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╝
خقاضر حقل فقؾؿ دؾحد ظـ اخلطقي وإخالق بني إديون واإلحلود
( )3احلقوة بعد ادقت!
أبق ادُـترص حمؿد صوهني التوظى
ثؿ
السمال« :هؾ ُهـوك دلقؾ ظذ احلقوة بعد ادقت؟!»َّ ,
ؽرر دائ ًم هذا ُّ
ادُؾحد الزيطوين ادشفقر ُي ِّ
السمال بـػسف ويؼقل« :إ َّكف ٓ يقجد أي دلقؾ ظؾؿل ظذ ُو ُجقد حقوة بعد ادقت!» ,وأط ّـ َّ
أن
ُُيقى ظذ ُّ
الق ُصقل لطريؼي ُُتؽِّـفؿ مـ إحقوء ادقتك بلنػسفؿ حتك يؽقن هذا دلق ً
ال ِظ ْؾؿق ًو
ادطؾقب مـ ال ُعؾمء هق ُ
مو ِّد ًّيو مؾؿقش ًو ظذ احلقوة بعد ادقت! اهلل ادُستعون.
أهؾ إديون ال َّثالثي :اإلشالم ,وادسقحقي ,والقفقديي ,يممـقن َّ
بلن اهلل هق ُحمقل ادقتك ,وأنَّف
ؼرر
شقبعٌ ادقتك مـ ُق ُبقرهؿ يقم الؼقومي ل ُقحوشبفؿ ظذ حقوهتؿ الدُّ كقو ,ومو فعؾف اإلكسون ذم الدُّ كقو ش ُق ِّ
خلؾد ,جعؾـو اهلل مـ أهؾ اجلـَّي ,مهللا آمني ,أو ظذاب أبدي
فنمو كعقؿ أبدي ذم جـَّي ا ُ
مصره ذم أخرةَّ ,
ظز َّ
وجؾ أن يرصف ظـَّو ظذاب جفـَّؿ ,مهللا آمني.
ذم جفـَّؿ ,وكسلل اهلل َّ
هذا اإليمن بولبعٌ واحلسوب هق أكز دافع ٓتِّبوع إوامر وآبتعود ظـ الـَّقاهل وادعويص,
ولؽـ هذا ادُؾحد الزيطوين ادشفقر يؼقل َّ
وهـوك فورق بني ُق َّقة
إن هذه الػؽرة لقس ظؾقفو دلقؾ ظؾؿلُ ,
َّ
هذه العؼقدة فع ً
ال ,وتلثرهو ظذ حقوة الـوس ودفعفؿ لؾخر ,وبني ُو ُجقد دلقؾ ظؾؿل ظذ هذه العؼقدة
فنن لإليمن بولققم أخر ثؿرات جؾقؾي مـفو :الرغبي ذم فعؾ ال َّطوظي ِ
مـ ظدمفَّ ,
واحلرص ظؾقفو ,رجو ًء
َّ
الرىض هبو ,خقف ًو مـ ِظؼوب ذلؽ الققم.
الرهبي مـ فعؾ ادعصقي ,ومـ ِّ
لثقاب ذلؽ الققم .بوإلضوفي إىل َّ
ظم يػقتف مـ الدُّ كقو بم يرجقه مـ كعقؿ أخرة وثقاهبو.
أجض ًو ذم هذا اإليمن تسؾقي لؾؿممـ ّ
وكؿسؾؿ ُمـحوز لديـل ضبع ًو ,أ َّدظل ا ِّدظو ًء خطرا ً جد ًاَ ,أٓ وهق
كبوحٌ ذم جمول ُمؼوركي إديونُ ,
َّ
تـقظي ظذ وجقد حقوة بعد
أن اإلشالم هق الدِّ يـ القحقد الذي ُيؼدِّ م إدلي والزاهني ادُختؾػي واد ُ ِّ
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ؼرر هذا بشؽؾ واضح جد ًا ورصيح ,ولؽ َّـ الؼرآن هق الؽتوب القحقد الذي يسعك
ادقت ,والؼرآن ُي ِّ
بؽؾ وشقؾي ُُمؽـي إلقـوع قورئف َّ
بلن احلقوة بعد ادقت لقس أمرا ً ُمستحق ً
وهـوك ذم
ال ,بؾ هق ُُمؽـ جد ًاُ ,
ُقضح هذا بم ٓ يدع جموًٓ َّ
لؾش ّؽ.
الؽقن أد َّلي ت ِّ
ذم احلؼقؼي ,ظـدمو بدأت تص ُّػح الؼرآن الؽريؿ ,بحث ًو ظـ إجوبي لسمال ادُؾحد« :هؾ ُهـوك دلقؾ
وجدت َّ
أن الؼرآن الؽريؿ يستخدم أشولقى كثرة ُخمتؾػي ذم لالشتدٓل ظذ
ظذ احلقوة بعد ادقت؟!»,
ُ
إمؽون البعٌ وحت ُّؼؼ ُو ُققظف .كثرة أشولقى آشتدٓل تدُ ّل ظذ أمهقي هذه العؼقدة ,وتدُ ّل َّ
ظز
أن اهلل َّ
َّ
أي ُفرصي لؽػور حتك يؼقل ٓ« :يقجد دلقؾ!» ,وتدفعـل ذم الـِّفويي ٕن أققل« :احلؿد هلل
وجؾ ٓ يسك ّ
ظذ كعؿي اإلشالم وكػك هبو كعؿي!».
مؾحقطي هو َّمي :إد َّلي ادُؼدَّ مي ذم الؼرآن الؽريؿ اهلدف مـفو إقـوع الؽوفر بـ «إمؽون» البعٌ,
بلن فؽرة «اشتحولي البعٌ» فؽرة خوضئي ,أو َّ
واإلخبور بتح ُّؼؼ ُو ُققظف ,وإقـوع الؽوفر َّ
أن «احلقوة بعد
ظز َّ
ال َّ
وهـوك مو يدُ ّل ظذ هذا ,وشقحدث فع ً
ادقت» لقس أمرا ً ُمستحق ً
وجؾ
ٕن اهلل َّ
ال ,بؾ هق ُُمؽـُ ,
أخزكو هبذا!
أي ظؼقدة إشالمقي هق إثبوت َّ
كؿسؾؿ أظتؼد َّ
أن
صحي ّ
أن َّأول مـفٍ ُيى اتِّبوظف إلثبوت َّ
َّأوًٓ :أنو ُ
الؼرآ ن الؽريؿ هق فع ً
احلل ,خولؼ السؿقات وإرض .فنذا ثبً لؼورئ الؼرآن أنَّف يؼرأ
ال كالم اإلهل ّ
بولػعؾ كالم اإلهل ,فقجى ظؾقف أن ُيصدِّ ق ّ
بؽؾ مو أخزه اهلل ,ومـفو البعٌ بعد ادقت ,والعرض ظذ
اهلل لؾحسوب يقم الؼقومي!
إذن ,الؼضقي ادػصؾقي هل كقػ أتح َّؼؼ مـ َّ
أن الؼرآن الؽريؿ كالم اإلهل خولؼ هذا الؽقن
فع ً
ال؟! ُهـوك وشوئؾ كثرة جد ًا ,ففذا اخلولؼ العظقؿُُ ,يزك ظـ خؾؼف دائ ًم ذم الؼرآن الؽريؿ ,بتػوصقؾ
مل يعرففو أي خمؾقق وقً كزول الؼرآن الؽريؿ ظذ حمؿد بـ ظبد اهلل ☺ ,وهذه مـ ضؿـ إد َّلي التل
تُشر إىل َّ
أن الؼرآن الؽريؿ هق كالم اهلل فع ً
ال!
