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التقوى

 حضر
 مر�	 بش% 	لدين !مو/ ��د
	ملصلح 	ملوعو/ �

� Eملهد	إلما6 	ملوعو/ *	ملسيح 	 
	خلليفة 	لثا� حلضر

:�*B/ من

في 
حا� �لقر��


 	حلجر)Bسو)

﴿َ,َلَقْد َخَلْقَنا �ْإلِْنَساَ# ِمْن َصْلَصاٍ� 

ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍ#﴾ (٢٧) 

 شر3 �لكلما1: 
	لشي³ُ: صوََّ�.  صْلَصَل  صلصا�: 
صوَته.  Bّجع  	جلرُ�:  *صلصل 
*هّد/.  �*َعَد  فالًنا:  *صلصل 
*صلصل �يد: قَتل Bئيَس 	لعسكر. 
 ßد¤ 	جليش  قائد  قتل  أل1  (�لك 
*صلصل  	لقو6).  بني   
كب% ضجة 
*	لصلصا?:  صوُته.  صفا  	لرعُد: 
*قيل:  بالرمل؛  ُخِلط  	ُحلّر  	لطُني 
.(Fألقر	) لطني ما ® ُيجعل خزًفا	

يابس  *ُكلُّ  *صلصَل  	للجا6ُ  *َصلَّ 
B*	ية:   �* صوُته.  	متد  يصلصل: 
مثَل  	لوحي)   E�)  Éيأتي "�حياًنا 
صلصلة 	جلر�". *	لصلصا?: 	لطني 
يتصلصل   Bفصا بالرمل  ُخِلط  	حلّر 
 .Bلفّخا	 فهو  ُطبخ  فإ�	  جّف،   	��
َحَمٌأ  	لصلصا?:  äاهد:  *قا? 
�*َعَد  	لرجُل:  *صلصل  مسنو1. 
/؛ *�يًضا ��	 َقَتَل سيَد 	لعسكر.  *ִדدَّ
*تصلصل 	لغدير: ��	 جّفْت َحْمَأُته. 
	لصو�  حاّ/  صلصاٌ?:  *فر� 
 :Eلعسكر	 ��د  �بو  *قا?  /قيُقه. 
يقا? للحماB 	لوحشي 	حلا/ِّ 	لصوِ� 
صاّ? *صلصاٌ?، *به ُفّسر 	حلديث: 
�حتّبو1 �1 تكونو	 مثل 	حلم% 	لصاّلة؟ 
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كأنه يريد صحيحة 	ألجسا/ شديد
 Òتا) *نشاطها.  لقّوִדا  	ألصو	� 

	لعر*�)
هو  	لصلصا?  عبا�:  	بن  *عن   
	ملا³ يقع على 	ألçB فتنشّق فيجّف 
*	لصلصا?:  	لصو�.  له  *يص% 
	لطُني 	ليابس يصّل �E يصّو� عند 
	لنقر؛ �* (	لطُني) 	ملنِتُن. (	نظر äمع 

èاB 	ألنو	B حتت "صلصا?")
نـز�  	لبئَر:  ¤َمُأ  َحَمَأ  َحَمٍأ: 
َحْمَأَتها. *	َحلَمُأ *	َحلْمُأ: كلُّ ما كا1 
 .Fأل	*  êأل	 مثل   Ò*لز	 ِقبل  من 

.(Fألقر	) /ألسو	لطني 	َحلَمُأ: 	*
َسنًّا:  يُسّن   َ ني 	لِسكِّ َسنَّ  مسنو#: 
 *صَقله. *هذ	 مما يسنُّك على  �َحدَّ
�كله  على  يشّحذ�   E� 	لطعا6.. 
َعِمَله  	لطَني:  *سنَّ  �ليك.  *يشّهيه 
 .Bلشي³َ: سّهله؛ صّو	سنَّ * .	Bًفّخا
*َصفها.  ُسّنًة:  	لقو6  على  *سنَّ 
�قّر  	ملسنوE� ..1 ما  	لعمل  (*منه 
لنا 	لنÛ �). 	حلمُأ 	ملسنو1: 	ملنُنت. 
نباُتها  ُ�كل   Åل	  çBأل	 *	ملسنونة: 

