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التقوى

 حضر� مر�� بشJ �لدين Hمو� 
(د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا< حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما] �ملهد� �

:Á"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

ِلُرُسـِلِهْم  َكَفُر#�  �لَِّذيـَن  ﴿َ#َقاَ, 

َلُنْخِرَجنَُّكْم ِمـْن 1َْ
ِضَنا 1َْ# َلَتُعوُ�/َّ 

ِفـي ِملَِّتَنا َفَأْ#َحـى ِ�َلْيِهـْم َ
بُُّهْم 

(١٤ (�آلية:   ﴾ اِلِمـنيَ �لظَّ َلُنْهِلَكنَّ 

:Bلكلما� Cشر
: عا� ru كذ� "له: صاَ� uليه  َلتعوُ�/َّ
 Vكا بعدما  uليه  ��تّد  "قيَل:  "�جَع؛ 

عر� عنه. "�لعرbُ تقو�: عا� علّي 
 Àّu منه  صاَ�   �
 مكر"ٌ́   Vٍفال من 

 (bألقر�)
ِملَِّتنا: �ملِّلُة: �لَشريعُة 
" �لديُن، "قيَل: 
ِمن  �سٌم  "هي  سو�ٌ¼،  "�لطريقُة  �ملِلَُّة 

صو�  ru ُنقلْت  ß ،bَلكتا� 
مليُت 
�لشر�ئع باعتبا� 
Ôا ُيمليها �لنّ�، "قد 
مّلٌة  "�لُكفُر  كـ  �لباطل  على  ُتطَلُق 
 ru هللا "ال� ru »ُحد�"، "ال ُتضا�"

   (bألقر�) حا� �ألّمةc

:Eلتفسـ�

نبيا¼ �هللا "�اعاִדم  Vا�لوÎ �لكفا� Vu
باالنتصا�،  ��عائهم  على   àسخط

نفسهم:  قر���   «  Vَيتمنَّْو "لكنهم 
�ملر"نة  بعض   V"يبد هؤال¼  ليت  يا 
ُتمس  ال  ح±  موقفهم   « "�للِّني 
"قد  صفوفهم.   ru فننضم  كر�متنا 
 ،àيض
حد� �لك » �من �لن� � 
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طالب   �
 عمه   ru �لكفا�  جا¼   �u
بعَض   ªبد
  ãمدH V
 لو  له:  "قالو� 
يذكرها  فال  c%تنا  Ãو  "�للِّني  �لرفق 
"تصاحلنا  معا�ضته  لتركنا  بسو¼، 
معه. "لكن �لن� � �ّ� على عرضهم 
بكل صر�حة "قا�: ""�هللا، لو "ضعو� 
يسا��   « "�لقمر   äميي  « �لشمس 

تر� هذ� �ألمر ح± ُيظهر´  V
على 
 �Jهلك فيه، ما تركُته" (�لس
 "
�هللا 

البن هشا]).  
"بعد åا� �ّ�´ هذ� شّن �لكفا� على 
�لكر�]  
صحابه  "على  �لشريفة  ��ته 
�حلملَة �لشرسة �ل® 
�| ru �%جر�.

هذ´  مثل  يو�جه  ن�  كل   V
 "�حلق 
 ru �إلشا��  متت  "لقد  �ألحد��. 
من  "�لتهديد�|  �ألما<  هذ´  مثل 
�لكفا� » �آلية �لسابقة 
يضà، "لذلك 
 ªخر
 بعد  مر�  �ألنبيا¼  عليهم   �ّ�
شئتم،  ما  فاصنعو�   ،Jَبقو%م: ال ض
 V"بنا، "مستعد�على  Vفإّنا متوكلو
للصمو� 
ما] �ضطها�كم "تعذيبكم. 
فأ��� �لكفا� بذلك 
V هؤال¼ �لرسل 
�ساالִדم،  تبليغ   «  ãبد
  Vاليتها"نو
موقفهم،   « مر"نة   V"يبد "ال 
نبيَّنا   Vملكّيو� به  هّد�  مبا  فهّد�"هم 
 ru ينضم V
�لكرمي حني خيَّر"´: uمَّا 