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ُسؿقف الققم بـ «اإلظجوز العؾؿل لؾؼرآن الؽريؿ» مـ أكز إد َّلي ظذ َّ
أن الؼرآن الؽريؿ هق
مو ك ِّ
كالم اهلل ,وادؼصقد بوإلظجوز العؾؿل هق َّ
أن الؼرآن الؽريؿ حيتقي ظذ معؾقموت كثرة ظؾؿقي دققؼي
أي خمؾقق ظوش ذم ال ُع ُصقر الؼديؿيُ ,مـذ  5331ظوم ًو تؼريب ًو!
جد ًا ,يستحقؾ أن يعرففو ّ
ظز َّ
الؼرآن الؽريؿ ُُيزكو هذه ادعؾقموت ذم شقوق َّ
وجؾ يتؽ َّؾؿ ظـ خؾؼف وهق أظؾؿ
أن اخلولؼ َّ
هبؿ ,كقشقؾي تستطقع مـ خالهلو اختبور حؼقؼي َّ
أن الؼرآن كالم اهلل! فنذا كوكً هذه ادعؾقموت التل
لؾش ّؽ َّ
ُيؼدِّ مفو اخلولؼ ظـ خؾؼف صحقحي فع ً
ال ,وتلكَّدكو بم ٓ يدع جموًٓ َّ
أن مثؾ هذه ادعؾقموت مل تؽُـ
ُمتوحي أبد ًا ٕي خمؾقق ظوش ُمـذ  5331ظوم ًو ,فعؾقـو أن كتلكَّد مـ َّ
أن الؼرآن الؽريؿ هق كالم اهلل فع ً
ال,
وُيى ظؾقـو تصديؼ ّ
كؾ مو ورد فقف!
أن كتلكَّد مـ َّ
ُهـوك أجض ًو وشوئؾ أخرى غر «اإلظجوز العؾؿل» كستطقع مـ خالهلو َّ
أن الؼرآن
الؽريؿ كالم اهلل ,مـفو ظذ شبقؾ ادثولُ « :ظ ُؿقم ترشيعوتف وكمل» ,فـجد َّ
أن الؼرآن الؽريؿ ُيؼدِّ م
اخلوصي بولعالقوت
لإلكسون أحؽوم ًو ذم مجقع جموٓت احلقوة ,شقاء اإلكسوكقي والعالقوت آجتمظقي ,أو
َّ
ختص العالقوت الؼضوئقي مـ
احولقي والتجوريي ,وترشيعوت أخرى ختص الزراظي والصـوظي ,وأخرى ّ
وهـوك أجض ًو مو ُ
السقوشقي والعو َّمي ,كوهقؽ
أحؽوم قوكقكقي وتـظقمت وحدود ومو صوبفُ ,
ُيص العالقوت ِّ
ظـ التَّرشيعوت اخلوصي ب ِ
ولعبودات!
َّ
ّ
كؾ هذا ُيؼدِّ مف الؼرآن الؽريؿ ذم شقوق كالم اخلولؼ ظـ مو ُيصؾح أحقال خؾؼف ,وأنَّف أظؾؿ هبؿ,
يرضهؿ ,فال دمد صوردة وٓ واردة حيتوج اإلكسون أن يعرففو لقـصؾح هبو حقوتفَّ ,إٓ و
وبم يـػعفؿ ,وبم ّ
وجدهو ذم الؼرآن الؽريؿ! ُشبحون اهلل العظقؿ!
مـ ضؿـ إد َّلي التل تُشر إىل َّ
أن الؼرآن الؽريؿ كالم اهلل فع ً
ال« :اإلخبورات الغقبقي» ,شقاء
ظز َّ
وجؾ ظـ َّ
أن ادُسؾؿني شقدخؾقن مؽَّي فوحتني
السحقؼ! فؼد أخز اهلل َّ
كوكً ُمستؼبؾقي أو ظـ احويض َّ
ظز َّ
قبؾ أن يػتحقهو فع ً
الروم ظذ ال ُػرس مـ بعد هزيؿتفو ,وهذا
ال! وقد أخز اهلل َّ
وجؾ ظـ اكتصور ُّ
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ظز َّ
قبؾ أن تـترص فع ً
وجؾ ظـ اشتؼرار ُفؾؽ كقح ظذ جبؾ اجلقدي ,وهذا مو تؿ
ال! وقد أخز اهلل َّ
اكتشوفف حديث ًو بولػعؾ!
الؼرآن الؽريؿ ُُيزكو ّ
بؽؾ هذا ذم شقوق الؽالم ظـ اإلهل صوحى العؾؿ ادُطؾؼ ,الذي ُُيزكو هذه
إخبور التل هل بولـِّسبي لـو غقبقي ,ولقس لـو شبقؾ دعرفتفو َّإٓ ظـ ضريؼ القحل اإلهلل .فؿع ُث ُبقت
ال ,وجى ظؾقـو أن كممـ َّ
صدق هذه إخبور فع ً
بلن الؼرآن الؽريؿ هق كالم اهلل العؾقؿ.
ٓ ُأريد أن ُأضقؾ أكثر ذم مسلخي« :كقػقي إثبوت َّ
ؼً الؽالم
أن الؼرآن الؽريؿ كالم اهلل» ,ولؽـَّـل ُش ُ
السوبؼ َّ
ٕن مـ ضؿـ وشوئؾ اشتدٓل الؼرآن الؽريؿ ظذ إمؽون البعٌ ,واحلقوة بعد ادقت ,هق
َّ
مرة أخرى فع ً
ال مـ بني إمقات! ولؽ َّـ مـفٍ
إخبوركو بحوٓت تورُيقي قديؿي ,لـوس قومقا أحقوء َّ
آشتدٓل هذا شقؽقن مرفقض ًو مـ ِق َبؾ ادُؾحد ٕنَّف لـ ُيصدِّ ق الؼرآن أص ً
ال! لذا وجى ظؾقـو وضع
مـفجقي ظؾؿقي ,كستطقع دمربتفو ,تم ِّدي ذم الـِّفويي إىل إقـوظـو َّ
بلن الؼرآن فع ً
ال كالم اهلل ,لذا وجى
تصديؼ ّ
كؾ مو ورد فقف!
ظز َّ
وجؾ كثرا ً ذم الؼرآن الؽريؿ ظـ حوٓت تورُيقي شوبؼي إلحقوء مقتك.
