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 حضر	 مر¿� بش$ �لدين �مو/ �د
�ملصلح �ملوعو/ �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد� �

:�'A/ من

في 
حا� �لقر��

(سوA	 �حلجر)

ِفيَها  َ!َ�ْلَقْيَنا  َمَدْ�َناَها   %َ
﴿َ!�َألْ

َشْيٍ*  ُكلِّ  ِمْن  ِفيَها  َ!َ�ْنَبْتَنا  
َ!�ِسَي َ

َمْوُ�!4ٍ﴾ (٢٠)

شر9 �لكلما5:
�ملديو1َ:  مدَّ  بَسطه.   :¾ مدَّ مد�ناها: 
'مدَّ  طاله.  عمَر¾:  �هللا  مدَّ  مَهَله. َ
�لشيَ�: جَذبه. 'مّد �لقو6َ: صاG Aم 
�للسا1:   ¥' بنفسه.  غاَثهم ' مدً/� 
فيها   �َ/¿  ���  :� مدًّ  �َAأل� مد/� 
تر�ًبا ' ºاً/� من غ$ها، فيكو1 عمَر 

Gا 'كثَر Aَيًعا لزAعها (�ألقر�).
مو�!4: 'َ¿نه '¿ًنا: �Aَ¿ ثقَله 'خّفَته 
"�ألسا�":   ¥' يعا/له.  مبا  '�متحنه 
َ'َ¿ْنُت �لشيَ� 'Aََ¿ْنُته 'َثَقْلُته: ��� Aُْ¿َته 
بيد� لتعر� '¿نه. ''َ¿1 متَر �لنخلة 
(�ألقر�).   ¾Aحَز' خَرصه  '¿ًنا: 
مت  �لذ�  A؛  �ملقدَّ �ملو¿'1:  فالشي� 

'¿ُنه؛ �ملتناسب �ملتالئم.

�لتفسـ;:
 لقولـه تعا� ﴿'�أل�A مد/ناها﴾ 
معنيا1: �أل'?: لقد فرشناها لتتال�6 مع 
�لنا�.. � 'ّسعناها كثً$�  حاجا� 
èيث ��ا - Aغم كو�ا مستدير	- ال 
ُتعيق عيَش �إلنسا1 عليها، بل �نه ال 

يشُعر باستد�Aִדا صًال. 

!اية الوحي اإل�ي!اية الوحي اإل�ي
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ما/. �لك  '�لثا�: لقد ¿ّ'/ناها بالسَّ
 �ٍ�Aقد تستمد  تز�?  ال   �Aأل�  1
جديد	 من �ألجر�6 �ألخر¬، بل لقد 
ثبَت علما� �لفلك نه ال تنفك تسقط 
هذ¾  من  /قيقة   ��A�  �Aأل� على 
 �Aأل� حجم  به  يزيد  مما  �ألجر�6، 
�خلاAجي  �لسما/  'هذ�   ،Aباستمر�

يزيد ¥ طاقاִדا ¿يا/	 كب$	.
 �Aأل� تكو1  �لسما/،  جانب   ��'
èاجة �� �ملا�، 'لذلك قا? �هللا � 
 Áبعد¾: 'جعلنا فيها �جلبا? �لثابتة �ل
هذ¾  تّدخر  'هكذ�  بالثلو¸،  حتتفظ 
كب$	  بذخ$	  �لدنيا  ألهل  �لثلو¸ 
للميا¾ �لÁ تصل عR �أل�اA �� ¡تلف 

قطاA �أل�A 'تر'يها. 
من  فيها  نبْتنا '﴿ تعا�  �هللا  قا?   «
 ëتع '�إلنبا�  مو¿'1﴾.  كل شي� 
 ëتع' ،�Aلنبا� من �أل� ُ̧ لغًة �خر�
 ¥  /A' حيث  �لشي�..  تنميُة  ·اً¿� 
�لقر1Õ �لكرمي عن �لسيد	 مرمي عليها 
 ?Õ)﴾حسًنا نباًتا  نَبَتها '﴿ �لسال6 
كلمة   �/A' 'قد   .(٣٨ عمر�1: 
خلقنا  �أل'?:  باملعنيني:  هنا  �إلنبا� 
لسد  مناسب  شي�  كل   �Aأل�  ¥
حاجا� هلها، ' ال نز�? ننّمي �لك 
�لشي�، '�لثا�: ننا خرجنا فيها كلَّ 
ننّميه.   ' مناسب  معني   Aبقد شي� 
1 �هللا تعا� عاÚ �لغيب.. يعلم ما  �

 .Aبأ� مقد�' �Aلذ� حتتا¸ �ليه �أل�
فكلمة ﴿مو¿'1﴾ تش$ �� نه تعا� 
ا  قد خلق فيها كل شي� مناسب كمًّ

'نوعا.
 1 هي  قبلها  مبا  �آلية  هذ¾  'عالقة 
�هللا � قد حتدÄ من قبل عن نز'? 
على  '/ّلل  '�ايته،  �لكرمي   1Õلقر�
هذ¾ �حلماية غ$ �لعا/ية بضر� مثا? 
�� صلة بالسما�. '�آل1 ضر� مثاًال 
�ننا قد  باأل�A 'قا?:  Õخر �� صلة 
عا/ية  غ$  بوسائل  يًضا  ¿ّ'/ناها 
قد�Aִדا.  'تنّمي  �لضعف  من  حتميها 
'بعض هذ¾ �لوسائل خاAجية 'بعضها 
 Áل� ��Aخلية مثل: ١- �ملو�/ '�لذ�/
تسقط عليها من �لسما�؛ ٢- �جلبا?؛ 
'هذ�  �لد�خلية.   �Aأل�  ��Aقد  -٣
يتقو¬  فإنه  يًضا،  �لوحي  حا?  هو 
باملد/ �لسما'�، 'يعمل ئمُة �ملؤمنني 
�لذ�تية  �اسنه   1 كما  �ايته،  على 
 �� �لطبقا�  كل  من  �لنا�  جتذ� 

معاAفه.

َ!َمْن  َمَعاِيَش  ِفيَها  َلُكْم  ﴿َ!َجَعْلَنا 

َلْسُتْم َلُه ِبَر�ِ�ِقَني﴾ (٢١)

شر9 �لكلما5:
 Áل� َمعاِيَش: bع معيشة، '�ملعيشة: 

ما  '�ملشر�؛  �ملطعم  من  ֲדا  تعيش 
تكو1 به �حليا	 'ما ُيعاÆ به من طعا6 
من  فيه   Æيعا  ' ُيكَسب  مما  'Ìو¾ 

مكا1 '¿ما1 (�ألقر�).

�لتفسـ;:
 يقو? �هللا تعا�: لقد جعلنا لكم ¥ 
نو�  �لوسائل �لÁ تعيشو1  �Aأل�
 Àح �لر¿^  فيها  جعلنا  كما  ֲדا، 
�لنا�   Aيقد ال   Áل� �لكائنا�  لتلك 

على تز'يدها بالغذ��.
على  بفضله  �إلنسا1  يّدعي 
�حليو�نا� �ألخر¬، 'لكنه يتكبد ¥ 
كسب A¿قه مشقًة 'عناً�، بينما جتد 
حيو�نا�  من  �حلية  �لكائنا�  هذ¾ 
ال  �لباليني  تبلغ   Áل�  - 'حشر�� 
ًر�. 'هذ�  �ملاليني - غذ��ها مهيًَّئا ميسَّ
/ليل على 'جو/ ��� عليا ال ¦فى 
عليها � من ¡لوقاִדا، �� ال ير¿قها 