 .(Fألقر	)

�لتفسـ7:
تفس% كلمة  	ملفسر*1 �  	ختلف   
 �  
/B	لو	 مسنو1﴾  �ٍأ  ﴿ِمن 
قولـه تعا�: ﴿من صلصا? من �أ 

�1 ﴿ِمن  بعضهم:  فقا?  مسنو1﴾، 
�ٍأ﴾ � موضع جرٍّ صفٌة لصلصا?.. 
من �أ  تكو1َّ   Eلذ	 	لصلصا?   E�
مسنو1 (	إلمال³، *	لكشا«). بينما 
يرº 	حلو� �1 ﴿ِمن �ٍأ مسنو1﴾ 
بدٌ? من قوله تعا� ﴿ِمن صلصا?﴾. 
(	لبحر 	ملحيط ألî حيا1، *�مال³ ما 

من به 	لر�ن ألî 	لبقا³)
	أل*? -  	لقو?  	آلية - على   Éفتع
�1 	إلنسا1 � حالته 	أل*� كا1 �ًأ 
 Éحتوََّ? �� صلصا?؛ *تع ï مسنوًنا
- على 	لقو? 	لثا� - �1 	لصلصا? 
*	حلمأ 	ملسنو1 �منا تش%	1 �� شي³ 
	ملتر	/فني  ֲדذين  جي³  *قد  *	حد، 

توضيًحا للمر	/ فحسب.
 ºB� لثا�	 Eلر�	حالة قبو?  �*  
"ِمن  نعت9 كلمة  �ال  �1 	ألصح هو 
�أ مسنو1" بدًال، بل نعت9ها عطَف 
يكو1  "	لبد?"  حالة   � ألنه  بيا1ٍ، 
	السم 	لثا� هو 	ملقصو/، بينما ُيؤتى 
باالسم 	أل*? لتقريب 	ملعð فحسب؛ 
*لكن � حالة "عطف بيا1" يكو1 
	السم 	أل*? هو 	ملقصو/ بينما ُيؤتى 
�كثر.  	ملر	/  لتوضيح  	لثا�  باالسم 
هذ   � صلصا?"  "من   1�  ºB�*
"من   1�* 	ألصلي،  	ملر	/  هو  	آلية 

�أ مسنو1" بيا1 *توضيح له.
فاملر	/ من 	آلية �1 	هللا تعا�  *عليه 

�خ9 	ملالئكة �نÉ سأخلق بشًر	 من 
 ñَمن �أ قد �ُفر E� ،�ِّمصو F	تر
على شكل معني؛ مبعð �1 	إلنسا1 
ُخلق من تر	Fٍ ممز*Òٍ باملا³، موضوٍ� 
 ßباطُنه، ُيحد ñٍBقالب معني، فا �

.Fلضر	صوًتا عند 
 
  *قد �شَ% � هذ 	جلملة �� عد
�موB هي: 	أل*?: �1 	إلنساÇ 1لو_ 
Bُّكب  قد  �نه  *	لثا�:   .F	لتر	 من 
 � يشُعر  �نه  èيث  خاًصا  تركيًبا 
 ßنه ُيحد� /	خله بفر	ñ. *	لثالث: 
�نه   ðمبع  ..Fلضر	 عند  	لصو� 
مثل  	إلLي،  	لند	³  تلبية  على   B/قا
	إلنا³ 	ألجو« 	لذE ��	 ُضرB Fّجع 
حينما  تعا�  	هللا   1� �لك  	لصو�. 
لو  فإنه  òت9   E� 	إلنسا1َ   Fيضر
يستجيب  	لباطن  كا1 صاًحلا سليم 
ما  هو  *هذ	   .� ند	³َ  *يلّبي  له 
	ملخلوقا�  سائر  عن  	إلنسا1  ميّيز 
 ªصا 	إلنسا1   1�  Éع�  ..ºألخر	
*الستجابة  	إلLي   Bالختبا	 لقبو? 

