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هذا الكتاب
 هل ترغب يف حتقيق الأمن النف�سي يف حياتك و�أ�سرتك؟ هل ترغب يف حتقيق اال�ستقرار والتوازن بني مطالبك املادية واملعنوية؟ هل ترغب يف احل�صول على ال�سالم الداخلي يف حياتك؟هل ترغب يف الت�صرف بحكمة و�صرب �إزاء ما يحدث لك يف حياتك وما يعر�ضلك؟
�إذا كنت ترغب يف كل هذا �أو بع�ضه ف�إليك ال�صفحات التالية؛ تدبر يف كلماتهاوتوقف عند معانيها وتعرف على حياتك وذاتك من خالل �سطورها.
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ب ِْ�س ِم َهّ ِ
الل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم
اب َو مَ ْل َي ْج َع ْل َل ُه ِع َو ًجا (َ )١ق ِّي ًما
الحْ َ ْم ُد لهلِ ِ ا َّل ِذي �أَ ْنزَ لَ َع َلى َع ْب ِد ِه ال ِْك َت َ
ال�صالحِ َ ِ
ات
ين َي ْع َم ُل َ
ِل ُين ِْذ َر َب�أْ ً�سا �شَ ِد ًيدا ِم ْن َل ُد ْن ُه َو ُي َب ِّ�ش َر المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني ا َّل ِذ َ
ون َّ
ين َقا ُلوا ا َتّخَ ذَ
�أَ َّن َل ُه ْم �أَ ْج ًرا َح َ�سنًا (َ )٢م ِاك ِث َني ِفي ِه َ�أ َب ًدا (َ )٣و ُين ِْذ َر ا َّل ِذ َ
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اهلل َول ًدا (َ )٤ما ل ُه ْم ِبه م ْن عل ٍم َول آل َبائهِ ْم كبرُ َ ْت كل َمة تَخْ ُر ُج م ْن
ُ
ون ِ�إ َاّل َك ِذ ًبا (َ )٥ف َل َع َّل َك َب ِاخ ٌع َنف َْ�س َك َع َلى َ�آ َثار ِِه ْم �إ ِْن مَ ْل
�أَ ْف َو ِاههِ ْم ِ�إ ْن َيقُو ُل َ
ُي�ؤ ِْم ُنوا ِب َهذَ ا الحْ َ ِد ِ
الَ ْر ِ�ض زِي َن ًة َل َها
يث �أَ َ�سفًا (� )٦إِ َّنا َج َع ْلنَا َما َع َلى ْ أ

ِل َن ْب ُل َو ُه ْم �أَ ُّي ُه ْم �أَ ْح َ�س ُن َع َملاً (َ )٧و ِ� إ َّنا جَ َ
ون َما َع َل ْي َها َ�ص ِع ًيدا ُج ُرزًا
ل ِاع ُل َ
اب ا ْل َك ْه ِف َوال َّر ِق ِيم َكا ُنوا ِم ْن �آَ َيا ِتنَا َع َج ًبا ()٩
(� )٨أَ ْم َح ِ�س ْب َت َ�أ َّن َ�أ ْ�ص َح َ
�إِذْ �أَ َوى ا ْل ِف ْت َي ُة �إ ىَِل ا ْل َك ْه ِف َفقَا ُلوا َر َّبنَا �آَ ِتنَا ِم ْن َل ُدن َْك َر ْح َم ًة َو َه ِّيئْ َلنَا ِم ْن
�أَ ْمرِ َنا َر�شَ ًدا ( )١٠ف ََ�ض َر ْبنَا َع َلى َ�آذَ ا ِنهِ ْم فيِ ا ْل َك ْه ِف ِ�س ِن َني َع َد ًدا (ُ )١١ث َّم
َاه ْم ِل َن ْع َل َم �أَ ُّي الحْ ِ ْز َبينْ ِ �أَ ْح َ�صى لمِ َا َل ِب ُثوا �أَ َم ًدا (َ )١٢ن ْح ُن َنق ُ
ُ�ص
َب َع ْثن ُ
ّ
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َع َل ْي َك َن َب�أَ ُه ْم ِبالحْ َ ِّق �إِ َّن ُه ْم ِف ْت َي ٌة �آَ َم ُنوا ِب َر ِّبهِ ْم َو ِز ْد َن ُاه ْم ُه ًدى (َ )١٣و َر َب ْطنَا
الَ ْر ِ�ض َل ْن َن ْد ُع َو ِم ْن
ال�س َما َو ِات َو ْ أ
َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم �إِذْ َقا ُموا َفقَا ُلوا َر ُّبنَا َر ُّب َّ
ُدو ِن ِه �إِ َل ًها َلق َْد ُق ْلنَا �إِ ًذا �شَ َط ًطا (َ )١٤ه�ؤ اَُل ِء َق ْو ُمنَا ا َّتخَ ُذوا ِم ْن ُدو ِن ِه �آَ ِل َه ًة

ْتى َع َلى ِ
اهلل َك ِذ ًبا
م ِن اف رَ َ
َل ْو اَل َي�أْت َ
ُون َع َل ْيهِ ْم ب ُِ�س ْل َطانٍ َب ِنّ ٍي َف َم ْن �أَ ْظ َل ُم مِ َّ
ون �إ َاِّل َ
اهلل َف�أْ ُووا �إِ ىَل ا ْل َك ْه ِف َين ُْ�ش ْر َل ُك ْم
وه ْم َو َما َي ْع ُب ُد َ
(َ )١٥و�إِ ِذ ْاعتَزَ ْل ُت ُم ُ
َر ُّب ُك ْم ِم ْن َر ْح َم ِت ِه َو ُي َه ِّيئْ َل ُك ْم ِم ْن �أَ ْمرِ ُك ْم ِمر َفقًا (َ )١٦و َت َرى َّ
ال�ش ْم َ�س �إِذَ ا
ات ِّ
ال�ش َمالِ
ات ا ْل َي ِم ِني َو�إِذَ ا غَ َر َب ْت َتقْرِ ُ�ض ُه ْم ذَ َ
َط َل َع ْت تَزَ ا َو ُر َع ْن َك ْه ِفهِ ْم ذَ َ
ات ِ
َو ُه ْم فيِ ف َْج َو ٍة ِم ْن ُه ذَ ِل َك ِم ْن �آَ َي ِ
اهلل َف ُه َو المْ ُ ْهت َِد َو َم ْن ُي ْ�ض ِل ْل
اهلل َم ْن َي ْه ِد ُ
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َ
ت َد َل ُه َو ِل ّي ًا ُم ْر ِ�ش ًدا (َ )١٧وتحَ َْ�س ُب ُه ْم �أ ْيق ً
َاظا َو ُه ْم ُر ُقو ٌد َو ُن َق ِّل ُب ُه ْم
َف َل ْن جَ ِ
ال�ش َمالِ َو َك ْل ُب ُه ْم َب ِا�س ٌط ِذ َر َاع ْي ِه بِا ْل َو ِ�ص ِيد َل ِو َّ
ات ِّ
اط َل ْع َت
ات ا ْل َي ِم ِني َوذَ َ
ذَ َ
َاه ْم
َع َل ْيهِ ْم َل َو َّل ْي َت ِم ْن ُه ْم ِف َرا ًرا َولمَ ُ ِل ْئ َت ِم ْن ُه ْم ُر ْع ًبا (َ )١٨وكَذَ ِل َك َب َع ْثن ُ

ِل َيت ََ�سا َء ُلوا َب ْي َن ُه ْم قَالَ َقا ِئ ٌل ِم ْن ُه ْم َك ْم َل ِب ْثت ُْم َقا ُلوا َل ِب ْثنَا َي ْو ًما �أَ ْو َب ْع َ�ض َي ْو ٍم
َقا ُلوا َر ُّب ُك ْم �أَ ْع َل ُم مِ َبا َل ِب ْثت ُْم فَا ْب َع ُثوا �أَ َح َد ُك ْم ِب َو ِر ِق ُك ْم َه ِذ ِه ِ�إ ىَل المْ َ ِدي َن ِة
َف ْل َين ُْظ ْر �أَ ُّي َها �أَ ْز َكى َط َع ًاما َف ْل َي�أْ ِت ُك ْم بِرِ زْقٍ ِم ْن ُه َو ْل َي َت َل َّط ْف َو اَل ُي�شْ ِع َر َّن ِب ُك ْم
�أَ َح ًدا (� )١٩إِ َّن ُه ْم ِ�إ ْن َي ْظ َه ُروا َع َل ْي ُك ْم َي ْر ُج ُمو ُك ْم �أَ ْو ُي ِعي ُدو ُك ْم فيِ ِم َّل ِتهِ ْم َو َل ْن
ُت ْف ِل ُحوا ِ�إ ًذا �أَ َب ًدا (َ )٢٠وكَذَ ِل َك َ�أ ْع رَ ْث َنا َع َل ْيهِ ْم ِل َي ْع َل ُموا �أَ َّن َو ْع َد ِ
اهلل َح ٌّق َو َ�أ َّن
5
ون َب ْي َن ُه ْم �أَ ْم َر ُه ْم َفقَا ُلوا ا ْب ُنوا َع َل ْيهِ ْم ُب ْن َيا ًنا
ال�س َاع َة اَل َر ْي َب ِفي َها �إِذْ َي َتنَاز َُع َ
َّ
ين غَ َل ُبوا َع َلى �أَ ْمرِ ِه ْم َل َن َّت ِخذَ َّن َع َل ْيهِ ْم َم ْ�سجِ ًدا
َر ُّب ُه ْم �أَ ْع َل ُم بِهِ ْم قَالَ ا َّل ِذ َ
ون خَ ْم َ�س ٌة َ�سا ِد ُ�س ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم
ون ثَلاَ َث ٌة َرا ِب ُع ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َو َيقُو ُل َ
(�َ )٢١س َيقُو ُل َ

ون َ�س ْب َع ٌة َو َث ِام ُن ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم ُق ْل َر ِّبي �أَ ْع َل ُم ِب ِع َّد ِتهِ ْم َما
َر ْج ًما بِا ْل َغ ْيبِ َو َيقُو ُل َ
َي ْع َل ُم ُه ْم �إِ َاّل َق ِلي ٌل َفلاَ مُتَا ِر ِفيهِ ْم �إِ َاّل ِم َرا ًء َظ ِاه ًرا َو اَل ت َْ�س َتف ِْت ِفيهِ ْم ِم ْن ُه ْم
�أَ َح ًدا (َ )٢٢و اَل َتقُو َل َّن ِل�شَ ْي ٍء ِ�إ ِيّن ف ِ
َاع ٌل ذَ ِل َك غَ ًدا (�ِ )٢٣إ َاّل �أَ ْن َي�شَ ا َء ُ
اهلل
يت َو ُق ْل َع َ�سى َ�أ ْن َي ْه ِد َي ِن َر ِّبي ِ ألَ ْق َر َب ِم ْن َهذَ ا َر�شَ ًدا
َواذْ ُك ْر َر َب َّك �إِذَ ا َن ِ�س َ
َ )٢٤( 6و َل ِب ُثوا فيِ َك ْه ِفهِ ْم ثَلاَ ثَ ِم َئ ٍة ِ�س ِن َني َوا ْز َدا ُدوا ِت ْ�س ًعا (ُ )٢٥قلِ ُ
اهلل
ال ْر ِ�ض َ �أ ْب ِ�ص ْر ِب ِه َو َ�أ ْ�س ِم ْع َما َل ُه ْم ِم ْن
ال�س َما َو ِات َو َْ أ
�أَ ْع َل ُم مِ َبا َل ِب ُثوا َل ُه غَ ْي ُب َّ
ل َو اَل ُي�شْ رِ ُك فيِ ُح ْك ِم ِه �أَ َح ًدا (َ )٢٦وا ْت ُل َما �أُ ِ
ُدو ِن ِه ِم ْن َو يِ ٍ ّ
وح َي ِ�إ َل ْي َك ِم ْن
ِكت ِ
َاب َر ِّب َك اَل ُم َب ِّدلَ ِل َك ِل َما ِت ِه َو َل ْن جَ ِ
ت َد ِم ْن ُدو ِن ِه ُم ْلت ََح ًدا (َ )٢٧و ْ
ا�صبرِ ْ

