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(٩١)

 شر4 �لكلما3: 
بفال�:  فالًنا  يعِد8  عَد8  �لَعْد�: 
 bلو��% �لقاضي  عَد8  بينهما.  سوَّ} 
ضدُّ  �لعْد8ُ:  �نصَف.  %عد�لًة:  عْدًال 
�لعاِ,8ُ �ملرضيُّ للشها,�. %�لَعْد8  �جلوِ�؛ 
 � للحق  �لو�فو�  %�حلكاِ[:  �لقضا�  من 

�حكامهم (�ألقر�).
باحلسن.  �َتى  �حسَن:  �إلحسا�: 
َعِلَمه،  حسًنا؛  جَعله   :Sَلشي� %�حسَن 

%منه: فال� ُيحسن �لقر�Sَ� (�ألقر�).
�لقرَبى: �لقرُ� � �لرَِّحم (�ألقر�).

 S�,�  � �لبخُل  �لفاحشُة؛  �لفحشا�: 
�لزكا� (�ألقر�). 

�ملنَكر: ما ليس فيه ِ�ضى �هللا من قو8ٍ 
(�ألقر�).   � ضدُّ %�ملعر%ُ�  فعٍل،   %�
من   ٦٣ �قم  �آلية  شر$  ��ِجْع  للمزيد 

سو�� �ِحلجر.
َر �? aَكر (�ألقر�). ر
�: تذكَّ تذكَّ

�لتفسـ7: 
لقد �علن �هللا تعاh من قبل �� � �لقر@� 
 ،Sشي لكل  تبياًنا   :Fميز� ��بع  �لكرمي 
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للمسلمني.  %بشر}  %��ة،  %هًد}، 
يليها يسو_  بدَ� من هذ� �آلية %ما  %قد 
تعليم   � �ملز�يا  هذ�  تو�فر  على  �ل��هني 
Rو[   �� �ملحا8  من  �نه  ًد�  مؤكِّ �لقر@�، 

حو8 جناحه �? شك. 
%i� �%8 هذ� �ل��هني مذكو� � هذ� 
�آلية �لC ®ن بصد, تفسPها، %��} �� 
مضموtا ليكفي %حد� إلثباF هذ� �ملز�يا 

�أل�بع � �لقر@�، %iليكم بيا� aلك:
تأمر هذ� �آلية بثال¯ %تنهى عن ثال¯، 
%�لظاهر �� �ألمر باملعر%� هد�ية، بينما 
هذ�  فأصبحت  ��ة؛  �ملنكر  عن  �لنهي 

�آلية ﴿هًد} %��ًة﴾.
�ألخال_  مر�تَب  �آلية  هذ�  بّينت   °
شاملًة  جامعًة  @يًة   Fفصا� بأسرها، 
%مصد�ًقا ��ئًعا لقوله تعاh: ﴿ِتبياًنا لكل 

.﴾Sشي
%تنتهي هذ� �آلية بقوله تعاh: ﴿لعلكم 
 Sكُر �لشيa تذّكر%�﴾ ، %مع� �لتذكر
�% aكُر �هللا %تسبيحه %�د� �؛ فاملع�: 
�لعبا,  %حقو_  �هللا  حقو_  تذكر%�  كي 
%تؤّ,%ها، �% لكي تسّبحو� �هللا %متّجد%� 
�. %مبا �� غاية خلق �إلنسا� تنحصر 
�هللا  حقو_  �الثنني:  �ألمرين  هذين   �
�جلملة  هذ�   Fفصا� �لعبا,..  %حقو_ 
ֲדذ�  عملو�   �ai بأtم   vللنا بشر}  مبثابة 

�لتعليم حققو� غاية خلقهم حتًما. 
فانظر كيف �� هذ� �آلية، �غم ِقصرها، 

 Cل� �ملز�يا  هذ�  كل  على   Sلضو� تلقي 
�,عى ֲדا �لقر@� �لكرمي. %�لو�قع �� هذ� 
�إلWا- �لبليغ ±ة للقر@� %حد� ,%� سائر 
�آلية  هذ�   Fفكلما �ألخر}؛  �ألسفا� 
 Qلك ليس فيها غموa مع% ،� قليلة جدًّ
 � %ال iشكا8، بل �ملع� %�ضح جلّي جدًّ
بأ,´  �ستيعابه  عاقل  يستطيع كل  ¡يث 

