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التقوى

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

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

من ��"�:

في �حا� �لقر��

(سو
"  !بر�هيم)

َماَ��ِ%  �لسَّ َخَلَق  �هللا   َّ�0َ َتَر  ﴿0ََلْم 
ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ   �ْ!ِ ِباْلَحقِّ   :َ
َ��َألْ

َ�َيْأِ% ِبَخْلٍق َجِديٍد﴾ (�آلية:٢٠)

شرA �لكلمـا%:
"هو   ، �ُملِضيُّ  : ُ̈ �لّذها ُيْذهبكم: 
�هللا   bقا  ،Þيض
 �ملو~  عن  كنايٌة 
تعاVْz﴿ :v يشْأ ُيذهْبكم "يأِ~ àلٍق 

جديد﴾ (�ملفر��~)
 

 :Cلتفسـ�
 ،Þعبث Vلق �لكوÁ Ò vهللا تعا� V
 �

فكيف ميكن 
V يضع �هللا �ما\ �لدنيا 
 Vيأتو �لذين  �لكفا�  هؤال³  يد   ±
فيجب  َخلقهم؟  غاية  تبطل  
عماًال 
خطر  حالة   ± 
�م  يتذكر"�   V

�إل%ية."ال  �ملشيئة   VالفوÁ أل�م 
يقد� على  
نه ال 
حد  يظّنّن هؤال³ 
يقو\   "
  Vما ميلكو ينتزµ منهم   V

 Þمتام �هللا قا�� Vz مقامهم، كال، بل
على 
V ُيهلكهم "يأã مكا�م بقو\ 
هم  (�آلخرين)  من  "�ملر��  §خرين. 
�لسال\.  
تباµ �ألنبيا³ عليهم  �اعة 
على  �لتأكيد  ֲדذ�  �هللا  يقصد   Ò"

يضÞ على  �لتأكيد  بل  فقط،  قد�ته 
 V"يأخذ قو\  بتجهيز  �ألكيد  عزمه 

مكاV هؤال³ �ملكذبني. 
                

€Ÿ¯\;‘˜·; ćÖ Žà€Ÿ¯\;‘˜·; ćÖ Žà

óΟs9 r&t� s?�χ r&©!$#šYn= y{ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#uÚ ö‘ F{$# uρÈd,pt ø: $$ Î/4βÎ)ù' t±o„öΝ ä3ö7 Ïδõ‹ãƒÏNù' tƒ uρ9,ù= sƒ ¿2

7‰ƒ Ï‰y`∩⊄⊃∪$ tΒ uρy7Ï9≡ sŒ’n?tã«!$#9“ƒ Ì“ yèÎ/∩⊄⊇∪(#ρ ã— t� t/ uρ¬!$ YèŠ ÏΗ sdtΑ$ s) sù(# àσ ¯≈ x� yè‘Ò9 $#tÏ% ©# Ï9

(# ÿρ ç� y9 õ3tG ó™$#$ ¯Ρ Î)$ ¨Ζ à2öΝ ä3s9$ Yèt7 s?ö≅yγ sùΟçFΡ r&tβθ ãΖ øó•Β$ ¨Ψ tãôÏΒÅU# x‹tã«!$#ÏΒ& óx«4

(#θ ä9$ s%öθ s9$ uΖ1 y‰yδª!$#öΝ à6≈uΖ ÷ƒ y‰oλ m;(í !# uθ y™!$ uΖ øŠ n= tã!$ oΨ ôãÌ“ y_r&÷Πr&$ tΡ ÷� y9 |¹$ tΒ$ uΖ s9ÏΒ

<ÈŠ Ås̈Β∩⊄⊄∪tΑ$ s% uρß≈sÜø‹ ¤±9 $#$ £ϑs9zÅÓè%ã� øΒ F{$#�χ Î)©!$#öΝ à2y‰tãuρy‰ôãuρÈd,pt ø: $#

ö/ ä3›?‰ tãuρ uρöΝ à6çF ø� n= ÷zr' sù($ tΒ uρtβ% x.u’Í<Ν ä3ø‹ n= tæÏiΒ?≈sÜù= ß™HωÎ)βr&÷Λ älè? öθ tãyŠ

óΟçG ö6 yftG ó™$$ sù’Í<(Ÿξsù’ÎΤθ ãΒθ è= s?(# þθ ãΒθ ä9 uρΝ à6|¡à�Ρ r&(!$ ¨ΒO$ tΡ r&öΝ à6ÅzÎ� óÇßϑÎ/!$ tΒ uρΟçFΡ r&