ون َو ْج َه ُه َو اَل َت ْع ُد
ون َر َّب ُه ْم بِا ْلغ ََدا ِة َوا ْل َع ِ�ش ِّي ُيرِ ي ُد َ
ين َي ْد ُع َ
َنف َْ�س َك َم َع ا َّل ِذ َ
َع ْين َ
َاك َع ْن ُه ْم تُرِ ي ُد زِي َن َة الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو اَل ت ُِط ْع َم ْن �أَغْ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن ِذ ْكرِ َنا
َوا َّت َب َع َه َوا ُه َو َك َان �أَ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا (َ )٢٨و ُقلِ الحْ َ ُّق ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َم ْن �شَ ا َء َف ْل ُي�ؤ ِْم ْن
َو َم ْن �شَ ا َء َف ْل َي ْك ُف ْر �إِ َنّا �أَ ْعت َْد َنا ِل َّلظالمِ ِ َني َنا ًرا �أَ َح َ
اط بِهِ ْم ُ�س َرا ِد ُق َها َو�إِ ْن
َي ْ�س َت ِغي ُثوا ُيغَا ُثوا مِ َب ٍاء َكالمْ ُ ْهلِ َي�شْ وِي ا ْل ُو ُجو َه ِب ْئ َ�س َّ
ال�ش َر ُ
اب َو َ�سا َء ْت ُم ْر َت َفقًا 7
ال�صالحِ َ ِ
ات ِ�إ َنّا اَل ُن ِ�ضي ُع �أَ ْج َر َم ْن َ�أ ْح َ�س َن
(�ِ )٢٩إ َّن ا َّل ِذ َ
ين �آَ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
الَ ْن َها ُر ُي َح َّل ْو َن
ّات َع ْدنٍ جَتْرِ ي ِم ْن تحَ ْ ِتهِ ُم ْ أ
َع َملاً (� )٣٠أُو َل ِئ َك َل ُه ْم َج َن ُ
ون ِث َيا ًبا خُ ْ�ض ًرا ِم ْن ُ�س ْن ُد ٍ�س َو�إِ ْ�س َتبرْ َ قٍ
ِفي َها ِم ْن �أَ َ�سا ِو َر ِم ْن ذَ َه ٍب َو َي ْل َب ُ�س َ

ا�ضرِ ْب
ُم َّت ِك ِئ َني ِفي َها َع َلى ْ أ
اب َو َح ُ�سن َْت ُم ْر َت َفقًا (َ )٣١و ْ
الَ َرا ِئ ِك ِن ْع َم ال َّث َو ُ
َل ُه ْم َمثَلاً َر ُج َلينْ ِ َج َع ْلنَا ِ ألَ َح ِد ِه َما َج َّن َتينْ ِ ِم ْن �أَ ْعن ٍ
َاه َما ِب َنخْ لٍ
َاب َو َح َف ْفن ُ
َو َج َع ْلنَا َب ْي َن ُه َما َز ْر ًعا (ِ )٣٢ك ْلتَا جْ َ
ال َّن َتينْ ِ �آَت َْت �أُ ُك َل َها َو مَ ْل ت َْظ ِل ْم ِم ْن ُه �شَ ْي ًئا
َوف ََّج ْر َنا ِخلاَ َل ُه َما َن َه ًرا (َ )٣٣و َك َان َل ُه َث َم ٌر َف َقالَ ِل َ�ص ِاح ِب ِه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه �أَ َنا
�أَك رَ ُ
ْث ِمن َْك َم اًال َو�أَ َع ُّز َن َف ًرا (َ )٣٤و َدخَ َل َج َّن َت ُه َو ُه َو َظ مِ ٌ
ال ِل َنف ِْ�س ِه قَالَ َما
8
َ
َ
َ
َ
ال�س َاع َة َقا ِئ َم ًة َو َل ِئ ْن ُر ِد ْد ُت �إِ ىَل
�أ ُظ ُّن �أ ْن َتب َ
ِيد َه ِذ ِه �أ َب ًدا (َ )٣٥و َما �أ ُظ ُّن َّ
َر ِّبي َ ألَجِ َد َّن خَ رْ ًيا ِم ْن َها ُم ْن َق َل ًبا ( )٣٦قَالَ َل ُه َ�ص ِاح ُب ُه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه �أَ َك َف ْر َت
ِبا َّل ِذي خَ َلق ََك ِم ْن ُت َر ٍاب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم َ�س َّو َ
اك َر ُجلاً (َ )٣٧ل ِك َّنا ُه َو ُ
اهلل

اهلل
َر ِّبي َو اَل �أُ�شْ رِ ُك ِب َر ِّبي �أَ َح ًدا (َ )٣٨و َل ْو اَل �إِذْ َدخَ ْل َت َج َّنت ََك ُق ْل َت َما �شَ ا َء ُ
اَل ُق َّو َة �إِ َاّل بِا ِ
هلل �إِ ْن َت َرنِ �أَ َنا �أَ َق َّل ِمن َْك َم اًال َو َو َل ًدا (َ )٣٩ف َع َ�سى َر ِّبي �أَ ْن ُي ْ�ؤ ِتينَ ِ
ال�س َما ِء َفت ُْ�صب َِح َ�ص ِع ًيدا َز َلقًا
خَ رْ ًيا ِم ْن َج َّن ِت َك َو ُي ْر ِ�س َل َع َل ْي َها ُح ْ�س َبا ًنا ِم َن َّ
(� )٤٠أَ ْو ُي ْ�صب َِح َما ؤُ� َها غَ ْو ًرا َف َل ْن ت َْ�ست َِطي َع َل ُه َط َل ًبا (َ )٤١و�أُ ِح َ
يط ِب َث َمرِ ِه
َف�أَ ْ�ص َب َح ُي َق ِّل ُب َك َّف ْي ِه َع َلى َما �أَ ْنفَقَ ِفي َها َو ِه َي خَ ا ِو َي ٌة َع َلى ُع ُر ِ
و�ش َها َو َيق ُ
ُول َيا 9
َل ْي َت ِني مَ ْل �أُ�شْ رِ كْ ِب َر ِّبي �أَ َح ًدا (َ )٤٢و مَ ْل َت ُك ْن َل ُه ِف َئ ٌة َين ُْ�ص ُرو َن ُه ِم ْن ُدونِ ِ
اهلل
ي
ي َث َوا ًبا َوخَ رْ ٌ
َو َما َك َان ُم ْنت َِ�ص ًرا (ُ )٤٣هنَا ِل َك ا ْل َو اَل َي ُة لهلِ ِ الحْ َ ِّق ُه َو خَ رْ ٌ
ال�س َما ِء
ُع ْق ًبا (َ )٤٤و ْ
ا�ضرِ ْب َل ُه ْم َم َث َل الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َم ٍاء �أَ ْنزَ ْلنَا ُه ِم َن َّ

اهلل َع َلى ُك ِّل
ات ْ أ
الر َي ُاح َو َك َان ُ
فَاخْ َت َل َط ِب ِه َن َب ُ
الَ ْر ِ�ض َف َ�أ ْ�ص َب َح َه ِ�شي ًما تَذْ ُرو ُه ِّ
ات
�شَ ْي ٍء ُم ْقت َِد ًرا ( )٤٥المْ َ ُال َوا ْل َب ُن َ
ون زِي َن ُة الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َوا ْل َبا ِق َي ُ
ال َبالَ
ي �أَ َملاً (َ )٤٦و َي ْو َم ُن َ�س ِرّ ُي جْ ِ
ال�صالحِ َ ُ
َّ
ي ِعن َْد َر ِّب َك َث َوا ًبا َوخَ رْ ٌ
ات خَ رْ ٌ
الَ ْر َ�ض َبا ِر َز ًة َو َح�شَ ْر َن ُاه ْم َف َل ْم ُنغَا ِد ْر ِم ْن ُه ْم َ�أ َح ًدا (َ )٤٧و ُعرِ ُ�ضوا
َو َت َرى ْ أ
َ 10ع َلى َر ِّب َك َ�صفًّا َلق َْد جِ ْئ ُت ُمو َنا َك َما خَ َل ْقنَا ُك ْم �أَ َّولَ َم َّر ٍة َب ْل ز ََع ْمت ُْم َ�أ َّل ْن جَ ْ
ن َع َل
ما ِفي ِه
َاب ف رَ َ
َتى المْ ُ ْجرِ ِم َني ُم�شْ ِف ِق َني مِ َّ
َل ُك ْم َم ْو ِع ًدا (َ )٤٨و ُو ِ�ض َع ال ِْكت ُ
ون َيا َو ْي َل َتنَا َمالِ َهذَ ا ال ِْكت ِ
َاب اَل ُيغَا ِد ُر َ�ص ِغ َري ًة َو اَل َك ِب َري ًة �إ َاِّل �أَ ْح َ�ص َاها
َو َيقُو ُل َ
َو َو َج ُدوا َما َع ِم ُلوا َح ِ
ا�ض ًرا َو اَل َي ْظ ِل ُم َر ُّب َك �أَ َح ًدا (َ )٤٩و ِ�إذْ ُق ْلنَا ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة

ال ِّن َفف ََ�سقَ َع ْن َ�أ ْمرِ َر ِّب ِه
ي�س َك َان ِم َن جْ ِ
ا�س ُج ُدوا َِ آل َد َم ف ََ�س َج ُدوا �إِ َاّل ِ�إ ْب ِل َ
ْ
�أَ َف َت َّت ِخ ُذو َن ُه َو ُذ ِّر َّي َت ُه �أَ ْو ِل َيا َء ِم ْن ُد يِون َو ُه ْم َل ُك ْم َع ُد ٌّو ِب ْئ َ�س ِل َّلظالمِ ِ َني َب َد اًل
الَ ْر ِ�ض َو اَل خَ ْلقَ �أَ ْنف ُِ�سهِ ْم َو َما ُكن ُْت
ال�س َما َو ِات َو ْ أ
(َ )٥٠ما �أَ�شْ َه ْد ُت ُه ْم خَ ْلقَ َّ
ُم َّت ِخذَ المْ ُ ِ�ض ِّل َني َع ُ�ض ًدا (َ )٥١و َي ْو َم َيق ُ
ين ز ََع ْمت ُْم
ُول َنا ُدوا ُ�ش َر َكا ِئ َي ا َّل ِذ َ
ف ََد َع ْو ُه ْم َف َل ْم َي ْ�ستَجِ ي ُبوا َل ُه ْم َو َج َع ْلنَا َب ْي َن ُه ْم َم ْو ِبقًا (َ )٥٢و َر َ�أى المْ ُ ْجرِ ُم َ
ون 11
وها َو مَ ْل َيجِ ُدوا َع ْن َها َم ْ�صرِ فًا (َ )٥٣و َلق َْد َ�ص َّر ْفنَا
ال َنّا َر ف ََظ ُنّوا �أَ َّن ُه ْم ُم َوا ِق ُع َ
الن َْ�س ُان َ�أك رَ َ
ْث �شَ ْي ٍء َج َد اًل ()٥٤
ّا�س ِم ْن ُك ِّل َم َثلٍ َو َك َان ِْ إ
فيِ َهذَ ا ا ْل ُق ْر�آَنِ ِلل َن ِ
ّا�س �أَ ْن ُي�ؤ ِْم ُنوا �إِذْ َجا َء ُه ُم ا ْل ُه َدى َو َي ْ�س َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُه ْم �إِ َاّل �أَ ْن
َو َما َم َن َع ال َن َ

