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التقوى

 حضر! مر�p بش; �لدين 3مو^ %#د
�ملصلح �ملوعو^ �

�خلليفة �لثا� حلضر! �إلماc �ملهد� ��ملسيح �ملوعو^ �

من ^}�¨:

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

 �ٌ�
ُمَتَجاِ�َ ِقَطٌع   'ِ
�ألْ ﴿َ�ِفي 
 .ٌ
َ�َجنَّـاٌ� ِمـْن 3َْعَنـا0ٍ َ�َ�ْ
ِصْنَو�7ٍ  َ�َغْيُر  ِصْنـَو�7ٌ  َ�َنِخيٌل 
ُل  ُيْسـَقى ِبَمـاAٍ َ��ِحـٍد َ�ُنَفضِّ
 َّ7Gِ َبْعَضَها َعَلى َبْعٍض ِفي �ُألُكِل
َيْعِقُلو7﴾    Mٍِلَقْو  �آلَياٍ Pَِلَك  ِفي 

(�لرعد: ٥)

:�شرS �لكلمـا
ِقَطٌع: Iُع قطعٍة، ��لقطعُة: �حلصُة 

من �لشي� (�ألقر�).
جا�َ}   :cُلقو� جتا�}   :�ٌ�
ُمَتجا�

بعضُهم بعضâ (�ألقر�).
�لشقيُق؛   äُأل� �لِصنُو:  ِصنو�7ٌ: 
. �@�� خرå Òلتا? %�  �البُن؛ �لَعمُّ
%كثر من %صل ��حد فكل ��حد! 
منهّن ِصْنٌو �ُصْنٌو ��الثنا? ِصْنو�ِ? 
�قيَل  ِصنو�ٌ?.  ��جلمُع  �ِصْنيا? 
�لِصنُو عاcٌّ � كل فرعني Ûرجا? 
�غ;¥  �لنخل   � ��حد  %صل  من 

(�ألقر�).
�لو�سع   }ُpلِر� �لثمُر؛  �ُألُكل: 

(�ألقر�).

 :Uلتفسـ�
ما  تقولو�:  ال  تعا<:  �هللا   �يقو
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�جه تفضيل 3مد علينا، فهو %حد 
%حفا^ عبد �ملطلب! %ال تر�? @< 
�أل}¸ كيف %? �لقطع �ملجا�}! 
قد}�ִדا   �  Dتتفا�  âيض% منها 
ُتنبته  فما   ،Òعلى �خلصب ��إلنتا
هذ¥ �لقطعة من p}§ %� شجر %� 
�ا  �ملجا�}!  �لقطعة  تقد}  ال  êر 
على @نباته. �ما %كثر ما جند هذ¥ 
�لظاهر! � بال^ "كشم;" حيث 
 � �لزعفر�?  من   �حقو توجد 
قطع %}¸ معينة بينما ال جتد¥ � 
تصلح  ال  أل�ا  �ألخر¡  �أل}�ضي 
 ?% ميكن  �ملشهد  �نفس  إلنباته. 
 � �لو�قعة  "با}�"  منطقة   � تر�¥ 
(بباكستا?)،  "سرحد"  @قليم 
حيث تشتهر %}�ضيها بإنتاÒ نو§ 
�جلو^!،   ìلعا�  p{أل� من  خا» 
�لكن �أل}p �ملز}�§ � �أل}�ضي 
�جلو^!.  بنفس  ليس  �ا  �ملجا�}! 
 � نفسها  �لظاهر!  �تالَحظ 
�ملسك"   �"غز� فإ?   ،Dحليو�نا�
مثًال @�� ُتر� ل;عى � منطقة معينة 
 ��@ %ما  %نو�§ �ملسك،  %نَتَج %جو^ 
ُنقل @< منطقة غ;ها فإما %? ينتج 

مسكâ }^يئâ %� ال ينتجه %صًال. 
�لكفا}  %نظا}  يلفت  تعا<  فاهللا 
@< هذ¥ �لظاهر! �يقو�: ما ^متم 

جتد�? هذ� �لتفا�D حÌ � قطع 
�أل}¸، فلما�� تستبعد�? �جو^¥ 
� �لنا¨؟ �ملا�� ال يستطيع �لو�حد 
منهم %? يصبح @نساًنا }بانًيا Øا�ًيا 
%}ضًيا  شخًصا  �آلخر  يبقى  بينما 

