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 ورمحة الضال�، ظلامت من به هدا� نورا القر�ٓن جعل ا�ي � امحلد
 العز�ز هللا كتاب اكن ملا فٕانه وبعد؛ و�ا�، معى لك داء من وشفاء

 العربیة أ�سالیب �ىل ٕا�زا� اق�ضت و�ل عز حمكته واكنت كذ�،
 الظاهر و واملبني، وا�مل واخلاص العام وفهيا ا�لغویة، واملعاين
 ف�ه ت�شابه وما ف�ٔكرث، و�ني حيمتل وما و�ا، حيمتل وما ،واملؤول
  ..الوجوه ف�ه وتتعدد املعاين

  
 ب�ٔیدي وی�ٔ�ذ احلا�ر�ن، �لیه لیدل ذاته يف ٕاجعازه جحة محل فقد ��

  ..بیانه وكامل هدایته لنور الشارد�ن

  
 وبالغته القر�ٓن ةظمع �ال� من لنع�ش املوضوع هذا ا�رت� هذافقدل  

  .واحلقائق لٔ�مور عرضه وحسن
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  من ٔ��اج�ب السور القر�ٓنیة سورة احلج

   

  يف سورة احلج�لق هللا س�ب�انه وتعاىل لٔ�ج�ة كام �اء 

ٔ�مجل هللا عز و�ل ٔ�طوار �لق إال�سان يف مواضع من كتابه وفصلها 
يف مواضع ٔ�خر؛ لبیان قدرته س�ب�انه وتعاىل �ىل البعث و�ريه، مفن 

هَاِ�ُمكْ َ�لْقًا ِمْن بَْعِد َ�لٍْق : مواضع إالجامل قو� تعاىل لُُقُمكْ ِيف بُُطوِن ��م� َخيْ
  .]٦:الزمر[ِيف ُظلَُماٍت ثَالٍث 

ومن ا�ٓ�ت اليت ٔ�وحض هللا فهيا ت� أ�طوار �ىل التفصیل قو� تعاىل  
�� َ�لَْق�َاُمكْ : (يف سورة احلج

�
ْن ُكْنُمتْ ِيف َریٍْب ِمَن الَْبْعِث فَا

�
َا الن�اُس ا َ� ��هي�

�َْريِ ُمَ�ل�َقٍة ِمْن �َُراٍب ُمث� ِمْن نُْطَفٍة ُمث� ِمْن �َلََقٍة ُمث� ِمْن ُمْضَغٍة ُمَ�ل�َقٍة وَ 
رُِجُمكْ ِطْفًال ُمث�  َىل ��َ�ٍل ُمَسّمًى ُمث� ُخنْ

�
َ لَُمكْ َونُِقر� ِيف اْ��ْرَ�اِم َما �ََشاُء ا ِلُنَبّنيِ

مكُْ    ]. ٥:احلج)[ِلَتْبلُُغوا ��ُشد�

وقد ذ�ر هللا تعاىل ت� أ�طوار مع �ذف بعضها يف سورة �افر، 
ي َ�لََقُمكْ : فقال ِ رُِجُمكْ ُهَو ا�� ِمْن �َُراٍب ُمث� ِمْن نُْطَفٍة ُمث� ِمْن �َلََقٍة ُمث� ُخيْ

مكُْ    ]. ٦٧:�افر[ِطْفًال ُمث� ِلَتْبلُُغوا ��ُشد�

ٔ�نه ملا اكنت �ٓ�ت سورة احلج �اءت يف : وهللا ٔ��مل - والع� يف ذ� 
  . معرض الرد �ىل م�كري البعث اق�ضت التفصیل يف ذ�ر أ�طوار لكها
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: وفّصل يف احلج فقال:" الربهان يف م�شابه القر�ٓن"يف  رماينالك قال
�� َ�لَْق�َاُمكْ ِمْن �َُراٍب 

�
َوِم�ُْمكْ َمْن یََتَوىف� فاق�ىض إالجامل  - ٕاىل قو�  - فَا

احلذف، والتفصیل إالثبات، جفاء يف لك سورة مبا اق�ضاه 
  . والبال�ة إالجياز وإالطناب. احلال

كام ٔ�نه جيب �ىل  -: يف إالتقان الس�یوطي نق�ف�  - الزخمرشي قال
البلیغ يف مظان إالجامل ٔ�ن جيمل ویوجز، فكذ� الواجب �لیه يف 

  .موارد التفصیل ٔ�ن یفصل و�ش�بع

   

  

ٕاّن القر�ٓن الكرمي ال َخيلوا ِمَن إالشارات العلمّیة الَعظمية واليت �َشهَُد 
َ�لِق إال�سان َوُهَو ِيف  �لهيا الِعُمل احلدیث، َوِمن هِذِه املُعِجزات ِيهَ 

بطِن ٔ�ّمِه ، �ِ�َ ُهناَك ُمعِجَزة �لمّیة ِيف هِذِه ا�ٓیة واليت تت�ّدث َعن 
َطوِر إال�سان ُم�ُذ بدایِة �لقه ٕاىل ٔ�ن ٔ�صبح ٕا�ساً� ُم�اكِمًال، وهذا 

 إالجعاز قَد حتّدى العلامء �لوصف ا�ي ال م�یل �
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 ٔ�ن طوِر إال�سان یَمر ِبعّدِة تبني مرا�ل �كو�ن اجلنني يف القر�ٓن  
  :َمراِ�ل ٔ�ساس�ّیة ُم�سلس� َوِيهَ 

  

والنطفِة َمعناها ِيهَ ختالُطِ ماِء الّرُ�ل َمع ماِء املرٔ�ة َعن َطریِق : النطفة 
امجلاع؛ حبیث یصب�ان نُطَفة، َوِمن َجعاِئِب قدرِة هللا تعاىل ٔ�ّن ِتعداِد 

َح�وان ) ٣٠٠-٢٠٠(احلیوا�ِت املَنَِویّة اليت تفِرزها اِخلصَیتان ما بني 
ة تَُقوُم �ىل ٕانتاج بُویَضٍة واِ�َدة �لهيا �ج م�وي ِيف اُ�فَعِة الوا�دة، واملر�ٔ 

ُمِشع، والَمكّیات الهائ� اليت تَِصُل ٕاىل قَ�اِة فالوب، ال خيِرتُق هِذِه 
البویضة ِسوى ح�وان م�وي واِ�د ِلَتكو�ن بُویَضة ُملقّ�ة تُعرُف 

  .یومًا تَتَكّون الَعلََقة �١٤لنطفة، وبعَد مرور 

  

لق مخس مّراٍت ِيف القر�ٓن الكرمي، َوِيهَ �َش��ه ُذِكرت لكَمِة �َ : العلقة
بقطَعِة العلق اك�ِم اجلامد ٔ�و اك�ودة اليت تَع�ُش ِيف الِربَك 

واملُس��قعات، َوُهَو ٔ�قَرُب َوصٍف ِلطوِر إال�سان ِعنَدما تتاك�ر اخلال� 
ّرِحم، َویبَقى َوتنَقِسم ِلُتصِبَح عباَرة َعن ُكتَ�ٍ ِمَن اخلال� َوتََتَعلُّق جبداِر ال

هذا الَطور ٕاىل الیوم أ�ربعني، وما یَُمّزي العلقة ٔ�ّهنا تتكّون ِمن طبق�ني 
  ). َوِيهَ اليت َخيِلُق ِفهيا هللا إال�سان(، وداِ�لّیة )ُمَغذیة و�ٓلكة(�ارج�ّة 
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ُذِكَرت لكَمِة ُمضَغة ِيف القر�ٓن الكرمي ثالث مّراٍت َوِيهَ تَدل : املُضَغة
غَرية ِمَن ا�لّحم بقدِر ما یَمَضَغُه إال�سان، وتبدٔ� هِذِه �ىل ِقطَعٍة صَ 

تبدٔ� ِمَن : مضغة �ري خملّقة: املَرَ�� ِيف أ�س�بوع الثالث مبر�لتني ُهام
أ�س�بوع الثالث َحّىت الرابع، وال �كوُن يف هذه املر�� ُهناَك ٔ�ي ُظهوٍر 

  . ٔ�ِيّ ُعضو وِ�از

  

� ِمن ِبدایِة أ�س�بوع الرابع َحّىت الشهر تبدٔ� هِذِه املَر�َ : ُمضَغة ُمَ�لّقة
الثالث، وهناك تَغّرياٍت ُمدِهَشة �لجنني، َو�َمنُو اخلال� وت��ز لیصبح 

وا�لیل �ىل هذا أ�مر قَوِل هللا .ِعبارة َعن ٕا�سان قومي صغُري احلَِجم
  :  تعاىل

ْن ُكْنُمتْ ِيف َریٍْب ِمَن الَْبْعِث فَ (
�
َا الن�اُس ا �� َ�لَْق�َاُمكْ ِمْن �َُراٍب ُمث� ِمْن َ� ��هي�

�
ا

َ لَُمكْ َونُِقر� ِيف  �َقٍة ِلُنَبِنيّ نُْطَفٍة ُمث� ِمْن �َلََقٍة ُمث� ِمْن ُمْضَغٍة ُمَ�ل�َقٍة َو�َْريِ ُمَ�ل
رُِجُمكْ ِطْفًال ُمث� ِلَتْبلُُغوا ��  ى ُمث� ُخنْ َىل ��َ�ٍل ُمَسم�

�
ُمكْ اْ��ْرَ�اِم َما �ََشاُء ا ُشد�

َىل ��ْرَذِل الُْعُمِر ِلَكْ�َال یَْعَملَ ِمْن بَْعِد ِ�ْملٍ 
�
َوِم�ُْمكْ َمْن یَُتَوىف� َوِم�ُْمكْ َمْن �َُرد� ا

َذا ��ْ�َزلْنَا �َلَْهيَا الَْماَء اْهَزت�ْت َوَربَْت َو��نَْب�َْت 
�
َش�ْ�ًا َو�ََرى اْ��ْرَض َهاِمَدًة فَا

یجٍ  ّ َزْوجٍ َهبِ   . ٥:سورة احلج) ِمْن ُلكِ
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ِيف هذا الطور تَتَحّول ِقطَعِة املُضَغة َوِيهَ ِعباَرة َعن ِقطَعِة لَِحم : العظام
ٕاىل هیَلك َعظِمي ِيف أ�س�بوع السابعِ َحتدیدًا لیُكوَن �ىل َشِلك ُصوَرٍة 

  .�ساُء العظام ��لحِم والعضالت. �َٓدم�ّة

  

رُِجُمكْ ِطْفًال (یقول تعاىل ): �ش�ِٔة اجلنني(  فِفي ِبدایَِة أ�س�بوع ) ُمث� ُخنْ
التاسع تُصِبُح أ�عضاء �اِهَزًة ب�ٔن تَُقوَم ِبوظائِِفها، ويف هِذِه املَرَ�َ� یَنُفُخ 

قاِبلّیة . هللا تعاىل الروح �ىل اجلنني بَعَد مروِر ٔ�ربعِة ٔ�شهر من امحلل
ٔ�س�بوع السادس والعرش�ن �َس�َتطیُع اجلنني الع�ش ِيف ا: احلیاة �لجنني

�ارَج الرمح َوقَد اكَتَمَل نُُمّو أ��زة، وبتقد�ِر القر�ٓن الكرمي َمرَ�َ� 
ُ�ُ َوِفَصاُ�ُ ثَالثُوَن َشهًْرا: (امحلل واحلضانة بثالثني شهرًا ِبَقوِ� تعاىل ) َمحْ

  .١٥:سورة أ�حقاد

) َوِفَصاُ�ُ ِيف �َاَمْنيِ :(  �اَمني بقوِ� تعاىل وبّني هللا تعاىل احلضانة ب�ّٔهنا 
شهر �ساوي  ٢٤شهر من  ٣٠، و�لتايل ِعنَد طرحِ ١٤:سورِة لقامن

ٔ�شهر، وهذا یَُدّل �ىل ُقدرِة اجلنني �ىل الع�ش �لشهِر السادس،  ٦
ولكن حيتاُج ٕاىل الَوِقت لی�ٔ�َذ الِغذاء والطعام ِمَن أ�م َعن َطریِق 

ویصبح ٔ�كرث وزً�، و�كون �ازُه املناعي وأ�عضاء ٔ�یضًا  املَش�ميَة لیكرب
  .ٔ�قوى
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  تصو�ر سورة احلج لقضیة البعث

سار القر�ٓن الكرمي �ىل أ�سلوب نفسه يف ٕاثبات البعث وال�شور وهو 
�س�تعرض �ٓ�ت الكون الصغري ا�ي یت�ٔلف من ٔ�صغر ٔ�جزاء ا�رة 

  : وجزیئاهتا، قال تبارك وتعاىل

َا  �� َ�لَْق�َاُمكْ ِمْن �َُراٍب ُمث� ِمْن ﴿َ� ��هي�
�
ْن ُكْنُمتْ ِيف َریٍْب ِمَن الَْبْعِث فَا

�
الن�اُس ا

َ لَُمكْ َونُِقر� ِيف  �َقٍة ِلُنَبِنيّ نُْطَفٍة ُمث� ِمْن �َلََقٍة ُمث� ِمْن ُمْضَغٍة ُمَ�ل�َقٍة َو�َْريِ ُمَ�ل
ى َىل ��َ�ٍل ُمَسم�

�
ُمكْ  ا��ْرَ�اِم َما �ََشاُء ا رُِجُمكْ ِطْفًال ُمث� ِلَتْبلُُغوا ��ُشد� ُمث� ُخنْ

َىل ��ْرَذِل الُْعُمِر ِلَكْ�َال یَْعَملَ ِمْن بَْعِد ِ�ْملٍ 
�
َوِم�ُْمكْ َمْن یَُتَوىف� َوِم�ُْمكْ َمْن �َُرد� ا

َذا ��ْ�َزلْنَا �َلَْهيَا الَْماَء اْهَزت�ْت 
�
َوَربَْت َو��نَْب�َْت  َش�ْ�ًا َو�ََرى ا��ْرَض َهاِمَدًة فَا

یٍج﴾  ّ َزْوجٍ َهبِ   )٢٢/٥: ُسوَرُة الَْحجِّ (ِمْن ُلكِ

ٔ�ْي، ٕان كنمت يف ریب من احلرش وال�شور، فانظروا ٕاىل هذا احلدث  
 :ا�ي یقع يف ماهیتمك، وت�ٔملوا هذا ا�لیل أ�نفيس ا�ٓيت

ٕان هللا عّز و�ّل �لقمك �دئ أ�مر من �راب، وصنع مخرية ماهیتمك 
بعض العنارص املبثوثة يف أ�رض، و�لط هذه العنارص ببعضها  من

مكّوً� مهنا حساء �روتی���ا، مث نفخ الروح فهيا لتتحول ٕاىل قطرة من ماء 
�ني، مث ٕاىل �لقة مفضغة خملقة و�ري خملقة، وعندما ٔ�صبحمت مضغة 
�لقمك ٔ�و ٔ�ما�مك؛ ٔ�ي سقط بعضمك من بطن ٔ�مه ق�ل اس�تكامل مدة 
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مكل بعضمك ا�ٓخر مسريته ؤ��ذ صورة تناسب بذرة امحلل، واس�ت
  .”ٔ�حسن تقومي”ماهیته و�ل رشف التكرمي �ّرس 

  

من سورة احلج حموري  أ�وىلوالعرش�ن  أ�ربعا�ٓ�ت  تضمنتوقد 
اخللق والبعث، وتبدٔ� ٕ�نذار الناس من السا�ة والت�ذ�ر من الریب 

 .عث من يف الق�ورریب فهيا، وان هللا یب فهيا، وتو�ید السا�ة مبا ال

لك الناس، الس��  ٕاىلوالعرش�ن �ام  أ�ربعواخلطاب يف هذه ا�ٓ�ت 
ال تؤمن �يشء من املعاد رمغ  ٔ�ووان العرب يف اجلاهلیة اكنت ال تعرف 

، لك�ه ل�س معیدا، و�� شّدد القر�ٓن ٕامياهنا �� ٕالها �القا وم�دئنا
وقد اكن نفي املعاد  �ىل عق�دتني نفي الرشك وتو�ید املعاد والبعث،

  .والبعث وتو�ید الرشك هام حموري د�نة العرب املرشكني يف اجلاهلیة

حمور خطاب القر�ٓن هو  ٔ�ن�ىل  أ�ملاينویؤكد نو�كه املس�رشق  
  .املعاد يف ب��ة مل �كن تعرف ٔ�و تؤمن �ملعاد

  

ومضن ت� ا�ٓ�ت ی��قل القر�ٓن اىل ختصیص خطابه بف�ة من هؤالء  
ح�ث تبدٔ� بقو� "  ٤" و�شمل ا�ٓیة "  ٣" بدٔ� من ا�ٓیة الناس وت 

ومه ف�ة جتادل �دل اخلصومة ول�س �دل �ق�اع " ومن الناس"تعاىل 
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ٔ�هنا ال �س��د اىل �مل بل اىل التقلید واالتّباع، �� ال جيادهلم القر�ٓن 
اىل خطاب الناس �امة ح�ث یبدٔ� بقو� تعاىل " ٥"بل یعود يف ا�ٓیة 

مس�تدال �ىل البعث واملعاد �ل�ش�ٔة �وىل لٕال�سان " الناس� ٔ�هيا "
�ل املسمى �، اب، مث �ل�ش�ٔة الثانیة � يف أ�ر�ام، مث يف ا�ٔ من الرت 

ویقرن ت� املسرية يف اخللق ٕ�ح�اء �رض بعد موهتا ٕ��زال املاء �لهيا 
  .فهتزت و�ربو

 

البعث بصفة ٔ�و امس ويف ا�ٓیة السادسة �ربط بني احلیاة بعد املوت ٔ�و 
نه س�ب�انه وتعاىل هو احلق ويف ا�ٓیة ق � تعاىل ؤ�نه حييي املوىت �ٔ احل

السابعة یؤكد ٔ�مر السا�ة ویقرنه �لبعث من الق�ور لك�ه یعود يف ا�ٓیة 
بتخصیص اخلطاب اىل ف�ة ٔ�خرى من الناس، " ١٣"ا�ٓیة  ٕاىل" ٨"

ا�نیا، ويه جتادل ويه ف�ة ٔ�صاهبا الغرور مبا اعتقدت ومبا �س�ت من 
هللا يف اخللق والبعث واملعاد و�دهلم هذا ال �س��د اىل �مل او هدى 

