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 الرحيم بسم هللا الرحمن

 

الحمدددد ب رل العدددالمٌن  مالدددج الملدددج مخدددري ال لدددج مسدددخر الرٌدددا  فدددال  
ددان الدددٌن رل العددالمٌن  الحمددد ب الدهي مددن خسددٌت  ترعددد السددماء  ٌا اإلصدبا   د
ارها  وتموج البحار ومن ٌسبح فً غمراتها  .وسكانها  وترخف األرض وعما

اللخددا المددامرة  اللهددم صددلى علددى محمددد وعلددى فل محمددد ال لددج الخارٌددة فددً 
ٌؤمن مدن ركبهدا وٌمدر  مدن تركهدا  المتهددم لهدم مدار  والمتدؤخر عدنهم زاهد  

 .والبلزم لهم الح 

 إضاءة الرسىل والعذاب
َنا ََْلَََأااا بِاْلَبََّْسااِء َوالَهااَراِء لََعََُأااْم ﴿ َْ اا ََ َنا  ِاي َيْرَيااٍة ِمااْن َنبِايخ ذَِن ََ َْ َوَماا ََْرَساا

ََ اَباَءَناا ُثَم * َيَهَرُعوَن  َبَدْلَنا َمَكااَن الَساَيَةِة اْلَحَساَنَة َحَ اف َعَااْوا َوَياالُوا َياْد َما
َناُلْم َبْغَ ًة َوُلْم ن َيْشُعُرونَ  َْ ََ َ ﴾الَهَراُء َوالَسَراُء َ َّ

(1)
 . 

َناُلْم بِاْلَبََّْسااااِء َوالَهاااَراِء لََعََُأاااْم ﴿ َْ ااا ََ َ َنا ذِلَاااف ََُماااٍم ِماااْن َيْبَِاااَ  َ َّ َْ َولََقاااْد ََْرَسااا
َْ َجااَءُلْم َبَُّْساَنا َ َهاَرُعوا َولَِكاْن َيَساْل يَُُاوُبُأْم َوَزَياَن لَُأاُم * َيَ َهَرُعوَن  َ ََْون ذِ

َكاُروا بِاِت َ َ ْحَناا َعََاْيِأْم ََْباَواَ  ُكا َ َ ََ * الَشْيَطاُن َما َكاُنوا َيْعَمَُوَن  َُ َماا َنُساوا َماا 
ا ُلْم ُمْبَُِسونَ  ََ َناُلْم َبْغَ ًة َ إِ َْ ََ ا َ ِرُحوا بَِما َُوُ وا ََ ََ ﴾َشْيٍء َحَ ف ذِ

(2)
. 

 .سنة هللا ولن تخد لسنة هللا تبدٌبلً  ولن تخد لسنة هللا تحوٌبلً 

الهدر  حدال إرسدال رسدول لهدم أن ٌؤخدههم  سنة هللا سبحان  وتعالى فً أهل
بالبؤساء والضدراء  وهدها البدؤل الدهي عدادة ٌكدون بسدبل تسدلط طداغوتً علدى 

حددال تسددلط فرعددون مصددر علددى بنددً إسددرا ٌل  وتسددلط  أهددل األرض  كمددا هددو
والضددرر االقتصددادي الددهي ٌكددون عبددارة عددن   (ع)نمددرود علددى قددوم إبددراهٌم 

الحرث والنسل والتخارة  ٌكوندان عدادة سدبباً نهص فً األموال وقلة البركة فً 
وبالتدالً رخدوع   أساسٌاً لحث النال على الت كر فً حالة ال ساد التً ٌعٌسونها

                                                           

 .49 - 49 :األعزاف (1)

 .99 - 94 :األنعام( 2)



 9 .......الثانيالجزء   - إضاءات من دعوات المرسلين

  

بعددض مددنهم إلددى هللا وااللتخدداء إلٌدد   وبهددها ٌتهٌددؤ خماعددة السددتهبال الرسددول 
ولكن فً خضدم هدها اإلرسدال اإللهدً ت دتح الددنٌا هراعٌهدا ألهلهدا   واإلٌمان ب 

كون فتنة لهم تردٌهم فً الهاوٌة بعد تخل هم عن الرسول الهي أرسدل إلدٌهم  ولت
وهإالء ٌخعلون السبهات عاهراً لسهطاتهم  وٌظندون أن أعدهارهم الواهٌدة التدً 
تخل وا بسببها عدن نصدرة الرسدول أو حداربوا بهدا كافٌدة لٌعتدهروا بهدا أمدام هللا 

 .ٌوم الهٌامة

حددال مسددابهة لحددال األمددم التددً عددهبت وعندددما ٌنددبههم المإمنددون إلددى أن ال
إن فباءنا قد خرت علٌهم هدها السدنة ولدم ٌندـزل بهدم عدهال وال : سابهاً  ٌردون 

أرسل لهم رسول  فهها الرخل كاهل أو ساحر أو كاهن أو سداعر أو متدوهم أو 
أي عهر ٌعتهرون ب  لٌخدوا لهم حخة ٌحتخون بها على فطرتهم إها دعتهم إلدى 

إمنٌن إها خادلوهم  وهكها وهم فً خضم هدها الحالدة الخدٌددة الٌهظة  وعلى الم
وفً قمة هدها المتعدة وهدم  ،﴾َبَدْلَنا َمَكاَن الَسَيَةِة اْلَحَسَنةَ ﴿، أي إقبال الدنٌا علٌهم

لََعْماُرَ  ﴿فً حالة سكر من النعمة والنعٌم ٌؤتٌهم عدهال بمتدة وهدم ال ٌسدعرون  
﴾ُأونَ ذَِنُأْم لَاِي َسْكَر ِِأْم َيْعمَ 

(1)
. 

ربنددا ... وعندددها ال ٌن ددع الندددم وترت ددع األصددوات ربنددا غلبددت علٌنددا سددهوتنا 
َياااا َ ﴿: وٌددؤتٌهم الخددوال... ربنددا ... ربنددا ... فإنددا ظددالمون ... أخرخنددا منهددا 

َسَُّوا َْ ذَِنُت َكاَن َ ِريٌق ِمْن ِعَباِدي  َيقُولُوَن َرَبَنا اَمَنا َ اْغاِْر *  ِيَأا َون ُ َكََُمون ِ  ا
ْياُر الاَراِحِميَن  ََ ْكاِري * لََنا َواْرَحْمَنا َوََْنَل  َِ ِرّياً َحَ اف ََْنَساْوُكْم  َْ ُ ُموُلْم ِسا َْ ا ََ َ اَ 

﴾َوُكْنُ ْم ِمْنُأْم َ ْهَحُكونَ 
(2)

. 
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 من بني يدي العذاب إضاءة
فكٌددف تمٌددز هددها الرحمددة    الرسددول بددٌن ٌدددي العددهال اإللهددً رحمددة إلهٌددة

 ! ؟ كٌف ٌعرف الرسول بٌن دعوات كثٌرة باطلة  كٌف ٌعرف الح 

أو األسدود  واتبعوا دون مسٌلمة أو سخا  (ص)كٌف مٌز المسلمون محمداً 
هدل   العنسً وغٌرهم من علماء النصار  أو علماء الٌهود أو علمداء األحنداف

