
اجمللد الثالث والعشرون، العدد الثامن، ذو احلجة ١٤٣١هـ ومحرم ١٤٣٢ هـ  -كانون األول / ديسمبر ٢٠١٠ م

٤

التقوى

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

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

من ��"²:

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

َفِنْعَم  َصَبْرُتْم  ِبَما  َعَلْيُكْم  ﴿َسالٌ/ 

﴾ (�لرعد: ٢٥)ِ� ُعْقَبى �لدَّ

�لتفسـ4:
يز"�"¼م   Êسو �ملالئكة   Y
  �

قا�مني من كل با� قائلني %م: "سال[ 
�Ö"¼م   Êسو 
¼م  مبع×  عليكم" 

نكم بسبب كذ� من �ألعماb �خلتم 
�لبا�، "كذ� من �ألخال�  من هذ� 
�لبا�  uلك  بصو��  لكم  يتمثل 
 ÙJتذك عليهم   Yيسلمو" "هكذ�. 
 Yآل�  Yتتمتعو  Êسو بأنكم  %م 
بسال[ شامل  جز�ً على حسناتكم، 
من  �حلسنا�  
حر¨مت  
نكم  "كما 
بالسال[   Yتنعمو كذلك   ،µنو كل 

من كل خطر.
ففيه  عليكم﴾  ﴿سال[  قو%م  
ما "
�اللة على �"�[ هذ� �لسال[. "بقو%م 
﴿مبا ص�مت﴾ بينو� ألهل �جلنة سبب 
مبا  قالو�:  حيث  �لسال[،  هذ�   ]�"�
�حلسنا�  فعل  على  ��"متم  
نكم 
"ثابرمت عليها �غم �لعو�ئق فجز�°كم 


Y تنعمو� بسال[ ��ئم.  Yآل�
�آل�يني   bقو على   Ù�� �آلية  "متثل 
 Yإلنسا� عمل   ]�� ما  بَأنَُّه  �%ند"² 
 Jعليه جز�ً غ  bينا فكيف   Ù�"دH
 Ý�د"� ¤ شكل �جلنة �ألبدية.(ستياH
 Y
بركاà با� ٩ ٣١٧È). uلك 
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�هللا تعاz يقوb هنا ألهل �جلنة: }نكم 
 bطو�  Jباخل متمسكني  ت�حو�   º
"فا  بكل  "�جباتكم  مؤّ�ين  �حليا�، 
"}خالÈ، ثابتني على �حلق، مد�"مني 
سبيال،  }ليه  �ستطعتم  ما   Jخل� على 
 º نكم �ملو� �لذ�"� bحا Y
 z{
 Yمر¬ بيدكم، فمن "�ج· �آل
يكن 
"سالًما  
بدًيا  فالًحا  لكم  
هب   Y


��ئًما.
كما �� �آلية 
Y �لذ� يصيبه �%لع 
"�الختبا���  �ملحن   bحلو عند 
�حلق   على   áثابت يبقى  "ال  �لبسيطة 
فال يستحق �جلنة، "}منا يستحقها من 
ال يفزµ لد¯ �البتال��، "ال يقطع 

بدÙ، مثابرÙ على  zصلته مع �هللا تعا

فعل �خل��J مد�"ما عليها.
على  معترضني   *Yَُّجلْكر�َلِويو�  bيقو
�ملسلمني �آلخرين بقو%م }Yّ ما "�� 
 �uهو "سال[ عليكم" فلما Y«لقر� ¤
"�لسال[  �لتحية:  }لقا  عند   Yتقولو

عليكم"؟
نتبا�b حتية  
ننا حينما  "�جلو�� هو 
�لسال[  فال نع® سالمá عا�يá، "}منا 

هذ¬   ¤ uُكر   áخاص  áسالم نقصد 
 Y«لقر� من  
خر¯  »يا�   ¤" �آلية 
�لكرمي كقوله تعاz: ﴿سال[ عليكم 
(�لزمر  فا�خلوها خالدين﴾    طبتم 
فيها  ﴿%م   :zتعا "قوله    ،(٧٤:
قوًال  سالٌ[   Yيّدعو ما  "%م  فاكهٌة 
من ��ٍّ �حيم﴾ (يــس :٥٨-

 Y
٥٩). فإننا نقصد من هذ¬ �آلية 
 bبدخو �هللا  "ّفقك  لصاحبنا:   bنقو
�جلنة، "شنَّفت �ملالئكة 
uنيك بتحية 
من  عليـك   Yيدخلو "هم  �لسال[ 
�هللا  َ"َعَد  كما  فيها  بـا�  كل 

�ملؤمنني.