و�رى املفرسون ٔ�ن هذه . او كتاب م�ري كام یصف القر�ٓن ٔ�حواهلم ت�
ب�ٔهنم مه رؤساؤمه ب�� الف�ة " ٣"الف�ة ختتلف عن �وىل يف ا�ٓیة 

  ."ش�یطان مرید وی��ع لك"�وىل مه ٔ�تباعهم لقو� تعاىل يف وصفهم 
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صىل هللا �لیه "وقد دٔ�ب العرب املرش�ون يف حماججهتم �لنيب الكرمي 
والقر�ٓن العظمي �ىل �دم �س��اد اىل �مل او هدى ٔ�و " وا� وسمل

كتاب م�ري، ٔ�هنم ٔ�م�ون مل یقرٔ�وا كتا� ومل �س�ت�ريوا بنور العمل � �مل 
ة فٕاهنا مل �كن هلم �مل الكهانة ا�ي ضعفت جحته ٔ�مام القر�ٓن ؤ�ما البال�

وٕامنا سلیقة فُطروا �لهيا و�� مل حياججوا القر�ٓن يف بالغته، وقد فعلها 
من بعدمه ٔ�قوام يف �رخي �سالم ممن ٔ�طلق �لهيم الز�دقة بعد ان 

  .صارت البال�ة �مل وا�لغة قوا�د وقد ُدحضت جحهتم

 

من ٔ��ل تو�ید  "٥"واذا اكن القر�ٓن حياجج الناس �امة �خللق يف ا�ٓیة 
البعث واملعاد، فانه الحياجج هذه الف�ة من الناس اليت ٔ�صاهبا غرور 
الكسب ور�د الع�ش و�رب عهنا ٕ�ثناء العطف وهو التب�رت يف قو� 

يف " ٢٤"اىل " ١٤"بل رشع القر�ٓن يف ا�ٓ�ت من " �ين عطفه"
" ١٤"تو�ید املعاد والبعث واجلنة والنار �حقائق يف الكون، و�امتة �ٓیة 

فالبعث " ٕان هللا یفعل ما �رید"اليت تبدٔ� �لتو�ید تؤكد هذا يف قو� 
واملعاد واجلنة والنار ید�ل يف ٕارادة هللا تعاىل، ويه �� حقائق يف 
الكون ٔ�هنا من اخللق �حلق وتو�ید من �الل البعث واملعاد �ىل ٔ�ن 

ق �لق الساموات و�رض مل �كن لهوا ومل �كن �طال بل هو اخلل
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احلق ا�ي یرتتب �لیه وی�ش�ٔ عنه احلق يف الثواب والعقاب يف البعث 
  .واملعاد

�� َ�لَْق�َاُمكْ ِمْن : قال تعاىل
�
ْن ُكْنُمتْ ِيف َریٍْب ِمَن الَْبْعِث فَا

�
َا الن�اُس ا ﴿َ� ��هي�

َ �َُراٍب ُمث� ِمْن نُْطَفٍة ُمث� ِمْن �َلََقٍة ُمث� ِمْن ُمْضَغٍة ُمَ�ل�َقٍة  �َقٍة ِلُنَبِنيّ َو�َْريِ ُمَ�ل
رُِجُمكْ ِطْفًال ُمث�  ى ُمث� ُخنْ َىل ��َ�ٍل ُمَسم�

�
لَُمكْ َونُِقر� ِيف ا��ْرَ�اِم َما �ََشاُء ا

َىل ��ْرَذِل الُْعُمِر ِلَكْ�َال یَْعَملَ 
�
ُمكْ َوِم�ُْمكْ َمْن یَُتَوىف� َوِم�ُْمكْ َمْن �َُرد� ا ِلَتْبلُُغوا ��ُشد�

َذا ��ْ�َزلْنَا �َلَْهيَا الَْماَء اْهَزت�ْت  ِمنْ 
�
بَْعِد ِ�ْملٍ َش�ْ�ًا َو�ََرى ا��ْرَض َهاِمَدًة فَا

یٍج﴾  ّ َزْوجٍ َهبِ   ).٢٢/٥: ُسوَرُة الَْحجِّ (َوَربَْت َو��نَْب�َْت ِمْن ُلكِ

 

لقد ورد يف �ٓخر ا�ٓیة، ٔ��مك �رون أ�رض ؤ�هنا هامدة قا�� �اجزة 
اء، وما ٕان نُزنل �لهيا املاء الغز�ر من السامء، حىت عن إالنبات والعط

. تبدٔ� �حلركة و�هزتاز، ف�ن�ت نباهتا بقوة، و�منو زرعها �شلك رسیع
ٔ��ل، وخيلق هللا س�ب�انه زو�ني من لك يشء، و�رمس ید القدرة 

  .مشاهد من امجلال �البة �هبج القلوب و�هبر أ�نظار

 

الكون عن ٕاقامة ح�اة بعد املوت ٔ�َو یعجز القد�ر املطلق ا�ي ٔ�قام 
 لبين �ٓدم ؟
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ٍء قَِد�ٌر﴾  ّ َيشْ �ُه �ََىل ُلكِ ِيي الَْمْوَىت َو��ن �ُه ُحيْ ﴿َذِ�َ ِب��ن� َهللا ُهَو الَْحق� َو��ن
؛ جفمیع ما �رونه حّق ٔ�نه من هللا تعاىل، هو )٢٢/٦: ُسوَرُة الَْحجِّ (

لمك قدرته من ا�ي س�یحيي املوىت وهو �ىل لك يشء قد�ر، �كشف 
�الل جتلیات �لقه، ومن �الل تدبريه �ٓالف الوقائع وأ��داث اليت 

  .حتیط �مك

 

ا�ََة �ِٓتَیٌة َال َریَْب ِفهيَا َو��ن� َهللا یَْبَعُث َمْن ِيف الُْقُ�وِر﴾  ُسوَرُة (﴿َو��ن� الس�
؛ ال ریب ٔ�ن لك هذه ا�ٓ�ت �شري ٕاىل ق�ام السا�ة، )٢٢/٧: الَْحجِّ 

�ىل ٔ�ن هللا س�ب�انه وتعاىل س��عث لك َمن يف الق�ور مرة وتؤكد 
  .ٔ�خرى وحيرشمه من �دید

 

ومما هو واحض يف لك هذه ا�ٓ�ت، ٔ�ن هللا تعاىل ٔ�ث�ت البعث من 
�الل أ��داث اليت تقع يف أ�رض اليت نع�ش �لهيا؛ فكام ٔ�نه تعاىل 

رض، حييي البذور وین�هتا يف ربیع �دید بعد تعفّهنا وموهتا حتت ا�ٔ 
فكذ� س�یحيي إال�ساَن ا�ي یت�ٓلك جسده يف القرب وی��عرث؛ يف یوم 

 .البعث وال�شور ا�ي هو ربیعه الثاين
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ٕان اخلالق ا�ي یبعث النبا�ت يف لك ربیع ویفرشها ٔ�مام ٔ�نظار� حمليي 
 .املوىت حمتًا و�عهثم مرة ٔ�خرى

  

 من حقائق فالبعث واملعاد یؤكد ذ� احلق يف الكون واخللق، و�ا فهام
وما �لق�ا السموات "الكون ومن احلق يف اخللق یقول هللا تعاىل 

سورة ا��ان �ٓیة، " و�رض وماب�هنام العبني ما �لق�اهام ٕاال �حلق 
وما �لق�ا "، وا�ٓیة يف مضميهتا احلق يف البعث واملعاد وقو� ٣٩

سورة " السموات و�رض وما ب�هنام �طال ذ� ظن ا��ن كفروا
، وعندما یظن املرش�ون بباطل اخللق و�دم احلق يف �٢٧ٓیة ص، 

الكون فاهنم ال یظنون �لبعث واملعاد واحلساب وت� جزء من عق�دة 
مرشيك العرب ق�ل �سالم، وهكذا، فالبعث واملعاد من حقائق 

  .الكون ومن احلق يف اخللق

 

و�ىل مس�توى ت� احلقائق الكونیة، ویضاف ا�هيا ال�رشیعیة �كون 
اليت ٔ�عق�ت �ٓ�ت اخللق "  ٣٧" اىل "  ٢٤" احلج، فا�ٓ�ت من 

والبعث واملعاد �كون هذه ا�ٓ�ت يف احلج ويه بذ� ت��ظم يف س�یاق 
احلقائق الكونیة، لكن یضاف ا�هيا ال�رشیعیة، مفن وسائل و�ٓلیات القر�ٓن 
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هو ٕانتظام املوضو�ات يف س�یاق وا�د ولو من طرف خفي رمغ 
  .وقضیاها اخ�الفها يف موادها

  

وو�ه �س�تدالل هبذا ) . املين ( ماء الر�ل : ومن أ�د� �ىل البعث 
ا�لیل �ىل البعث، ٔ�ن املين ٕامنا حيصل من فض� الهضم، وهو اكلطل 
املن�ث يف ٔ�طراف أ�عضاء، فٕاذا ٔ�راد إال�سان ٕاخرا�ه جتمع من ٔ�جزاء 

�دیدًا، فٕاذا البدن، ؤ�خر�ه ماء دافقا ٕاىل قرار الرمح لیتكون ٕا�ساً� 
اكنت هذه أ�جزاء م�فرقة جفمعها، و�ون مهنا ذ� الشخص، فك�ف 

  ميتنع �لیه مجعها مرة ٔ�خرى من الرتاب ؟

  

وقد �كرر هذا ا�لیل يف مواضع ٔ�خر من كتاب هللا مهنا يف سورة 
  ): ٧ -  ٥( احلج

� ٔ�هيا الناس ٕان كنمت يف ریب من البعث فٕا� �لق�امك من �راب مث من {
 من �لقة مث من مضغة خملقة و�ري خملقة لنبني لمك ونقر يف نطفة مث

أ�ر�ام ما �شاء ٕاىل ٔ��ل مسمى مث خنرجمك طفال مث لتبلغوا ٔ�شدمك 
وم�مك من یتوىف وم�مك من �رد ٕاىل ٔ�رذل العمر لك�ال یعمل من بعد �مل 
ش��ا و�رى أ�رض هامدة فٕاذا ٔ��زلنا �لهيا املاء اهزتت وربت ؤ�نب�ت 
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ذ� ب�ٔن هللا هو احلق ؤ�نه حييي املوىت ؤ�نه �ىل * هبیج من لك زوج 
ؤ�ن السا�ة �ٓتیة ال ریب فهيا ؤ�ن هللا یبعث من يف * لك يشء قد�ر 

  .}الق�ور 

  

* ٔ�حيسب إال�سان ٔ�ن یرتك سدى { ) ٤٠ -  ٣٧: ( ويف سورة الق�امة
جفعل م�ه * مث اكن �لقة خفلق فسوى * ٔ�مل یك نطفة من مين ميىن 

، ويف }ٔ�ل�س ذ� بقادر �ىل ٔ�ن حييي املوىت * �ر وأ�نىث الزو�ني ا�
�لق من ماء * فلینظر إال�سان مم �لق { )  ٨ -٥: ( سورة الطارق

  .}ٕانه �ىل رجعه لقادر * خيرج من بني الصلب والرتائب * دافق 

   

  ت�ٔ�ر املسلمني بزنول سورة احلج

 العمل ٔ��رت سورة احلج يف نفوس املؤم�ني عند �زولها، حفثهتم �ىل
  .. وإالميان والصالح

 
ن� : (ومما یدل �ىل ذ� ما �اء عند قو� تعاىل �

�ُمكْ ا �ُقوا َر� َا الن�اُس ات َ� ��هي�
ٌء َعِظٌمي  ا�َِة َيشْ یَْوَم �ََرْوَهنَا تَْذَهُل ُلك� ُمْرِضَعٍة َمع�ا ��ْرَضَعْت * َزلَْزَ�َ الس�
لَهَا ٍل َمحْ َو�ََرى الن�اَس ُسَاكَرى َوَما ُمهْ ِ�ُسَاكَرى َولَِكن�  َوتََضُع ُلك� َذاِت َمحْ

ِ َشِدیٌد    ).�ََذاَب ا��
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ٔ�ورد إالمام ٔ�بو جعفر ا�ن جر�ر مس��د من قال ذ� يف �دیث 

الصور من روایة ٕاسامعیل �ن رافع قايض ٔ�هل املدینة ، عن �زید �ن 
، عن ٔ�يب ز�د ، عن ر�ل من أ�نصار ، عن محمد �ن �عب القرظي 

: " قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل : ر�ل ، عن ٔ�يب هر�رة قال 
ٕان هللا ملا فرغ من �لق الساموات وأ�رض �لق الصور ، ف�ٔعطاه 

ٕارساف�ل ، فهو واضعه �ىل ف�ه ، شاخص ببرصه ٕاىل العرش ، ی��ظر 
  � رسول هللا ، وما الصور؟: قال ٔ�بو هر�رة " . مىت یؤمر 

  
  

قرن عظمي ینفخ ف�ه ثالث : " فك�ف هو؟ قال : قال " قرن : " قال 
والثانیة نف�ة الصعق ، ]  ٣٩٠: ص[ نف�ات ، أ�وىل نف�ة الفزع ، 

والثالثة نف�ة الق�ام لرب العاملني ، ی�ٔمر هللا ٕارساف�ل �لنف�ة أ�وىل 
ف�فزع ٔ�هل الساموات ؤ�هل أ�رض ، ٕاال من . انفخ نف�ة الفزع : ف�قول 

ره فميدها ویطولها وال یفرت ، ويه اليت یقول هللا تعاىل شاء هللا ، وی�ٔم
]  ١٥: ص ) [ وما ینظر هؤالء ٕاال صی�ة وا�دة ما لها من فواق : ( 

ف�سري هللا اجلبال ، ف�كون رسا� و�رج أ�رض ب�ٔهلها ر�ا ، ويه اليت 
قلوب یوم�ذ . ت��عها الرادفة . یوم �رجف الراجفة : ( یقول هللا تعاىل 

، ف�كون أ�رض ، اكلسف�نة املوبقة يف ]  ٨ -  ٦: الناز�ات [ ) واجفة 
البحر ، ترضهبا أ�مواج �كفؤها ب�ٔهلها ، واكلق�دیل املعلق �لعرش 

  .�رحجه أ�رواح 
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و�ش�ب . فميتد الناس �ىل ظهرها ، ف�ذهل املراضع ، وتضع احلوامل 

ا الو�ان ، وتطري الش�یاطني هاربة ، حىت ت�ٔيت أ�قطار ، ف�لقاه
املال�كة ف�رضب وجوهها ، فرتجع ، ویويل الناس مد�ر�ن ، ینادي 

یوم التناد یوم تولون : ( بعضهم بعضا ، وهو ا�ي یقول هللا تعاىل 
) ومن یضلل هللا مفا � من هاد مد�ر�ن ما لمك من هللا من �امص 

  ] ٣٣،  ٣٢: �افر [
  
رٔ�وا ٔ�مرا ف�ی� مه �ىل ذ� ٕاذ انصدعت أ�رض من قطر ٕاىل قطر ، ف 

عظ� ، ف�ٔ�ذمه �� من الكرب ما هللا ٔ��مل به ، مث نظروا ٕاىل السامء 
فٕاذا يه اكملهل ، مث خسف مشسها وخسف مقرها ، وانترثت جنو�ا ، 

وأ�موات : " قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل " مث �شطت عهنم 
 مفن اس�ت�ىن هللا �ني: قال ٔ�بو هر�رة " ال یعلمون �يشء من ذ� 

) من يف أ�رض ٕاال من شاء هللا ففزع من يف الساموات و : ( یقول 
  ؟ ]  ٨٧: ا�منل [

ٔ�ولئك الشهداء ، وٕامنا یصل الفزع ٕاىل أ�ح�اء ، ٔ�ولئك ٔ�ح�اء : قال 
عند رهبم �رزقون ، وقامه هللا رش ذ� الیوم و�ٓمهنم ، وهو �ذاب هللا 

ٔ�هيا الناس اتقوا � : ( یبعثه �ىل رشار �لقه ، وهو ا�ي یقول هللا 
ر�مك ٕان زلز� السا�ة يشء عظمي یوم �روهنا تذهل لك مرضعة عام 

ٔ�رضعت وتضع لك ذات محل محلها و�رى الناس ساكرى وما مه 
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  ) .�ساكرى ولكن �ذاب هللا شدید 
  

�دثنا ا�ن ٔ�يب معر ، �دثنا سف�ان �ن عی��ة ، �دثنا : قال الرتمذي 
ٔ�ن النيب صىل هللا ؛ ن حصنيا�ن �د�ان ، عن احلسن ، عن معران �

� ٔ�هيا الناس اتقوا ر�مك ٕان زلز� السا�ة : ( ملا �زلت : �لیه وسمل قال 
ٔ��زلت : ، قال ) ولكن �ذاب هللا شدید : ( ٕاىل قو� ) يشء عظمي 

: فقالوا " ٔ�تدرون ٔ�ي یوم ذ�؟ : " �لیه هذه ، وهو يف سفر ، فقال 
ابعث بعث النار : ول هللا �ٓدم ذ� یوم یق: " قال . هللا ورسو� ٔ��مل 

�سعامئة و�سعة و�سعون ٕاىل : � رب ، وما بعث النار؟ قال : قال . 
ف�ٔ�ش�ٔ املسلمون یبكون ، فقال رسول هللا " النار ، ووا�د ٕاىل اجلنة 

قاربوا وسددوا ، فٕاهنا مل �كن نبوة قط ٕاال اكن : " صىل هللا �لیه وسمل 
العدد من اجلاهلیة ، فٕان متت وٕاال  ف�ؤ�ذ: " قال " بني یدهيا �اهلیة 

مكلت من املنافقني ، وما م�لمك وأ�مم ٕاال مكثل الرمقة يف ذراع ا�ابة ، 
ٕاين ٔ�رجو ٔ�ن �كونوا ربع ٔ�هل : " مث قال " ٔ�و اكلشامة يف ج�ب البعري 

" ٕاين ٔ�رجو ٔ�ن �كونوا ثلث ٔ�هل اجلنة : " فكربوا مث قال " اجلنة 
فكربوا ، " ٔ�رجو ٔ�ن �كونوا نصف ٔ�هل اجلنة ٕاين : " فكربوا ، مث قال 

  وال ٔ�دري ٔ�قال الثلثني ٔ�م ال؟: قال 
  
  

فاحلث �ىل العمل وز�دة إالميان اكن ٔ�مرا حتفزيً� من مقاصد سورة 
  .احلج الكرمية
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َتِمُعوا : "ومن �ٓ�هتا املؤ�رة ٔ�یًضا قو� تعاىل َا الن�اُس ُرضَِب َم�ٌَل فَاس�ْ َ� ��هي�

ن� ا �
ْن َ�ُ ا

�
لُُقوا ُذَ�ً� َولَِو اْج�ََمُعوا َ�ُ َوا ِ لَْن َخيْ �َن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا�� ِ ��

اِلُب واملطلوب َ�ُب َش�ْ�ًا َال �َْس�َ�ِْقُذوُه ِم�ُْه َضُعَف الط�   ".�َْسلُْهبُُم ا��
  
  

ًا �ََىل َحَقاَرة اْ��ْصنَام َوَخسَافَة ُعُقول  َ� ��ّهيَا " �َاِبِدهيَا یَُقول تََعاَىل ُم�َِهبّ
ِ الُْمْرشُِكوَن ِبِه " الن�اس ُرضَِب َم�َل  " ��ْي ِلَما یَْعُبدُه الَْ�اِهلُوَن ِ�َ��

�َن تَْدُعوَن ِمْن ُدون ا�� لَْن  ِ ن� ا�� �
َتِمُعوا َ�ُ ��ْي ��نِْصُتوا َوتََفه�ُموا ا فَاس�ْ

لُُقوا ُذَ�ً� َولَْو ِاْج�ََمُعوا َ�ُ  یع َما تَْعُبُدوَن ِمْن اْ��ْصنَام "  َخيْ ��ْي لَْو ِاْج�ََمَع َمجِ
َواْ��نَْداد �ََىل ��ْن یَْقِدُروا �ََىل َ�لْق ُذَ�ب َواِ�د َما قََدُروا �ََىل َذِ�َ َ�َ 

اَرة ْ�ن  ثَنَا َرشِیك َعْن ُمعَ ثَنَا ��ْسَود ْ�ن �َاِمر َ�د� َمام ��ْمحَد َ�د�
�
قَاَل اْال

ْن " َقاع َعْن ��ِيب ُزْر�َة َعْن ��ِيب ُهَرْ�َرة َمْرفُو�ًا قَاَل الَْقعْ  َوَمْن ��ْظَمل ِمم�
ة ��ْو ُذَ�بَة ��ْو َح��ة  لُق َكَ�لِْقي فَلَْیْ�لُُقوا ِم�ْل َ�لِْقي َذر�   " َذَهَب َخيْ

  
اَرة َعْن ��ِيب ُزْر�َة َعْن  ِحیح ِمْن َطرِیق ُمعَ ��ِيب ُهَرْ�َرة َو��ْخَرَ�ُه َصاِحَ�ا الص�

َ قَاَل  قَاَل ا�� َعز� َوَ�ل� َوَمْن ��ْظَمل : " َعْن الن�ِيبّ َصىل� ا�� �َلَْیِه َوَسمل�
ة فَلَْیْ�لُُقوا َشِعَرية  لُق َكَ�لِْقي فَلَْیْ�لُُقوا َذر� ْن َذَهَب َخيْ ُمث� قَاَل تََعاَىل " ِمم�

َ�ب" ��یًْضا  ْن �َْسلُهبُْم ا��
�
��ْي ُمهْ �َاِجُزوَن " َش�ْ�ًا َال �َْس�َ�ِْقُذوُه ِم�ُْه  َوا

َعْن َ�لْق ُذَ�ب َواِ�د بَْل ��بْلَغ ِمْن َذِ�َ �َاِجُزوَن َعْن ُمَقاَوَم�ه َواِالنِْتَصار 
یب ُمث� ��َراَدْت ��ْن �َْس�َ�ِْقذُه  ي �َلَْهيَا ِمْن الِطّ ِ ِم�ُْه لَْو َسلََهبَا َش�ْ�ًا ِمْن ا��
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َ�ب ِمْن ��ْضَعف َمْ�لُوقَات ا�� ِم�ْ  ُه لََما قََدَرْت �ََىل َذِ�َ َهَذا َوا��
اِلب َوالَْمْطلُوب " َو��ْحَقرَها َوِلهََذا قَاَل  : قَاَل ِاْ�ن َعب�اس " َضُعَف الط�

َ�ب  َمن َوالَْمْطلُوب ا�� اِلب الص�   . الط�
  

�ل�رش ب�ٔن خيلقوا ��لق هللا ففي هذه ا�ٓیة ت�ٔثري بت�دي القر�ٓن وٕاجعازه 
  .س�ب�انه

  
  

�لقر�ٓن ٔ��ر يف النفوس جعیب، وقدرته �ىل �ذب القلوب ٔ�جعب، یقول 
ٕانه ٔ�ي القر�ٓن خياطب «: يف تفسريه»محمد م�ويل الشعراوي«الش�یخ 

ملاكت خف�ة يف النفس، ال نعرفها حنن، ولكن یعرفها هللا �الق 
 �سمع القر�ٓن الكرمي، إال�سان، وهو ٔ��مل به، هذه امللاكت تنفعل �ني

ف�لني القلوب، وید�ل إالميان ٕا�هيا، ولقد ت��ّه الكفار ٕاىل ت�ٔثري القر�ٓن 
الكرمي يف النفس ال�رشیة ت�ٔثًريا ال �س�تطیع ٔ�ن یفرسه ٔ��د، ولك�ه 

  .جيذب النفس ٕاىل طریق إالميان، وید�ل الرمحة يف القلوب

 

�� اكن ٔ�مئة الكفر خيافون ٔ�كرث ما خيافون من سامع الكفار �لقر�ٓن 
الكرمي، وحياولون م�ع ذ� ب�ٔي وس�ی�، ویعتدون �ىل من یتلو القر�ٓن 
الكرمي، ولو ٔ�ن هذا القر�ٓن الكرمي مل �كن �م هللا ا�ي وضع ف�ه من 
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ر أ�رسار ما خياطب ملاكت خف�ة يف النفس ال�رشیة، ما اهمت ٔ�مئة الكف
ب�ٔن �س�متع ٔ��د �لقر�ٓن الكرمي، ٔ�و ال �س�متع، ولكن شعورمه مبا یفع� 
�م هللا، جعلهم ال مينعون سامع القر�ٓن الكرمي فقط، بل قالوا كام 

�َن َكَفُروا ال �َْسَمُعوا ِلَهَذا الُْقْر�ِٓن {: �روي لنا القر�ٓن الكرمي ِ َوقَاَل ا��
  }َوالَْغْوا ِف�ِه لََعل�ُمكْ تَْغِلُبونَ 

وهكذا نعرف ٔ�نه حىت ٔ�هل الكفر اكنوا ال مينعون سامع القر�ٓن الكرمي 
فقط، بل یطلبون من ٔ�نصارمه ٔ�ن یلغوا ف�ه، ومعناها �شورشون �لیه، 

وال ميكن ٔ�ن �كون هذا هو مسلكهم، وت� يه طریقهتم ٕاال خوف�ًا مما 
یفع� القر�ٓن الكرمي يف �سب النفس ال�رشیة ٕاىل إالميان، ح�ث ٕان 

  .»تالوته جتذب النفس الاكفرة ٕاىل مهنج هللاجمرد 

 

ما ٔ�حسن «: عند سام�ه القر�ٓن ق�ل ٔ�ن �سمل» معر �ن اخلطاب«قال 
فلام مسعت القر�ٓن رق� يل قليب، ف�ك�ت «: ، ویقول»!هذا ال�م ؤ��رمه
 .«ود�لين إالسالم

فقرٔ�  - صىل هللا �لیه وسمل-ٕاىل النيب » عتبة �ن ربیعة«وعندما �اء 
ٔ�وائل سورة فصلت، فرجع ٕاىل  - صىل هللا �لیه وسمل- يب �لیه الن

ٕاين وِهللا قد مسعت قوًال ما مسعُت مبثِ� قط، وهللا ما «: قر�ش قائًال 
ٔ�طیعوين : هو �لشعر وال السحر وال الكهانة، � معرش قر�ش
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واجعلوها يب، �لّوا بني هذا الر�ل وبَني ما هو ف�ه، فو هللا لیكو�ن 
 ".ب�ٔ لقو� ا�ي مسعُت ن 

�لقر�ٓن بصا�ر هتدي، ورمحة «: يف تفسريه» س�ید قطب«یقول أ�س�تاذ 
تف�ض، ال تبلغ �ارقة مادیة من إالجعاز ما یبلغه من ٔ�ي �انب من 

اجلوانب، شاء الناس املعجزة يف ٔ�ي زمان، ويف ٔ�ي ماكن؛ ال �ُس�ت�ىن 
من ذ� من اكن من الناس، ومن �كون ٕاىل �ٓخر الزمان، فهذا �انبه 

، ولع� اكن �لق�اس ٕاىل العرب، ٔ�ظهر جوانبه �ل�س�بة ملا اكنوا التعبريي
حيفلون به من أ�داء البیاين، ویتفاخرون به، ها هو ذا اكن، وما �زال 
ٕاىل الیوم معجًزا، ال یتطاول ٕالیه ٔ��د من ال�رش، حتدامه هللا به، وما 

 �زال هذا الت�دي قامئًا، وا��ن �زاولون فن التعبري من ال�رش، مه
ٔ�عرف الناس ب�ٔن هذا أ�داء القر�ٓين معجز؛ سواء اكنوا یؤم�ون هبذا 

ا��ن عق�دة، ٔ�و ال یؤم�ون، فالت�دي يف هذا اجلانب قامئ �ىل ٔ�سس 
موضوعیة، �س�توي ٔ�ما�ا املؤم�ون واجلا�دون، وكام اكن كرباء قر�ش 
جيدون من هذا القر�ٓن يف �اهلیهتم ما ال ق�ل هلم بدفعه عن ٔ�نفسهم، 

ا�دون اكرهون؛ كذ� جيد الیوم و�ًدا لك �اهيل �ا�د اكره ما ومه �
و�د اجلاهلیون أ�ولون، ویبقى وراء ذ� الرس املعجز يف هذا 

الك�اب الفرید، ذ� السلطان ا�ي � �ىل الفطرةمىت ُ�ِيلّ ب��ه وب�هنا 
حلظة، وحىت ا��ن رانت �ىل قلوهبم احلُُجب، ت��فض قلوهبم حتت 

ن، ومه �س�متعون ٕاىل هذا القر�ٓن، ٕانه قاهر �َال�ب وط�ٔة هذا السلطا
 .»بذ� السلطان الَغال�ب
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وقد ٔ��اب القر�ٓن الكرمي �ىل املضطربني والشاكني ب�ٔسلوب مؤ�ر مق�ع، 
فمل یرتك القر�ٓن إال�سان مضطرً� يف أ�س�ئ� اليت قد ختطر ببا�، وٕامنا 

ب الباحث عن عرضها، ورد �لهيا رًدا عقلًیا شاف�ًا، یطمنئ به القل
َذا َما ِمت� لََسْوَف ��ْخَرُج {: احلق، ومن هذه أ�س�ئ�

�
�َساُن ��ا

�
َویَُقوُل اْال

 .{َح��ا

 :عرض القر�ٓن هذا السؤال ورد �لیه

�َساُن ���� َ�لَْق�َاُه ِمن قَْ�ُل َولَْم یَُك َش�ْ�ًا}
�
َب لَنَا {.}��َوَال یَْذُكُر اْال َوَرضَ

ِيي الِْعَظاَم َوِيهَ َرِمميٌ  َۖم�ًَال َو�َِيسَ َ�لَْقهُ   .{ قَاَل َمن ُحيْ

 :ورد القر�ٓن فقال

ي َجَعَل لَُمك } ِ ٍة َوُهَو ِ�ُلكِّ َ�لٍْق �َِلٌمي ا�� َل َمر� ي ���َش��َه�ٓ ��و� ِ ِیهيَا ا�� ُقْل ُحيْ
�ْه تُوِقُدوَن ��َولَ�َْس اِ�ي �َ  َذ�ٓ ��نُمت ّمِ

�
َجِر ا��ْخَرضِ َ�رًا فَا َن الش� لََق ّمِ

لَُق ِم�ْلَهُم بََىل َوُهَو الَْ�ّالُق الَْعِلميُ  َمواِت َوأ�ْرَض ِبَقاِدٍر �ََىل ��ن َخيْ  .{الس�

َیُقولُوَن َمْن یُِعیُد�َ }  {فَس�َ

 :و�رد القر�ٓن

لَْیَك ُرُءوَسهُْم َویَُقولُوَن َمَىتٰ ُهَو }
�
ٍة ۚ فََس�ُ�ِْغُضوَن ا َل َمر� ي فََطَرُمكْ ��و� ِ ُقِل ا��

ْن قُ 
�
َتِجیُبوَن ِحبَْمِدِه َوتَُظن�وَن ا ْل َعَىسٰ ��ْن �َُكوَن قَرِیًبا یَْوَم یَْدُعوُمكْ فَ�َس�ْ
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ْیَطاَن یَْزنَُغ  ن� الش�� �
�ِيت ِيهَ ��ْحَسُن ۚ ا ال� قَِلیًال َوُقْل ِلِعَباِدي یَُقولُوا ال

�
لَِب�ُْمتْ ا

�َْساِن 
�
ْیَطاَن َاكَن ِلْال ن� الش�� �

�ُمكْ ��ْ�َملُ ِ�ُمكْ بَ�َْهنُْم ۚ ا ا ُمِ�ینًا َر�  {�َُدو�

ٕاذا عرفت ٔ�هيا إال�سان حق�قة بدایتك : ؤ�ن القر�ٓن خياطبنا ویقول
 !ٔ�یق�ت م��ٓل هنایتك
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  القر�ٓن الكرمي ُمــهذب النفوس ورافع رایة العدل

  

ٕانك �ني تُ�ق�ل �ىل كتاب هللا عز و�ل تُدرك ٔ�نك �سري حنو رصح 
�بري من املاكرم واحلضارة واحلب، حفني ت�ٔيت لٔ��الق جتده ٔ�مسى 

كتاب عرف�ه ال�رشیة مؤسًسا ملاكرم أ��الق امحلیدة، وهذا ما جعلها 
ٕامنا بُ�عثُت : "الغرض العام من م�عِث النيب صىل هللا �لیه وسمل فقال

" .ٔ�متم ماكرم أ��الق  

وحب رسول هللا بل جعل من حسن اخلُلق طریقًا موصل حلب هللا 
ٔ�قر�مك مين مزنًال یوم الق�امة ٔ�حس�نمك : "صىل هللا �لیه وسمل فقال

".  ٔ��القًا  

 

 ٔ�مر ، وارتقاهئا احلضارة لق�ام أ�سايس العنرص يه املعرفة اكنت وملا
 هادفة حصی�ة معرفة املعرفة هذه �كون ٔ�ن بد ال ٔ�نه وبّني  هبا إالسالم

 ا�ي هو السلمي أ�ساس وهذا ، سلمي ٔ�ساس �ىل تقوم ٔ�ن بد وال ،
 ندعي وال الصواب عن املعرفة يف حنید فال وتفكري� معرف�نا یضبط
 من �ىل واجب اكن هذا ؤ��ل .. �متناها ٔ�و �رذی� نف�خر وال , ُم�ال
 فلن قامت ٕاذا احلضارة ٔ�ن ف�ه شك ال ٕاعتقاًدا یعتقد ٔ�ن �لمعرفة �سعى
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 معلوم مرسوم مهنج �الل من ٕاال والتقدم الريق يف لها طریق �كمتل
 ٔ�ي يف الرشوع ق�ل السري و�ة اس�تحضار من بد فال ، مضبوط

 . معل

 ح�� ؤ�قواها احلضارات ٔ�عظم إالسالم�ة احلضارة اكنت و��
 الص�ابة واعتقده ٔ�عتنقه ا�ي الصحیح إالعتقاد لوجود وذ� و�دت،

 من صاحلة ب��ة فصنعوا _ وسمل �لیه هللا صىل_  هللا رسول من
   . السلمي ٕاعتقادمه

ويف هذا یعرتف الف�لسوف جوس�تاف لوبون عن فضل املسلمني ح�� 
مل یق�رص فضل العرب واملسلمني يف م�دان : "اكنوا یُطبقون إالسالم

احلضارة �ىل ٔ�نفسهم فقد اكن هلم أ��ر البالغ يف الرشق والغرب فهام 
و�دمه فهم ا��ن مدینان هلم يف متدهنم، وٕان هذا الت�ٔثري �اص هبم 

  ." هذبوا بت�ٔثريمه اخللقي الربا�رة

  

ویت�ىل احلُب يف قر�ٓننا جتلًیا عظميًا ح�ث ٔ��ز� هللا تعاىل ح�ًا يف هدایة 
  ..عباده وأ��ذ ب�ٔیدهيم ٕاىل النور والهدى
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وهبذا القر�ٓن كنا ٔ�عز أ�مم بعد� وقميه وسامح�ه، یقول الش�یخ حسن 
رضوان هللا �لهيم فضل القر�ٓن وتالوته، عرف سلف�ا الصاحل ( :البنا

جفعلوه مصدر �رشیعهم، ودس�تور ٔ�حاك�م، وربیع قلوهبم، وورد 
عبادهتم، وف�حوا � قلوهبم وتد�روه ب�ٔف�دهتم، و�رشبت معانیه السام�ة 

ٔ�روا�م، ف�ٔ�هبم هللا يف ا�نیا س�یادة العامل، وهلم يف ا�ٓخرة عظمي 
ٕاىل ما وصلنا ٕالیه من ضعف يف ا�نیا ا�ر�ات، ؤ�مهلنا القر�ٓن فوصلنا 

  ).ورقة يف ا��ن

  

  فضل القر�ٓن الكرمي

عن النيب  -ريض هللا عنه - عن ٔ�يب هر�رة : فضل مدارسة القر�ٓنيف  - 
وما اْج�َمَع قوٌم يف بَ�ٍت من بُیوِت ِهللا {: قال - صىل هللا �لیه وسمل - 

، َویََتَداَرُسونَُه  ِ ِك�نَُة، َوغَِش�َْهتُُم یَْتلُوَن ِكَتاَب ا�� ُم الس� ال �ََزلَْت �َلَْهيِ
�
بَ�َْهنُْم ا

�� ِبِه  ُ ِفميَْن ِعْنَدُه، َوَمْن بَط� ُم الَْمال�َِكُة، َوَذَكَرُمهُ ا�� ُة، َوَحف�ْت ِهبِ ْمحَ الر�
ُبهُ  ُ�ُ لَْم �ُْرسِْع ِبِه �َس�َ   .رواه مسمل ؤ�بو داود و�ريهام} َمعَ

