمنة الخلق ومع
. وهذا تفتر ل دائمة حركة فيِ , وبتصوره الوسيِع المجاَل هذا فيِ بتتبعه القلب يشغل

, ويشغل النفس جوانب يمل موح مؤثر . أمر المجردة وحقيِقته العلم ذكر مجرد غيِر أمر
 الخيِاَل: ووثباَت التصور سبحاَت به , وتترامىَ القلب خوالج

 فيِهاَ). . يعرج وماَ السماَء من ينزل , وماَ منهاَ يخرج وماَ الرض فيِ يلج ماَ يعلم(



; والشيِاَء الحيِاَء أنواع شتىَ من حصر ول له عداد ل ماَ الرض فيِ يلج لحظة كل وفيِ
من ينزل لحظة كل وفيِ . الله إل يعلمهاَ ل خلئق من حصر ول عدادل ماَ منهاَ ويخرج
; ويعرج والسرار والقدار , والملئكة والشهب والنيِاَزك والشعة المطاَر من السماَء

هذه إلىَ يشيِر القصيِر والنص . . الله إل يحصيِه ل ماَ والمستور المنظور من كذلك فيِهاَ
القلب ; ويدع تحصىَ ل التيِ الضخاَم الحداث هذه , وإلىَ تنقطع ل التيِ الدائبة الحركة

وماَ السماَء من ينزل وماَ,  منهاَ يخرج وماَ الرض فيِ يلج ماَ إلىَ دائم تلفت فيِ البشري
, فيِ والحداث الحركاَت هذه يتبع وهو الشاَمل الله لعلم يقظ تصور , وفيِ فيِهاَ يعرج

 . ومعاَرجهاَ مساَربهاَ

ثاَو هو بيِنماَ ملكوته فيِ , ويسيِح الله مع يعيِش هذه يقظته وفيِ ذاك تلفته فيِ والقلب
, وفيِ شفاَفيِة وفيِ حساَسيِة فيِ الوجود أقطاَر ويجوب الكون فجاَج ; ويسلك مكاَنه فيِ

 . والنفعاَل الروعة من رعشة

فيِ ويلمسه , ذاته إلىَ يرده القرآن , إذا والسماَء الرض فيِ ذاك تلفته فيِ القلب وبيِنماَ
جد قريباَ , بعمله , بصيِرا عليِه , مطلعاَ إليِه , ناَظرا معه الله يجد هو . وإذا صميِمه
 قريب:

 . . بصيِر تعملون بماَ , والله كنتم أينماَ معكم وهو

كل ومع , أحد كل - مع - سبحاَنه . فاَلله والمجاَز الكناَية علىَ ل الحقيِقة علىَ كلمة وهيِ
حقيِقة . وهيِ باَلعباَد بصيِر يعمل ماَ علىَ . مطلع مكاَن كل , وفيِ وقت كل , فيِ شيِء
بروعة . مذهلة جاَنب من , ومؤنسة جاَنب من مذهلة . حقيِقة القلب يتمثلهاَ حيِن هاَئلة

علىَ البشري القلب يحسهاَ حيِن وحدهاَ كفيِلة . وهيِ القربىَ بظلل ومؤنسة.  الجلل
فيِ تدعه ; كماَ الرض أعراض كل عن بهاَ مشغول , وتدعه وتطهره ترفعه أن حقيِقتهاَ

 . إسفاَف كل ومن دنس كل من والتحرج الحيِاَة , مع دائمة وخشيِة دائم حذر

 إليِه المور ورجوع الماَلك  الله5الخاَمس: الدرس

أول فيِه وردت الذي غيِر آخر مجاَل فيِ والرض السماَوات ملكيِة إلىَ يعود أخرى ومرة
: مرة

 المور). . ترجع الله . وإلىَ والرض السماَوات ملك له(

يجيِء . وهناَ المطلقة والقدرة والماَتة الحيِاَء معرض فيِ ذكرهاَ جاَء الولىَ المرة ففيِ
للسماَوات الله بملكيِة متصلة . وهيِ الله إلىَ كلهاَ المور رجعة معرض فيِ ذكرهاَ

 . لحقيِقتهاَ ومكملة والرض

المر أول . فيِ أمر أي فيِ الله لغيِر لفتة كل من القلب يحرس الحقيِقة بهذه والشعور
. عمل أي فيِ الله غيِر , ومراقبة طلب أي فيِ الله لغيِر التطلع من . ويحميِه آخره وفيِ

. ونجواه , وخوالجه وسكونه , وحركته وعلنه سره فيِ الله إلىَ الطريق علىَ ويقيِمه
 ! حماَه إلىَ إل منه ملجأ , ول إليِه إل الله من مهرب ل أن يعلم وهو

 الصدور بذات وعلمه والنهاَر باَلليِل الله  فعل6الساَدس: الدرس

أطواء , وفيِ الكون مجاَل فيِ القدرة حركاَت من لطيِفة بحركة المطلع هذا وينتهيِ
: الضميِر



 الصدور). . . بذات عليِم . وهو الليِل فيِ النهاَر ويولج النهاَر فيِ الليِل يولج(

ذاته الوقت فيِ , وهيِ دائبة , حركة الليِل فيِ النهاَر , ودخول النهاَر فيِ الليِل ودخول
من وأخذه النهاَر , وطول النهاَر من وأخذه الليِل طول المعنىَ كاَن سواء لطيِفة حركة
فيِ النهاَر , وتداخل الغروب عند النهاَر فيِ الليِل تداخل مجرد المعنىَ كاَن أو;  الليِل
الصدور بذات العلم , حركة ولطفهاَ خفاَئهاَ فيِ الحركة هذه . . ومثل الشروق عند الليِل

 ! تبرحهاَ ول تفاَرقهاَ ل , التيِ لهاَ المصاَحبة السرار هيِ الصدور وذات .

فيِ ; ينشئ لطف , فيِ الليِل فيِ النهاَر وتولج النهاَر فيِ الليِل تولج الله بيِد والشعور
 التأمل من حاَلة القلب

ُنوا ِه آِم ّل ِه ِباَل ِل ُقوا َوَرُسو َأنِف ُكم ِمّماَ َو َل َع َلِفيَِن َج َتْخ ِه ّمْس ِذيَن ِفيِ ّل ُنوا َفاَ ُكْم آَم ُقوا ِمن َف َأن ُهْم َو َل
ِبيٌِر َأْجٌر  )7( َك

ذات علىَ الطلع فيِ يتلطف الله بعلم . كاَلشعور الشفيِفة والحساَسيِة,  الرفيِق
 ! الصدور خباَياَ فيِ , الساَكنة الصدور
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يجيِء ثم . ومن للتلقيِ مرهفة حساَسيِة فيِ القلوب , يدع تلك بإيقاَعاَته المطلع هذا
, مشاَعرهاَ , وتوفزت مداخلهاَ تفتحت . وقد أوان أنسب فيِ والبذل باَليماَن لهاَ الهتاَف

ل . ولكنه السيِاَق فيِ التاَليِ المقطع فيِ الهتاَف ذلك يجيِء . وهناَ للستماَع واستعدت
 ولمساَته: وإيقاَعاَته مؤثراته ومعه يجيِء . إنماَ مجردا يجيِء

وأنفقوا منكم آمنوا , فاَلذين فيِه مستخلفيِن جعلكم مماَ , وأنفقوا ورسوله باَلله آمنوا(
أخذ وقد , بربكم لتؤمنوا يدعوكم , والرسول باَلله تؤمنون ل لكم . وماَ كبيِر أجر لهم

من ليِخرجكم بيِناَت آياَت عبده علىَ ينزل الذي . هو مؤمنيِن كنتم ? إن ميِثاَقكم
ولله الله سبيِل فيِ تنفقوا أل لكم . وماَ رحيِم لرؤوف بكم الله , وإن النور إلىَ الظلماَت

, أولئك وقاَتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي ? ل والرض السماَوات ميِراث
تعملون بماَ , والله الحسنىَ الله وعد وكل وقاَتلوا بعد من أنفقوا الذين من درجة أعظم
). . خبيِر

, مداخلهاَ , ويعرف أحوالهاَ يعلم , فهو خلقهاَ التيِ القلوب - يخاَطب - سبحاَنه الله إن
حقيِقة , واستقرار القلب , وخلوص العقيِدة نقاَء أن يعلم . . وهو خوافيِهاَ علىَ ويطلع
وتقدمة وتضحيِة بذل , من الحيِاَة واقع فيِ ونتاَئجه آثاَره منه تنبثق استقرارا اليماَن
ومجاَهدة جهد إلىَ منهاَ ; ويحتاَج كثيِرا البشرية الطاَقة يكلف أمر هذا . أن لله خاَلصة
الحقاَئق عن لهاَ ; ويكشف المؤثرات وهذه اليقاَعاَت هذه لهاَ يحشد ثم ومن.  طويلة
بعد المرة . ويعاَلجهاَ الدقيِق الكبيِر بميِزانهاَ شيِء كل , وتزن بهاَ وتتأثر لتراهاَ الكونيِة
 ; الخطوة بعد , والخطوة المرة

. . يغيِب ثم أوتاَرهاَ علىَ يوقع واحد مؤثر , أو واحد بيِاَن , أو واحد هتاَف إلىَ يكلهاَ ول
; طويل أماَمه الله إلىَ الدعاَة يقف بأن جدير القلوب علج فيِ اللهيِ القرآن ومنهج

 ! يقلدوه أن ويحاَولوا ليِتدبروه



, بحيِث والتأثيِر والعمق والتواليِ القوة من السورة مطلع فيِ الولىَ اليقاَعاَت إن
. ولكن الحساَسيِة مرهفة , وتدعهاَ القاَسيِة القلوب , وتليِن الجاَمدة القلوب تزلزل
اليماَن إلىَ يدعوهم , وهو الولىَ اللمساَت هذه إلىَ المخاَطبيِن قلوب يكل ل القرآن
 التاَليِة: الفقرة فيِ والبذل

 فيِه). . مستخلفيِن جعلكم مماَ , وأنفقوا ورسوله باَلله آمنوا(

إذن . فهيِ ورسوله باَلله اليماَن إلىَ يدعون , ولكنهم مسلمون هم هناَ والمخاَطبون
إلىَ يدعون . وهم دقيِقة لفتة . وهيِ بمعناَهاَ قلوبهم فيِ لتحقيِقهاَ يدعون اليماَن حقيِقة
مماَ ينفقون . إنماَ أنفسهم عند من ينفقون ل . فهم موحيِة لمسة الدعوة ومع,  النفاَق

الذي والرض). . فهو السماَوات ملك (له الذي . وهو ملكه من فيِه الله استخلفهم
الذي ويميِت). . فهو (يحيِيِ الذي . وهو ملكه من شيِء فيِ جملة آدم بنيِ استخلف
 . جيِل بعد منهم جيِل استخلف