" ُيطَر� من 
�ضهم. "¶  äينهم �لوث�
�لطر� عندهم æر� نفي "uبعا�  يكن 

"uمنا هو ִדديد بالقتل 
يضà. "�لو�قع 

V قو%م هذ� يعu äعالÔم عن قطع 
 Vم يقولوÔعالقة مع �ألنبيا¼، "كأ �

%م: ما �متم ال ترَضوV بتصاÆ ُمرٍ� 
 .àمع نعيش   V
 �ملحا�  فمن  معقو� 
فإ��  �ألكثرية،  "Ãن  بلدنا،  "�لبلد 
كنتم ال ترَضوV بقر��نا هذ�، فال حّق 

لكم » �لعيش » 
�ضنا.
كل   « �لباطل  
هل   b
� هو  هذ� 
من  عندهم  مبا   Vيتباهو فإÔم  �من. 
على  Îب  معلنني:   "منعة،  قو� 
�لفريق �آلخر uما 
V يقتنع مبا نرضى 
بلدنا.  من  ¨رجو�   "
 عقائد  من  به 
"هكذ� متامà يفعل معنا Ãن �ملسلمني 
�أل(ديني قطاٌ� من �ملسلمني، ¹يث  
يؤ�"ننا "يعذبوننا "يهد�"ننا صر�حًة 
 "
قائلني: uما 
V تتوبو� عن �أل(دية 

�رجو� من بلدنا. 
 bبعض �لكّتا V
"من سخرية �لقد� 

�%ند"Á يوجهوV هذ� �لتهديد نفَسه 
ru مسلمي �%ند. فيّتحد هؤال¼ �جلهلة 
èتلف  بني  �خلالفا|  ُشقة  ليوسعو� 
 Vُيقحمو  �u م��،   V"بد �لطو�ئف 

.àلدين » �لسياسة عبث�
"�علم 
نه تعاr ¶ يقل هنا (لَُنهِلكّنهم) 
املني﴾،  "»  �لظَّ قا�: ﴿لُنهِلكّن  بل 

نه كاV �ملقد� لبعضهم  ru ��شاu هذ�
لذلك  �%ال�،  من  فينجو�  يؤمنو�   V

قا� uننا سو« Ôلك منهم فقط من 

يبقى مصّرã على ظلمه.
﴿لُنهلكّن  بقوله  �هللا  
شا�  كما 
با�عائهم  �لكفا�   V
  ru �لظاملني﴾ 
 Vُيخرجو "سو«  بلدهم  �لبلد   Vبأ
قد  بقر��هم..  يرضى  ال  من  منها 
�لو�قع،   « ظاملني  بأنفسهم  صا�"� 
ملكà %م،  "ليست  �أل�� هللا    Vأل
فال بّد 
Ô Vلك هؤال¼ �لظاملني "فق 

قر��هم هم.

هـذا هـو دأب أهـل الباطـل ! كل زمـن. فإنهـم 
يتباهون مبـا عندهم من قوة ومنعـة، معلنني:  rب 
علـى الفريـق اآلخر إمـا أن يقتنع مبـا نرضى به من 
عقائـد أو yرجوا من بلدنا. وهكـذا متامًا يفعل معنا 
{ـن املسـلمني األ"ديني قطـاٌع من املسـلمني... 
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التقوى


" لَتعوVّ�ُ » ِملَِّتنا﴾ ﴿ rما قوله تعا

 :éكاآل ´Jفيمكن تفس

�لصغر  منذ   Vيكو ن�  Vu كل  
"ًال: 
Hميà معصومà بعناية �هللا عن �لشر� 
"ال يكوV من ِملة �ملشركني، فاملر�� 
من قو%م هو: ليس 
مامك 
� خيا� 
 Jتص" ِملتنا   ru تنضم   V
  ªسو
مشركà مثلنا. �لك ��u �عت�نا �لعو�� 

 .��"Jلص� êمبع
 àهذ� موجه �قو� �لكفا Vملا كا :àثاني

تبا� �لن� 
يضà، "كانو� قبل uمياÔم  ru
به من ضمن �ملشركني فلذ� قا� %م 
�لرجو�  من  لكم   ëمنا ال  �لكفا�: 
 ��u �لك  �لسابقة.  "ِملتكم  ِملتنا   ru


خذنا �لعو�� مبعê �لرجو�.
منذ   Vيكو �لن�   V
 شك  ال   :àثالث
�لفاسد�  �لعقائد  من   àبريئ �لصغر 
 àُعرف ُيعت�  "لكنه  �لوثنية،  "�ألعما� 
من �مللة �ملشركة كونه قد ُ"لد بينهم، 
"لذلك خاطبو´ "
تباعه: ال بّد لكم 
فيها  كنتم  �ل®  ملتنا   ru �لعو��  من 

من قبل.