تدبر.
ببعض  �آلية  هذ�  فحو}  �تنا8%  %�آل� 
جانبني:   Sشي لكل   �� �علْم  �لتفصيل. 
بد%�  �كتماله  %يستحيل   ،µسل% Wiا¶ 
�كتما8 �جلانبني فيه.. مبع� �نه Wب �� 
يتو�فر � �لشيS ما ال بد من تو�فر� فيه 
ح¸ يكتمل، %�� ·لو مما ال بد من �� 
·لو منه ح¸ ال يقع فيه نقص �% عيب. 
للتعليم  بد  �لدينية، ال  �لنظر  %من %جهة 

�لكامل من �� يتحلى باملز�يا �لتالية:
 ،eقق �لكما8 �لر%حاR ١- �� يأمر مبا

.Qو8 ,%� هذ� �لغرR ينهى عما%
٢- �� ير�عي - لد} َسنِّ قانو� عا[ 
%�قو�ًما  �فر�ً,�  بل  قوًما   %� فرً,�  ال ·ص 
مبختلف  �لبشرية  �لطبائع  كل   -  �Pكث
من  iنسا�  كل  يتمكن  ¡يث  �نو�عها 

�لعمل به حسب �ستعد�,�.
٣- �� يكو� صاًحلا للعمل به ح¸ ال 
يؤ,? hi فسا, ,ين �لناv �% ُخلقهم �% 

عقلهم �% حضا�ִדم.
 �Pلقد ¦ع �هللا � � هذ� �آلية �لقص

��ئًعا؛  للكما8 ¦ًعا  �لثالثة  �أل%جَه  هذ� 
�لعد8  �لثال¯:   FابياWباإل �مر  فقد 
عن  %tى  �لقر�،   ?a  Sيتاi% %�إلحسا� 
%�ملنكر   Sلفحشا� �لثال¯:   Fلسلبيا�

%�لبغي. 
 �� منه  %�ملر�,  �لتسا%?  هو  فالعد8 
يعامل �ملرS صاِحَبه باملثل؛ فإ�a ظلمه �نتقم 
منه بقد� ما ظلمه ,%� �� يعتد? عليه، 
مبعر%�  عليه   ,ّ� معر%ًفا  به  صنع   �ai%

مثله على �ألقل.
قد   hتعا �نه  يع¼   � �هللا  مع  %�لعد8 
½ل �إلنسا� بنعم كث�P، فعليه �� يؤّ,? 
حق هذ� �لنعم، فال يتيح بأعماله �لسيئِة 
�لفرصَة ألحٍد للطعن � �aته �، �% ال 
%aلك   ،� حقه  هو  ما  �هللا   Pَغ يعطي 
باإلشر�V به، أل� �لشرV ظلم %هو مبثابة 
سلب حق من �حد %iعطائه غ�Pَ، %من 
 Vَلك فقد ±ى �لقر@� �لكرمي �لشرa جل�
 %� �بن  بوجو,  فاالعتقا,  عظيًما.  ظلًما 
-%جة �% شريك هللا تعاh ظلم %خال� 

للعد8.
 ��  hتعا �هللا  مع  �لعد8  من  ليس  كما 
يعز% �إلنسا� hi نفسه �لصفاFِ �خلاصة 
�لوحي  iنز�8   �i فمثًال   .hتعا باهللا 
%�لشر¿ من �ختصا¾ �هللا تعاh %حد�، 
%لو �� �حًد� �,عى �نه هو ُينـز8 �لوحي 
(قر�   "Sلبها�" �,عى  مثلما  �لشر¿   %�
�نه  بديع ¾ ١٨١ %١٨٨).. فال شك 
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·الف مبد� �لعد8. %�لو�قع �� �إلنسا� 
 Vللشر بقي  ملا   hتعا �هللا  مع  عد8  لو 

%�لكفر %�لعصيا� من �ثر.
 ��  ?� �إلحساُ�،  هو   eلثا� %�لوجه 
تصنع �ملعر%� hi غVP، سو�S �حَسَن 
من  �فضل  %هذ�   .Sسا�  ]� iليك  هو 
�لعد8، %يند�Â حتته �لعفُو عن �آلخرين 
 Fلصدقا�  Sعطاi%  Sلفقر�� %مساعدُ� 
%�,�S �خلدماF �لقومية %ما شابه aلك. 
لتر%يج  �لسعي  �يًضا  �إلحسا�  %من 
 ai %نشِرها،  �ملعا��  %تد%ين  �لعلو[ 
يعو, هذ� على �ألقا�� %�ألباعد بفو�ئد 