�إلنسا1، '�منا ير¿قها �هللا �.
نه  هي  قبلها  مبا  �آلية  هذ¾  'عالقة 
 ¥ �إلنسا1   1  �� هنا  ينّبه  تعا� 
�لر'حا�  �لغذ��   �� /�ئم  �حتيا¸ 
�لنا� ¥ عصر معني ال  يًضا، أل1 
عصر  هل  يزّ'/'�   1 يستطيعو1 
Õخر بغذ�� A'حا� مناسب؛ 'لذلك 
 A'مبر تتغ$  �إلنسانية  �لعلو6  جتد'1 
�لوحِي  نز'?  /'�عي  فمن  �لزمن. 
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�� �ملعا�A �لو�سعة 'حفِظه نه لو 
ُتر� �ألمر ¥ يد� �لنا� ملا �هتمو� 
�لقا/مة  لألجيا?  �لر'حا�  بالر¿^ 
بًد�، بل ألخضعو� 'حَي �هللا للظر'� 
عصرهم،   ¥ �لسائد	  '�لعلو6 
'بالتا� يظل �لذين يأتو1 من بعدهم 
أل1  �لظلما�،   ¥ تائهني   ¬Aحيا
غليلهم،  تشفي  ال  �لسابقة  �لعلو6 
ال  �ملشوَّ¾  �لسابق  �لوحي   1 كما 
فكأ1  �ملتجد/	.  حاجاִדم   Ûيل
�لر¿^  هّيأنا  ننا  كما  يقو?:  �هللا 
ال   ' ُتطعمو�ا  ال   Áل� للحيو�نا� 
كذلك  �طعامها..  على   1'Aتقد
ما   �Õلقر� �لوحي  هذ�   ¥ �ّ/خرنا 
لألجيا?  �لر'حا�  �لغذ��  سيهيئ 
على  �أل'لو1   Aيقد ال   Áل� �لقا/مة 
�مد�/ها به. عندما متس حاجتـهم 
�هللا  يفتـح  سو�  �لر¿^  هذ�   ��
ليأخذ'�  �لذخـائر،  هذ¾  Gم   �

منها نصـيبهم.
 �� علينا!  �هللا  منة  كب$	  هي  كم   
�د'/	  �لقرÕنية   �Aملعا� كانت  لو 
�لغذ��  لعاñ طال�  باملاضي  ¡تصة 
�لر'حا� �ليو6 معانا	 شديد	، 'لكن 
�لوحي   Úَعا بفضله  جعل  قد  �هللا 
�لقر�Õ '�سًعا مثل �لعاÚ �ملا/�، بل 
'َسَع منه، فال يز�? يز'/نا ¥ كل 

عصر مبعاAفه �جلديد	.  

َخَز�ِئُنُه  ِعْنَدَنا  Nِالَّ  َشْيٍ*  ِمْن   4ْNِ!َ﴿

(٢٢) ﴾Oٍَمْعُلو 
ُلُه Nِّال ِبَقَدٍ َ!َما ُنَنزِّ

شر9 �لكلما5:
نا¿ًال.  صّير¾  نزله:   :Qننـّز
'نز?  �ملنا¿َ?.  نزGم  �لقو6َ:  'نز? 
Gا   Aقّد �لِعَ$:  'نز?  Aّتبه.  �لشيَ�: 
تدA½يًّا  يكو1  '�لتنـزيل  �ملنا¿َ?. 

(�ألقر�). 
من  �هللا   ¾Aيقّد ما   :Aلقَد�  :
َقَدٍ
 	/�Aلقضا�؛ 'عّرفه بعُضهم بأنه �إل�
مبلُغ   :Aلقَد�' 'قاִדا.   ¥ باألشيا� 

�لشي�؛ �لطاقة (�ألقر�). 

�لتفسـ;:
�لسابقة،  لآلية   Ñشر �آلية  هذ¾   
 ¬Rك حقيقة  عن  كشفت  حيث 
كل  خز�ئن  �هللا  عند   1 'هي  ال 