حد  bيقو Y
فهنا� بوYٌ شاسع بني 
�لدعا  هذ�  "بني  عليكم)  (سال[ 
نقصد  �منا  فما  �جلميل.  �لر�ئع 
فعلينا   ،Èخلا� �لسال[  uلك  بتحيتنا 
�لعـربية  قو�عد  éسب   bنقو  Y

من  بدال  عليكم"  "�لسال[   :áيض


"سال[ عليكم".

﴿�Aَلَِّذيَن َيْنُقُضوَ< َعْهَد �هللا ِمْن َبْعِد 

 >ْBَ ِبِه  �ُهللا  Bََمَر  َما  Aََيْقَطُعوَ<  ِميَثاِقِه 

ُيوَصَل AَُيْفِسُدAَ< ِفي �َألْ
ABُ Hَِلِئَك 

  ﴾
ِ� �لدَّ  Lُُسو Aََلُهْم  �للَّْعَنُة  َلُهُم 
(�لرعد: ٢٦)

  
:Mلكلمـا� Nشر

من  
بعد¬ " طر�¬   :áلعن َلَعَنُه  �لّلعنُة: 

خز�¬ "سّبه. "�لّلعنُة: �سٌم من " Jخل�

�للَّعن؛ �لعذ�ُ� (�ألقر�)  
 

�لتفسـ4:
 Yينقضو ﴿�لذين  بقوله  
شا�  لقد 

Y هؤال �لظاملني  z{ ﴾... عهد �هللا
فقط،   ��Jخل� فعل  عن   Yميتنعو ال 
 ،áيض
 �لسيئا�   Yيرتكبو }¼م  بل 
�هللا  
مر  عمن  صلتهم   Yيقطعو"
Öّل  فبعضهم  معهم.  �لصلة  بإنشا 
يعا�¥  "�آلخر  �لقومي،  بالنظا[ 

تأخذ  ال  �%ندية  �لقا��   ¤ }سالمية  *فرقة   
باحلديث �لشريف "�لسنة �لنبوية قائلة:كفانا ما 

"�� ¤ �لقر»Y �لكرمي فقط.

mـl اآلية أن الـذي يصيبه ا1لع عنـد حلول احملن 
واالختبارات البسـيطة وال يبقى على احلق ثابتًا فإنه 
ال يسـتحق اجلنـة، وإمنا يسـتحقها مـن ال يفزع لدى 
االبتـالءات، وال يقطع صلتـه مع اهللا تعـا^ أبدًا...



اجمللد الثالث والعشرون، العدد الثامن، ذو احلجة ١٤٣١هـ ومحرم ١٤٣٢ هـ  -كانون األول / ديسمبر ٢٠١٠ م

٦

التقوى

�لن· بدًال من 
Y ينشئ معه عالقا� 
 Y"يتها "�لثالث  "�لو���،  �لتقر� 
"�لر�بع  �هللا،  خلق  على  �لشفقة   ¤

ُيعر¥ عن �به.
 ¤  Y"يفسد"﴿  zتعا قوله  
ما 
قوله    �¨{ به  جا  فقد  �أل�¥﴾ 
 Y
 به  �هللا  
مر  ما   Yيقطعو"﴿
يوَصل﴾ ليبني 
¼م }z جانب قطع 
�لصلة  ֲדؤال يبد
"Y ¤ ظلمهم، "ال 
فحسب،  عنهم  باإلعر�¥   Yيكتفو