.�Pما,ية ¦ة %منافع �%حانية كث
%�لوجه �لثالث هو "iيتاa S? �لقر�"، 
تنفق  كما   vلنا� على  تنفق   ��  ?�
 vَلنا� تعامل   ��  ?� �قا�بك..  على 
ير�, به  �لقريُب قريَبه. %ال  يعامل  كما 
�ملع�  بل  aكر�،  سبق  �لذ?  �إلحسا� 
تلقائية  طبيعية  مبحبة   vلنا� تعامل   ��
 �� aلك  مقابل؛   ?�  �  Pتفك ,%منا 
من   hi باإلحسا�  يرّ,  حني  �إلنسا�، 
على   ,ّ� لو  �نه  يفكر  قد  iليه،  �حسن 
به  لكسب  منه  �خذ  مما  بأفضل  Lسنه 
يفّكر- حني   %� %ثناSهم،   vلنا� مدَ$ 
�لعمل  هذ�   ��  - خطأ�  ألحد  يغفر 
%سيجعله  �لعد�%�  قلبه  من  سيمحو 
�أل[  تبديه  ما  %لكن  معيًنا.  له  صديًقا 
 ��a تشوبه لولدها ال  %تفاٍ�  من حبٍّ 

 ،Sملقابل %�جلز�� � Pمن شو�ئب �لتفك
 eلتفا�  $%� iال  حبها   S��% ليس  بل 
تفّكر �  ال  �ملر��   �i �لولد.  � خدمة 
�إلجنا� من �جل �� ·دمها �بنها، بل 
عاطفتها   hi يرجع  لإلجنا�  حبها   �i
�لطبيعية �� ُترَ-_ %لًد� ح¸ تسهر على 
�عايته %خدمته، %غذ�ئه %كسائه، %�� 
ال  فاأل[  �يًضا.  �%ال,�  لترعى  تز%ِّجه 
تريد �أل%ال, لكي ·دموها، %iمنا لكي 
مبثل  �ملعر%َ�   Sملر� فعل  فلو  Æدمهم. 
حسنة،  �فضل  عمل  فقد  �لعاطفة  هذ� 
�لد�جة � �خلF�P فقد  بلغ هذ�   �ai%
 hتعا �هللا  �ُخللقي. %كأ�  كيانه  �كتمل 
ينصحنا هنا: �ai كنتم قد تعو,مت على 
فعل �إلحسا� ¡يث صا� �لعطاS �حبَّ 
حتو-%�   �� فعليكم  �ألخذ  من  iليكم 
�آل� مرتبة �على منها، %�نظر%� hi �فر�, 
�جلنس �لبشر? ¦يًعا %كأtم �%ال,كم، 
 � eح¸ تفيض قلوبكم بعو�طف �لتفا
خدمتهم كما يفيض قلب �أل[ مبشاعر 

خدمة %لدها.  
تعليم  �عال�  �ملذكو�  �لتعليم   �i
Wiا¶ %ال َجَرَ[ �� �لقر@� قد �%َجَز � 
�لفاضلة  �ألخالَ_  �ملختصر�   Fلكلما�

Èميع �شكاBا. 
%لنتذكْر هنا �� حقو_ �هللا � تنتهي 
 �� �ملستحيل  من   ai �لعد8،  حد   hi
يعامل �إلنسا� �بَّه على سبيل �إلحسا� 

يتعلق  فيما  %لكن  �لقر�،   ?a  Sيتاi%
بب¼ جنسه فهو مأمو� بأ� يعاملهم على 
 ?a  Sيتاi% %�إلحسا�  �لعد8   vسا�
 Vلسلو� فالنوعا� �ألخ�P� من  �لقر�؛ 
 �% .hصا� �لعبا, فقط ,%� �هللا تعاÆ
هذ� تنبيه �نه ال منا¾ لإلنسا� للوصو8 
 Sسد�i هللا %�لظفر برضو�نه � من� hi
 Sيتاi% �عبا,�؛ %كأ� �إلحسا hi Pخل�
�هللا   hi للتقر�  ُسّلما�  �لقر�   ?a