هيِ تقوم . ثم السورة مطلع فيِ الكليِة الحقاَئق من سبق بماَ الشاَرة هذه ترتبط وهكذا
, وأعطاَهم استخلفهم الذي الماَلك , وهو الله من والحيِاَء الخجل استثاَرة فيِ بدورهاَ
?! أعطاَهم ومماَ فيِه استخلفهم مماَ شيِء إنفاَق إلىَ يدعوهم حيِن قاَئلون هم فماَذا
عن يمسكهم , فماَذا عنده لماَ نفاَد ول المعطيِ هو , والله الشح عن النفوس نهنهة وفيِ

 ?! الله بعطاَء رهن أيديهم فيِ وماَ,  والعطاَء البذل

إنماَ . ورجاَء سماَحة , ومن وحيِاَء خجل من يثيِره وماَ التذكيِر هذا إلىَ يكلهم ل ولكنه
فضله: فيِ ويطمعهم الله كرم من . يخجلهم جديد بمؤثر يخاَطبهم

ُكْم َوَماَ ُنوَن َل َل ْؤِم ِه ُت ّل ُكْم َوالّرُسوُل ِباَل ُعو ْد ُنوا َي ْؤِم ُت ُكْم ِل ّب ْد ِبَر َق َذ َو ُكْم َأَخ َق َثاَ ُتم ِإن ِميِ ُكن
ِنيَِن ْؤِم َو8( ّم ُه ِذي )  ّل َنّزُل ا َلىَ ُي ِه َع ِد ْب ٍءْت َع َياَ ٍءْت آ َناَ ّيِ ُكم َب ِرَج ُيِْخ ُلَماَِت ّمَن ِل ّظ َلىَ ال ِر ِإ ّنو ِإّن ال َو

ّلَه ُكْم ال ُؤوٌف ِب  )9( ّرِحيٌِم َلَر
 كبيِر). . أجر لهم وأنفقوا منكم آمنوا فاَلذين(

 ? والفضل الكرم هذا مواجهة فيِ والبذل اليماَن عن متخلف يتخلف فكيِف

بموحيِاَت قلوبهم علىَ يلح . إنماَ الولىَ اللمساَت هذه إلىَ يكلهم ل القرآن أن غيِر
 وملبساَتهاَ: حيِاَتهم واقع من وموجباَته اليماَن

كنتم إن , ميِثاَقكم أخذ , وقد بربكم لتؤمنوا يدعوكم , والرسول باَلله تؤمنون ل لكم وماَ(
وإن . النور إلىَ الظلماَت من ليِخرجكم بيِناَت آياَت عبده علىَ ينزل الذي . هو مؤمنيِن

 رحيِم). . لرؤوف بكم الله

وقد . اليماَن إلىَ يدعوهم الرسول - وفيِهم اليماَن - حق اليماَن عن يعوقهم الذي فماَ
عبده علىَ ينزل وهو باَلله اليماَن عن يعوقهم الذي ? وماَ ميِثاَقهم وأعطوه عليِه باَيعوه
واليِقيِن الهدى نور إلىَ والحيِرة والشك الضلل ظلماَت من تخرجهم بيِناَت آياَت

 . فيِه ماَ بهم والرحمة الرأفة دلئل من وذاك هذا وفيِ?  والطمأنيِنة

ويصل , الله بكلم , ويخاَطبهم السماَء بلغة , يدعوهم القوم بيِن الرسول وجود نعمة إن
نتملهاَ حيِن التصور فوق . . نعمة شؤونهم وخواص نفوسهم ذوات فيِ الله وبيِن بيِنهم



حقاَ عجيِبة ] فترة [ ص الرسول وحيِاَة الوحيِ - فترة الفترة . . فهذه بعيِد من الن نحن
] وفيِ [ ص عبده لساَن , علىَ يديه صنع من البشر هذا - يخاَطب جلله - جل الله إن. . 

! لقد فاَسلكوه طريقيِ ذا هو ! هاَ ذاك ودعوا هذا لهم:خذوا يقول ندية علوية رحمة
. تعاَلوا مفتوح باَبيِ ذا هو وهاَ فتوبوا وأثمتم أخطأتم ! لقد حبليِ فهاَكم خطاَكم تعثرت

- بذاتك فلن ياَ . . وأنت شيِء كل وسعت التيِ رحمتيِ من تقنطوا , ول بعيِدا تشردوا ول
. . خطيِئة وهيِ كذا . وفعلت إثم . وهو كذا . ونويت خطأ . وهو كذا قلت-  وشخصك

- أمرك وشخصك - بذاتك فلن ياَ . . وأنت حماَي إلىَ وعد وتب وتطهر قداميِ هناَ فتعاَل
وزنه هذا عملت الذي . وعملك جوابه هذا يشغلك الذي . وسؤالك حله هذا يعضلك الذي

! 

معهم أنه . يحسون معه يعيِشون . وهم المخاَليِق لهؤلء . يقول يقول الذي . هو الله إنه
فيِ يرعاَهم . وأنه لهاَ ويستجيِب الليِل جنح فيِ شكواهم إلىَ يستمع . أنه وواقعاَ حقيِقة. 

 . . بهاَ ويعنىَ خطوة كل

المخاَطبيِن هؤلء . ولكن يتصور أن الفترة هذه يعش لم الذي يطيِق ماَ فوق لمر إنه أل
ومثل,  اللمساَت هذه ومثل العلج هذا مثل إلىَ احتاَجوا . . ثم فعل عاَشوهاَ الياَت بهذه
بهماَ ويشعر يدركهماَ . ورحمته ذاك فضله فوق ورحمة الله من فضل . . وهو التذكيِر هذا
 العجيِبة: الفترة هذه فيِ الحيِاَة له تقدر لم من

أعجب المؤمنيِن لصحاَبه:" أي يوماَ ] قاَل [ ص الله رسول أن البخاَري صحيِح فيِ ورد
. فاَلنبيِاَء:قاَلوا ? " . ربهم عند وهم يؤمنون ل لهم " وماَ . قاَل قاَلوا:الملئكة? "  إليِكم

لكم وماَ:" قاَل . ? " . قاَلوا:فنحن عليِهم ينزل والوحيِ يؤمنون ل لهم قاَل:" وماَ
يجدون بعدكم يجيِئون قوم إيماَناَ المؤمنيِن أعجب ? ولكن أظهركم بيِن وأناَ لتؤمنون

 " . . فيِهاَ بماَ يؤمنون صحفاَ

هاَئل لشيِء لديهم وموجباَته اليماَن موحيِاَت . وإن متفاَوت لمر . إنه الله رسول وصدق
اليماَن تحقيِق إليِهم يطلب ? ثم يؤمنون ل لهم يعجب:ماَ . وهو عجيِب , عجيِب هاَئل, 

موحيِاَت إلىَ وموجباَته اليماَن موحيِاَت من بهم ينتقل ! ثم مؤمنيِن كاَنوا إن نفوسهم فيِ
 وتكرير: توكيِد فيِ وموجباَته النفاَق

 ?). . والرض السماَوات ميِراث ولله الله سبيِل فيِ تنفقوا أل لكم وماَ(

).المور ترجع الله وإلىَ والرض السماَوات ملك حقيِقة:(له إلىَ عودة الشاَرة هذه وفيِ
 السماَوات فميِراث. 

ُكْم َوَماَ ُقوا َأّل َل ِبيِِل ِفيِ ُتنِف ِه َس ّل ِه ال ّل ِل َواِت ِميَِراُث َو َْلْرِض الّسَماَ ِوي َل َوا َت ُكم َيْس ّمْن ِمن
َق َف ْبِل ِمن َأن ْتِح َق َف ْل َتَل ا َقاَ ِئَك َو َل ْو َظُم ُأ ْع ِذيَن ّمَن َدَرَجًة َأ ّل ُقوا ا َف ُد ِمن َأن ْع ُلوا َب َت َقاَ ً َو لل ُك َد َو َع َو
ّلُه َنىَ ال ْلُحْس ّلُه ا ُلوَن ِبَماَ َوال ْعَم ِبيٌِر َت  )10( َخ

ل لهم فماَ ! الميِراث فيِ إليِه سيِؤول إذن فيِه استخلفوا , وماَ إليِه وراجع ملكه والرض
. هناَك لهم قاَل كماَ فيِه استخلفهم . وهو النفاَق إلىَ يدعوهم حيِن سبيِله فيِ ينفقون

أماَم البخل وهواتف الشح دواعيِ من يبقىَ الذي ? وماَ هناَ لهم يقول كماَ إليِه عاَئد وكله
 ? الخطاَب هذا فيِ الحقاَئق هذه



من وسعهاَ , ماَ والنصاَر المهاَجرين , من الساَبقيِن من المصطفاَة الحفنة بذلت ولقد
الحديبيِة فتح أو مكة - فتح الفتح - قبل الشدة وفترة العسرة ساَعة , فيِ والماَل النفس
من , مطاَردا جاَنب كل من محاَصرا غريباَ السلم كاَن أن أياَم السلم به اعتز وكلهماَ

فيِ طمع من شاَئبة تشوبه ل خاَلصاَ البذل هذا . وكاَن والعوان النصاَر , قليِل عدو كل
عن منبثقاَ بذل . كاَن السلم أهل من غاَلبة كثرة أماَم رياَء من , ول الرض من عوض
شيِء كل علىَ وآثروهاَ اعتنقوهاَ التيِ العقيِدة لهذه حميِة ; وعن الله عند اختاَروهاَ خيِرة
باَلقيِاَس قليِل - كاَن الكم ناَحيِة - من بذلوه ماَ . . ولكن جميِعاَ وأموالهم أرواحهم وعلىَ

عند ببذله يقف هؤلء بعض . فكاَن يبذلوه أن يملكون الفتح بعد جاَءوا الذين أصبح ماَ إلىَ
الحق بميِزان ليِزن القرآن نزل ! هناَ بذلوه الساَبقيِن بعض أن ويسمع يعرف الذي القدر
الباَعث ولكنه ; الميِزان فيِ يرجح الذي هو ليِس الكم أن , وليِقرر أولئك وبذل هؤلء بذل
 اليماَن: حقيِقة من يمثله وماَ

من أنفقوا الذين من درجة أعظم . أولئك وقاَتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي ل(
 وقاَتلوا). . بعد

ول منفعة ظل الفق فيِ وليِس قلة , والنصاَر مطاَردة والعقيِدة ويقاَتل ينفق الذي إن
والغلبة , والنصر كثرة , والنصاَر آمنة والعقيِدة ويقاَتل ينفق الذي . غيِر رخاَء ول سلطاَن
عميِق,  فيِه شبهة ل كاَمل تجردا , متجرد باَلله مباَشرة متعلق . ذلك المناَل قريبة والفوز

علىَ يجد . ل قريب واقع وكل ظاَهر سبب كل عن , بعيِد وحده باَلله والطمأنيِنة الثقة
تصح حيِن حتىَ أنصاَر الخيِر علىَ له . وهذا عقيِدته من مباَشرة يستمده ماَ إل عوناَ الخيِر

 . الوليِن تجرد ويتجرد نيِته

أنس , عن الطويل حميِد , حدثناَ زهيِر , حدثناَ عبدالملك بن أحمد أحمد:حدثناَ الماَم قاَل
خاَلد , فقاَل كلم عوف بن عبدالرحمن وبيِن الوليِد بن خاَلد بيِن قاَل:كاَن, 