بل يناصبو¼م �لعد�. 
 �
 �للعنة﴾  %م  
"لئك ﴿  bقا  ï
 ،zحيث }¼م قطعو� صلتهم باهللا تعا
من  سيطر�هم   áيض
  zتعا �هللا   Yفإ
حضرته، "لن َيْحَظو� بقربه �. مع 
�لعلم 
Y كلمة �للعنة قد جا� هنا 
هنا  تر�   º" "�لطر�،  �إلبعا�  مبع× 
 Yلبيا جا�  بل  "شتيمة،  كَسّب 
هؤال    Y
 "هي  
ال  هاّمة،  حقيقة 
ما ��مو� قد قطعو� صلتهم مع �هللا، 
فكيف ميكن %م بعد uلك 
Y يكونو� 

من �ملقربني لديه �.

 
﴿�هللا َيْبُسُط �لرSَ�ِّْ ِلَمْن َيَشاAَ Lَُيْقِدُ

�ْلَحَياُ�  Aََما  ْنَيا  �لدُّ ِباْلَحَياِ�  Aََفِرُحو� 

ْنَيا ِفي �آلِخَرِ� ِ]الَّ َمَتاYٌ﴾ (�لرعد:  �لدُّ
 (٢٧

:Mلكلمـا� Nشر
قضى  �ألمَر:  عليه  �ُهللا  قَد�   :
يقدُ
�لر¨َ�:  عليه  قَد�  عليه.  به  "حكم 
�لشي:  على  "قَد�  ضّيقه.  َقَسَمه؛ 

�عه "
مسكه (�ألقر�)
   

�لتفسـ4:

� يقوb هؤال �لكفا�: فلنتمّتع بنعم 

مر  �آلخر�   Yأل "ُمتعها،  �لدنيا  هذ¬ 

Í Yظى  Yليس هنا� ضما u{ .]موهو
بنعم �آلخر� }�u صّدقنا HمدÙ، "لكنا 
 .Yآل� بأيدينا  ما  بالتأكيد  سنخسر 
 :Yيقولو  áيض
 �لبنجابية  لغتنا   ¤"
هذ¬ �لدنيا حلو� لذيذ� فلما�u نكّد� 
صفَونا من 
جل �آلخر� �ل� º يرها 


حد؟ 
�لوسوسة  هذ¬  يرفض   zتعا �هللا   Y{
�لشيطانية "يقوY{ :b �لنعم �ملا�ية من 

" �قّي "�¨�ها� ليست  bما "
ُملك 

يضá ¤ قبضتكم بل هي حتت تصّرفنا 
"سلطاننا Íن، فإ�u قر�نا 
Y ننتزعها 

صحاَبه، فلن " ÙمدH منكم "نعطيها
بل  مشيئتنا.   Y"� �حليلولة  تستطيعو� 
 Êا سو¼
سبق 
Y حّذ�ناكم "َنبَّأنا 
تصديقكم   Y
 فاحلق  منكم.  تؤخذ 
HمدÙ � لن يشّكل 
� خطر عليكم 
"لن يصيبكم بأ� خسا�� �نيوية، بل 
هذ¬  على  حتافظو�   Y
  ¤ 
مل  هنا� 

�ملنافع �ملا�ية بتصديقكم }يا¬. "ها قد 
بد
� �آلثا� تؤيد نبأنا هذ�، فانتبهو� 

"ُعْو�.
 Êسو ÙمدH تصديقكم Y
"لنفر¥ 
يلحق بكم ضر�Ù ما�يá فمع هذ� فإ¼ا 
تعليمه   Yأل خاسر�،  صفقة  ليست 
يشمل �ملبا�ð �خلالد� �ل� ال تسا"� 

.áلِنعُم �ملا�ية }¨�ها شيئ�
�لعقلي  �لتطو�   Y
 بذلك  بّين  لقد 
�لرقي  من  
فضل "  Jخ "�لفكر� 
تابعة  �ملا�ية  �لترقيا�   Yأل �ملا��، 
للرقي �لعقلي "�لفكر� ��ئمá، شريطة 

Y ال يبقى �إلنساY عاطًال عن �لسعي 
�لفكر�  بالرقي   áمكتفي "�لعمل، 
"حد¬، فيعطل قو�¬ �لعملية "يدّمرها.