َبْعِدِهْم  ِمْن   Jَ
�َألْ ﴿َ#َلُنْسِكَننَُّكُم 

 Lََخا#َ َمَقاِمي   Lََخا ِلَمْن  Pَِلَك 

َ#ِعيِد﴾ (�آلية: ١٥)

 :Bلكلمـا� Cشر
"موِضُعها  �إلقامُة  �ملقاُ]:  مقامي: 

(bألقر�) لُةíا؛ �ملÔما�"
 « قالو�  "عيد�).  
صُلُه: ) #عيِد: 
�خلJِ: "عَد´ "عدã "ِعَدً�، "» �لشّر: 
�لوعِد   « "�ُخللُف   .ãعيد" "عَد´ 
عند �لعرb كذbٌ "» �لوعيِد كرٌ]. 

(bألقر�) لوعيُد: �لتهديُد�"

 :Eلتفسـ�
 rتعا �هللا  �ستخد]  ملا��   :�îتسا هنا 
» هذ´ �آلية "�ل® قبلها صيغ �جلمع 
للمتكلم، مع 
V �لذ� ُيهلك �لكفا� 

" ُيبقي "ُيسكن 
هل �حلق » �أل�� 
 bسلو
هو �bّ "�حد؟ �جلو�b: هذ� 
للتعبJ عن عظيم قد�� �هللا "سلطانه 

كثر  Vجلماعة تكو� Vu �u ،ج�"ته"
قو� "قد�� من فر� "�حد. "قد �تبع 
�هللا هذ� �ألسلوb ��ئمà عندما قصد 
"ك�يائه،  ج�"ته   ru �ألنظا�  لفت 

��� uظها� غنا´ فإنه �سخد]  ��u ما


لنفسه صيغة �ملفر�. 
 rتعا uنه  �لصوفية:  بعض  قا�  لقد 
عن  �حلديث  عند  �جلمع  بصيغ   éيأ
�ألمو� �ل® ينجزها بو�سطة �ملالئكة، 
�حلديث  عند  �ملفر�  صيغ  "يستخد] 

عما ينجز´ ðالص 
مر´.
 Vإلميا� 
هَل  �لكفا�  هّد�  عندما 

بطر�هم من 
�ضهم "ملكهم، �ّ� �هللا 
Ôلكهم  سو«  هذ�:  ִדديدهم  على 
لُنسكَن �سَلنا "�ملؤمنني » 
��ضيهم 


مالكهم. "
َمقامي  خاَ«  ِلَمن  ﴿�لك  قا�:   ß
"عد   V
  �
 "عيِد﴾..  "خاَ« 
حق   « يتحقق  uّنما  "�لغلبة  �لنجا³ 
uنذ���.  "¨ا«  عظم®   bيها من 
حق   « �إل%ي  �لوعد  uجنا�   Vكأ"
 Vبشرطني: بأ ò"اعة �ألنبيا¼ مشر�
تبقى عظمة �هللا مستولية على قلوֲדم 

V ال ي�حو� خائفني حِذ�ين " ،àئم��
مما حّذ�هم �هللا منه. "هذ� يؤكد خطأ 
�لذين ينتظر"V حتقق �لوعو� �إل%ية » 
صاحلهم مبجر� كوÔم 
فر��ã من 
مة 

�لن�.

 
َجبَّاٍ ُكلُّ   Uََخا#َ ﴿َ#�ْسَتْفَتُحو� 
َعِنيد﴾  (�آلية: ١٦)

 :Bلكلمـا� Cشر
فَتحه.   :bَلبا� �سَتفتَح  �ستفَتحو�: 
به.   ´
�بتد بكذ�:  �لشيَ¼  �سَتفتَح 
�ستفتَح فالVٌ: طلَب �لفتَح "�ستنصَر، 
جا¼كم  فقد  تستفِتحو�   Vْu﴿ "منه: 
َفر. "كذ�:  �لفتح﴾ 
� Vْu طلبتم �لظَّ