  .hتعا
بّين �هللا �  �لتعليم �إلWا¶  بعد هذ� 
عن  �يًضا  tى  حيث   µلسل� �لتعليَم 
ثال¯ من �ملسا%Ê؛ %aكر � صد��ִדا 
 Sَ�-i  Fْكرaُ  �ai  - تع¼   Cل�  Sَلفحشا�
iال  ֲדا  يعلم  ال   Cل� �لسيئُة   - �ملنكر 

مرتكبها فقط. 
 Cل� �لسيئة  %هي  �ملنكر  عن  tى   °
يّطلع عليها �آلخر%� �يًضا %يكرهوtا، 
مباشر  ضر�   hi ��تكاُبها  يؤ,ِّ   X  �i%
%ما  %�لكذ�  �لسبا�  مثل  ¡قوقهم.. 
شابه aلك. %قد ّ±اها ﴿�ملنكر﴾ ألtا 

ُتلحق بالناaً� v} نفسانيًّا.
هضم   ?� ﴿�لبغَي﴾  aكر   �Pًخ�%
حقو_ �آلخرين، %هو بالطبع مما Rّس 
يتضر�%�  كما  %َيكرهونه،   vلنا� به 

منه. 
 Sمن سو �لدنيا  ما �  �� كل  %�حلق 
�لثالثة  �ألنو�¿  ينحصر � هذ�  %فسا, 
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من �لسيئاF؛ فإما �� تكو� سيئة خفية 
عن �عني �آلخرين، �% تكو� مما �ai �ّطلع 
 X �i% eّنفسا {a� صاֲדم� vعليه �لنا
يصبهم �a} @خر مباشر؛ �% تكو� من 
�لسيئاF �لC تبلغ من �لفد�حة %�لبشاعة 
حيث تضّر �لبعَض ضرً�� نفسانيًّا، كما 
تؤ,? hi هضم حقو_ �لبعض �آلخر.

�لكامل  �لتعليم   �i قبل  من  قلُت  لقد 
�لذ? هدفه تلبيُة �حلاجاF �إلنسانية بكل 
�نو�عها ال بد له من �� ير�عي �لطبائَع 
�يًضا  �لشر�  هذ�   �i%  ،Sلبشرية ¦عا�
�ملذكو�   µلسل� �لقر@�  تعليم  متوفر � 
 Sلفحشا�  � يقع  من   vلنا� فمن  هنا. 
%لكن يكر� �� يظلم �حًد�، %منهم من 
يهضم �مو�8 �آلخرين ظلًما %لكنه يكر� 
�مو�8  يسلب  ال  من  %منهم  �لكذ�، 
�ملعاصي  يرتكب  %لكن  ظلًما   vلنا�
�ألخر} من بغض %ِغيبة %منيمة %غPها. 
 Fقد حصر � هذ� �لكلما hهللا تعا�%
 Ê%ملسا� �نو�¿  كلَّ  �لثال¯  �ملوجز� 
�لC ميكن �� تصد� عن �? صنف من 
صنو� �لطبائع �لبشرية، مثلما ½ل من 
باستخد�[  �نو�عها  بكل   Fِحلسنا� قبل 
%�إلحسا�  ﴿�لعد8  ثال¯:   Fكلما

%iيتاa S? �لقر�﴾. 
 Fلكلما� ֲדذ�   hتعا �هللا  هد�نا  كما 
لتجنب  �لطبيعي  �لطريق   hi �لوجيز� 
 hتعا فإنه   .F�Pخل� %لفعل   Ê%ملسا�

بد�   Fحلسنا�  %�  Fلسيئا� aكر  عند 
باأل,´ منها ° �ألعلى %هلّم جرًّ�؛ %قد 
�لتحلِّي   ,��� من   �� على  بذلك  نّبَهنا 
مقا[  �ّ%ًال  ُيحر-   �� فعليه   Fباحلسنا
�لعد8 ° �إلحسا� ° iيتاa S? �لقر�؛ 
%َمن ���, �لتخلص من �ملعاصي فليحا8ْ%ِ 
aلك  فعل   �ai% �لبغي،  جتنَُّب  �ّ%ًال 
�ستطا¿ �جتناَ� �ملنكر، %Æ �aiلص من 