كان هإالء سهخاً  ولم تكن لدٌهم الحخا واألعهار لٌعتهروا بها عن إتباع الح  
  ولٌحتخددوا علددى النددال أن الحدد  مددع دعددواتهم الباطلددة (ص)الددهي مددع محمددد 

سددالة خدداء بهددا نبددً ٌعتددرف بدد  ألددم ٌكددن النصددار  ٌسددتندون إلددى ر! ؟ المحرفددة
تبددداع موسدددى  األدددم ٌكدددن الٌهدددود ٌددددعون ! ؟ (ع)وهدددو عٌسدددى  (ص)محمدددد 

: ألم ٌهدل أتبداع علمداء األحنداف والٌهدود والنصدار  !؟ تباع إبراهٌماواألحناف 
﴾ذَِنا َوَجْدَنا اَباَءَنا َعََف ََُمٍة َوذَِناا َعََاف اَثااِرِلْم ُمْقَ اُدونَ ﴿

(1)
َماا ََْلَاْيَناا  َبا ْ َنَ بِا ُ ﴿  
﴾َعََْيِت اَباَءَنا َََولَْو َكاَن اَباُؤُلْم ن َيْعقَُِوَن َشْيةاً َون َيْأَ ُدونَ 

(2)
 !؟ 

ألم ٌهولوا عص ور فً الٌد خٌر من عسرة على السخرة  بل لم ٌكونوا 
وهل كان فً أٌدٌهم   ٌرون على السخرة سٌ اً  فهم فً رٌبهم ٌترددون

ألم ٌواخهوا محمداً  ؟ عص ور أم أن  مخرد وهم وخدعة خدعهم بها السٌطان
 .ساحر  كاهن  كهال  خاهل  وغٌرها مخنون  ب  خنة : بتلج الكلمات (ص)

 !كٌف ٌستدل على أن الح  مع المرسلٌن ؟

 !! مخنون ٌتكلم الحكمة .1
بالخن ٌخدرج السدٌاطٌن مدن الندال بكلمدة مدن هللا وتهدرل مند   ممسول .2

 !! الخن الك رة والسٌاطٌن
 !! كاهن ٌهضً وقت  فً الصبلة والعبادة .3
 !! كهال كان ٌعرف بالصاد  األمٌن .4
خاهل ٌتحد  العلماء وٌدؤتً بعلدم ٌ دوقهم وال ٌخددون لدردا إال الس سدطة  .5

 !! والممالطة واالفتراء

ثدم الخدن   كافٌة لمعرفة أن الح  مع الرسول المتهمأظن أن هها التناقضات 

                                                           

 .42 :الزخزف (1)

 .820 :البقزة (2)



 2 .......الثانيالجزء   - إضاءات من دعوات المرسلين

  

هإالء المخلوقات الضعٌ ة المسدكٌنة حتدى أسدرارهم مسداكٌن أمدام أسدرار بندً 
فدم  ٌصورهم علماء الضبللة الدهٌن ٌحداربون األنبٌداء  بدؤنهم مخلوقدات مخٌ دة 
ولها قدرات عظٌمة  فهم ٌعلمون أن السدٌاطٌن مدنهم ال ٌصدمدون أمدام فٌدة مدن 

َوَما َيْنَبِغاي * َوَما َ َنَزلَْل بِِت الَشَياِطيُن ﴿هللا أو كلمة من كلمات هللا سبحان   فٌات
﴾ذَِنُأْم َعِن الَسْمِ  لََمْعُزولُونَ * لَُأْم َوَمايْسَ ِطيُعوَن 

(1)
. 

. ٌعلمددون أندد  صدداد  عابددد ناسددج  وٌهولددون تتنددـزل علٌدد  السددٌاطٌن ثددم انهددم
َل ْ ََُنَباُةُكْم َعََاف َماْن َ َناَز ُ ﴿: فٌرد علٌهم هللا سبحان  الهي خل  الخن والسٌاطٌن

ُبونَ * َ َنَز ُ َعََف ُك َ َََ اٍ  ََثِيٍم * الَشَياِطيُن  َِ َْقُوَن الَسْمَ  َوََْكَثُرُلْم َكا ﴾ُي
(2)

 . 

ومع هلج فإن أكثر النال ٌتابعون علماء الضبللة أعداء األنبٌاء والمرسلٌن  
والشعراء ي بعأم ﴿فٌموونهم وٌضلونهم عن الح  الهي خاء ب  المرسلون  

را أهل البٌت : السعراء  ﴾الغاوون ََلَْم َ َر ﴿ (ع)أي العلماء الضالون  هها ما فسَّ
﴾َََنُأْم  ِي ُك َ َواٍد َيِأيُمونَ 

(3)
واد منخ ض وسهوط فً الهاوٌة والضبللة ) .

 .(واالنحراف عن الح   وأنهم ٌهولون ما ال ٌ علون

  دا ماً تخدد العدالم غٌدر العامدل الضدال ٌددعو الندال إلدى الخٌدر وتدرج السدر
ولكن ال تخدا ٌعمل الخٌر  بل هو ٌؤكل مدال الٌتدٌم واألرملدة وٌسدتمل الضدع اء 

يَن ﴿وال ٌخاهددد فددً سددبٌل هللا   َِ َِ َعََااف َحَياااٍا َوِمااَن الَاا َولََ ِجااَدَنُأْم ََْحااَرَل الَنااا
اِ  ََْن ُيَعَماَر  ََ ََْشَرُكوا َيَودُّ َََحُدُلْم لَْو ُيَعَمُر ََْلَف َسَنٍة َوَما ُلَو بُِمَزْحِزِحِت ِماَن اْلَعا

﴾َوهللَاُ َبِصيٌر بَِما َيْعَمَُونَ 
(4)

 . 

وفً النهاٌة إها خاء العهال تبرأ الهٌن اُتبعوا من الهٌن اَتبعوا  ولكن هٌهدات 
ُل َماَ  الَرُساوِ  ﴿لهد حهت الكلمة و  َْ ا ََ َيَعضُّ الَظالُِم َعََف َيَدْيِت َيقُو ُ َياا لَْيَ نِاي اَ 

َِااي،ً، لََقااْد َََهااََ  ََ َْ  ُ،ناااً  اا َِ َْ َساابِي،ً، َيااا َوْيَََ ااف لَْيَ نِااي لَااْم َََ  ْكِر َبْعااَد ذِ ََ نِي َعااِن الاا
ونً  َُ ََ نَساِن  ﴾َجاءنِي َوَكاَن الَشْيَطاُن لِْْلِ

(5)
 . 

َياالُوا اَطَيْرَناا بِاَ  َوبَِماْن َمَعاَ  َياا َ َطااةُِرُكْم ِعْناَد هللَاِ َبا ْ ََْناُ ْم َياْوٌم ﴿ومن قبدل 
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﴾ُ ْاَ ُنونَ 
(1)

ِرُجوا ا َ لُوٍط ِمْن َيْرَي ِكُ ﴿  و َْ ٌَ َيَ َطَأُرونَ َيالُوا ََ ﴾ْم ذَِنُأْم ََُنا
(2)

. 