اب ُق ُبلاً (َ )٥٥و َما ُن ْر ِ�س ُل المْ ُ ْر َ�س ِل َني ِ�إ َاّل
َت�أْ ِت َي ُه ْم ُ�س َّن ُة ْ أ
الَ َّو ِل َني �أَ ْو َي�أْ ِت َي ُه ُم ا ْل َعذَ ُ
ين َك َف ُروا بِا ْل َب ِاطلِ ِل ُي ْد ِح ُ�ضوا ِب ِه الحْ َ َّق
ِين َو ُي َجا ِد ُل ا َّل ِذ َ
ين َو ُمن ِْذر َ
ُم َب ِّ�شرِ َ
م ْن ُذ ِّك َر ِب�آَ َي ِ
ات َر ِّب ِه
َوا َّتخَ ُذوا �آَ َيا ِتي َو َما �أُن ِْذ ُروا ُه ُز ًوا (َ )٥٦و َم ْن َ�أ ْظ َل ُم مِ َّ
َف�أَ ْع َر َ�ض َع ْن َها َو َن ِ�س َي َما َق َّد َم ْت َي َدا ُه �إِ َنّا َج َع ْلنَا َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم َ�أ ِك َّن ًة َ�أ ْن
َ 12ي ْف َق ُهو ُه َوفيِ �آَذَ ا ِنهِ ْم َو ْق ًرا َو�إِ ْن ت َْد ُع ُه ْم �إِ ىَل ا ْل ُه َدى َف َل ْن َي ْه َت ُدوا �إِ ًذا �أَ َب ًدا
(َ )٥٧و َر ُّب َك ا ْل َغفُو ُر ُذو ال َّر ْح َم ِة َل ْو ُي�ؤ َِاخ ُذ ُه ْم مِ َبا َك َ�س ُبوا َل َع َّج َل َل ُه ُم
اب َب ْل َل ُه ْم َم ْو ِع ٌد َل ْن َيجِ ُدوا ِم ْن ُدو ِن ِه َم ْوئِلاً (َ )٥٨و ِت ْل َك ا ْل ُق َرى
ا ْل َعذَ َ
و�سى ِل َف َت اـ ُه اَل
�أَ ْه َل ْكن ُ
َاه ْم لمَ َّا َظ َل ُموا َو َج َع ْلنَا لمِ َ ْه ِل ِكهِ ْم َم ْو ِع ًدا (َ )٥٩و�إِذْ قَالَ ُم َ

م َم َع
م َم َع ا ْل َب ْح َر ْي ِن �أَ ْو َ�أ ْم ِ�ض َي ُح ُق ًبا (َ )٦٠ف َل َّما َب َلغَا جَ ْ
�أَ ْب َر ُح َح َّتى �أَ ْب ُل َغ جَ ْ
َب ْي ِنهِ َما َن ِ�س َيا ُحو َت ُه َما فَا َتّخَ ذَ َ�سبِي َل ُه فيِ ا ْل َب ْحرِ َ�س َر ًبا (َ )٦١ف َل َّما َجا َوزَا قَالَ
ِل َفتَـا ُه �آَ ِتنَا غَ َدا َء َنا َلق َْد َل ِقينَا ِم ْن َ�سفَرِ َنا َهذَ ا َن َ�ص ًبا ( )٦٢قَالَ �أَ َر�أَ ْي َت ِ�إذْ
وت َو َما �أَن َْ�سا ِني ُه �إ َاِّل َّ
ال�ش ْي َط ُان َ�أ ْن
يت الحْ ُ َ
ال�صخْ َر ِة َف�إِ ِيّن َن ِ�س ُ
�أَ َو ْينَا �إِ ىَل َّ
َ
َ
َ
�أذْ ُك َر ُه َوا ّتخَ ذَ َ�سبِي َل ُه فيِ ا ْل َب ْحرِ َع َج ًبا ( )٦٣قَالَ ذَ ِل َك َما ُكنّا َن ْب ِغ فَا ْرت ََّدا 13
َع َلى �آَ َثار ِِه َما َق َ�ص ً�صا (َ )٦٤ف َو َج َدا َع ْب ًدا ِم ْن ِع َبا ِد َنا َ�آ َت ْينَا ُه َر ْح َم ًة ِم ْن
و�سى َه ْل �أَ َّت ِب ُع َك َع َلى �أَ ْن
ِعن ِْد َنا َو َع َّل ْمنَا ُه ِم ْن َل ُد َنّا ِع ْل ًما ( )٦٥قَالَ َل ُه ُم َ
ما ُع ِّل ْم َت ُر�شْ ًدا ( )٦٦قَالَ �إِ َن َّك َل ْن ت َْ�ست َِطي َع َم ِع َي َ�صبرْ ً ا ()٦٧
ُت َع ِّل َم ِن مِ َّ

اهلل
َو َك ْي َف ت َْ�صبرِ ُ َع َلى َما مَ ْل تحُ ِ ْط ِب ِه خُ برْ ً ا ( )٦٨قَالَ َ�ستَجِ ُد يِن �إِ ْن �شَ ا َء ُ
َ�صا ِب ًرا َو اَل �أَ ْع ِ�صي َل َك َ�أ ْم ًرا ( )٦٩قَالَ َف�إِنِ ا َّت َب ْع َت ِني َفلاَ ت َْ�س َ�أ ْل ِني َع ْن �شَ ْي ٍء
ال�س ِفي َن ِة
َح َّتى �أُ ْح ِدثَ َل َك ِم ْن ُه ِذ ْك ًرا ( )٧٠فَان َْط َلقَا َح َّتى �إِذَ ا َر ِك َبا فيِ َّ
خَ َر َق َها قَالَ �أَخَ َر ْق َت َها ِل ُتغْرِ قَ �أَ ْه َل َها َلق َْد جِ ْئ َت �شَ ْي ًئا ِ�إ ْم ًرا ( )٧١قَالَ �أَ مَ ْل
يت َو اَل
�أَ ُق ْل �إِ َن َّك َل ْن ت َْ�ست َِطي َع َم ِع َي َ�صبرْ ً ا ( )٧٢قَالَ اَل ُت�ؤ َِاخذْ يِن مِ َبا َن ِ�س ُ
ُ 14ت ْر ِه ْق ِني ِم ْن �أَ ْمرِ ي ُع ْ�س ًرا ( )٧٣فَان َْط َلقَا َح َّتى �إِذَ ا َل ِق َيا ُغلاَ ًما َف َق َت َل ُه قَالَ
َي َنف ٍْ�س َلق َْد جِ ْئ َت �شَ ْي ًئا ُن ْك ًرا ( )٧٤قَالَ �أَ مَ ْل َ �أ ُق ْل َل َك
�أَ َق َت ْل َت َنف ًْ�سا ز َِك َّي ًة ِبغ رْ ِ
�إِ َن َّك َل ْن ت َْ�س َت ِطي َع َم ِع َي َ�صبرْ ً ا ( )٧٥قَالَ ِ�إ ْن َ�س�أَ ْلت َُك َع ْن �شَ ْي ٍء َب ْع َد َها َفلاَ
ت َُ�ص ِاح ْب ِني َق ْد َب َلغ َْت ِم ْن َل ُد ِيّن ُعذْ ًرا ( )٧٦فَان َْط َلقَا َح َّتى �إِذَ ا �أَ َت َيا �أَ ْه َل

ُوه َما َف َو َج َدا ِفي َها جِ َدا ًرا ُيرِ ي ُد َ�أ ْن
ا�ست َْط َع َما �أَ ْه َل َها َف�أَ َب ْوا َ�أ ْن ُي َ�ض ِّيف ُ
َق ْر َي ٍة ْ
َ�ض َف َ�أ َق َام ُه قَالَ َل ْو ِ�ش ْئ َت اَل َّتخَ ذْ َت َع َل ْي ِه َ�أ ْج ًرا ( )٧٧قَالَ َهذَ ا ِف َراقُ
َي ْنق َّ
ال�س ِفي َن ُة
َب ْي ِني َو َب ْي ِن َك َ�س ُ�أ َن ِّب ُئ َك ِب َت�أْوِيلِ َما مَ ْل ت َْ�ست َِط ْع َع َل ْي ِه َ�صبرْ ً ا (� )٧٨أَ َّما َّ
ون فيِ ا ْل َب ْحرِ َف�أَ َر ْد ُت �أَ ْن �أَ ِعي َب َها َو َك َان َو َرا َء ُه ْم َم ِل ٌك
َف َكا َن ْت لمِ َ َ�س ِاك َني َي ْع َم ُل َ
َ ْ لاَ َ َ
ِ
ْ ُ ُ َّ ِ َ ٍ غَ
َِ
َي�أخُ ذ كل َ�سفينة ْ�ص ًبا (َ )٧٩و�أ َّما ال ُغ ُم َفك َان �أ َب َوا ُه ُم�ؤْمنينْ ِ فَخَ �شينَا 15
�أَ ْن ُي ْر ِه َق ُه َما ُط ْغ َيا ًنا َو ُك ْف ًرا (َ )٨٠ف َ�أ َر ْد َنا �أَ ْن ُي ْب ِد َل ُه َما َر ُّب ُه َما خَ رْ ًيا ِم ْن ُه
ال َدا ُر َف َك َان ِل ُغلاَ َمينْ ِ َي ِتي َمينْ ِ فيِ المْ َ ِدي َن ِة
َز َكا ًة َو�أَ ْق َر َب ُر ْح ًما (َ )٨١و َ�أ َّما جْ ِ
وه َما َ�صالحِ ً ا َف�أَ َرا َد َر ُّب َك �أَ ْن َي ْب ُلغَا �أَ ُ�ش َّد ُه َما
َو َك َان تحَ ْ َت ُه َك ْن ٌز َل ُه َما َو َك َان �أَبُ ُ

َو َي ْ�ستَخْ رِ َجا َك ْنزَ ُه َما َر ْح َم ًة ِم ْن َر ِّب َك َو َما َف َع ْل ُت ُه َع ْن �أَ ْمرِ ي ذَ ِل َك َت�أْوِي ُل َما
مَ ْل ت َْ�س ِط ْع َع َل ْي ِه َ�صبرْ ً ا (َ )٨٢و َي ْ�س َ�أ ُلو َن َك َع ْن ِذي ا ْل َق ْر َنينْ ِ ُق ْل َ�س�أَ ْت ُلو َع َل ْي ُك ْم
الَ ْر ِ�ض َو َ�آ َت ْينَا ُه ِم ْن ُك ِّل �شَ ْي ٍء َ�س َب ًبا ()٨٤
ِم ْن ُه ِذ ْك ًرا (� )٨٣إِ َنّا َم َّك َنّا َل ُه فيِ ْ أ
َف�أَ ْت َب َع َ�س َب ًبا (َ )٨٥ح َّتى ِ�إذَ ا َب َل َغ َمغْرِ َب َّ
ال�ش ْم ِ�س َو َج َد َها َت ْغ ُر ُب فيِ َعينْ ٍ
َ 16ح ِم َئ ٍة َو َو َج َد ِعن َْد َها َق ْو ًما ُق ْلنَا َيا ذَ ا ا ْل َق ْر َنينْ ِ �إِ َّما �أَ ْن ُت َع ِذ َّب َو� إ َِّما �أَ ْن َت َّت ِخذَ
ِفيهِ ْم ُح ْ�سنًا ( )٨٦قَالَ �أَ َّما َم ْن َظ َل َم ف ََ�س ْو َف ُن َع ِّذ ُب ُه ُث َّم ُي َر ُّد ِ�إ ىَل َر ِّب ِه
َف ُي َع ِّذ ُب ُه َعذَ ا ًبا ُن ْك ًرا (َ )٨٧و�أَ َّما َم ْن �آَ َم َن َو َع ِم َل َ�صالحِ ً ا َف َل ُه َجزَ ا ًء الحْ ُ ْ�سنَى
َو َ�س َنق ُ
ُول َل ُه ِم ْن �أَ ْمرِ َنا ُي ْ�س ًرا (ُ )٨٨ث َّم َ�أ ْت َب َع َ�س َب ًبا (َ )٨٩ح َّتى �إِذَ ا َب َل َغ َم ْط ِل َع

ال�ش ْم ِ�س َو َج َد َها ت َْط ُل ُع َع َلى َق ْو ٍم مَ ْل جَ ْ
َّ
ن َع ْل َل ُه ْم ِم ْن ُدو ِن َها ِ�س رْتًا ()٩٠
كَذَ ِل َك َو َق ْد �أَ َح ْطنَا مِ َبا َل َد ْي ِه خُ برْ ً ا (ُ )٩١ث َّم �أَ ْت َب َع َ�س َب ًبا (َ )٩٢ح َّتى �إِذَ ا َب َل َغ
ون َق ْو اًل (َ )٩٣قا ُلوا َيا
ون َي ْف َق ُه َ
ال�س َّد ْي ِن َو َج َد ِم ْن ُدو ِنهِ َما َق ْو ًما اَل َي َكا ُد َ
َبينْ َ َّ
الَ ْر ِ�ض َف َه ْل جَ ْ
ن َع ُل َل َك خَ ْر ًجا
ون فيِ ْ أ
وج ُمف ِْ�س ُد َ
وج َو َم ْ�أ ُج َ
ذَ ا ا ْل َق ْر َنينْ ِ ِ�إ َّن َي�أْ ُج َ
َع َلى �أَ ْن جَ ْ
ت َع َل َب ْي َننَا َو َب ْي َن ُه ْم َ�س ّد ًا ( )٩٤قَالَ َما َم َّك ِنّي ِفي ِه َر ِّبي خَ رْ ٌ
ي 17
َف�أَ ِعي ُن يِون ِب ُق َّو ٍة �أَ ْج َع ْل َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه ْم َر ْد ًما (�َ )٩٥آت يُِون ُز َب َر الحْ َ ِد ِيد َح َّتى
ال�ص َد َفينْ ِ قَالَ ا ْنفُخُ وا َح َتّى �إِذَ ا َج َع َل ُه َنا ًرا قَالَ َ�آت يُِون ُ�أفْرِ ْغ
�إِذَ ا َ�سا َوى َبينْ َ َّ
ا�ست ََط ُاعوا َل ُه َن ْق ًبا ()٩٧
ا�س َط ُاعوا �أَ ْن َي ْظ َه ُرو ُه َو َما ْ
َع َل ْي ِه ِق ْط ًرا (َ )٩٦ف َما ْ