] [ ص للنبيِ ذكر ذلك أن ! فبلغناَ بهاَ سبقتموناَ بأياَم عليِناَ تستطيِلون:لعبدالرحمن
- ذهباَ الجباَل مثل - أو أحد مثل أنفقتم لو بيِده نفسيِ فوالذي أصحاَبيِ ليِ دعوا:" فقاَل

 " . . أعماَلهم بلغتم ماَ

بلغ ماَ ذهباَ أحد مثل أحدكم أنفق لو بيِده نفسيِ فوالذي أصحاَبيِ تسبوا الصحيِح:" ل وفيِ
 " . نصيِفه ول أحدهم مد

:الحسنىَ للجميِع أن فقرر عاَد ولهؤلء لهؤلء الله ميِزان فيِ الحقيِقيِة القيِم قرر أن وبعد

 الحسنىَ). . الله وعد وكل(

 . الدرجاَت فيِ بيِنهم ماَ تفاَوت , علىَ جميِعاَ أحسنوا فقد

ِذي َذا َمن ّل ِرُض ا ْق ّلَه ُي ًاَ ال ًاَ َقْرض َفُه َحَسن ُيَِضاَِع َلُه َلُه َف ِريٌم َأْجٌر َو ْوَم11( َك َي ِنيَِن َتَرى )  ْؤِم ْلُم ا
َناَِت ْؤِم ْلُم َعىَ َوا ُهم َيْس ْيَِن ُنوُر ِهْم َب ِدي ْي ِهم َأ ِن ْيَماَ أ

َ ِب ُكُم َو ْوَم ُبْشَرا َيِ ْل ّناٌَت ا ِري َج َهاَ ِمن َتْج ِت َتْح
َهاَُر ْن ْل

َ ِديَن ا ِل َهاَ َخاَ ِلَك ِفيِ َو َذ ْوُز ُه َف ْل ِظيُِم ا َع ْل ) 12( ا
, أحوالهم تقدير من الله يعلمه ماَ , إلىَ للجميِع باَلحسنىَ الجزاء وهذا التفاَوت ذلك ومرد

: يعملون ماَ بحقيِقة تعاَلىَ . وخبرته ونواياَهم عزائمهم من أعماَلهم وراء وماَ



 خبيِر). . تعملون بماَ والله(

, وهيِ الظاَهرة العماَل وراء المضمرة النواياَ عاَلم , فيِ للقلوب موقظة لمسة وهيِ
 . . الموازين بهاَ , وترجح القيِم بهاَ تناَط التيِ

المؤمنيِن بيِن الصراط علىَ المرور مشاَهد من  مشهد15 - 11الثاَمن: الدرس
 والمناَفقيِن

تلك وراء أخرى , ومؤثرات والبذل لليماَن القلوب استجاَشة فيِ أخرى مرحلة ثم
: المؤثرات

المؤمنيِن ترى ? يوم كريم أجر وله له فيِضاَعفه حسناَ قرضاَ الله يقرض الذي ذا من(
تحتهاَ من تجري جناَت اليِوم . بشراكم وبأيماَنهم أيديهم بيِن نورهم يسعىَ والمؤمناَت

للذين والمناَفقاَت المناَفقون يقول . يوم العظيِم الفوز هو . ذلك فيِهاَ خاَلدين النهاَر
بيِنهم . فضرب نورا فاَلتمسوا وراءكم . قيِل:ارجعوا نوركم من نقتبس انظروناَ:آمنوا
? معكم نكن . يناَدونهم:ألم العذاب قبله من وظاَهره الرحمة فيِه , باَطنه باَب له بسور
أمر جاَء , حتىَ الماَنيِ , وغرتكم , وارتبتم , وتربصتم أنفسكم فتنتم ! ولكنكم بلىَ:قاَلوا
الناَر مأواكم , كفروا الذين من ول فدية منكم يؤخذ ل . فاَليِوم الغرور باَلله , وغركم الله
 المصيِر). . , وبئس مولكم هيِ

الله يقرض الذي ذا المحاَويج: (من الفقراء للعباَد يقول . وهو آسر مؤثر موح هتاَف إنه
بأن , كفيِل ربه يقرض الضئيِل الفقيِر هو أنه المسلم تصور ?). . ومجرد حسناَ قرضاَ
- منهم المليِء الثري إقراض إلىَ عاَدة ليِتساَبقون الناَس ! إن طيِراناَ البذل إلىَ به يطيِر
! المليِء الثري ذلك أقرضوا بأن العتزاز . ولهم مضمون السداد - لن فقراء كلهم وهم

 ?! الحميِد الغنيِ يقرضون كاَنوا إذا فكيِف

, الحسن القرض علىَ يعدهم , ولكن وحده الشعور هذا - إلىَ - سبحاَنه يكلهم ول
, والجر المقدار فيِ الضعف عليِه . يعدهم سواه إلىَ تلفت كل من , المجرد له الخاَلص
 كريم). أجر , وله له الله: (فيِضاَعفه عند من ذلك بعد الكريم

الذي اليِوم مشاَهد من مشهد , فيِ الكريم الجر ذلك من وضيِئة صفحة لهم يعرض ثم
 . الكريم الجر ذلك فيِه يكون

التيِ المشاَهد من - وهو القرآنيِة المشاَهد - بيِن جديد وتفصيِله بإجماَله هناَ والمشهد"
القرآن نقرأ الذين . فنحن قوياَ رسماَ المتحركة صورتهاَ ترسم أن بعد الحوار يحيِيِهاَ

بيِن نرى . ولكنناَ نراهم والمؤمناَت المؤمنون هم . هؤلء عجيِباَ مشهدا نشهد اللحظة
فهذه . أيديهم بيِن ويفيِض منهم يشع نورهم . ذلك هاَدئاَ لطيِفاَ إشعاَعاَ وبأيماَنهم أيديهم

عن ويرى أماَمهاَ فيِرى منهاَ يمتد نورا وأشعت وأضاَءت أشرقت قد النساَنيِة الشخوص
أرواحهاَ فيِ أشرق . والذي الظلماَت من وبه إليِه الله أخرجهاَ الذي النور إنه. .  يميِنهاَ
ظهر,  فيِه ومن فيِه وماَ الكون هذا منه الله خلق الذي النور لعله . أم طيِنتهاَ علىَ فغلب

 ! حقيِقتهاَ ذواتهاَ فيِ حققت التيِ المجموعة هذه فيِ بحقيِقته

وتبشيِر: (بشراكم تكريم من والمؤمناَت المؤمنيِن إلىَ يوجه ماَ نسمع أولء نحن هاَ ثم"
 تجري جناَت اليِوم



ْوَم ُقوُل َي ُقوَن َي ِف َناَ ْلُم َقاَُت ا ِف َناَ ْلُم ِذيَن َوا ّل ُنوا ِل َناَ آَم ُظُرو ِبْس ان َت ْق ُكْم ِمن َن ِر ُعوا ِقيَِل ّنو اْرِج
ُكْم َتِمُسوا َوَراء ْل ًا َفاَ ِرَب ُنور ُهم َفُض َن ْيِ ٍءْر َب ُنُه َباٌَب ّلُه ِبُسو ِط ِه َباَ ُه الّرْحَمُة ِفيِ ِهُر َظاَ ِه ِمن َو ِل َب ِق
َذاُب َع ْل ُهْم13( ا َن ُدو َناَ ُي َلْم )  ُكن َأ ُكْم َن َع ُلوا ّم َلىَ َقاَ ُكْم َب ّن ِك َل ُتْم َو َتن ُكْم َف ُفَس ُتْم َأن ّبْص َتَر ُتْم َو ْب َت َواْر
ُكُم ْت َغّر ِنيِّ َو َْلَماَ ّتىَ ا ِه َأْمُر َجاَء َح ّل ُكم ال َغّر ِه َو ّل َغُروُر ِباَل ْل ْوَم )14( ا َيِ ْل ُذ َل َفاَ ْؤَخ ُكْم ُي َيٌة ِمن ْد ِف

ِذيَن ِمَن َوَل ّل َفُروا ا ُكُم َك َوا ْأ ّناَُر َم ُكْم ِهيَِ ال ْوَل ْئَس َم ِب ْلَمِصيُِر َو  )15( ا
 العظيِم). . الفوز هو , ذلك فيِهاَ خاَلدين النهاَر تحتهاَ من

المناَفقيِن هناَك . . إن اللطيِف الطريف المنظر هذا عند ينتهيِ ل المشهد ولكن
المؤمنيِن بأذياَل يتعلقون . وهم وإهماَل مهاَنة , وفيِ وضلل حيِرة فيِ,  والمناَفقاَت
نوركم). . من نقتبس آمنوا:انظروناَ للذين والمناَفقاَت المناَفقون يقول يوم: (والمؤمناَت

أنىَ . ولكن الشفيِف اللطيِف النور ذلك يشع والمؤمناَت المؤمنيِن أنظاَر تتوجه فحيِثماَ
مجهل صوتاَ ? إن الظلم فيِ كلهاَ حيِاَتهم عاَشوا وقد النور هذا من يقتبسوا أن للمناَفقيِن

بماَ والتذكيِر , للتهكم صوت أنه نورا). . ويبدو فاَلتمسوا وراءكم ارجعوا يناَديهم: (قيِل
كنتم ماَ إلىَ . الدنيِاَ إلىَ وراءكم الظلم:ارجعوا فيِ ودس نفاَق من الدنيِاَ فيِ منهم كاَن

اليِوم فليِس . ارجعوا الدنيِاَ فيِ العمل . من هناَك من يلتمس فاَلنور . ارجعوا تعملون
 ! النور يلتمس

الفصل يوم . فهذا والمناَفقاَت والمناَفقيِن والمؤمناَت المؤمنيِن بيِن يفصل الفور وعلىَ"
فيِه باَطنه باَب له بسور بيِنهم الجماَعة: (فضرب فيِ مختلطيِن الدنيِاَ فيِ كاَنوا إن

. الصوت يمنع ل ولكنه الرؤية يمنع سور أنه العذاب). . ويبدو قبله من وظاَهره الرحمة
? عنكم نفترق باَلناَ ?). . فماَ معكم نكن المؤمنيِن: (ألم يناَدون المناَفقون أولء فهاَهم

? واحد صعيِد فيِ هناَ معكم بعثناَ ? وقد واحد صعيِد فيِ نعيِش الدنيِاَ فيِ معكم نكن ألم
. الهدى عن أنفسكم). . فصرفتموهاَ فتنتم . (ولكنكم كذلك المر !)كاَن قاَلوا:بلىَ(
من لكم يكن .(وارتبتم). . فلم الحاَسمة الخيِرة تختاَروا ولم تعزموا وتربصتم). . فلم(

وتربحوا تنجوا أن فيِ الماَنيِ). . الباَطلة . (وغرتكم الخيِرة العزمة به تعزمون ماَ اليِقيِن
باَلله وغركم (. المر الله). . وانتهىَ أمر جاَء ! (حتىَ طرفيِهاَ من العصاَ وإمساَك باَلذبذبة

