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ِبنِي قولُُه تَ َعاََل: 
ُ

َبارََكِة ِف الُقرآِن الَعِظيِم َوالُفْرقاِن امل
ُ

ا َما َسأَْلَت ِمَن اآليَِة امل ﴿بَ َلى َمْن َوأَمَّ
 ِإََل آخِر اآليِة  1َم َوْجَهُه ّللِه َوُهَو حُمِْسٌن﴾ْسلَ أَ 

 
  الصِهراطُ َو التَّْسليَم لَُ َم وَ َل ذا اإِلسْ اّللهُ َأنَّ هَ  كَ دَ ْعَلْم أَيَّ إِ 

ُ
 ُم وَ يْ قِ تَ سْ امل

َ
َهُج القَ امل َتِحيُل سْ  يَ يُْ وِ ن ْ

ْمَع وَ  ىُصولُُه إَّلَّ ِلَمْن أَْلقَ حُ  ِحيُح بِ هَ ، وَ ُهَو َشِهيدٌ السَّ َربِه العاَلِمنَي ذا ُهَو اإِلمياُن الصَّ
ذا َف هَ قاِن، ََثَّ أَْردَ يْ اإلِ  دَ عْ ْسِلَم إَّلَّ ب َ ساُن َأْن يُ اإِلنْ  ادُ كَ ل يَ مياِن فَ فَ رُْع اإلِ يَم لِ نَّ التَّسْ ِلَ 
ِِ يٍء ِف شَ ُه بِ دْ َقيهِ  ي ُ لَْ  اإِلْحساِن وَ َلَق ِف َأطْ وَ  ﴿َوُهَو حُمِْسٌن﴾اَل: قَ ْمٍر آخَر وَ ياَن بَِ البَ    َحي

، لِه آنٍ  كُ ْحسااًن ِف إِ فًا وَ ُلطْ  دادُ ِْ نَُّه ي َ ِلَ  بادِ لعِ ٌة لِ حَْ ذا اإِلنساِن رَ هَ  وُجودُ اِن، فَ اإِلْمكَ 
ْسَلَم َمْن أَ النََّجاَة لِ وَ  الَفْوزَ النَّجاَح وَ َرْفنا َأنَّ الَفلَح وَ ذا املنواِل عَ هَ  ىلَ اُل عَ ُث الَ يْ حَ وَ 
ضَ ا وَ الرِهضَ يِم وَ قاَم التَّْسلِ َغ مَ لَ ب َ ْجَهُه ّللِه وَ وَ  َه َوْجَهُه لِلَّذِ وَ اّللِه وَ  ََل أُُموَرُه إِ  فوَّ َر طَ ي فَ جَّ

ماوَ اَلْرَض  َعفاَء وَ أَعَ وَ  ىالَورَ  ََل َأْحَسَن إِ َء وَ السَّ َجرِيَح الُفؤاد  ضَمدَ راَء وَ قَ اَث الفُ أَغَ اَن الضُّ
 ّللهِ بِ  اَتُه ُحبًّايحَ  ىدَ ْل فَ عاِش بَ تِ يِح الفراِش سقيِم اَّلنْ رِ لَّ طِ كُ   ىاوَ َقرِيَح اَلحشاِء ودَ وَ 

،  بادِ اَحِة عِ رَ لِ  ا اإِلْحساُن الَ وَ ٱّللِه  العَ وَ  يِقيُّ قِ أَمَّ
َ

قَ  نْ مِ  ىوُفوُر هَو الُدَ طاُء امل لِه كُ لِ  ىأَْهِل الت ُّ
 ذا لَُ نَّ هَ ، إِ ىشَ يَْ ُر وَ كَّ ذَ تَ َمْن ي َ 

َ
ا َمَلِئَكُة ْت لََ دَ جَ ُة الَِِّت سَ يَّ طِ العَ وَ  ىمَ ِهَبُة الُعظْ وْ َو امل

ْعََن قَ 
َ

َماِء، َوَهذا امل َها: بعِ َل ِف القرآِن ِف مواقَع َشَّتَّ بِ د نُ ِهِ السَّ َن نَّ الَِّذيْ ﴿إِ ارٍَة ُأْخرى، ِمن ْ
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 2﴾االًِ َعِمَل صَ ِر وَ ِم اآلخِ وْ الي َ ّللِه وَ َن بِ آمَ  َمنْ َوالنََّصاَرى ُئوَن َوالصَّابِ  واادُ آَمُنوا َوالَِّذيَن هَ 
، 3﴾اتِ الَِ َعِمُلوا الصَّ يَن آَمُنوا وَ  الَّذِ َّلَّ ي ُخْسٍر إِ فِ اَن لَ سَ نَّ اإِلنْ إِ  رِ صْ العَ ﴿وَ ومنها: 

اإِلمياِن  نَ التَّسليِم َأَخصُّ مِ قاُم الرِهضاِء وَ مَ وَ  يُّ يارِ تِ ْوِعي اَّلخْ ُم الطَّ صاِر اإِلسَل تِ فباَّلخْ 
  هَ مياَن ِف نَّ اإلِ نِي، ِلَ قِ ْلُم اليَ يُث عِ ن حَ اإِليقاِن مِ وَ 