أخز اهلل َّ
قول تعوىل▬ :وإِ ْذ ُق ْؾتُؿ يو مقشك َلـ ك ُّْم ِمـ َل َؽ حتَّك كَرى اّلل جفر ًة َف َل َخ َذ ْتؽُؿ الص ِ
وظ َؼ ُي َو َأنت ُْؿ
ُ َّ
َ
َ
َ
َّ َ َ ْ َ
َ
ْ َ ُ َ
تَـ ُظ ُرو َن * ُث َّؿ َب َع ْثـَوكُؿ ِّمـ َب ْع ِد َم ْقتِؽ ُْؿ َل َع َّؾؽ ُْؿ ت َْشؽ ُُر َ
ون♂ [البؼرة ]15-11 :
ِ
قن * َف ُؼ ْؾـَو ْ ِ
اّلل ُخم ِْر ٌج َّمو كُـت ُْؿ َت ْؽت ُُؿ َ
اْض ُبق ُه بِ َب ْع ِض َفو
وقول تعوىلَ ▬ :وإِ ْذ َق َت ْؾت ُْؿ َك ْػس ًو َفو َّد َار ْأت ُْؿ فق َفو َو ّ ُ
ِ
اّلل ا ْ َد ْقتَك َو ُي ِريؽ ُْؿ آ َيوتِ ِف َل َع َّؾؽ ُْؿ َت ْع ِؼ ُؾ َ
قن♂ [البؼرة ]23-27 :
ك ََذل َؽ ُ ْ
حيقِل ّ ُ
ِ
وقول تعوىلَ ▬ :أ َخ ْؿ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َـ َخ َر ُجقا ْ ِمـ ِد َي ِ
اّلل ُمقتُقا ْ ُث َّؿ
ور ِه ْؿ َو ُه ْؿ ُأ ُخ ٌ
قف َح َذ َر ا ْد َْقت َف َؼ َول َهل ُ ُؿ ّ ُ
َّوس و َل ِ
ـؽ َّـ َأ ْك َث َر الـ ِ
َّوس َٓ َي ْشؽ ُُر َ
ون♂ [البؼرة ]733 :
َأ ْح َق ُ
اّلل َل ُذو َف ْض ٍؾ َظ َذ الـ ِ َ
وه ْؿ إِ َّن ّ َ
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ِ ِ
ِ
وقول تعوىلَ ▬ :أ ْو كَو َّل ِذي َم َّر َظ َذ َق ْر َي ٍي َو ِه َل َخ ِ
اّلل َب ْعدَ َم ْق ِهتَو
وو َي ٌي َظ َذ ُظ ُروص َفو َق َول َأن ََّك ُ ْ
حيقِـل َهـَذه ّ ُ
ً ِم َئ َي َظو ٍم َفوك ُظ ْر إِ َىل
ً َق َول َلبِ ْث ًُ َي ْقم ًو َأ ْو َب ْع َض َي ْق ٍم َق َول َبؾ َّلبِ ْث َ
اّلل ِم َئ َي َظو ٍم ُث َّؿ َب َع َث ُف َق َول ك َْؿ َلبِ ْث َ
َف َل َمو َت ُف ّ ُ

ػك ِ
َّوس واك ُظر إِ َىل ِ
ِ
َضع ِ
وم َؽ َو ََشابِ َؽ َمل َيت ََسـَّ ْف َواك ُظ ْر إِ َىل ِِح ِ
ُـش ُز َهو ُث َّؿ
الع َظو ِم َكقْ َ
َ
َور َك َولـ َْج َع َؾ َؽ آ َي ًي ِّلؾـ ِ َ ْ
َ
ْ
َش ٍء َق ِد ٌير♂ [البؼرة ]712 :
قهو َحلْمً َف َؾ َّم َت َب َّ َ
َكؽ ُْس َ
ني َل ُف َق َول َأ ْظ َؾ ُؿ َأ َّن ّ َ
اّلل َظ َذ ك ُِّؾ َ ْ
ػ ُحتْقِـل ا ْدَقتَك َق َول َأو َمل ت ُْم ِمـ َق َول ب َذ و َل ِ
وقول تعوىل▬ :وإِ ْذ َق َول إِبر ِ
قؿ َر ِّب َأ ِر ِ
َ
ـؽـ ِّل َق ْط َؿئِ َّـ
ق
ك
ين
اه
َ
َ َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َْ
ْ
ِ
َق ْؾبِل َق َول َف ُ
اج َع ْؾ َظ َذ ك ُِّؾ َج َب ٍؾ ِّمـْ ُف َّـ ُج ْزء ًا ُث َّؿ ا ْد ُظ ُف َّـ َي ْلتِقـ ََؽ َش ْعق ًو
رص ُه َّـ إِ َلقْ َؽ ُث َّؿ ْ
خ ْذ َأ ْر َب َع ًي ِّم َـ ال َّط ْر َف ُ ْ
ِ
قؿ♂ [البؼرة ]752 :
اّلل َظ ِز ٌيز َحؽ ٌ
َوا ْظ َؾ ْؿ َأ َّن ّ َ
السالم الذي كون ُحيقل ادقتك بنذن اهلل.
ُ
وهـوك آيوت قرآكقي كثرة ُختزكو ظـ ظقسك ظؾقف َّ
قول تعوىلَ ▬ :و َر ُشقًٓ إِ َىل َبـِل إِ ْْسائِ َقؾ َأ ِّين َقدْ ِج ْئ ُتؽُؿ بِآجَ ٍي ِّمـ َّر ِّبؽ ُْؿ َأ ِّين َأ ْخ ُؾ ُؼ َلؽُؿ ِّم َـ ال ِّط ِ
ني ك ََف ْق َئ ِي
َ
ُقن َضرا ً بِ ِن ْذ ِن ِ
ِ ِ
ِ
ال َّط ْ ِ
اّلل ِ َو ُأنَ ِّب ُئؽُؿ بِ َم
ص َو ُأ ْحقِـل ا ْد َْقتَك بِ ِن ْذن ّ
اّلل َو ُأبْ ِر ُئ إك َْؿ َف وإَبْ َر َ
ّ
ر َف َلن ُػ ُخ فقف َفقَؽ ُ ْ
ت َْل ُك ُؾق َن َو َمو تَدَّ ِخ ُر َ
ني♂ [آل ظؿران ]32 :
ون ِذم ُب ُققتِؽ ُْؿ إِ َّن ِذم َذل ِ َؽ ٔ َي ًي َّلؽ ُْؿ إِن كُـتُؿ ُّم ْم ِمـ ِ َ
اّلل َيو ِظقسك ْاب َـ َم ْر َي َؿ ا ْذك ُْر ك ِ ْع َؿتِل َظ َؾ ْق َؽ َو َظ َذ َوالِدَ تِ َؽ إِ ْذ َأجَّدت َُّؽ بِ ُروحِ
وقول تعوىل▬ :إِ ْذ َق َول ّ ُ
ِ
َوب َو ْ ِ
اإل ِ
خت ُؾ ُؼ ِم َـ ال ِّط ِ
احلؽ َْؿ َي َوالت َّْق َرا َة َو ِ
ا ْل ُؼدُ ِ
كج َقؾ َوإِ ْذ َ ْ
َّوس ِذم ا ْد َْف ِد َو َك ْف ً
ني
ال َوإِ ْذ َظ َّؾ ْؿت َُؽ ا ْلؽت َ
س ُت َؽ ِّؾ ُؿ الـ َ

ِ
ُقن َض ْرا ً بِ ِن ْذ ِين َوت ْ ِ
ك ََف ْق َئ ِي ال َّط ْ ِ
ص بِ ِن ْذ ِين َوإِ ْذ ُ ْ
قفو َف َتؽ ُ
خت ِر ُج ا ْدَقتَك بِ ِن ْذ ِين َوإِ ْذ
ُز ُئ إَك َْؿ َف َوإَبْ َر َ
ر بِ ِن ْذ ِين َفتَـ ُػ ُخ ف َ
ـؽ إِ ْذ ِجئْتَفؿ بِو ْلبقـ ِ
ِ
ْسائِ َقؾ َظ َ
ني♂
َوت َف َؼ َول ا َّل ِذي َـ َك َػ ُرو ْا ِمـْ ُف ْؿ إِ ْن َه َـذا إَِّٓ ِش ْح ٌر ُّمبِ ٌ
ُ ْ َ ِّ
َك َػ ْػ ًُ َبـل إِ ْ َ
[احوئدة ]552 :
قصي أصحوب الؽفػ.