عن ا�ن مسعود ريض . هللا بعرش حس�نات الوا�د من كتاباحلرف 
َمن قَر�� َحرفًا من : " قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: هللا عنه قال
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نٌَة واحلَس�نُة ِبَعِرش ٔ�ْم�اِلها ال ٔ�ُقولُ  �ٓمل َحرٌف : ِكتاِب ِهللا فَ�ُ بِه حس�َ
  . رواه الرتمذي وا�اريم" ولكْن ٔ�لٌف حرٌف والٌم حرٌف وممي ٌحرٌف 

  

: عن ٔ�يب ٔ�مامة ريض هللا عنه قال: ة القر�ٓن ٔ�حصابه یوم الق�امةشفا� - 
�ُه ی��يت : " مسعت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل یقول اْقَرُءوا الُقر�َٓن فٕان

  .رواه مسمل" یوَم الِق�اَمِة َشف�ًعا ٔ�ْحصاِبهِ 

  

عن النواس �ن مسعان ريض هللا عنه : فضل ا��ن یَعَملُوَن �لقر�ٓن - 
یؤىت �لقر�ِٓن یوم : ((عت النيب صىل هللا �لیه وسمل یقولمس: یقول

الق�امِة ؤ�هُ� ا��َن اكنوا یَعَملُوَن به، تَقدمُه سورُة الَبقرُة و�ُٓل ِمعراَن 
َوَرضَب هلَما رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ثالثُة ٔ�م�اٍل ما �َس�ُهتُن 

ٔ�و ٔ�هنام ِحزقان  بعد قال ٔ�هنام غامم�ان ٔ�و ُظلتان سوداوان ب�هنُام رشق
ام   .رواه مسمل)). من طٍري صواٍف حتاّ�ان عن صاحِهبِ

  
ن النيب صىل هللا �لیه وسمل وعند الب�اري من �دیث ٔ�يب موىس ع

املؤمن ا�ي یقرٔ� القر�ٓن ویعمل به اكٔ��ر�ة طعمها طیب ورحيها : قال



 

٣٢ 

 تجلیات القرآن  

واملؤمن ا�ي ال یقرٔ� القر�ٓن ویعمل به اك�مترة طعمها طیب وال . طیب
  . لهارحي

  
وٕان مل ، ٔ�هل القر�ٓن مه العاملون به والعاملون مبا ف�ه : ا�ن القمي یقول

ومل یعمل مبا ف�ه ؤ�ما من حفظه ومل یفهمه ، ظهر قلبحيفظوه عن 
  .فل�س من ٔ�ه� وٕان ٔ�قام حروفه ٕاقامة السهم

  
َي لَقِ ٔ�نه َ�ِفَع ْ�َن َعْبِد الَْ�اِرِث  فعن:رفعة ٔ�هل القر�ٓن ولو اكنوا ممالیك -  

اِب ريض هللا عنه ِبُعْسَفاَن َوَاكَن ُمعَُر ريض هللا  َر ْ�َن الَْخط� عنه ُمعَ
َتْعَمَ�ُ �ََىل َمك�َة،  َتْ�لَْفَت �ََىل اس�ْ ُ َعْنُه َمْن اس�ْ ُر َرِيضَ ا�� فََقاَل َ�ُ ُمعَ

ْم اْ�َن ��ْ�َزى قَاَل َوَما اْ�نُ  َتْ�لَْفُت �َلَْهيِ ��ْ�َزى فََقاَل  ��ْهِل الَْواِدي قَاَل اس�ْ
ْم َمْوًىل فََقاَل  َتْ�لَْفَت �َلَْهيِ ُ َعْنُه اس�ْ ُر َرِيضَ ا�� َرُ�ٌل ِمْن َمَواِلینَا فََقاَل ُمعَ
ُ َعْنُه ��َما  ُر َرِيضَ ا�� ِ �َاِلٌم ِ�لَْفَرائِِض قَاٍض فََقاَل ُمعَ �ُه قَاِرٌئ ِلِك�َاِب ا�� ن

�
ا

ن� نَِ���ُمكْ صىل هللا �
ْقَوامًا ٕان� َهللا �َْرفَُع ِهبَذا الِك�َاب �� (وسمل قد قال   �لیها

  .رواه مسمل) َویََضُع ِبِه �َٓخرِ�ن
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عن �َُریَْدَة ريض هللا : فضل �افظ القر�ٓن وما � من أ�جورالعظمية - 
: �لیه وسمل فََسِمْعُتُه یَُقولُكْنُت َ�اِلسًا ِعْنَد الن�ِيب صىل هللا : قال: عنه

ن� الْ (
�
ُ�ِل وَوا ُه َاكلر� ُقْر�َٓن یَ��ِيت َصاِحَ�ُه یَْوَم الِْق�َاَمِة ِ�َني یَ�َْشق� َعْنُه قَْربُ

اِحِب، فَ�َُقوُل َ�ُ  ��َ� : َما ��ْعرِفَُك، فَ�َُقولُ : َهْل تَْعرِفُِين؟ فَ�َُقولُ : الش�
ي ��ْظَم��تَُك ِ�لْهََواِجِر، َو��ْسهَْرُت لَیْ  ِ ن� ُلك� َصاِحُ�َك الُْقْر�ُٓن ا��

�
، َوا َ�َ

�َك الَْیْوَم ِمْن َوَراِء ُلكِّ ِجتَاَرٍة، فَُ�ْعَطى الُْمْ�َ  ن
�
اَرِتِه، َوا َ�ِجٍر ِمْن َوَراِء ِجتَ

اُه  ، َویُوَضُع �ََىل َر��ِسِه َ�ُج الَْوقَاِر، َو�ُْكَىس َواِ�َ ِبَیِمیِنِه، َوالُْ�ْ�َ ِ�ِشَماِ�ِ
ُم لَهُمَ  �َتْنيِ ال یَُقو� نَْیا، فَ�َُقوالنِ ُ�ل : ِمبَ ُكِس��َا َهَذا؟ فَُ�َقاُل لَهَُما: ا ��ْهُل ا��

ُ�َ الُْقْر�َٓن، ُمث� یَُقالُ  اْقَر�� َواْصَعْد ِيف َدَرجِ الَْجن�ِة َوُغَرِفهَا، فَهَُو ِيف : ِب��ْ�ِذ َوَ�ِ
ا َاكَن ��ْو �َْرِتیالُصُعوٍد َما َداَم یَْقرَ    .ما�ة رواه ٔ�محدوا�ن) �� َهذ�

  ٔ�س�باب النرص بثقة القر�ٓن

ی�ٔمر هللا عز و�ل ٔ�هل القر�ٓن �الس�تعداد املادي واملعنوي لبطش 
وا لَهُم : "أ��داء وظمل اخلصوم ف�قول ٍة َوِمن  َو��ِ�د� ن ُقو� َتَطْعُمت ِمّ ا اس�ْ م�

مكُْ  ِ َو�َُدو� َ�ِط الَْخْیِل �ُْرِهُبوَن ِبِه �َُدو� ا��   " ِرّ

  

ت�ٔمل قو� تعاىل وهو خياطب ن��ه و�رشده ٕاىل �ه�م �ٔ�س�باب  و
َذا َعَزْمَت {: املعنویة، ؤ�هنا يه الس�ب الرئ�يس الس�ت�الب النرص

�
فَا
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َني  ِ ب� الُْمَتَوّلكِ ن� َهللا ُحيِ �
ْ �ََىل ِهللا ا ُمكُ ُهللا فََال �َاِلَب لَُمكْ  - فَ�ََولك� ن یَْنُرصْ

�
ا

ُذْلُمكْ فَ  ن َخيْ
�
ِ الُْمْؤِم�ُونَ َوا ن بَْعِدِه َو�ََىل ِهللا فَلَْیَتَولك� ُمك ّمِ ي یَْنُرصُ ِ   }َمن َذا ا��

وعندما ٔ�مر هللا عز و�ل ٕا�راهمي �لیه السالم ٔ�ن ینادي �ىل الناس، 
ن ِيف الن�اِس ِ�لَْحّجِ یَ��تُوَك ِرَ�االً {داعًیا ٕا�مه ٕاىل احلج  قال �لیه . }َو��ّذِ

  بلغ الناس وصويت ال ینفذمه؟�رب �یف �ٔ : السالم

  

�د و�لینا البالغ، فقام �ىل مقامه، وق�ل �ىل احلجر، : فقال تعاىل 
� ٔ�هيا الناس ٕان ر�مك قد : وق�ل �ىل الصفا، وق�ل �ىل ٔ�يب ق��س، وقال

اختذ ب��ًا حفجوه، ف�قال ٕان اجلبال تواضعت حىت بلغ الصوت ٔ�ر�اء 
  .أ�رض، ؤ�مسع من يف أ�ر�ام وأ�صالب 

  

أ�مة اليت �زل �لهيا القر�ٓن ف�ٔ�اد : - رمحه هللا  - یقول محمد الغزايل 
صیاغهتا يه املعجزة اليت �شهد �لنيب �لیه السالم ب�ٔنه ٔ�حسن بناء 
أ�ج�ال، ؤ�حسن �ربیة أ�مم، ؤ�حسن صیا�ة ج�ل قدم احلضارة 

ف�حن �رى ٔ�ن العرب عندما قرٔ�وا القر�ٓن، حتولوا ٕاىل .. القر�ٓنیة �ل�لق 
ة تعرف الشورى و�كره �س��داد، ٕاىل ٔ�مة �سودها العدل ٔ�م
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�ج�عي وال یُعرف فهيا نظام الطبقات، ٕاىل ٔ�مة �كره التفرقة 
 . العنرصیة، و�كره ٔ��الق الكرب�ء والرتفع �ىل الشعوب

  

  هل ن�ٔمل يف نرصة ربنا لنا؟

یوشك «: عن ثو�ن ريض هللا عنه ٔ�ن النيب صىل هللا �لیه وسمل قال
وق� : فقال قائل» تتداعى �لیمك أ�مم كام تتداعى ا�ٔلكة ٕاىل قصعهتأ�ن 

بل ٔ�نمت یوم�ذ كثري، ولك�مك غثاء كغثاء الس�یل، «: حنن یوم�ذ؟ قال
» ولیزنعن هللا من صدور �دومك املهابة م�مك، ولیقذفن يف قلو�مك الوهن

  .»حب ا�نیا و�راهیة املوت«: وما الوهن؟ قال: فقال قائل

  
� صىل هللا �لیه وسمل ب�ٔن ا�رج من هذه الفنت وهذا الوهن ولقد ٔ��رب
ٔ�نه س�یعاجل الس�ب ا�ي من ٔ��� ضعفت أ�مة وهانت ، هو القر�ٓن
  .�ىل هللا

  
مررت يف املس�د فٕاذا الناس خيوضون يف : عن احلارث أ�عور قال

� ٔ�مري املؤم�ني ٔ�ال : أ��ادیث، فد�لت �ََىل �يل� ريض هللا عنه فقلت
: ٔ�َو قد فعلوها؟ قلت: �رى ٔ�ن الناس قد �اضوا يف أ��ادیث؟ قال
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  .نعم
ٔ�ال ٕاهنا : قال ٔ�ما ٕاين مسعت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل یقول

  ما ا�رج مهنا � رسول هللا؟: فقلت. ن ف�نةس�تكو

  
كتاب هللا ف�ه نب�ٔ ما اكن ق�لمك و�رب ما بعدمك، وحمك ما ب��مك، هو : قال

الفصل ل�س �لهزل، من �ركه من ج�ار قصمه هللا، ومن ابتغى الهدى 
يف �ريه ٔ�ض� هللا، وهو ح�ل هللا املتني، وهو ا��ر احلكمي، وهو 

ا�ي ال �زیغ به أ�هواء، وال تلت�س به أ�لس�نة، الرصاط املس�تقمي، هو 
وال �ش�بع م�ه العلامء، وال خيلق �ىل كرثة الرد، وال تنقيض جعائبه، هو 

ًبا {: ا�ي مل ت��ه اجلن ٕاذ مسعته حىت تقول ْعنَا ُقْر�ًٓ� َجعَ �� َمسِ
�
َىل  - ا

�
َهيِْدي ا

ْشدِ  به �ََدل، ، من قال به َصَدق، ومن معل به ��جر، ومن حمك }الر�
  ".ومن د�ا ٕالیه ُهدي ٕاىل رصاط مس�تقمي

  

ولقد ٔ�كد رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ىل هذا املعىن يف �دیثه 
حلذیفة �ن ال�ن �ني ٔ��ربه �الخ�الف والفرقة بعده، فقد قال �ذیفة 

� رسول هللا مفا ت�ٔمرين : �لرسول �لیه الصالة والسالم عندما مسع ذ�
تعمل كتاب هللا عز و�ل، وامعل به فهو «: لٕان ٔ�در�ت ذ�؟ قا
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ف�ٔ�دت �لیه ثالً�، فقال صىل هللا �لیه : قال �ذیفة» ا�رج من ذ�
  . » تََعمل� �م هللا وامعل به فهو الن�اة«: وسمل ثال�ً 

  

البد من جعل القر�ٓن یتحول يف ح�اتنا : یقول محمد الغزايل  رمحه هللا
يف املتاحف ٔ�و املاكتب �لربكة، ٔ�و ٔ�ن  ٔ�ما ٔ�ن یوضع.. ٕاىل طاقة م�حركة

  . نف�ح املصحف ونقرٔ� �ٓیة ٔ�و �ٓ�ت وی�هت�ي أ�مر، هذا ال جيوز

مل یزنل القر�ٓن من �لیاء السامء �ىل قلب : ویقول حسن البنا رمحه هللا
محمد صىل هللا �لیه وسمل لیكون متمية ُحيتجب هبا، ٔ�و ٔ�وراًدا تُقرٔ� �ىل 

�ب يف السطور، وُحيفظ يف الصدور، ٔ�و املقا�ر ويف امل�ٓمت ٔ�و لُیك 
  ..لیحمل ٔ�وراقًا وُهيمل ٔ��القًا، ٔ�و لیحفظ �ًما وُهيجر ٔ�حاكًما

  

َن ِهللا نُوٌر {وٕامنا �زل �هيدي ال�رشیة ٕاىل السعادة واخلري   قَْد َ�اَءُمك ّمِ
ِ�ٌني  الَ  -َوِكَتاٌب م� ُبَل الس� �َبَع ِرْضَوانَُه س�ُ َن َهيِْدي ِبِه ُهللا َمِن ات م ّمِ رُِ�ُ ِم َوُخيْ

َتِقميٍ  س�ْ اٍط م� َىل ِرصَ
�
ْذِنِه َوَهيِْدِهيْم ا

�
َىل الن�وِر ِ� �

لَُماِت ا   .} الظ�
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  حفظ ٔ�م معل ؟.. القر�ٓن

  

ٕان الفضل العظمي حلفظ القر�ٓن مرتبط ارتباًطا وثیقًا �لعمل به، فٕان مل 
الناس �ٓ�ت ال یُعمل به اكن و�ًال �ىل صاح�ه، �یف ال وهو یتلو �ىل 

یعمل هبا، ف�صري ما یقو� يف واد، وما یفع� يف واد �ٓخر، ف�صدق �لیه 
  .»ٔ�كرث م�افقي ٔ�ميت قراؤها«: قو� صىل هللا �لیه وسمل

  
كنا صدر هذه أ�مة، واكن الر�ل من خ�ار : یقول عبد هللا �ن معر

ٔ�حصاب رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ما معه ٕاال السورة من القر�ٓن 
ٔ�و ش�به ذ�، واكن القر�ٓن ثق�ًال �لهيم، ورزقوا العمل به، وٕان �ٓخر 
هذه أ�مة خيفف �لهيم حفظ القر�ٓن حىت یقرٔ�ه الصيب وأ�جعمي فال 

  .یعملون به 

   

واكن ممن تتلمذ  -وهو من �بار التابعني-وهذا ٔ�بو عبد الرمحن السلمي 
� القر�ٓن من ٕامنا ٔ��ذ: �ىل ید �بار الص�ابة �عبد هللا �ن مسعود یقول

قوم ٔ��ربو� ٔ�هنم اكنوا ٕاذا تعلموا عرش �ٓ�ت مل جياوزوهن ٕاىل العرش 
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أ�خرى حىت یعلموا ما فهين من العمل، ف�علمنا العمل والعمل مجیًعا، 
وٕانه سريث القر�ٓن من بعد� قوم �رشبونه رشب املاء، ال جياوز هذا 

  .ؤ�شار ٕاىل ح�كه

  

 "، و�افظ من النفاق والضالل فاحلفظ والعمل س�یاج الُريق واحلضارة
�َن �َٓم�ُوا ِ َا ا�� ��تَ��ُمُروَن  "، " ِلَم تَُقولُوَن َما ال تَْفَعلُونَ  َ� ��هي�

  ".َو��نُمتْ تَْتلُوَن اْلِك�َاَب ۚ ��فََال تَْعِقلُونَ  َوتَ�َسْوَن ��نُفَسُمكْ  ِ�لِْربِّ  الن�اَس 

  

  

  بني ال�رش ؟" العدل"�یف رخست �ٓ�ت القر�ٓن 

�دث عندما رسق ر�ل ٕالیك م�ال جييل � حق�قة هذا أ�مر ؛ فقد 
من املسلمني من ٕا�دى ق�ائل أ�نصار من بين ٔ�بريق �ن ظفر �ن 
: احلارث، واكن هذا الر�ل قد رسق در�ًا من �اٍر � مسمل یقال �

، واكنت ا�رع يف جراب ف�ه دق�ق، جفعل ا�ق�ق »ق�ادة �ن النعامن«
راب حىت ا�هت�ى ٕاىل ا�ار، مث خ��ٔها عند ر�ل ین�رث من خرق يف اجل

» طعمة«، فالُتِمَسِت ا�رع عند »زید �ن السمني«: من ا�هيود یقال �
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لقد رٔ�ینا ٔ��ر ا�ق�ق يف : حفلف �� ما ٔ��ذها، فقال ٔ�حصاب ا�رع
  .دا�ل داره

فلام �لف �ر�وه، واتبعوا ٔ��ر ا�ق�ق ٕاىل مزنل ا�هيودي، فو�دوا ا�رع  
  !دفعها ٕايل� طعمة �ن ��بريق: قال ا�هيوديعنده، ف

ٕاىل رسول هللا ، وس�ٔلوه ٔ�ن جيادل عن  - ومه قوم طعمة-جفاء بنو ظفر 
صاحهبم، فَهم� رسول هللا ٔ�ن یعاقب ا�هيودي، ف�ٔ�زل هللا هذه ا�ٓ�ت 

لَْیَك اْلِك�َاَب ِ�لَْحّقِ ِلَتْحُمكَ بَْنيَ ال {: من سورة ال�ساء
�
�� ��ْ�َزلْنَا ا