 † Å�Î� óÇßϑÎ/(’ÎoΤ Î)ßNö� x� Ÿ2!$ yϑÎ/Èβθ ßϑçG ò2u� õ°r&ÏΒã≅ö7 s%3¨βÎ)šÏϑÎ=≈ ©à9 $#öΝ ßγ s9

ë>#x‹tãÒΟŠÏ9 r&∩⊄⊂∪Ÿ≅Åz÷Šé& uρšÏ% ©! $#(#θ ãΖ tΒ# u(#θ è= ÏϑtãuρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#;M≈ ¨Ζ y_“Ì� øg rBÏΒ

$ pκ ÉJ øt rBã�≈ pκ ÷Ξ F{$#tÏ$ Î#≈ yz$ pκ+ ÏùÈβøŒÎ* Î/óΟÎγ În/ u‘(öΝ åκ çJ ¨Š Ït rB$ pκ+ ÏùíΝ≈ n= y™∩⊄⊆∪



٥

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد اخلامس - شوال وذو القعدة  ١٤٣٢ هـ  - أيلول / سبتمبر ٢٠١١ م

ِبَعـِزيٍز﴾  �هللا  َعَلى  Kَِلَك  ﴿َ�َما 
(�آلية: ٢١)

شرA �لكلمـا%:
عزيز: ُيقاb: عزَّ علّي كذ�: َصُعب 
قاb �هللا تعاv: ﴿عزيٌز عليه ما َعِنتُّْم﴾ 


� َصُعَب (�ألقر¨) 

 :Cلتفسـ�
يا لغر�بة 
هل �لدنيا! فعندما ُتصا¨ 
�وضنا   Vz  :bتقو  äطاåباال 
مَّة ُ
�لرقي  مستحيل �آلV، "عندما حتقق 
مع   .Vآل�  bاH �åطاطنا   Vz  :bتقو
�ملنها��  �ألمم   Õَو�  V"ير 
�م 
كّل   ± �ملتقدمة  �لشعو¨   äطاå�"
عصر. فكم من 
مة �ض ֲדا �هللا بعد 
"ضعه  شعب  من  "كم  سقوطها، 
�قيٍّ  بعد  �حلضيض   ± 
لقا¤ " �هللا 

"���ها�.
                    

 Lَُعَفا َفَقاOَ �لضُّ َجِميًعا  ﴿َ�َبَرُ��� هللا 
َتَبًعا  َلُكْم  ُكنَّا  ِ!نَّا  �ْسَتْكَبُر��  ِللَِّذيَن 
 Vَِعَذ� ِمْن  َعنَّا  ُمْغُنوَ�  0َْنُتْم  َفَهْل 
�هللا  َهَد�َنا  َلْو  َقاُلو�   Lٍَشْي ِمْن  �هللا 
0ََجِزْعَنا  َعَلْيَنا   Lٌَسَو� َلَهَدْيَناُكْم 
َمِحيـٍص﴾  ِمْن  َلَنا  َما  َصَبْرَنا   _ْ0َ

(�آلية: ٢٢)

شرA �لكلمـا%:
 çُيغ ما   .¤

جزَ عنه:   èغ
 ُمغنو�: 
عنك  ُيجد�  ما   �
 هذ�  عنك 

(�ألقر¨)
 bَعَد Ùيُص:  عنه   éَحا َمحيص: 
 ُ̈ �َملهر �ملحيُد؛  �ملحيُص:  "حاَ�. 

(�ألقر¨)

 :Cلتفسـ�
لقد �ستخد\ �هللا تعاv ± �آلية صيغ 
"�لدليل  �ملستقبل،   èمبع �ملاضي 
هنا   Åيتحد  vتعا 
نه  kلك  على 
حّل  قد  يكن   Ò �لذ�  �لعذ�¨  عن 
 Vֲדم. "�ستخد�\ �لفعل �ملاضي مكا
للتأكيد،  قر§<  
سلو¨   µ�ملضا�
Hالة  ال  "�قع  �ألمر  هذ�   V
  èملع�"
"هنا�  �ملاضي.   ± "قع  قد  "كأنه 
%ذ�  �لكرمي   V§لقر�  ±  �Jكث نظائر 
 Þيض
 لغتنا �أل��ية  �الستخد�\. "± 