وأيوت الؼرآكقي التل ُختزكو ظـ َّ
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ِ
الرقِق ِؿ كَوكُقا ِم ْـ آ َيوتِـَو َظ َجب ًو * إِ ْذ َأ َوى ا ْل ِػ ْت َق ُي إ ِ َىل
قول تعوىلَ ▬ :أ ْم َح ِس ْب َ
ً َأ َّن َأ ْص َح َ
وب ا ْلؽ َْفػ َو َّ
ِح ًي و َهقئ َلـَو ِمـ َأم ِركَو ر َصد ًا * َف َرضبـَو َظ َذ آ َذ ِاِنِؿ ِذم ا ْل َؽف ِ
ا ْل َؽف ِ
ػ َف َؼو ُلقا َر َّبـَو آتِـَو ِمـ َّلدُ َ
ني
ػ ِشـ ِ َ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ َ
كؽ َر ْ َ َ ِّ ْ
َْ
ِ
َوهؿ لِـَ ْع َؾؿ َأ ُّي ْ ِ
احل ْز َب ْ ِ
ني َأ ْح َص حَو َلبِ ُثقا َأ َمد ًا♂ [الؽفػ ]57-2 :
َ
ظَدَ د ًا * ُث َّؿ َب َع ْثـ ُ ْ
ظز َّ
ّ
وجؾ ظذ إمؽون البعٌ واحلقوة بعد ادقت
ُهـوك أجض ًو آيوت قرآكقي أخرى ,فقفو
اهلل َّ
يستدل ُ
ظز َّ
ظذ أشوس َّ
وجؾ لـُؼدِّ م حسوب ًو ظـ
أن البعٌ مـ ُمؼتضقوت حؽؿي اهلل وظدلف ,لـؼػ بني يدي اهلل َّ
أظملـو ذم الدُّ كقو ,لــول ثقاب أظملـو احلسـي ,وظؼوب ظـ معوصقـو ,غػر اهلل لـو ولؽؿ ,وشسكو اهلل
وإ َّيوكؿ ذم الدُّ كقو وأخرة ,مهللا آمني .فن َّن اهلل تعوىل مل ُيؾؼ الـوس ظبث ًو ,ومل يسكفؿ ُشدى.
هذه الـُّؼطي كسوبؼتفو ,تُعدّ مـ إد َّلي اخلزيي ظذ البعٌ واحلقوة بعد ادقتُ ,متق ِّقػي ظذ مدى
تصديؼؽ لؾؼرآن الؽريؿ ,وأنَّف كالم اهلل ,ولؽـ هذه ادسلخي ذم حدّ ذاهتو ,مسلخي اهلدف مـ حقوتـو ظذ
ظز َّ
وجؾ ,هذه ادسلخي تُعطل لؾحقوة ك ّؾفو
إرض ,وذم الـِّفويي تؼديؿ حسوب يقم الؼقومي بني يدي اهلل َّ
ومعـك ,ودمعؾ ادممـ ُمطؿئـ ًو وهق يعقش ذم هذه الدُّ كقو ,بعؽس ادُؾحد الذي ٓ يعرف شبى
هدف ًو
ً
وجقده ظذ هذه إرض ,وٓ مو هق مصره بعد ادقت.
قول تعوىلَ ▬ :أ َف َح ِس ْبت ُْؿ َأن ََّم َخ َؾ ْؼـَوك ُْؿ َظ َبث ًو َو َأنَّؽ ُْؿ إِ َل ْقـَو َٓ ت ُْر َج ُع َ
اّلل ا ْدَؾِ ُؽ ْ
هل
احلَ ُّؼ َٓ إِ َ َ
قن * َف َت َع َوىل َّ ُ
إِ َّٓ ُه َق َر ُّب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْلؽ َِري ِؿ♂ [ادممـقن ]555-551 :
ٍِ
ر ْوا َأ ْظ َم َهل ُ ْؿ * َف َؿـ َي ْع َؿ ْؾ ِم ْث َؼ َول َذ َّر ٍة َخ ْرا ً َي َر ُه * َو َمـ
وقول تعوىلَ ▬ :ي ْق َمئذ َي ْصدُ ُر الـ ُ
َّوس َأ ْصتَوت ًو ِّل ُ َ
ٍ
ِ
َشا ً َي َر ُه♂ [الزلزلي ]8-5 :
َي ْع َؿ ْؾ م ْث َؼ َول َذ َّرة َ ّ
إذن ,هذا الـّقع مـ إد َّلي ,كم ُقؾـو شوبؼ ًوُ ,متق ِّقػ ظذ مدى تصديؼؽ بحؼقؼي َّ
أن الؼرآن الؽريؿ
كالم اهلل ,ولؽـَّـو ب َّقـو ادـفجقي العؾؿقي التل كستطقع اتِّبوظفو إلثبوت َّ
أن الؼرآن الؽريؿ هق كالم اهلل,
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ِ
ظز َّ
فعؾقـو إذ ًا أن كُصدِّ ق ّ
كؾ مو جوء فقفَّ ,
اّلل ِ َح ِديث ًو♂ [الـسوء
فنن اهلل َّ
وجؾ هق احلؼَ ▬ ,و َم ْـ َأ ْصدَ ُق م َـ ّ
ِ
اّلل ِ قِق ً
ال♂ [الـسوء .]577 :
َ ▬ ,]82 :و َم ْـ َأ ْصدَ ُق م َـ ّ
الـّقع الثوين مـ إد َّلي الؼرآكقي ُمرتبطي بنيمكؽ بوخلولؼ ُشبحوكف وتعوىل ,والذي ُُيزكو ذم الؼرآن
الؽريؿ ظـ روظي خؾؼف وظظؿتفُُ ,يزكو َّ
أن الؼودر ظذ أن ُيؾؼ مثؾ هذا ادخؾققوت البديعي العظقؿي
قودر ظذ إحقوئفو بعد مقهتو.
الرائعيٌ ,
ٓحظ َّ
أن الؼضقي لقسً إيمكقي غقبقي بحتي كم يػفؿ ادُؾحد ,ظذ أشوس ظدم وجقد أد َّلي! بؾ ظذ
ظز َّ
العؽس ُتوم ًو َّ
وجؾ يسقق لؽ إد َّلي ظذ أنَّف هق خولؼ هذا الؽقن ادُشوهد العظقؿ ,يصػ
فنن اهلل َّ
خؾؼف بلوصوف تعجز البرشيي ُمـذ  5331ظوم ًو ظـ اإلتقون هبو ,وهذا دلقؾ صدق آ ِّدظوءَ ,أٓ وهق َّ
أن
اإلهل ادُتؽ ِّؾؿ ذم الؼرآن الؽريؿ هق فع ً
ال اخلولؼ ,دطوبؼي إوصوف التل ذكرهو ظـ خؾؼف لؾقاقع.