ند	ئه.  

 	لÅ ُخلق عليها 	إلنسا1 Bلصو	ما �  
كلمة  �ليها  تش%   Åل	* 	لبد	ية   �
 1Íلقر	أ مسنو1﴾ فلم ¤ّد/ها �﴿
	لكرمي، *من 	ملمكن �1 تكو1 تلك 
كليًة  مرئية  غَ%  	لبد	ئية   
Bلصو	
بالعني 	ملجر/
. *مهما يكن من �مر 
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	لتر	بية  	إلنسانية   
Bلصو	 تلك  فإ1 
	لبد	ية صلصاًال،  منذ  	أل*� كانت 
مبعð ��ا كانت صاحلة ألò 1ت9ها 

	هللا فتستجيب له �.    
 1Íلقر	  1� �لك  من  	تضح  لقد    
	لكرمي يسّلم بتطوB 	َخللق 	إلنسا�، 
منذ   �*Bمد ط  Çطَّ  Bٌتطو *لكنه 
عشو	ئيًّا   	Bًتطو *ليس  	لبد	ية، 
 1�  1Íلقر	 9òنا  صدفة.   ßحد
مرحلًة  بالتدBيج  مت  	إلنسا1  خلق 
فمرحلة، *لكنه ال يسّلم بأ1 	خللية 
	حلياتية 	لÅ قدL Bِّا �1 تصبح �نساًنا 
كانت � �E *قت شيًئا غ% �نسا1، 
بل �نه يؤكد �1 تلك 	خللية، منذ �1 

 ُخلقت، كانت Bُخلقت *بأية صو

 على �1 تصبح �نساًنا Bبقد 
مز*/
*�1 تتلقى 	إلLا6. ��ا � كل مر	حل 
 
خلقها كانت متجهًة �� غاية !د/
نظرية  تقو?  كما  *ليس  Çططة، 
تز?   ® �جز	ئها  بعض   1�  1*َB	/
تتفر� عنها � حالتها 	لناقصة، بينما 
 � 	لصاحلة  �جز	ئها  بعض  تز?   ®

	لتطوB *	لتقد6 منفصلة.
كلمة  عموًما  	ملفسر*1  فّسر  لقد   
"مسنو1" مبعð "ُمنِتن"، بينما فّسرُتها 
�با  	لعالمة  أل1  �لك   ،Bَّمصو  ðمبع
غُ%  "*قا?  تفس%:   � قا?  حيا1 
 	�� 	ملا³ُ:  َ�َسَن  ِمن  "	ملسنو1"   1�

تغيََّر. *ال يصّح الختال« 	ملا/تني". 
	آلية)..  هذ  	ملحيط، حتت  (	لبحر 
ّن" تعÉ �يًضا  فما /	مت كلمة "	لسَّ
*تشحيذ  *	لتصوير،  	لعمل،   B	قر�
 ..Bِلفّخا	 *عمل  *صقله،  	لشي³ 
 ðمبع 	ملسنو1   1� نقو?   1� فيجب 
	ملتغ% 	ملننت äا�، *�1 معنا 	حلقيقي 
 
Bصو على  	ملعمو?  	لشي³  هو 
ب تركيًبا ُيحدß فيه  معينة �* 	ملركَّ

	لصو�.
	لذين  على   	ًّ/B متّثل  	آلية  هذ 
يستغربو1 من ظاهر
 	لوحي 	إلLي 
	هللا  يكّلم   1� ميكن  كيف  قائلني: 
ليس غريًبا  	هللا عليهم:  ف%ّ/  	لبشَر؟ 
�1 يكلم 	هللا � 	لبشَر، *�منا 	لغريب 
	إلنسا1   1� �لك  يكّلمهم.  �ال 
äبو?، منذ بد	ية خلقه، على تلقي 
	لوحي من عند 	هللا تعا�، *�نه � 