يقاb ملن ينتظر قا�مÞ فيمّل �نتظا�¤: 

V �هللا  çال تقلق، فقد جا³. فاآلية تع
 V
تعاv حني يقر� هال� قو\ فال بد 
 èمبع 
مامه   bملثو�" لل�"�  يضطر"� 
 Vتكو �ل�  "نقائَصهم  عيوֲדم   V

 Þللنا� شيئ قبل تنكشف  خفّية من 

فشيئا.
 Þعظيم ìهنا سر vكر �هللا تعاk لقد
 .Þنتذكر¤ ��ئم V
%ال� �ألمم íب 
ال  �ألمم   V
 يذّكرنا   vتعا فإنه 
فيهم  �لعيو¨  "جو�  بسبب  ִדلك 
�نكشا�  نتيجة   Vيهلكو ما  بقد� 
بالرغم  فإ�م   .Òلعا� على  عيوֲדم 
 V"فيهم يستمر �لنقائص  من "جو� 
��مت  ما  "�لرقي  �لتقد\  zحر��   ±
هذ¤ �لنقائص خفّية مستتر�، "ִדاֲדم 
عندما  "لكن  منهم.  "ترتعب  �ألمم 
�هللا ستَرهم "يكشف عيوֲדم  يهتك 
 äطاåال�  ±  V"يأخذ لآلخرين 

لقد ذكر اهللا تعاK هنا سرًا عظيمًا lالك األمم... فإنه 
تعاK يذّكرنا أن األمم ال تهلك بسبب وجود العيوب فيهم 
 .fالعا على  عيوبهم  انكشاف  نتيجة  يهلكون  ما  بقدر 
فإنهم بالرغم من وجود النقائص فيهم يستمرون ! إحراز 
التقدم والرقي ما دامت هذه النقائص خفّية مست{ة...
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�ملضنية  Hا"الִדم  �غم  باستمر��، 
يت 
هم  
V �لصِّ çهذ� يع" .Õللنهو
 .Þيض

كثر نفعÞ لألنساV من عمله "
 :bتقو" �آلية   Jتش  èملع� هذ�   vz"
zهالكهم  يريد  عندما   vتعا �هللا   Vz
للدنيا،  عيوֲדم  "يكشف  يفضحهم 
 �Jصغ بكّل  عليم   vتعا فإنه  "zّال 

"كب�J منهم ± كل حني. 
�لّضعفا³ُ   bفقا﴿  vتعا قوله  
ما 

نه  فمعنا¤  �ستَك�"�..﴾  للذين 
 ± �لكفا�  هؤال³  سيأخذ  عندما 
�لضعفا³   bسيقو "�%ال�  �لتر�� 
من  حلمايتنا  تعالو�  لك��ئهم:  منهم 
�%ال� فإننا كنا خاضعني لكم نتبع 

"�مَركم، فيقوb %م �لك��³: ال جند 
فكل   ،ÞلصØ �%ال�  من   Þيض
 åن 
بالفشل،  يبو³  جهو�  من  نبذله  ما 
 ،V"خلاسر� "åن  ننصركم  فكيف 

فما عليكم zال 
V تلتزمو� �لص�.
"هنا 
يضÞ يبّين �هللا تعاv سّرì §خر 
�ل�  �ألقو�\   V
  kz �ألمم.  ± هال� 
 bتز� ال  بعد  هالكها  "قت  Ùن   Ò
جاهدً�  لال�يا�-  تعرضها  -�غم 
من  للخر"×   Þحثيث  Þسعي ساعيًة 
�ملآ�� �ل� هي فيها. "لكن �ألمة �ل� 
 äلقنو� vz ُكتب عليها �%ال� تركن
"�ليأ� صابر� مستسلمة ملا هي فيه. 
مع 
V هذ� ليس من �لص� ± شي³، 

�إلنساV هذ¤  يو�جه   V
 �لص�  "zمنا 
�لشد�ئد òََلد "عزمية Hا"ًال �لتخلص 

 .Þيرضى ֲדا مطمئن V
منها، ال 
�لنا�   V
  vz  Jتش �آلية   V
 كما 
ÙُّضوV بعضهم بعضÞ على ��تكا¨ 
�فعل  %م:  قائلني  "�ملعاصي  �جلر�ئم 
نتحمل  فنحن   ،bِتبا "ال  كذ� 
�ملسؤ"لية. "لكن عندما ُيbó �هللا ֲדم 
لنصرִדم  يتصد�  
حد  فال  �لعذ�¨ 
kz ال 
حد يقد� على kلك. "نفس 
�لدنيوية.  للجر�ئم  بالنسبة   bحلا�
 ¤Jثو�م على �لقتل "غÙ همôفك��
بأ�م سو�  "َيِعد"�م  �ملعاصي  من 
ينقذ"�م من �لعقا¨، "عندما ُيلقى 
�لقبض عليهم  فال 
حد من هؤال³ 

�لك��³ يتقد\ لنصرִדم "zنقاkهم .
           