قَالَ َهذَ ا َر ْح َم ٌة ِم ْن َر ِّبي َف�إِذَ ا َجا َء َو ْع ُد َر ِّبي َج َع َل ُه َد َّكا َء َو َك َان َو ْع ُد َر ِّبي
وج فيِ َب ْع ٍ�ض َو ُن ِفخَ فيِ
ال�صو ِر
َحقًّا (َ )٩٨و َت َر ْكنَا َب ْع َ�ض ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ مَ ُي ُ
ُّ
ين َع ْر ً�ضا ()١٠٠
َاه ْم َج ْم ًعا (َ )٩٩و َع َر ْ�ضنَا َج َه َن َّم َي ْو َم ِئ ٍذ ِل ْل َكا ِفرِ َ
ف ََج َم ْعن ُ
ون َ�س ْم ًعا
ين َكا َن ْت �أَ ْع ُي ُن ُه ْم فيِ ِغ َط ٍاء َع ْن ِذ ْكرِ ي َو َكا ُنوا اَل َي ْ�ست َِطي ُع َ
َّال ِذ َ
ين َك َف ُروا �أَ ْن َي َّت ِخ ُذوا ِع َبا ِدي ِم ْن ُد يِون �أَ ْو ِل َيا َء �إِ َنّا
(� )١٠١أَف ََح ِ�س َب ا َّل ِذ َ
18
َ
َ
َ
ين �أَ ْع َمالاً
ُ
اً
ين ُنزُل (ُ )١٠٢ق ْل َه ْل ُن َن ِّبئ ُك ْم ب ْ أ
ِالخْ َ�سرِ َ
�أ ْعت َْد َنا َج َهن َّم ِل ْل َكا ِفرِ َ
ون
ون �أَ َّن ُه ْم ُي ْح ِ�س ُن َ
ين َ�ض َّل َ�س ْع ُي ُه ْم فيِ الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو ُه ْم َي ْح َ�س ُب َ
( )١٠٣ا َّل ِذ َ
ين َك َف ُروا ِب�آَ َي ِ
ات َر ِّبهِ ْم َو ِلقَا ِئ ِه ف ََحب َِط ْت �أَ ْع َما ُل ُه ْم
ُ�ص ْن ًعا (� )١٠٤أُو َل ِئ َك ا َل ِّذ َ

َفلاَ ُن ِق ُيم َل ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َو ْز ًنا ( )١٠٥ذَ ِل َك َجزَ ا�ؤ ُُه ْم َج َه َن ُّم مِ َبا َك َف ُروا
ال�صالحِ َ ِ
ات
َوا َّتخَ ُذوا �آَ َيا ِتي َو ُر ُ�س ِلي ُه ُز ًوا (� )١٠٦إِ َّن َّال ِذ َ
ين �آَ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
ُون َع ْن َها
ين ِفي َها اَل َي ْبغ َ
ّات ا ْل ِف ْر َد ْو ِ�س ُنز اًُل ( )١٠٧خَ ا ِل ِد َ
َكا َن ْت َل ُه ْم َج َن ُ
ِح َو اًل (ُ )١٠٨ق ْل َل ْو َك َان ا ْل َب ْح ُر ِم َدا ًدا ِل َك ِل َم ِ
ات َر ِّبي َل َن ِف َد ا ْل َب ْح ُر َق ْب َل �أَ ْن
ات َر ِّبي َو َل ْو جِ ْئنَا مِ ِب ْث ِل ِه َم َد ًدا (ُ )١٠٩ق ْل �إِ َمّ َنا �أَ َنا َب�شَ ٌر ِم ْث ُل ُك ْم
َت ْنف ََد َك ِل َم ُ
لاً 19
وحى ِ�إ يَ َّ
ل �أَ َمّ َنا ِ�إ َل ُه ُك ْم ِ�إ َل ٌه َو ِاح ٌد َف َم ْن َك َان َي ْر ُجوا ِلقَا َء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم
ُي َ
َ�صالحِ ً ا َو اَل ُي�شْ رِ كْ ِب ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه �أَ َح ًدا (.)١١٠

مقدمة
يف ع�صور الفنت واملحن ،حيث يزداد الظالم كثافة ،وتتلبد �سماء الواقع
بغيوم ُ
و�سحب االمتحانات التي يتعر�ض �إليها الإن�سان
ال�ش ُبهات وال�شهوات ُ
كهف ي�ؤويه ويحميه ،نو ٍر ي�ضيء
فرد ًا كان �أو يف جمتمع ،تزداد حاجته �إىل ٍ
له طريق احلياة و�سط تلك الفنت ،خارطة طريق تو�ضح له امل�سار الذي
 20ي�أخذ بيده �إىل الر�شد وال�صالح.
و�سورة الكهف تلبي هذه املقا�صد ملن يتدبر يف معانيها العظيمة ويقف عند
بقلب �صادق ونف�س مت�ضرعة تتوجه �إىل خالقها بالتوحيد
�آياتها ودرو�سها ٍ
والتعظيم� ،شعارها؛ َر َّب َنا �آ ِت َنا ِمن َّلد َ
ُنك َر ْح َم ًة َو َه ِّي ْئ َل َنا ِمنْ َ�أ ْم ِر َنا َر َ�شدً ا.

وجاءت الأحاديث ال�صحيحة م�ؤكدة ف�ضلها يف ذلك ،منها ما جاء عن �أبي
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم قالَ ( :م ْن َح ِف َظ َع�شْ َر �آ َي ٍات ِم ْن �أَ َّولِ
الد ْر َدا ِء �أَ َّن ال َّنب َِّي َ�ص َّلى ُ
َّ
ين
الد َّجالِ )� .صحيح م�سلمِ .ك َتاب َ�صلاَ ِة المْ ُ َ�سا ِفرِ َ
ُ�سو َر ِة ا ْل َك ْهف ُع ِ�ص َم ِم ْن َّ
َو َق ْ�صرِ َها  -باب ف َْ�ضلِ ُ�سو َر ِة ا ْل َك ْه ِف َو�آ َي ِة ا ْل ُك ْر ِ�س ِّي.
َوفيِ ِر َوا َي ٍة ِ ( :م ْن � ِآخرِ ا ْل َك ْه ِف) .قيل�َ :س َب ُب ذَ ِل َك َما فيِ �أَ َّو ِل َها ِم َن ا ْل َع َجا ِئب
21
َو ْالآ َي ِ
ِالد َّجالِ � .صحيح م�سلم ب�شرح النووي.
ات َ ،ف َم ْن ت ََد َّب َر َها مَ ْل ُي ْف َتتنَ ْ ب َّ
توجه ب�صدق لله وقل:

( َر َّبنَا �آ ِتنَا ِمن َّل ُد َ
نك َر ْح َم ًة َو َه ِّيئْ َلنَا ِم ْن �أَ ْمرِ َنا َر�شَ ًدا).

نزول ال�سورة
نزلت �سورة الكهف على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو يعي�ش مع �أ�صحابه
�صب �أ�شكال
حالة من املعاناة ال�شديدة مع قومه� .إذ تفنن امل�شركون يف ِّ
التعذيب على �أتباع الدين اجلديد ،يف حماولة يائ�سة بائ�سة منهم للحيلولة
دون ا�ستمرار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه يف ن�شر الر�سالة.
 22فنزلت هذه ال�سورة لتعالج �أعظم فتنة ميكن �أن يتعر�ض �إليها الإن�سان يف
حياته؛ الفتنة يف الدين .و�أو�ضحت ال�سورة �أ�سباب الفنت ومنها تلك الفتنة
يف الدين وو�سائل الت�صدي لها وجتاوزها يف كل زمن وجيل ،مو�ضحة حقيقة
زوال الفنت واالمتحانات مهما طالت وا�شتدت حمنتها.

ومل تزل ال�سورة منذ بداياتها حتى �آخرها ت�ؤكد فاعلية التوحيد ودوره
يف اخلال�ص والنجاة من كل الفنت ،فكلما قوي التوحيد يف قلب �صاحبه،
�ضعف عود الفنت ويب�س و�أمن الإن�سان على دينه ونف�سه وماله .وكلما �سطع
نور التوحيد يف القلب ،كلما انق�شعت ظلمات الفنت واملحن.
جدد توحيدك ومار�سه يف حياتك فالتوحيد �سبيل النجاة
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مقا�صد ال�سورة
�سورة الكهف نزلت لتبني يف النفو�س �أعظم مقا�صد القر�آن الكرمي؛
التم�سك بكتاب اهلل وتفعيل التوحيد وتنفيذه يف واقع احلياة الإن�سانية.
و�سورة الكهف واحدة من خم�س �سو ٍر يف القر�آن افتتحها اهلل عز وجل
َاب َو مَ ْل َي ْج َعل َّل ُه ِع َو َجا{.
باحلمد} :الحْ َ ْم ُد لهلِ ِ ا َل ِّذي �أَنزَ لَ َع َلى َع ْب ِد ِه ال ِْكت َ
 24وجاء احلمد فيها على نعمة نزول القر�آن العظيم التي هي �أعظم نعمة امنت
اهلل عنه َق َال ِق َيل
بها اهلل على خلقه .جاء يف �سنن الدارمي َعنْ َع ِل ٍ ّي َر�ضي ُ
اهلل� ( :إِ َّن �أُ َّمت ََك َ�س ُت ْف َتتنَ ُ ِم ْن َب ْع ِد َك قَالَ ف ََ�س�أَلَ َر ُ�سولَ ِ
َيا َر ُ�س َ
ول ِ
اهلل َ�ص َّلى
اب ا ْل َعزِ ي ُز ا َّل ِذي اَل َي�أْ ِتي ِه
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ ْو ُ�س ِئ َل َما المْ َخْ َر ُج ِم ْن َها قَالَ  :ال ِْك َت ُ

ا ْل َب ِاط ُل ِم ْن َبينْ ِ َي َد ْي ِه َو اَل ِم ْن خَ ْل ِف ِه َتنْزِ ي ٌل ِم ْن َح ِك ٍيم َح ِم ٍيد َم ْن ا ْب َتغَى ا ْل ُه َدى
اهلل َو َم ْن َو يِ َ
اهلل
َي ِه َق َ�ص َم ُه ُ
ل َهذَ ا ْ أ
الَ ْم َر ِم ْن َج َّبا ٍر ف ََح َك َم ِبغ رْ ِ
فيِ غَ رْ ِي ِه �أَ َ�ض َّل ُه ُ
اط المْ ُ ْ�س َت ِق ُيم ِفي ِه خَ برَ ُ َم ْن َق ْب َل ُك ْم َو َن َب�أُ
ال�ص َر ُ
ُه َو ِّ
الذ ْك ُر الحْ َ ِك ُيم َوال ُنّو ُر المْ ُ ِب ُني َو ِّ
َما َب ْع َد ُك ْم َو ُح ْك ُم َما َب ْي َن ُك ْم َو ُه َو ا ْلف َْ�ص ُل َل ْي َ�س بِا ْل َه ْزلِ � .)..سنن الدارمي/
كتاب ف�ضائل القر�آن.
فما من فتنة يف الدين �أو يف الرزق �أو يف الولد �أو يف اجلاه �أو يف القوة
(قدمي ًا وحديث ًا) �إال والقر�آن مفتاح النجاة منها ،فال ع�صمة �إال يف اللجوء
�إليه والتم�سك ب�أوامره وجتنب نواهيه.