ِ
ى مـ ا ْلبع ِ
ٌ َف ِنكَّو َخ َؾ ْؼـَوكُؿ ِّمـ ت َُر ٍ
اب ُث َّؿ ِمـ ُّك ْط َػ ٍي ُث َّؿ ِم ْـ
َّوس إِن كُـت ُْؿ ذم َر ْي ٍ ِّ َ َ ْ
قول تعوىلَ ▬ :يو َأ ُُّّيَو الـ ُ
خم َّؾ َؼ ٍي َو َغ ْ ِ
ني َلؽ ُْؿ َوك ُِؼ ُّر ِذم ْإَ ْر َحو ِم َمو ك ََشوء إِ َىل َأ َج ٍؾ ُّم َس ًّؿك ُث َّؿ ك ْ
ُخ ِر ُجؽ ُْؿ
ر َُ
َظ َؾ َؼ ٍي ُث َّؿ ِمـ ُّم ْض َغ ٍي ُّ َ
خم َّؾ َؼ ٍي ِّلـُ َب ِّ َ
ال ُث َّؿ ل ِ َت ْب ُؾ ُغقا َأ ُصدَّ ك ُْؿ َو ِمـؽُؿ َّمـ ُيت ََق َّرم َو ِمـؽُؿ َّمـ ُي َر ُّد إِ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُؿ ِر ل ِ َؽقْ َال َي ْع َؾ َؿ ِمـ َب ْع ِد ِظ ْؾ ٍؿ َصقْئوً
ضِ ْػ ً
ِ
ِ
وتَرى ْإَر َض َه ِ
ومدَ ًة َف ِن َذا َأ َنز ْلـَو َظ َؾ ْق َفو ْ
اّلل ُه َق
ت َو َر َب ْ
احَوء ا ْهت ََّز ْ
ْ
َ َ
ً َو َأن َبت ًَْ مـ ك ُِّؾ َز ْوجٍ َهبِقٍٍ * َذل َؽ بِ َل َّن َّ َ
احل ُّؼ و َأنَّف ُحيقِل ا ْدَقتَك و َأنَّف َظ َذ ك ُِّؾ ََش ٍء َق ِدير * و َأ َّن السو َظ َي آتِق ٌي َّٓ ري ِ
اّلل َي ْب َع ُ
ٌ َمـ ِذم
َْ َ
َ
ٌ َ
ْ َ ُ
َّ
َْ َ ُ ْ
ى فق َفو َو َأ َّن َّ َ
ْ
ا ْل ُؼ ُب ِ
قر♂ [احلٍ ]2 :
الروظي ,فؤيي خطوب ُمبوَش دـ ُيـؽر البعٌ ,واحلقوة بعد ادقت.
هذه أيوت الؼرآكقي ذم غويي َّ
الؼقة والتَّحدِّ ي ,واحلؿد هلل رب العودني!
خطوب ذم غويي َّ
ظز َّ
ظز َّ
وجؾ هق خولؼفؿ! فولعؾؿ احلديٌ
وجؾ ُيثبً بوٕوصوف الدَّ ققؼي خلؾؼف أنَّف َّ
َّأوًٓ :اهلل َّ
ال َّ
ؽقكوت جسؿ اإلكسون ك ّؾفو أصؾفو مـ ُّ
أثبً فع ً
ثؿ دمد وصػ ًو دققؼ ًو جد ًا ٕضقار
أن ُم ِّ
السابَّ ,
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ظز َّ
اإلكسون ك ّؾفو ,مـ ّأول كقكف كُطػف ,إىل أن يبؾغ َّ
وجؾ ظـ
الشقخقخي!
وإهؿ ضبع ًو مو ذكره اهلل َّ
ّ
أضقار اجلـني ,والتل بوتً ثوبتي ظؾؿق ًو أن ,وأشؾؿ بسببفو ظرشات ال ُعؾمء!
ظز َّ
هذا آشتدٓلَ ,أٓ وهق بقون َّ
وجؾ هق اخلولؼ مـ خالل ْسده تعوىل ٕوصوف دققؼي
أن اهلل َّ
مرة أخرى ذم الؼرآن الؽريؿ ,ل ُقد ِّلؾ َّ
قودر ظذ
خلؾؼف ,اشتخدمف اهلل َّ
أن الذي خؾؼ مـ البداييٌ ,
ظز وج َّؾ َّ
مرة أخرى بعد ادقت!
إرجوع اخلؾؼ كم كون َّ
ى ِْ
س َك ُشدً ى * َأ َخ ْؿ َي ُؽ ُك ْط َػ ًي ِّمـ َّمـِل ُي ْؿـَك * ُث َّؿ ك َ
كس ُ
َون َظ َؾ َؼ ًي
قول تعوىلَ ▬ :أجَ ْح َس ُ
اإل َ
ون َأن ُي ْ َ
ِ
ِ
الز ْو َج ْ ِ
ني َّ
حيقِ َل ا ْد َْقتَك♂
َف َخ َؾ َؼ َف َس َّقى * َف َج َع َؾ ِمـْ ُف َّ
الذك ََر َو ْإُن َثك * َأ َخ ْق َس َذل َؽ بِ َؼود ٍر َظ َذ َأن ُ ْ
[الؼقومي ]32-35 :
ون ِم َّؿ ُخؾِ َؼ * ُخؾِ َؼ ِمـ َّموء َدافِ ٍؼ * َُي ُْر ُج ِمـ َب ْ ِ
وقول تعوىلَ ▬ :ف ْؾ َقـ ُظ ِر ْ ِ
السائِ ِ
الص ْؾ ِ
كس ُ
ى*
ني ُّ
اإل َ
ى َو َّ َ
إِ َّكف َظ َذ رج ِع ِف َل َؼ ِ
ود ٌر♂ [الطورق ]8-1 :
َ ْ
ُ
ظز َّ
مرة أخرى َّ
وجؾ ذم أيوت السوبؼي يستدل ب ُؼدرتف ظذ اخلؾؼ بداي ًي,
أن اهلل َّ
ُأريد أن ُأ ِّبني َّ
مرة أخرى بعد ادقت حلولتفو إوىل ,ولؽـ هذا لقس ُجم َّرد إخبور,
كدلقؾ ظذ ُقدرتف ظذ إرجوع خؾؼف َّ
ظز َّ
َّ
وجؾ ُيزهـ ظذ أنَّف فع ً
ال خولؼ هذه ادخؾققوت ,ظـ ضريؼ ْسد معؾقموت لقس دخؾقق
فنن اهلل َّ
أن يعرففو مـذ  5331ظوم ًو.
ظز َّ
ّ
وجؾ ب ُؼدرتف ظذ اخلؾؼ بداي ًي ,كدلقؾ ظذ ُقدرتف ظذ
ُهـوك آيوت أخرى ,فقفو
يستدل اهلل َّ
ظز َّ
وجؾ
البعٌ وإحقوء ادقتك ,ولؽـ بدون مو ذكركوه شوبؼ ًو مـ ذكر ٕوصوف ادخؾقق ,ولؽ َّـ اهلل َّ
ُي ِّبني لـو َّ
أن اخلؾؼ إول ظظقؿ جد ًا ,وبديع جد ًا ,فؿـ كون قودر ًا ظذ أن ُيؾؼ مثؾ هذا الؽقن بداي ًي,
مرة أخرى بعد مقهتو.