(bألقر�) Vهو يستفتُح عليَّ بفال
َيظفر   ¶ خْيبًة:  ¨يُب   bَخا  :Uَخا
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 bَخا 
مُله.  �نقطَع  كَفر؛  طلَب؛  مبا 
(bألقر�) َسعُيه: ¶ ينجح

 rتعا �هللا  ِصفا|  من  �جلّباُ�:   :
جّبا
"يُسدُّ  فسد  ما  ُيصلح  �لذ�   �

"�جلباُ�:  بكثر�.  �ملحتاجني  حاجا| 
على  يقتُل  �لذ�  متمّر�؛  عاٍ|  كلُّ 

(bألقر�) لغضب�
عنيد: َعَند عن �لطريِق "�لقصِد: ماَ� 
"عَد�. "�لعنيُد: �ملخالُف للحق �لذ� 

 (bألقر�) ير�ُّ´ "هو يعرفه
 

:Eلتفسـ�
كلمة   « �لغائب   Jضم  V
 �علم   
 ãعائد  Vيكو  V
 ميكن  (�ستفتحو�) 

يضا،  �لكفا�  على   "
 �ملؤمنني  على 
�لعربية  �للغة  قو�عد  ¹سب  �لك 
"¹سب �لسيا� 
يضا. فما ��] �لكفا� 
قد هّد�"� �ملؤمنني بالطر� من 
�ضهم 
كاV ال بّد من 
V يدعَو �ألنبياُ¼ �ֲדم 

V ¿ميهم من شر"� �لكفا� "يكتب 

%م �لنصر "�لغلبة عليهم.
"لو سأ� سائل: لقد سبق 
V "عد �هللا 
�ملؤمنني بالفتح » قوله: ﴿"لُنسِكننَّكم 
 Vَ� من بعِدهم﴾، فما �لد�عي أل�أل�
للغلبة؟ فاجلو�Vu :b �هللا  uليه  يبتهلو� 
فعليه  بشي¼  �ملؤمَن  َيِعد  عندما   rتعا

V يز��� �عاً¼ "�بتهاًال لتحقُّقه، ألنه 
��u ُحر] من تلك �لنعمة �غم �لوعد 

فا�³   Jتقص على  �ليل  فهذ�  �إل%ي 
منه "على شقائه �لشديد. 

�غم  ما  ألمٍر   àطلب �لدعا¼  "ضر"�� 
بّين  ظاهٌر  بإجنا�´   rتعا �هللا  َ"ْعد 
بدليل قو� �ملؤمنني » �لقرVc �لكرمي: 
﴿�بنا "cتنا ما َ"َعدتنا على �ُسِلك﴾ 
�ملؤمن  فعلى   .(١٩٥  :Vعمر�  �c)
 õيتو� "ال  �لسعي   « يتكاسَل  
ّال 
ما   rتعا �هللا   V
 منه   àظّن �لدعا¼   «
 V
 من  بّد  فال  ֲדذ�  "عد<  قد   [��

كثر  ´��
يتحقق، بل عليه 
V يشد 
به،  ُ"عد  ملا   Jلتدب�" "�لعمل  للدعا¼ 
ملا  �إلسا¼�   ru  ´Jتقص يؤ��  كيال 
"عد �هللا تعاr. "�حلق 
V �ألنبيا¼ ما 
 V"يتخذ" rهللا تعا� ru Vلو� يبتهلو��
به،  ُ"عد"�  ما  إلجنا�   Jلتد�ب� شّتى 
�ليل على ضعف   �
"ليس » هذ� 
�إلمياV فيهم "uمنا هو �ليل على قوִדم 
لقد  كّلية.  هللا  "�ستسالمهم  �إلميانية 

ُ"عد �لن� �لكرمي � بفتح مكة  قبل 
 Vّu﴿ :rيهاجر منها، » قوله تعا V

 ru �ُّلر�� Vَcلقر� �لذ� فرَ� عليك 
َمَعاٍ�﴾ (�لقصص: ٨٦)، uّال 
نه � ¶ 
يز� متوسًال ru �به 
V يكوV فتحها 
شّتى   ãمتخذ يد´،  على  "تطهJها 
�لوسائل "�لتد�بJ ح± uنه خاَ� من 
معركًة.  عشرين   Àحو� �لك   
جل 
�لتد�بJ ألمٍر  ��ا�  فلو كانت مسألة 
جائز�   Jغ مسألًة  به  �هللا  "َعَد  قد 
¿ّر�   V
  V"� عاطًال  �لن�  جللس 
"لكنه  مكة،  فتح  سبيل   «  àساكن