25

ثم جاء بو�صف هذا القر�آن العظيم بقولهَ } :و مَ ْل َي ْج َعل َّل ُه ِع َو َجا{ فالقر�آن
بطبيعته يق ّوم حني تنحرف الأهواء والفنت بالإن�سان عن امل�سار ال�صحيح
لتعود به �إىل ال�صراط امل�ستقيم.
وهنا يت�ضح معنى التم�سك بالقر�آن الكرمي من خالل ربط الإن�سان بني
ما يقر�أ فيه من �آيات وبني ما مي ّر به يف حياته وواقعه من مواقف .فالنبي
الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم كان يعي�ش و�أ�صحابه حمنة عظيمة مع قري�ش
 26التي �أرادت �أن تفتنه و�أ�صحابه يف دينهم وحتول دونه ودون ن�شر ر�سالة
اهلل َو َل ًدا (َّ )4ما َل ُهم ِب ِه ِم ْن ِع ْل ٍم َو اَل
التوحيد؛ } َو ُي ِنذ َر ا َّل ِذ َ
ين َقا ُلوا ا َتّخَ ذَ ُ
ون �إ َاِّل َك ِذ ًبا ( )5ف َل َع َّل َك
ِ آل َبا ِئهِ ْم َكبرُ َ ْت َك ِل َم ًة تَخْ ُر ُج ِم ْن �أَ ْف َو ِاههِ ْم �إِن َيقُو ُل َ
َب ِاخ ٌع َّنف َْ�س َك َع َلى �آ َثار ِِه ْم ِ�إن َمّ ْل ُي�ؤ ِْم ُنوا ِب َهذَ ا الحْ َ ِد ِ
يث َ�أ َ�سفًا (.{)6

فال�شرك ب�أ�شكاله �أعظم جرمية يرتكبها الإن�سان يف حق نف�سه ويف حق
املجتمع الذي يعي�ش فيه .تلك اجلرمية التي تنبثق عنها خمتلف اجلرائم
الفردية واجلماعية.
وهنا تبد�أ ال�سورة العظيمة بالوقوف عند مواطن العالج وال�شفاء من املحن
والفنت؛ التم�سك بالقر�آن العظيم ،و�إعالء �شعار التوحيد و�إدراك حقيقة
َ
الدنيا وقيمتها ،وو�ضعها �ضمن �إطارها احلقيقي�ِ } :إ ّنا َج َع ْل َنا َما َع َلى 27
الأَ ْر ِ�ض زِي َن ًة َّل َها ِل َن ْب ُل َوهُ ْم َ�أ ُّي ُه ْم �أَ ْح َ�سنُ َع َمالَ .و ِ� إ َّنا جَ َ
ل ِاعلُونَ َما َع َل ْي َها َ�صعِيدً ا
ُج ُر ًزا{.
كما تعزز ال�سورة احلقيقة التي ال ينبغي لها �أن تغيب عن الإن�سان يف -

خ�ضم م�شاغله وما يتعر�ض له� -أن الدنيا دار عمل ،و�أن كل ما فيها وما
عليها م�صريه �إىل الزوال .و�أن الغاية التي خلق اهلل لأجلها الب�شر؛ تقدمي
�أح�سن العملِ }:ل َن ْب ُل َو ُه ْم َ�أ ُّي ُه ْم �أَ ْح َ�س ُن َع َملاً {� ،أي �أخل�ص العمل و�أ�صوبه.
فالإخال�ص �صنوان التوحيد باهلل وثمرة التم�سك بالقر�آن العظيم
وم�صداقية �إدراك حقيقة الدنيا وم�آلها.
 28وتقف ال�سورة عند �أعظم حمنة ميكن �أن يتعر�ض لها الإن�سان يف حياته من
خالل عر�ض ق�صة فتية اتخذوا قرار التوحيد يف حياتهم وواقعهم:
اب ا ْل َك ْه ِف َوال َّر ِق ِيم َكا ُنوا ِمنْ �آ َيا ِت َنا َع َج ًبا{ .ومل تقف
}�أَ ْم َح ِ�س ْب َت َ�أ َّن َ�أ ْ�ص َح َ
الآيات عند تفا�صيل الق�صة؛ من هم الفتية؟ كيف خرجوا؟ يف �أي زمان؟

كم كان عددهم؟� .إذ �أن الغر�ض منها الوقوف على مقا�صد ال�سورة والعبور
منها �إىل الواقع ليقر�أ واقعه من خالل هذه الآيات ،ويقر�أ الآيات من خالل
ما ي�شهده يف الواقع ،فيتحقق املق�صود بالتم�سك بالكتاب العظيم.
منغم�س يف ال�شرك وال�ضالل� ،أبعد ما
جمتمع
و�أهل الكهف فتية عا�شوا يف
ٍ
ٍ
يكون عن التوحيد ،ي�شابه املجتمع املكي �إبان البعثة .واملعركة واحدة عرب
الزمان والتاريخ ،معركة احلق والباطل ،معركة التوحيد وال�شرك.
29
من هنا كانت اخلطوة الأوىل يف مواجهة هذه املحنة تتمثل يف التوجه ب�صدق
�إىل اهلل بالدعاءَ } :ر َّب َنا �آ ِت َنا ِمن َّل ُد َ
نك َر ْح َم ًة َو َه ِّي ْئ َل َنا ِم ْن �أَ ْمرِ َنا َر َ�ش ًدا{.
فاللجوء �إىل اهلل واالعت�صام بحماه و�سيلة كل م�ؤمن ي�ؤمن باحلق ويدافع

عنه ،ويتخذ قرار ًا �شجاع ًا بتغيري م�سار حياته ،ولكن تواجهه �ضغوط
الأ�سرة �أو املجتمع من حوله .الدعاء املتوا�صل هلل �سبحانه وتعاىل ،بطلب
املعونة والهداية التي هي �أعظم نعمة مينحها اهلل �سبحانه لعباده.
وهكذا كان موقف الفتية الذين اتخذوا قرار الإميان والتوحيد ،وتوجهوا
ب�صدق خلالقهم طلبا للهداية ،فكانت النتيجة �أن زادهم اهلل هدى .فمن
 30طلب الهداية من اهلل هداه ،ومن �آوى �إىل اهلل �آواه ومن اعت�صم به ع�صمه
ووقاه ،ومن تو ّكل عليه كفاه ،ومن �أراد العزة والهداية يف غري طريق اهلل،
�أ�ض ّله و�أعماه.
مل تكن تلك الهداية الربانية اخلا�صة املنحة الوحيدة التي �أغدقها اهلل

�سبحانه على ه�ؤالء الفتية ،بل زادهم نعمة �أخرىَ } :و َر َب ْط َنا َع َلى ُق ُلو ِب ِه ْم{
فالربط على القلب ال ي�أتي �إال من عند اهلل عز وجل.
التثبيت الذي مي�سك بالقلب فريبطه على احلق وعلى ال�صواب فال يطري
خوفا �أو حزنا �أو انحرافا مع الفنت .فكان اجلزاء من جن�س العمل ،القلب
الذي ارتبط بالإميان بربه ب�صدق و�إخال�ص ،ربط اهلل �سبحانه عليه
بالثبات واال�ستقامة والهداية.
31
خرج الفتية من م�ساكنهم املريحة هلل وحده� ،إىل كهف ..حفرة طبيعية يف جبل!.
تركوا كل �شيء وراء ظهورهم ..الق�صور ،املال ،املكانة االجتماعية..وتوجهوا
للذي خلقهم وفطر ال�سماوات والأر�ض باحلق ،ليجدوا كل �شيء عنده.

يحتاج الإن�سان �إىل ا�ستح�ضار هذه احلقيقة فمن �أدار ظهره لكل �شيء
وتوجه خلالقه دون �سواه� ،أعطاه اهلل الدنيا والآخرة ،ولكن حني يدير ظهره
لربه �سبحانه وتعاىل ويتوجه بقلبه وقالبه للدنيا،ف�س ُيحرم خري الآخرة،
وغم دائم ال تعاجله
هم الزم ّ
ولن ي�أتيه من الدنيا �إال ما ق�سمه اهلل له؛ مع ّ
الأموال وال تخفف ُمعانته الأ�سفار.
 32وقد خرج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من مكة وف ّر بدينه ،وكانت قولته
عم لو و�ضعوا ال�شم�س يف مييني والقمر
امل�شهورة لع ّمه �أبي طالب :واهلل يا ّ
يف ي�ساري على �أن �أترك هذا الأمر ما تركته �أو �أهلك دونه؛ ولكن ربه
�سبحانه �أعطاه خريي الدنيا والآخرة.

لقد جنح الفتية والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه يف االبتالء وجتاوز
هذه الفتنة ،يف حني �أن قومهم با�ؤوا باخل�سران املبني .املجتمع من حول
الفتية وقع يف ظلمات الفتنة و�شباكها لأنه �سار على غري هدى وال دليل وال
ْتى َع َلى
م ِن اف رَ َ
�سلطان مبنيَّ } .ل ْو اَل َي�أْت َ
ُون َع َل ْيهِ م ب ُِ�س ْل َطانٍ َب ِنّ ٍي َف َم ْن �أَ ْظ َل ُم مِ َّ
ِ
اهلل َك ِذ ًبا{.
وتتواىل الدرو�س يف هذه الق�صة لتزود امل�ؤمن بو�سيلة فاعلة يف مواجهة 33
فتنة الدين وحمن احلياة؛ اليقني وح�سن الظن باهللَ } :و�إِ ِذ ْاعتَزَ ْل ُت ُموهُ ْم
ون ِ�إ َاّل َ
اهلل َف�أْ ُووا ِ�إ ىَل ا ْل َك ْه ِف َي ُ
ن�ش ْر َل ُك ْم َر ُّب ُكم ِّمن َّرحمته{.
َو َما َي ْع ُب ُد َ
وهذه وقفة عظيمة لكل م�ؤمن متر عليه بع�ض الفنت �أو املحن؛ �إح�سان

الظن باهلل عز وجلَ } :ي ُ
ن�ش ْر َل ُك ْم َر ُّب ُكم ِّمن َّرحمته و ُي َه ِّيئْ َل ُكم ِّم ْن �أَ ْمرِ ُكم
ِّم ْر َفقًا{ .فلم يقل �أحد الفتية كلمة توحي ب�سوء الظن باهلل� ،أو توقع حدوث
مكروه �أو ح�صوله رغم �شدة املوقف و�صعوبة البالء! .وهذا ما يحتاج �إليه
الإن�سان اليوم ،الثقة باهلل وح�سن الظن به ،واهلل عند ظن عبده به.
من هنا جاءت الآيةَ } :و َت َرى َّ
ات
ال�ش ْم َ�س ِ�إذَ ا َط َل َعت َتّزَ ا َو ُر َعن َك ْه ِفهِ ْم ذَ َ
 34ا ْل َي ِمنيِ{ �سخر لهم الأ�سباب ،و�أحدث لهم معجزة وخارقة كونية ،وحماهم
من كل �سوء لأنهم �آمنوا و�أح�سنوا الظن به �سبحانه.
ولقد �أدركت ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل عنها ذلك بفطرتها،حني جاءها
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�ضطرب ًا خائف ًا من غار حراء ،فقالت وكلها

ثقة باهلل :واهلل ال يخزيك اهلل �أبدا �إنك لت�صل الرحم ،وت�صدق احلديث،
وحتمل الكل ،وتقري ال�ضيف ،وتعني على نوائب احلق.
وتتواىل الآيات بعد ذلك يف ق�صة �أ�صحاب الكهف ،لتو�ضح كيف تكون
النتيجة بعد طول امل�صابرة على احلق والثبات عليه .وتلوح ب�شائر الن�صر
لكل امل�صابرين على احلق املدافعني عنه وهم يتلون �آيات ال�سورةَ } :و َك َذ ِل َك
�أَ ْع رَ ْث َنا َع َل ْيهِ ْم ِل َي ْع َل ُموا �أَ َّن َو ْع َد ِ
ون 35
ال�س َاع َة ال َر ْي َب ِفي َها �إِذْ َي َتنَاز َُع َ
اهلل َح ٌّق َو�أَ َّن َّ
ين غَ َلبُوا
َب ْي َن ُه ْم �أَ ْم َر ُه ْم َفقَا ُلوا ا ْب ُنوا َع َل ْيهِ م ُب ْن َيا ًنا َّر ُّب ُه ْم �أَ ْع َل ُم بِهِ ْم قَالَ ا َّل ِذ َ
َع َلى �أَ ْمرِ ِه ْم َل َن َّت ِخذَ َّن َع َل ْيهِ م َّم ْ�سجِ ًدا{ .فبعد �سنوات طويلة� ،أدرك النا�س
منزلة الفتية ومكانتهم �إىل احلد الذي و�صل بهم �إىل التمجيد والإجالل