قودر ًا حت ًم ظذ أن ُيعقدهو َّ
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اخل ْؾ َؼ ُثؿ ي ِعقدُ ه و ُهق َأ ْهق ُن َظ َؾق ِف و َلف ا ْ َد َث ُؾ ْإَ ْظ َذ ِذم السمو ِ
ِ
ات
َّ َ َ
ْ َ ُ
َّ ُ ُ َ َ َ
قول تعوىلَ ▬ :و ُه َق ا َّلذي َي ْبدَ ُأ ْ َ
ض و ُهق ا ْلع ِز ُيز ْ ِ
قؿ♂ [الروم ]72 :
َو ْإَ ْر ِ َ َ َ
احلَؽ ُ
خ ْؾ ِؼ ِفـ بِ َؼ ِ
وقول تعوىلَ ▬ :أو َمل يروا َأ َّن اّلل ا َّل ِذي َخ َؾ َؼ السمو ِ
ات َو ْإَ ْر َض َو َمل ْ َي ْع َل بِ َ
ود ٍر َظ َذ َأ ْن
َّ
َّ َ َ
َ ْ ََ ْ
َّ َ
ِ
ُِْ
َش ٍء َق ِد ٌير♂ [إحؼوف ]33 :
حيق َل ا ْد َْقتَك َب َذ إ َّك ُف َظ َذ ك ُِّؾ َ ْ
ف ُأ ْخ َر ُج َحقّ ًو * َأ َو َٓ َي ْذك ُُر ْ ِ
قل ْ ِ
وقول تعوىلَ ▬ :و َي ُؼ ُ
كس ُ
كسو ُن َأنَّو َخ َؾ ْؼـَو ُه ِمـ
ً َل َس ْق َ
ون َأئِ َذا َمو ِم ُّ
اإل َ
اإل َ
ِ
رش َِّنُ ْؿ َو َّ
رض َِّنُ ْؿ َح ْق َل َج َفـ ََّؿ ِجث ِ ّق ًو♂ [مريؿ ]58-55 :
الش َقوضِ َ
ني ُث َّؿ َلـ ُْح َ
َق ْب ُؾ َو َمل ْ َي ُؽ َص ْقئ ًو * َف َق َر ِّب َؽ َلـ َْح ُ َ
وقول تعوىلَ ▬ :و َقو ُلقا ْ َأئِ َذا ُكـَّو ِظ َظوم ًو َو ُر َفوت ًو َأإِكَّو َ َد ْب ُعق ُث َ
قن َخ ْؾؼ ًو َج ِديد ًا * ُقؾ كُقكُقا ْ ِح َج َور ًة َأ ْو
َح ِديد ًا * َأ ْو َخ ْؾؼ ًو ُِّمَّو َيؽ ُْز ِذم ُصدُ ِ
ورك ُْؿ َف َس َق ُؼق ُل َ
قن َمـ ُي ِعقدُ كَو ُق ِؾ ا َّل ِذي َف َط َرك ُْؿ َأ َّو َل َم َّر ٍة َف َس ُقـ ِْغ ُضق َن إِ َلقْ َؽ
ُ
قن َمتَك ُه َق ُق ْؾ َظ َسك َأن َيؽ َ
وش ُف ْؿ َو َي ُؼق ُل َ
ُقن َق ِريب ًو♂ [اإلْسا ء ]15-32 :
ُر ُؤ َ
وادؼصقد مـ ققلف تعوىلُ ▬ :قؾ كُقكُقا ْ ِح َج َور ًة َأ ْو َح ِديد ًا * َأ ْو َخ ْؾؼ ًو ُِّمَّو َيؽ ُْز ِذم ُصدُ ِ
ورك ُْؿ♂ هق
ُ
مرة أخرى!
قودر ظذ إظودة احلقوة إلقؽؿ َّ
تػرقتؿ ,وظذ أجّي حول كـتؿ ,فوهلل ٌ
أنَّؽؿ مفم َّ
آؤ ُهؿ بِ َل َِّنُ ْؿ َك َػ ُرو ْا بِآجَوتِـَو َو َقو ُلقا ْ َأئِ َذا ُكـَّو ِظ َظوم ًو َو ُر َفوت ًو َأإِكَّو َ َد ْب ُعق ُث َ
قن َخ ْؾؼ ًو
وقول تعوىلَ ▬ :ذل ِ َؽ َج َز ُ
ات وإَر َض َق ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّٓ
ُي ُؾ َؼ ِم ْث َؾ ُف ْؿ َو َج َع َؾ َهل ُ ْؿ َأ َج ً
ود ٌر َظ َذ َأن َ ْ
الس َم َو َ ْ
اّلل ا َّلذي َخ َؾ َؼ َّ
َجديد ًا * َأ َو َمل ْ َي َر ْو ْا َأ َّن ّ َ
ريى فِ ِ
قف َف َلبَك ال َّظ ِود ُ َ
قن َإَّٓ ُك ُػقر ًا♂ [اإلْسا ء ]22-28 :
َْ َ
وأن كرجع إىل الـُّؼطي ال َّثوكقي التل ُأريد تقضقحفو ُ
بخ ُصقص آيوت شقرة احلٍ!
ٍ
بؿثول مـ ظودـو ,كعرفف ج ِّقد ًا ,وال َّثوبًِ أجض ًو ظؾؿق ًو ,والذي ّ
ّ
يدل دٓلي
ظز وج َّؾ
يستدل اهلل َّ
قطعقي ظذ إمؽوكقي احلقوة بعد ادقتَ ,أٓ وهق مثول «إرض ادقتي» ادُش َّؼؼي التل ٓ حتتقي ظذ أي
هتتز ,وُيرج مـفو
اهلل ظؾقفو موء ادطر ,تراهو ّ
صؽؾ مـ أصؽول احلقوة! هذه «إرض ادقتي» إذا أنزل ُ
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ظز َّ
حلل مـ اد ِّقً! دلقؾ ظؾؿل واضح ,يعرفف
احلقوة! ُشبحون اهلل العظقؿ الؼودر َّ
وجؾ ظذ إخراج ا ّ
وُيتزه ك ّؾ الـّوس ,ومع ذلؽ كجد مـ ُيؽوبر و ُيـؽر إمؽوكقي احلقوة بعد ادقت! اهلل ادُستعون.
الزراظي ,وأِنو ذم
كـً أدرس ُظ ُؾقم إحقوء ,مو كـً أقرأه ظـ البذور قبؾ ِّ
ٓ أنسك أبد ًا ظـدمو ُ
ُسؿك « ,»Dormancyوهل حولي ظؾؿقي تعـل تق ُّقػ ّ
كؾ إنشطي الػزيوئقي ذم البذرة,
حولي ظؾؿقي ت َّ
تدب
أي كشوط ,ذم اكتظور إشبوب التل شتجعؾ احلقوة ّ
أي حركي وٓ ّ
وهؾ ادقت َّإٓ هذا! ٓ تقجد ّ
ذم البذرة ,لتؽز وتصبح صجرة!
ظز َّ
مرة ذم الؼرآن الؽريؿ.