ما^يا؟
�%شا} �لقر±? بقوله تعا< ﴿يسقى 
�ألشجا}  هذ¥   ?% ��حد﴾  مبا� 
تتفا�ê Dا}ها لوًنا �طعًما مع %�ا 
%مركم  �لكن  ��حد،  مبا�  ُتسقى 
3مًد�  فإ?  îتلف.  �لكفا}  %يها 
من  عليه   �ينـز مما  يشر�   �
%نتم  �%ما  �لسما��،  �لوحي  ما� 
فتشربو? ما يقدمه لكم �لشيطا? 
ترفضو?  ألنكم  كد}،  ما�  من 
 >@ �ُتصغو?  �لسما�   cا§ كالØ

�سا�¨ �لشيطا?.
�قد يعÀ �هللا تعا< بقوله  ﴿ُيسقى 
مبا� ��حد﴾ %نه ال جرc %? 3مًد� 

كا? منكم �عاð � نفس �ملحيط 
��لظر�� �ل« عشتم فيها، �لكن 
%ال  عليكم،  فضَله  تستغربو�   ال 
تر�? %? �ألشجا} من نو§ ��حد 
�لك  �مع  ��حد  ما�  من  ُتسقى 
فال  �جو^!.  طعًما  êا}ها  ´تلف 
�لظر��  د  توحُّ  >@ فقط  تنظر�� 
 >@ %يًضا  �نظر��  بل  ��ألسبا�، 
 ?@ �ا.  �إلنسا?   ��ستغال كيفية 
�لسيف @�� كا? بيد �لِغمر �جلاهل 
فال جد�¡ منه �ال فائد!، �لكنه 
حليُف فتح �ظفر @�� ما �ستله �لبطل 
�ملحنك �ملجر�. لقد كا? %بو بكر 
 âيض% عنهما-  �هللا  �عمر -}ضي 
من %هل مكة �· يكن ألّ� منهما 
شأ? يذكر قبل �إلسالc، %ما بعد 
%ًبا }�حـًيا  �´ـا�ñا 3مًد� � 
�ما �شـتهر كل منهما كأحـد 
%عظم �لعـظما� � �لعا·، حيث 

لقد كان أبو بكر وعمر -رضي اهللا عنهما- أيضًا من أهل 
مكة وP يكن ألّي منهما شأن يذكر قبل اإلسالم، أما 
بعد اmاذهما Aمًدا � أًبا روحًيا lما اشتهر كل منهما 
كأحد أعظم العظماء ! العاP، حيث أشاد بإجنازاتهما 

األعداء قبل األصدقاء وال يزالون.
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التقوى

%شا^ بإجنا�pִדـما �ألعد�� قبـل 
�ألصدقا� �ال يز�لو?.

﴿َ�7ْGِ َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُهْم 3َِئَذ� 
َجِديٍد  َخْلٍق  َلِفي  3َِئنَّا  ُتَر�ًبا  ُكنَّا 
ِبَربِِّهْم  َكَفُر��  �لَِّذيَن  3ُ�َلِئـَك 
3َْعَناِقِهْم  ِفي  �َألْغـالُ_  َ�3ُ�َلِئَك 
ِفيَها  ُهْم   
�لنَّاِ 3َْصَحا0ُ  َ�3ُ�َلِئَك 

َخاِلُد�7َ﴾  (�لرعد: ٦)   

 :�شرS �لكلمـا
�ألغالُ_: "�لُغّل: طوٌ{ من حديد 
%� ِقدٍّ ( %� جلٍد) ُيجعل � �لعنق 
%� � �ليد، �منه قيل للمر%! �لسيئِة 
َقِمٌل، �%صلُه %? �لغل  �ُخللِق: ُغلٌّ 
َشعٌر  عليه  ِقدٍّ  من  يكو?  كا? 
فيؤ�يه،  �ألس;  عُنق   � فَيقمُل 
فيكو? �لُغّل �لَقِمل %نكى. �Iعُه 
%غال� �غلو�. �ُيقا�: هذ� ُغّل � 

عنقك" (�ألقر�).
    