 ويمنيِكم" . يطمعكم كاَن الذي الشيِطاَن الغرور). . وهو

المحكمون الموقف أصحاَب هم , كأنماَ والتقرير التذكيِر فيِ المؤمنيِن يستطرد ثم"
:" فيِه

وبئس مولكم هيِ الناَر , مأواكم كفروا الذين من ول فدية منكم يؤخذ ل فاَليِوم(
 . . الكريم الله نطق , أو العلىَ المل كلمة لعلهاَ أم). . المصيِر

هذا فيِ النور مشهد لختيِاَر , فنجد المشهد عرض فيِ الفنيِ التناَسق ناَحيِة من وننظر"
. . والمناَفقاَت المناَفقيِن عن هناَ الحديث . . إن خاَصة حكمة باَلذات الموضع

, المكنون الضميِر فيِ ماَ بغيِر ويتظاَهرون باَطنهم يخفون والمناَفقاَت والمناَفقون
ويفضح المخبوء يكشف . والنور والوقيِعة والدس النفاَق من ظلم فيِ ويعيِشون
. فهو المطموسة المظلمة النفاَق لصفحة الوضيِئة المقاَبلة الصفحة أن . كماَ المستور

المؤمنيِن أيدي بيِن ينيِر . وبأن الكبيِر المشهد علىَ أشعته تطلق بأن شيِء أليِق
الضميِر ظلماَت يناَسب الذي الظلم فيِ المناَفقون , بيِنماَ وبأيماَنهم والمؤمناَت

 ! " المستور الخفاَء وظلماَت



النفاَق لهتاَف يستجيِب ل قلب ? وأي اليِوم ذلك فيِ النور لذلك يهفو ل قلب فأي وبعد
 ? التأثيِر العميِقة الموحيِاَت تلك إيقاَع تحت والبذل

بطبيِعتهاَ الخبيِر العليِم دعاَء , ويدعوهاَ واطراد ثباَت فيِ القلوب يعاَلج القرآن إنه
 . فيِهاَ يؤثر وماَ له تستجيِب ; وماَ ومساَربهاَ ومداخلهاَ

, علىَ الستجاَبة موحيِاَت من , ومزيد الدعاَء فيِ استطراد السورة فيِ الثاَنيِ والشوط
 . . الطريق هذا , وفيِ المنهج هذا

وقيِمة للخيِر والتساَبق والنفاَق الخشوع إلىَ  الموضوع:دعوة26 - 16الثاَنيِة: الوحدة
 الوحدة مقدمة والرساَلت الرسل وتاَريخ للخرة باَلقيِاَس الدنيِاَ

, حتىَ النفس فيِ اليماَن حقيِقة الرئيِسيِ:تحقيِق السورة لموضوع امتداد الشوط هذا
اليقاَعاَت , ومن اليماَن موحيِاَت من . وفيِه الله سبيِل فيِ الخاَلص البذل عنهاَ ينبثق

 . المثيِر العميِق المطلع ذلك , بعد الول الشوط عليِه اشتمل مماَ قريب,  المؤثرة

التيِ المرتبة تلك إلىَ يصلوا لم , الذين - للمؤمنيِن - سبحاَنه الله من عتاَب برنة يبدأ وهو
القلوب فيِ قسوة من قبلهم الكتاَب أهل من كاَن بماَ لهم ; وتلويح لهم الله يريدهاَ
المد بطول الكتاَب أهل إليِه انتهىَ , الذي المآل هذا من , وتحذير العماَل فيِ وفسق
 . موتهاَ بعد الرض يحيِيِ كماَ القلوب يحيِيِ الذي الله عون فيِ إطماَعهم . مع عليِهم

إلىَ الدعوة - وتكررت الخر العاَلم - مجاَلهاَ أخرى لمسة تبعتهاَ اللمسة هذه انتهت فإذا
العوض من الدنيِاَ فيِ يقرضونه لمن الله أعده ماَ بيِاَن , مع حسناَ قرضاَ الله إقراض

 . الول الشوط فيِ جاَء مماَ نحو . . علىَ الكريم والجر المضاَعف

تبدو . . حيِث الخرة قيِم جاَنب إلىَ الله ميِزان فيِ كلهاَ الدنيِاَ قيِم بوضع ثاَلثة ولمسة
الهتماَم يستحق الذي الجد فيِهاَ ويبدو الخرة كفة ; وترجح الوزن خفيِفة لعباَ الرض قيِم

 .

. والرض السماَء كعرض عرضهاَ جنة . . فيِ الخرة قيِم إلىَ ليِساَبقوا بهم يهتف ثم ومن
 . ورسله باَلله آمنوا للذين أعدت

, وأحداثهاَ الحيِاَة واقع من فيِه هم ماَ إلىَ الخرة ساَحة من بهم ترجع رابعة ولمسة
, البذل عليِهم يهون ثم . ومن سواء والضراء السراء . فيِ فيِهاَ الله بقدر قلوبهم فتعلق

 . باَلسماَء كلهاَ أحاَسيِسهم ; وترتبط شيِء الرض أعراض من يزدهيِهم ول

, المنهج وحدة فيِه , تبدو الرض فيِ الله دعوة تاَريخ من طرفاَ عليِهم يعرض ذلك وبعد
كاَن بماَ لهم . ويلوح الفاَسقون هم عهد كل فيِ عنه يحيِد الذي . وأن الطريق واستقاَمة

لهم الخيِر الهتاَف هذا من . ليِنتهيِ الشوط أول فيِ لهم لوح كماَ الكتاَب أهل بعض من
به يمشون نورا لهم , ويجعل رحمته من كفليِن , ليِؤتيِهم برسوله واليماَن الله بتقوى
يؤتيِه الله بيِد هو . إنماَ يزعمون كماَ الكتاَب أهل علىَ وقفاَ ليِس الله ففضل.  لهم ويغفر

 العظيِم). . الفضل ذو والله( يشاَء من

, ثاَبت واحد خط , فيِ الحلقاَت مترابطة آخرهاَ إلىَ أولهاَ من السورة تكون وهكذا
 , القلوب علىَ إيقاَعاَتهاَ تتوالىَ



َلْم ْأِن َأ ِذيَن َي ّل ُنوا ِل َع َأن آَم ُهْم َتْخَش ُب ُلو ِر ُق ْك ِذ ِه ِل ّل ّق ِمَن َنَزَل َوَماَ ال ْلَح ُنوا َوَل ا ُكو ِذيَن َي ّل ُتوا َكاَ ُأو

َتاََب ِك ْل ْبُل ِمن ا َطاََل َق ِهُم َف ْيِ َل ُد َع َْلَم َقَسْت ا ُهْم َف ُب ُلو ِثيٌِر ُق َك ُهْم َو ْن ُقوَن ّم َلُموا) 16( َفاَِس ْع َأّن ا

ّلَه ِيِيِ ال َْلْرَض ُيْح َد ا ْع َهاَ َب ِت ْو ْد َم ّناَ َق ّيِ ُكُم َب َياَِت َل ُكْم اْل ّل َع ُلوَن َل ِق ْع ِإّن17( َت ِقيَِن )  ّد ْلُمّص ا
َقاَِت ّد ْلُمّص ْقَرُضوا َوا َأ ّلَه َو ًاَ ال ًاَ َقْرض َعُف َحَسن ُهْم ُيَضاَ ُهْم َل َل ِريٌم َأْجٌر َو  )18( َك

وطرقه,  القلب فيِ اليقاَع أثر لتعميِق اللزم القدر التكرار من . فيِهاَ ومتشاَبهة منوعة
 ! اليقاَع بعد اليقاَع بحرارة ساَخن وهو

 القلب قسوة وعلج الخشوع إلىَ  دعوة17 - 16الول: الدرس

كاَلذين يكونوا ? ول الحق من نزل وماَ الله لذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن ألم(
, فاَسقون منهم , وكثيِر قلوبهم , فقست المد عليِهم , فطاَل قبل من الكتاَب أوتوا

 تعقلون). . لعلكم الياَت لكم بيِناَ . قد موتهاَ بعد الرض يحيِيِ الله أن اعلموا

القلوب تلك من الكاَملة للستجاَبة ; واستبطاَء الرحيِم الكريم المولىَ من مؤثر عتاَب إنه
عليِه ونزل , بربهاَ اليماَن إلىَ يدعوهاَ الرسول فيِهاَ ; فبعث فضله من عليِهاَ أفاَض التيِ

ماَ والخلق الكون فيِ آياَته من ; وأراهاَ النور إلىَ الظلماَت من ليِخرجهاَ البيِناَت الياَت
 . ويحذر يبصر

, والخشوع الله بجلل الشعور إلىَ الستجاَشة , وفيِه الحض , وفيِه الود فيِه عتاَب
والطاَعة والخشيِة الروعة من الحق بجلل يليِق بماَ الحق من نزل ماَ وتلقيِ,  لذكره

 السؤال: فيِ والستبطاَء التنديد رائحة مع,  والستسلم

 ?). . الحق من نزل وماَ الله لذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن ألم(

, الستجاَبة عن والتقاَعس التباَطؤ عاَقبة من تحذير والستبطاَء التحضيِض جاَنب وإلىَ
من إليِه تنتهيِ , وماَ جلء بدون الزمن بهاَ يمتد حيِن الصدأ من القلوب يغشىَ لماَ وبيِاَن

 للحق: تخشع ل , وحيِن الله ذكر عن تغفل حيِن الليِن بعد القسوة

وكثيِر , قلوبهم , فقست المد عليِهم , فطاَل قبل من الكتاَب أوتوا كاَلذين يكونوا ول(
 فاَسقون). . منهم

 . والخروج الفسق إل القلوب قسوة وراء وليِس

باَلنور فيِفيِض ويشرق يشف . وهو النسيِاَن , سريع التقلب سريع البشري القلب هذا إن
, وانطمست وقساَ تبلد تذكر ول تذكيِر بل المد عليِه طاَل ; فإذا كاَلشعاَع ويرف ,

من بد , ول ويخشع يذكر حتىَ القلب هذا تذكيِر من بد ! فل وأعتم وأظلم,  إشراقته
 . والقساَوة التبلد يصيِبه ل كيِ الدائمة اليِقظة من بد ; ول ويشف يرق حتىَ عليِه الطرق

, وأن الحيِاَة فيِه تدب أن يمكن . فإنه وتبلد وقساَ وجمد خمد قلب من يأس ل ولكن
, باَلحيِاَة , فتنبض موتهاَ بعد الرض يحيِيِ . فاَلله الله لذكر يخشع , وأن النور فيِه يشرق
 الله: يشاَء حيِن القلوب . . وكذلك والثماَر الكل , وتمنح والزهر باَلنبت وتزخر

 موتهاَ). . بعد الرض يحيِيِ الله أن اعلموا(



: والدفء والري باَلغذاء يمدهاَ ; وماَ الرض تحيِاَ كماَ القلوب يحيِيِ ماَ القرآن هذا وفيِ

 تعقلون). . لعلكم الياَت لكم بيِناَ قد(

 المعتدين المكذبيِن الكفاَر مقاَبل فيِ والشهداء  المصدقون19 - 18الثاَنيِ: الدرس

جديد , بحاَفز والتحذير التذكيِر , وذاك المخجل العتاَب , وذلك المحيِيِة اللمسة هذه ويتبع
 والفداء: للبذل