الرائع اشتخدمف اهلل َّ
وجؾ أكثر مـ َّ
هذا الدَّ لقؾ العؾؿل َّ
ِ
ِ
ِحتِ ِف َحتَّك إِ َذا َأ َق َّؾ ًْ َش َحوب ًو ثِ َؼوًٓ ُش ْؼـَو ُه ل ِ َب َؾ ٍد
ني َيدَ ْي َر ْ َ
وح ُب ْرشا ً َب ْ َ
الر َي َ
قول تعوىلَ ▬ :و ُه َق ا َّلذي ُي ْرش ُؾ ِّ
احَوء َف َل ْخرجـَو بِ ِف ِمـ ك ُِّؾ ال َّثؿر ِ
مق ٍ
ً َف َل َنز ْلـَو بِ ِف ْ
ُخ ِر ُج ا ْد ْقتَك َل َع َّؾؽ ُْؿ ت ََذك َُّر َ
ات ك ََذل ِ َؽ ك ْ
ون♂
َ ْ
َّ ِّ
ََ
[إظراف ]12 :
وقول تعوىل▬ :واّلل ا َّل ِذي َأرش َؾ الريوح َفتُثِر شحوب ًو َفس ْؼـَوه إِ َىل ب َؾ ٍد مق ٍ
ً َف َل ْح َق ْقـَو بِ ِف ْإَ ْر َض َب ْعدَ
ُ ُ َ َّ ِّ
ُ َ َ
ِّ َ َ
ْ َ
َ َّ ُ
ِ
قر♂ [فوضر ]2 :
َم ْق ِهتَو ك ََذل َؽ الـ ُُّش ُ
ِ
وقول تعوىلَ ▬ :فوك ُظ ْر إِ َىل آ َث ِ
حيقِل ْإَ ْر َض َب ْعدَ َم ْق ِهتَو إِ َّن َذل ِ َؽ َد ُ ْحقِل ا ْد َْقتَك َو ُه َق
اّلل ِ َك ْق َ
ور َر ِْحًَ َّ
ػ ُْ
َش ٍء َق ِد ٌير♂ [الروم ]12 :
َظ َذ ك ُِّؾ َ ْ
وقول تعوىل▬ :و ِمـ آيوتِ ِف َأن ََّؽ تَرى ْإَر َض َخ ِ
وص َع ًي َف ِن َذا َأ َنز ْلـَو َظ َؾ ْق َفو ْ
ً إِ َّن ا َّل ِذي
ت َو َر َب ْ
احَوء ْاهت ََّز ْ
َ ْ َ
ْ
َ
ِ
ِ
َش ٍء َق ِد ٌير♂ [فصؾً ]32 :
َأ ْح َق َ
وهو َد ُ ْحقل ا ْد َْقتَك إ َّك ُف َظ َذ ك ُِّؾ َ ْ
ور وا ْل ُػ ْؾ ِ
اختِ َ ِ
وقول تعوىل▬ :إِ َّن ِذم َخ ْؾ ِؼ السمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َو ْ
ؽ ا َّلتِل َدمْ ِري ِذم
الف ال َّؾ ْق ِؾ َوالـَّ َف ِ َ
َّ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
إر َض َب ْعدَ َم ْق ِهتَو َو َب ٌَّ فِق َفو ِمـ ك ُِّؾ َدآ َّب ٍي
ا ْل َب ْح ِر بِ َم َيـ َػ ُع الـ َ
الس َمء مـ َّموء َف َل ْح َقو بِف ْ
اّلل م َـ َّ
َّوس َو َمو َأ َنز َل ّ ُ
ض ٔي ٍ
وت ِ ِ
الس َح ِ
وت ِّل َؼ ْق ٍم َي ْع ِؼ ُؾ َ
قن♂ [البؼرة ]553 :
وب ا ْد ُ َس ِّخ ِر َب ْ َ
الس َمء َوإَ ْر ِ َ
َ ْ
ني َّ
الر َيوحِ َو َّ
َرصيػ ِّ
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ِ
ِِ
ِ
الس َم ِء َمو ًء َفقُ ْحقِل بِ ِف ْإَ ْر َض َب ْعدَ
ز َق َخ ْقف ًو َو َض َؿع ًو َو ُيـ َِّز ُل م َـ َّ
وقول تعوىلَ ▬ :وم ْـ آ َيوتف ُي ِريؽ ُُؿ ا ْل َ ْ
مق ِهتو إِ َّن ِذم َذل ِ َؽ َٔي ٍ
وت ِّل َؼ ْق ٍم َي ْع ِؼ ُؾ َ
قن♂ [الروم ]73 :
َ
َْ َ
ظز َّ
وجؾ لبقون إمؽون البعٌ ,واحلقوة بعد ادقت ,مـفو مو
ُهـوك أد َّلي ظؾؿقي أخرى اشتخدمفو اهلل َّ
السمء دلق ً
ال ذم حدّ
السوبؼيَ ,أٓ وهق إكزال ادطر! وكقػ يؽقن إكزال احوء مـ َّ
ذكركوه ضؿـق ًو ذم أيوت َّ
ذاتف ظذ إمؽون البعٌ واحلقوة بعد ادقت؟!
ِ
قول تعوىلَ ▬ :أ َف َرأ َجْت ُُؿ ْ
قن * َأ َأنت ُْؿ َأ َنز ْلت ُُؿق ُه ِم َـ ا ْد ُ ْز ِن َأ ْم ك َْح ُـ ا ْد ُ ِـز ُل َ
َرش ُب َ
قن♂
احَوء ا َّلذي ت ْ َ
[القاقعي ]52-58 :
ووجف آشتدٓل هبذا الدَّ لقؾ ظذ البعٌَّ :
يتحقل إىل ُبخور,
السمء
َّ
أن احوء ظـد ُص ُعقده إىل َّ
اهلل ُشبحوكف وتعوىل ,و ُيعقده إىل حولتف إوىل!
ػرقف ُّ
الريوح ,ف ُت ِّ
وتعبٌ بف ِّ
تػرق ًو ظظق ًم ,ومع ذلؽ ُيؿعف ُ
أخقس هذا مو حيدث ظـد ادقت؟! يتح َّؾؾ جسد اإلكسون ,فقصبح ذرات تُراب ُمبعثرة ,أخقس الؼودر ظذ
ٍ
مجع ذرات احوء اد ُ ِّ
بؼودر ظذ إظودة جسد اإلكسون بعد حت ُّؾؾف حلولتفو
تبخرة وإظودهتو حلولتفو إصؾقي,
إصؾقي؟!
ظز َّ
ّ
وجؾ ظذ إمؽون البعٌ واحلقوة بعد ادقت:
مـ إد َّلي العؾؿقي إخرى التل
اشتدل هبو اهلل َّ
يتصقر إكسون ّ
قط أن الـَّور بؿقاصػوهتو
إخراج الـّور مـ الشجر إخرض! هؾ كون مـ ادُؿؽـ أن
َّ
وكلِنو ح َّقي! واحلرارة التل والـقر ادُـبعثون مـفو
ستؿرة بسبى اهلقاء ,والتل تظفر َّ
العجقبي ,وحركتفو اد ُ َّ
ٍ
يتصقر إكسون َّ
أن هذه الـور خترج مـ خشى ُمصؿً لقس فقف أثر احلقوة؟!
ستؿر! هؾ كون
َّ
بشؽؾ ُم ّ
اهلل ادقتك مـ الؼبقر!