 ..وٌنتهً األمر بالعهال 

ْ ُت الَصْيَحُة ﴿ ََ ََ َنا َعََْيِت َحاِصباً َوِمْنُأْم َمْن ََ َْ ْنبِِت َ ِمْنُأْم َمْن ََْرَس ََ َنا بِ َْ ََ َ ُكّ،ً ََ
َسْاَنا بِاتِ  ََ اْْلَْرَض َوِماْنُأْم َماْن ََْغَرْيَناا َوَماا َكااَن هللَاُ لِاَيْظََِمُأْم َولَِكاْن  َوِمْنُأْم َمْن 

وا ِمْن ُدوِن هللَاِ ََْولَِياَء َكَمَثِ  اْلَعْنَكُباوِل * َكاُنوا ََْناَُسُأْم َيْظَُِموَن  َُ ََ يَن اَ  َِ َمَث ُ الَ
ْل َبْي اً َوذَِن ََْوَلَن اْلُبُيوِل لََبْيلُ  ََ ََ ﴾اْلَعْنَكُبوِل لَْو َكاُنوا َيْعََُمونَ  اَ 

(3)
 . 

علماء الضبللة الخونة  ونسخهم مخادلتهم للمرسلٌن  وس سطتهم : العنكبوت
واهنة ضعٌ ة  فهل مدن متدهكر فدٌخلص ن سد  مدن سدباكهم الضدعٌ ة  وٌسدت ٌ  
مددن لدغددة العنكبددوت  والمخدددر الددهي دفعتدد  فددً خسددم   وٌلت ددت إلددى هللا فٌتبددع 

 .                              عن الباطل وأهل  وٌلت ت أن الهوة بٌد هللا خمٌعاً  الح  وٌعرض
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 من كلمات املرسلني مع املَعذبني إضاءة
دم  فلم ٌستهبل قدوم رسدولهم فتكهٌل الرساالت اإللهٌة عادة اعتاد علٌها بنو 

بددل هدددم علددى الدددوام ٌسدددتهبلون  باالسددتهزاء والسددخرٌة والدددتهكم    باألحضددان
ولٌل هها األمر بالصدفة  أو أن  خداء مدن ال دراب  بدل   وأخٌراً الهتل والتهخٌر

هو نتٌخة حتمٌة للصدام الهي ٌحصل عادة بٌن المرَسل وقومد  المنحدرفٌن عدن 
مدة  وأن فهدو ٌحداول اإلصدبل  ونسدر الهسدط والعددل والرح  الصراط المستهٌم

ٌصبغ الهوم بصبمة هللا وٌعٌدهم إلى فطرة هللا  وكبدراء الهدوم مدن العلمداء غٌدر 
العاملٌن والمترفٌن ٌحاولون خاهدٌن اإلبهاء على الباطل مستسرٌاً فً المختمدع 

وأن صدددبمتهم هدددً الصدددبمة   الدددهي ٌتدددبعهم  بعدددد أن أوهمدددوا أنهدددم هدددم الحددد 
أن ال طدرة الملوثدة التدً لوثوهدا الصحٌحة  ال أنهدم عارضدوا بهدا صدبمة هللا  و

 .بآرا هم الباطلة هً ال طرة الصحٌحة

قاعدددة  -فددً المختمددع الددهي اسددتخ وا  -وهكددها ٌهٌددع العلمدداء غٌددر العدداملٌن 
منكوسددة تددر  المهدداٌٌل مهلوبددة والحدد  بدداطبلً والباطددل حهدداً والمعددروف منكددراً 

 .والمنكر معروفاً 

وفدددً مٌددددان المواخهدددة بدددٌن المرسدددلٌن وعلمددداء الضدددبللة غٌدددر العددداملٌن 
والمتددرفٌن والمختمددع الددهي اسددتخ وا  ٌنبددري كددل مرسددل لٌنددهر قومدد  لعلهددم 

وٌعظهدم باألمثدال لعلهدم ٌنتبهدون   ٌتهكرون  وٌدهكرهم بؤٌدام هللا لعلهدم ٌتعظدون
ل مٌددان وٌنبههم بالحكمدة وايٌدات لعلهدم ٌهتددون  وهدا نحدن نددخ  وٌستٌهظون

َياالُوا َياا ﴿المواخهة بٌن ندو  وقومد  فهدا هدم قدوم ندو  ٌبكتوند  وٌسدتهز ون بد  
﴾ُنوُح َيْد َجاَدْلَ َنا َ ََّْكَثْرَل ِجاَدالََنا َ َّْ َِناا بَِماا َ ِعاُدَنا ذِْن ُكْناَل ِماَن الَصااِديِينَ 

(1)
  ثدم 

﴾َن ِماَن اْلَمْرُجاوِمينَ َياالُوا لَاةِْن لَاْم َ ْنَ اِت َياا ُناوُح لََ ُكاونَ ﴿ٌهددون  بالهتدل 
(2)

  مداها 
ٌ عددل نددو  لهددإالء الهددوم المنكوسددٌن الددهٌن ال ٌخدددون خوابدداً لكلماتدد  المباركددة 

فددٌهم  ومددع ان  وحكمتدد   إال االسددتهزاء والسددخرٌة والددتهكم ثددم التهدٌددد بالهتددل
علماء ولكن علماء غٌر عاملٌن علماء ضبللة  بددل أن ٌسدتعملوا العلدم لمعرفدة 
الح   استعملوا للمخادلة والس سطة وإضبلل النال وإبعادهم عن نو  ودعوت  

ُبوِن ﴿الحهة   ََ َ اْ َ ْح َبْينِي َوَبْيَنُأْم َ ْ حاً َوَنَجنِي َوَمْن َمِعَي * َيا َ َرَ  ذَِن َيْوِمي َك
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﴾ِمااَن اْلُمااْؤِمنِينَ 
(1)

َََنااُت لَااْن ُيااْؤِمَن ِمااْن ﴿  هددها بعددد أن علددم نددو  مددن هللا سددبحان  
َْ بَِما َكاُنوا َيْاَعَُونَ  ﴾َيْوِمَ  ذَِن َمْن َيْد اَمَن َ ، َ ْبَ ةِ

(2)
  لدم تدن عهم كلمدات ندو   

ََ بِي َها،لٌة َولَكِ ﴿ :كؤنهم أموات ال ٌسمعون قول  لهم َناي َرُساو ٌ ِماْن َيا َيْوِم لَْي
﴾َرَ  اْلَعااالَِمينَ 

(3)
يٌر ُمبِااينٌ ﴿   َِ ﴾ذَِنااي لَُكااْم َناا

(4)
اَ  َيااْوٍم  ﴿   ََ اااُف َعََااْيُكْم َعاا ََ ذَِنااي ََ

﴾ََلِيمٍ 
(5)

اَ  َيْوٍم َعِظيمٍ ﴿   ََ اُف َعََْيُكْم َع ََ ﴾ذَِني ََ
(6)

 . 

