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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا« حلضر� �إلماX �ملهد< �

:¢�K0 من

KA

في �حا� �لقر��

مزايا قرآنية خالدة

 �ِ��َماَ �لسَّ ِفي  َما  هللا   َّ#$ِ ﴿&ال 
��َأل0ِ1ْ َ&ال ِ$#َّ َ�ْعَد �هللا َحقٌّ َ�َلِكنَّ 
َ&ْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمو#َ﴾  (يونس ٥٦)  

�لتفـس7:
�لسما���   ]  gشي كل   َّ�8َ  >8
فالسعي  تعا�،  هللا  ِملك   ¾Kأل��
عبا0}   gإلغر�  �8 بالفدية  إلKضائه  
هدفهم  عن  لينثنو�  باملا/  �لصاحلني 
ألLم  منه،  جد��  ال  عبث  8ْمٌر 
سو� ªققو� هدفهم ال %الة. لقد 
 gغر�
حا�/ 8هل مكة بش®  �لطر& 
�لشر@،  %اKبة  عن  ليكّف   � �لن¯ 
فما كا� جو�به لقومه  
ال �8 قا/: 
 ] �لشمـس  �ضـعو�  لو  "��هللا، 
 �8 على   >Kيسا  ] ��لقمر   µميي
 �8 �هللا  ُيظهر}  ح®  �ألمر  هذ�  8تر@ 
8هلك فيه، ما تركُته". (�لس�� البن 

.(Xهشا
�ملسلمني  �لُفرُ¢  َبا8َ0َ  ا  َلمَّ كذلك 
 ] �ملسلمني  جنو0  �0خلت  �لقتاَ/ 
عد��Lم  على   �ًّ0K �إلير�نية  �أل�Kضي 
نظ�  �ملسلمني  مع   Áللتصا سعو� 
�لكن  عليهم،  عرضوها  8مو�/ 
�ملسلمني Kفضو� عرضهم هذ� ليحقق 
�هللا على 8يديهم ما �عدهم ِبِه (تاKيخ 
�لطC<،  8حد�u �لسنة �لر�بعة عشر� 

للهجر�).
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  ��لو�قع �8ََّ ملو@ �لدنيا ªتاجو� 
ُيعَر¾  مبا  يفرحو�  �لذلك  �ألمو�/ 
�هللا  �لكن   ،Âَخر�� فدية  من  عليهم 
� هو �لذ< خلق �ألمو�/، فال ��� 
 �8 
ال  �للهم  عند}،  للفدية  قيمة  �ال 
نفَسـه ضحيًة.   gُملر� 
ليـه   Xيقـّد
��هللا تعا� يتقـبل ضحـية �لنفـس 
�لنفو¢  لتطـه�  �سيـلة  ألLـا 

�لبشرية.

﴿ُهَو ُيْحِيي َ�ُيِميُت َ�ِ$َلْيِه ُتْرَجُعوَ#﴾ 
(يونس:٥٧)

�لتفسـ7: 
8حد   Xُيقا  �8 يستغربو�   L8م   >8
منهم نبًيا �ينجح 8يًضا. 8ال يفّكر�� 
كل  8مامهم  �حلاصلة   ��Kلتطو�  ]
�ينحط  �لبعض  يرتقي  حيث   ،Xيو
يستغربو�  فكيف  �آلخر؟  �لبعض 
�لذ<  �هللا  بعثه  َمن  ينتصر   �8   �.ً

 ] gبل كل شي ،gُيرَجع هؤال 
ليه 
ليقضي  
ليه  يرجع  سو�  �لكو� 

بينهم بقضائه.

﴿َيا َ&يَُّها �لنَّاGُ َقْد َجاEَْتُكْم َمْوِعَظٌة 
 1ِ�ُد �لصُّ ِفي  ِلَما   Eٌِشَفا�َ 1َبُِّكْم  ِمْن 
ِلْلُمـْؤِمِنَني﴾   �1َْحمPٌة َ  Qُهـًد�َ

(يونس: ٥٨)

شرS �لكلما�:
ِبَما  �.ّكر}  َنَصَحه  َ�َعَظه:  موعظة: 
يلّين قلَبه من �لثو�^ ��لعقا^. �قا/ 
باخل�  �لتذك�  هو  �لوعظ  �خلليل: 
 Xُملوعظة: كال� �لقلب.  له  يرّ&  فيما 
  Kلو�عظ من �لنصح ��حلّث � �إلنذ��

(�ألقر^). 