 :Uلتفسـ�
 ��@ تستغربو�  ال  تعا<:  �هللا   �يقو
3مد  لرسوله  �لنجا¢  �هللا  كتب 
�لدنيا على يد¥، �@منا  � �%صلح 
بإصال¢  �هللا  يهتم  ال   ?% �لعجب 

هذ¥   >@ %هلها  فسا^  }غم  �لدنيا 
�لنو�ميس  يتناõ مع  �لد}جة، ألنه 
�إل�ية %? Ûلق �لعني �ال Ûلق �لنو} 
�ألنثى  Ûلق   ?%� به  تبصر  �لذ� 
�ال Ûلق �لذكَر �لذ� يتسبب � 
ظهو} قو�ها �لكامنة. كما %نه مث; 
�لذكر ��ألنثى   Òيتز��  ?% للغر�بة 
�ال ينجبا شيئâ. فال تقولو�: كيف 
على  �لعا·  @صال¢  يتم   ?% ميكن 
من  �لعجب  �@منا   ،  � 3مد  يد 
تقولو�:كيف   ?%  öلغ� تفك;كم 
ميكن %? تنهض %مة بعد �لسقو÷، 
�كيف Ñيا بعد �ملماD! فإ�� كا? 
�ما�  �لسما�  من   �نز قد  �لعو? 
�حليا! قد تيّسر فال غر�بة � �لك 

%بًد�! 
�لذين  ﴿%�لئك  بقوله  ��ضح 
�ليأ¨  هذ�   ?% برֲדم﴾  كفر�� 
 Òعلى قلوֲדم @منا هو نتا ìملستو�

كفرهم �}فضهم.
�لو�قع %نه ال غر�بة � قنو÷ هؤال� 
�ل«  �لز�ئفة   ø^ملبا� يّتبعو?  �لذين 
%نفسهم،  عند  من  �خترعوها 
منحرفني عن �لصر�÷ �لذ� حد^¥ 
�هللا �م. �ليس للقانط @ال �لفشل 
جحيم   � ��الحتر�{  مر�ميه   �

حسر�ته. 

حالة  هي  هذ¥   ?% �ملؤسف  �من 
يريد�?  أل�م   ،cليو� �ملسلمني 
�صفه  ما  بغ;  مشاكلهم  معاجلة 
 ?% من  فبدًال   .Òعال من  �ا  �هللا 
�@صال¢   cإلسال� بنشر  يهتمو� 
%خالقهم ��البتها� ��إلنابة @< �هللا، 
 Òألمر¥، يريد�? عال cالستسال��
مصائبهم � �تبا§ �لغر� � ثقافته 
بنو�  من  �القتصـا^�  �نظامه 

�ِ}با �تأمني للحيا! �غـ;ها.

َقْبَل  يَِّئِة  ِبالسَّ ﴿َ�َيْسَتْعِجُلوَنَك 
َقْبِلِهُم  ِمْن  َخَلْت  َ�َقْد  �ْلَحَسَنِة 
َمْغِفَرٍ�  َلُذ�  
بََّك َ  َّ7Gِ�َ  ��ْلَمُثالُ

بََّك َ  َّ7Gِ�َ ُظْلِمِهْم  َعَلى   fِِللنَّا

َلَشِديُد �ْلِعَقا﴾  (�لرعد: ٧)   
  

:�شرS �لكلمـا
�لـَمُثال�: �لـَمـُثلُة: �لعقوبُة، 
�لـَمـُثلة.  به  حّلت   :�ُيقا
�لقر�?  %صا�  ما  ��لـَمـُثلة: 
عٌ�   �هي  �لعذ��  من  �ملاضية 

ُيعت� ֲדا (�ألقر�).