. كريم أجر ولهم لهم , يضاَعف حسناَ قرضاَ الله , وأقرضوا والمصدقاَت المصدقيِن إن(
ونورهم أجرهم لهم ربهم عند , والشهداء الصديقون هم أولئك ورسله باَلله آمنوا والذين

 أولئك بآياَتناَ وكذبوا كفروا والذين; 

ِذيَن ّل ُنوا َوا ِه آَم ّل ِه ِباَل ِل ِئَك َوُرُس َل ْو ُقوَن ُهُم ُأ ّدي َداء الّص َه َد َوالّش ِهْم ِعن ّب ُهْم َر ُهْم َل ُهْم َأْجُر ُنوُر َو
ِذيَن ّل َفُروا َوا ُبوا َك ّذ َك َناَ َو ِت َياَ ِئَك ِبآ َل ْو ِم َأْصَحاَُب ُأ ْلَجِحيِ  )19( ا

 الجحيِم). . أصحاَب

مع هذا فيِ يتعاَملون , ول الصدقاَت آخذي علىَ يتفضلون ل والمتصدقاَت المتصدقيِن إن
وأعمق أوقع للصدقة حاَفز . فأي معه مباَشرة ويتعاَملون الله يقرضون هم إنماَ.  الناَس

ماَ ? وأن الوجود ماَلك مع يتعاَمل , وأنه الحميِد الغنيِ يقرض بأنه المعطيِ شعور من
 ? كريماَ أجرا كله ذلك بعد له ; وأن مضاَعفاَ عليِه مخلف ينفقه

المقاَم هذا علو . ومع الشريفة النبوية الحاَديث تصوره كماَ رفيِع مقاَم الصديقيِن ومقاَم
من . فكل طاَئفة علىَ ول أفراد علىَ وقفاَ , وليِس أراد لمن ميِسور الله بفضل فهو

 الله: فضل علىَ حجر , ول الرفيِع المقاَم هذا فيِ يطمع ورسله باَلله إيماَنه يحقق

 الصديقون). . هم أولئك ورسله باَلله آمنوا والذين(

الجميِع إليِه يتطلع , وأفق البشر لجميِع مفتوح طريق . إنه وميِزته الدين هذا خاَصيِة وتلك
إل . وليِس بأعيِاَنهم لناَس محجوزة خصوصيِاَت فيِه , وليِس للمقاَماَت احتكاَر فيِه ليِس, 

المحفوظة للطبقاَت فيِه مجاَل ل دين . إنه الدرجاَت أرقىَ إلىَ بصاَحبه يصعد العمل
!  المقاَم

, عن يساَر بن عطاَء , عن سليِم بن صفوان "الموطأ" عن كتاَبه فيِ ماَلك الماَم روى
من الغرف أهل ليِتراءون الجنة أهل ] قاَل:" إن [ ص الله رسول , أن الخدري سعيِد أبيِ

, لتفاَضل المغرب أو المشرق من الفق فيِ الغاَبر الدري الكوكب تتراءون كماَ فوقهم
والذي . قاَل:" بلىَ غيِرهم يبلغهاَ ل النبيِاَء مناَزل تلك الله رسول قاَلوا:ياَ . . " بيِنهم ماَ

 " . . المرسليِن وصدقوا باَلله آمنوا رجاَل بيِده نفسيِ

 ذلك: بعد فقوله الفداء لمسة . فأماَ اليماَن لمسة فهذه

 ونورهم). . أجرهم لهم ربهم عند والشهداء(



فهذا . النبوية الحاَديث به , وتواترت القرآن فيِ مرات ورد الشهداء مقاَم عن والحديث
العقيِدة لتأميِن . جهاَد جهاَد بغيِر الرض فيِ يتحقق ; ول حراسة بغيِر يقوم ل الدين

فيِ للشهداء كاَن ثم . ومن الفساَد من وشريعته الفتنة من أهله وحماَية الدعوة وتأميِن
. ربهم من قربهم لهم , وكاَن - مقاَمهم الشهداء يسمون الذين وحدهم - وهم الله سبيِل

 ربهم). . (عند بأنهم عنه يعبر الذي القرب

حيِث الجنة فيِ تسرح خضر طيِر حواصل فيِ الشهداء أرواح الصحيِحيِن:" أن فيِ جاَء
! تريدون , فقاَل:ماَذا اطلعة ربهم عليِهم . فاَطلع القناَديل تلك إلىَ تأوي ثم , شاَءت
إنيِ:فقاَل . مرة أول قتلناَ كماَ فنقتل فيِك فنقاَتل الدنيِاَ الدار إلىَ تردناَ أن نحب:فقاَلوا

 " . يرجعون ل إليِهاَ أنهم قضيِت قد

]:" ماَ [ ص الله رسول , قاَل:قاَل عنه الله رضيِ أنس عن وغيِرهماَ الشيِخاَن وأخرج
- الشهيِد - إل شيِء من الرض علىَ ماَ وله الدنيِاَ إلىَ يرجع أن يحب الجنة يدخل أحد

 " . . الكرامة من يرى , لماَ مرات عشر فيِقتل الدنيِاَ إلىَ يرجع أن يتمنىَ

عند الشهاَدة مقاَم , ويعرف الموحيِاَت هذه يسمع من علىَ الحيِاَة تهون كاَنت وكذلك
فيِ ] رغب [ ص الله رسول "أن سعيِد بن يحيِىَ . . . عن ماَلك الماَم روى. .  الله

علىَ لحريص . فقاَل:إنيِ يده فيِ تمرات يأكل النصاَر من ورجل,  الجنة وذكر الجهاَد
 فيِ ماَ ! فرمىَ منهن أفرغ حتىَ جلست إن الدنيِاَ

َلُموا ْع ّنَماَ ا ُة َأ َيِاَ ْلَح َيِاَ ا ْن ّد ِعٌب ال ٌو َل ْه َل َنٌة َو ِزي َفاَُخٌر َو َت ُكْم َو َن ْيِ ُثٌر َب َكاَ َت َواِل ِفيِ َو َْلْم ِد ا ْوَل َْل َثِل َوا َكَم
ٍءْث ْيِ ْعَجَب َغ ّفاََر َأ ُك ْل ُتُه ا َباَ ِهيُِج ُثّم َن ُه َي َتَرا ًا َف لر َف ُكوُن ُثّم ُمْص ًاَ َي َطاَم ِفيِ ُح ِة َو َذاٌب اْلِخَر ٌد َع ِدي َش

ٌة ِفَر ْغ ِه ّمَن َوَم ّل َواٌن ال ِرْض ُة َوَماَ َو َيِاَ ْلَح َيِاَ ا ْن ّد ُع ِإّل ال َتاَ ِر َم ُغُرو ْل  )20( ا
رضوان عليِه الحماَم بن عبيِر هو كاَن هذا أن روي قتل" . . وقد حتىَ بسيِفه وحمل يده
 . الله

عن القرآنيِ النص يقول المقاَم هذا فيِ والشهداء المقاَم ذلك فيِ الصديقون وبيِنماَ
 المكذبيِن: الكاَفرين

 الجحيِم). . أصحاَب أولئك بآياَتناَ وكذبوا كفروا والذين(

 ?! الجحيِم أصحاَب من يكون أن , ويختاَر والنعيِم الكرامة يترك الذي ذا فمن

 فيِهاَ للتساَبق والدعوة الخرة مقاَبل فيِ الدنيِاَ  قيِمة21 - 20الثاَلث: الدرس

الفداء , ودعوة والبذل اليماَن دعوة علىَ تعقيِباَ تجيِء الشوط هذا فيِ الثاَلثة واللمسة
النفوس وترفع شأنهاَ من تهون زهيِدة هزيلة بصورة كلهاَ الدنيِاَ يصور . تعقيِباَ والتضحيِة

 وقيِمهاَ: باَلخرة , وتعلقهاَ عنهاَ

والولد الموال فيِ , وتكاَثر بيِنكم , وتفاَخر وزينة ولهو لعب الدنيِاَ الحيِاَة أنماَ اعلموا(
الخرة . وفيِ حطاَماَ يكون , ثم مصفرا فتراه يهيِج , ثم نباَته الكفاَر أعجب غيِث كمثل
 الغرور). . متاَع إل الدنيِاَ الحيِاَة . وماَ ورضوان الله من ومغفرة شديد عذاب



أمرا الحس وفيِ العيِن فيِ تبدو بموازينهاَ وتوزن هيِ بمقاَييِسهاَ تقاَس حيِن الدنيِاَ والحيِاَة
زهيِدا شيِئاَ تبدو الخرة بميِزان وتوزن الوجود بمقاَييِس تقاَس حيِن . ولكنهاَ هاَئل عظيِماَ

جد من الخرة فيِ ماَ إلىَ باَلقيِاَس أطفاَل لعبة تبدوا التصوير هذا فيِ هناَ . وهيِ تاَفهاَ
 ! الحيِاَة لعبة بعد أهلهاَ مصاَئر إليِه تنتهيِ

جد من فيِهاَ يبدوا ماَ كل وراء الحقيِقة هيِ . . . هذه . وتكاَثر . وتفاَخر . وزينة ولهو.  لعب
المبدعة القرآن طريقة علىَ مصورا مثل لهاَ يضرب يمضيِ . . ثم شاَغل واهتماَم حاَفل
هو اللغة فيِ . فاَلكاَفر الزراع هم هناَ نباَته). . والكفاَر الكفاَر أعجب غيِث كمثل. . (

وإلماَع تورية فيِه هناَ اختيِاَره . ولكن التراب فيِ ويغطيِهاَ الحبة يحجب أي , يكفر الزارع
, الجل موقوت . فهو مصفرا)للحصاَد فتراه يهيِج ! (ثم الدنيِاَ باَلحيِاَة الكفاَر إعجاَب إلىَ

بهذه كلهاَ الحيِاَة شريط حطاَماَ). . وينتهيِ يكون (ثم قريباَ أجله , ويبلغ عاَجل ينتهيِ
 ! الحطاَم بمشهد . . ينتهيِ المألوفة البشر مشاَهدات من المأخوذة المتحركة الصورة

, إليِه , وينظر حساَبه يحسب أن يستحق , شأن الشأن هذا غيِر شأن فلهاَ الخرة فأماَ
فيِ تنتهيِ ل ورضوان). . فهيِ الله من ومغفرة شديد عذاب الخرة له: (وفيِ ويستعد

. . إنهاَ أجله الباَلغ النباَت كذلك حطاَم إلىَ تنتهيِ ل . وهيِ الدنيِاَ الحيِاَة تنتهيِ كماَ لمحة
 ! الهتماَم . . يستحق . . ودوام وجزاء حساَب

 الغرور). . متاَع إل الدنيِاَ الحيِاَة وماَ(

وينسيِ يلهيِ أنه ; كماَ الخاَدع الغرور من قوامه يستمد , إنماَ ذاتيِة حقيِقة المتاَع لهذا فماَ
 . خاَدع غرور إلىَ بأهله فيِنتهيِ