 .Sلفحشا� Vملنكر قد� على تر�
كا�  من   �� �لترتيب  ֲדذ�  نّبه  كما 
�لقر�" عليه ��   ?a Sيتاi" ]َحائًز� مقا
يسعى كل �لسعي للثباF � هذ� �ملقا[، 
"�إلحسا�".  ,�جة   hi منه  هبط  %iال 
عليه  "�إلحسا�"  مقاَ[  يتبّو�  كا�  %من 
مقا[   hi سقط  %iال  حذ��  يأخذ   ��
يفر$  ال   �� Wب  كذلك  "�لعد8". 
�حد %يقو8 � نفسه iنه ال يرتكب iال 
� ملرتكب  "�لفحشاai ،"S من �لسهل جدًّ
 � bيقع � "�ملنكر" %بالتا �� Sلفحشا�

"�لبغي".
تعاh ֲדذ�  �هللا  لفت  لقد  %باالختصا� 
�إلنسا�   ��  hi �ألنظاَ�  �لر�ئع  �لترتيب 
�صغر  بفعل   Pخل�  hi �حلته  يبد� 
 ��%  ،Fلسيئا� �ك�   Vبتر%  ،Fحلسنا�
فمن  ّلم،  �لسُّ كمثل  هذ�  ِكفاحه  مثل 
بد  ال   Pخل� صر$  على  �لصعو,   ,���
 Fجا�, h%� يضع قدمه �%ًال على ��
�لسلم فما فوقها؛ %من كا� قد %صل 

hi قمة �لسيئاB� ,���% Fبو� منها فال 
جر[ �نه سيضع قدمه �أل%h على عليا 

,�جاF �لسلم، %ينـز8 تد�Wيًّا.
تو�فرها  من  بد  ال   Cل� �لثالثة  %�مليز� 
� �لتعليم �لكامل هي �� يكو� صاًحلا 
 �i% به،  �لعمل  يستطيع  للجميع ¡يث 
�آلية  هذ�   � �ملذكو�   e@لقر� �لتعليم 
يفي ֲדذ� �لشر� �يًضا، فبالرغم من �نه 
تعليم ساٍ[ �فيع iال �� كل iنسا� ميكن 
%طبقته.  مستو��  كا�  �يًّا  به  يعمل   ��
فال هو يكتفي بالدعو� hi �لنو¿ �أل,´ 
عن  �لنظر  ا  غاضًّ فقط   Fألخالقيا� من 
iطفاS غليل �لطاLني �a hi%� �ألخال_ 
قمة   hi يدعو  هو  %ال  �لفاضلة، 
 Sلضعفا� يبقى  ¡يث  فقط   Fألخالقيا�
Lر%مني من كسب �خلP؛ بل يبني كل 
�ملد��Â من �خلP %�لسوS، لكي يساعد 
�لسيئاF، %يعني   Vتر �لسوS على  �هَل 
 ai ؛Fعلى �لترقي � �حلسنا Pهَل �خل�
ال جد%} من �� نقو8 ملن هو غا�_ 
من  تبلغ   �� عليك   Ê%ملسا� %حل   �
�لصال$ ¡يث تكو� سنًد� للدنيا كلها 
أل�  ¦يًعا،   vللنا �أل[  مبثابة  %تصبح 
 Pلصغ� نعّلم   �� ®ا8%  �ننا  يع¼  هذ� 
 Âَمنها Sلذ? ال يز�8 يتعلم �أللف %�لبا�
بلغ  قد  ملن  قلنا  لو  %باملثل   .Pملاجست�
مقاًما عالًيا � �لصال$: ال ÆرÂ على 
�لقانو�، %ال تعتِد على �حد، %ال تظلم 
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يتأتى  iمنا  مهزلًة.  هذ�  قولنا  لُعّد  �حًد�، 
 � �لغا�_  لتخليص  سعينا   �ai �إلصال$ 
�لذ? بد�  �ما  �لكبائر �%ًال،  �ملسا%Ê من 
من  لتحذير�  ,�عي  فال   Pخل�  � �لترقي 
�ملسا%Ê �لعا,ية ألنه قد Æلى عنها سلًفا، 
�لعظا[.   Fحلسنا�  hi توجيهه  Wب  بل 
%كل هذ� �ملز�يا موجو,� � هذ� �لتعليم 
�لقر@e، فإنه يهد? hi �حلسناF كب�Pִדا 
 Fلسيئا� من  %Rذ�  �يًضا،  %صغ�Pִדا 
كبائرها %صغائرها، كما �� كل iنسا� 
يفهم   �� �يًّا كا� مستو�� - يستطيع   -