:Uلتفسـ�
�م %? يتحر}�� من  � %� عندما يقا
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�ينهضو�  �لفا}غة،  �لتقاليد   �%غال
للرقي ��لتقدc مستغلني ما �هبهم 
�هللا من قد}�D ��سائل، �@ال فإ�م 
سيصبحو? كالغصن �جلا� �لذ� 
يقولو?:  �لنا}،  @ال  له  مص;  ال 
ִדد^نا  �ل«  بالنا}  �ئتنا   ،âحسن
 >@ ُيدَعو?  عندما  �كأ�م  ֲדا. 
�حينما  معرضني،  يرفضو?  �خل; 
يطالبو?  �لعذ��  من  Üذَّ}�? 
يد}كو?  �ال  مستعجلني،  به 
بعثة  عند  ^�ئًما  Üل  �لعذ��   ?%
�ألنبيا�، �هو قا^c �آل? ال 3الة. 
�هللا  يسألو�   ?% ֲדم  �ألجد}  فكا? 
فضله بإصال¢ %نفسهم، بدًال من 
.�ً̂ %? يطالبو� بالعذ�� تعنتâ �عنا

هذ� هو بالضبط ما Üدp � úمن 
%عد��  يطلب  ال  حيث   ،öن كل 
�}#ته،  �هللا  فضل  �ألغبيا�   öلن�
هذ�  كا?   ?ْ@ �للهم  يقولو?:  �ال 
يقولو?:  بل  فا}pقنا طاعته،   âحق
فأمِطْر   âحق هذ�  كا?   ?@ �للهم 

علينا عذ�بâ من �لسما�.
لذ�  تعا< ﴿�@? }بك  قوله  �%ما 
مغفر! للنا¨ على ظلمهم﴾ فبّين 
فيه حكمة عظيمة حيث قا�: @ننا 
أل?  �ألنبيا�  بعث  ِمن  �د�  ال 
%ال  لننقذهم.  �@منا  �لنا¨  �لك 

تر�? %? %هل �لدنيا يرتكبو? ظلًما 
تلو �لظلم، �لكنا ال نز�� نعاملهم 
بالعذ��  نستعجل  �ال  باملغفر!، 
�لك  أل?  به،  �ستعجا�م  }غم 
نريد  �لعذ��.   � لسّنتنا  مناٍ� 
نس;  فلذ�  باملغفر!،  نشملكم   ?%
Óسب �خلطة �ل« ستؤ^� @< جنا! 

%ك� عد^ ممكن منكم.
﴿�@? }بك لشديد �لعقا�﴾ %� 
¤ب %? ال تنخدعو� �تسيئو� فهم 
ناجو?  %نكم  فتظنو�  هذ¥،  سنتنا 
هذ¥  لكم  تتا¢  @منا  �لعذ��.  من 
�لفر» لكي تصلحو� %نفسكم، %ما 
@�� · تصلحوها فسو� نعاقبكم 
%حد  ليس  %نه  ر��  �تذكَّ 3الة.  ال 

.âعذ�ب� âشد منا عقاب%
��علم َ%?َّ قوله تعا< ﴿�@? }بك 
�هللا   ?%  Àيع ال  �لعقا�﴾  لشديد 

بل  �لعذ��،   �@نز�  � ٍ̈ قا تعا< 
من   âيالم@ %شد  عذ�به   ?% �ملر�^ 
 cٍعذ�� �آلخرين، فإنه يصيب بآال

�معاناٍ! تفو{ �حتما� �لبشر. 
كلمة   cباستخد� %شا}  كما 
"�لعقا�" @< %نه سبحانه �تعا< ال 
�منا سبب، بل يكو? عذ�به  يعّذ�̂ 
�إلنسا?.   �ألعما حتميًة  نتيجًة 
(�لعقب) �هو  (�لعقا�) من  أل? 
 ûيأ ما  فالعقا�   ،cلقد� مؤخر 
�يتعّقبه من �}�ئه  �إلنسا?  خلف 
ال 3الة، مثل �لوليد �لذ� يتبع %مه 

%ينما �جتهت.

﴿َ�َيُقوُ_ �لَِّذيَن َكَفُر�� َلْوَال 3ُْنِزَ_ 
 
َعَلْيِه lَيٌة ِمْن َ
بِِّه Gِنََّما 3َْنَت ُمْنِذٌ

َ�ِلُكلِّ َقْوMٍ َهاٍ�﴾ (�لرعد: ٨)

ألنهم  اليوم،  املسلمني  حالة  هي  هذه  أن  املؤسف  ومن 
من  lا  اهللا  وصفه  ما   wبغ مشاكلهم  معاجلة  يريدون 
وإصالح  اإلسالم  بنشر  يهتموا  أن  من  فبدًال  عالج. 
ألمره،  واالستسالم  اهللا،   zإ واإلنابة  واالبتهال  أخالقهم 
يريدون عالج مصائبهم ! اتباع الغرب ! ثقافته ونظامه 