ليقيموا عليهم �ضريح ًا وم�سجد ًا يتعبدون فيه ،ولبئ�س ما �أرادوا!.
ثم ت�أتي الآيات بعد نهاية الق�صة يف ال�سورة على �أول ما بد�أت به يف بيان
وا�ضح �أن �أعظم و�سيلة للوقاية من كل الفنت هو القر�آن العظيمَ } :وا ْت ُل َما
�أُ ِ
وح َي ِ�إ َل ْي َك ِمن ِك َت ِ
ت َد ِمن ُدو ِن ِه ُم ْل َت َح ًدا{.
اب َر ِّب َك اَل ُم َب ِّدلَ ِل َك ِل َما ِت ِه َو َلن جَ ِ
ومن و�سائل مواجهة الفنت ،الرفقة ال�صاحلة ومداومة ذكر اهلل �سبحانه:
ون َو ْج َههُ{.
ون َر َّب ُهم بِا ْلغ ََدا ِة َوا ْل َع ِ�ش ِّي ُيرِ ي ُد َ
ين َي ْد ُع َ
ا�صبرِ ْ َنف َْ�س َك َم َع ا َّل ِذ َ
َ } 36و ْ
�إذ �إن من �أعظم �أ�سباب الوقوع يف الفنت ،الغفلة عن ذكر اهلل عز وجل
وجمال�سة الغافلني الذين يحولون دون التو�صل �إىل القرار ال�سليم.
فاحلق وا�ضح والقرار بيد الإن�سان الذي �أعطي حرية االختيار والتمييز بني

ال�صواب واخلط�أ وبني ال�ضالل وال ُر�شدَ } :و ُقلِ الحْ َ ُّق ِمن َّر ِّب ُك ْم َف َمن �شَ اء
َف ْل ُي�ؤ ِْمن َو َمن �شَ اء َف ْل َي ْك ُف ْر{ .وعلى �أ�سا�س االختيار ،يتحدد اجلزاء.
ال�صالحِ َ ِ
ات إِ� َنّا اَل ُن ِ�ضي ُع �أَ ْج َر َم ْن َ�أ ْح َ�س َن َع َملاً .
}�إِ َّن ا َّل ِذ َ
ين � َآم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
�أُ ْو َل ِئ َك َل ُه ْم َج َّناتُ َع ْد ٍن جَ ْ
الَ ْن َها ُر ُي َح َّل ْونَ ِفي َها ِمنْ �أَ َ�سا ِو َر ِمن
ت ِري ِمن تحَ ْ ِت ِه ُم ْ أ
ون ِث َيا ًبا ُخ ْ�ض ًرا ِ ّمن ُ�سن ُد ٍ�س َ ِو� إ ْ�س َتبرْ َ قٍ {.
ذَ َه ٍب َو َي ْل َب ُ�س َ

من طلب الهداية من الله هداه ،ومن �آوى �إىل الله �آواه ومن اعت�صم به
وقاه ،ومن ّ
توكل عليه كفاه
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وتنقل الآيات الكرمية تاليها �إىل فتنة �أخرى يعاين منها كثري من النا�س؛
فتنة الرزق منع ًا �أو عطاء ًا ،فتنة متجددة يف كل وقت .تقدمها الآيات يف
ا�ضرِ ْب َل ُه ْم َمثَلاً َر ُج َلينْ ِ َج َع ْلنَا ِ ألَ َح ِد ِه َما
�سياق ق�صة �صاحب اجلنتنيَ } :و ْ
َج َّن َتينْ ِ ِم ْن �أَ ْعن ٍ
َاه َما ِب َنخْ لٍ َو َج َع ْلنَا َب ْي َن ُه َما َز ْر ًعا (ِ )٣٢ك ْلتَا جْ َ
ال َّن َتينْ ِ
َاب َو َح َف ْفن ُ
�آَت َْت �أُ ُك َل َها َو مَ ْل ت َْظ ِل ْم ِم ْن ُه �شَ ْي ًئا َوف ََّج ْر َنا ِخلاَ َل ُه َما َن َه ًرا (َ )٣٣و َك َان َل ُه َث َم ٌر
َف َقالَ ِل َ�ص ِاح ِب ِه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه �أَ َنا �أَك رَ ُ
ْث ِمن َْك َم اًال َو َ�أ َع ُّز َن َف ًرا (َ )٣٤و َدخَ َل َج َّن َت ُه
َ 38و ُه َو َظ مِ ٌ
ال�س َاع َة
ال ِل َنف ِْ�س ِه قَالَ َما �أَ ُظ ُّن �أَ ْن َتب َ
ِيد َه ِذ ِه َ�أ َب ًدا (َ )٣٥و َما َ�أ ُظ ُّن َّ
َقا ِئ َم ًة َو َل ِئ ْن ُر ِد ْد ُت �إِ ىَل َر ِّبي َ ألَجِ َد َّن خَ رْ ًيا ِم ْن َها ُم ْن َق َل ًبا (.{)٣٦
رج ٌل فتح اهلل �سبحانه وتعاىل عليه من رزقه و�أعطاه ما ًال وا�سع ًا فكان
العطاء حمنة وفتنة ،مل ينجح فيها .وقد �أوردت الآيات �أهم �أ�سباب الف�شل

يف تلك املحنة؛ �أن ين�سب الإن�سان النعمة �إىل نف�سه وقدراته ومهاراته
الك�سبية ال �إىل خالقه �سبحانه�} :أَ َنا �أَك رَ ُ
ْث ِمن َْك َم اًال َو َ�أ َع ُّز َن َف ًرا{.
فقد يغفل الإن�سان الغني وهو يف قمة جاهه وقوته �أنه خرج للدنيا ال ميتلك
�شيئا ،في�صاب بالغرور وال�شعور باال�ستغناء عن خالقه والوقوع يف فخّ
الظلم وال�شرك .و�صاحب اجلنتني وقع يف ذلك كله فقد �صرف نف�سه عن
خالقها بال�شرك والإعرا�ض عن اهلل �سبحانه وتعاىل واال�ستعالء مبا �آتاه 39
ِيد َه ِذ ِه �أَ َب ًدا{ .فعا�ش
اهلل من مال وقوة على الآخرين} :قَالَ َما �أَ ُظ ُّن �أَ ْن َتب َ
يف وه ٌم كاذب ،وغرور زائف ،منعه من �إدراك حقيقة الدنيا ،فظن �أن
عطاء اجلنتني �أعظم من عطاء الإميان ،ون�سي �أن �أعظم رزق مينحه اهلل

�سبحانه ل ٍ
ال�س َاع َة َقا ِئ َم ًة
أحد من خلقه ،الإميان به وتوحيدهَ } :و َما �أَ ُظ ُّن َّ
َو َل ِئ ْن ُر ِد ْد ُت �إِ ىَل َر ِّبي َ ألَجِ َد َّن خَ رْ ًيا ِم ْن َها ُم ْن َق َل ًبا (.{)٣٦
�أما الوجه الآخر من الق�صة فكان امتحان املنع يف حق الرجل الفقري ،الذي
ابتلي بقلة الرزق واملال } :قَالَ َل ُه َ�ص ِاح ُب ُه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه �أَ َك َف ْر َت بِا َّل ِذي خَ َلق ََك
ِم ْن ُت َر ٍاب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم َ�س َّو َ
اك َر ُجلاً ( .{)٣٧وهي حمنة �صعبة قد ال
 40ينجح املرء فيها �إذا مل ي�ستح�ضر حقيقة الدنيا ومتاعها الزائف وي�ستم�سك
اهلل َر ِّبي َو اَل �أُ ْ�شرِ ُك ِب َر ِّبي �أَ َح ًدا ({)٣٨
بالتوحيد منهجا يف حياتهَ } :ل ِك َّنا ُه َو ُ
فالرجل الفقري جنح يف االمتحان ب�سبب التوحيد الذي �أنار له الدرب فر�أى
الأمور على حقيقتها و�أدرك �أن الغنى احلقيقي لي�س يف كرثة مال �أو ولد بل

بالإميان باهلل وتوحيده الذي يغنيه عن كل �أحد .وثبت على ح�سن ظنه باهلل
تعال وغطر�سة وتكرب من ِقبل �صاحب اجلنتني.
رغم كل ما ر�آه من ٍ
فامل�ؤمن ال ي�سيء الظن بخالقه مهما ق ّل رزقه �أو �ضعفت قوته؛ ال ي�سخط وال
يتذمر وال يقارن حاله بحال غريه ممن �أعطاهم اهلل �شيئا من متاع الدنيا
الزائل ،يعي�ش را�ضي ًا قانع ًا مكافح ًا �صابر ًا حمت�سب ًا.
اهلل َر ِّبي { كلمة التوحيد احلق ال تتغري يف قلب امل�ؤمن مهما 41
} َل ِك َنّا ُه َو ُ
تغري واقعه ،بتغري العطاء واملنعَ } .ل ِك َنّا ُه َو ُ
اهلل َر ِّبي { يف املر�ض كما يف
ال�صحة ،يف الفقر كما يف الغنى ،يف ال�شدة كما يف الرخاء .فالتوحيد ق�ضية
حم�سومة غري خا�ضعة �إىل معادالت العطاء واملنع املتقلبة.

هذا النوع من الإميان الرا�سخ هو الذي يقي �صاحبه من الوقوع يف احل�سد
والنظر �إىل ما يف �أيدي النا�س ،فاحل�سد يت�ضمن االعرتا�ض على حكم اهلل
وحكمته �سبحانه وتعاىل ،وحماولة التدخل و�إ�ساءة الأدب مع اهلل عز وجل
يف الف�صل بني عباده وق�سمة الأرزاق بينهم.
وال يتوقف توحيد الرجل الفقري عند هذا بل ميتد لي�شمل حماولة �إ�صالح
� 42صاحب اجلنتني مذكرا له بقدرة اهلل عليه و�أن الأ�سباب بيده وحده �سبحانه:
اهلل اَل ُق َّو َة �إِ َاّل بِا ِ
هلل {.
} َو َل ْو اَل �إِذْ َدخَ ْل َت َج َّن َت َك قلت َما �شَ اء ُ
وثمة ربط وا�ضح بني بدايات ال�سورة حني ع ّلم اهلل �سبحانه نبيه بقوله:
} َو اَل َتقُو َل َّن ِل�شَ ْي ٍء �إِ ِيّن ف ِ
َاع ٌل ذَ ِل َك غَ ًدا (� )23إِ َاّل �أَن َي�شَ اء اهللُ{ كل �شيء

مب�شيئة اهلل عز وجل ،كل �شيء ب�أمره ،لت�صبح تلك الكلمات (�إن �شاء
اهلل ،ما �شاء اهلل) حقائق �إميانية ،ال ت�صح الغفلة عنها� .أما :اَ
(ل ُق َّو َة �إِ َاّل
بِا ِ
هلل)؛فهي كنز من كنوز اجلنة.
يترب�أ بقولها الإن�سان من كل قوة له �أو حول �إىل خالقه �سبحانه ،فال املال
وال اجلاه وال احلا�شية وال اجليو�ش وال الق�صور وال ح�سابات البنوك وال �أي
�شيء يف الدنيا ،ميكن �أن يحميه من اهلل :اَ
(ل ُق َّو َة ِ�إ َاّل بِا ِ
هلل) .فمن ا�ستقوى 43
باهلل �أعانه وق ّواه ،ومن ا�ستقوى مباله وجاهه وا�ستغنى بهما عن اهلل ،وكله
�إليهما و�أرداه.
�صاحب اجلنتني ف�شل يف االمتحان رغم كل عنا�صر القوة املادية التي كان