�ليها  �لبشر  �نتبا¾  يوجه  نه ' شي�، 
ֲדا.  فينتفعو1  �ليها،  حاجتهم  لد¬ 
 Áل� �ألAضية  �لكنو¿  هذ¾  فكل 
ُتكَتشف �ليو6 كانت موجو/	 فيها 
منذ �لبد�ية. خذ'� مثًال �حلديد، فإنه 
كا1 موجوً/� ¥ �أل�A منذ �لِقد6، 
'لكن Ú يعلم �إلنسا1 بوجو/¾ �ال 
به  علم  'عندما  مديد	،  مد	  بعد 
�نتفع به بكثر	. 'ملا �حتا¸ �إلنسا1 
�حلديَد  �Aكًبا   �Aأل�  ¥ �لس$   ��
'على  �حلجر�  �لفحم  على  عثر 
�لطاقة �لبخاAية، فأصبح هذ� �جلماُ/ 
به حر�ٌ�  يكن   Ú لذ�� �حلديُد   �
كذ'�  'يعمل  ½ر�  حيا	،  'ال 
�حليا	. » ملا ¿�/� حاجا� �إلنسا1 
�لكهربائية.  �لطاقة  �ختر   كثر 
تلقي   �Aتز�? �أل 'باالختصاA، ال 
óز�ئنها ¥ كل ¿من 'عصر èسب 

حاجة �لبشر �ليها.

لـو كانـت املعـارف القرآنية )ـدودة mتصة 
باملاضي لعاu طالب الغذاء الروحاp اليوم معاناة 
شـديدة، ولكن اهللا قد جعل بفضله عاlَ الوحي 
القرآp واسـًعا مثل العاl املادي، بل أوَسـَع منه، 
فـال يزال يزودنـا ? كل عصر مبعارفـه اجلديدة.  
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 يقو? �هللا تعا�: هكذ� متاًما Ìافظ 
 Áل� بكنو¿¾  'Ìتفظ  �لوحي  على 
شيًئا  �لبشر  حاجا�  'فق  ننـزGا 
فشيًئا. فال تظنو� 1 'حي �هللا تعا� 
¹لى   « نزله  فحسب..  كتا� 
فيه  عاَلم  �لوحي   1� بل  عنه. كال، 
¡تلف  من  للبشر  �لكنو¿  ماليني 
�لعصوA، فكيف ميكن 1 يتخلى �هللا 
تو¿َّ    Ú ما �لكنو¿  عن �اية هذ¾ 
كلها على مستحّقيها bعني؟ نعم، 
حينما ينتهي ما ¥ �لوحي من خز�ئن 
�لوحي،  يتخلى �هللا عن �اية �لك 
تو¿يعه  ما ميكن  فيه  يبقى  ال  حيث 

على �لنا�.
�لسابقة  �آليا�   1 معلوًما  'ليكن 
 1Õاية �لقر�يًضا تنا'لت موضو  
ôل  فيها  �خلطا�   1 بيد  �لكرمي، 
على   �ًّ/A '�لك  يًضا،  �ملسلمني 
 1 �ملمكن  من  كا1   Áل� �ألخطا� 
عقيد	  حو?  �ملسلمو1  فيها  يقع 

.1Õاية �لقر�

َيا9َ َلَو�ِقَح َفَأْنَزْلَنا ِمَن  
َسْلَنا �لرِّْ�َ!َ﴿

َ�ْنُتْم  َفَأْسَقْيَناُكُموUُ َ!َما  َماِ* َماً*  �لسَّ

َلُه ِبَخاِ�ِنَني﴾ (٢٣)
    

شر9 �لكلما5:

َلقاًحا  �لناقُة  لِقحت  يقا?:  َلَو�ِقَح: 
 �Aصا  �) �لشجرُ	:  'كذلك 
 �) �لنخَل:  فال1  لقَح ' ُحْبلى). 
 � لو�قَح:   Ñَلريا� Aسلنا ' ّبرها). 
'�للو�قح  (�ملفر/��).   Ñٍَلقا  ��'�
 « �لند¬  حتمل   Áل�  Ñلريا� من 
متّجه ¥ �لسحـا�، فإ�� �جتـمع 
مـطًر�   Aصـا �لسحـا�   ¥

(�ألقر�).