االقتصادي من بنوك وِربا وتأمني للحياة وغwها.
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:Uلتفسـ�
%ظهرنا  قد  %ننا  من  بالرغم   �%  
�آلياD مر�}ý �تكر�}ý، ��عدناهم 
بإنز��ا مستقبًال، @ال %? �لكفا} ال 
قائلني:   Dآليا� يطلبو?  ينفكو? 
كيف نؤمن �· ُيرنا �هللا %ية ±ية؟ 
�هم يعنو? باآلية �لعذ��، ألنه ال 
معÿ لآلية عندهم @ال %? يهلكهم 
�هللا �يتضح من ^}�سة �لقر±? %? 
 âئم�^  Àتع باآلية  �لكفا}  مطالبة 
تكـو?   ?ْ% @ال  �لعذ��،   �نز�
هذ�  عن  صا}فة  قرينة  هنا� 

 .ÿملعـ�
�ير^ �هللا على مطلبهم قائًال: ﴿@منا 
 �%  ﴾ٍ̂ ها  cٍقو �لكل  منذ}  %نت 
%? هؤال� �ألغبيا� ال يفّكر�? %? 
بل  منذً}�،  جعلك  قد  تعا<  �هللا 
من   ��p@ �حلقيقي  �Øك  هو  هذ� 
ي�حو?  ال  فلما��  يصّدقك.  ال 
يسألوننا عن �ألمر �لذ� قد سبق 
عليهم  @يضا¢؟  %ميا  %�ضحنا¥   ?%
﴿�لكل  قولنا  %يًضا  يتذكر��   ?%
ֲדد�ية  �تم  فإننا  ها^﴾..   cقو
كل %مة. فلو جا�هم �لعذ�� قبل 
يريد  َمن   ��لرسو هذ�  يهد�   ?%
�د¡ من بينهم · يعد هو ها^ًيا �

يهتد�   Ìح فلينتظر��  لقومه. 
يتبقى  من  �%ما  �لنا¨،  يد¥  على 
 �بعدهم فسو� يصبح �م �لرسو
متاًما   úحد ما  هو  �هذ�  منذً}�. 
يهتد�  فكا?   ،�  öلن� حيا!   �
على يد¥ ِمـن �لقبائل ��لطو�ئف 
%ما  نصيبه.  من  �د¡ � كا?  َمن 
�لباقو? من ك��ئهم �لذين %صر�� 
على كفرهم فقد هلكو� بالعذ�� 
�ألمر   �يز  ·� �ملطا�.  ±خر   �
هكذ� @< %? جا� �هللا بأمر¥ �حلاسم 
�%صحابه  لنبيه  فكتب  للموقف، 

� �لغلبة �لكاملة  �ائًيا.

﴿�هللا َيْعَلُم َمـا َتْحِمُل ُكلُّ 3ُْنَثى 

َ�َما َتِغيُض �ْألَْ
َحـاMُ َ�َما َتْزَ��ُ� 

﴾
ِبِمْقَد�ٍ  pُِعْنـَد  Aٍَشـْي َ�ُكلُّ 
 (�لرعد: ٩)

:�شرS �لكلمـا
َنَقَص   :âغيض �ملاُ�   َ̧ غا َتغيُض: 
 ��  ، ِ̧ �أل}  � فذهب  غاَ}   �%
َ̧ êن  �لصحا¢: قلَّ فنَضَب. �غا
َ̧ �ملاُ�  �لسلعة: َنُقَص، �ُيقا�: غا
:﴾cلثمُن. ﴿�ما تغيض �أل}حا��

%شهر.  تسعة  تنقص  ما   �%
�لغيُض: �لِسْقُط �لذ� · يتم َخلقه 

(�ألقر�).
 Dُ^^p�  :�يقا  .َ̂ �p ِمن  تز��ُ�: 
 ^�^p�� .ألمر صعوبًة� ^�^p�� ماًال
 �% �ملرִדن  من  ^}�هَم  �لر�هن 
 .��ملا  ¨%{ على  pيا^!  %خذها 
تطلب  هل   �% تز^�^"..  "�هل 
يقوله  %عطيتَك،  ما  على  pيا^! 
�ملعطي لآلخذ. ��لزيا^! %? ينضّم 
@< ما عليه �لشي� � نفسه شيٌ� 

±خر (�ألقر�).