ا ُقِضَي �َألْمُر ِ!�َّ  ْيَطاُ� َلمَّ ﴿َ�َقاOَ �لشَّ
�هللا َ�َعَدُكـْم َ�ْعَد �ْلَحقِّ َ�َ�َعْدُتُكْم 
َفَأْخَلْفُتُكـْم َ�َما َكاَ� ِلي َعَلْيُكْم ِمْن 
ُسـْلَطاٍ� ِ!الَّ 0َْ� َ�َعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم 
ِلي َفَال َتُلوُموِني َ�ُلوُمو� 0َْنُفَسُكْم َما 
0ََنـا ِبُمْصِرِخُكْم َ�َما 0َْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ 
ِ!نِّي َكَفـْرُ% ِبَما 0َْشـَرْكُتُموِ� ِمْن 
َ �م َعَذ�Vٌ 0َِليٌم﴾ اِلِمني َقْبـُل ِ!�َّ �لظَّ

 (�آلية ٢٣)    

شرA �لكلمـا%:
�حلق: (��جع شرõ �لكلما~ لآلية 

�قم ١٥ من سو�� �لرعد)
 bقا "عد¤:  ما  
خَلَفه  0خَلْفُتكم: 
شيئÒ" Þ يفعله. 
خَلَف فالنÞ: "جَد 

خَلَف �لغيُث: 
طَمَع  .Þموِعَد¤ ِخْلف
�لّد"�³ُ  
خلَف  نَكص.   ö b"óل�  ±
من  فاملر��  (�ألقر¨)  
ضَعَفه   :Þفالن

خلفتكم   çن
  (١) 
خَلفتكم): )
بالوعو�  
ضللتكم   çن
 �لوعد، (٢) 

�ملعسولة �لكاkبة.  

غاثه "
عانه،  :Þفالن Ñَصَر
 :iُمصِر
فأصرخته   çسَتصَرَخ�  :bتقو
"قيل:  فأغثُته،   ÷  Åستغا�  �

صر�َخه  فأ�لُت   �
 للسلب  �%مزُ� 
﴿ما  قوله:  من  فاملر��  (�ألقر¨). 
على  
قد�  ال   (١) ُمبصِرخكم﴾  
نا 
على   V"�تقد ال  كما  جندتكم 
��zلة  
ستطيع  ال   (٢)  .ãمساعد
��zلة   Vتستطيعو ال  كما  صر�خكم 

صر�خي.

 :Cلتفسـ�
�لبشر  من  
ظالله   "
  Vلشيطا�  Vz
 �ً��
 يتخذ"نه  ممن  بر�³ִדم   Vيعلنو
 Vيقولو  kz  ،öإل� ال�تكا¨  طّيعة 
"zمنا  ��تكابه،  على  نكرهك   Ò له: 
كنت بنفسك شريًر� لذلك �ضيت 
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فيك   Vكا لو  عليك.  به  
شرنا  مبا 

كرهنا�  øِضيت بقولنا. م�ملا َ Jخ

على ��تكا¨ �ملعصية؟
 Vلشيطا� Vهذ� حق ال شك فيه. فإ"
 ±  Vميلكو ال  �لبشر  من  
ظالله   "

�لو�قع 
� ِخيا� على �إلنساz" ،Vمنا 
هم "سيلة لكشف عيوبه فقط، مثلما 
تكوV �ملالئكة سببÞ لظهو� كفا�³ته 
�لنفس  
هو�³   V
 "�حلق  �حلسنة. 
"تنحر�  تضله  �ل�  هي  �لبشرية 
± ضالله،   Vللشيطا �خل  "ال  به، 
عليه   ìJمش  Vإلنسا� ميتحن  
نه  zال 
�ملعلم   Vشأ شأنه  �لسيئة.  باختيا� 
�لذ� يضع 
ما\ �لطالب 
سئلة صعبة 
"قت �المتحاV. فعند فشل �لطالب 