عن العزلة القرآن بهاَ يقصد ل . حقيِقة الحقيِقة طلب فيِ القلب يتعمق حيِن حقيِقة وهيِ
بهاَ يقصد . إنماَ البشري الكاَئن بهذا ناَطهاَ التيِ وخلفتهاَ عماَرتهاَ إهماَل , ول الرض حيِاَة

الزائل المتاَع غرور علىَ , والستعلء النفسيِة والقيِم الشعورية المقاَييِس تصحيِح
حاَجة فيِ السورة بهذه المخاَطبون كاَن الذي الستعلء . هذا باَلرض المقيِدة وجاَذبيِته

اقتضىَ ; ولو عقيِدته , ليِحقق بعقيِدة مؤمن كل إليِه يحتاَج . والذي إيماَنهم ليِحققوا إليِه
 . جميِعاَ الدنيِاَ الحيِاَة بهذه يضحيِ أن تحقيِقهاَ

ُقوا ِب َلىَ َساَ ٍءْة ِإ ِفَر ْغ ُكْم ّمن َم ّب ٍءْة ّر ّن َهاَ َوَج َعْرِض َعْرُض َْلْرِض الّسَماَء َك ّدْت َوا ِذيَن ُأِع ّل ُنوا ِل آَم
ِه ّل ِه ِباَل ِل ِلَك َوُرُس ِه َفْضُل َذ ّل ِه ال ِتيِ ْؤ ُء َمن ُي ّلُه َيَشاَ َفْضِل ُذو َوال ْل ِم ا ِظيِ َع ْل ِمن َأَصاََب ) َما21َ( ا

ٍءْة َب َْلْرِض ِفيِ ّمِصيِ ُكْم ِفيِ َوَل ا ُفِس ٍءْب ِفيِ ِإّل َأن َتاَ ْبِل ّمن ِك َهاَ َأن َق َأ ْبَر ِلَك ِإّن ّن َلىَ َذ ِه َع ّل َيِسيٌِر ال
)22( 

. السباَق تستحق التيِ , للغاَية الحقيِقيِ السباَق ميِدان فيِ السباَق إلىَ يدعوهم ثم ومن
 البقاَء: عاَلم فيِ ذلك بعد تلزمهم , والتيِ مصاَئرهم إليِهاَ تنتهيِ التيِ الغاَية

آمنوا للذين , أعدت والرض السماَء كعرض عرضهاَ , وجنة ربكم من مغفرة إلىَ ساَبقوا(
 العظيِم). . الفضل ذو . والله يشاَء من يؤتيِه الله فضل . ذلك ورسله باَلله

عن شبوا بمن يليِق بسباَق والتكاَثر والتفاَخر واللعب اللهو إحراز إلىَ السباَق فليِس
وإلىَ , الفق ذلك إلىَ السباَق ! إنماَ والصغاَر للطفاَل اللعب اللهو عاَلم وتركوا,  الطوق

 والرض). . السماَء كعرض عرضهاَ العريض: (جنة الملك ذلك , وإلىَ الهدف ذلك



الكون هذا سعة عن الحقاَئق بعض تكشف أن - قبل الخاَليِ الزمن فيِ بعضهم كاَن وربماَ
. كذلك النبوية الحاَديث بعض حمل , وكذلك المجاَز علىَ الية هذه مثل حمل إلىَ يميِل -

الكوكب يتراءون كماَ الجنة سكاَن يتراءاهاَ التيِ الغرف أصحاَب عن أسلفناَ الذي الحديث
الصغيِرة البشر ومراصد اليِوم . . فأماَ المغرب أو المشرق من الفق فيِ الغاَبر الدري

, الجنة عرض عن الحديث , فإن حدود لهاَ ليِس التيِ الهاَئلة الكونيِة البعاَد عن تكشف
البسيِطة القريبة الحقيِقة موقع قطعاَ , يقع بعيِد من الغرف تراءي عن والحديث

مثل والشمس الرض بيِن ماَ ! فإن إطلقاَ المجاَز علىَ حمله إلىَ يحتاَج ول,  المشهودة
 ! يقاَس الكون أبعاَد فيِ شيِئاَ يكون أن يبلغ ل

. يشاَء من كل إليِه , ويساَبق أراد من كل يبلغه الجنة فيِ العريض الملك وذلك
الفضل ذو يشاَء). . (والله من يؤتيِه الله فضل . (ذلك ورسله باَلله اليماَن:وعربونه
. والساَبقيِن للراغبيِن متاَح مباَح . فهو محجور ول محجوز غيِر الله وفضل). . العظيِم

الركاَن المحدودة الجل المحدودة الرض رقعة فيِ , ل المتساَبقون فليِتساَبق هذا وفيِ
! 

ونظره نفسه يحصر ; ول الكبيِر الوجود هذا مع يتعاَمل أن العقيِدة لصاَحب بد ول
ليِؤدي هذا من له بد . . ل الصغيِر الضيِق الرض عاَلم فيِ ومشاَعره واهتماَمه وتصوره

الناَس بحقاَرات يصطدم الذي الشاَق الدور . هذا العقيِدة بصاَحب اللئق دوره
الباَطل مقاَومة من . ويعاَنيِ النفوس والتواء القلوب بضلل يصطدم كماَ , وأطماَعهم

, الحيِاَة هذه من أكبر وجود مع يتعاَمل من إل عليِه يصبر ل ماَ الرض من بموضعه وتشبثه
 . . الفناَء ذلك من وأبقىَ,  الرض هذه من وأوسع

ضميِر فيِ تستقر أن ينبغيِ التيِ الحقيِقة تمثل ل وموازينهاَ الرض هذه مقاَييِس إن
باَلقيِاَس الرض حجم يبلغ ماَ بقدر إل الحقيِقة تلك تمثيِل من تبلغ . وماَ العقيِدة صاَحب

ل هاَئل هاَئل . والفاَرق والبد الزل إلىَ باَلقيِاَس الرض عمر يبلغ ; وماَ الكون حجم إلىَ
 ! إليِه تشيِر أن حتىَ ول تحدده أن كلهاَ الرض مقاَييِس تبلغ

الصغيِر الرض واقع علىَ مستعليِاَ الكبيِرة الحقيِقة أفق فيِ العقيِدة صاَحب يبقىَ ثم ومن
الطليِقة الكبيِرة الحقيِقة تلك مع يتعاَمل . يبقىَ واستطاَل وامتد الواقع هذا تضخم مهماَ. 

. والبد الزل فيِ يتمثله الذي الكبيِر الوجود مع . ويتعاَمل الصغيِر الواقع هذا قيِود من
فيِ يقع لخلل تهتز ل التيِ الثاَبتة اليماَنيِة القيِم . وفيِ العريض الواسع الخرة ملك وفيِ

العقاَئد أصحاَب حيِاَة فيِ اليماَن وظيِفة . . وتلك الخاَدعة الصغيِرة الدنيِاَ الحيِاَة موازين
 . . . لمقتضيِاَتهاَ والخضوع بهاَ للتعاَمل , ل وموازينهاَ الحيِاَة قيِم لتعديل المختاَرين

 صفاَتهم لبعض الكفاَر وذم الله بقدر والرضاَ  التسليِم24 - 22الرابع: الدرس

 سواه: يكون ل , الذي الله قدر , عن عميِق إيقاَع فيِ الرابعة اللمسة تجيِء ثم

. إن نبرأهاَ أن قبل من كتاَب فيِ إل أنفسكم فيِ ول الرض فيِ مصيِبة من أصاَب ماَ(
 . يسيِر الله علىَ ذلك

ْيَِل َك ْوا ِل ْأَس َلىَ َت ُكْم َماَ َع َت ْفَرُحوا َوَل َفاَ ُكْم ِبَماَ َت َتاَ ّلُه آ ٍءْل ُكّل ُيِحّب َل َوال َتاَ ٍءْر ُمْخ  )23( َفُخو



الذين.  فخور مختاَل كل يحب ل , والله آتاَكم بماَ تفرحوا ول فاَتكم ماَ علىَ تأسوا ل لكيِ
 الحميِد). . الغنيِ هو الله فإن يتول , ومن باَلبخل الناَس ويأمرون يبخلون

فيِ قبل من مقدر وهو إل حاَدث فيِه يقع ل بحيِث والتقدير الدقة من الوجود هذا إن
. جزاف فيِه شيِء . ول للمصاَدفة فيِه مكاَن . . ل كيِاَنه فيِ حساَبه محسوب,  تصميِمه

حدث كل الدقيِق الشاَمل الكاَمل الله علم فيِ كاَن النفس خلق وقبل الرض خلق وقبل
, حاَضر شيِء , ول ماَض شيِء ل الله علم . . وفيِ المقدور وقته فيِ للخلئق سيِظهر

بهاَ - نرى الفناَء أبناَء - نحن لناَ معاَلم هيِ إنماَ الزمنيِة الفواصل فتلك.  قاَدم شيِء ول
من وحدود الزماَن من . حدود تميِزهاَ حدود بغيِر الشيِاَء ندرك ل فنحن.  الشيِاَء حدود

, المطلق بذلك أرواحناَ فيِهاَ تتصل ومضاَت فيِ إل المطلق إدراك نملك ل نحن.  المكاَن
- فهو - سبحاَنه الله . فأماَ الشيِاَء إدراك فيِ اعتدناَه الذي الطريق غيِر طريق عن

وماَ الكون . وهذا قيِود ول حدود , بل الوجود هذا علىَ جملة تطلع التيِ المطلقة الحقيِقة
ول فيِه حدود ل جملة الله علم فيِ كاَئن نهاَيته إلىَ نشأته منذ وأطوار أحداث من فيِه يقع

لعلم المكشوف الكليِ تصميِمه فيِ موضعه حاَدث . ولكل مكاَن أو زماَن من فواصل
- بشر ول بخيِر يختص ل اللغوي إطلقه علىَ فاَللفظ شر أو خيِر من-  مصيِبة . فكل الله
الكتاَب ذلك فيِ . . هيِ يومهاَ منهم المخاَطبيِن أو البشر أنفس وفيِ كلهاَ الرض فيِ تقع

ذلك . . (إن بهاَ ظهرت التيِ صورتهاَ فيِ النفس وظهور الرض ظهور قبل من الزليِ
 . يسيِر). الله علىَ

. الكبرى الوجود حقيِقة يتصور حيِن غيِرهاَ العقل يتصور ل التيِ الحقيِقة هذه وقيِمة
الحداث استقباَل عند والطمأنيِنة السكون فيِهاَ تسكب أن البشرية النفس فيِ قيِمتهاَ
. الضراء عند حسرات معه وتذهب شعاَعاَ به تطيِر الذي الجزع تجزع فل.  وشرهاَ خيِرهاَ

 السراء: عند التزان وتفقد به تستطاَر الذي الفرح تفرح ول

 آتاَكم). . بماَ تفرحوا , ول فاَتكم ماَ علىَ تأسوا ل لكيِ(

الحداث , ورؤية والبد الزل , وتصور الكبيِر الوجود مع , والتعاَمل النظر أفق فاَتساَع
يجعل أولئك . . كل الكون هذا تصميِم فيِ , الثاَبتة الله علم فيِ المقدرة مواضعهاَ فيِ