:Uلتفسـ�
 Dآليا�  � تعا<  �هللا  %علن  لقد   
 ،� لرسوله  تأييد¥  عن  �لسابقة 
با´ا� تد�ب; خفية @� بّين %نه خلق 
 Ìجني، ح�p ?كل شي� � �لكو
@? �لسما� ��أل}¸ %يض�p âجا?، 
فإحد�ñا مؤثِّر! ��ألخر¡ متأثر!، 
�حتافظ تلك على حيا! هذ¥ بطر{ 
غ; مرئية. كذلك �حلا� � �لعا· 
�لر�حا�، حيث يكو? بعض �لنا¨ 
�يكو?  فيؤثر�?،  �لذكر  مبثابة 
غ;هم مبثابة �ألنثى فيتأثر�?. �قد 
%خ� �آل? � هذ¥ �آلية %نه بالفعل 
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�لقانو?-  هذ�  �فق   - َبعث  قد 
شخصا هو مبثابة �لذكر � �ألمو} 
 pحر�@ �لر�حانية �ال ميكن ألحد 
%ية ^}جة � �لعا· �لر�حا� بد�? 

@نشا� �لعالقة معه.
يعلم  ﴿�هللا  تعا<  قوله  من  فاملر�^ 
تغيض  �ما  %نثى  كل  حتمل  ما 
على  %ننا  تز^�^﴾  �ما   cأل}حا�
علم �فايا %عد�� }سلنا، �نعر� 
ما � طبائعهم من َملكاD خفية، 
تأث;  من  تتأثر  كانت   ��@ �ما 
�من  شيطا�،  بتأث;   c% }�حا� 
سُيبا^  �لذ�  �من  سيز^هر  �لذ� 
بذلك  �لقر±?  %شا}  �ُيهلك. �قد 
 öلذين سيقبلو? ^عو! �لن� ?% >@
�يبا}كو?،  يز^�^�?  سو�   �
�سو� ُتصَقل قد}�ִדم �َملكاִדم. 
�%ما �لذين سيقبلو? تأث; �لشيطا? 
�هللا  يهلك  فسو�   öلن� ضد 

%�ال^هم �%تباعهم.
مبعنا¥  هنا  �َحلْمل  يكو?  �قد 
ما��  نعلم  %ننا  ��ملر�^  �ملعر��، 
ستفعل %جيالكم، فإ? نسا�كم لن 
يلد? @ال �لذ}ية �ل« سو� تدين 
ملحمد }سو� �هللا �، %ما �حلمل 
 úحد ما  �هذ�  فيضيع.  �آلخر 

 ��ألجيا  ?@ حيث  بعد،  فيما 
مكة  %هل  من  للكفا}  �جلديد! 
^خلت � حظ;! �إلسالc بكثر!، 
�· يستطع �آلبا� }غم �ضطها^هم 
@سالمهم،  %? Üولو� ^�?  لألبنا� 
�ما كا? �م @ال %? Üترقو� حسًد� 

�حسر! على @سالمهم.
�لسما��  �لتدب;  هذ�  ساعد  لقد 
 ،� öها} ^عو! �لن^p� كثً;� على
�لكن · يستطع �لكفا} � بد�ية 

�ألمر %? يتنبهو� @< �لك. 

 Uُْلَكِب� َهاَ�ِ�  َ��لشَّ �ْلَغْيِب  ﴿َعاِلُم 
�ْلُمَتَعاِ_﴾ (�لرعد: ١٠)

    
:�شرS �لكلمـا

�غ;ها  �لشمس  غابِت  �لغيب: 
تغيُب غيبâ @�� �ستترD عن �لعني. 
غائب  كل   � �لغيب  ��سُتعمل 
�لشها^ُ!   ¥ُّ̂ �يضا �حلاسة،  عن 
�لغيب  من  فلكلٍّ   .(D�^ملفر�)
هو   ��أل� معنيا?:  ��لشها^! 
�إلنسا?  ُيظهر¥  ما  �لشها^!    ?%
��لثا�:  ُيخفيه.  ما  �لغيب    ?%�
�حلو�¨  تد}كه  ما  �لشها^! 
%Øى  كا?  ما  ��لغيب  �لظاهر!، 