V هذ� ظنُّ  يؤّكد  ممَّا  �لنقيض،  فعل 
�جلهلة �لذين ليس %م نصيب » فهم 

حقائق �لدين. 
 « �لغائب   Jضم 
�جعنا   ��u 
ما 
فاملر��  �لكفا�،   ru ﴿"�ستفتحو�﴾ 
 Vيتمنو Vال يز�لو �لكفا� V
من �آلية 
لذلك   V"يتخذ" "�النتصا�  �لغلبة 

علـى املؤمـن أّال يتكاسـَل ! السـعي وال يتـوا~ ! 
الدعـاء ظّنـًا منـه أن اهللا تعاS مـا دام قد وعد� 
بهـذا فال بّد مـن أن يتحقق، بل عليه أن يشـد أزره 
أكثـر للدعـاء والعمـل والتدبR ملـا ُوعد بـه، كيال 
.Sاإلسـاءة ملـا وعـد اهللا تعا Sه إRيـؤدي تقصـ
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هؤال¼  "لكن  "�حليل،  �لوسائل  شّتى 
�ملاضي،  بأمثلة   V"يعت� ال  �حلمقى 
كل   « �لرسل  
عد�¼   bخا حيث 
من  على  بالغلبة   Vلمو¿ بل  مر�، 

�صطفا´ �هللا "�ختا�´.

 Yٍَما ِمْن  َ#ُيْسَقى  َجَهنَُّم  
�ِئِه َ#َ ﴿ِمْن 
َصِديٍد﴾  (�آلية ١٧)    

:Bلكلمـا� Cشر
 Vيكو ما  
كثُر  �لو��ُ¼  
�ئه: # ِمن 
 ،Àلك » �ملو�قيت من �أليا] "�لليا�
 Vإلنسا� مضّي  بعد   éيأ �لوقت   Vأل
 Vُإلنسا� 
��كه   Vu"  ،´¼��"  Vفيكو
ُقّد�مه. فهو "��¼ �إلنساV على   Vكا
تقدير ُلحوقه باإلنساV، "هو بني يد� 
 Vإلنسا� ُلحو�  تقدير  على   Vإلنسا�
 Vتكو"  .Vلوجها� جا�  فلذلك  به، 
 ¼َ��" �بتغى  مبعê ِسوÃ ªو: ﴿"َمن 

(bألقر�) لك� ªسو �
�لك﴾ 
�لرقيُق  �جلر³ِ  ماُ¼  �لصديُد:  صديد: 
�ِملّد�.  تغلظ   V
 قبل  بالد]  �ملختلُط 
"قيل: هو �لقيُح �ملختلط بالد]. "قيَل: 

(bألقر�) غِلي ح± َخَثر
�حلميُم ُ
    

:Eلتفسـ�
"��ئه  ﴿ِمن   rتعا قوله  من  �ملر��   
مضطر  �لشخص  هذ�   V
 جهّنم﴾ 

ملو�جهتها ألÔا حتاصر´ "تالحقه.
ما¼  ِمن  ﴿"ُيسقى   rتعا قوله  
ما 
�ملا¼  بالصديد هنا  ُير��  فقد  َصديد﴾ 
 V""يتد� Áلنا� V
�ملغلي فعًال. "كما 
 «  Vيكو فقد  �ملغلي  باملا¼  �لدنيا   «
�ملغلي  �ملا¼  يشابه  ما   àيض
 جهنم 
ُيعاَلجوV به من 
سقامهم �لر"حانية. 

Ôم  "�ملر��   ،ãا�æ هذ�   Vيكو "قد 
على  يقد�"�  لن  �لوسائل  ر  تيسُّ �غم 
ال  �لذ�  �ملغلي  �ملا¼  مثل  �ستغال%ا، 
يستطيع �لظمآV شربه إلطفا¼ ظمئه، 

مع 
نه ما¼ �"V شك . 
�لقيح   êمبع ﴿صديد﴾   Vكا  ��u 
ما 
نتيجة  كانت  معاصيهم   V
 فاملر�� 
شهو�ִדم �لّدِنية �لفاسد� �ل® هي مبثابة 
�لقيح �ملتكوV » جر"حهم �لباطنية، 
ألÔا ِنتاٌ� لفسا� �لقلب، "نفس هذ´ 
�ألهو�¼ �لفاسد� سو« تتمثل %م » 
 V"يتجرعونه "ال يكا� àآلخر� قيح�

ُيسيغونه. 
 �u ru عالجهم،   àيض
  Jيش "�لقيح 

�لعال� » هذ´  
فضل طر�   V
 جند 
 "[Jسب"  " "فيكسني"  هي:  �أليا] 
 Vيصنعو حيث  "بيكتر"فيج"،   "
�لد"�¼ من جر�ثيم �ملر� نفسه، فقد 
تكوV �آلية uشا�� ru �لعال� باملثل، 
"�ملر�� 
V �لُعصا� سو« يعاجلوV من 

مر�ضهم �لر"حانية بعال� متكوV من 
ما�� ُ
خذ| من شر"�هم "cثامهم. 


" �ملر�� 
V جناساִדم "
���Ôم نفسها 
فيكرهوÔا  
مامهم  توضع  سو« 
بعد،  فيما  uليها  �لتطلع  من   V"ينفر"
 Vلنفسيو� �ألطبا¼  يفعل  كما  "هذ� 
�ملجرمني  ملعاجلة  �حلديث  �لعصر   «
�الندفا�  عن  �ملجرمني  ُيبعد"�  كي 

"�لتقرÃ bو �إلجر�] .
  

ُيِسيـُغُه  َيَكاُ�  َ#ال  ﴿َيَتَجرَُّعُه 
َ#َيْأِتـيِه �ْلَمْوBُ ِمْن ُكلِّ َمَكاٍ/ َ#َما 
ُهَو ِبَميٍِّت َ#ِمْن َ#َ
�ِئِه َعَذ�Uٌ َغِليٌظ﴾ 

(�آلية: ١٨)

واملراد أن الُعصاة سوف يعاجلون من أمراضهم الروحانية 
بعالج متكون من مادة أُخذت من شـرورهم وآثامهم. 
أو املراد أن جناسـاتهم وأدرانهم نفسـها سوف توضع 
أمامهم فيكرهونها وينفرون من التطلع إليها فيما بعد... 
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:Bلكلمـا� Cشر
يتجّرعه: جتّرَ� �ملاَ¼: �بتلعه شيئà بعد 
من  ﴿ُيسقى   Vcلقر�  « "منه  شي¼، 
يتكّلـُف   �
 يتجّرعه﴾  صديد  ماٍ¼ 
كـظَمه  �لغيَظ:  "جتّرَ�  َجرَعـه. 

(bألقر�)
ُيسيُغه: ساúَ �لشر�bُ » �حللق: َهَنَأ 
"سِلَس "سُهَل َمدخُله. "
ساúَ �لطعاَ] 
 úساغًة: سّهَل َمدخله » �حللق "ساu

(bألقر�) له �خوُله فيه
غليظ: �لغليُظ: �" �لغالظة؛ ِخالُ« 
شديٌد  غليٌظ:  
مٌر " "�لسِلس.  �لليِِّن 
صعٌب. "عذ�bٌ غليٌظ: شديُد �أل¶ 

(bألقر�)
  

:Eلتفسـ�

ما قوله تعاr ﴿"يأتيه �ملوُ| ِمن كّل  
 Vسيتلقو �ملؤمنني   V
 فكما   ،﴾Vمكا
�لسال] » �جلنة من كل باb، (�لرعد: 
�لكفا�  سيو�جه  كذلك   (٢٤-٢٥
 V
  êمبع   .. طر«  كل  من  �ملو| 
سو«  فيها  "قعو�  �ل®  �آلثا]  
نو�� 

تتمثل %م » 
شبا³ �ملو|.
لن  
Ôم   àيض
 "ّضح  قد   rتعا "لكنه 
يستهد«   bلعذ��  Vأل بذلك،  ميوتو� 
 « Vصالحهم، "لذلك سو« يتلقوu
ُخلقو  قد  �لذ�  �لسالَ]  �ملطا«  cخر 
 r"ّال �ملوتة �ألu جله، "لن ميوتو�
من 

�ل® سبق 
V ��قوها » �لدنيا.
هنا� 
مر لطيف Îب مالحظته هنا، 
فقد �ستخد] كلمة (باb) » "صف 
 Vجلنة، حيث قا� ﴿"�ملالئكة يدخلو�
عليهم ِمن كّل باb.. سال] عليكم﴾ 
�ستخد]  بينما   ،(٢٤-٢٥ (�لرعد: 
كلمة (مكاV) » "صف �جلحيم. �لك 