تتكشف . حيِن العاَبرة الحداث مواجهة فيِ ورزانة ثباَتاَ وأكثر وأكبر أفسح النفس
 . الكونيِ الوجود حركة فيِ به ماَرة وهيِ النساَنيِ للوجود

. الوجود هذا عن بذاته ينفصل حيِن الحداث وتستخفه ويستطاَر يجزع النساَن إن
فيِ يستقر حيِن . فأماَ الصغيِر وجوده يصاَدم عاَرض شيِء كأنهاَ الحداث مع ويتعاَمل
فيِ . . ذرات كلهاَ , والرض بغيِره , وتمر به تمر التيِ والحداث هو أنه وشعوره تصوره
الكاَمل التصميِم فيِ موضعهاَ فيِ كاَئنة الذرات هذه . . وأن الوجود هذا هو كبيِر جسم

المكنون الله علم فيِ معلوم مرسوم مقدر كله ذلك . وأن لبعض بعضهاَ لزم . الدقيِق
القدر لمواقع والطمأنيِنة باَلراحة يحس , فإنه وشعوره تصوره فيِ هذا يستقر . . حيِن

فرحاَ بحاَصل يفرح , ول ويزلزله يضعضعه أسىَ فاَئت علىَ يأسىَ فل . السواء علىَ كلهاَ
العاَرف . رضىَ رضىَ وفيِ طواعيِة فيِ الله قدر مع يمضيِ . ولكن ويذهله يستخفه
 ! يكون أن ينبغيِ الذي هو كاَئن هو ماَ أن المدرك

أل منهم فاَلمطلوب المؤمنيِن ساَئر . فأماَ القليِلون إل يستطيِعهاَ ل قد درجة وهذه
وبتلك بهذه , وذكره الله إلىَ التوجه دائرة عن باَلسراء الفرح , ول للضراء اللم يخرجهم

يفرح وهو إل أحد - "ليِس عنه الله - رضيِ عكرمة . قاَل والحزن الفرح فيِ والعتدال, 



الميِسر السلم اعتدال هو صبرا" . . وهذا والحزن شكرا الفرح اجعلوا , ولكن ويحزن
 . . للسوياَء

 باَلبخل). . الناَس ويأمرون يبخلون . الذين فخور مختاَل كل يحب ل والله(

ِذيَن ّل ُلوَن ا ْبَخ ْأُمُروَن َي َي ّناََس َو ُبْخِل ال ْل َوّل َوَمن ِباَ َت ِإّن َي ّلَه َف َو ال ِنيِّ ُه َغ ْل ُد ا ْلَحِميِ  )24( ا
البخل وبيِن وذلك هذا بيِن , ثم والفخر الختيِاَل وبيِن الساَبقة الحقيِقة بيِن الصلة ووجه
بماَ يفخر ول يختاَل , ل الله أمر من هو يصيِبه ماَ كل بأن يشعر من أن , هو باَلبخل والمر
فيِحسب الحقيِقة بتلك يشعر ل الذي . فأماَ عطاَء فيِ باَلبخل يأمر ول يبخل . ول يعطاَه

ببذل كذلك يبخل ; ثم به ويختاَل فيِفخر كسبه من هو وجاَه وقوة ماَل من يؤتاَه ماَ أن
 ! ومنهجه مبدأه ليِحقق البخل علىَ غيِره , ويحث منه شيِء

 الحميِد). . الغنيِ هو الله فإن يتول ومن(

الغنيِ هو . والله لمصلحته يستجيِب فإنماَ يستجب , ومن لنفسه ينفق فإنماَ ينفق فمن
حمد من شيِء يناَله فماَ بذاته الحميِد هو . والله المحاَويج العباَد إلىَ حاَجة من به فماَ

!  الحاَمدين
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, الرساَلة سيِر خط باَختصاَر , يعرض السورة فيِ الخيِر المقطع يجيِء النهاَية وفيِ
; الناَس دنيِاَ فيِ وغاَيتهاَ حقيِقتهاَ ; مقررا وإبراهيِم نوح لدن , من العقيِدة هذه وتاَريخ

 . خاَصة - بصفة السلم - عليِه عيِسىَ وأتباَع الكتاَب أهل بحاَل ملماَ

, باَلقسط الناَس ليِقوم والميِزان الكتاَب معهم , وأنزلناَ باَلبيِناَت رسلناَ أرسلناَ لقد(
إن . باَلغيِب ورسله ينصره من الله , وليِعلم للناَس ومناَفع شديد بأس فيِه الحديد وأنزلناَ

فمنهم,  والكتاَب النبوة ذريتهماَ فيِ , وجعلناَ وإبراهيِم نوحاَ أرسلناَ . ولقد عزيز قوي الله
, مريم ابن بعيِسىَ , وقفيِناَ برسلناَ آثاَرهم علىَ قفيِناَ . ثم فاَسقون منهم وكثيِر مهتد

ماَ ابتدعوهاَ , ورهباَنيِة ورحمة رأفة اتبعوه الذين قلوب فيِ , وجعلناَ النجيِل وآتيِناَه
منهم آمنوا الذين فآتيِناَ , رعاَيتهاَ حق رعوهاَ , فماَ الله رضوان ابتغاَء , إل عليِهم كتبناَهاَ
 فاَسقون). . منهم , وكثيِر أجرهم

جاَء , ومعظمهم عليِهاَ البيِناَت ومعهم الرسل بهاَ , جاَء جوهرهاَ فيِ واحدة فاَلرساَلة
معهم يقول: (وأنزلناَ . والنص كتاَب عليِه أنزل . وبعضهم الخوارق باَلمعجزات

فيِ الرساَلة وحدة إلىَ , إشاَرة كذلك وحدة الكتاَب , وبوصف وحدة بوصفهم)الكتاَب
 . جوهرهاَ

ميِزاناَ الناَس حيِاَة وفيِ الرض فيِ لتقر جاَءت الرساَلت . فكل الكتاَب والميِزان). . مع(
حيِاَتهاَ عليِه وتقيِم ; والرجاَل والشيِاَء والحداث العماَل , لتقويم البشرية إليِه ترجع ثاَبتاَ
ل ميِزاناَ.  والمناَفع المصاَلح , وتصاَدم المزجة واختلف الهواء اضطراب من مأمن فيِ

 . الجميِع رب الله لن أحد علىَ يحيِف , ول للجميِع اللهيِ باَلحق يزن لنه أحدا يحاَبيِ

العواصف من للبشرية الوحيِد الضماَن هو الرساَلة فيِ الله أنزله الذي الميِزان هذا
العواطف ومضطرب الهواء معترك فيِ بهاَ تحيِق التيِ والخلخلة والضطراباَت والزلزل



, فيِجدون البشر إليِه يثوب ثاَبت ميِزان من بد . فل الذات وحب المناَفسة ومصطخب ,
الميِزان هذا باَلقسط). . فبغيِر الناَس . (ليِقوم محاَباَة بل والنصفة والعدل الحق عنده

لم إليِه اهتدوا , وإن العدل إلىَ الناَس يهتدي , ل وشريعته الله منهج فيِ الثاَبت اللهيِ
 ! والهواء الجهاَلت مهب فيِ تضطرب , وهيِ ميِزانه أيديهم فيِ يثبت

). . باَلغيِب ورسله ينصره من الله , وليِعلم للناَس ومناَفع شديد بأس فيِه الحديد وأنزلناَ(

ثماَنيِة النعاَم من لكم بقوله: (وأنزل آخر موضع فيِ ] كاَلتعبيِر الحديد بأنزلناَ[  والتعبيِر
منزلة , فهيِ والحداث الشيِاَء خلق فيِ وتقديره الله إرادة إلىَ يشيِر أزواج). كلهماَ

والميِزان الكتاَب تنزيل جو , وهو الية جو مع تناَسق من هناَ فيِه ماَ . فوق وتقديره بقدره
 . وميِزانه كتاَبه تقدير مقدر شيِء من الله خلقه ماَ فكذلك, 

ْد َق َناَ َل ْل َناَ َأْرَس َل َناَِت ُرُس ّيِ َب ْل َناَ ِباَ ْل َأنَز ُهُم َو َع َتاََب َم ِك ْل ْلِميَِزاَن ا ُقوَم َوا َيِ ّناَُس ِل ِقْسِط ال ْل َناَ ِباَ ْل َأنَز َو
َد ِدي ْلَح ِه ا ْأٌس ِفيِ ٌد َب ِدي ُع َش ِف َناَ ّناَِس َوَم َلَم ِلل ْع َيِ ِل ّلُه َو ُه َمن ال َلُه َينُصُر ْيِِب َوُرُس َغ ْل ّلَه ِإّن ِباَ ّي ال ِو َق
ِزيٌز ْد25( َع َق َل َو َناَ )  ْل ًاَ َأْرَس ِهيَِم ُنوح ْبَرا ِإ َناَ َو ْل َع ِهَماَ ِفيِ َوَج ِت ّي َة ُذّر ّو ُب ّن َتاََب ال ِك ْل ُهم َوا ْن ٍءْد َفِم َت ْه ّم
ِثيٌِر َك ُهْم َو ْن ُقوَن ّم ُثّم26( َفاَِس َناَ )  ْيِ ّف َلىَ َق ِهم َع ِر َثاَ َناَ آ ِل َناَ ِبُرُس ْيِ ّف َق ِعيَِسىَ َو ْبِن ِب َيَم ا ُه َمْر َناَ ْيِ َت َوآ

ِْلنِجيَِل َناَ ا ْل َع ُلوِب ِفيِ َوَج ِذيَن ُق ّل ُه ا ُعو َب ّت َفًة ا ْأ ّيًِة َوَرْحَمًة َر ِن َباَ ْه َهاَ َوَر ُعو َد َت ْب َهاَ َماَ ا َناَ ْب َت ِهْم َك ْيِ َل ِإّل َع
َغاَء ِت ْب َواِن ا ِه ِرْض ّل َهاَ َفَماَ ال ْو َع ّق َر َهاَ َح ِت َي َعاَ َناَ ِر ْيِ َت ِذيَن َفآ ّل ُنوا ا ُهْم آَم ْن ُهْم ِم ِثيٌِر َأْجَر َك ُهْم َو ْن ّم

ُقوَن  )27( َفاَِس
). .للناَس (ومناَفع والسلم الحرب فيِ قوة شديد). . وهو بأس (فيِه الحديد الله أنزل
ورسله ينصره من الله . (وليِعلم الحديد علىَ تقوم الن القاَئمة البشر حضاَرة وتكاَد

تتحدث التيِ السورة فيِ موضعهاَ فيِ ; تجيِء باَلسلح الجهاَد إلىَ إشاَرة باَلغيِب). وهيِ
 . والماَل النفس بذل عن

نصرهم معنىَ بإيضاَح هذا علىَ , عقب باَلغيِب ورسله الله ينصرون الذين عن تحدث ولماَ
نصر: (إن إلىَ منهم يحتاَج فل سبحاَنه الله , أماَ ودعوته لمنهجه نصر , فهو ورسله لله
 عزيز). . قوي الله