ميتلكها ،والرجل الفقري جنح رغم �ض�آلة قوته املادية.
وت�أتي الآيات بالنهاية املحتومة لكل مغرور مهما طالت �سالمتهَ } :و�أُ ِح َ
يط
ِب َث َمرِ ِه َف�أَ ْ�ص َب َح ُي َق ِّل ُب َك َّف ْي ِه ع َلى َما �أَنفَقَ ِفي َها َو ِه َي خَ ا ِو َي ٌة َع َلى ُع ُر ِ
و�ش َها َو َيق ُ
ُول
َيا َل ْي َت ِني مَ ْل �أُ�شْ رِ كْ ِب َر ِّبي �أَ َح ًدا{.
اكت�شف �صاحب اجلنتني بعد فوات الأوان �أن �أعظم جرمية ارتكبها يف حق
 44نف�سه؛ ال�شرك باهلل.
ويف ذلك املو�ضع ت�أتي الآية لتو�ضح �أن كرثة الرزق يف الأموال والأوالد ..
وفتح �أبواب الدنيا ال تدل على ر�ضى اهلل عز وجل ،كما �أن قلة الرزق �أو
�ضيق ذات اليد ل�سبب �أو لآخر ال تدل على عدم حمبة اهلل ،فالق�صد يف

وا�ضرِ ْب َل ُهم َّم َث َل الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َماء
كل الأحوال ،االبتالء واالمتحانْ } :
الر َي ُاح
ات ْ أ
ال�س َماء فَاخْ َت َل َط ِب ِه َن َب ُ
الَ ْر ِ�ض َف�أَ ْ�ص َب َح َه ِ�شي ًما تَذْ ُرو ُه ِّ
�أَنزَ ْلنَا ُه ِم َن َّ
اهلل َع َلى ُك ِّل �شَ ْي ٍء ُّم ْقت َِد ًرا{ .فال�سعيد احلقيقي هو الذي ي�أخذ الدنيا
َو َك َان ُ
على �أنها فر�صة وغنيمة للتزود بالعمل ال�صالح،ال على �أنها ميدان �سباق
ون زِي َن ُة الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا
جلمع الأموال والزيادة من متاعها} .المْ َ ُال َوا ْل َب ُن َ
ي �أَ َملاً {.
ال�صالحِ َ ُ
َوا ْل َبا ِق َي ُ
ات َّ
ي ِع َند َر ِّب َك َث َوا ًبا َوخَ رْ ٌ
ات خَ رْ ٌ
ال َبالَ َو َت َرى
ثم ي�أتي االنتقال ال�سريع �إىل م�شاهد الآخرةَ } :و َي ْو َم ُن َ�س ِرّ ُي جْ ِ
الَ ْر َ�ض َبا ِر َز ًة َو َح�شَ ْر َن ُاه ْم َف َل ْم ُنغَا ِد ْر ِم ْن ُه ْم َ�أ َح ًدا{ لي�شحن القلب �شحنة
ْأ
�إميانية ت�ستح�ضر م�شاهد القيامة يف الدنيا ،فتقف منها على حذر وت�أهب
وا�ستعداد يقت�ضي االنتباه ال الغفلة وطول الأمل.
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ما ِفي ِه{ كل �شيء يف كتاب،
َاب ف رَ َ
َتى المْ ُ ْجرِ ِم َني ُم�شْ ِف ِق َني مِ َّ
} َو ُو ِ�ض َع ال ِْكت ُ
�شهادة مكتوبة مو ّثقة ال تغادر حتى االبت�سامة ،فال�سر عنده �سبحانه
عالنية .وتتوا�صل الآيات الكرمية لتقدم م�شاهد يوم القيامة حا�ضرة،
تدفع بامل�ؤمن �إىل ا�ستح�ضارها حقيقة بارزة وهو مير يف ظلمات الفنت،
فتهون عليه �صعابها و�أزماتها ،ويثبت يف خ�ضم موجاتها العاتية.
 46وتعود الآيات للحديث عن القر�آن العظيم من جديد ففيه الع�صمة من كل
الفنتَ } :و َلق َْد َ�ص َّر ْفنَا فيِ َهذَ ا ا ْل ُق ْر�آنِ ِمن ُك ِّل َم َثلٍ { فما من موقف وال فتنة
وال ابتالء مير بالإن�سان� ،إال وجد له يف القر�آن حال.
َبيد �أن الإن�سان قد ُيعر�ض عن هذا الكتاب ،فيقع يف التخبط واحلرية:

} �إِ َنّا َج َع ْلنَا َع َلى ُق ُلوب ِِه ْم �أَ ِك َنّة �أَن َي ْف َق ُهو ُه َوفيِ �آذَ ا ِنهِ ْم َو ْق ًرا َو�إِن ت َْد ُع ُه ْم ِ�إ ىَل
ا ْل ُه َدى َف َلن َي ْه َت ُدوا ِ�إ ًذا �أَ َب ًدا{.
وهكذا كان حال الكفار مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم اهلل ،فقد �أر�سل اهلل
لهم ر�سو ًال من �أنف�سهم عزيز ًا عليه ،حري�ص ًا على هدايتهم ،ف�أعر�ضوا عنه
} َف�أَ ْع َر َ�ض َع ْن َها َو َن ِ�س َي َما َق َّد َم ْت َي َدا ُه{.
ال قلب ي�سمع ويعي وال عني تب�صر الهدى وال �أُذن ت�سمع ،فلن يهتدوا �أبد ًا47 .
ولكن رحمة خالق العباد �سبحانه وتعاىل �شملت كل �شيء حتى الإن�سان
الذي �أعر�ض عنه ،ميهله ومينحه الفر�صة تلو الأخرىَ } :و َر ُّب َك ا ْل َغفُو ُر
اب{ .ال يعجل بحلمه
ُذو ال َّر ْح َم ِة َل ْو ُي�ؤ َِاخ ُذ ُهم مِ َبا َك َ�س ُبوا َل َع َّج َل َل ُه ُم ا ْل َعذَ َ

�سبحانه وتعاىل ،يت�أنى على عباده� ،إال �أن الإمهال ابتالء وامتحان ،وفر�صة
ال�سرتجاع النف�س والرتاجع عن اخلط�أ واملبادرة بت�صويبه.
�أما اال�ستمرار يف الغي والظلم والإ�صرار عليه ،فهو مفتاح الهالك للأفراد
َاه ْم لمَ َّا َظ َل ُموا َو َج َع ْلنَا لمِ َ ْه ِل ِكهِ م
كما للجماعات والأممَ } :و ِت ْل َك ا ْل ُق َرى �أَ ْه َل ْكن ُ
َّم ْو ِع ًدا{ .م�صائر ال�شعوب والأمم ،تتحدد من خالل �إقامتها للعدل �أو
 48امتهانها الظلم.
من ا�ستقوى بالله �أعانه وقوّ اه ،ومن ا�ستغنى مباله وجاهه عن الله،
وكله �إليهما و�أرداه.

ثم تنتقل ال�سورة �إىل ق�صة مو�سى عليه ال�سالم ،مع رجل �صالح �آتاه اهلل من
لدنه علم ًاَ } .ف َو َج َدا َع ْب ًدا ِّم ْن ِع َبا ِد َنا �آ َت ْينَا ُه َر ْح َم ًة ِم ْن ِع ِند َنا َو َع َّل ْمنَا ُه ِمن
َّل ُد َنّا ِع ْل ًما{ .ق�صة مو�سى عليه ال�سالم تبني �أن الأمور وجمريات الأحداث
لي�ست بظواهرها وال ُتقر�أ مبقدماتها فح�سب ،و�إمنا هناك من ورائها ِحكم
ومقا�صد ،قد تظهر وقد ال تظهر ويف ٍ ّ
كل خري للم�ؤمن.
فاملواقف التي م ّر بها مو�سى عليه ال�سالم مع الرجل ال�صالح ،تع ّلم الإن�سان 49
ال�صرب على �أحداث احلياة وما مير به من فنت واختبارات .تع ّلم امل�ؤمن
كيفية تفعيل التفا�ؤل وح�سن الظن باهلل يف كل ما مير به من �أحداث،
مطمئنا �إىل �أمر اهلل �سبحانه وحكمته.

ومن هنا اتفق الرجل ال�صالح مع مو�سى عليه ال�سالم على ال�صرب لتلم�س
و�سى َه ْل َ�أ َّت ِب ُع َك َع َلى َ�أن
احلكمة فيما يحدث �أمامه من �أمور } .قَالَ َل ُه ُم َ
ما ُع ِّل ْم َت ُر�شْ ًدا قال �إِ َن َّك َلن ت َْ�ست َِطي َع َم ِع َي َ�صبرْ ً ا َو َك ْي َف ت َْ�صبرِ ُ َع َلى
ُت َع ِّل َم ِن مِ َّ
َما مَ ْل تحُ ِ ْط ِب ِه خُ برْ ً ا{ .والكالم هنا للإن�سان بطبيعته ،فهو حني يتعر�ض
ملوقف �صعب ،يتطلع ويت�شوف �إىل تبني احلكمة من وراء ما وقع له ،ورمبا
 50قاده ذلك �إىل التذمر وال�سخط على �أمور ،قد ال ميلك حيالها �شيئ ًا.
ت�أتي الآيات لتعلم الإن�سان فنّ االنتظار وال�صرب وا�ستقبال �أحداث احلياة
بثبات ويقني را�سخ ال يتزعزع� ،إن هلل حكمة يف كل �شيء ،فين�ساب الر�ضا
بق�ضاء اهلل �سبحانه وقدره على القلب فيهد�أ ويرتاح.

من هنا كانت �أول حادثة مل�ساكني يعملون يف البحر ،ف�إذا بهذا الرجل
ف�سدها عليهم .ف�إذا مو�سى عليه ال�سالم بفطرة
يخرق �سفينتهم و ُي ِ
ال�صالح ِ
الإن�سان ال�صالح يعرت�ض على الق�ضية مبا�شرة� } :أَخَ َر ْق َت َها ِل ُتغْرِ قَ �أَ ْه َل َها
َلق َْد جِ ْئ َت �شَ ْي ًئا �إِ ْم ًرا{.
} قَالَ �أَ مَ ْل �أَ ُق ْل �إِ َن َّك َلن ت َْ�س َت ِطي َع َم ِع َي َ�صبرْ ً ا{ النظر يف العواقب ،وعدم
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احلياة ومواقفها.
وتتواىل الأحداث ،فمن قتل الفتى �إىل بناء اجلدار لأهل القرية الذين
امتنعوا عن �ضيافة الرجل ال�صالح ومو�سى عليه ال�سالم ،يعرت�ض النبي

الكرمي على حدوث �أمور �أمامه يراها جتاوزت ال�صواب والعدل ،وحملت
�شر ًا بي ّن ًا يف ظاهرها.
وهنا ي�أتي التو�ضيح والبيان من الرجل ال�صالح ملو�سى عليه ال�سالم ،وهو
ين�سب العلم واحلكم هلل �سبحانه دون �سواه .فاحلكم ال�سريع على الأ�شياء
واحلوادث من مقدماتها دون ال�صرب على نتائجها وانتظار نهاياتها� ،أمر
غري حممود العواقب .فقد يحدث �أمر ظاهره �شر ،وباطنه رحمة ..حمنة
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ولكن يف طياتها ِمنح .هكذا كانت ق�صة ال�سفينة التي خرقها الرجل
ال�صالح ال ليغرق �أهلها -كما ظن مو�سى عليه ال�سالم -بل لي�ستنقذها
من طاغية كان ي�صادر ال�سفن ال�صاحلة لال�ستعمال ويحا�صر النا�س يف
�أرزاقهم.

