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 حضر! مر¡� بش; �لدين 3مو\ %#د
�ملصلح �ملوعو\ �

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

من \{�¯:

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

 ��ْلَقْوَ َ!َسرَّ  َمْن  ِمْنُكْم  ﴿َسَو�ٌ, 

1ََمْن َجَهَر ِبِه 1ََمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف 
  ﴾
ِبالنََّهـاِ  8ٌ
1ََسـاِ ِباللَّي:ِل 

(�لرعد ١١)
 

شر? �لكلما=: 
سر�ًبا:  �لبع;   vََسَر  :8ٌ
ساِ
َه للَرْعي. @ِبٌل سا{بٌة: متوجهٌة  َتَوجَّ
 vَملاُ�: جر¥. �سَر� vللرعي. سر
فال? ± �أل{�: �هب على �جهه 

.(vألقر�) فيها �مضى

 :Aلتفسـ�
 �  äللن يكيد�?  �لكفا{  كا? 
 �% علنية  �ملكائد؛  من  بنوعني 
�ملأل  على  هد\��   ?% فإما  سرية. 
ح¤ Àا¦ �يرتدÈ، %� تشا�{�� 
كانو�  تا{!  الغتياله.  �خلفا�   ±
يهاIونه »ا{Ü �جهاً{� كاعتد�ئهم 
�لذ�  �حلا\¸  �لك   ±  � عليه 
�لكرمي سلى  فيه على ظهر�  %لقو� 
صالته   ± ساجد  �هو  �لناقة 
(�لبخا{�،  �ملشرفة  �لكعبة  بفنا� 
خنَق  3ا�لتهم   ±  �% �لوضو�)،  
كانو�  %خر¥  �تا{ً!  بر\�ئه،   äلن�
ليلة   ± فعلو�  كما  ليًال  يهاIونه 
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البن  �لنبوية  (�لس;!  �جر!. �
.(cهشا

ال  @نكم  تعا<:  �هللا  فيذّكرهم 
حتا{بو?  �@منا   ،Ü3مد حتا{بو? 
هنا�  ليس    ?ْ% �لتعلمو�  �هللا،  
تعا<  عليه  خافًيا  ُتِسرُّ�نه  شي�  
، فلن تستطيعو� مبكائدكم �لعلنية 
%� �لسـرية %? تضر�� {سـو¹ 

بشي�.

1َِمْن  َيَدْيِه  َبْيِن  ِمْن  ُمَعقَِّباٌ=  ﴿َلُه 
 َّGHِ �هللا  َ!ْمِر  ِمْن  َيْحَفُظوَنُه  َخْلِفِه 
ُيَغيُِّر�1  ِبَقْوPٍ َحتَّى  ُيَغيُِّر َما  �هللا ال 
�هللا   �َ�
َ!َ  �RَHِ1َ ِبَأْنفSِسِهـْم  َما 
1ََما  َلُه  َمَر�َّ  فال  ُسوً,�   Pٍِبَقـْو
  ﴾�ٍ�1َ ِمـْن  1�ُِنِه  ِمـْن  َلُهـْم 

(�لرعد ١٢)
 

شر? �لكلـما=:
%تى  بَعِقبه؛  جا�  عقَّبه:  معقِّبا=: 
غز�  فال?:  عقَّب  بعد�.  بشي� 
َسَنته.  من  ثّنى   é �لعد�  على 
طلبه   ± ترّ\َ\  �ألمر:   ± �عّقب 
صّلى  �لصال!:   ± عّقَب   .ÜّدÐ
صال!  ينتظر  موِضِعه   ± فمكَث 

%خر¥. عّقب �حلاكم على حكم 
بغ;�.  حكمه  بعد  حكَم  َسَلِفِه: 
��لنها{؛  �لليل  مالئكُة   :Dملعقِّبا�
بعًضا؛  بعضها  Àلُف   Dُلتسبيحا�
(�لنو�) �للو�Ù يقمن عند %عجا¡ 
�حلو�  على   Dملعتركا� �إلبل 
ناقة \خلت مكا»ا  �نصرفت  فإ�� 
%خر¥ (�ألقرv). قوله تعا< ﴿له 
معقباD من بني يديه �من خلفه﴾ 
%� مالئكة يتعاقبو? عليه حافظني 

.(D�\ملفر�) له
َمَرّ�: َ{\َّ� عن �جهه: صَرَفُه. {\َّ 
 >@  �\ّ} يقبله.   · �لشيَ�:  عليه 

.(vألقر�) منـزله: %{جعه
�َ�اليًة:  ِ�اليًة  �لشي�  َ�ِلَي   :�ٍ�1
فالًنا   ¹َ�� به.   cقا� %مر�  ملَك 
َنَصَرُ�. ��¹َ فالًنا َ�اليًة:  �عليه: 

.(vألقر�) حبه%

:Aلتفسـ�
%{¥ %? ضم; �لغائب ± قوله ﴿له 
 .� äيعو\  على �لن ﴾..Dمعقبا
 Dٍمعقبا مالئكًة  هنا�   ?% ��ملر�\ 
ìر�سته   cتقو  �  äلن� حو� 
باستمر�{ بأمر من �هللا تعا<، كما 
للحماية.  حر�¯  للملو�  يكو? 
�حلديث  من  يتأكد   Ïملع� �هذ� 