�لتفسـ7: 
لقد نصحهم من قبل بأسلو^ لطيف 
للغاية �8 ال خ� [ متµ �لعذ�^، فال 
�لطر&  بش®  \م  بّين   � به.  تطالبو� 
�8هد��،  ِحكم  من  �لعذ�^   ] ما 
8خCكم  تعالو�  \م:  يقو/  ��آل� 
ملحمد  حليًفا  �لنجا²  يكو�  كيف 
Kسو/ �هللا �. فاعملو� �8 سّر جناحه 
��لعتا0  �لُعد�  كثر�   ] يكمن  ال 
��ألصحا^، �
منا جناحه منوoٌ كليًة 
بكتابه �لعظيم �ملّتسم مبحاسن �مز�يا 

 Xمقا� �جهها   ] يقف   �8 ميكن  ال 
 Çملد� طويلة، بل ال منا  ¾Kال معا�
له من �لرجو| 
ليها �قبو\ا [ Lاية 

�ألمر.
هي  كتابه  ֲדا  يتحلى   Hل� ��ملز�يا 

كما يلي:

T��مليزU �أل
:µ8نـه موعظـة، �.لـك يـع 

نصـائح  على  ªتو<  8َّنه  �8ًال: 
يقا/ عـن نصٍح  نافعة. �ما  ¸لصة 

خالÇٍ ال بّد �8 يقع [ �لقلو^، �
يريد  فعندما سُتدKكو� �8 %مًد� ال 
بنصائحه مكسًبا شخصيًّا، �ال يطمع 
ֲדا [ ما/ �ال جا} �ال حكم، �
منا 
يريد ֲדا مصلحتكم �خ�كم، فسو� 

تنجذبو� 
ليها تلقائًيا.
�ثانًيا: 8ّ� فيه مطالَب �مفاهيَم ترّ& 
\ا �لقلو^ �تلني، 
. يرّكز على حب 

فاعملوا أن سّر جناحه ال يكمن M كثرة الُعدة والعتاد 
العظيم  بكتابه  كليًة  منوٌط  جناحه  وإمنا  واألصحاب، 
املّتسم مبحاسن ومزايا ال ميكن أن يقف M وجهها مقاوم 
وال معارض  ملدة طويلة، بل ال مناص له من الرجوع 

إليها وقبو=ا M نهاية األمر.
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ح®  يستطيع  ال  �يث  �خشيته  �هللا 
8قسى �لنا¢ قلًبا �8 يقا�مه.

�لفال²   K8سر� من  يعّلم  8َنه  �ثالًثا: 
�لقلو^  مبجامع  يأخذ  ما  ��لرقي 
�ªّير �لنفو¢ بدًال من �8 يوّلد فيها 

نفو�Kً �كر�هية جتاهه.

�مليزU �لثانية
 gملر� قلب   ] يتوّلد  ملا   gشفا فيه   �8َ
 K8مو  ] �شبها�  �سا�¢  من 
بلغ  مهما  �إلنسا�   �8 �لو�قع  �لدين. 
من �لتر0ّ< ��الËطاo  فإنه تنتابه من 
حني آلخر Kغبة ملّحة [ معرفة �حلق 
�تصبو نفسه إل�K0@ �حلقيقة. 
نه يريد 
�8 يكتسب طمأنينة فيما يتعلق بذ�� 
�عا£   gِلدعا�� ��لوحِي  تعا�،  �هللا 
�لر�حانية.   Kألمو� من  �غ�ها  �ملعا0 
�لكن �أل0يا� �لباطلة �8 �ملشوَّهة منها 
ليست بقا�K0 على �8 متنحه طمأنينته 
�ملنشو�0، بل تزيد} شكوًكا �شبهاٍ� 
[ هذ} �لقضايا �\امة لديه. فيقو/ يا 
ليت ¥ طريًقا لدفع هذ} �لوسا�¢. 
يقو/ �هللا تعا� هنا: هؤالg سيجد�� 
سو�  �لكرمي.  �لقر��   ] ضالتهم 
نفوسهم  يطّهر  8نه  كيف  Ìد�� 
�سا�¢  من  فيها  Îتلج  ما  كل  من 
�شبها�، �كيف تنجذ^ 
ليه قلوֲדم 

�يث لن يستطيعو� 0ّK} عنها.