فما يحدث من خرق ل�سفننا يف حياتنا ،من عدم تلبية لبع�ض مطالبنا،
قد يكون يف �صاحلنا .فلرمبا طلب الإن�سان �أمر ًا و�سعى فيه و�إليه ولكنه ال
يدري ما يحمله من �شر م�سترت ،ف�إذا رحمة اهلل تتداركه ،ف ُيمنع عنه ما
يحب حماية له .وهنا البد من �إح�سان الظن باهلل والتوكل عليه والتيقن
ن�س ُان ب َّ
ن�س ُان
ِال�ش ِّر ُد َعا َء ُه ِبالخْ َ رْ ِي َو َك َان الإِ َ
بحكمته ورحمتهَ ( :و َي ْد ُع الإِ َ
َع ُجو ًال) الإ�سراء.11:
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} و�أما ا ْل ُغلاَ ُم َف َك َان �أَ َب َوا ُه ُم�ؤ ِْم َنينْ ِ فَخَ ِ�شينَا �أَن ُي ْر ِه َق ُه َما ُط ْغ َيا ًنا َو ُك ْف ًرا ()80
َف�أَ َر ْد َنا �أَن ُي ْب ِد َل ُه َما َر ُّب ُه َما خَ رْ ًيا ِّم ْن ُه َز َكا ًة َو َ�أ ْق َر َب ُر ْح ًما ( .{)81فاحلرمان
من ولد �أو مال �أو ما يحبه الإن�سان� ،إمنا الدخار الأف�ضل لذلك امل�ؤمن

املبتلى ،فال يتملكه الي�أ�س ويذهب به ال�ضعف الب�شري بعيدا عن ح�سن
الظن باهلل وحكمته.
فال مكان حلزن يذهب بلب الإميان والت�سليم لأمر اهلل وق�ضائه وحكمته.
فالتوحيد الذي تبنيه �سورة الكهف ال ت�ستقيم معه م�شاعر االعرتا�ض على
�أمر اهلل وحكمته� ،سواء ظهرت احلكمة �أم مل تظهر.
� 54أما اجلدار الذي �أقامه الرجل ال�صالح ،وظن مو�سى عليه ال�سالم �أن ه�ؤالء
ال ي�ستحقون معروف ًا ،فقد كان لغالمني يتيمني يف املدينة ،لو �سقط اجلدار
لأخذ �أهل القرية �أموالهما التي ورثاها من �أب �صالح ،و ّرث لهما ال�صالح
قبل املال .ف�أعظم ما يو ّرثه الإن�سان لأبنائه لي�س ثروة وال ح�سابات يف البنك

وال بيوت وال ق�صور وال عمارات ب�إيجارات ممتدة ل�سنوات ،بل هو ال�صالح
الذي ُتكفل به الأرزاق وتتكاثر به الربكات وحتل به النعم واخلريات ،دون
منافاة للأخذ بالأ�سباب والتوكل على م�سببها �سبحانه.
كما �أن امل�ؤمن يقدم اخلري وي�صنع املعروف دون متييز ملن ي�ستحقه �أو ال
ي�ستحقه .وخالفا لقول ال�شاعر العربي:
ومن ي�صنع املعروف يف غري �أهله .......يكن حمده ذم ًا عليه ويندم.
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ال�س ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّل ِتي ِه َي
واتباعا لقول اهلل تعاىلَ (:وال ت َْ�س َتوِي الحْ َ َ�س َن ُة َوال َّ
�أَ ْح َ�س ُن َف ِ�إذَ ا ا َّل ِذي َب ْين ََك َو َب ْي َن ُه َع َدا َو ٌة َك�أَ َّن ُه َو يِ ٌّ
ل َح ِمي ٌم) ف�صلت.34:
فال يوجد مكان لالنتقام يف قلب امل�ؤمن املتيقن ب�أن اهلل ال ي�ضيع مثقال ذرة

من خري �أو معروف .ومع انتهاء ق�صة مو�سى عليه ال�سالم والرجل ال�صالح،
ال تنتهي العرب فيها للمتدبر املت�أمل يف معانيها ومقا�صدها وهو ينظر �إىل
الواقع املحيط به ،وي�ستذكر ما م ّر به من مواقف ِوعرب يف مدر�سة احلياة.
تع ّلم فنّ االنتظار وا�ستقبال احداث احلياة ب�صرب
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ثم تنتقل ال�سورة �إىل ق�صة �إن�سان �أوتي من اجلاه والقوة والعلم وال�سلطة
الكثري� .إال �أنه ّ
وظف تلك النعم يف �إقامة العدل ورفع الظلم ،يف ن�صرة
ال�ضعفاء ومنا�صرتهم ووقف الأقوياء الظلمة وردعهم.
} َو َي ْ�س َ�أ ُلو َن َك َعن ِذي ا ْل َق ْر َنينْ ِ ُق ْل َ�س�أَ ْت ُلو َع َل ْي ُكم ِّم ْن ُه ِذ ْك ًرا�إِ َنّا َم َّك َنّا َل ُه فيِ
الَ ْر ِ�ض َو�آ َت ْينَا ُه ِمن ُك ِّل �شَ ْي ٍء َ�س َب ًبا{ .فالتمكني يف الأر�ض والقوة والأ�سباب
ْأ
املادية واملنعة وال�سلطان واجلاه � ...أ�سباب من عند اهلل عز وجل .وقد �أدرك
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ذو القرنني ذلك ،فطاف يف النا�س والعامل مبا حباه اهلل من تلك النعم عدال
و�إميان ًا وتوحيد ًا و�إقرار ًا للحق والعدل الذي �أمر به �سبحانه وتعاىل.
نا�صر ال�ضعفاء و�ساعدهم ،حالفهم وعاونهم و�أقام بينهم احلق والعدل ،ال
طمع ًا يف مقدراتهم �أو ثرواتهم ،بل رغبة فيما عند اهلل الذي مك ّنه و�أعطاه

من الأ�سباب والقوة } .قَالَ َهذَ ا َر ْح َم ٌة ِّمن َّر ِّبي َف ِ�إذَ ا َجاء َو ْع ُد َر ِّبي َج َع َل ُه
َد َّكاء َو َك َان َو ْع ُد َر ِّبي َحقًّا{.
وقف �ضد الأقوياء لظلمهم وجتاوزهم وبغيهم وعدوانهم على الآخرين،
وهكذا �صاحب ال�سلطة العادل؛ ال�ضعيف عنده قوي حتى ي�أخذ احلق له.
مل يقم ذو القرنني �أحكامه وفق معادالت القوة املادية العمياء بل وفق
 58معادالت احلق والعدالة املب�صرة النرية .فاحلق �أحق �أن يتبع ولو تخلى
عنه الأقوياء ،والباطل �أحق �أن ُيدمغ ولو نا�صره الأقوياء.
والقوة احلقيقية بيد اهلل وحدهَ } :ق َال َه َذا َر ْح َم ٌة ِّمن َّر ِّبي َف�إِ َذا َجاء َو ْع ُد َر ِّبي
َج َع َل ُه َد َّكاء َو َكانَ َو ْع ُد َر ِّبي َحقًّا{ .تلك القوة التي ت�أمر بالعدل وتنهى عن الظلم.

القوة التي ي�ستح�ضر بها �أ�صحابها الآخرة ،ويدركون �أن الدنيا �إىل زوال.
فالقائد امل�ؤمن حني ُي�ؤتى �شيئ ًا من �سلطان الدنيا ،عليه �أن يدرك �أن ال�سلطة
امتحان وابتالء وفتنة .وهذه احلقيقة ا�ستح�ضرها هذا ال�سلطان ال�شجاع
القوي الذي مل تفتنه ال�سلطة والقوة ب�إميانه وتوحيده.
وتختم ال�سورة يف مقطعها الأخري مب�شاهد يوم القيامة لت�ؤكد زوال احلياة
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ونهايتها وحقيقة الآخرة وخلودهاَ } :و َت َر ْكنَا َب ْع َ�ض ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ مَ ُي ُ
َاه ْم َج ْم ًعا{ لت�سدل ال�ستار على الدنيا بكل ما فيها
ال�صو ِر ف ََج َم ْعن ُ
َو ُن ِفخَ فيِ ُّ
من حمن وابتالءات وما يعر�ض للإن�سان فيها من مواقف وفنت ،وتعزز
اليقني ب�سرعة فنائها وانق�ضائها.

وتعود على بدء لتو�ضح �أهمية �إحكام العالقة بني الإن�سان وهذا الكتاب
العظيم� .إذ �أن م�صريه يف الآخرة مرهون بهذه العالقةَ } :و َع َر ْ�ضنَا َج َه َن َّم
ين َع ْر ً�ضا الذين َكا َن ْت �أَ ْع ُي ُن ُه ْم فيِ ِغ َطاء َعن ِذ ْكرِ ي َو َكا ُنوا ال
َي ْو َم ِئ ٍذ ِّل ْل َكا ِفرِ َ
ون َ�س ْم ًعا{ .فالإن�سان حني يتخذ قرار �إغالق منافذ الإدراك عن
َي ْ�ست َِطي ُع َ
احلق وعن نور الكتاب والذكر العظيم ،عليه �أن ي�ستح�ضر طبيعة اجلزاء
ين
الذي ينتظره ،مهما مَتَلك يف الدنيا من �أ�سباب مادية� } :أُو َل ِئ َك ا َل ِّذ َ
َ 60ك َف ُروا ِب�آ َي ِ
ات َر ِّبهِ ْم َو ِلقَا ِئ ِه ف ََحب َِط ْت �أَ ْع َما ُل ُه ْم َفلاَ ُن ِق ُيم َل ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة
َو ْز ًنا .ذَ ِل َك َجزَ ا�ؤ ُُه ْم َج َه َن ُّم مِ َبا َك َف ُروا َوا َتّخَ ُذوا �آ َيا ِتي َو ُر ُ�س ِلي ُه ُز ًوا{.
ين
�أما من �آمن و�سعى يف احلق ،فعنوانه يف الآخرة الفردو�س� } :إِ َّن ا َّل ِذ َ
ال�صالحِ َ ِ
ّات ا ْل ِف ْر َد ْو ِ�س ُنز اًُل{ وماذا خ�سر من
ات َكا َن ْت َل ُه ْم َج َن ُ
� َآم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ

كانت جنات الفردو�س له نزال!! وماذا ربح من خ�سر جنات الفردو�س!!.
ثم تنتهي ال�سورة بت�أكيد مكانة التوحيد و�أثره يف حياة الفرد واملجتمع يف
ل �أَ َمّ َنا ِ�إ َل ُه ُك ْم
وحى ِ�إ يَ َّ
النجاة من كل حمنة وفتنةُ } :ق ْل ِ�إ َمّ َنا �أَ َنا َب�شَ ٌر ِّم ْث ُل ُك ْم ُي َ
�إِ َل ٌه َو ِاح ٌد َف َمن َك َان َي ْر ُجو ِلقَاء َر ِّب ِه فليعمل َع َملاً َ�صالحِ ً ا َو اَل ُي�شْ رِ كْ ِب ِع َبا َد ِة
َر ِّب ِه �أَ َح ًدا{.
احلق �أحق �أن يتبع ولو تخلى عنه الأقوياء ،والباطل �أحق �أن يُدمغ
ولو نا�صره الأقوياء.
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ب�صائر
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يهدف امل�شروع �إىل الإ�سهام يف تنمية الإن�سان واملجتمع فكريا و�سلوكيا
واجتماعيا وح�ضاريا ،و�إر�ساء قيم االحرتام وال�سالم والتعاي�ش من خالل
حماولة تقدمي ر�سالة القر�آن احل�ضارية� .إذ �أ�سهمت تلك الر�سالة يف حتقيق
�إن�سانية الإن�سان ومعاجلة �أزماته الفكرية واالجتماعية والأ�سرية....عرب
الع�صور ،واالرتقاء بدوره وا�ستقراره النف�سي وال�سلوكي.
ويقدم امل�شروع يف �سبيل حتقيق ذلك �سل�سلة من الإ�صدارات يف جمال تدبر
بلغات عدة لت�سهم يف �إعادة ت�أهيل التفكري الإن�ساين
�سور القر�آن الكرمي ٍ
وكيفية تعامله مع الواقع الذي يعي�ش فيه وتب ّني القيم الإيجابية القادرة
على حت�سني �أدائه وتهذيب �سلوكياته.

الدكتورة رقية العلواين
قامت بن�شر العديد من امل�ؤلفات باللغتني العربية واالنكليزية يف جماالت
علمية متنوعة من �أبرزها تدبر القر�آن الكرمي ودرا�سات املر�أة والأ�سرة
والتنمية القيمية� ،إ�ضافة �إىل تخ�ص�صها يف الدرا�سات الإ�سالمية ومقارنة
الأديان .فازت بالعديد من اجلوائز العاملية منها؛ جائزة الأمري نايف
بن عبدالعزيز �آل �سعود العاملية يف ال�سنة النبوية .قامت بتقدمي العديد 63
من الدورات التدريبية يف جماالت تعليم وتنمية مهارات التدبر والقيم
الإيجابية .تعمل حاليا �أ�ستاذ ًا م�شارك ًا يف جامعة البحرين.
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