 َ̂ Bُْنِز َلْوال   �Aَكَفُر �لَِّذيَن   ُ̂ ﴿Aََيُقو

ُيِضلُّ  �هللا   َّ>[ِ ُقْل  
بِِّه َ ِمْن  aَيٌة  َعَلْيِه 

 ﴾bََناBَ َمْن  ِ]َلْيِه   cَيْهِدAَ  Lَُيَشا َمْن 
(�لرعد: ٢٨)       

 :Mلكلمـا� Nشر
يهدc: هد�ُ¬ �لطريَق "}ليه "له: بّينُه له 
 :bتقّدمه. تقو :áعّرفه به. هد¯ فالن"

شقر..  فر²ٌ  يهديها  �خليُل  جا� 
 �
 Yإلميا� z{ يتقّدمها. هد�ُ¬ �ُهللا �



�شد¬ }ليه (�ألقر�) 
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Bناb: ناَ� "
نا� }ليه: �جع مرً� بعد 
"تاَ�.  
قبَل  �هللا:   z{ 
ناَ�  
خر¯. 
"ناَ� فالYٌ: لِزَ[ �لطاعَة (�ألقر�)      

   
�لتفسـ4:

لقد 
نذ�هم �هللا تعاz ¤ �آلية �لسابقة 

يديهم   ¤ ما   µنتز�� على  قا��  بأنه 
uكر  فقد  هنا  
ما  "نعم،   �¨� من 
��"� فعلهم على هذ� �إلنذ��، حيث 
فلُيرنا �هللا   ،áقالو�: حسن  Y
 يلبثو�   º
هذ�   µْñلي" "ج�"ته،  قد�ته  »ية 
�هللا  يرّ�   ï 
يدينا.  من   bملا�" �لر¨� 
� على مطالبتهم باآلية فيقوb: لقد 

نزلنا كثÙJ من �آليا�، "لكنكم ال 
على   Y"تصّر" ֲדا،   µالنتفا�  Y"تريد
�ملطالبة بآية �لعذ�� فقط، "كأY كل 
علمية  »يا�  من  قبل  من  
نزلنا  ما 
�(تنا  على  ��لة  �"حانية  
خر¯ "
"كـأمنا   ،áشيئ عندكم  تسا"�  ال 
 Y
 هي  عندكم  �ملرضية  �لنافعة  �آلية 
يبقى  ال  
نه  مع  �لعذ��،  بكم  §ل 
فرصة  
ية  �ملدّمر  �لعذ��   bحلو بعد 
»ية  من   Yتنتفعو فكيف  لالهتد�، 
 Yنكم تستوجبو
�لعذ�� }Yu؟ فثبت 
لقد  
جل،  �ملعاصي.  لكثر�  �%ال� 
كنتم  لو  ألنكم  هالككم  قرّ�نا 
باآليا�  مطالبتكم   ¤ �لنية  صا�قي 

النتفعتم من »يا� �لر(ة "�%د�ية.


حد  يعتر¥   Y
 �ملحتمل  من   Yكا
يضل  �هللا   Y{﴿ :zتعا �هللا   bقو على 
نفسه  �هللا   Yكأ" :bفيقو يشا﴾  من 
 ،bلـضال� عــلى  �لنا²  ُيكر¬ 
�لوسـوسـة  هــذ¬  فـدحض 
 �
بقوله ﴿"يهد� }ليه من 
نا�﴾.. 
يهلكه  "ال   Ùحد
 يضل  ال   zتعا 
نه 
سبحانه  سنته  من  بل  سبب،  �"منا 
"مييل  ينيب  من  يهد�   Y
  zتعا"
}ليه، "ال يهلك }ال �لذ� يتهر� منه 

ُمْعِرضá عن �%ْد� �لسما"�.
فاآلية ִדد[ مز�عم 
"لئك �لذين عندما 
كلمة﴿يشا﴾   Y«لقر�  ¤  Y"
يقر
 Y{  :Yيقولو  ،zتعا �هللا   z{ منسوبة 
معناها 
Y �هللا نفسه يريد }غو� �لنا²، 
تعاz ال  بأنه  }عال¼ا  فإ¼ا صر§ة ¤ 
ُيكر¬ 
حدÙ على �لضالb، بل يضّل- 

" بتعبJ »خر- يعّد منحرفá عن سبيله 

من ال يريد �الهتد� }ليه �. 