أمر النال فدإها كدان الملدوج ٌخدافون علدى ملكهدم الددنٌوي الباطدل   وعخٌل
وإها كان العلماء غٌر العاملٌن ٌخافون على مناصبهم الدٌنٌة  فعلى مداها ٌخداف 

هل ٌعهل أن إنساناً ٌسلم قٌدادا إلدى علمداء الضدبللة كؤند  دابدة مربوطدة  ؟النال 
أن ٌكون تابعداً أل مدة  هل ٌعهل أن اإلنسان ٌرضى ؟ ٌهودها صاحبها أٌنما ٌساء

الضبلل حتى ٌدردوا فدً الخحدٌم ؟ وهدل ٌظدن أند  إها قدال ٌدوم الهٌامدة أندا تدابع 
مستضعف سٌن ع  هها العهر ؟ فً هلج الٌدوم ٌتبدرأ أ مدة الضدبلل مدن أتبداعهم  

يَن اْساَ ْكَبُروا ذَِنا﴿: قال تعالى َِ اَعَااُء لََِا ِ َجِميعاً َ َقاا َ الهُّ ا ُكَناا لَُكاْم َيا َ َوَبَرُزوا ّلِِلَ
اِ  هللَاِ ِمْن َشْيٍء َياالُوا لَاْو َلاَداَنا هللَاُ لََأاَدْيَناُكْم  ََ َ َبعاً َ َأ ْ ََْنُ ْم ُمْغُنوَن َعَنا ِمْن َع

﴾َسَواٌء َعََْيَنا َََجِزْعَنا ََْم َصَبْرَنا َما لََنا ِمْن َمِحيٍل 
(7)

 . 

بِ ﴿: وقال تعالى يَن ا ُّ َِ َْ َ َبَرََ الَ اَ  َوَ َقَطَعاْل ذِ ََ يَن اَ َبُعاوا َوَرََُوا اْلَعا َِ ُعوا ِمَن الَا
يَن اَ َبُعوا لَْو َََن لََنا َكَرًا َ َنَ َبَرََ ِمْنُأمْ * بِِأُم اْْلَْسَباُ   َِ ﴾َوَيا َ الَ

(8)
. 

ولكن هٌهات بعد اللتٌا والتً  فبل بد لهم أن ٌهوقوا عهال الخزي فً الحٌداة 
 .وب ل الورد المورود ٌوم الهٌامة الدنٌا  ثم خهنم

ِزيااِت َوَيِحاا ُّ َعََْيااِت ﴿: وٌهدددد نددو  قومدد  َْ اٌ  ُي ََ َ َسااْوَف َ ْعََُمااوَن َمااْن َيَّْ ِيااِت َعاا
اٌ  ُمقِاايمٌ  ََ ﴾َعا

(9)
  وال ٌن دع اإلنددهار والتهدٌددد وٌبهدى الظلددم لخلٌ دة هللا فددً أرضدد  
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َبْل َيااْبََُأْم َيااْومُ ﴿نددو   وتكهٌبدد  إلددى فخددر لحظددة   ََ ُبوا َعْبااَدَنا َوَيااالُوا  َكاا ََ ُنااوٍح َ َكاا
﴾َمْجُنوٌن َواْزُدِجرَ 

(1)
﴾َوَيْوَم ُنوٍح ِمْن َيْب ُ ذَِنُأْم َكاُنوا َيْوماً َ اِساقِينَ ﴿  

(2)
َوَياْوَم ﴿  

﴾ُنوٍح ِمْن َيْب ُ ذَِنُأْم َكاُنوا ُلْم ََْظَََم َوََْطَغف
(3)

 . 

وتكون النتٌخة فً هها الحٌاة الدنٌا العهال  وهو بالنسدبة لهدوم ندو  المدر   
خداء المداء لدٌهلكهم ولٌطهدر األرض .. ألنهم لوثوا كل سًء وأفسدوا كل سًء 

ِرينَ ﴿من فثامهم   ََ ُبوا بِآيا َِنا َ اْنُظْر َكْيَف َكاَن َعايَِباُة اْلُمْنا ََ يَن َك َِ ﴾َوََْغَرْيَنا الَ
(4)

  
ِرينَ ُثَم ﴿ ََ ﴾ََْغَرْيَنا اْْل

(5)
  ووقف نو  كما وقف صالح وسعٌل من بعدا  متؤوهاً 

َ َ َولَف َعْنُأْم َوَيا َ َيا َياْوِم لََقاْد ََْبََْغاُ ُكْم ِرَساالََة َرَباي ﴿: على قوم  متحسراً علٌهم
ااااوَن الَناِصااااِحينَ  ﴾َوَنَصااااْحُل لَُكااااْم َولَِكااااْن ن ُ ِحبُّ

(6)
ف َيااااْوٍم َ َكْيااااَف اَسااااف َعََاااا﴿  

﴾َكا ِِرينَ 
(7)

 . 
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 من املعجزة والعذاب إضاءة
إن األنبٌاء ٌؤتون لٌرسدوا الندال إلدى : فً الحلهة األولى من اإلضاءات قلت

فطرة هللا التً فطر النال علٌها  ثم ٌتركونهم ٌختارون بٌن الحد  الدهي خداءوا 
إهم من علماء الضبللة  وعادة بداٌة دعوة ب  أو الباطل الهي علٌ  النال وكبرا

المرسددلٌن تسددتند إلددى سخصددٌاتهم التددً عددرفهم بهددا قددومهم واتصددافهم بمكددارم 
وحتددى الهددرٌبٌن مددن  -األخددبل  وصددد  الحدددٌث وأداء األمانددة  ولكددن النددال 

وألنهددم نكسددوا فطددرتهم ال ٌسددتطٌعون معرفددة الحدد  الددهي خدداء بدد   -المرسددلٌن
ة بطلددل الدددلٌل علددى الرسددالة  فٌددؤتً الرسددول باألدلددة المرسددلون  فتبدددأ المسددال

َوَيالُوا لَْون ُنَز َ َعََْيِت اَيٌة ِماْن ﴿الكافٌة لٌعلم النال أن  صاد   ولكنهم ٌماطلون 
﴾َرَبتِ 

(1)
يَن ن﴿   َِ ﴾َيْعََُماوَن لَاْون ُيَكََُمَناا هللَاُ ََْو َ َّْ ِيَناا اَياةٌ  َوَياا َ الَا

(2)
َوَيقُولُاوَن ﴿  

﴾لَْون َُْنِز َ َعََْيِت اَيٌة ِمْن َرَبتِ 
(3)

يَن َكَاُروا لَْون َُْناِز َ َعََْياِت اَياٌة ِماْن ﴿   َِ َوَيقُو ُ الَ
﴾َرَبتِ 

(4)
. 

 !!!فٌة علمٌة  فٌة روحٌة ملكوتٌة  فٌة مادٌة ! ؟ ما هً ايٌة المطلوبة

المرسدل الحهٌهة  إن النال ٌختل ون فً ايٌدة المطلوبدة والدالدة علدى صدد  
وبعضدددهم ٌعتبدددر ايٌدددات   عنددددهم  فبعضدددهم ٌعتبدددر العلدددم والحكمدددة هدددو ايٌدددة

الملكوتٌة التدً ٌراهدا اإلنسدان بن سد  أو ٌراهدا عددد مدن الندال ٌمتندع تواطدإهم 
على الكهل هً ايٌة المطلوبة  ومن هها ايٌدات الملكوتٌدة الكسدف فدً الٌهظدة 

ندال فٌعتبدرون ايٌدة المادٌدة هدً أما ما تبهى من ال  والرإٌا الصادقة فً المنام
الدددلٌل ال غٌرهددا  وهددإالء بالحهٌهددة منكوسددون مددادٌون  وفددً المالددل حتددى لددو 
خاءت ايٌة المادٌة ال ٌإمنون إال قلٌل منهم على سج ورٌبة فً المالدل  وبدٌن 

 . ٌدٌج رساالت األنبٌاء

 :وعلى كل حال  نتعرض هنا إلى هها ايٌات على التوالً
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﴾َوُيَزَكيِأْم َوُيَعََُمُأُم اْلِكَ اَ  َواْلِحْكَمةَ ﴿: ايٌة العلمٌة
(1)

 . 