�لتفسـ;:
 ��A� حتمل Áل� Ñللو�قح هي �لريا� 
عضو   �� �ملذكر  عضو  من   Ñللقا�
�ملؤنث من �ألشجاA؛ فتأõ بثماAها. 
'تعë �للو�قح يًضا �لرياÑ �لÁ حتمل 
سطح  على  من  �لصاعد   Aلبخا�
�أل�A » تؤّلف بينه فيص$ سحاًبا. 
لكلمة  �ملعنيني  هنا كال  ينطبق  'قد 
نرسل  تعا�:  �هللا  فيبني  �للو�قح؛ 
�للقاÑ من   ��A� حتمل Áل�  Ñلريا�
من  �ملؤنث  عضو   �� �ملذكر  عضو 
�ألشجاA لتكو1 صاحلة لإلöاA؛ كما 
 Aحتمل �لبخا Áل� Ñيًضا �لريانرسل 
 «  �Aأل� سطح  على  من  �لصاعد 
ينـز?  سحاًبا  فيص$  بينه  تؤّلف 
 Áل�  Aألشجا� على  �ملطر  شكل   ¥
هذ¾  لتكو1  �أل'�،   Ñلريا� لّقحتها 

كثر Aيًعا '�نتاًجا.  Aألشجا�

خً$� َلَفَت �لنظر �� مر ها6 حيث ' 
بّين 1 هذ� �ملا�، �لذ� يوجد بكثر	 
لإلنسا1،  �ألøية  بالغ  هو  '�لذ� 
فكيف  ¹زينه،  �إلنسا1  يستطيع  ال 
على  بنفسه   A/قا نه   1�� يّدعي 
�حلفاÃ على ما Óتا¸ �ليه ¥ �ملجا? 

�لر'حا�.
 �� هنا  �خلطا�  �هللا  'ّجه  لقد   
يتعلق  فيما  مًعا  '�ملؤمنني   Aلكفا�
�لذين   Aلكفا� فأما  �لوحي.  èفظ 
 1Õلقر� لنـز'?  �لد�عي  ما  قالو�: 
�لكرمي Aغم 'جو/ �ألسفاA �لسابقة، 
فأجاֲדم: لستم èاجة �� �لسحب 
Aغم �مليا¾ �ألAضية؟ ملا��؟ أل1 �مليا¾ 
�ألAضية ال تبقى صاحلة بد'1 �ملطر 

من �لسما�.
يغتر'�  ال  فنّبههم  �ملسلمو1  ما '   
 1من 'جو/ �لقر1Õ بينهم، فيظنو� 
 1 عليهم  '�منا  كال،  كاٍ�.  هذ� 
يعو/  ال  �لسما'�  �ملا�   1 يدAكو� 
�لسما�.  ِقبل  من  �ال  صافًيا  �ليهم 
فكلما يكّدA'1 ما� معا�A �لوحي 
�لفاسد	  فكاAهم  بشو�ئب   �Õلقر�
�لسما�  من  تعا�  �هللا  يدّبر  سو� 
تصـفيَة هذ� �ملا� �لر'حا� ليـعو/ 
مر	  نـقيًّا  صافـًيا  �لدنيـا   ��

خر¬. 
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التقوى

َ!َنْحُن  َ!ُنِميُت  ُنْحِيي  َلَنْحُن  ﴿َ!Nِنَّا 

�ْلَو�ِ
ُثو4َ﴾ (٢٤)

شر9 �لكلما5:
�لو�Aثو1: �سم فاعل من َ'ÄَAِ؛ �لباقي 
بعد فنا� �خللق، '¥ �لدعا�: "�للهم 
'�ْجعْله  'بصر�،  بسمعي   ëْمِتْعَ
معي  َْبِقهما   �  .."ëم  ÄَAلو��

مو� (�ألقر�). Àصحيحني ح

�لتفسـ;:
نتم ' �لباقو1  Ìن  تعا�:  �هللا  يقو? 
يها  تستطيعو1  'كيف  �لفانو1، 
'حينا.  على  حتافظو�   1 �لفانو1 
�لوحي  لذلك فال نفّو� مر �اية 

�� �لبشر �ملعرَّضني للفنا�.