﴿�لَِّذيَن aَمُنو� Aََتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر 

  ﴾bُْلُقُلو� َتْطَمِئنُّ  ِبِذْكِر �هللا  Bََال  �هللا 

(�لرعد:  ٢٩)     

 :Mلكلما� Nشر
تطمئن: �طمأz{ Y كذ�: سكن "»َمَن 

له (�ألقر�).

�لتفسـ4: 
يتمتع �إلنساY ¤ �لدنيا بأنو�µ �لنعم، 
�ملجاال�،  ش«   ¤ �لرقي  "§قق 
"يظفر   ،áمنصب  bينا" ماًال  فيكسب 
بز"جة �يلة، "ُير¨� u�ية طيبة، "¸د 

صدقا ôلصني، "ينعم بتجا�� ��éة، 
ال  uلك  "مع  "ثقافة،   áعلم "يز��� 
 ،bد طمأنينة �لقلب "ال سكينة �لبا¸
بل كلما حتققت له 
منية تولد� ¤ 
فال  "تقعد¬،  تقيمه  
خر¯  
منية  قلبه 
باإلحسا²  "§تر�   µيلتا قلبه   bيز�
شأنه  �ملنشو��.  بضالته  يظفر   º بأنه 

مه،  ينفصل عن  �لذ�  �لرضيع   Yشأ
بثديها  يلتصق   �
�مر �حتضنته  فكلما 
¸د  ال  "لكنه  
مه،  
¼ا  منه   áظن
ما   Yسرعا بل  �لسكينة ¤ حجرها، 
باحثá عن  
خر¯  z{ áيتركها متجه

مه �حلقيقية. 
" مثله كمثل �أل[ �ل� 
�حلديث   ¤  ��" فقد  "ليدها.  تفقد 

مع أنـه ال يبقـى بعد 
املدّمر  العـذاب  حلول 
أيـة فرصـة لالهتداء، 
من  تنتفعـون  فكيـف 
إذن؟ العـذاب  آيـة 
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 ¤  ¯
�  �  bلرسو�  Y
 �لشريف 
 áضيع�فقد�  �
}حد¯ �لغز"�� �مر
هنا "هنا�.  تبحث عنه  فكانت  %ا، 
 .. �حتضنته   áصبي "جد�  "كلما 
تركته ¤ مكانه   ï ،تالطفه "تد�عبه
"لدها  باحثًة عن   ¬Jغ z{ "تقدمت 
�ملفقو�، "¤ �ألخJ "جدته فألصقته 
 Yها، "جلست ترضعه  باطمئنا�بصد
ألصحابه:   � �لن·   bفقا "سكينة. 
َهللا 
فرÉُ بالعبد }�u تا� }ليه من هذ¬ 

�ملر
� بولدها.*
 Ýلقد لفت �لن· � بذكر هذ� �حلا�
 �"
 "لكن  
خر¯،  }z ع��  �ألنظا� 
من  »خر  جانب   z{ عنايتكم  توجيه 
"�ضطر�ֲדا   �
�ملر قلق  "هو  �لصو��، 
�طمئنا¼ا   ï ،لدها" على  �لعثو�  قبل 
"هذ�  �ملنشو��.  بضالتها  �لظفر  بعد 
هو حاb كل }نساY، حيث ال يطمئن 
}ال بعد �حلصوb على غايته �حلقيقية. 
%م  يتم   ،áحق �هللا   Y"يذكر فالذين 
 �
�لوصاb به �. فال يبقى لديهم 
بل  قلق،  "ال  حرقة  "ال  �ضطر�� 