ولعل أهم ما ز لدعوات المرسلٌن هو العلدم والحكمدة وحسدن التددبٌر  ولكدن 
أكثددر النددال ال ٌمٌددزون بددٌن الحكمددة اإللهٌددة التددً ٌنطدد  بهددا المرسددلون وبددٌن 

  علماء الضبللة قطداع طرٌد  هللا سدبحان  وتعدالى الس سطة التً ٌعارضهم بها
وعدددم التمٌٌددز لددٌل بسددبل صددعوبة تمٌٌددز الحكمددة كمددا ٌدددعً أو ٌتددوهم بعددض 

بددل إن أهددم أسددبال هددها الخلددط هددو أن النددال لوثددوا فطددرتهم وأصددبحوا   النددال
كاألعمى ال ٌمٌزون بٌن الخمر واللبن أو بٌن س   السٌطان وحكمة هللا سدبحان  

 .ا لؤلسف فهها حال معظم النال فً كل زمانوٌ  وتعالى

خاء  (ص)وكمثال لتوضٌح الحال التً وصل إلٌها المسلمون  إن محمداً 
بالهران كمعخزة  والمسلمون خمٌعاً على هها الهول  ولكن من الهي ٌمٌز أن 

ونزل إلى األرض  (ص)الهرفن فٌة معخزة ؟ فلو خاء الٌوم محمد بن عبد هللا 
فهل ٌستطٌع   ومع  سورة قرفنٌة خدٌدة  خاء بها من هللا سبحان  وتعالى

 ؟ المسلمون أن ٌمٌزوا هها السورة وٌهطعون أنها من هللا سبحان  وتعالى
أقول   (ص)وبالتالً ٌثبت عندهم أن هها السخص الهي خاء بها هو محمد 

لتمٌٌز وسواء منهم العلماء أم وببل تردد إن معظم المسلمٌن غٌر قادرٌن على ا
ال إها كان هناج مسلمون لم ٌلوثوا فطرتهم  ٌستطٌعون أن ٌمٌزوا إالخهبلء  

هها السورة وٌعرفون أنها فٌة من هللا سبحان   وبالتالً فإن الهي خاء بها لٌل 
 .سخصاً اعتٌادٌاً 

ٌوم لو خاء بالهرفن ال (ص)إهن  فالنتٌخة المتحصلة أن محمداً بن عبد هللا 
 .لك ر ب  معظم المسلمٌن ولم ٌإمنوا ب   ولهالوا ساحر وكهال

 : ايٌة الملكوتٌة

 :هناج سإاالن مهمان ٌطرحان ن سٌهما فً هها المهام

 ؟  ما هً ايٌة الملكوتٌة .1
 ؟ على من تكون هها ايٌات الملكوتٌة حخة .2
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ومنهددا  فاقٌددة الملكوتٌددةإن ايٌددات الملكوتٌددة كثٌددرة خددداً منهددا اي: والخددوال
َسُنِريِأْم اَيا َِنا  ِي اْْلَ ااِق َو ِاي ََْناُِساِأْم َحَ اف َيَ َباَيَن لَُأاْم ﴿: ن سٌة  قال تعالىاأل

﴾َََنُت اْلَحقُّ 
(1)

 :        أي قٌام الها م بالح  ومن هها ايٌات

نور البصٌرة واطم نان الهلل والسكٌنة  إها كدان اإلنسدان علدى فطدرة هللا  - أ
 .علٌها لم ٌلوثها أو أن  عاد إلٌها بعد تهكرا وانتباه  من الم لة التً فطر النال

  .ال راسة والتوسم فً ايفا  واألن ل - ل
 .الرإٌا الصادقة فً النوم - ت
 :ومنها( الكسف ) الرإٌا الصادقة فً الٌهظة  - ث

 .  الرإٌا الصادقة فً الصبلة  (1
 .الرإٌا الصادقة فً الركوع (2
 .الرإٌا الصادقة فً السخود (3
 .الصادقة فً السنة بٌن النوم والٌهظةالرإٌا  (4
 .الرإٌا الصادقة عند قراءة الهران (5
 .(ع)الرإٌا الصادقة عند السٌر إلى أبً عبد هللا الحسٌن  (6
 .الرإٌا الصادقة عند الدعاء والتضرع إلى هللا سبحان  وتعالى (7
والمساخد والحسٌنٌات  (ع)الرإٌا الصادقة فً أضرحة األ مة واألنبٌاء  (8

 .روغٌرها كثٌ

وكل هها األنواع من الكسف والرإٌا الصادقة هً فٌات إلهٌة ألنها ال تكون 
مبل كدة هللا سدبحان  وتعدالى  وٌهوم بهدا  إال بؤمر هللا وبمسٌ ة هللا سبحان  وتعالى

فهدها ايٌدات . وعبادا الصالحون  الدهٌن ال ٌسدبهون  بدالهول وهدم بدؤمرا ٌعملدون
حخة بالمة ب سدبحان  وتعدالى علدى عبدادا  ألنهدا كلماتد  التدً ٌكلدم بهدا الندال  

وهها أعظم أنواع الك در والتكدهٌل    فمن كهل بها فهد كهل هللا سبحان  وتعالى
َسااُنِريِأْم اَيا َِنااا  ِااي اْْلَ اااِق َو ِااي ََْناُِسااِأْم َحَ ااف َيَ َبااَيَن لَُأااْم َََنااُت ﴿ :قددال تعددالى

﴾اْلَحقُّ 
(2)

   . 

أي ايفا  الملكوتٌة والملكٌة وفً الن ل اإلنسانٌة  لٌتبٌن لهم أن  الحد   أي 
؛ ألن الندال ٌكدهبون بد  وال (ع)  كمدا خداء فدً الرواٌدات عدنهم (ع)قٌام الهدا م 
 .ن ٌصدقو
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وهللا سبحان  وتعالى ٌعتبر أن معظم النال غافلون ومعرضدون عدن ايٌدات 
فاقٌة  ولهها ٌكون الك در بالرسداالت اإللهٌدة نتٌخدة حتمٌدة وحصدٌلة الن سٌة واي

َِ َعااْن اَيا َِنااا لََغااا َُِونَ ﴿نها ٌددة ال بددد منهددا   ﴾َوذَِن َكثِيااراً ِمااَن الَنااا
(1)

َوَرُهااوا ﴿  
نْ  يَن ُلْم َعْن اَيا َِنا َغا َُِونَ بِاْلَحَياِا الدُّ َِ ﴾َيا َواْطَمََّنُّوا بَِأا َوالَ

(2)
َواَ ْيَنااُلْم اَيا َِناا ﴿  

﴾َ َكاُنوا َعْنَأا ُمْعِرِهينَ 
(3)

 . 