�
ن�اِس ِبَما ا

ُ َوَال �َُكْن ِ�لَْ�ائِِنَني َخِصميًا  َ َاكَن غَُفوًرا * ��َراَك ا�� ن� ا�� �
َ ا َتْغِفِر ا�� َواس�ْ

ب� َمْن َاكَن * َرِحميًا  َ َال ُحيِ ن� ا�� �
َتانُوَن ��نُْفَسهُْم ا �َن َخيْ ِ َوَال ُجتَاِدْل َعِن ا��

اً� ��ِ�ميًا ُبُه �ََىل نَْفِسِه {: ىلٕاىل قو� تعا} َخو� �َما �َْكس�ِ ن
�
ثًْما فَا

�
َوَمْن �َْكِسْب ا

ُ �َِلميًا َحِكميًا  ثًْما ُمث� �َْرِم ِبِه �َرِیئًا فََقِد * َوَاكَن ا��
�
َوَمْن �َْكِسْب َخِطیئًَة ��ْو ا

ثًْما ُمِ�ینًا
�
  } اْح�ََمَل ُهبَْتاً� َوا

  

هللا ٔ�ن السارق هو ا�هيودي لقد اعتقد رسول : یقول الش�یخ الشعراوي
-لوجود القرا�ن ضده، ولكن الو� �زل خبالف ذ�؛ فمل �كمت ش��ًا 

بل قام ؤ��لن بوضوح ورصا�ة ٔ�ن ا�هيودي �ريء، ؤ�ن  - و�اشاه
  !السارق مسمل
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  ..!ول�س أ�مر هینًا

ٕان التربئة ت�ٔيت يف حق هيودي اجمتع قومه من ا�هيود �ىل �كذیب 
ومع .. لطعن يف رسو� ، وبّثِ الفرقة بني ٔ�تبا�هإالسالم، والك�د �، وا

ر اهتام هيودي بغري حق   .ذ�، فلك هذه السلبیات واخللف�ات ال تّربِ

  

َذا "ٕانه �دل إالسالم ا�ي ٔ��ر الطریق �لناس هبدى �ٓ�ته املباركة 
�
َوا

ُمكُوْا ِ�لَْعْدلِ    ".َحَمكُْمت بَْنيَ الن�اِس ��ن َحتْ

    

  :و�الصة القول
تقدم�ا مرتبط مبدى �الق�نا ��، ؤ�ننا البد ٔ�ن جنهتد يف أ��ذ  ٕان رس

ولكن بعد ٔ�ن جنهتد يف ، �ٔ�س�باب املادیة �ملفهوم ا�ي �سود بی��ا ا�ٓن
أ��ذ �ٔ�س�باب املعنویة اليت تُعين بصالح الفرد ٔ�ساس �لن�اح يف 

  .لك املیاد�ن

  
 يف املاكن ا�ي یقميهم فأ�مة حبا�ة ٕاىل الر�نیني ٔ�وًال لیكونوا بعد ذ�

فال ٔ�مل يف تقدم .. الباكئني �ٔ�حسار.. ٔ�ما بدون رهبان ا�لیل.. هللا ف�ه
  .وال رفعة بل س�س�متر الوضع القامئ وسزيداد سوًءا
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ْكِر ��ن� ا��ْرَض �َرُِ�َا {: ٔ�مل یقل س�ب�انه بُوِر ِمن بَْعِد اّ�ِ َولََقْد َكَت�ْ�َا ِيف الز�
الِ  َِّقْوٍم �َاِبِد�نَ  -ُحوَن ِعَباِدَي الص� ن� ِيف َهَذا لََبَال�ًا ل �

  .}ا

  

ت�ٔمل ما قا� سعد .. وهبذا املفهوم انترص املسلمون أ�وائل �ىل ٔ��داهئم
�ن ٔ�يب وقاص لعمر �ن اخلطاب ريض هللا عهنام وهو یصف � 

ون �لقر�ٓن ٕاذا جن� �لهيم ا�لیل .. ا�اهد�ن يف معركة القادس�یة اكنوا یَُدو�
دوّيِ الن�ل ومه �ٓساد يف ا�هنار ال �ش�هبهم أ�سود، وال یفضل من ك

  ".مىض مهنم من بقى ٕاال بفضل الشهادة

  

ال -ويه من صنع هللا  - ٕان هذه ال�رشیة : یقول س�ید قطب رمحه هللا 
تف�ح مغالیق فطرهتا ٕاال مبفاتیح من صنع هللا، وال تعاجل ٔ�مراضها و�للها 

وقد جعل يف مهن�ه و�ده  - س�ب�انه  -  ٕاال ��واء ا�ي خيرج من یده
َونَُزنُِّل ِمَن الُْقْر�ِٓن َما ُهَو ِشَفاٌء {: مفاتیح لك مغلق، وشفاء لك داء

ِّلُْمْؤِمِ�نيَ  ٌة � ن� َهَذا الُْقْر�َٓن َهيِْدي ِ�ل�ِيت ِيهَ ��ْقَومُ {، } َوَرْمحَ �
  . } ا
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  ٕادارة الوقت و�رت�ب املسمل حلیاته �ىل مق�ىض إالسالم

  
�لوقت ٔ�مهیة كربى وفوائد ّمجة �ل�س�بة لٕال�سان �ونه معمًرا يف أ�رض 
سا�ًرا �ٕالصالح، وقد حث إالسالم �ىل اغتنام الوقت وتنظميه و�دم  
ٕاهام�، ولوفق هذه التوجهيات إالسالم�ة سار املسلمون رافعون را�ت 

ت ٔ�هنم فهموا عظمي اغتنام الوق.. ا�د و�زدهار والُرقـي احلضاري
  .وٕادارته وحسن تنظميه

  

  ما يه الفوائد اليت �رجع �يل� من ٕادارة وقيت وتنظميه ؟

  :ميك�نا ٔ�ن نلخص ٔ�مه هذه الفوائد �لتنظمي إالداري �لوقت ف� یيل

 . الشعور �لتحسن �شلك �ام يف ح�اتك  .١
 . القدرة �ىل التطو�ر ا�ايت  .٢
 . ٕاجناز ٔ�هدافك ؤ��المك الشخصیة  .٣
 . حتسني ٕانتاج�تك �شلك �ام  .٤
التخف�ف من الضغوط، سواء يف العمل، ٔ�و ضغوط احلیاة  .٥

 .ا�تلفة 
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 .اس�تغالل مواطن القدرة والقوة ق�ل فوات ٔ�واهنا .٦
يف حسن التنظمي اس�ت�ابة �لتوجهيات إالسالم�ة العظمية لرتت�ب  .٧

  .احلیاة جبدیة

  

  مفا معىن ٔ�ن ��د�ر وقيت ؤ�ن ٔ�نظمه ؟

ٕان معىن هذا ٔ�ن یفهم إال�سان املسمل دینه ومقاصده، ؤ�ن یُ�درك 
  .. ؤ�ن یبدٔ� �ٔ�مه فاملهم.. ٔ�ولو�ت �ه�م إالساليم �لحیاة

ؤ�عظم توج�ه الس�تغالل الوقت هو توج�ه التعمل وطلب احلق حىت 
َمن خَرج يف َطلَِب الِعِمل، اكن يف "صار طالب العمل يف �اد لعودته 

 ِ   ". َحىت� �رِجعَ َس��ِل ا��

بل ٕان اس�تغالل الوقت يف نفع الناس وتعلميهم اخلري من ٔ�عظم ما جيلب 
ِ صىل هللا �لیه وسمل ٕان� ا��  : "رضا هللا عز و�ل ، یقول رُسوُل ا��

مواِت وأ�رِض حىت� الن�ْمَ�َ يف ُجْحرَِها َوَحىت�  ومال�َِك�َُه و��ْهَل الس�
ِِّمي الن�اِس اخلَْريْ  احلُوَت لَُیَصل�ونَ    ".�َىل ُمعل

  

یعرض �ىل ا�ن �ٓدم یوم الق�امة سا�ات معره، فلك� : "یقول احلسن
  ."سا�ة مل حيدث فهيا �ريًا، تقطعت نفسه �لهيا حرسات
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) الصدع �حلق(ومن مجیل أ�ولو�ت إالسالم�ة يف اس�تغالل الوقت 

�هذا لهو مد�اة لفهم ونرصة املسلمني املظلومني، فوق�ت �س�تغل يف ٔ�مر 
ا��ن؛ بل ٕانه من ٔ�عظم �س�تغالل �لوقت، امسع قول رسول هللا 

َمَة �َْدٍل ِعْنَد ُسلَْطاٍن  : "صىل هللا �لیه وسمل ن� ِمْن ��ْعَظِم الِْجهَاِد َلكِ �
ا

  " َ�ا�ِرٍ 

  

فاس�تغالل الوقت �كون مبا جيلب اخلري ��ات و�لمسلمني و�لناس 
لكن ال جيب �ىل املسمل ٔ�ن یضیع .. ٔ�مهیتهاكفة، لك ذ� ب�ٔولویته و 

عبد هللا �ن مسعود ريض هللا وق�ه يف ٔ�ي يشء �ري �فع، وهذا ما جعل 
ٕاين �ٔمقت الر�ل �ٔن �ٔراه فار�ًا؛ ل�س يف يشء من معل ا�نیا، وال «: عنه یقول

  "!معل ا�ٓخرة

  

  هل عين إالسالم ب�رتت�ب ح�اة املسمل ؟

لقد اهمت إالسالم ٕ�دارة احلیاة ٔ�ميا اه�م، انظر لقول رسول إالسالم 
ال �زول قدما عبد یوم الق�امة حىت �ُس�ٔل عن «: صىل هللا �لیه وسمل
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ره فَمي ٔ�ف�اه؟ وعن ش�بابه فَمي ٔ�باله؟ وعن ما� من : ٔ�ربع خصال عن ُمعُ
  .»ٔ��ن اك�س�به؟ وفَمي ٔ�نفقه؟ وعن �لمه ماذا معل ف�ه؟

املسمل �ىل �سب ح�اته و�س�تفادة من معره بغري ٕادارة فهل یقدر 
  !�لوقت وتنظميه؟

ن� َصَالِيت َو�ُُسِيك {: �لطبع ال، ولهذا اكن التقر�ر الر�ين احلكمي �
ُقْل ا

ِ َرّبِ الَْعالَِمَني    .}*َوَمْحَیاَي َوَمَماِيت ِ��

  

 وما دامت � فٕانه من الواجب �لیك تنظمي ح�اتك الس��رها يف
  .مرضاته �ل و�ال

ٔ�در�ُت ٔ�قوامًا اكن ٔ��دمه ٔ�حش� : (ولهذا یقول احلسن البرصي رمحه هللا
  ) .�ىل معره م�ه �ىل درمهه ود�نريه

  

فا��ن ینظرون ٕاىل الوقت بعني �ه�م مه : "ولهذا یقول ابو ش�ی�ة
ا��ن حيققون ٕاجنازات كثرية يف ح�اهتم الشخصیة واملهنیة، ومه ا��ن 

یعلمون ٔ�ن الوقت قلیل لتحق�ق لك ما �ریدون، و�ىل العكس من 
ذ� فٕان املرء ا�ي ال هيمت كثريًا �ٕالجنازات ینظر ٕاىل الوقت �ىل ٔ�نه 

  ". مية قلی�ذو ق 
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  :ٔ�مهیة الوقت يف القر�ٓن الكرمي

القر�ٓن الكرمي جعل �لوقت ٔ�مهیة عظمية نلحظها من �الل النقاط 
  :التالیة

یقول هللا عز� و�ل� يف معرض �م�نان . الوقت من ٔ�صول النعم .١
ْمَس َوالَْقَمَر {: �ىل إال�سان وبیان عظمي فض� �لیه َوَخس�َر لَُمكُ الش�

َاَر َدائَِبْنيِ وَ  �ْیَل َوا�هن� وا *َخس�َر لَُمكُ ا�ل ْن تَُعد�
�
َو�َٓ�ُمكْ ِمْن ُلكِّ َما َس��لُْتُموُه َوا

�َْساَن لََظلُوٌم َكف�اٌر 
�
ن� اال �

ُصوَها ا ِ َال ُحتْ  . } *ِنْعَمَة ا��

فامنت س�ب�انه يف �الئل نعمه بنعمة ا�لیل وا�هنار، وهام الزمن ا�ي "
ه ومير به هذا العامل الك�ري من ٔ�ول بدایته ٕاىل نت�دث عنه ونت�دث ف�

  ". هنایة هنایته

  

ورد التن��ه يف القر�ٓن الكرمي ٕاىل عظم الوقت، . إالقسام �لوقت .٢
ح�ث ٔ�قسم هللا به يف مواطن كثرية من كتابه العز�ز، من ذ� 

ن� إال�َْساَن لَِفي ُخْرسٍ *َوالَْعْرصِ {: قو� عز� و�ل�  �
: ، وقو�}  *ا

َذا یَْغَىش وَ {
�
�ْیِل ا َذا َجتَىل� *ا�ل

�
َاِر ا ْذ ��ْد�ََر {: ، وقو�} *َوا�هن�

�
�ْیِل ا َوا�ل

َذا ��ْسَفَر *
�
ْبِح ا َذا َعْسَعَس {: ، وقو�}  *َوالص�

�
�ْیِل ا َذا *َوا�ل

�
ْبِح ا َوالص�

حَ {: ، وقو�}  *َولََیاٍل َعْرشٍ *َوالَْفْجِر {: ، وقو�}  *تَنَف�َس  ى َوالض�
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َذا َجسَى *
�
�ْیِل ا َفِق {: ، وقو�}  *َوا�ل �ْیِل َوَما *فََال ��ْقِسُم ِ�لش� َوا�ل

  . } *َوَسَق 
   

ن� إال�َْساَن لَِفي *َوالَْعْرصِ {: قال الفخر الرازي يف تفسري قول هللا تعاىل �
ا

ٕان ا�هر والزمان يف مج� ٔ�صول النعم؛ ف�� ٔ�قسم هللا . "}*ُخْرسٍ 
الزمان واملاكن هام ٔ�رشف ا�لوقات عند هللا، اكن القسم به، ؤ�ن 

  ".�لعرص قسامً ب�ٔرشف النصفني من م� هللا وملكوته

من املعروف �ى املفرس�ن، ويف : "ویقول الش�یخ یوسف القرضاوي 
حس املسلمني، ٔ�ن هللا ٕاذا ٔ�قسم �يشء من �لقه، فذ� لیلفت 

َهم �ىل �لیل م�فعته   " و�ٓ�ره ٔ�نظارمه ٕالیه، وی�ّهبِ

  

َوَما َ�لَْقُت الِْجن� {: قال هللا تعاىل. ارتباط الوقت �لغایة من اخللق .٣
ال� ِلَیْعُبُدوِن 

�
�َْس ا

�
وا بعباديت طو�ًا ٔ�و �رهًا "ٔ�ي . } *َواال ". ٕاال لُیِقر�

ي َجَعلَُمكْ َ�َالئَِف ا��ْرِض {: وقال س�ب�انه ٔ�یضاً  ِ ٔ�ي . } َوُهَو ا��
" بعد ج�ل وقرً� بعد قرن و�لفًا بعد سلف جعلمك تعمروهنا ج�الً "
. 
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مما ندب هللا عز� و�ل� ٕالیه املسَمل اك�ساب . املسار�ة يف اخلريات .٤
: أ�وقات، واملسار�ة يف اخلريات، ٕاذ یقول يف كتابه العز�ز

ُِّمكْ { َىل َمْغِفَرٍة ِمْن َر�
�
ٌة ُهَو {: ، ویقول س�ب�انه}َوَساِرُعوا ا َوِلُلكٍّ ِوْ�َ

 ِّ اِت ُمَو�  . }هيَا فَاْس�َِ�ُقوا الَْ�ْريَ
  
  

  :ٔ�مهیة الوقت يف الس�نة النبویة الرشیفة
  :نلحظ هذه أ�مهیة مما یيل 

  
: قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: قال. الوقت نعمة عظمية .١

، ومعىن » الص�ة والفراغ: نعمتان مغبوٌن فهيام كثٌري من الناس«
ٔ�ي ٔ�ن ا�ي : "» كثٌري من الناس«: قو� صىل هللا �لیه وسمل

یُوف�ق �� قلیل، فقد �كون إال�سان حصی�ًا وال �كون م�فر�ًا 
مس�تغنیًا وال �كون حصی�ًا، فٕاذا  لشغ� �ملعاش، وقد �كون

  ". اجمتعا فغلب �لیه الكسل عن الطا�ة فهو املغبون

  

ففي احلدیث عن النّيبِ صىل هللا �لیه . الوقت مسؤولیة كربى .٢
ال �زول قدما عبد یوم الق�امة حىت �ُس�ٔل عن «: وسمل ٔ�نه قال



 

٥٠ 

 تجلیات القرآن  

ره فَمي ٔ�ف�اه، وعن ش�بابه فَمي ٔ�باله، وعن : ٔ�ربع خصال عن ُمعُ
  .»ما� من ٔ��ن اك�س�به وفَمي ٔ�نفقه، وعن �لمه ماذا معل ف�ه

  

یقول �يل �ن ٔ�يب . الوقت يف ٔ�فعال النّيبِ صىل هللا �لیه وسمل .٣
طالب ريض هللا عنه یصف �ال النّيبِ صىل هللا �لیه وسمل 

اكن ٕاذا ٔ�وى ٕاىل مزن� جّزٔ� دخو� ثالثة ٔ�جزاء؛ جزءًا «: ب�ٔنه
فسه، مث جزٔ� ُجزٔ�ه ب��ه وبني �، وجزءًا ٔ�ه�، وجزءًا لن 

  .»الناس

وقد �اء عن ٔ�م املؤم�ني �ا�شة ريض هللا عهنا ٔ�ن النيب� صىل هللا  
: �لیه وسمل اكن یقوم من ا�لیل حىت تتفطر قدماه، فقالت �ا�شة

ِلَم تصنُع هذا �رسول هللا وقد غفر هللا � ما تقّدم من ذنبك «
  .» شكوراً  ٔ�فال ٔ�حب ٔ�ن ٔ��ون عبداً : وما ت�ّٔخر؟ قال

  

ومن ذ� قول . احلث �ىل اغتنام الوقت والت�ذ�ر من ٕاضاعته .٤
اغتمن مخسًا «: رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل لر�ل وهو یعظه