هذ� �لتعليم %يعمل به.
%جدير بالذكر �� �هللا تعاh قد aكر هنا 
%�لشر..   Pخل� من  لكل   Fجا�, ثال¯ 
�? ست ,�جاF باملجمو¿؛ aلك ألننا 
كل   �� �يًضا  �لطبيعية  �لنو�ميس   � جند 
�كتماله بست مر�حل من  قبل  شيS ميّر 
�لكامل  �ملنهج  تبني  �آلية  فكأ�  �لتطو�. 
لطالب �لر%حانية �لذ? �ai �كمل ,��سته 
نا8 �لشها,� � �لكما8 �لر%حاe. فعلى 
�لغا�قني � �آلثا[ �� يسعو� �%ًال للتخلص 
منه  فإÆ �aلصو�  من مستنقع ﴿�لبغي﴾، 
 ° ﴿�ملنكر﴾،  من %حل   Â%للخر سعو� 
 ،﴾Sعليهم �� ·رجو� من غبا� ﴿�لفحشا
﴿�لعد8﴾،   ?,�% حد%,   hi ليصلو� 
﴿�إلحسا�﴾،  ¡ديقة  مير%�  %بعدها 
ليصلو� بعد aلك hi �لبستا� �لذ? جتر? 
فيه عيو� ﴿iيتاa S? �لقر�﴾، ° يدخلو� 

�جلنة �لفيحاS �لغناS؛ %hi هذ� �ملع� نفسه 
�قد�[  "�جلنة حتت  بقوله:   �  µلن� �شا� 
�لثامن  �لبا�  �لعما8:  �ألمهاF" (كنـز 
�آلية  هذ�  أل�  �أل[)،  �لو�لدين،  بر   �
 Cلقر�" - �ل� ?a Sيتاi" تبني �� مرحلة
تأمرنا مبعاملة �لناv معاملَة �أل[ بولدها- 
 ،eلر%حا� �لكما8  من  مرحلة  @خر  هي 
%بعدها يدخل �إلنسا� �جلنة. %�جلنة مقا[ 
 F�a  � %يتفا´  يستغر_  �لذ?  �لذ�كر 
�لبا�Ê تعاh، %يصبح قلبه عرًشا هللا �، 
بالصلة  �حلبيب  مع  �ملحب  يتحد  حيث 

�لوثقى ال �نفصا[ Bا. 
 � �آلية  هذ�   �Sقر� �لُسنَّة  %من  هذ�، 
من   8%�% ¦عة،  كل  من  �لثانية  �خلطبة 
بن عبد  �لسنة هو سيدنا عمر  سنَّ هذ� 
 Sب¼ �مية (تا�يخ �خللفا Sلعزيز �حد خلفا�
�لعزيز)؛  عبد  بن  عمر  aكر  للسيوطي: 
�%�ئل �إلسال[  منذ  �ملسلمني   �� يع¼  مما 

كانو� يد�كو� عظمة هذ� �آلية. 
i� �لنصا�} يضيقو� ֲדذ� �آلية �aًعا، 
�ملسلمني   �� "%ير?"  �لقسيس  قا8  ح¸ 
يقا�نوها   �� عليهم  عبًثا،  ֲדا  يتفاخر%� 
�لر�َّ  "حتبُّ   :bلتا� �ملسيح  �بنا  بتعليم 
َهك ِمن كل قلبك %ِمن كل نفسك  iلـَ
 h%هذ� هي �لوصية �أل .Vِمن كل فكر%
%�لعظمى. �لثانية مثُلها: حتّب قريَبك (�? 
جاV�َ) كنفسك (م¸ ٢٢: ٣٧ - ٣٩)" 

(تفسP �لقر@� لÍ "%ير?").