وفً النهاٌة ٌهدد هللا سبحان  وتعالى هدإالء الهدوم الدهٌن ال ٌإمندون بايٌدات 
 سدددطون وٌخدددادلون فاقٌدددة وخصوصددداً علمددداء الضدددبللة الدددهٌن ٌسن سدددٌة واياأل

يَن َسَعْوا ﴿ :إلبطال حخٌة هها ايٌات اإللهٌة  وٌتوعدهم هللا سبحان  وتعالى َِ َوالَ
﴾ ِااي اَيا َِنااا ُمَعاااِجِزيَن َُولَةِااَ  ََْصااَحاُ  اْلَجِحاايمِ 

(4)
يَن َيْسااَعْوَن  ِااي اَيا َِنااا ﴿   َِ َوالَاا

اِ  ُمْحَهااُرونَ  ََ ﴾ُمَعاااِجِزيَن َُولَةِااَ   ِااي اْلَعاا
(5)

ا لَُأااْم َمْكااٌر  ِااي اَيا َِنااا يُااِ  هللَاُ ﴿   ََ ذِ
﴾ََْسااَرُ  َمْكااراً ذَِن ُرُسااَََنا َيْكُ ُبااوَن َمااا َ ْمُكااُرونَ 

(6)
يَن َسااَعْوا  ِااي اَيا َِناااا ﴿   َِ َوالَاا

اٌ  ِمْن ِرْجٍز ََلِيمٌ  ََ ﴾ُمَعاِجِزيَن َُولَةَِ  لَُأْم َع
(7)

. 

الندال الهدرٌبٌن مدنهم  فهها ايٌات حخة داممة سواء علدى أصدحابها أم علدى
والمعاسددرٌن لهددم  أو علددى األقددل فهددً علددى غٌددر أصددحابها إن لددم تكددن حخددة 
لكثرتها  فهً سبل ٌح زهم بهوة للبحدث فدً الددعوة اإللهٌدة وتصددٌ  الرسدول 

ولكددن مددع األسددف معظددم النددال سددٌبهون غددافلٌن عددن ايٌددات   الددهي أرسددل بهددا
ا ﴿بؤنهم كافرون بآٌات هللا   الملكوتٌة حتى تخرج دابة األرض تختم خباههم ََ َوذِ

ََ َكااُنوا بِآيا َِناا  َرْجَنا لَُأْم َداَبًة ِمَن اْْلَْرِض ُ َكََُمُأْم َََن الَناا َْ َوَيَ  اْلَقْو ُ َعََْيِأْم ََ
﴾ن ُيويُِنونَ 

(8)
. 

 (:المادٌة)ايٌة الخسمانٌة 

 .إن الكً للحٌوان ال لئلنسان وهً فخر العبلج و فخر العبلج الكً  مع
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وعادة تكون بطلل وإلحا  مدن الندال  بعدد أن اعتدهروا بؤعدهار واهٌدة عدن 
عدم التصدٌ  بالمرسلٌن واألدلة الداممة التً واخهدوهم بهدا  وايٌدات األن سدٌة 
وايفاقٌدة العظٌمدة التدً أظهرهدا هللا سدبحان  وتعدالى فدً خلهد   لتصددٌ  دعدوة 

يَن ن َيْعََُمااوَن لَااْون ﴿أرسددلهم إلصددبل  ال سدداد  أولٌا دد  ورسددل  الددهٌن  َِ َوَيااا َ الَاا
يَن ِمْن َياْبَِِأْم ِمْثا َ َياْولِِأْم َ َشااَبَأْل يَُُاوُبُأمْ  َِ لَِ  َيا َ الَ ََ  ُيَكََُمَنا هللَاُ ََْو َ َّْ ِيَنا اَيٌة َك

﴾َيْد َبَيَنا اْْلياِل لَِقْوٍم ُيويُِنونَ 
(1)

 . 

ألخٌددرة مددن ايٌددات  أي مرحلددة ايٌددة المادٌددة  ٌكددون وفددً هددها المرحلددة ا
ُروَلا َ َُّْكا ْ  ِاي ََْرِض ﴿: العهال مرافهاً لآلٌة  قال تعالى ََ ِه َناَيُة هللَاِ لَُكْم اَيًة َ ا َِ َل

اٌ  ََلِاايمٌ  ََ ُكْم َعاا ََ اا َُ ااوَلا بُِسااوٍء َ َيَّْ ﴾هللَاِ َون َ َمسُّ
(2)

فبمخددرد التكددهٌل بهددها ايٌددة . 
ُروَلا َ َُّْكا ْ  ِاي ﴿ضداد ٌندـزل العدهال  واتخاه موقف م ََ ِه َناَياُة هللَاِ لَُكاْم اَياًة َ ا َِ َلا

اٌ  َيِري ٌ  ََ ُكْم َع ََ َُ وَلا بُِسوٍء َ َيَّْ ﴾ََْرِض هللَاِ َون َ َمسُّ
(3)

. 

عراض عن ايٌة المادٌة  كما حصل اإلعراض والحهٌهة أن المتوقع هو اإل 
تٌدددة  ألن المكدددهبٌن بملكدددوت السدددماوات عددن ايٌدددات األن سدددٌة وايفاقٌدددة الملكو

وبمٌددل هللا سددبحان  وتعددالى وبكلمددات هللا فددً الرإٌددا الصددادقة حتمدداً هددم أنددال 
يَن َيَ َكَباُروَن  ِاي اْْلَْرِض بَِغْياِر  َسََّْصِرفُ ﴿: قال تعالى  منكوسون َِ َعاْن اَياا َِي الَا

وهُ َسابِي،ً اْلَحَق َوذِْن َيَرْوا ُك َ اَيٍة ن ُيْؤِمُنوا بَِأا وَ  َُ ا َِ ْشاِد ن َيَ  ذِْن َيَرْوا َسبِي َ الرُّ
ُبوا بِآيا َِنااا َوَكاااُنوا َعْنَأااا  ََ لِااَ  بِااَََّنُأْم َكاا ََ وهُ َساابِي،ً  َُ اا َِ َوذِْن َيااَرْوا َساابِي َ اْلَغااَي َيَ 

﴾َغا َِِينَ 
(4)

. 

وهددإالء حهددت علدددٌهم كلمددة العددهال ألنهدددم كددهبوا كلمددات هللا وردوا أٌددددي 
يَن ﴿إلى أفواههم ولدم ٌسدتمعوا كلمداتهم وحكمدتهم  المرسلٌن  َِ َون َ ُكاوَنَن ِماَن الَا

اِساِريَن  ََ ُبوا بِآياِل هللَاِ َ َ ُكوَن ِماَن اْل ََ يَن َحَقاْل َعََاْيِأْم َكََِماُل َرَباَ  ن * َك َِ ذَِن الَا
اَ  * ُيْؤِمُنوَن  ََ ﴾اْْلَلِيمَ َولَْو َجاَءْ ُأْم ُك ُّ اَيٍة َحَ ف َيَرُوا اْلَع

(5)
  فعند هإالء كل فٌة 

َوَيالُوا َمْأَماا ﴿أو أي سًء فخر حتى ٌروا العهال األلٌم  .. سحر .. مإولة خن 
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﴾َ َّْ َِنااا بِااِت ِمااْن اَيااٍة لَِ ْسااَحَرَنا بَِأااا َ َمااا َنْحااُن لَااَ  بُِمااْؤِمنِينَ 
(1)

َوذِْن َيااَرْوا اَيااًة ﴿  
﴾ُيْعِرُهوا َوَيقُولُوا ِسْحٌر ُمْسَ ِمر  

(2)
. 