فيِ وحدتهاَ يقرر عاَد وميِزانهاَ وكتاَبهاَ جوهرهاَ فيِ الرساَلة وحدة تقرير من انتهىَ ولماَ
 . وإبراهيِم نوح ذرية من , فهم رجاَلهاَ

 والكتاَب). . النبوة ذريتهماَ فيِ وجعلناَ وإبراهيِم نوحاَ أرسلناَ ولقد(

فجر من . ممتدة والكتاَب النبوة , فيِهاَ الفروع , متشاَبكة باَسقة واحدة شجرة فهيِ
من النبوات وانبثقت وامتدت , تفرعت إبراهيِم إلىَ انتهت إذا , حتىَ نوح منذ البشرية

 . الرساَلت آخر إلىَ ممتدا باَسقاَ أصل صاَر الذي الكبيِر الفرع ذلك

وكثيِر مهتد واحدة: (فمنهم شاَكلة علىَ تكن فلم والكتب النبوات جاَءتهاَ التيِ الذرية فأماَ
 فاَسقون). . منهم

 ! الطويل الخط لذلك قصيِر تلخيِص وهو

 مريم: بن عيِسىَ يجيِء الخط نهاَية وقرب



 . . مريم بن بعيِسىَ وقفيِناَ برسلناَ آثاَرهم علىَ قفيِناَ ثم

إثر علىَ واحدة ممتدة الرساَلة . فكاَنت وإبراهيِم نوح ذرية من الساَبقيِن آثاَر علىَ أي
 . مريم ابن عيِسىَ جاَء حتىَ واحدة

الذين قلوب فيِ مريم: (وجعلناَ بن عيِسىَ اتبعوا الذين صفاَت من باَرزة صفة هناَ ويذكر
- وروحهاَ السلم - عليِه المسيِح لدعوة الطبيِعيِة الثمرة ورحمة). . وهم رأفة اتبعوه

فيِ واضحة ظاَهرة والرحمة والرأفة الوضيِئة , وشفاَفيِتهاَ الروحيِ وتطهرهاَ السمحة
إليِهاَ أشاَرت . وقد اتباَعه أحسنوا , ممن السلم عليِه عيِسىَ برساَلة حقيِقة المؤمنيِن

النجاَشيِ عن الرواة يرويهاَ صورا التاَريخ منهاَ حفظ , كماَ الكريم القرآن فيِ أخرى آياَت
السلم فيِ راغبيِن ظهوره بعد السلم دار علىَ وفدوا ممن أفراد وعن نجران وفد وعن

 . بحق مريم بن عيِسىَ أتباَع كاَنوا , مذ الحق من قلوبهم فيِ استقر ماَ بحكم ,

مريم: بن عيِسىَ المسيِح أتباَع تاَريخ فيِ عرفت أخرى ظاَهرة هناَ النص يذكر كذلك
 الله). . رضوان ابتغاَء - إل عليِهم كتبناَهاَ - ماَ ابتدعوهاَ ورهباَنيِة(

من اختيِاَرا كاَنت المسيِحيِة تاَريخ عرفهاَ التيِ الرهباَنيِة هذه أن الية تفسيِر فيِ والراجح
وابتعاَدا,  الله رضوان ابتغاَء أنفسهم عند من , ابتدعوهاَ السلم عليِه عيِسىَ أتباَع بعض
علىَ وأوجبوهاَ اختاَروهاَ حيِن . ولكنهم ابتداء عليِهم الله يكتبهاَ , ولم الحيِاَة أوضاَر عن

من مقتضيِاَتهاَ علىَ , ويحاَفظوا حقوقهاَ يرعوا بأن الله أماَم مرتبطيِن صاَروا أنفسهم
, لله التجرد حقيِقة أنفسهم فيِ يحقق . . مماَ وعباَدة , وذكر وعفة , وقناَعة وترفع تطهر
 . ابتدعوهاَ التيِ الرهباَنيِة بهذه إليِهاَ قصدوا التيِ

يتخذهاَ , وأن الروح من خاَليِة وشعاَئر طقوساَ الغاَلب فيِ تصبح أن إلىَ انتهت ولكنهاَ
 قليِل: منهم عدد إل تكاَليِفهاَ علىَ يصبر . فل الحقيِقة من عاَرياَ مظهرا الكثيِرون

َهاَ َياَ ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ُنوا ال ِه َوآِم ِل ُكْم ِبَرُسو ِت ْؤ ْيِِن ُي َل ْف ِه ِمن ِك ِت َعل ّرْحَم َيْج ُكْم َو ًا ّل ُنور

ِه َتْمُشوَن ِفْر ِب ْغ َي ُكْم َو ّلُه َل ُفوٌر َوال َئّل28( ّرِحيٌِم َغ ِل َلَم )  ْع ْهُل َي َتاَِب َأ ِك ْل ِدُروَن َأّل ا ْق َلىَ َي َع
ٍءْء ِه َفْضِل ّمن َشيِْ ّل َأّن ال َفْضَل َو ْل ِد ا َيِ ِه ِب ّل ِه ال ِتيِ ْؤ ُء َمن ُي ّلُه َيَشاَ َفْضِل ُذو َوال ْل ِم ا ِظيِ َع ْل  )29( ا

). . فاَسقون منهم , وكثيِر أجرهم منهم آمنوا الذين . فآتيِناَ رعاَيتهاَ حق رعوهاَ فماَ(

باَلعمل يأخذهم . إنماَ والمسوح باَلطقوس , ول والشكاَل باَلمظاَهر الناَس يأخذ ل والله
وذوات القلوب خباَياَ يعلم الذي . وهو والسلوك الشعور حقيِقة علىَ , ويحاَسبهم والنيِة

 . الصدور

 الجرين لنيِل السلم فيِ للدخول الدياَناَت أتباَع  دعوة29 - 28الساَدس: الدرس

فيِ الخيِرة الحلقة , وهم آمنوا للذين الخيِر الهتاَف يجيِء السريع العرض هذا وبعد
يقومون الذين الرساَلة هذه ; وورثة الطويل تاَريخهاَ فيِ الله برساَلة المؤمنيِن سلسلة

 الدين: يوم إلىَ عليِهاَ

نورا لكم , ويجعل رحمته من كفليِن يؤتكم برسوله وآمنوا الله اتقوا آمنوا الذين أيهاَ ياَ(
شيِء علىَ يقدرون أل الكتاَب أهل يعلم . لئل رحيِم غفور , والله لكم , ويغفر به تمشون

). . العظيِم الفضل ذو , والله يشاَء من يؤتيِه الله بيِد الفضل , وأن الله فضل من



لمعنىَ , واستحيِاَء لقلوبهم خاَصة لمسة فيِه آمنوا الذين أيهاَ النحو: ياَ هذا علىَ ونداؤهم
الذي بربهم تربطهم التيِ للصلة ; واستجاَشة رعاَيته حق برعاَيته , وتذكيِر اليماَن
واليماَن الله تقوى إلىَ يدعوهم الصلة هذه . وباَسم الحبيِب الكريم النداء هذا يناَديهم
عنهاَ ينبثق وماَ اليماَن حقيِقة . . معنىَ خاَص معنىَ المطلوب لليماَن فيِبدو.  برسوله

.  آثاَر من

رحمته من نصيِبيِن يعطكم رحمته). . أي من كفليِن . . (يؤتكم برسوله وآمنوا الله اتقوا
فيِ ولكن . حقيِقتهاَ يمنحه لنساَن مسهاَ , ومجرد تتجزأ ل الله . فرحمة عجيِب تعبيِر وهو
 . . فيِض وزياَدة للرحمة امتداد زياَدة التعبيِر هذا

, تقواه تستشعر التيِ القلوب الله يودعهاَ لدنيِة هبة به). وهيِ تمشون نورا لكم ويجعل(
وراء من الحقيِقة , وترى فتشرق القلوب تلك تنيِر . هبة برسوله اليماَن حق وتؤمن
 .. الطريق بهاَ تلتوي , ول تتخبط ; فل والمظاَهر الشكاَل وراء , ومن والحواجز الحجب

 به). . تمشون نورا(

يقصر . إنساَن النور من وهب مهماَ إنساَن رحيِم). . . فاَلنساَن غفور . والله لكم ويغفر(
غفور . . (والله الله رحمة فتدركه المغفرة إلىَ يحتاَج . إنساَن الطريق عرف لو حتىَ

 رحيِم). .

لكم ويكون . الله رحمة من كفليِن برسوله). لتناَلوا وآمنوا الله اتقوا آمنوا الذين أيهاَ ياَ(
يعلم لئل (. . والتقصيِر الذنب من باَلمغفرة الله رحمة . وتدرككم به تمشون النور ذلك
من يؤتيِه الله بيِد الفضل . وأن الله فضل من شيِء علىَ يقدرون أل الكتاَب أهل

الله أبناَء , وأنهم المختاَر الله شعب أنهم يزعمون الكتاَب أهل كاَن يشاَء). . فقد
هودا كاَن من إل الجنة يدخل تهتدوا). . (وقاَلوا:لن نصاَرى أو هودا كونوا وقاَلوا: (وأحباَؤه

حتىَ ومغفرته وهبته وجنته رحمته استحقاَق إلىَ آمنوا الذين يدعو نصاَرى). . فاَلله أو
يؤتيِه بيِده الفضل , وأن فضله من شيِء احتجاَز علىَ يقدرون ل أنهم الكتاَب أهل يعلم
ذو قليِل: (والله ول محدود , ول لطاَئفة محجوز , ول قوم علىَ مقصور , غيِر يشاَء من

 العظيِم). . الفضل

بهاَ . تختم والرحمة الجنة إلىَ للسباَق واستشاَرة واستجاَشة تحضيِض فيِهاَ دعوة وهيِ
تحقق كيِ القلوب لهذه فيِهاَ المكرر الهتاَف , ومع كله سيِاَقهاَ مع يتناَسق ختاَماَ السورة
وإخلص تجرد . فيِ والرواح الموال فيِ اليماَن لتكاَليِف وتستجيِب لربهاَ وتخشع إيماَنهاَ

 .

, البشرية القلوب خطاَب فيِ الواضحة القرآنيِة النماَذج من نموذج السورة فهذه وبعد
إيقاَعاَتهاَ ; وفيِ وختاَمهاَ وسيِاَقهاَ بدئهاَ فيِ . وهيِ التأثيِر عميِق بأسلوب واستجاَشتهاَ

, وشوطاَ جولة بعد جولة فيِه وسيِرهاَ للموضوع تناَولهاَ طريقة ; وفيِ وظللهاَ وصورهاَ
يخاَطبون كيِف يعلمهم,  الدعوة هذه لصحاَب بديع درس كله هذا فيِ . . هيِ شوط بعد

 ! القلوب يستحيِون , وكيِف الفطرة يوقظون , وكيِف الناَس

هذه . وفيِ بقدر شيِء كل , وخاَلق القرآن , ومنزل القلوب صاَنع من رباَنيِ درس إنهاَ
 . . . الموفقون المستجاَبون الدعاَة يتخرج اللهيِة المدرسة

والعشرون: الثاَمن الجزء ويليِه والعشرون الساَبع الجزء انتهىَ
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