�مليزU �لثالثة
س��  على  يّطلع  عندما  �إلنسا�   �

L8م  كيف  �يعر�  تعا�،  �هللا  8هل 
8حر��� مكانة سامية [ �لتقر^ �إل\ي 
��ليقني، �كيف 8نه تعا� كشف \م 
يتم´  فإنه  0قيقة،  0ينية   �Kمعا عن 
 �
بكل قو� لو يتحو/ 
ميانه �لنظر< 

ميا� عملي مبµ على �خل�C ��لعيا�، 
ف�� بعينه ما �K} 8هل �هللا من 8لطا� 
تز�/  ال  �لرغبة  هذ}  قبل.  من  
\ية 
توّلد �ضطر�ًبا �هيجاًنا [ قلو^ كث� 
بأLم  ُيطمئنهم   � ��هللا  �لنا¢،  من 
ضالتهم  �لكتا^  هذ�   ] سيجد�� 
�ملنشو�0، 
. مينحهم �لطمأنينة �لقلبية 
��\د�ية �حلقيقية �لH توصلهم برֲדم، 
�عندما يدK@ �لنا¢ �8 �لقر�� �لكرمي 
يوصل  �لذ<  �لوحيد  �لكتا^  هو 
�إلنسا� بربه، �ليس هنا@ 8ّية �سيلة 
8خر�، فسو� يندفعو� 
ليه تلقائًيا.

 
�مليزU �لر�بعة

عقو\م  تكو�  َمن  �لناِ¢  �ِمَن 
0قائق  ֲדا  يستوعبو�  فال  سطحية 
�لترقيا�  هي  
منا � ��لوجد��،  �لعلم 
�لكي  8نظاKهم،  جتذ^   Hل� �ملا0ية 

� �حلق  gلبسطا� gيهتد< مثل  هؤال
بأنو�|  �لكتا^  هذ�   ] �هللا  َ�َعَدهم 
�لِنعم ��لCكا�، فمن �من به نا/ من 

�هللا نعًما �8فضاًال �حّقق بعونه تعا� 
ال  �لذين  �لعامة   gفهؤال ما0ًيا.  Kقًيا 
 gألشيا� حقائق   @�K0
 على   ��Kيقد
�نتائجها  تأث�ها   �
 ينظر��  
منا �
�ملا0<  �لرقي  8نو�|  س���  حينما 
فإLم  �لكتا^  هذ�  بتصديق   oملنو�
سو� يؤمنو� به Kغبًة [ هذ} �لنعم 

�ملا0ية .
للقر��  �ألKبع  �ملز�يا  تدبرنا هذ}   �.

 Xكنا 8نه £ يز0هر �إلسالK08 لكرمي�
بفضل  
ال  �خر،  0ين   >8 �ال  بل 
فالذين  ��لكماال�.  �ملز�يا  هذ} 
كانو� K8& طبًعا �K8هف حًسا قبلو� 
فيها  �مبا  بتعاليمه  ��نتفعو�   Xإلسال�
�8ما  �¸لص.  صا0&  نصح  من 
�لذين £ ميلكو� طبائع حساسة ֲדذ} 
�لدKجة �طمأنو� مبا [ �لكتا^ �لكرمي 
 Ð08 من 08لة عقلية، �8ما من كانو�
برÑية  فاتعظو�   �Kًشعو� حًسا  منهم 
 Kتطو من  �لكرمي  �لقر��   u8حد ما 
مدهش �عظيم [ 8خال& �ملسلمني، 
�ما تشرفو� به من �لوصا/ باهللا �، 
�8ما �لذين كانو� 8غلظ �لنا¢ طباًعا 
طريق  عن   Xإلسال� بصد&  8يقنو� 
ما0<  Kقي  من  �ملسلمو�  حققه  ما 
فيه  فدخلو�  �لقر��،  تعاليم  بفضل 

8فو�ًجا.
قوله  على  �عتر�ًضا  �لبعض   K8ثا لقد 
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تعا� (شفاg ملا [ �لصد�K) �قالو�: 
فما   ،Òلدما�  ]  Kألفكا� تتولد  
منا 
 ] ملا   gشفا بأنه  قوله  من  �ملر�0 

�لصد�K �8 �لقلو^؟
�لر�حانية   Kألمو�  �
 ��جلو�^: 
.�� صلة �ثيقة بالقلب، �قد شهد 
بتجاKֲדم  �هللا  8هل  �يع  .لك  على 
�لشخصية. �كما 8ننا ال نقدK على �8 
نعلم باملقاييس �ملا0ية   ماهية �لر�²، 
عالقة،  من  �جلسد  �بني  بينها  �ما 
كذلك من �ملستحيل �8 نعر� ماهية 
 Xباستخد� بالقلب  �لر�²  عالقة 
من  لنا   Çمنا فال  �ملا0ية.  �لقو�نني 
 gهؤال بشها�0  �نوقن  نصّد&   �8
 ^Kبتجا بَأنفسـهم  مّر��  �لذين 
Óمعـو�  هم  ��لذين  �Kحـانية 
 Kعلى �8 للقـلب صلًة يقينية باألمو