وفً النهاٌة وعندما ٌهف المكهبون على حافة خهنم  ٌتهكرون كٌف واخهدوا 
 :المرسلٌن واتهموهم بؤنهم سحرة  فٌدؤتٌهم الندداء لٌندبههم إلدى عداقبتهم المخزٌدة

ا ََْم ََْنُ ْم ن ُ ْبِصُرونَ ﴿ ََ ﴾َََ ِسْحٌر َل
(3)

 . 

 إضاءة من أسباب العذاب
عظدٌم ال ٌكدون إال بعدد أن تدههل  العهال اإللهً ألمدة مدا فدً زمدن مدا أمدر

األمددة بدداالنحراف العها دددي والتسددرٌعً بعٌددداً  وٌددنكل معظددم أبنا هددا وٌمسددون 
  وبعددد أن (ٌددرون المنكدر معروفدداً والمعدروف منكددراً )ٌدرون المهدداٌٌل مهلوبدة  

ٌرسل رسول ٌبٌن للنال االنحراف والباطل الهي تواضعوا على قبول  والعمدل 
إهن . مدة الرسدول وٌعرضدوا عند  ال مبدالٌن أو مسدتهز ٌنب   ثم ٌكهل أبناء األ

فؤسبال العهال هً االنحراف وال ساد  إضافة إلدى رفدض أي محاولدة إصدبل  
 .لهها االنحراف وتكهٌل رسل هللا سبحان  وتعالى

واالنحدراف العها ددي أو التسدرٌعً فددً أي أمدة  ال ٌمكدن أن ٌحصددل إال إها 
مددة  ألن عامددة النددال ال ٌمكددن أن ٌهومددوا تصددد  لدد  علمدداء الدددٌن فددً تلددج األ

بحددرف السددرٌعة وإقندداع غٌددرهم بهبددول هددها التحرٌددف  ولمددا كددان التحرٌددف ال 
ف منهم عادة  بل هو غالبداً كبٌدرهم  ٌتسنى لمٌر العلماء  فبل بد أن ٌكون المحرى
الهي إلٌ  ٌرخعون  ثدم ٌحدافظ علدى هدها االنحدراف خماعدة مدن هدإالء العلمداء 

أما ال سداد األخبلقدً فهدو عدادة . فً ال ترة التً تلً هها التحرٌف غٌر العاملٌن
وخلددو السدداحة مددن العلمدداء   ٌستسددري بددٌن النددال مددع وخددود الطدداغوت الم سددد

الربددانٌٌن المخلصددٌن أو قلددتهم وقلددة مددن ٌنصددرهم  بددل ووخددود العلمدداء غٌددر 
العاملٌن المنكبٌن على السهوات والهٌن بسدٌرتهم المخزٌدة ٌحرفدون الندال عدن 
الصددراط المسددتهٌم  بددل وٌسددببون ن ددور كثٌددر مددن النددال مددن الدددٌن  ورفضددهم 

ظندون أنهدا تعدالٌم هدإالء العلمداء ال اسددٌن  تعالٌم األنبٌداء واألوصدٌاء  ألنهدم ٌ
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ْن رون مدن الددٌن  أهدون بكثٌدر مدن أول دج الدهٌن ٌهلددون هدإالء  ٌَ وهإالء الهٌن 
العلماء ال اسدٌن  وٌتابعونهم فدً انحدرافهم دونمدا محاولدة نهدد أو نظدر فدً هدها 

بدل دون أي محاولدة اعتدراف بهدها الواقدع المخدزي لهدإالء العلمدداء   االنحدراف
سدددٌن  وان كددان واقعهددم بٌندداً خلٌدداً ال ٌحتدداج إلددى البحددث والنظددر لمعرفتدد   ال ا

وهإالء المهلدون عمٌان ال ٌرون إال ما ٌر  علماإهم غٌر العداملٌن ال اسددٌن  
ا يِي َ لَُأُم اَ بُِعوا﴿ ََ ْو َكااَن َما ََْنَز َ هللَاُ َيالُوا َب ْ َنَ بُِ  َما َوَجْدَنا َعََْيِت اَباَءَنا َََولَ  َوذِ

اِ  الَسِعيرِ  ََ ﴾الَشْيَطاُن َيْدُعوُلْم ذِلَف َع
(1)

 . 

ومع هها الواقدع الخداهلً ال نحتداج إلدى الكثٌدر لنعدرف النتٌخدة التدً ٌهصدها 
لََقااْد ﴿: علٌنددا الهددران  وهددً تكددهٌل المصددلحٌن المرسددلٌن مددن هللا سددبحان  تعددالى

ََْنا ُنوحاً ذِلَف َيْوِمِت َ َقا َ َيا َيْومِ  ااُف  ََْرَس ََ اْعُبُدوا هللَاَ َما لَُكْم ِمْن ذِلٍَت َغْيُرهُ ذَِناي ََ
اَ  َيْوٍم َعِظيٍم  ََ َياا َ * َيا َ اْلَمََلُ ِمْن َيْوِمِت ذَِنا لََنَراَ   ِي َها،ٍ  ُمبِايٍن * َعََْيُكْم َع

ََ بِي َه،لٌة َولَِكَني َرُسو ٌ ِمْن َرَ  اْلَعالَِمينَ  ﴾َيا َيْوِم لَْي
(2)

. 

وتتددوالى الرسدداالت وٌتكددرر موقددف العلمددداء غٌددر العدداملٌن ومهلدددٌهم مدددن 
اااُلْم ُلااوداً ﴿ (ع)األنبٌدداء والمرسددلٌن  ََ يَن ﴿ ﴾……َوذِلَااف َعاااٍد ََ َِ َيااا َ اْلَمااََلُ الَاا

علمداء متكبدرون ٌظندون أن  ﴾ِمْن َيْوِمِت ذَِناا لََناَراَ   ِاي َساَااَلةٍ ﴿برسالت   ﴾اَكَاُرو
ااَ  ِمااَن ﴿كددل مددن ال ٌواكددل مسددٌرتهم فددً الس سددطة السددٌطانٌة سدد ٌ   َوذَِنااا لََنُظنُّ

بِيَن  َِ ََ بِاي َساَااَلٌة َولَِكَناي َرُساو ٌ ِماْن َرَ  اْلَعاالَِمينَ * اْلَكا ﴾َياا َ َياا َياْوِم لَاْي
(3)

  
اُلْم َصالِحاً ﴿ ََ ﴾………َوذِلَف َثُموَد ََ

(4)
يَن اْسَ ْكَبُروا ِماْن َيْوِماِت َيا َ ا﴿   َِ ْلَمََلُ الَ

يَن اْسُ ْهِعاُوا لَِمْن اَمَن ِمْنُأْم َََ ْعََُموَن َََن َصالِحاً ُمْرَسا ٌ ِماْن َرَباِت َياالُوا ذَِناا  َِ لََِ
ي اَمْناُ ْم بِاِت * بَِما َُْرِس َ بِِت ُمْؤِمُنوَن  َِ يَن اْسَ ْكَبُروا ذَِناا بِالَا َِ ﴾َكاا ُِرونَ َيا َ الَ

(5)
  

َْ َيا َ لَِقْوِمِت َََ َُّْ وَن اْلَااِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِأا ِمْن َََحٍد ِمَن اْلَعالَِمينَ ﴿ ﴾َولُوطاً ذِ
(6)

. 