 Ìبالتا" منه   áقرب يز���"Y كلَّ حني 
 Y"ر¸ �لذين  
ما  "طمأنينة.  سكينة 
فإ¼م  فقط،  �لفانية  �لدنيا  متع   ��"
كلما حققو� �قيá ما�يá كلما �¨���"� 

.áلتياع�" áضطر�ب�
 Yإلنسا� حيا�  غاية   Y
 بذلك  فثبت 
هي �لبحث عن �لذ�� �إل%ي، "لذلك 
نر¯ 
نه حينما يظفر بالوصاb مع �هللا 
"قربه، يعمر قلبه بالسكينة "�لطمأنينة. 
 Y"لك، ترu لنقيض من� "لكن على 
ما يعانيه �لشخص �لذ� ¸ر� "�� 
�ملا�� من قلق "�ضطر��. خذ"� مثًال 
فإ¼م  �%ندية،  �لد"يال�  ��جا� 
�غَم كو¼م Hميني من قبل �حلكومة 
على   Êخلو�  Y
 }ال  با%ند  �إلجنليزية 
�حليا� يستبد ببعضهم لد�جة 
¼م ال 
يشربوY �ملا �لعا�� خشية 
Y يسّممه 

حد، "}منا يستو��"Y �مليا¬ �ملختومة 

عينهم،  
ما[  فُتفتح  }جنلتر�،  من 
�لر�جا.  قبل   Y"آلخر� منها  فيشر� 
"نفس �حلاb بالنسبة لطعامهم، حيث 
"يؤمر  صا�مة،  �قابة  حتت  ُيطبخ 

 ï �لطبيب،   ï 
"ًال،  بتنا"له  �لطبا÷ 
�لر�جا نفسه. "مع× uلك 
Y هؤال 
 ¤  Yيعيشو  -áملوك كو¼م  -�غم 
 z{ �"خطر "قلق ��ئمني. "لكن �نظر
نبينا Hمد �، لقد كاH YاصرÙ بني 
 àلك عاu حليا�، "مع� bألعد� طو��
 Jلعني، غ� قرير   bلبا�  ðها� áمطمئن
 �u{ »خائف "ال قِلٍق على نفسه، ح
 Y"� �عوته  لّبى  للطعا[  �لعد"  �عا¬ 
 Y
 �لتا�يخ  يذكر   .Êخو "ال  تر�� 
 ،� قتله  مر�  حا"لت  يهو�ية   �
�مر
فأعدَّ� له �لطعا[ ""ضعت فيه �لّسم 

خ�¬  zلقاتل. "لكن �هللا تعا� Êلزعا�
يتنا"له،   Y
 قبل  بالوحي  uلك  عن 
"هكذ� جنَّا¬ من �ملو� (�لس�J البن 

هشا[، "
مر خي�")

 z{  bلبا�  Éمرتا  áمطمئن  Yكا  �uملا
سبب   �
 هنا�  ليس  �لد�جة؟  هذ¬ 
}ال 
نه كاY على صلة باهللا �لذ� يعلم 
�لغيب، "من كاY على صلة باهللا »تا¬ 
�حلاجة،  بقد�  َغيِبه  من   áنصيب �هللا 

.áفيعيش مطمئن
 ��" »خر  �"حا<  سبب  "هنا� 
 áحاني"� �ملتقد[   Yإلنسا�  Yطمئنا�
uلك   .áما�ي �ملتقد[  �ملر  قلق   ��""

Y �لشخص كلما 
حر¨ تقدمá ما�ًيا 

ك�  bهنا� �حتما Yماًال كا ���¨�"

مو�له مما  z{ ]حلر�� bيتسر� �ملا Yأل

 �

قر� �لر"�يا� }z هذ� �ملع× هي: "عن عمر بن �خلطا� قِد[ على �لن· � بَسْبٍي فإ�u �مر  *
من �لس· قد حتلََّب ثديها بسقٍي، }�u "جد� صبيá ¤ �لس· 
خذْته فألصقته على بطنها "
�ضعته. 
 :bال تطرحه. فقا
فقاb لنا �لن· �: 
تر"Y هذ¬ طا�حًة "لَدها ¤ �لنا�؟ قلنا: ال "هي تقد� على 