 1� 	إلنسا1  خلق  غاية  حد/  قد 
بوحيه  فيتشر«  	لكما?،   �� يصل 
تلقى !مد  تقولو	: كيف  فال   .�
� 	لوحي من 	هللا تعا�، �* كيف 
باإلLا6 �  �تباُعه  يتشر«   1� ميكن 
	لنا�? عليه  	لوحي  	ملستقبل حلماية 
على  تتعجبو	   1�  Eحلر	 بل   ،�
كونكم  Bغم  ألنكم-  حالتكم، 
تز	لو1  ال  صلصا?-  من  Çلوقني 
	إلLي،  	لوحي  نعمة  من  !ر*مني 
فيجب �1 ִדتمو	 بإصالµ �نفسكم.

عن  	لسابقة  	آلية   � 	حلديث  كا1 
تعا�: ﴿*�1  	هللا  قا?  	حلشر حيث 
َحِكيٌم  �نه  َيحُشرهم  هو  Bَبََّك 
َعِليٌم﴾، *�ما 	آل1 فبد� 	حلديث عن 
خلق Í/6. فهل هذ	 	ألسلوF !ض 

صدفة، يا ُترº؟
تكشف  	لكرمي   1Íلقر	 /B	سة   1�

وأنه � قد حدد غاية خلق اإلنسان أن يصل إi الكمال، 
فيتشرف بوحيه �. فال تقولوا: كيف تلقى $مد � 
الوحي من اهللا تعاi، أو كيف ميكن أن يتشرف أتباُعه 
باإلcام W املستقبل حلماية الوحي النازل عليه �...
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َخْلق  موضوَ�  تنا*?  كلما  �نه  لنا 
 *� هو  عما  /	ئًما  قبله   ßحتد  6/Í
	ملو�.  بعد  	لبعث   *� باحلشر  صلة 

*�ليكم بيا1 �لك:
قبل   
	لبقر  
Bسو  �  /B* ?,ًال- 
﴿كيف   :6/Í خلق  عن  	حلديث 
َتكُفر*1 ِباِهللا *كنتم َ�مو	ًتا فَأحياكم 
�ليه   ï ُيحِييكم   ï ُيِميُتكم   ï

ُترَجعو1﴾(	آلية: ٢٩)
تنا*?  	ألعر	«   
Bسو  �* ثانًيا- 
	هللا تعا� موضو� 	حلشر من بد	يتها 
ح² 	آلية Bقم ١١، B� ï/فه èديث 

.6/Í خلق
 ßِحلجر حتد	 
Bثالًثا - *هنا � سو
.6/Í كَر خلق� ï ،حلشر	ًال عن *�


 	لكهف �كر 	هللا Bسو � ï - بًعا�

 6/Í قصة ï ³	جلز	لبعث *	حلشر *	
 ºتر* 	جلباَ?  ُنسيُِّر  ﴿*يو6َ  فقا?: 
 Bْ/ِحَشْرناهم فلم ُنغا* 
ً�Bبا çَBأل	
Bبََّك  على  *ُعِرضو	   * َ�َحًد	  منهم 
َصفًّا لقد ِجئُتموَنا كما َخَلْقناكم �ّ*َ? 
مّرٍ
 بل �َعمتم �َلَّْن جنَعَل لكم َموِعًد	 
	ملجرمني   ºفتر  Fُلكتا	 *ُ*ِضَع   *
َ*يَلَتنا  يا  *يقولو1  فيه  مما  مشِفقني 
 
صغ%ً  Bُ/ِيغا ال   Fِلكتا	 هذ	  َماِ? 
**َجد*	  �حصاها  �ال   
كب% *ال 
Bبُّك  يظِلم  *ال  حاضًر	  عِملو	  ما 
	ْسُجد*	  لِلمالئكِة  قلنا   �ْ�* َ�َحًد	 * 

�بليَس…..﴾  �ال  فسَجد*	  آلَ/6َ 
(	آليا�: ٤٨-٥١)