حتى الطواغٌت ربما تر  قلوبهم لحال ٌتٌم خا ع أو أرملة مكسورة الخنا   
لخمعٌددات وهددإالء السدداهون علمدداء الضددبللة غٌددر العدداملٌن وأتبدداعهم أصددحال ا

لعدنهم هللا وأخدزاهم وأظهدر عدارهم فدً هدها الحٌداة الددنٌا  -البلخٌرٌة وغٌدرهم 
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ٌهومدددون باسدددتمبلل األرملدددة والمسددداكٌن  -وكللهدددم بددد  علدددى رإوسدددهم الع ندددة 
لتحصٌل األموال وخمعها ثم نهبهدا باسدم هدإالء المظلدومٌن المستضدع ٌن  وإها 

إندً ألسدتحً أن أصدر  بهدا  أعطوهم منها فالهلٌل وبؤسالٌل رخٌصدة  و وهللا 
وأعخل كٌف ٌ علها هإالء األراهل قوم لوط فً هها الزمدان  فؤحددهم سدود هللا 
وخه  فدً الددنٌا وايخدرة عمدرا نداهز السدتٌن  تؤتٌد  امدرأة فٌملد  علٌهدا البدال 

وايخدر ٌتدزوج فتداة فدً العسدرٌن وعمدرا   وٌدعوها إلى ال احسدة باسدم المتعدة
سدداهون عبٌددد السددهوات ٌركبددون أحدددث السددٌارات وهددإالء ال  ندداهز السددبعٌن

  وٌضعون الحرل  وال أدري مما ٌخاف هإالء الخبناء علماء الضبللة الخونة
 . وٌسكنون بٌوتاً فارهة مإثثة بؤرقى أثاث

وبهٌة فل أبً س ٌان  ورسول هللا منهم ( لعن  هللا)هإالء هم أتباع معاوٌة 
وخوال هإالء المنكوسٌن وخوال قوم   (ص)براء و إن ادعوا االنتسال إلٌ  

ٌَ ﴿: لوط واحد لمن ٌدعوهم إلى اإلصبل  وهو ِرُجوُلْم ِمْن َيْرَي ُِكْم ذَِنُأْم ََُنا َْ ََ
﴾َيَ َطَأُرونَ 

(1)
اُلْم ُشَعْيباً ﴿.  ََ ﴾َوذِلَف َمْدَيَن ََ

(2)
َيالُوا َيا ُشَعْيُ  َََص،ُ َ  َ َُّْمُرَ  ﴿  

َباُؤَنا ََْو ََْن َنْاَع َ  ِي ََْمَوالَِنا َما َنَشاُء ذَِنَ  َْلَْنَل اْلَحَِيُم ََْن َنْ ُرَ  َما َيْعُبُد ا
﴾ُُ الَرِشيد

(3)
اإلغراء بالمال والمداهنة والمد   (ع)ٌستعملون مع سعٌل   

ذَِنَ  ﴿، ﴾َََص،ُ َ  َ َُّْمُر ﴿الرخٌص  بل والتهلل والظهور بصورة الحمل الودٌع  
ٌإكدون بهوة نحن على ٌهٌن من رسدج وحلمج  ﴾ َرِشيدُ َْلَْنَل اْلَحَِيُم ال

وتصرفاتج  ولكن بعد لحظات لما لم ٌن ع المد  الرخٌص واإلغراء مع سعٌل 
المؤل علماء السوء أعداء األنبٌاء على  ﴾َيا َ اْلَمََلُ ﴿  ابتدأت مرحلة خدٌدة (ع)

ِرَجَن َ ﴿الدوام  َْ يَن اْسَ ْكَبُروا ِمْن َيْوِمِت لَُن َِ يَن اَمُنوا َمَعَ  ِمْن  الَ َِ َيا ُشَعْيُ  َوالَ
﴾َيْرَي َِنا ََْو لََ ُعوُدَن  ِي ِمََ َِنا

(4)
. 
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 إضاءة من مقدمات العذاب
إها تمت أسبال العهال  وكهل الرسول واستهزأ ب  الهوم وخصوصاً علماء 

وهددً   السددوء ومهلدددٌهم العمٌددان  بدددأت مرحلددة خدٌدددة وهددً مهدددمات العددهال
كمهدمات العاص ة الهوخاء التً تبدأ بنسٌم طٌل ٌدركن إلٌد  الخاهدل وٌظدن اند  
سددٌدوم  ولكددن بعددد لحظددات تصددل الددرٌح العاصددف التددً تدددمر كددل سددًء بددإهن 

َناُلْم َبْغَ اًة ﴿ربها   َْ ا ََ ا َ ِرُحاوا بَِماا َُوُ اوا ََ ََ َ َ ْحَنا َعََْيِأْم ََْبَواَ  ُك َ َشْيٍء َحَ اف ذِ
ا لُ  ََ ﴾ْم ُمْبَُِسونَ إِ

(1)
. 

َ َ ْحَنااا َعََااْيِأْم ﴿بداٌددة العددهال بإقبددال الدددنٌا علددى أهلهددا الددهٌن كددهبوا الرسددل  
 : ؛ وهلج لسببٌن﴾ََْبَواَ  ُك َ َشْيءٍ 

هددو إغددراقهم فددً السددهوات والملددهات وزخددرف الدددنٌا بعددد أن ركنددوا  اْلو 
ولٌددزدادوا غ لددة إلددى   وأمسددى هددو مددبلمهم مددن العلددم ال ٌعدوندد  إلددى سددواا  إلٌدد 

﴾َوَُْمَِي لَُأْم ذَِن َكْيِدي َم ِينٌ ﴿غ لتهم 
(2)

 . 

ا ٌنـزل بهم العهال اإللهً الددنٌوي والثاني وهلدج   لٌعظم عهابهم الن سً  لما
َ ِرُحااوا بَِمااا ﴿عندددما ٌ ددارقون الدددنٌا التددً أقبلددت علددٌهم واسددتهبلوها باألحضددان  

المخزي  وهم ٌرزحون تحت ظدل طداغوت دونما ت كر أو تدبر لحالهم   ﴾َُوُ وا
ياا ابان عماران، ذَا رَيال ): وكؤنهم لدم ٌسدمعوا الحددٌث الهدسدً  محتل متسلط

( الغنااف مقااب،ً  قاا  َناا  عجَاال عقوب اات
(3)

وهكددها المددافلون دا مدداً ٌظنددون أن  ،
الددنٌا التددً أقبلددت علدٌهم مكافددؤة لهددم  والنعمدة والنعددٌم ثمندداً ألتعدابهم  وهددً فددً 

 !!   وهً فً الحهٌهة هنل عخلت عهوبت !! سٌم الهي ٌسب  العاص ة الحهٌهة الن

 أحمد الحسن

  .هـ 1425ص ر  26

 النخف األسرف
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