ش�بابك ق�ل َهَرمك، وِحص�َتك ق�ل َسَقمك، وغَنَاءك : ق�ل مخس
  »ق�ل فقرك، وفرا�ك ق�ل ُشْغ�، وح�اتك ق�ل موتك
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، هل تُْنَظرون ٕاال ٕاىل فقر ُم�ٍس، ٔ�و �دروا �ٔ�عامل س�بعاً «ویقول 
غًىن ُمْطغٍ، ٔ�و مرٍض ُمْفِسد، ٔ�و هرم ُمْفِ�د، ٔ�و موت ُمْجهِز، ٔ�و 

�ال فرش� �ائٌب یُ��َظر، ٔ�و السا�ة؟ فالسا�ُة ٔ�دىه ؤ�مر�    .»ا��

  

  :م�ال معيل ٕالدارة الوقت كام �ریده إالسالم

َوقَاَل الَْمِ�ُ {: �اء ذ� يف سورة یوسف �لیه السالم، يف قو� تعاىل
ْبَع ُس�ُْ�َالٍت ُخْرضٍ  اٌف َوس�َ ْبٌع ِجعَ اٍن یَ��ُلكُهُن� س�َ ْبَع بََقَراٍت ِمسَ ّينِ ��َرى س�َ

�
ا

وَن  ؤَ� تَْعُربُ ْن ُكْنُمتْ ِ�لر�
�
َ◌ُ◌ ��فُْ�وِين ِيف ُرْؤَ�َي ا َا الَْم�� َو��َخَر َ�ِ�َساٍت َ���هي�

ُن ِبَت��ِویِل ا��َ◌ْ�َالِم ِبَعاِلِمَني قَالُوا ��ْضَغاُث ��ْ�َالٍم َوَما * ي *َحنْ ِ َوقَاَل ا��
�ُُمكْ ِبَت��ِویِ�ِ فَ��ْرِسلُوِن  ِّ ٍة ��َ� ��نَ� َكَر بَْعَد ��م� یُق *َجنَا ِمْهنَُما َواد� ّدِ َا الّصِ یُوُسُف ��هي�
بْ  اٌف َوس�َ ْبٌع ِجعَ اٍن یَ��ُلكُهُن� س�َ ْبعِ بََقَراٍت ِمسَ عِ ُس�ُْ�َالٍت ُخْرضٍ ��فِْ�نَا ِيف س�َ
َىل الن�اِس لََعل�هُْم یَْعلَُموَن  �

ْبَع *َو��َخَر َ�ِ�َساٍت لََعّيلِ ��ْرِجُع ا قَاَل �َْزَرُعوَن س�َ
ا تَ��ُلكُوَن  ال� قَِلیًال ِمم�

�
ْ فََذُروُه ِيف ُس�ُْ�ِ�ِ ا ِنَني َد��ً� فََما َحَصْدمت� ُمث� یَ��ِيت *س�ِ

بْ  ِصُنوَن ِمْن بَْعِد َذِ�َ س�َ ا ُحتْ ال� قَِلیًال ِمم�
�
ْمُمتْ لَهُن� ا ُمث� *ٌع ِشَداٌد یَ��ُلكَْن َما قَد�

ونَ    .}یَ��ِيت ِمْن بَْعِد َذِ�َ �َاٌم ِف�ِه یَُغاُث الن�اُس َوِف�ِه یُْعِرصُ

  
ٕان هذه ا�ٓ�ت تدل �ىل ٔ�ن یوسف �لیه السالم قد رمس خطة 
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يف التولك، بل هو من �ب �لس�نوات املق��، ؤ�ن التخطیط ال ینا
  .أ��ذ �ٔ�س�باب

  
كام �شري ا�ٓ�ت الكرميات ٕاىل ٔ�ول موازنة ختطیطٍ م�نیة �ىل ٔ�سس 

�لمیة، وازن فهيا یوسف �لیه السالم بني ٕانتاج القمح من �ة، 
وختزینه واس�هتالكه يف مرص الفرعونیة مدة س�نوات القحط وس�نوات 

  :وازنة ف� ی�ٔيتالر�اء من �ة ٔ�خرى، وتتضح ٔ�راكن هذه امل

  
املوازنة بني إالنتاج الزراعي و�س�هتالك، هبدف ختطي ٔ�عوام   - ١

  .القحط واجلدب

  
ٕان اعتبار عنرص الزمن اكن واحض املعامل من �الل �دد س�نوات   - ٢

  .القحط وس�نوات الر�اء؛ ح�ث مت ٕا�داد خطتني س�بعیتني ��و�

  
�ل ام�دت ٔ�ربعة عرش ٕان هذه املوازنة اكنت مبثابة خطة طوی� ا�ٔ   - ٣

  .�اماً 
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  .اس�ت�دام املوازنة �عتبارها ٔ�داة رقابیًة لضامن تنف�ذ اخلطة بدقة - ٤

  
ٕانه خمطط زمين وضعه یوسف �لیه السالم ٕ�لهام من هللا عز� و�ل� 

لكسب الوقت يف س�نوات الر�اء؛ وذ� مبضاعفة الناجت ب�ٔسلوب �لمي 
  .لٕالفادة م�ه يف س�نوات اجلدب

  
: ٔ��د الباح�ني التخطیط من املنظور إالساليم ب�ٔنهوقد عّرف 

ٔ�سلوب معل جامعي ی�ٔ�ذ �ٔ�س�باب ملوا�ة توقعات مس�تق�لیة، "
ویعمتد �ىل مهنج فكري َعَقدي یؤمن �لقدر ویتولك �ىل هللا و�سعى 

  " .لتحق�ق هدف رشعي هو عبادة هللا وتعمري الكون

  
فه �ٓخر ب�ٔنه فردي ٔ�و جامعي يف ٔ�داء التفكر والتد�ر �شلك : "ب�� عر�

معل مس�تق�يل مرشوع، مع ربط ذ� مبش��ة هللا تعاىل، مث بذل 
أ�س�باب املرشو�ة يف حتق�قه، مع اكمل التولك وإالميان �لغیب ف� 

  ".قىض هللا وقّدره �ىل النتاجئ
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وما اكن هذا ا�طط املنقذ ��و� ٔ�ن یؤيت مثاره بدون معل وسعي 
اْجَعلِْين �ََىل َخَزا�ِِن {: الم، وهو ا�ي قالو�دیة من یوسف �لیه الس

ّينِ َحِف�ظٌ �َِلميٌ 
�
  }ا��ْرِض ا

�رحش نفسه ملنصب یقابل وز�ر " ح�ث جند ٔ�ن یوسف �لیه السالم  
املالیة ٔ�و ا�متو�ن يف عرص� احلارض، وهو م�صب یتعلق �ٔ�رقام 
وإالحصاءات وأ�موال والتخطیط والتخز�ن والتوزیع، ولك هذه 

املهامت حتتاج ٕاىل العمل واحلفظ، وهام الصف�ان ا�لتان ٔ��رزهام یوسف يف 
  ".لب الرتش�یح �لوظیفةعرض مؤهالته بط

  

�انب من �س�تفادة العملیة حلسن ٕادارة الوقت يف ح�اة النيب محمد 
  :صىل هللا �لیه وسمل

  فَـهِ�َم النيب صىل هللا �لیه وسمل املغزى من وراء حسن ٕادارة
الوقت وتنظميه، فقد اكن ُم�نظًما حىت يف نومه الرشیف، انظر ما 

رو �ِن الَعاِص، َرَيض ا�� َعْهنَُما ��ن� �اء عن  ِ �ِن َمعْ عبِد ا��
ِ صىل هللا �لیه وسمل قَالَ  ِ : "َرُسوَل ا�� َىل ا��

�
الِة ا ��َحب� الص�

ِ ِصیاُم َداُوَد، اكَن یَنَاُم ِنْصَف  َىل ا��
�
َصالُة َداُوَد، َو��حب� الصیاِم ا
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م�فٌق ". اُم ُسُدَسُه َویصوُم یَوًما َویُفِطُر یَوًما ا�ل�ْیل َویَُقوُم ثُلُثَُه ویَنَ 
  .�لیه

 :فلو ا��س��ا ٔ�ن الفرتة من بني صالة العشاء لصالة الفجر
 ٤(ف�نام نصف ا�لیل أ�ول . مثان سا�ات يف فصل الصیف) ٨(

مث ینام ) دق�قة تقریًبا ٤٠ساعتني و (ویعمل ثلثه ) سا�ات
  ).سا�ة وثلث(سدسه وهو 

  
  
ف�نام نصف ا�لیل أ�ول : سا�ات يف فصل الش�تاءعرش ) ١٠(
مث ینام سدسه ) ثالث سا�ات وثلث(ومه ثلثه ) سا�ات ٥(
 ).دق�قة تقریًبا ٤٠سا�ة و (
  

  :ف�صري مجموع ما ینامه إال�سان
  .مثان سا�ات يف فصل الصیف-  ( 8 )

   .عرش سا�ات يف فصل الش�تاء-  ( 10 )
 

ق�ام ا�لیل واس�تغالل الثلث وٕاذا اعترب� ٔ�ن إال�سان حریص �ىل 
  :أ��ري من ا�لیل ف�كون بذ� معّدل نومه

  .سا�ات يف فصل الصیف-  5 )-  ( 6
    .سا�ات يف فصل الش�تاء-  7 )-  ( 8
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فانظر ٕاىل نومه الرشیف صىل هللا �لیه وسمل و�یف اس�تغ� يف عبادة 
َا الُْمز� : "هللا وت�ّٔمل اس�ت�ابته لقول هللا عز و�ل لُ َ� ��هي� ال�  * ّمِ

�
�ْیَل ا ُقِم ا�ل

ِِّل الُْقْر�َٓن �َْرِتیًال  * ِنْصَفُه ��ِو انُْقْص ِم�ُْه قَِلیًال  * قَِلیًال    ".��ْو ِزْد �َلَْیِه َوَرت

وانظر �یف اكن مدح هللا لن��ه صىل هللا �لیه وسمل وبعض حصابته يف 
اس�تغالهلم جزء من الوقت ا�ي قد یضیعه بعض الناس يف النوم الزائد 

�ْیِل َوِنْصَفُه َوثُلُثَُه ": �ىل احلا�ة �َك تَُقوُم ��ْدَىن ِمْن ثُلَُيثِ ا�ل �َك یَْعَملُ ��ن ن� َرب �
ا
� ِ   ."َن َمَعكَ َوَطائَِفٌة ِمَن ا��

  

  وم�ال �ٓخر یدل �ىل ِعظم اس�تغالل الوقت يف ح�اة املسمل يف
، فمك )دعوة النيب و�اده(نفع الناس وٕایصال اخلري ٕا�هيم 

  اس�تغرقت غزواته ورسا�ه صىل هللا �لیه وسمل ؟

غزوة، قام الق�ال يف �سع  ٢٨الغزوة اكنت بق�ادة النيب، و�ددها : ٔ�والً 
ت ٔ�هدافها بدون ق�ال، واس�تغرق النيب غزوة حقق ١٩غزوات فقط، و

محمد يف مجیع غزواته س�بع س�نني من بعد الهجرة، ؤ�ول غزوة اكنت 
، الغزوة أ�وىل اكنت يف الس�نة »تبوك«و�ٓخرمه اكنت » واد�ان«
 .هـ، والغزوة أ��رية اكنت يف الس�نة التاسعة �لهجرة٢الـ
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ا� اكنت بق�ادة الص�ابة، و�ددها : �نًیا �ة، واس�تغرقت  ٤٧الرس� رسی
مهنم من قام �رسیة وا�دة  ٣٧هذه الرسا� �سع س�نني، و�دد قاداهتا 

  .ومهنم من قام ب�ٔكرث من رسیة

  

  :وٕاجامل ما یضیع وقت إال�سان ش�ی�ني

لك توظیف �ري مالمئ لوقت الفرد هو مضیع �لوقت، فاملد�ر  - ١
یضیع وق�ه عندما ینفقه �ىل العمل ذي أ�مهیة أ�قل، وقد 

ر به ٔ�ن ینفقه �ىل أ�مه فأ�مه، وأ�مهیة هنا مق�سة اكن جيد
 .مبدى حتق�ق ٔ��شطة املد�ر ٔ�هدافه

 

�لرمغ من ٔ�ن مجیع مضیعات الوقت ميكن ال�س ُمسوِّغ لها،  - ٢
ٕاال ٔ�ن ما ال شك ف�ه ٔ�ن مجیع مضیعات الوقت ميكن ٔ�یًضا 

�رش�یدها، بل اس��دال ٔ��شطة م�ت�ة هبا؛ ومن َمث� فٕان الفرد 
و املسؤول عهنا، ویبقى احلل يف یده، فٕادارة الوقت یبقى ه

مف�ا�ا ٕادارة ا�ات، وٕان �دم ٕادراك احلقائق ال یعين ٔ�هنا �ري 
  .  موجودة، �ا، فٕان سوء ٕادارة الوقت جيعل املد�ر �ري فّعال
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وليك نتفادى ضیاع وق�نا �لینا ٔ�ن نتعظ من قول ايب �كر الصدیق 
ة اس�تدعى معر �ن اخلطاب ريض ريض هللا عنه، فلام حرضته الوفا

ٕان � حقًا ��هنار ال یق�� ��لیل، و� : (هللا عنه ف�ٔوصاه �لكامت مهنا
  ) .يف ا�لیل حٌق ال یق�� ��هنار، وٕاهنا ال تُق�ل �ف� حىت تؤدى الفریضة

  
هذه لكامت مهس هبا الصّدیق يف ٔ�ذن الفاروق ا�ي س�یحمل أ�مانة 

من ٔ�ن �كون �ىل بصرية بتخطیط وق�ه من بعده؛ فال بد � ٕاًذا 
وتنظميه، ؤ�ن �رتب ٔ�ولوّ�ته وحيدد ٔ�هدافه حسب ٔ�مهیهتا، ؤ�ن یقوم 
�لك معل م�وط به يف وق�ه ا�صص �، فالفریضة ق�ل الناف� وهكذا 
يف سا�ر أ�مور؛ ف�خطیط املسمل لوق�ه وحسن اس��ره من أ�مور 

عنه وهو يف سكرات اليت وّىص هبا ٔ�بو �كر الصدیق ريض هللا 
املوت، وذ� لعلمه ب�ٔمهیة الوقت ورضورة اس��ره؛ �ا اكن ح�ّه �ىل 

  . حسن تنظميه �ٓخر ما �لكم به ريض هللا عنه ؤ�رضاه

ل�س املهم ٔ�ن یعمل إال�سان ٔ�ي "وت� قا�دة مثینة ميكن تلخیصها ب�ٔنه 
يشء يف ٔ�ي زمن، بل املهم ٔ�ن یعمل العمل املناسب يف الوقت 

  " .باملناس
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ل� يل ٔ�ن ٔ�ضیع سا�ة من : "و�� قال إالمام ا�ن عق�ل  ٕاين ال َحيِ
معري، فٕاذا تعطل لساين من مذا�رة وم�اظرة، وبرصي من مطالعة، 
معلت يف �ال فرايش ؤ�� مضطجع، فال ٔ�هنض ٕاال وقد حيصل يل ما 

ٔ�سطره، وٕاين ٔ��د من حريص �ىل العمل يف عرش ال�نني ٔ�شّد مما 
  ".ن العرش�نكنت ؤ�� ا�

  
ر القر�ٓن الكرمي املُفّرِطني يف ٔ�وقاهتم، ا��ن یفوهتم العمل فهيا،  وُحيّذِ
وینذرمه �حلرسة والندامة �ىل ذ� التفریط یوم الق�امة، قال تعاىل 

ْكَرى {: حاكیة عهنم ِ◌�َْساُن َو��ىن� َ�ُ اّ�ِ یَُقوُل َ�لَْی�َِين *یَْوَمِ�ٍذ یََتَذك�ُر إالْ
ْمُت    .}ِلَحَیاِيت قَد�

  

  

  

  ملاذا حيثنا إالسالم �ىل تنظمي الوقت وٕادارته ؟

املسمل �سري يف ح�اته م�ظام وق�ه ولك شؤونه من ٔ��ل ما ٔ�ماله �لیه 
  :دینه يف هذه ا�نیا، و�متثل هذا ف� یيل
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 ح�سن ٕاعامر أ�رض وهتذ�هبا.  

 ٕافادة الناس �خلري والصالح.  

  احلیاة لكها � وفق مرادته جعل "حتق�ق الهدف من اخللق وهو
  ".م�ا

 حسن الق�ادة ٔ�مم والشعوب.  

 ٕاظهار عظمة إالسالم يف صیاغته �لحیاة وفهمه لها.  

 ٕاقامة العدل بني الناس تق�يض  حسن إالدارة والتنظمي.  