من %? ُتحيطه �ملد�}� �إلنسانية.
�لغيب  ﴿عا·  تعا<:  فقوله 
بأننا  للكفا}  حتذير  ��لشها^!﴾ 
نعلم كل مكٍر متكر�نه سو�� كا? 
ظاهًر� %� خفيا. �من كا? غافًال 
عن مكر عد�¥ بينما يكو? �لعد� 
يقد}  ال  فإنه  %سر�}¥  على   âُمّطلع
على مقا�مته. فحذ�ِ} � حذ�ِ}.     
��لِك�:  �لك�،   ��  :Uلكب�
�لشر�؛   � �لرفعُة  �لشرُ�؛ 

�لعظمُة ��لتجُبر (�ألقر�).
 :���ملَُتعا �}تفَع،  تعا<:  �ملتعاِ_: 

}فيع �لشأ?. (�ألقر�) 
هو   ���ملتعا �لكب;  بني  ��لفر{ 
�لرفعة  على   �يد "�لكب;"   ?%
 � للتأث;  �ملقا}نة  ֲדا  يقصد  �ل« 
�لشخص  يفعل  مثلما  �آلخرين، 
 �Üا� حيث  بالك�يا�،  �ملصا� 
%ما  بأنه %ك� من غ;¥.  يثبت   ?%
�ل«  �لرفعة  على   �فتد  "�"�ملتعا
 � %نه   �% �الستغنا�،   ÿمع فيها 
�ملقا}نة  ُتعقد   ?% من  %}فع �%Øى 

بينه �بني خلقه.
بذكر هاتني �لصفتني لقد %نذ} �هللا 
تعا< �لكفاَ} بأنه ال �جه للمقا}نة 
من  متلكو?  ما  �بني  قد}تنا  بني 
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قد}تنا.   cما% بشي�  فلستم  قو!. 
%حبط  �سو�  "�لكب;"  فأنا 
مكائدكم،  �%خّيب  جهو^كم 
�%نا  شئت.   Ìم سأسحقكم 
�ملتعا� �لغÀ فلن ينقص هالككم 

من ملكوû شيًئا.

 :Uلتفسـ�
هاًما   ýسّر �آلية  بّينت  لقد 
 ?% بد  ال  %نه  ´�نا   �@ للنجا¢، 
�ألعد��  مبكائد  علم  على  نكو? 
مّطلعني  فإ? كنا  للتغلب عليهم. 
على خططهم �ستطعنا %? نتفا^¡ 
^ين  مهدَّ سنبقى  �@ال  %ضر�}هم، 

تريـدون  هـل  Aاربتـه.  تريـدون  الـذي  مـن 
كلهـا،  مكائدكـم  يعلـم  الـذي  اهللا  حتاربـوا  أن 
الظاهـرة منها أو اخلفيـة، والذي هـو "الكبw" أي 
القـادر علـى إحبـاط خططكـم ! ملـح البصر. 

باخلطر كل حني.
� قا�: ﴿عا· �لغيب ��لشها^!﴾ 
%� يا %يها �حلمقى، %ال تفكر�?، 
هل  3ا}بته.  تريد�?  �لذ�  من 
تريد�? %? حتا}بو� �هللا �لذ� يعلم 
منها  �لظاهر!  كلها،  مكائدكم 

"�لكب;"  هو  ��لذ�  �خلفية،   �%
�لقا^} على @حبا÷ خططكم   �%
 �% "�� ملح �لبصر. �هو "�ملتعا
%نكم ال تد}�? مبكر¥ �مبا Ûطط 
لكم  ميكن  فكيف  إلبا^تكم. 

3ا}بته؟

ــر  ه ــدَّ بـــنـــي ال ــا أدَّ ــم ــلَّ ُك

ِعلًما ازددُت  َمــا  وإذا 
ـــَص َعــقــلـِـي َـــْق أَرانـِـــــي ن

بَجْهلي ــا  ــًم ــْل ِع زادنِــــي 

 أّدبـنـي الدهـر

�إلماc �لشافعي (}#ه �هللا)