حد بأV �ملعلم  bال يقو Vالمتحا� ±
�لطالب  فشل   ± تسبب  �لذ�  هو 
"zمنا يقولوz :Vنه فشل بسبب ضعفه 
كشف  فقد  �ملعلم  
ما  �لعلمي، 
�ملالئكة   bحا كذلك  �لو�قع.  عليه 
 V"ُيظهر فاملالئكة   .Vلشيطا�"
بينما   ،~�Jخل� مستو�¤ ±   Vلإلنسا
 ± مستو�¤   Vلشيطا� عليه  يكشف 
�لسيئا~، "ال يعk çلك 
V �ملالئكة 
 Vلشيطا� V
 "
 ،ì�ّبا Vجتعل �إلنسا

.ìعله فاسدí
تلومو<  ﴿فال  قوله  من  "�ملر�� 

يتم � 
نكم  
نفَسكم﴾  "لومو� 

 Ò لكk مع" Þعو� �هللا تتحقق ��ئم"
"تقبلتم  ֲדا،  ترضو�   Ò" ا% تكترثو� 
ما "عدتكم من "عو� معسولة �غم 
 ± ûنk نكشا� �يفها عليكم، فما�

kلك.
 Vِشركتمو
 "قوله ﴿z< كفر~ مبا 
جند   V
  Þغريب 
"ليس  قبل﴾..  ِمن 
بتوحيد   Vإلميا� يّدعي   Vلشيطا�

نتم  قائًال:  يذّكرهم   kz  ،vتعا �هللا 
�هللا  مع   Þشريك �Êذمتو<  بأنفسكم 

بينما كنت 
نكر kلك. 
 Vلشيطا� Vنه على حق، أل
"�لو�قع 
"كشف  �لنا�  باختبا�  يقو\  �لذ� 
عيوֲדم zمنا يقو\ بو�جبه �لذ� فرضه 
�هللا عليه. "ال شّك 
V ج�"~ �هللا 
عينيه،  
ما\  جلّية   Vتكو "عظمته 

V يقع ± �لشر�؟  ìkz فكيف ميكن
"zمنا يتولد �لشر� ± �إلنساV عندما 
يقبل �لوسا"� �لشيطانية "يـحوِّ%ا 

vz معصية.
هنا� سمٌّ �üه "�لز�نيخ" يستخدمه 

بعض   ± ناجع  كتريا�  �ألطبا³ 

حد  
سا³   �kz "لكن   Õألمر��
من  
ك�  كمية   b"تنا" �ستخد�مه 
قاتًال.   Þüّ �لتريا�  �لال�\ صا� هذ� 
هذ� هو مثاb �لشيطاV، فإV تأث�Jته 
كالز�نيخ 
" هي مبثابة �ختبا� �ملعلم 
 Þتصّر� جتاهها تصرف �kللطالب، فإ

سليمÞ جنا "فا� "zال فشل "هلك.
 �kحد قائًال:  فلما
"قد يتساb³ هنا 
يلقي �هللا بالشيطاV ± �جلحيم Vkz؟ 
 bقو  V§لقر� سّجل  لقد  "�جلو�¨: 
من   çخلقَت﴿  vتعا هللا   Vلشيطا�
نا�﴾ (�ألعر��:١٣). فالذ� ُخلق 
فيها،  بدخوله  يتعذ¨  لن  �لنا�  من 
 ± ملتهبة  �رً�  
لقيَت  لو  فمثًال 
�ملوقد فلن ÙدÅ %ا شي³. "لذلك 
 Vالعتقا� بأ� vz Vجند �لصوفية مييلو
سو�  �لبشر  من   Vلشيطا�  bظال

لن  نفسه   Vلشيطا� "لكن   ،Vبو يعذَّ
فإنه  �لنا�  Áت�   kz ألنه  يعذَّ¨، 

يؤ�� "�جَبه �لذ� فرضه �هللا عليه.