V �لسال] يأé من �خلا�� 
� من عند 
�هللا "بفضله، "
ما �%ال� فيترتب على 
 Vu نفسه. "لذلك قا� Vعما� �إلنسا

�لسال] سو« ي�í على 
هل �جلنة من 
كل باVu" ،b �%ال� سو« ينبع من 

كل ش� من مكاu Vقامتهم.
 bعذ� "��ئه  ﴿"من   rتعا قوله  
ما 

Ôم  منه  �ملر��   Vيكو فقد  غليظ﴾ 
 bلعذ�� 
نو��   «  Vُيلَقو سو« 
�هللا   bقر من   Vكاِحلرما  ،ªألخر�
"غJها.  "�حلسر�  "�لند�مة،   ،rتعا

V عذ�ֲדم لن يز"� بسرعة،  äقد يع"

بل سيال�مهم لزمن طويل.

﴿َمَثُل �لَِّذيَن َكَفُر#� ِبَربِِّهْم 1َْعَماُلُهْم 
 gٍَيْو ِفي  �لرِّيُح  ِبِه   Bْ �ْشَتدَّ َكَرَماٍ� 
ا َكَسُبو� َعَلى  َعاِصٍف ال َيْقِدُ
#َ/ ِممَّ
�ْلَبِعيُد﴾  َالُ,  �لضَّ ُهَو  Pَِلَك   Yٍَشْي

(�آلية: ١٩)

:Bلكلمـا� Cشر
يعُصُف  �لزَّ�َ�  َعَصَف  عاصٍف: 
َعصفà: جزَّ´ قبل 
V ُيدِ��. َعَصفت 
 :àعصوف"  àَعصف تعِصف  �لريُح 
"عاصفٌة.  عاصٌف  فهي  �شتّد| 
%م.  َكَسَب  عياَله:   Vٌفال َعَصف 
"عَصفت �حلرbُ بالقو]: �هبْت ֲדم 
 ��u ֲדم  �لدهُر  "عَصَف  
هلكتهم. "
بر�كبها:  �لناقُة  "َعَصفت  
با�هم. 

سرعت �لسJَ به. "َعَصَف �لشيُ¼: 

سرَ�.  �لرجُل:  َعَصف  ما�. 
�لعاِصُف: �ملائُل من كل شي¼. "يوٌ] 
عاصف 
� تعِصُف فيه �لريح، "هو 

قال  اجلنة، حيث  ! وصف  (باب)  كلمة  استخدم  فقد   
ِمن كّل باب.. سالم عليكم﴾  ﴿واملالئكة يدخلون عليهم 
(الرعد: ٢٤-٢٥)، بينما استخدم كلمة (مكان) ! وصف اجلحيم. 
ذلك أن السالم يأ� من اخلارج أي من عند اهللا وبفضله، 

وأما ا�الك في�تب على أعمال اإلنسان نفسه. 
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فاعٌل مبعê مفعو� فيه مثل قو%م: 
ليٌل نائم، "�ُع �لعاصف �لعو�صف 

(bألقر�)

 :Eلتفسـ�
قوله تعاr ﴿�لذين كفر"� برّبهم﴾ 
ُمنكرين  كانو�  �لقو]   V
  äيع ال 
�ملر��  "uمنا   ،rتعا  û�لبا� "جوَ� 

نكر"�   "
 �ֲדم  بنعم  كفر"�  
Ôم 
"جو� هذ´ �لقوª "�لصفا| » �هللا 

.rتعا
 Vلذين يؤمنو� Áمن �لنا Jهنا� كث
 Vيوقنو ال  "لكنهم   ،rتعا باهللا 
هذ�   V"بتصرفه "سلطانه على شؤ
�أليا]  هذ´   « "مثا%م   ،Vلكو�
�لعلمانيوV عندنا، �لذين 
َثَّر| فيهم 
�لثقافة �لغربية سلبيà، فرمبا ال يوجد 
بني �ملائة منهم شخص "�حد يؤمن 
%ذ�  �ملدّبر  �ملتصر«  هو  �هللا   Vبأ
 Vيؤمنو هؤال¼   Vكا  Vu"  ،Vلكو�
جتدهم  "لذلك   .rتعا �هللا  بوجو� 
لكسب   "
 ألنفسهم،   Vيعملو
�بتغاً¼  ال  �لدنيا،  
هل  من  �لصيت 
عقابه.  من   àخوف  "
 �هللا  ملرضا� 
"عن هؤال¼ "
مثا%م يقو� �هللا جّل 