ِمْنُكْم  �ْلُمْسَتْقِدِمَني  َعِلْمَنا  ﴿َ!َلَقْد 

َ!َلَقْد َعِلْمَنا �ْلُمْسَتْأِخِرين﴾ (٢٥) 

�لتفسـ;:
�ملؤمنو1   6�/ ما  تقولو�:  ال   �
ال  فكيف  �لدنيا   ¥ موجو/ين 
�لوحي؟  على   Ãحلفا� يستطيعو1 
�لك 1 �اية �لقر1Õ ال تتم بالعلو6 
�لظاهر	 'حدها، '�منا مد�Aها على 
'حد¾  تعا�  '�هللا  �لقلب،   	Aطها

�لوحيد  'هو  �لقلو�،  حو�?  يعلم 
�لذ� يعلم من هو �ملخلص ¥ �ميانه 
'لذلك  حقيقًة؛  �خل$   ¥ '�لسابق 
تعيني  عملية  بنفسه  يتو�   � فإنه 
فمن  �لوحي.  هذ�  على  �ملحافظني 
عهد  �لقلب   	Aطها  ¥ سّباًقا   ¾ÕA
�ليه هذ¾ �ملهمة، ما �لذين 'جدهم 
مقّصرين ¥ طهاA	 �لباطن Ú يعتRهم 
هًال حلمل هذ¾ �ملسئولية، '�1 كانو� 

جهابذ	 ¥ �لعلو6 �لظاهر	.


بََّك ُهَو َيْحُشُرُهْم Nِنَُّه َحِكيٌم َ َّ4Nِ!َ﴿

َعِليٌم﴾ (٢٦)

شر9 �لكلما5:
حْشًر�:  Óشر  �لناَ�  حَشر  _ُشر: 
�لبعث  يو6  �حلشر:  'يو6ُ  bَعهم. 

'�ملعاـد، 'هو مأخـو� ِمن َحَشَر 
'�حلاشـر  bَعـهم.   ��� �لقو6َ 
�ملسلمـني   Ûن ºـا�  من  �سٌم 

(�ألقر�).

�لتفسـ;:

�ملو�  بعد  �لبعث  يو6  يسّمى   
Óشر  سو�  تعا�  �هللا  أل1  حشًر� 
فيه �أل'لني '�آلخرين. 'ُيطَلق �حلشر 
�لذ�  �الجتما   �لك  على  يًضا 
�ألنبيا�..  يد�  على  �لدنيا   ¥ يتم 
 Àحيث ُيخر¸ �هللا �لقو6 كله من ش
لينخرطو�  �الختالفا� '�لنـز�عا� 
نبيهم.  �Aية  �لوحد	 حتت  ¥ سلك 
ما من نÛ �ال 'قد مت على يد¾ هذ� 
�لر�ئع  �حلشر   �� �نظر'�  �حلشر. 
حيث   �  Ûلن� عهد   ¥ 'قع  �لذ� 

وأما املسلمون فنّبههم أال يغ|وا من وجود القرآن بينهم، 
فيظنوا أن هذا كاٍف. كال، وإمنا عليهم أن يدركوا أن املاء 
السماوي ال يعود إليهم صافًيا إال من ِقبل السماء. فكلما 
يكّدرون ماء معارف الوحي القرآp بشوائب أفكارهم 
الفاسدة سوف يدّبر اهللا تعاc من السماء تصفيَة هذا 
املاء الروحاp ليعود إc الدنيا صافًيا نقيًّا مرة أخرى. 
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ُجمع صحا� �ألفكاA �ملتباينة على 
 Úلعا�  ¥ �نتشر'�   « '�حد	،  كلمة 

bع. 
�حلشر   �� تش$  �آلية  'هذ¾    
فقا?  '�ألخر'�.  �لدنيو�  بنوعيه 
يا  قومك،   1� �لدنيو�:  �حلشر  عن 
�ليو6 'ال شك،  يعاAضونك  �مد، 
لكننا سنجمعهم كلهم على يد� ¥ 