  :وقد ٔ�بلغ الشاعر �ني قال

  وحنن َخنرسُه فـي ا�لهِو وا�لعِب **  الوقُت ٔ��ىل من الیاقوِت وا�هِب  

  یوم احلساِب بذاك املوقِف ال�ّشِب **  �ُس�ٔل عنه عند �الِق�ا  وسوف 

د� السَري يف الهرِب **  نلهـو ونلع�ُب وأ��ُم مْدِ�رٌة    ! جترْي رسا�ًا ُجتِ
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  � قوم�ا ٔ�ج�بوا داعي هللا

  

ا « َتِمُعوَن الُْقْر�َٓن فَلَم� َن الِْجّنِ �َس�ْ لَْیَك نََفًرا ّمِ
�
فْ�َا ا ْذ َرصَ

�
وُه قَالُوا َوا َحَرضُ

�ِذِر�َن  َىلٰ قَْوِمهِم م� �
�ْوا ا ا ُقِيضَ َول ْعنَا  (29(��نِصُتوا ۖ فَلَم� �� َمسِ

�
قَالُوا َ� قَْوَم�َا ا

َىلٰ 
�
َىل الَْحّقِ َوا

�
َِّما بَْنيَ یََدیِْه َهيِْدي ا قًا ل ِكَتاً� ���ِزَل ِمن بَْعِد ُموَىسٰ ُمَصّدِ

َتِقٍمي  س�ْ ن  (30(َطرِیٍق م� ِ َو�ِٓم�ُوا ِبِه یَْغِفْر لَُمك ّمِ َ� قَْوَم�َا ��ِج�ُبوا َداِعَي ا��
ْن �ََذاٍب ��ِلٍمي  ْرُمك ّمِ   «(31(ُذنُوِ�ُمكْ َوُجيِ

  

لٕال�س  - صىل هللا �لیه وسمل - هذه ا�ٓیة توحض لنا ٔ�ن رسا� النيب
  .واجلن اكفة بدلیل ٔ�ن هللا رصف � اجلن و�ٓم�وا به

  

ا  - هللا �لیه وسمل صىل -فقد �اء النيب مصطحًبا حصابی�ا خفط � خط�
صىل هللا �لیه  –وظهر ٔ��د اجلن ف�ال النيب . ال تت�اوزه: وقال �
ِ «القر�ٓن �لهيم فرجعوا ٕاىل قو�م ُم�ذر�ن هلم  –وسمل  ��ِج�ُبوا َداِعَي ا��

  ).النيب(» َو�ِٓم�ُوا ِبهِ 
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وُه قَالُوا ��نِصُتوا« ا َحَرضُ   »فَلَم�

ٔ�ي شاهدوه بقلوهبم واس�تحرضوا معانیه وت�ٔ�روا به، حىت قالوا حرضوه 
فهم اجلن مق�ىض ما یلزم من سامع القر�ٓن وهو . »ٔ�نصتوا«لبعضهم بعًضا 

وشهود املعىن، وظل هذا الشهود حىت انقىض رسول » التد�ر والت�ٔمل«
فروا ٕاىل قو�م فر�ني هبذا » فلام قيض« -صىل هللا �لیه وسمل –هللا 

  .ي مٔ� قلوهبم �حلق والهدایة حيملون ال�شارة ٕا�هيمالنور ا�

  

�وا« وقال . »�ادوا«ٔ�و » رجعوا«هنا تف�د الرس�ة، ومل یقل» ول
؛ ٔ�ن التبلیغ أ�ول �لكف ف�كون »م�رش�ن«ومل یقل » ُم�ذر�ن«»

ٕ�نذار؛ فقال ٔ�نذر ومل یقل �ّرشِ ٔ�ن ال�شارة �لعمل الصاحل، ومه مل �كن 
م اكنوا يف غف� ولن خير�م من شدة ت� الغف� كام ٔ�هن. هلم معل صاحل

وقد اكن اجلن �ىل يشء من احلمكة يف تبلیغ قو�م . ٕاال شدة إالنذار
ٔ�ي �لك�ب السامویة … » مصدقًا - هيدي - قالوا � قوم�ا ٕا� مسعنا«

  .التوراة وإالجنیل

  

وقد عرف اجلن ٔ�ن القر�ٓن هيدي ٕاىل احلق وٕاىل طریق مس�تقمي ملا عرفوا 
  .التوراة هتدي ٕاىل احلق وكذ� إالجنیلٔ�ن 
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 تجلیات القرآن  

  

هذه يه ال�شارة، وقد �اءت ال�شارة مرتني، أ�وىل » یغفر لمك«
َتِقميٍ « س�ْ َىلٰ َطرِیٍق م�

�
َىل الَْحّقِ َوا

�
ن ُذنُوِ�ُمكْ «، والثانیة »َهيِْدي ا یَْغِفْر لَُمك ّمِ

ْن �ََذاٍب ��ِلميٍ  ْرُمك ّمِ   »َوُجيِ

  

  .�لرسول وإالميان به فإال�ابة م�حرصة يف االتباع

  

  اس�تجیبوا � و�لرسول

� محمد، : قال: فس�ٔ� -صىل هللا �لیه وسمل –�اء �ربیل ٕاىل النيب 
: ٔ��ربين عن إالسالم؟ فقال رسول هللا، صىل هللا �لیه وسمل

إالسالم ٔ�ن �شهد ٔ�ن ال ٕا� ٕاال هللا ؤ�ن محمًدا رسول هللا، وتقمي «
ان، وحتج الب�ت ٕان اس�تطعت ٕالیه الصالة، وتؤيت الزاكة، وتصوم رمض

ف�ٔ�ربين : قال. فعجبنا � �س�ٔ� ویصدقه: صدقَت، قال: قال. »س��ًال 
ٔ�ن تؤمن �� ومال�ك�ه وكتبه ورس� والیوم «: عن إالميان؟ قال

قال ف�ٔ�ربين عن . صدقت: قال. »ا�ٓخر، وتؤمن �لقدر �ريه ورشه
. »�كن �راه فٕانه �راك ٔ�ن تعبد هللا ٔ�نك �راه، فٕان مل«: إالحسان؟ قال

. »ما املس�ئول عهنا ب�ٔ�مل من السائل«: ف�ٔ�ربين عن السا�ة؟ قال: قال
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 تجلیات القرآن  

ٔ�ن ت� أ�مة ر��هتا، ؤ�ن �رى احلفاة «: ف�ٔ�ربين عن ٔ�مارهتا؟ قال: قال
مث انطلق، فلب�ُت : قال. »العراة العا� ر�اَء الشاء یتطاولون يف الب��ان

هللا ورسو� : قلت. »ري من السائل؟� معر، ٔ�تد«: مِلی�ا، مث قال يل
  .»فٕانه �ربیل ٔ��مك یعلممك دینمك«: قال. ٔ��مل

  

اش�متل �ىل إالميان يف الشهادة ٕاجامًال، » إالسالم«السؤال أ�ول عن 
  .وتفصیًال يف ٕاقامة الصالة وٕایتاء الزاكة

  

اش�متل �ىل ٔ�راكن إالميان القليب ا�ي ٔ�وىل » إالميان«السؤال الثاين عن 
مبا �اب عن احلواس املادیة  - القامئ �ىل الرباهني –إالميان  سامته

  .اكٕالميان �� والیوم ا�ٓخر

  

ٔ�ن تعبد «یُبني ذروة س�نام ا��ن وهو » إالحسان«السؤال الثالث عن 
هذه يه حق�قة العبودیة �، » هللا ٔ�نك �راه فٕان مل �كن �راه فٕانه �راك
  .و�طمئنانعز و�ل، اليت تقوم ب��اهنا �ىل الیقني 
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هل �كفي مجمل إالميان، ٔ�م ال بد من إالقرار �لربوبیة والق�ام �لعمل 
  الصاحل؟

  

َذا «: یقول هللا، عز و�ل
�
ُسوِل ا ِ َوِ�لر� َتِجیُبوا ِ�� �َن �َٓم�ُوا اس�ْ ِ َا ا�� َ� ��هي�

َ َحيُوُل بَْنيَ الْمَ  ِییُمكْ ۖ َواْ�لَُموا ��ن� ا�� لَْیِه َد�َاُمكْ ِلَما ُحيْ
�
�ُه ا ْرِء َوقَلِْبِه َو��ن

ونَ  َرشُ   .»ُحتْ

  

وقو� . ٔ�مر یف�د الوجوب، وهو � يف الفرائض» اس�تجیبوا �«قو� 
صىل  –مشرتك يف الوجوب مع التوج�ه أ�ول، وهو �لنيب » �لرسول«

يف تبلیغه �لقر�ٓن واتباع س��ه وطریق�ه يف السري �ىل  - هللا �لیه وسمل
  .حتصل رتبة إالسالم الاكم� وبذ�. هذا القر�ٓن

  

ٔ�راد هللا، عز و�ل، ٔ�ن حتصل رتبة إالسالم الاكم� �ٕالميان؛ ف�وسع 
لتدل احلروف الزائدة �ىل » �س�ت�ابة«وجعلها » إال�ابة«يف لفظة 

فإال�ابة �لقلب، . املعاين املطلوبة، فلام زیدت اللكمة ب��ة زادت معىن
  .و�س�ت�ابة �لعمل
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َ َحيُوُل بَْنيَ الَْمْرِء َوقَلِْبهِ «القر�ٓن الكرمي ومن ٔ�دق معاين    .»َواْ�لَُموا ��ن� ا��

  

  !مفاذا نفعل لو اسود القلب وران �لیه؟

  

  !ماذا نفعل لو �ال هللا بني املرء وقلبه؟

  

جيب ٔ�ن یعمل املرء ٔ�ن احلول يف ا�ٓیة ل�س �لت�ٔبید وٕامنا هو م�علق 
�ب العبد ؤ��ب و�شطت ٕارادته فٕاذا . �س�مترار العبد يف �حنراف

�لتوبة فا�، عز و�ل، �رفع عنه هذا احلول ویوفقه �لهدایة، یقول النيب 
َ�ُ ٔ�شد� فرً�ا بتوبة عبده �ني یتوب ٕالیه «: -صىل هللا �لیه وسمل –

من ٔ��دمك اكن �ىل را�لَته ب�ٔرٍض فََالة، فانفلتت م�ه و�لهيا طعامه 
ِّها قد ٔ��س من ورشابه، ف�ٔ�َس مهنا، ف�ٔىت جشر  ًة فاضطَجَع يف ظل

راِ�لَته، ف�ینا هو كذ� ٕاذا هو هبا قامئًة عنده، ف�ٔ�ذ ِخبطا�ا، مث� قال 
ة الفرح ة الَفرح: ِمن شد�   .»ا�لهم� ٔ�نت عبدي ؤ�� رب�ك، ٔ�خط�ٔ من ِشد�
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. ٕ�ق�ا� �لیه» فرح«فا�، عز و�ل، مل یق�ل توبة العبد فقط؛ وٕامنا 
ل من ٔ�س�ٔت يف حقه عندما تذهب ٕالیه لتعتذر م�ه فانظر ٕاىل اس�تق�ا

  !وبني اس�تق�ال هللا �لعبد التائب

  

الرس أ�عظم ا�ي ال تق�حمه الِعبارُة، وال جترس «: ٕانه كام قال ا�ن القمي
�لیه إالشارة، وال ینادي �لیه م�ادي إالميان �ىل رؤوس أ�شهاد؛ بل 

ا وَمحب�ة � شهَدتْه قلوُب خواص العباد، فازداَدْت به  معرفًة لرّهبِ
وُطم�ٔن��ة به وشوقًا ٕالیه ولهً�ا بذ�ره، وشهوًدا لِربِّه ولطفه، و�رِمه 

  »وٕاحسانه، ومطالعة لّرسِ العبودیة، وٕارشافًا �ىل حق�قة إاللهیة

  

  �س�تقامة

بعد �س�ت�ابة � و�لرسول یو�د مس�تو�ن، أ�ول نصل ف�ه ٕاىل 
  .إالحسان �س�تقامة، والثاين نصل ف�ه ٕاىل

  

�َن قَالُوا «: �س�تقامة �ُشار ٕا�هيا رصا�ة يف قول هللا، عز و�ل ِ ن� ا�� �
ا

وا  َزنُوا َو���ِْرشُ ُم الَْمَال�َِكُة ��ال� َختَافُوا َوَال َحتْ َتَقاُموا تََتَزن�ُل �َلَْهيِ ُ ُمث� اس�ْ �نَا ا�� َرب
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�ِيت ُكنُمتْ تُو�َُدوَن  نَْیا َوِيف  َحنْنُ  (30(ِ�لَْجن�ِة ال ��ْوِلَیاُؤُمكْ ِيف الَْحَیاِة ا��
ُعونَ  �ي ��نُفُسُمكْ َولَُمكْ ِفهيَا َما تَد� َهتِ   «(31(اْ�ِٓخَرِة ۖ َولَُمكْ ِفهيَا َما �َش�ْ

  

  .يه مر�ة إال�ابة القلبیة أ�وىل» قالوا ربنا هللا«فـ

  

  .ف�ف�د الرتا�، وهذه مر�� �س�ت�ابة الثانیة �ٔ�عامل» مث«ٔ�ما 

  

  .»اس�تقاموا«مث ت�ٔيت املر�� الثالثة ويه قو� 

  

هت� النفوس يف التنف�ذ والعمل دون ت�ٔخر؛ فُ�عد » مث«والع� من 
النفوس ٔ�وًال، مث یُطا�هبا �لعمل، وهذا التدرج ٔ�مر عظمي؛ ح�ُث ٕانه ما 

فلوال ٔ�ن نفوسهم ُمهیئة ملا ٔ�رسعوا، . من معل ٕاال ؤ�رسع ٕالیه الص�ابة
فالنيب، . اقهتم امخلر يف شوارع املدینة فور أ�مر حبرم�هوم�ال ذ� ٕار 

صىل هللا �لیه وسمل، رىب يف الص�ابة �ىل سامع أ�مر �رس�ة حىت ٕان 
ف�ادى النيب، صىل هللا �لیه ) صالة نفل(ٔ��د الص�ابة اكن یصيل مرة 
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وسمل �لیه، فمل جيبه، فلام ا�هت�ى �اتبه النيب، فقال الر�ل كنت يف 
  ؟»اس�تجیبوا � و�لرسول«� النيب ٔ�مل یقل هللا  الصالة، فقال

  

ا ويه ٔ�ساس  و�� فالرتبیة النفس�یة واخلُلق�ة والروح�ة �مة �د�
یف�د » مث«و�� اكن التعبري بـ. العمل؛ بل يه اليت تدعو املرء �لعمل

  .هذا

  

وليك �كون السري �ىل طریق �س�تقامة حصیً�ا ال بد من اتباع الرشع 
 - صىل هللا �لیه وسمل –فأ�مر يف ا�ٓیة �لرسول . »ٔ�مرت فاس�تقم كام«

ٔ�نه معصوم وهللا یعمل ٔ�نه س�یطیقه، ٔ�ما �ل�س�بة لنا فأ�مر نفسه مو�ه 
ٕالینا لكن من عظمي رمحة هللا ٔ�ن ف�ح لنا �ب �لتوبة لعلمه بضعف�ا فقال 

  .»لك ا�ن �ٓدم خطاء و�ري اخلطائني التوابون«: النيب

  

  .»فاس�تقميوا ٕالیه واس�تغفروه«احنراف ف�اب التوبة مف�وح فٕاذا وقع م�ا 
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ار ؤ�� ٔ�غِفر «: ٔ�ل�س هو القائل � عبادي ٕا��مك ُختطئون ��لیل وا�هن�
ا�نوب مجیًعا، فاس�تغفروين ٔ�غِفْر لمك، � عبادي ٕا��مك لن تَبلغوا َرضِّي 

لمك وين، ولن تبلغوا نَفعي ف�نفعوين، � عبادي لو ٔ�ن� ٔ�و�  و�ٓخرمك ف�رض�
وٕا�َسمك وج��مك اكنوا �ىل ٔ�تقى قلِب ر�ٍل وا�د م�مك ما زاد ذ� يف 

لَمك و�ٓخَرمك وٕا�َسمك وِج��مك اكنوا �ىل ٔ�جفر  مليك ش��ًا، � عبادي لو ٔ�ن� ٔ�و�
  …»قلب ر�ٍل وا�د ما نقص ذ� من مليك ش��ًا

  

بد ول�س يف ح�اة الع » تتزنل �لهيم املال�كة«مفن �ربوا نفس�ی�ا واس�تقاموا 
  .عند مماته

  

و�لمال�كة مع القلب �دیثان؛ أ�ول رسي یؤدي ٕاىل السك�نة 
والثاين ٔ��ىل من اخلواطر القلبیة ویدركه إال�سان ؤ�نه . والطم�ٔن��ة

: ٕاىل هذا فقال - صىل هللا �لیه وسمل –وقد ٔ�شار النيب .. �سمعه ب�ٔذنیه
ملكمني ٔ�ي ومعىن «» ٕان من الناس ملكمني وحمدثني وٕان مهنم معًرا«

  .ُملهمني

  

  .مما مىض» وال حتزنوا«من املس�تق�ل » ٔ�ال ختافوا«
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ن���ة ٕال�ابتمك � واس�ت�ابتمك » ؤ��رشوا �جلنة اليت كنمت تو�دون«
  .ٔ�مره واس�تقام�مك �ىل طریقه

  

  إالحسان

بعد ٔ�ن �لمنا ٔ�ن إال�ابة �اصة �ٕالميان، ؤ�ن �س�ت�ابة و�س�تقامة 
لكن ملاذا . ی�ٔيت دور احلدیث عن إالحسان�اصتان �لعمل واخلُلق، 

املش�مت� �ىل » �س�ت�ابة«املش�مت� �ىل إالميان �ل » إال�ابة«قدم�ا 
  إالسالم، مع ٔ�ن �دیث النيب مع �ربیل قدم إالسالم �ىل إالميان؟

  

. ٔ�ن الواقع الفعيل ��عوة قدم إالميان �ىل إالسالم: حلق�ق�ني؛ ٔ�وًال 
كة مل ی�ٔمرمه �لصالة والزاكة لك�ه د�امه والنيب ٔ�ثناء دعوته ٔ�هل م

  .لتوح�د هللا ٔ�وًال 
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ما إالسالم؟ اكن جواب النيب : �دیث �ربیل مع النيب يف سؤا�: �نًیا
� مش�متًال �ىل التصدیق وهو �ني إالميان يف  -صىل هللا �لیه وسمل –

  .»ٔ�ن �شهد ٔ�ن ال ٕا� ٕاال هللا«قو� جواب عن إالسالم

  

 ؤ�قرب � من إالسالم وإالميان؟ ٕاهنا در�ة هل هناك در�ة ٔ��ىل
ٔ�ن تعبد هللا «: ا�ي س�ٔل �ربیل النيب عنه، ف�ٔ�اب عنه» إالحسان«

مفن ٔ��اب هللا ورسو� . »ٔ�نك �راه فٕان مل �كن �راه فٕانه �راك
. واس�ت�اب هلام وجب �لیه ٔ�ن یُعاجل مع� ؤ�مراضه النفس�یة لك �ني

تحق ٔ�ن یقرتب من ربه ف�شعر ومن �اجل نفسه وسمل من ٔ�مراضها اس� 
  .ؤ�نه �راه، وهذا هو إالحسان

  

تف�د الرؤیة القلبیة جلالل هللا، فٕان مل » ٔ�نك �راه«الاكف يف قو� 
  .»فٕان مل �كن �راه فٕانه �راك«تتحقق هذه احلا� حفقق الثانیة 
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  هل القر�ٓن حامل ٔ�و�ه؟

  

حمكًا معینًا،  ٔ�ن �رد ف�ه ا�ٓیة �ام�: القر�ٓن ل�س حامل ٔ�و�ه، مبعىن
�رى ف�ه الرٔ�ي (وت�ٔيت �ٓیة ٔ�خرى ختالفها يف نفس املعىن ونفس احلمك، 

فهذا الفهم �اطئ و�ري حصیح، فا� ). ونق�ضه ٔ�و ٕاثبات املبدٔ� وعكسه
فالقر�ٓن ُمحمكة �ٓ�ته مث فصلت، . كتاب ٔ�حمكت �ٓ�ته مث فصلت: قال
  .هللا �زل ٔ�حسن احلدیث كتا�ً : وقال. بُّی�ت: ٔ�ي

  

م هللا عز و�ل ٔ�حسن ال�م ؤ�حسن احلدیث، ُخناطب الناس ف�
فك�ف یقول قائل . ٔ�نه ٔ�حسن ال�م.. به، جنع� مقدًما �ىل ٔ�ي �م

  ال ختاطبوا الناس �لقر�ٓن؟

  