َهللاُ 
�حم بعبا�¬ من هذ¬ بولدها" (�لبخا��:كتا� �أل��)
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سلبه من 
مو�b �آلخرين. "لكن ليس 
�لر"حانية.  �ألمو�   ¤ هكذ�  �ألمر 
 ،áحاني"� áتقدم Yحر¨ �إلنسا
فمهما 

Y يبخس  Y"� فلن يأخذ }ال نصيبه
يعيش  "لذلك  حقوَقهم  �آلخرين 
يؤنِّبه   Y
  Y"�  bلبا�  Éمرتا  áمطمئن
حقو�  "هضم  �هللا  مبعصية   ¬Jضم
�آلية   Jتش uلك   z{" �آلخرين. 
�ل� يدخلها �ملؤمن  "تقوb بأY �جلنة 
 b«) "�أل�¥﴾  �لسمو�  ﴿َعرُضها 

Y مساحة �جلنة  �
 .(١٣٤:Yعمر�
مشتَركة  "�أل�¥-  �لسمو�  -مثل 
بني �ملؤمنني كافة على سو�، "لكّن 
كالًّ منهم سوÊ ينتفع ֲדا "فق ملكاته 

"قو�¬ �لر"حانية.

Aََعـِمُلو�  aمgُنــو�  ﴿�لَِّذيــَن 

َلُهْم Aَُحْسـُن  ـاِلَحـاMِ ُطوَبى  �لصَّ

َمـآb﴾ (�لرعد: ٣٠)
    

 :Mلكلمـا� Nشر

صله  �لطّيب،  مبع×  مصد�   :kطو
 üطو"  .Ù"�" �ليا  ُقلبت  ُطْيَبى 
�لغبطُة؛  �ألطيب؛  تأنيُث  ِطيبة؛  �ع 

�لسعا�ُ� "�حلس×؛ �خلJُ (�ألقر�).
�ملُنَقَلُب  �ملرجُع؛  �ملآ�:   :bمآ

(�ألقر�).

�لتفسـ4:
 Jباخل �ملؤمن  يظفر   Êسو  �

"�لسعا�� "مبا ال Öطر على �لباb من 
�لِنَعم، "ستكوY عاقبته Hمو�� حسنة 
جدÙ، "�لبديهي 
Y من كانت عاقبته 

Hمو�� فهو �لناجح ¤ �حلقيقة.


َسْلَناnَ ِفي Bُمٍَّة َقْد َخَلْت ْBَ َكَذِلَك﴿
 cلَِّذ� َعَلْيِهُم  ِلَتْتُلَو  Bَُمٌم  َقْبِلَها  ِمْن 
AْBََحْيَنا ِ]َلْيَك Aَُهْم َيْكُفُرAَ< ِبالرَّْحَمِن 
َعَلْيِه  ُهَو  ِ]ّال  ِ]َلَه  ال  
بِّي َ ُهَو  ُقْل 
ْلُت Aَِ]َلْيِه َمَتاbِ﴾ (�لرعد: ٣١)    َتَوكَّ

:Mلكلمـا� Nشر
 .áمتاب uنبه  من  �هللا   z{ تاَ�   :bِمتا

صُل " (�ألقر�).  �ملعصية  �جع عن 

.ý(متاِ�) متا

�لتفسـ4: 
�للطافة  من  هو   Ùمر
 هنا  uكر  لقد 

للكفا�   bقا "�لشفافية مبكاY. حيث 
"Íن  بالعذ��،  تطالبوننا  }نكم 
�(انيتنا،  بسبب  عنكم  نؤخر¬ 
 Y"تكفر uلك-  -�غم  "لكنكم 
لوال  
نه  "�لو�قع   ،áان)� �هللا   Yبكو