عما%م ال تنفعهم  منفعة  Vu :شأنه
�"حانية، بل Ôuا عدمية �جلد"ª من 

�ملنظو� �لر"حا<، شأÔا شأV �لرما� 
�لذ� ִדب عليه �لريا³ "�لعو�صف، 
كذلك  
ثر،  من  للرما�  ُتبقي  "ال 
سو« يبطل �هللا 
عما%م » �آلخر�. 

جل  �ملر¼ من  به  يقو]  ما   V
 �لك 
نفعه  ينحصر   V
 Îب  فقط  �لدنيا 
فيها فحسب. "ال ظلم "ال uجحا« 
أل�  �حلقيقي  �جلز�¼   Vأل �لك،   «
عمل uمنا هو �لك �لذ� يترتب عليه 
"فق �لنو�ميس �لطبيعية، "يستو� » 
هذ� �جلز�¼ �ملؤمُن "�لكافر. فمثًال من 
�جلز�¼  نا�  "ساعدهم  �لفقر�َ¼  َتَفّقَد 
» �لدنيا؛ �u يشكر"نه "يقدموV له 
خدماִדم بشّتى �لطر�، بل "َيفد"نه  
باأل�"�³ 
حيانà. "من كاV صا�� 
�حلديث يثق به �لناÁ، فينتفع بثقتهم 
بشّتى �لصو�. V�u فما ��] �ملر¼ ينا� 
�لدنيا  �لطبيعي على عمله »  �جلز�¼ 
 V
 �هللا  على  حق   �
 له  يبقى  فال 

.àيض
Îزيه عليه » �آلخر� 
�بتغاَ¼   Jخل� يعمل  �لذ�  "لكن 
بعملني:  يقو]  فكأنه  �هللا  مرضا� 
عمل ظاهر� "عمل cخر باطä هو 
�إلخالë "�لطاعة هللا تعاr، "لذلك 
 �
  ،àمز�"ج جز�ً¼  عليه  يستحق 
جانب   ru لعمله،  �لطبيعية  �لنتيجة 
جز�¼ uضا» cخر عند �هللا، "هو ما 

يسمى بالثو�b » �آلخر�. "�لبديهي 
يستحقه  ال  �إلضا»  �جلز�¼  هذ�   V

�لظاهر�  عمله   Vيكو �لذ�  uال 
مصحوبà بعمل باطä هو �لرغبة » 
 ´Jما غ
 .bضى �لّر�حلصو� على �
 « ناله  ما  uّال  �جلز�¼  من  له  فليس 

�لدنيا.
 V
 "هو  لآلية  cخر   êًمع "هنا� 
ضّد  �حلق  
عد�¼  يبذ%ا  �ل®  �جلهو� 
�ين �هللا تعاr سو« تبو¼ بالفشل، 
 bهو �ملسبب لألسبا rهللا تعا� Vأل
مكائدهم  يد�  فكيف  "خالقها، 

تنجح ضّد �ينه � .
 rهللا تعا� V

نه Îب 
V نتذكر  Jغ
 àُفرص  àيض
 �ينه  ألعد�¼  يهيئ  قد 
 àحيان
  Vققو¿  �u �لكا�بة  للفرحة 
لكي  �لك  عابر�،  مؤقتًة  �نتصا��ٍ| 
يتجلى �هللا بقد�ته "جالله بعد �لك 
"لكي   ،àضوح" 
كثر  صو��  على 
�لسليمة  �لطبائع   bألصحا ُيتيح 

.Vفرصة �لتوبة "�إلميا
�لّضال�  هو  تعاr﴿�لك  قوله  
ما "
هنا�  ليس  
نه  منه  فاملر��  �لبعيد﴾ 
من   àمقت 
ك� " بشاعًة  
شّد  هال� 
 V"� كلية  �ملر¼  جهو�  تضيع   V

عليه  تنقلب  بل  ُمرضية،  نتائج   �


.àمساعيه "باًال "عذ�ب