�لر�حانية.
 Òلدما�  ] تتولد   Kألفكا� كو�  8ما 
فال يتعاK¾ مع كو� �لقلب .� صلة 
�ملمكن  من   .
 بالر�حانيا�،  قوية 

متامÔ �8 يكو� لبعض �لتغ��� �لو�قعة 
 Kعلى كو� �ألفكا Çتأث� خا Xبالد
 �.  Xلد�  �8 �مبا  فاسد�.   �8 صاحلًة 
صلة بالقلب فقد يكو� �لقلب مؤثًر� 
تأثً��   Kألفكا� على  �لشكل  ֲדذ� 
خفًيا. � 
نه من �لبديهي �8 �لغذ�g له 
تأث� قو< على 8فكاK �إلنسا�، �هذ� 
�لتأث� �لغذ�ئي على �لنفس ال ªصل 
صلة  له  �لذ<   Xلد� طريق  عن  
ال 
نستطيع  �هكذ�  بالقلب،  ��ضحة 
 .Kمنبع لألفكا Ôلقو/ بأ� �لقلب 8يض�
�لقد .كر �لقر�� هذ� �ملع´ [ مكا� 
�خر مبينÔ �8 �لغذ�g �لطيب له صلة 
عميقة باألعما/ �لصاحلة حيث قا/: 
�لطيبا�  من  كلو�  �لرسل  8يها  ﴿يا 

��عملو� صاحلا﴾ (�ملؤمنو�: ٥٢)

َفِبَذِلَك  �ِبَرْحَمِتِه َ �هللا  ِبَفْضِل  ﴿ُقْل 
َيْجَمُعوَ#﴾  ا  ِممَّ َخْيٌر  ُهَو  َفْلَيْفَرُحو� 

(يونس: ٥٩)

�لتفسـ7: 
8< �8 هذ} �لِنَعم 
منا ُتنا/ بفضل �هللا 
�توفيقه، �ال 8حد يستطيع حتصيلها 
بقوته �جهو0}. فمن كا� يؤمن باهللا 
ال ينبغي له �8 يزهَو بثر�ئه �8 يفاخر 
بعش�ته، 
. ال ��� \ذ} �ألشياg �ال 
من  تعا�  �هللا  يهبه  ما   g��
 \ا  قيمة 
فضله �tKته، �
منا على �إلنسا� �8 
يفر² �يفخر على �ألشياg �لH 8ّكد 

�هللا على صحتها �منفعتها.
(هو  تعا�  قوله   ] �لغائب  �ضم� 
 �8 �إل\ي  �لفضل   �
 يرجع  قد  خ�) 

� عملية �حلصو/ على �لفضل، �قد 
يرجع 
� �لقر�� �لكرمي �لذ< قد سبق 
�لكالX عنه �نًفا، ��ملر�0: 8نكم تسألو� 
�8نتم �ملغر���K بأمو�لكم �عشائركم: 
�هو  ملحمد  �لغلبة  ستتحقق  كيف 
8ال  جاهÔ؟  �8ضعفكم  ماًال  �0نكم 
8عطينا}  �لذ<  �لسال²   �8 فاعلمو� 
يفو&  
نه � �لقر��  سال²  هو  %مًد� 
�ثر���  8سلحة  من  لديكم  ما  كل 

صلة  له  الذي  الدم  طريق  عن  إال  ال cصل  النفس  على  الغذائي   hالتأث وهذا 
واضحة بالقلب، وهكذا نستطيع القول بأن القلب أيًضا منبع لألفكار. ولقد ذكر 
القرآن هذا املعM t مكان آخر مبيًنا أن الغذاء الطيب له صلة عميقة باألعمال 
الصاحلة حيث قال: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا﴾ (املؤمنون: ٥٢)
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�ال  سالحكم  يصمد  �لن  �عشائر، 
هذ�  �جه   ] جاُهكم  �ال  ثر�Ñكم 
��لغلبة  �لفو�   �
 بل   ،Kجلبا� �لسال² 

سيكونا� حليَفْي %مد �حد}.
 Hل� �حلقيقَة   |َ�َK8 �ما  8عَظَم  ما 
هنـا،  �لكـرمي  �لقر��  يذكـرها 
حيـث يقو/: 
� �حلقائق �لر�حانية 
هي �لH تعلو على �ملا0يا�. ال شك 
�8 �حلق يبد� [ �8/ �ألمر 8ضعف 
شيg [ �لوجو0، �لكنه ينتصر على 
 @K08 خر �ملطا�. لو� ] gكل شي
 gلنا¢ هذ} �حلكمة ملا �ثر�� �ألشيا�

�ملا0ية على �حلقائق �لر�حانية قط.