�لذين  هم  �لنصا�}   �� �حلق  %لكن 
عبًثا،   � �ملسيح  بتعليم  يتباَهو� 
بل  �لقر@�،  تعليم  %بني  بينه  شتا�   ai
يعّلمه  ما   S�-i  h%أل� �خلطو�  مبثابة  هو 
�لقر@�. ال جر[ �� �ملسيح � عّلمهم: 
%ِمن  قلبك  كل  ِمن  Biك  �لر�  "حتب 
%لكن   ،"Vفكر كل  %ِمن  نفسك  كل 
%�لنفس  �لقلب  لنا  %هب  �لذ?  َمن 
 Sألشيا� �َهللا ֲדذ�  �حببنا  فمهما  %�لفكر؟ 
 hفلن يتجا%- حبُّنا لـه  سبحانه %تعا
"�لعد8"  كلمة  %لكن  �لعد8.  ,�ئرَ� 
على  تنطو?  �لكرمي  �لقر@�   � �لو��,� 
�إلجنيلي،  �لتعليم  هذ�  من  �%سع  مدلو8 
 hi باإلضافة   -  �Pكث  Sشيا�  Vهنا أل� 
�لقلب %�لنفس %�لفكر - Wب �� يبذBا 
�إلنسا� � سبيل �هللا تعاh مثَل �لعو�طف 
 X �aفإ .Fلرغبا�% Sألحاسيس %�ألهو��%
يكن �هللا �حبَّ hi �إلنسا� من كل ما 
سو�� � فال ميكن �� يكو� عا,ًال � 
حق �هللا تعاh. ال شك �� حبَّ �ملرS �بَّه 
ِمن  %لكن  نفسه شيS ¦يل،  من  �كَثَر 
من  iليه  �حبَّ  �%ال,�  يكو�  َمن   vلنا�
نفسه %قلبه �يًضا، %منهم من يكو� عزُّ� 
%كر�مته �حبَّ iليه من نفسه ح¸ iنه ال 
يتر,, � �� يضحي ¡ياته حفاًظا على 
كر�مته. ai� فجملة: "حتب �لر� Biك 
من كل قلبك %من كل نفسك %من كل 
�لكاملة  �ملحبة  مع�  تؤ,?  ال   "Vفكر
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%�لتضحية بكل �شكاBا %مفهومها كما 
تؤ,يه كلمة "�لعد8" �لو��,� � �لقر@�. 
%لقد حث �هللا تعاh � على �لتضحية 
 � �شكاBا  بسائر  %�لعو�طف  باملشاعر 
�لكرمي حيث  �لقر@�  مو�ضع �خر} من 
%�بناÎكم  @باÎُكم  كا�   �iِ ﴿ُقْل  قا8: 
%عشPُتكم  %�-%�ُجكم  %iخو�ُنكم 
َتخَشو�  %ِتجا�ٌ�  �ْقَتَرْفتموها  %�مو�8ٌ 
َكساَ,ها %َمساِكُن َترَضوtا �حبَّ iليكم 
ِمن �هللا %�سوِله %ِجهاٍ, � سبيله فَتَربَّصو� 
ح¸ يْأَ¤ �هللا بأمِر� %�هللا ال يهِد? �لقوَ[ 

�لفاسقني﴾ (�لتوبة:٢٤). 
هنا  بّين  قد  �لقر@�   �� كيف  فانظر 
كل  عند   � �هللا  حب  ملعرفة  مقياًسا 
�لشعوُ�  يكو�  من   vلنا� فمن  iنسا�. 
باإلحسا� عند� قويًّا فيكو� @با�Î �حبَّ 
 �i :سو�هم، فقيل له Sليه من كل شيi
كا� @باVÎ �حبَّ iليك من �هللا تعاh فلم 
تصل hi ,�جة �إلميا� بعد. %منهم من 
�لنسل �كثر  يستوb عليه حب �ستمر�� 
من �? شيS @خر، فيكو� �%ال,� �حبَّ 
كا�   �i %ألمثاله:  له  فقيل  iليه،   Sشي
�بناÎكم �حبَّ iليكم من �هللا � فلستم 
من �هل �إلميا� �ملقبو8. %منهم من Rبو� 
iخو�نكم  كا�   �i Bم:  فقيل  �حز�ֲדم، 
�حبَّ iليكم من �هللا � فلستم من �هل 
�إلميا� �حلقيقي. %منهم من يكو� مغلوًبا 
بيد �لشهو�، فقيل له: X �i جتعل حبَّك 