يو6 من �أليا6. 
صفَتي ﴿حكيم  هنا   � �هللا  '�كر 
عليم﴾ ليبّين �م لن ُيجَمعو� حو? 
�لنÛ � فو�Aً أل1 هذ� ينا¥ �حلكمة 
�لسبيل  أل1  ّ'ًال) ) '�لك  �إلGية. 
هو   Aلفو� على   � حوله  جلمعهم 
1 يتصر� �هللا ¥ قلوֲדم فُيكِرههم 
على �إلسال6، 'لكن �سالمهم هذ� 
ما كا1 لينفعهم شيًئا، أل1 مثل هذ� 
جز��  صاحَبه  ُيكسب  ال  �إلميا1 
Õمنو�  �م  لو  '(ثانًيا)  �نعاًما.  'ال 
للنا�  �نكشف  ملا  �ألسلو�  ֲדذ� 
'بني  �إلميا1  ضعا�  بني  �لفر^ 
�لعظيمة  �لر'حانية  �لقو¬  صحا� 
�لذين يعرفو1 �لنÛ منذ �لبد�ية، 'ملََا 
 ûمكَن �لتمييز بني û بكر � '
�لكفا��ِ�  �لدنيا  عرفت  'ملا  جهل، 
�ملتأصلة  '�جلهالَة  �أل'?   ¥ �لكامنة 
�ِحلكم  هذ¾  جل  فمن  �ألخ$.   ¥

�إلسال6،  على  �هللا  ُيجRهم   Ú
�لنا�  عر�   1 �لنتيجة  'كانت 
/'�م  َمن  'كذلك  �لكاملني  مز�يا 
من �ملؤمنني، كما عرفو� يًضا �حلالَة 
�ملتر/ية للذين كانو� عاطلني صًال من 
�لدنيا  فانتفعت  � خ$ 'صالحية؛ 
من كفا��� û بكر 'عمر 'عثما1 
'علي كلٍّ ¥ عهد¾ - Aضو�1 �هللا 
 ?'عليهم. 'لو 1 �جلميع Õمنو� ¥ 
 ' با جهل  �لقو6   Aختا� فلرمبا  يو6 
َمن على شاكلته سيًد� عليهم بسبب 
سيا/ته �لسابقة، 'بالتا� ُحلرمو� من 
�ملنافع �لÁ جنوها من û بكر 'غ$¾ 
سبقو�  �لذين  �أل'�ئل  �لصحابة  من 

باإلميا1.
ما صفة ﴿عليم﴾ ففيها تذك$ �Gي '
للنÛ � بأ1 تأخ$ �سال6 �لقوG 6ذ¾ 

فإنه � يتوc بنفسـه عملية تعيـني احملافظني على 
هـذا الوحي. فمن رآه سـّباًقا ? طهـارة القلب عهد 
إليه هـذه املهمـة، أمـا الذيـن وجدهـم مقّصرين 
? طهـارة الباطـن l يعت�هـم أهـًال حلمـل هذه 
املسـئولية، وإن كانـوا جهابذة ? العلـوم الظاهرة.

�ليأ�،  فيك  يوّلد  ال  �حلكمة ½ب 
علمنا  على  بناً�   - لك  نؤكد  فإننا 
½تمعو1  سو�  bيًعا  �لقو6   1  -

على هذ� �لدين.
ما بالنظر �� �حليا	 �آلخر	 فاملر�/   
من هذ¾ �آلية 1 �أل'لني '�آلخرين 
 ¥ �هللا  عند  bيًعا  Óُشر'1  سو� 
يو6 من �أليا6، لُيجَز'� على عماGم. 
فيجب ال يضيق حد �Aًعا مما يالقيه 
�ملسلمو1 �ليو6 من �¬ 'فتنة، 'ال 
ُيعتR خائًبا َمن ُيقَتل ¥ هذ¾ �ملعركة 
'�لشيطا1  �لر�ن  قو¬  بني  �لد�ئر	 
�جلز��  يو6  أل1  �ملؤمنني،  فتح  قبل 
�حلقيقي سو� يكو1 بعد �ملو�، �� 
Ú ½عل �هللا - حلكمته 'علمه - هذ� 

�لعاA�/ Ú �جلز�� �حلقيقي. 