ِمْن  َلُكْم  �هللا   aَْنَز&َ َما  َ&1ََ&ْيُتْم  ﴿ُقْل 
dٍeْ1 َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَر�ًما َ�َحالًال ُقْل 
 ﴾#َ�iَهللا &hَِ# َلُكْم َ&gْ َعَلى �هللا َتْفَتُر

(يونس: ٦٠)

�لتفسـ7:
لقد 8علن من قبل �8 %مًد� قد �8× 
�لشكو@،  من  �لقلو^  يطهر  كتاًبا 
بذكر  .لك  عن  يCهن  بد8  ��آل� 
عا�0 كانت �Kئجة بني �لكفاK، �ما 
كا� بيدهم 8< 0ليل على صحتها 
ال 
L8م �جد�� �باgهم كذلك يفعلو�، 
ֲדا،  تطمئن  كانت  ما  عقو\م  بينما 
حتليلها   �8  gألشيا� حترمي  عا�0  �هي 

�0منا 0ليل.
8هم  من  هو   Xلطعا�  �8 �لو�قع 
 �8� للنا¢،  �ألساسية  �لضر�Kيا� 

Kشا0هم [ شأنه هو من �لو�جبا� 
�أل�لية [ كل 0ين، �لكن £ يكن 
لد� �لكفاK بل لد� �لعا£ كله 8< 
�لصد0،  هذ�   ] كامل  سليم  تعليم 
 ،��gشا ما  ªّللو�  كانو�  ألLم 
�ال  قانو�  �0منا   ��gماشا �ªّرمو� 
ضابط. �ما كا� �لعقل ل�ضى ֲדذ} 
 gُلشي�  Xَّرª  �8 Ìب   .
 �لفوضى. 
 �8 ُخلقي   �8 طّبي  برها�  على   gًبنا

منا يكو�  gحا«، أل� حترمي �لشي�K
لوجو0 عيب فيه من هذ} �لنو�حي، 
�عتباطًيا  حترميًا   gألشيا� حترمي  �لكّن 
عبًثا  خلقها  قد  �هللا  �كأ�   µيع
�لعا�0  هذ}  �مثل  هد�.   >8  ��0
�لفوضوية ال بدَّ من �8 تبث �لشكو@ 
[ قلو^ �لنا¢. �ال يستطيع 8< 0ين 
�لقضاgَ على هذ} �لشبها� 
ال �لذ< 

يبني للتحليل ��لتحرمي قو�عد %ّد�0 
حكيمة يقبلها �لعقل �لسليم مقتنًعا، 
سائر  عن  ميتا�  �حد}   Xإلسال�  �
�
لذلك  �ضع   .
 �مليز�،  ֲדذ}  �أل0يا� 
يسمح  فال  �حكيمة،  معينة  قو�عد 
 �Kبصو حتليلها   �8  gألشيا� بتحرمي 

عشو�ئية.
  Kلكفا�  �
 سؤ�ال  بذلك  �ّجه  كما 
يقو/: ما هو �لسبب �g�K عد��تكم 
لإلسالX؟ هل هنا@ عا��0 �8 تقاليد 
�مفيد�  نافعة  �هي  عنها  ينهاكم 
حني  مثًال  تغضبو�  هل  �لو�قع؟   ]
 gألشيا� حترمي  عن   Xإلسال� ينهاكم 
كانت  لقد  سبب؟  �0منا  حتليلها   �8
��لسخافة  �لتفاهة  من  هذ}  عا0تكم 
تتركوها   �8 لكم  بد  �يث كا� ال 
�لنهي  نز/   gسو� غد،  بعد   �8 غًد� 
عنها [ �لقر�� X8 ال. �
.� فيجب 
 gلسما� هد<  بنـز�/  تفرحو�   �8

بدًال من �8 تسخطو� عليه.

املاديات.  على  تعلو  ال|  هي  الروحانية  احلقائق  إن 
 M األمر أضعف شيء أول   M يبدو أن احلق  ال شك 
الوجود، ولكنه ينتصر على كل شيء M آخر املطاف. 
املادية  األشياء  آثروا  ملا  الناس هذه احلكمة  أدرك  لو 

على احلقائق الروحانية قط.