َ
َن ِر مِ الصَّادِ  بأِ ُق بلنَّ يقاِم التَّصدِ ذا امل

جاَجِة ِضيَء مصباُحُه ِف زُ َأْن يُ  ادُ كَ  يَ قُّ اليقنِي ََّل حَ قنِي وَ نُي اليَ عَ أَمَّا ِق اَلِمنِي، وَ الصَّادِ 
ا مَ بارِي كَ أَمَّا اإِلسلُم اإِلجْ نَي، وَ مِ بِه العالَ رَ يِم لِ التَّْسلِ وِعيِه وَ لُ اإِلْسلِم الطَّ  عدَ ُلوِب إَّلَّ بَ القُ 

نَّ َلِة إِ مْ لُ بِ ِه اآلَن، وَ دِ دَ صَ ا بِ ْسنَ لَ  4اَأْسَلْمنَ وُلوا بْل قُ  وا آَمنَّاُقولُ  ت َ ََّل : وَ اََل عَ ٱّللهُ ت َ  الَ قَ 
ُ بِ دَ يٌم َمْن أَيَّ ظِ ْجِه أَْمٌر عَ يَم الوَ سلِ تَ  اِب اَلِحيِم، ذَ عَ  نْ اُه مِ قَ وَ ِم وَ يْ نَِّة النَّعِ  جَ ُه ِف لَ خَ ِه أَدْ ُه ٱّلله

 5﴾ْجَههُ َن وَ وْ دُ يْ رِ ﴿يُ : اََل عَ اَل ٱّللهُ ت َ ا قَ مَ اِء كَ الرِهضَ  ْعََن ا بَِ هَ ن ْ ُة َمعاٍن مِ دَّ ُه عِ الَوْجُه لَ وَ 
﴾وَ ْم لِ ُمكُ عِ طْ ا نُ ّنََّ إِ ﴿ كَ لِ ذَ كَ َو  ُ قَ اِت وَ  الذَّ ََن عْ ا الَوْجُه بَِ هَ ن ْ مِ ائِِه، وَ ضَ َأْي رِ  6ْجِه ٱّللِه اَل ٱّلله

: اََل عَ اَل ٱهلُل ت َ  الِْلَوِة قَ ََن عْ ، ومنها الَوْجُه بَِ 7﴿ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإَّلَّ َوْجَهُه﴾: اََل عَ ت َ 
﴾فَ ﴿ ا رَي مَ رحيًا غَ شْ تَ و أْتِويًل ريًا وَ سِ فْ ت َ  عاٍن َشَّتَّ ُه مَ ُه لَ جْ الوَ ؛ وَ 8أَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه ٱّللِه
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اإِلْسهاِب، فَِبَناًء عَلى َذِلك وَ ِن اإِلطَناِب ْرَف عَ ، ولكْن لَعدِم اجملاِل قد غَضْضنا الطَّ ابَينًّ 
 كَ لِ ذَ بِ  دَ أَْعظِم منَقَبِة اَلْحراِر، َمْن أُيهِ ضاِئِل الَْبراِر وَ ْن َأَخصِه فَ يَم الَوْجِه أَْمٌر مِ سلِ نَّ تَ إِ 

اَّلطِمْئناِن، َُثَّ أَْردَف ٱّللهُ ُسْبحانَُه وَ يقاِن ِة اإلِ جَ رَ دَ  ى أَْعلَ مياِن التَّامِه ِف ى اإلِ لَ ُوفِهَق عَ 
ُم الَوْجِه ْسَل  يكُمُل إِ َأْي ََّل  ﴿َوُهَو حُمِْسٌن﴾اَل: قَ اِن وَ سَ حْ إلِ ْجِه بِ َم الوَ ْسَل  إِ اََل عَ ت َ وَ 
 ََل ُع إِ َأْن َتدْ  اإِلْحساُن الَِقيقيُّ  ِح اَلْعماِل، َُثَّ الِ صَ اِن وَ سَ إِلحْ  بِ َّلَّ يقيُّ إِ قِ مياُن الَ اإلِ وَ 

ِه إِ  ىلَ ُُتَرِهَض عَ وَ  الُدى َوجُّ ِإََل  يَ دِ هْ ت َ وَ  اَلْعَمىَئ اَلَصمَّ وَ تُ بِْ وَ ، ىالُُفِق اَلْعلَ  ََل الت َّ
ِويهِ  الصِهراطِ   ذا اِلمىول هَ وُم حَ َأنَّ النَّجاَة ُتَ   َشكَّ ََّل ، وَ ىالَبْ هَ  هاِن رَبِهكَ رْ وَِّة ب ُ قُ بِ  السَّ

 ؟ وكذلكىالَور  ََل ِسَن إِ حيُْ َهُه ّللِه وَ جْ سِلَم اإِلنساُن وَ ذا َأْن يُ ن هَ ُم مِ ٍة أَعظَ يلَ ضِ َأيُّ فَ وَ 
يٍل لِ لِه غَ َرَواَء كُ يٍل وَ لِ لِه عَ ْبى شفاَء كُ الكُ  بِهكِ ِة رَ حَْ وَن آيَة رَ كُ َأْن تَ  يُّ يقِ قِ ساُن الَ اإِلحْ 

، هَ َمرجَع كُ رٍه وَ لِه ُمْضطَ ْلَجاَء كُ مَ يٍع وَ فِ لِه رَ كُ   َمعاذَ لِه َوِضيٍع وَ كُ   ذَ َل مَ وَ  ذا ُهَو اَلْمُر لِه ُمْقََتٍ
ُروُر وَ  َب ْ

 الفَ امل
َ

 وُر وَ وفُ يُض امل
َ

ْعُي امل ٌِ ِِ عَ ّبِه لَ نَّ رَ ُر إِ و كُ شْ السَّ   )عبدالبهاء عبهاس( ُفوٌر.   غَ  ي