مع افرتاض حسن النیة ملن قال هذا من املسلمني فٕان املقصود من 
ت لعدة قوهلم القر�ٓن حامل ٔ�و�ه هـو ٔ�ن ف�ه بعض ا�ٓ�ت اليت وضع

  .معان، واملعىن املراد من هذه ا�ٓ�ت هو ما یدل �لیه الس�یاق
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فس�یاق ا�ٓیة هو ا�ي حيدد معىن اللكمة اليت لها ٔ�كرث من مدلول، 
  .وهذا ل�س بعجیب، فهو من ٔ�سالیب العربیة

  

القر�ٓن : ٔ�عين(وٕان اكن أ��ري حصیً�ا ؛ ٕاال ٔ�نه ال یصح �ىل ٕاطالقه 
  .ت يف القر�ٓن ول�س القر�ٓن �لك، بل بعض اللكام)حامل ٔ�و�ه

  

  .»كتاب ٔ�حمكت �ٓ�ته مث فصلت من �ن حكمي خ�ري«فالقر�ٓن 

  

ٔ�حمكت �ٓ�ته، جفاءت قویة البناء، دق�قة ا�ال�، لك لكمة فهيا ولك 
عبارة مقصودة، ولك معىن فهيا ولك توج�ه مطلوب، ولك ٕامياءة ولك 

تضارب،  م�ناسقة ال اخ�الف ب�هنا وال. ٕاشارة ذات هدف معلوم
فه�ي مقسمة وفق ٔ�غراضها، . مث فصلت. وم�سقة ذات نظام وا�د

  .م�وبة وفق موضو�اهتا، ولك مهنا � �زي مبقدار ما یق�ضیه

  

ٔ�ما من ٔ�حمكها، ومن فصلها �ىل هذا النحو ا�ق�ق؟ فهو هللا س�ب�انه، 
  .»من �ن حكمي خ�ري«: ول�س الرسول صىل هللا �لیه وسمل
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هكذا �اءت من �نه، .. ویفص� عن �ربةحيمك الك�اب عن حمكة، 
  .�ىل النحو ا�ي ٔ��زل �ىل الرسول، ال تغیري فهيا وال تبدیل

  

ٕان الطاعنني يف هذا إالسالم ال ی�ٔتونه من مصدره املُحمك املهمين �ىل 
�ريه وهو القر�ٓن، ٕاهنم ٔ�در�وا جعزمه ٔ�مامه فذهبوا ٕاىل أ��ادیث 

جون �ىل إالسالم ب�ٔفعال املوضو�ة واملكذوبة حيتجون هبا، وحيت
  !املسلمني �ري امللزتمني

  

ولو ٔ�هنم �اءوا ٕاىل القر�ٓن بقلب الباحث عن احلق لوصلوا ٕاىل ٔ�رساره 
  .وما زادمه ٕاال ٕامياً� و�سلميًا

  

�زل �لیه القر�ٓن فاكنت س��ه  –صىل هللا �لیه وسمل  –ٕان رسول هللا 
الف القر�ٓن كام يه تطبیقه �لقر�ٓن، والنيب صىل هللا �لیه وسمل مل خي

وٕامنا النيب اكن ! یظن البعض من بعض أ��ادیث الضعیفة امل�سوبة ٕالیه
مطبقًا �لقر�ٓن، وما �اء خمالًفا وم�اقًضا لهذا القر�ٓن فهو الباطل ا�ي مل 

  .ولو �ُسب الیه.. ومل ی�ٔمر به –صىل هللا �لیه وسمل  –یفع� النيب 
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مل هو من بني� �یف�ة الصالة ٕان النيب صىل هللا �لیه وس: وٕان قال قائل
  فهل هذا �طل؟.. ومل یتلكم القر�ٓن عهنا.. واحلج ومقدار الزاكة

  

هذا فهم �ري سدید عن هللا وعن رسول هللا، فالقر�ٓن فرض : قلنا
ِ �ََىل الن�اِس ِحج� الَْب�ِْت َمِن : الصالة واحلج والزاكة، قال تعاىل َوِ��

لَْیِه َسِ��ًال ۚ
�
َتَطاَع ا َ غَِين� َعِن الَْعالَِمنيَ  اس�ْ �ن� ا��

  .َوَمن َكَفَر فَا

  

اِكِعنيَ : وقال تعايل َاكَة َواْرَكُعوا َمَع الر� َالَة َو�ٓتُوا الز�   .َو��ِقميُوا الص�

  

والنيب صىل هللا �لیه وسمل فّصل هذا، وبني هذه العبادات �لناس 
ْكَر : لقو� تعاىل لَْیَك اِ�ّ

�
�ُهْم َو���َزلْنَا ا ْم َولََعل �َْهيِ

�
َل ا َ ِ�لن�اِس َما �ُِزّ ِلُتَبِنيّ

  .یََتَفك�ُرونَ 

  

  .فالنيب ُم�ني مفصل لك�اب هللا
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ذ�رها القر�ٓن ٕاجامًال والنيب فصلها، فال ٕاشاكل .. والصالة واحلج والزاكة
  .هنا ٔ�صًال؛ بل ٕان النيب م�بع �لقران م�ینا معلًیا الك�ف�ة �لمجمل

  

 ٔ�نه ال �الف يف الس�نة الفعلیة ٔ�بدا بني املسلمني، وجيب ٔ�ن ن��ه �ىل
، فاحلق )أ��ادیث امل�سوبة �لنيب(ٕامنا اخلالف واقع بني الس�نة القولیة 

كام هو مهنج  –فهيا ق�ولها ٕان مل ختالف ما قرره القر�ٓن ومقاصده العلّیة 
فٕان �الفت اكنت من ا�ٔاكذیب �ىل النيب  –كثري من أ�صولني 

ويه قلی� ل�ست �لك�رية يف كتب . رش یص�ب وخيطئوالراوي لها � 
  .السنن

  

وال �هتجم بذ� �ىل : ویقول الش�یخ الفق�ه محمد ٔ�بو زهرة يف هذا الصدد
فهو احلمكة لكها كام قال  –صىل هللا �لیه وسمل  –�دیث لرسول هللا 

اَب َویَُعلُِّمُمكُ اْلِك�َ : (ذ� إالمام الشافعي، فقد فرس احلمكة يف قو� تعاىل
صىل هللا �لیه وسمل  –، ب�ٔن احلمكة يه س�نة رسول هللا )…َوالِْحْمكَةَ 

فٕاذا ردد� مهنا ما خيالف القر�ٓن ف�حن �رد ما جيعلها فوق القر�ٓن،  –
و�ٔ�حرى �كون ذ� متحیًصا �لس�نة، وتب��نًا لصحیحها من سقميها، ٕان 

ه لرسا� محمد عبارات القر�ٓن اليت يه نص يف دال�هتا، ومعا�هيا، فهيا تزنی
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وتزنیه �لبعث احملمدي، فٕامنا ندفع الریب عن  –صىل هللا �لیه وسمل  –
وال �هتجم �لیه وال �ىل حمكته،  –صىل هللا �لیه وسمل  –الرسول 

َر،  –صىل هللا �لیه وسمل  –كت� ا�ٓ�ر اليت تومه ٔ�ن النيب  ُحسِ
 –یه وسمل صىل هللا �ل  –وكت� أ�خ�ار الاكذبة اليت تقول ٕان محمًدا 

ت� الغرانیق العال، وٕان : قال عن الالت والعزى وم�اة الثالثة ا��خرى
ٕا� �رد هذا ؤ�ش�باهه تزنهيا �لرسا� احملمدیة إاللهیة، . شفاعهتن لرتجتى

�ام اكن راوهيا ٔ�هًال �لثقة، ونعدها �لیه، ول�س مبزنه عن اخلط�ٔ 
یعتقد ذ� وال�س�یان، ودخول الغلط �لیه، ؤ�خىش ٔ�ن ٔ�قول ٕان من 

ْسُحوًرا: (�كون ٔ�هل اجلاهلیة ا��ن قالوا ال� َرُ�ًال م�
�
�ِ�ُعوَن ا ن تَ�

�
).. ا

وٕاذا اكن ا�هيود جعزوا جعًزا مطلقًا عن ٔ�ن یعبثوا �لقر�ٓن كام عبثوا بغريه، 
فٕاهنم ٔ�توه من �ح�ة تفسريه، ولكن ذ� َال یََمُسه، بل یََمس� العقول 

ص وال تدرك، وال حتمك بقر�ٓن، ومقای�س العقل؛ و�� بقي  اليت َال متّحِ
النبع إالله�ي الصايف یدركه من یت�ٔمل ما ٔ�ح�ط به ف�نبذ الزیف، ویدرك 

  .اجلوهر الصايف

  .ف�حن ال �رد س�نة رسول هللا؛ ٕامنا �رد ا�خ�ل �لهيا

: وهذا ا�خ�ل �ىل س�نة رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل من سامته
الواحضة اليت قررها إالسالم، وخمالف�ه العقل تناقضه مع أ�صول الثابتة 

  ).القر�ٓن(الرصحي، وخمالف�ه أ�وثق م�ه 
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كام ٔ�ن ٔ�مئة احلدیث ٕاذا و�دوا معىن احلدیث م�اقضا �لثابت يف القر�ٓن، 
ٔ�و لغريه من أ��ادیث أ�ث�ت وأ�شهر، حبیث ال ميكن امجلع ب�هنام 

  .ن ٕاس�ناده حصیً�احبال، حمكوا ب�ٔنه �دیث م�كر شاذ ال یصح، ولو اك

  

صىل هللا  –وال یظن ٔ�ننا �هتم رواة أ��ادیث �لكذب �ىل رسول هللا 
فهم ٔ�مئة ٔ�ف�وا ٔ�عامرمه يف �دمة إالسالم واملسلمني، ٕامنا  –�لیه وسمل 

نظن فهيم �ًريا، ولكن نعتقد ٔ�ن ما �الف القر�ٓن مما هو م�سوب 
« ا هو يف كتب أ��ادیث ٕامن –صىل هللا �لیه وسمل  –�لرسول 

�ىل رواة أ��ادیث و�ىل رسول هللا صىل هللا �لیه » مدسوس 
وسمل، ف�ٔهل الباطل مل ولن �سك�نوا عن ُم�اربة املسلمني يف عقائدمه 

ْكَر «وحنمد هللا ٔ�ن حفظ لنا القر�ٓن الكرمي .. ويف كتهبم لْنَا اّ�ِ ُن �َز� �� َحنْ
�
ا

�� َ�ُ لََ�اِفُظونَ 
�
  .»َوا

  

ا ٕا�اكر لك �دیث یو� ظاهره خمالفة القر�ٓن دون وال یعين هذا ٔ�یضً 
البحث والتدق�ق واملعرفة الصحی�ة السلمية ملعىن احلدیث، ومع مرا�اة 
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الزمان واملاكن، فال ینكر أ��ادیث مج� بدون دراس�هتا ٕاال �اهل 
  .�لقر�ٓن، فال بد من دراسة أ��ادیث ق�ل احلمك �لهيا

  

العمل �ىل ٔ�هنا ختالف القر�ٓن يه ؤ�كرث أ��ادیث اليت ٔ��ذها قلیيل 
ٔ��ادیث حصی�ة، لكن املشلكة يف ت� العقول اليت حتمك �ىل 

  .أ��ادیث بظاهرها وال �راعي الزمان واملاكن

  

مفثًال �دیث من بدل دینه فاق�لوه �ام مطلق، والعام �رجع �لمق�د يف 
قَاَل : الَ قَ  -  رىض هللا عنه  -  أ��ادیث، وق�ده �دیث َعْن ِاْ�ِن َمْسُعوٍد 

 ِ ، �َْشهَُد « -  صىل هللا �لیه وسمل  -  َرُسوُل َا�� ل� َدُم ِاْمرٍِئ ُمْسِملٍ َال َحيِ
ْ�َدى ثََالٍث 

�
ال� ِ�

�
، ا ِ ، َو��ّينِ َرُسوُل َا�� ُ ال� َا��

�
َ�َ ا

�
اِين، : ��ْن َال ا ��ُِّب َالز� َالث

یِنهِ    .ُم��َفٌق �َلَْیهِ » ، َالُْمَفاِرُق �ِلَْجَما�َةِ َوالن�ْفُس ِ�لن�ْفِس، َوالت�اِرُك ِ�ِ

  

 ُ وهذا احلدیث رش�ه �دیث رواه ابو داوود عن �َا�َِشَة َرِيضَ َا��
 ِ ل� قَْ�ُل ُمْسِملٍ «: قَالَ  - صىل هللا �لیه وسمل  -  َعْهنَا، َعْن َرُسوِل َا�� َال َحيِ

ْ�َدى ثََالِث ِخَصالٍ 
�
ال� ِيف ا

�
َجُم، َوَرُ�ٌل یَْقُ�ُل ُمْسِلًما َزاٍن ُمحْ : ا َصٌن فَُريْ

 ، َ َوَرُسوَ�ُ ْسَالِم فَُ�َ�اِرُب َا��
�
ُرُج ِمْن َاْال ًدا فَُ�ْق�َُل، َوَرُ�ٌل َخيْ ُم�ََعّمِ



 

٨١ 

 تجلیات القرآن  

، » فَُ�ْق�َُل، ��ْو یُْصلَُب، ��ْو یُْنَفى ِمْن َاْ��ْرِض  �َساِيئ� َرَواُه ��بُو َداُوَد، َوال�
   .امكُِ َوَحص�َ�ُه َالْ�َ 

  

: ل�س �رد �رك إالسالم، وهللا یقول –�د الردة  –فاتضح ٔ�ن الق�ل 
ِ�ُّمكْ ۖ فََمن َشاَء فَلُْیْؤِمن َوَمن َشاَء فَلَْیْكُفرْ (   ).…َوُقِل الَْحق� ِمن ر�

  

: ٕامنا حملاربة ٔ�ه�، وٕاال ملا لزم ٔ�ن یقول الرسول يف احلدیث أ�ول
وسكت، ف�بني ٔ�ن ) التارك �ینه: (بقو�واكن اكتفى ) املفارق �لجام�ة(

وحامیة النفس وا�فاع عهنا حق . الق�ل هو ملن �رك إالسالم لی�اربه
  .ٕا�ساين مكفول �لجمیع

  

�ُْه ِلُتنِذَر ِبِه : (وقال تعايل لَْیَك فََال �َُكن ِيف َصْدِرَك َحَرٌج ّمِ
�
ِكَتاٌب ���ِزَل ا
�ِبُعوا مَ  �ِ�ُعوا ِمن ُدوِنِه َوِذْكَرٰى ِ�لُْمْؤِمِ�َني، ات ُِّمكْ َوَال تَ� � ن ر� لَْیُمك ّمِ

�
ا ���ِزَل ا

ا تََذك�ُرونَ  َيل� َهَذا الُْقْر�ُٓن ِ��نِْذَرُمكْ ِبِه «: ، وقال) ��ْوِلَیاَء ۗ قَِلیًال م� �
َو��وِ�َ ا

  .»َوَمْن بَلَغَ 
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ال �ُرشٍع من تلقاء نفسه وال  –صىل هللا �لیه وسمل  –فرسول هللا 
َوَما «�يشء خمالف �لقر�ٓن، بل هللا عز و�ل هو ال�ُم�رشع لرسو� ی�ٔيت 

ال� الَْبَالُغ الُْمِبنيُ 
�
ُسوِل ا   .»�ََىل الر�

  

ن� َهَذا «ویبقى القرٔ�ن �مينا �ىل لك يشء، وبه العدل وف�ه الهدایة  �
ا

  .»الُْقْر�َٓن َهيِْدي ِ�ل�ِيت ِيهَ ��ْقَومُ 

  

ا��ن ا�ي وضع القوا�د وأ�صول  ومما یدل �ىل ٔ�ن القر�ٓن ٔ�صل هذا
هن�ي النيب صىل هللا �لیه وسمل عن كتابة الس�نة، مث : وال�رشیعات

وقد �اول �لامء احلدیث التوف�ق بني ا�هن�ي وإال��ة، . ٕا�ح�ه �ك�ا�هتا
ٔ�ن ا�هن�ي اكن ليك ال ی�شغل الناس �لس�نة عن القر�ٓن، كام ٔ�ن : فقالوا

وهذا یدل �ىل ٔ�ن القر�ٓن … قر�ٓنا�هن�ي اكن خلش�یة اخ�الط الس�نة �ل
هو أ�صل وأ�ساس يف هذا ا��ن ح�ُث نــه�ى النيب صىل هللا �لیه 

وسمل عن كتابة الس�نة ليك ال ی�شغل الناس �لس�نة عن القر�ٓن، وهذا 
یدل �ىل ٔ�مهیة القر�ٓن، ولو ٔ�ن الس�نة ٔ�صًال مع القر�ٓن يف وضع القوا�د 

  .عن كتا�هتا ٔ�بًداوأ�حاكم العامة الثابتة ملا هن�ى النيب 
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وقد ذهب كثري من �لامء املسلمني ٕاىل أ��ذ �ٔ��ادیث اليت ظاهرها 
التعارض والتناقض، ولكهنم اس�تعملوا مع م�ل هذه أ��ادیث مهنج 

.. الت�ٔویل، فردوا ٔ�م�ال هذه النصوص �لمحمك يف ا��ن مؤولني ٕا�ها
ن �هام ومه هنا مكن نفى أ��ادیث �س�ب ظن التعارض والتناقض �ٔ 

مفن هذه الناح�ة اتفاق بني املسلمني �ىل التزنیة . م�فق �ىل نفي النقص
ونفي التناقض، وٕان و�د اخ�الف فهو قلیل، وهو �س�ب سوء الفهم 

  .�لتعبري

  

فال جحة �لطاعنني يف إالسالم مبا �س�تدلون به من ٔ��ادیث، قد �كون 
فالقر�ٓن .. همكذوبة ٔ�و ضعیفة، �هیك عن إالح��اج ��م بعض �لامئ

العظمي هو معود إالسالم املتني ا�ي ال ی�ٔتیه الباطل من بني یدیه وال 
  .من �لفه

  

 
   

  

  

  

  



 تجلیات القرآن  

هذا الك�اب ميثل مجمو�ة مقاالت �رشها 
الاكتب �ىل �نرتنت يف جمالت خمتلفة، 

تدور مواضیع هذه املقاالت املتعددة حول 
القر�ٓن الكرمي، وقد ّمجعت يف هذا 

ل�سهل _ 
  .�ىل القارئ �طالع �لهيا ومعرفهتا
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تدور مواضیع هذه املقاالت املتعددة حول 
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_ بعض الضبطمع _الك�اب 
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