مد  منذ  ألهلكتكم  �(ــن  
ن® 
 �
 هنا�  هل  
عمالكم.  لسو  بعيد 
 Y"� bنه §و
 Yلكم تظنو þعمل صا
نز"b  �لعذ�� عليكم؟ كال، "}منا هي 

�(انيتنا �ل� تقيكم من �لعذ��.
﴿كذلك   zتعا بقوله  "بّين 
بعثك  من  غايتنا   Y
 
�سلنا�...﴾ 

هل  �لقو[  من  ُتخر¦   Y
 هي 
�حلسنة  "�لعاقبة  "�لطمأنينة  �لسكينة 
ممن  uكرهم،  سبق  �لذين  كأ"لئك 
§ر¨"Y �لد�جا� �لُعلى ¤ �لر"حانية 
"يتحلوY باألخال� �حلسنة �لفاضلة.

"¤ قوله تعاz ﴿قل هو �ý﴾ }شا�� 
 bلك �لقو[: من �ملحا bنه سيقو
 z{
 z{ قومá جاهلني كالعر�   bِّحتو Y

�ألخال�  ֲדذ¬  متحلني  �بانيني  
ُنا² 

فثبت بذلك أن غاية حياة اإلنسان هي البحث عن 
الذات اإل1ية، ولذلك نرى أنه حينما يظفر بالوصال 

مع اهللا وقربه، يعمر قلبه بالسكينة والطمأنينة. 
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من  ليس  هذ�  %م:  فقل  �لسامية. 
 zيتو �لذ�  �هللا  بيد  هذ�  }منا  عملي، 
تربي�، فعليه كامل ثق� "}ليه ضر�ع� 
"�بتهاÌ، ليحقق بقد�ته �%دÊ �لذ� 

من 
جله بعث®.
�حلقيقية  �لوسيلة   Y
 تذكرنا  فاآلية 
�لتوكل على  }منا هي  �لقو[   Éإلصال
 .� }ليه   bالبتها�" "�لدعا  �هللا 
قلو�   Éإلصال  Yيسعو فالذين 
 Yلنا² باألسبا� �لظاهر� ال يفلحو�
�لوسائل   Yأل  ،Ùبد
 مساعيهم   ¤
�لظاهر� }منا تصلح �لظاهر فقط، "ال 

"عمر�¼ا  �لقلو�   Jتسخ على  تقد� 
باإلمياY "�الطمئناY. "من 
جل uلك 
جند �لغر� قد فشل �غم بذb جهو� 
جبا�� ¤ تقدمي منوu¦ عاÌ �ملستو¯ 

ملـاذا كان مطمئنـًا مرتاح البـال إ^ هـذه الدرجة؟ 
ليـس هناك أي سـبب إال أنـه كان علـى صلة باهللا 
الـذي يعلـم الغيب، ومـن كان على صلة بـاهللا آتاه 
اهللا نصيبًا مـن َغيِبه بقدر احلاجـة، فيعيش مطمئنًا.

¤ ÿاb �ألخال� "�لر"حانية،كالذ� 
شكل   ¤  � �لكرمي   bلرسو� مه  قدَّ
لألسبا�  �فتقا�¬  �غم  
صحابه، 

�لظاهر�.

عـــاَِء وتَـــْزَدِريـــِه أَتَـــْهـــَزأ  بـِــالـــدُّ

ولــِكــْن تخطي  ال  الــلَّــيــِل  ــاُم  ــَه ِس

ــي ِّ رب شـــاَء  ــا  م إذا  ــا  ــه ــُك ــِس ــْم ــيُ فَ

ِسَهاُم  الّليـِل

عــاُء ــا َصــَنــَع الــدُّ ــــْدري مب ومـــا تَ

ــاُء ــض ــقِ ـــــٌد، ولِـــَألَمـــِد اْن ــا أَم ــه لَ

ــقــضــاُء ال نـَــفَـــَذ  إذا  ــا  ــه ــلُ ــْرِس ويُ

�إلما[ �لشافعي (�(ه �هللا)