ُشبحون اهلل العظقؿ .هؽذا يبعٌ ُ
ِ
ِ
قول تعوىل▬ :و َْضب َلـَو م َث ً ِ
ِ
حيقِق َفو ا َّل ِذي
َ َ َ
حيقِل ا ْلع َظو َم َوه َل َرم ٌ
َ
قؿ * ُق ْؾ ُ ْ
َس َخ ْؾ َؼ ُف َق َول َم ْـ ُ ْ
ال َوك َ
رض كَور ًا َف ِن َذا َأنتُؿ مـْف ت ِ
ٍ
ِ
الش َج ِر ْإَ ْخ َ ِ
قؿ * ا َّل ِذي َج َع َؾ َلؽُؿ ِّم َـ َّ
َأ َ
ُققدُ و َن *
ِّ ُ
نش َل َهو َأ َّو َل َم َّرة َو ُه َق بِؽ ُِّؾ َخ ْؾ ٍؼ َظؾ ٌ
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ات و ْإَر َض بِ َؼ ِ
ِ
ِ
ِ
ُي ُؾ َؼ ِم ْث َؾ ُفؿ َب َذ َو ُه َق ْ
ود ٍر َظ َذ َأ ْن َ ْ
قؿ * إِك ََّم َأ ْم ُر ُه إِ َذا
اخلَ َّال ُق ا ْل َعؾ ُ
الس َم َو َ ْ
َأ َو َل ْق َس ا َّلذي َخ َؾ َؼ َّ
َأ َرا َد َص ْقئ ًو َأ ْن َي ُؼ َ
َش ٍء َوإِ َل ْق ِف ت ُْر َج ُع َ
ُقن * َف ُس ْب َح َ
قل َل ُف ُك ْـ َف َقؽ ُ
قن♂
ون ا َّل ِذي بِ َق ِد ِه َم َؾؽ ُ
ُقت ك ُِّؾ َ ْ
[يس ]83-28 :
نش ْلتُؿ َصجرهتو َأم كَحـ ا ْد ِ
ِ
ُقر َ
ـش ُمو َن * ك َْح ُـ
ون * َأ َأنت ُْؿ َأ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ
وقول تعوىلَ ▬ :أ َف َرأ َجْت ُُؿ الـ ََّور ا َّلتل ت ُ
ِ
وش ِؿ َر ِّب َؽ ا ْل َعظِق ِؿ♂ [القاقعي ]23-25 :
َج َع ْؾـ َ
َوهو ت َْذك َر ًة َو َمتَوظ ًو ِّل ْؾ ُؿ ْؼ ِقي َـ * َف َس ِّب ْح بِ ْ
َّ
ّ
وجؾ لبقون إمؽون البعٌ واحلقوة بعد ادقت هق
ظز
آخر إد َّلي العؾؿقي التل
يستدل هبو اهلل َّ
ُح ُصقل القؼظي بعد الـّقم ,فن َّن الـّقم أخق ادقت ,والقؼظي صبقفي بوحلقوة بعد ادقت!
ور ُثؿ يبع ُثؽُؿ فِ ِ
ِ
قف ل ِ ُق ْؼ َه َأ َج ٌؾ
قول تعوىلَ ▬ :و ُه َق ا َّلذي َيت ََق َّفوكُؿ بِول َّؾقْ ِؾ َو َي ْع َؾ ُؿ َمو َج َر ْحتُؿ بِولـَّ َف ِ َّ َ ْ َ ْ
ُّم َس ًّؿك ُث َّؿ إِ َل ْق ِف َم ْر ِج ُعؽ ُْؿ ُث َّؿ ُيـَ ِّبئُؽُؿ بِ َم كُـت ُْؿ َت ْع َؿ ُؾ َ
قن♂ [إنعوم ]52 :
وهر َفق َق ِظب ِ
ِ
ت ت ََق َّف ْت ُف
ود ِه َو ُي ْر ِش ُؾ َظ َؾ ْقؽُؿ َح َػ َظ ًي َحت ََّك إِ َذا َجوء َأ َحدَ ك ُُؿ ا ْد َْق ُ
َ
وقول تعوىلَ ▬ :و ُه َق ا ْل َؼ ُ ْ
احل ِ
ُر ُش ُؾـَو َو ُه ْؿ َٓ ُي َػ ِّر ُض َ
احلَ ِّؼ َأَٓ َل ُف ْ
اّلل ِ َم ْقَٓ ُه ُؿ ْ
ني♂
وشبِ َ
قن * ُث َّؿ ُر ُّدو ْا إِ َىل ّ
ْس ُع ْ َ
احلُؽ ُْؿ َو ُه َق َأ َْ
[إنعوم ]57-55 :
ني َم ْق ِهتَو َوا َّلتِل َمل ْ َُت ُ ًْ ِذم َمـ َِوم َفو َف ُق ْؿ ِس ُؽ ا َّلتِل َق َه َظ َؾ ْق َفو
اّلل َيت ََق َّرم ْإَن ُػ َس ِح َ
وقول تعوىلُ َّ ▬ :
ت وير ِش ُؾ ْإُ ْخرى إِ َىل َأج ٍؾ مسؿك إِ َّن ِذم َذل ِ َؽ َٔي ٍ
وت ِّل َؼ ْق ٍم َي َت َػؽ َُّر َ
ون♂ [الزمر ]37 :
َ
َ ُ َ ًّ
َ
ا ْد َْق َ َ ُ ْ
ٍ
حى أن أشقق مثوًٓ أخرا ً
ظؾؿل ظذ إمؽون البعٌ واحلقوة بعد ادقت ,حيدث
كدلقؾ
ذم الـِّفويي ُأ ّ
ّ
تؼريب ًو ّ
تومي ,وتق َّقػً مجقع وطوئػفؿ احلققيي ,وآخرهو
كؾ يقم ذم ادُستشػقوت! مرىض دخؾقا ذم غقبقبي َّ
كؿحوولي أخرة مـفؿ
تق ُّقػ الؼؾى ,يبدأ إض ّبوء بوشتعمل ال َّصعؼ الؽفريب ,أو َّ
الصدمي الؽفربوئقي ُ
ال ,بؾ َّ
مرة أخرى ,ولؽـ بدون فوئدة! ويظ ّـ إض َّبوء َّ
أن ادريض قد موت فع ً
إن
إليؼوظ كشوط الؼؾى َّ
أي أشبوب ظؾؿقي
إجفزة ال ِّط ِّب َّقي تُعطل اإلصورات الدَّ ا َّلي ظذ مقت ادريض ,ولؽـ فجلة ,وبدون ّ
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معروفي! يستقؼظ ادريض مـ ُشبوتف العؿقؼ ,بؾ ظؾقـو أن كؼقل بوٕحرى َّ
أن ادريض قد قوم مـ بني
إمقات!
إِ َّن ِذم َذل ِ َؽ َٔي ٍ
قن ,وذم الـِّفوييُ :ي ْم ِمـ َ
ونَ ,ي ْع ِؼ ُؾ َ
قنَ ,ي َت َػؽ َُّر َ
وت ِّل َؼ ْق ٍمَ :ي ْس َؿ ُع َ
ُقن!
َ
بعد ّ
كؾ هذه إد َّلي العؾؿقي القاضحي ,التل كراهو كثرا ً ذم حقوتـو ٓ ,أشتطقع َّإٓ أن أصفد َّ
بلن اهلل هق
احلؼ ,وأنَّف ُحمقل ادقتك ,وأنَّف ظذ ّ
وأن السوظي آتقي ٓ ريى فقفوَّ ,
كؾ َشء قديرَّ ,
وأن اهلل يبعٌ مـ ذم
ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ولص ِ ِ
ني ,مهللا آمني
وحل َ
ال ُؼ ُبقر! مهللا ت ََق َّفـل ُم ْسؾ ًم َو َأ ْخح ْؼـل بِ َّ
احلؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الص ِ
وحلوت
ّ َّ
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