فإن الشيطان أو أظالله من البشر ال ميلكون ! الواقع 
أي ِخيار على اإلنسان، وإمنا هم وسيلة لكشف عيوبه 
فقط، مثلما تكون املالئكة سببًا لظهور كفاءاته احلسنة. 
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التقوى

َ�َعِمُلو�  lَمُنو�  �لَِّذيَن  ﴿0ُ�َْ�ِخَل 
اِلَحاِ% َجنَّاٍ% َتْجِرm ِمْن َتْحِتَها  �لصَّ

بِِّهْم َ  �ِKِْبِإ ِفيَها  َخاِلِديَن   
�ْألَْنَهاُ
َتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسَالٌ_﴾  (�آلية ٢٤)    

شرA �لكلمـا%:
!�Kْ: �إلVُk: �إلجا�ُ�؛ �إل���ُ�؛ �لعلُم 

(�ألقر¨)
�لبقا³ُ؛  �لسالُ\؛  �لّتحيُة:  حتّيتهم: 
من  "�لتحّيُة  �آلفا~.  من  �لسالمُة 

�هللا: �إلكر�ُ\ "�إلحساVُ (�ألقر¨)

:Cلتفسـ�
 Jتفس  ± �ملفسرين  بعض   bقا bقد 
 Vkبا فيها  ﴿خالدين   vتعا قوله 
�جلنة  يدخل  لن   Vإلنسا�  Vz �بِّهم﴾ 
zال بفضل �هللا "�(ته ال كحق ثابت 
�لشريف  �حلديث   ±  ��" كما  له. 
 :bقا � ûعن عائشة عن �لن" :Þيض

ال  فإنه  
بِشر"�، " "قـاِ�بو�  سدِّ�"� 
قالو�:  عمُله.  �جلنَة   ìحد
 ُيــدِخل 
"ال 
نت يا �سوb �هللا؟ قاb "ال 
نا، 
 " "�(ة  مبغفر�  �هللا  يتغمد<   V
 zال 

(�لبخا��، �لرقا�).
كلها  "ملكاتنا  
عضا³نا   V
 �لو�قع 
عطا³ من �هللا �لر(ن، "هكذ� تصبح 
zمنا  ألننا  �هللا،  من  هبة   Þيض
 
عمالنا 

نؤ�يها بفضل هذ¤ �لقو� �ملوهوبة من 
�هللا  يؤتينا  فما   .vتعا" سبحانه  عند¤ 
هو عطا³  zمنا  
عمالنا  على  من جز�³ 
"فضل منه، "ليس حقÞ لنا ± �لو�قع.


V لآلية معèً §خر 
يضÞ "هو  ��
"
بل  �جلنة،  بأعماله  يريد  �ملؤمن ال   V

ينشد ֲדا �ضو�V �هللا. فلو 
قا\ ± �جلنة 
فإمنا ألنه تعاv قد 
مر¤ �هللا ֲדذ�. "هذ� 
 bقا يتأكد من حديث شريف   èملع�
فيه �لنVz :� û �لعاملني ثالثة، فمنهم 
�جلنة،   ±  Þطمع �حلسنا~  يعمل  من 
�لنا�،  من   Þخوف يعمل  من  "منهم 
"منهم من يعمل لوجه �هللا "مرضاته. 

فال شك 
V �لصنف �ألخJ منه سو� 
ال  كهدية  "لكن   ،Þيض
 باجلنة  يظفر 

كهد� منشو�.
 çحتّيتهم فيها سال\﴾ يع﴿ vقوله تعا

�م سو� يتبا�لوV هنا� فيما بينهم 

نه لن يصيب هنا�   "
 �لسال\؛  حتية 
 ± Vحد، بل سيعيشو

حدì شٌر من 
يتلقو�ا  
فضل حتية  V
 "
 تا\؛  سال\ 
�جلنة هي  �هللا ±  من   "
 �ملالئكة  من 

V �ملالئكة يثV"J ما  èلسال\.. مبع�
فيهم من ملكا~ �قيقة خفية لتقو� 
� سو� Áصهم  �هللا، كما 
V �هللا 

بأفضاb "نعم خاصة.

    
                         

  
   

 
   

الواقـع أن أعضاءنـا وملكاتنا كلها عطـاء من اهللا 
الر"ن، وهكـذا تصبح أعمالنا أيضـًا هبة من اهللا، 
ألننـا إمنا نؤديها بفضل هذه القوى املوهوبة من عنده 
سـبحانه وتعاK. فما يؤتينا اهللا من جزاء على أعمالنا 
إمنـا هو عطاء وفضل منه، وليـس حقًا لنا ! الواقع.

إن العاملني ثالثة، فمنهم من يعمل احلسنات طمعًا 
! اجلنة، ومنهم من يعمل خوفًا من النار، ومنهم من 

يعمل لوجه اهللا ومرضاته.