	هللا   �كر  طه   
Bسو  �* خامًسا- 
��*ًال موضو� 	حلشر مفصًال ِمن 
 Bِو قولـه تعا� ﴿َيو6َ ُينَفُخ ِفي 	لصُّ
Bْ�ًُقا﴾  َيوَمِئٍذ  	ْلُمجِرِمَني  *َنحُشُر 
ح² قوله ﴿*ُقْل FBَِّ ِ�ْ/� علًما﴾، 
﴿*لقد  *قا?   6/Í عن   ßحتد  ï
 -١٠٣ Íَ/6َ..﴾(	آليا�   ��ِ َعِهْدنا 

.(١١٦

 û ُ�كر� Bسو � ï - سا�ًسا
خلق  عن  	حلديث  قبل   Bلنا	* 	جلنة 

Í/6 (	آليا�:٥٠- ٨٩)
  فبالنظر � هذ 	ألماكن كلها ميكن 
ح² ملعاBضي 	لقر1Í �1 يدBكو	 �1 
	لذE �نـز? 	لقر1Í قد B	عى ترتيًبا 
معيًنا، سو	³ً فهمو �6 ال، *�1 	لقو? 
 � Bبٍط  *ال  ترتيٍب  *جوِ/  بعد6ِ 
	لوحي 	لقر�Í �عٌم باطل متاًما. *�ال 
فلَم ® يتنا*? 	لقر1Í موضو� 	حلشر 
من  موسى *غ%  	حلديث عن  قبل 
 ßبينما حتد 	لسال6،  عليهم  	ألنبيا³ 
/	ئًما عن هذ	 	ملوضو� بالذ	� قبل 

�1 يتطر_ �� قصة Í/6؟ 
�لك  على   
كث% �مثلة  هنا�    
�ماكن معينة من   � �Bحيث تكر
	لقر1Í 	لكرمي بعُض 	ملو	ضيع 	ملعينة 
*على   .
مر كل   � معني   Fبأسلو

�نبأ 	هللا � عن  	ملثا?، كلما  سبيل 
 	Bًنتشا	  Bنتشا	* 	إلسال6   Bها/�	
مشفوًعا  	لنبأ  هذ	  سّجل  عامليًّا 
بذكر 	ملسيح �. لقد تكرB هذ	 
	ملوضو� � ثالثة �ماكن، *� كل 

مر
 تطر_ 	حلديث �� 	ملسيح. 
كلها   1Íلقر	  »Bملعا  1�  ºB�*   
يّطلع   µملفتا	 *هذ	  *سرًّ	،  مفتاًحا 
عليه 	إلنسا1 من خال? 	إلLا6 	إلLي 
بإعما?   ºخر� �حيا1   �* �حياًنا، 
 1Íلقر	 Íيا�   � *	لتدبر  	لفكر 
 1� 
	لكرمي. فقد �ُلقَي � B*عي مر

 	لبقر
 هو قوله Bسو »Bمعا µمفتا
Bسوًال  فيهم  َ*	ْبَعْث  ﴿Bَبَّنا  تعا�: 
*يعلِّمهُم  Íياِتك  عليهم  َيتُلو	  منهم 
�نك  يهم  *يزكِّ *	ِحلكمَة   Fَْلكتا	
�نت 	لعزيُز 	حلكيُم﴾ (	آلية:١٣٠). 
 µملفتا	 هذ	   
مبساعد  - فتمكنُت 
	لصعبة  	ألماكن  cيع  حل  من   -
	هللا  �لقى  كذلك   .
	لبقر  
Bسو من 
 µلبسملة مفتا	  1� 
� � قلÛ مر
 1Íلقر	 Bمن سو 
Bكل سو »Bملعا
 � �/B* لك� �جل  *من  	لكرمي، 
	لعـلم  مع   .
Bسو كل  مستهل 
	لبسملة  من  خالية  	لتوبة   
Bسو  1�
 
Bلسـو تكملًة  	لو	قع   � لكو�ا 

	ألنفا?. (ُيتبع)