تفو-  فلن   � تابًعا حلبك هللا  لز%جك 
برضو�نه. %منهم من يؤثر عشPته على 
كل شيS @خر، فقيل له: X �ai حتب �هللا 
� �كثر من حبك لقبيلتك فلن حتظى 
بقر� �هللا تعاh. %منهم من يضّن باملا8 
نفسه  من  عليه  �عزَّ  ماله  يكو�  ¡يث 
�لذين   Sلبخال� فُهناV كثP من  %%لد�، 
�,F ֲדم �لشقا%� لد�جة �tم X ينفقو� 
فماتو�  �ملرضى،  �%ال,هم   Âعال على 
ملثل  فقيل  �ملرQ؛  @ال[  يقاسو�  %هم 
هؤالS: عليكم �� تؤثر%� حبَّ �هللا على 
�ملاi% 8ال لن حتر-%� مقاًما �فيًعا  حب 
� �لصال$ %�لتقو}. %منهم من يقّد[ 
كل  على  �لقو[  %خدمة  �لوطن  حبَّ 
�لوطن  حب  ,�ئًما:   ,,ّPف سو��،  �مر 
من �إلميا�، مثلما حد¯ � بال,نا iبا� 
�Bجر�حيث ترV مئاF �آلال� �%ال,هم 
%,يا�هم %عقا�هم %�مو�Bم باسم حب 
�لوطن  كا�   �ai  :SؤالB فقيل  �لوطن، 
%�لبلد �حبَّ iليكم من �هللا � فلستم 

من �ملؤمنني. 
هذ� هو �لشر$ �لوجيز لكلمة "�لعد8" 
كما بّينه �لقر@� �لكرمي. فشتا� بينه %بني 
�لتعليم �إلجنيلي �لقائل: "حتب �بك ِمن 
كل قلبك %كل نفسك %كل فكرV؟" 
�لتعليم  هذ�  من   eلثا�  Sجلز� �ما 
 (Vجا� ?�) إلجنيلي فهو: حتبُّ قريَبك�

كنفسك." 

فأ%ًال: i� �لقو8 "%�لثانية مثلها" ·الف 
�لعقل. ال شك �نه تعليم ها[، %لكنه ال 
بتاًتا،  �لد�جة   � �أل8%  �لتعليَم  يسا%? 
أل� �هللا تعاh ال بد �� يؤَثر على كل ما 
سو��. فهل تع¼ كلمة "%�لثانية مثلها" �نه 
من  حكٍم  مع  �جلا�  �غبُة  تعا�ضت   �ai
�جلا�  �غبة  xالف  فال   hتعا �هللا  �حكا[ 
قائلني: i� حب �هللا %حب �جلا� سّيا�! 

فأيهما يستحق �لترجيح %بأ? ,ليل؟
يفو_  ال  �إلجنيلي  �لتعليم  هذ�   �i  °
"�لعد8َ"، ألنه يأمر كل iنسا� بأ� Rب 
جاَ�� متاًما كما Rب نفسه هو، %هو ما 
يسميه �إلسال[ "�لعد8َ"، �% "�إلحساَ�" 
على �سخى �لتقدير. %لكن �إلسال[ يريد 
�� يرفعنا hi مقا[ �±ى من aلك، فيأمرنا 
�لناv معاملة تكو� نزيهًة من  �� نعامل 
 ،Sنتظا� �ملقابل %�جلز��  %� Sلريا� شو�ئب 
ِمن  لولدها  �لC هي �شد حبًّا  �أل[  شأَ� 
حّبها لنفسها، فتضحي بر�حتها من �جل 

��حته مبنتهى �لبشاشة %�لسعا,�.
�لقر@�  يقدمه  مما  �إلجنيل  تعليم  �ين   °
�لكرمي هنا من تعليم جامع؟ فإنه قد �مر 
باخلt% Pى عن �لشر مع aكر ,�جاִדما 
�لطبائع  ش¸  مر�عًيا  �لطبيعي،  بترتيبها 
�لبشرية، %لكن �إلجنيل قد غّض �لطر� 
عن هذ� �ألمو� �Bامة كافًة. فال جر[ �� 
�لقر@� �لكرمي هو �جلامع %�لكامل  تعليم 

%�أل±ى %�لصاÑ للعمل.
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