 ?%  ��}ُ حيث   ،íيض% �لشريف 
عامر بن طفيل �%{بد بن قيس قدما 
�ملدينة @< �لنä �. فقا� له عامر: 
%جتعل �ألمر ¹ (%� �خلالفة) بعد 
 :�  äلن� عليه  فّر\  %سلمت؟   ?%
ليس �لك لك �ال لقومك. فقا�: 
ألمأل? �لبال\ عليك خيًال �{جاال. 
تعا<.  �هللا  �: مينعك   äلن� فقا� 
قا�  فلما خرجا  فرجعا غاضبني. 
@� سُأ�ي 3مًد�  %{بد،  يا  عامر: 
بالسيف،  فاْضربه  باحلديث  عنك 
يزيد��   · قتلته   ��@ �لنا¯  فإ? 
�يكرهو�  َية  بالدِّ يرضو�   ?% على 
فقا�  ية.  �لدِّ فسنعطيهم   ،vحلر�
%{بد: %فعُل. فأقبال {�جعني. فقا� 
عامر: يا 3مد، قم معي ُ%كّلمك. 
فقاc معهما @< �خلا{¿. فبينما هم 
± �حلديث %{�\ عامر �لو�قف �{�� 
�لنä � %? يسل �لسيف لقتله � 
�لكنه · يستطع {فع يد�. ��{\ 
± بعض �لر��ياD %? يد� كانت 
قد ُ%صيبت بالفاï، �لكنها تذكر 
عند  فرسه  {كب  كا?  %نه   íيض%
تصب   · %نه  يع¾  مما  �لعو\!، 
يد� بالفاï  بل %لقى �هللا  ± قلبه 
 cجو�� على  Ñر�  فلم  �لرعب، 
 Üمنبهر �قف  بل   �  äلن� على 
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�لك  بعد  �لر��ية  �تقو�   .íمبهوت
�لنä �ستد�{ �نظر @< �خللف   ?%
على  يد�  ��ضًعا  عامًر�  فوجد 
مقبض �لسيف، فتنّحى من مكانه 
�ما.  �لتعر�   ?�\ �لو{��   >@
 ±� خاسرين.  خائبني  فرجعا 
�لطريق نزلت �لصاعة على %{بد، 
بينما ماD عامر نتيجة ُ\مَّل كب;. 
يتضح من هذ� �آلية %? �لصحابة 
{ضو�? �هللا عليهم %يضí ير�? %? 
عصمة  عن  تتحد¸  �آلية  هذ� 

�لنä � خاصة.
بعد  ما   �  äلن� حيا!   ?% �حلق 
�لدعو! كّلها شاهد! على �لعصمة 
�إل�ية. فإ? �ملالئكة هي �ل كانت 
ملا  �@ال  �ملكية،  �لفتر!   ± حترسه 
�لذين  �ألعد��  من  لينجو  كا? 
حاصر��  من كل صوv. %ما بعد 
�ملدينة فقد متتع  فعًال  �جر! @< �
مالئكة  #اية  بنوعيها:  باحلماية 
�لسما� �#اية مالئكة �أل{� %� 
�لصحابة {ضي �هللا عنهم %Iعني. 
�@? معركة بد{ %صد� مثا� على 
هذ� �حلماية �ملز\�جة. لقد تعاهد 
 ?% قبل  �ملدينة  %هل  مع   �  äلن�
يهاجر @ليهم، %نه لو حا{به �لعد� 
خا{¿ �ملدينة فلن يكونو� ملزمني 

 äر¿ �لنÀ ?% باخلر�¿ معه. �قبل
بد{،  �قعة   ± �لعد�  ملالقا!   �
��ألنصا{.  �ملهاجرين  �ستشا{ 
عليه  يش;�?  �ملهاجر�?  فكا? 
�ملدينة،  من  باخلر�¿  بكل #ا¯ 
%ش;��  يقو�:  يز�   ·  � �لكنه 
علّي %يها �لنا¯. فتقدc �ملقد�\ بن 
��هللا  �قا�:  �ألنصا{ّ�*  �ألسو\ 
�هللا؟  {سو�  يا  تـريدنا  لكأنك 
يا  �ألنصا{�:  فقا�  %جل.  قا�: 
�شترطنا  %ننا  شك  ال  �هللا  {سو� 
عليك هذ�، �لكنا كنا حني ���  
�قد  %ما   .cباإلسال �لعهد  حديثي 
شهدنا �آل? ��خت�نا %نك {سو� 
�هللا حقí،  فال حاجة لالستشا{!. 

ñيلنا   òو�   ?% %مرتنا  لو  ��هللا 
�لبحر خلضنا�. ��هللا، @نا ال نقو� 
لك كما قا� بنو �سر�ئيل ملوسى: 
��هب %نت �{بك فقاِتال @نا ههنا 
�لعد�  سنقاتل  �لكننا  قاعد�?. 
عن ميينك �عن óالك �بني يديك 
�خلفك �لن َيخلصو� @ليك ما · 
(�لبخا{�،  �امد! � جثثنا  يطأ�� 
�لس;!  �جلها\؛  مسلم،  �ملغا¡�، 

البن هشاc، غز�! بد{). 
 >@ %حب  هذ�  مقولته  �كانت 
�لصحابة لد{جة %? قا� %حدهم: 
ثال¸   �  äلن� مع   Dشهد لقد 
عشر! غز�ً!، �َألْ? %كو? صاحب 
هذ� �لكلمة َ%َحبُّ  @¹ مما فعلت 

(�لبخا{�،�ملغا¡�). 
فأ{¥ %? هؤال� �لصحابة �لفد�ئيني 
 íيض% عنهم  �هللا  {ضي   cلكر��
�لذين   Dملعقبا� ضمن  يند{جو? 

*لقد ُنسب �لقو� نفسه ± بعض �ملر�جع @< 
سعد بن معا� �سعد بن عبا\!.

احلق أن حياة الن; � ما بعد الدعوة كّلها شاهدة على 
العصمة اإلdية. فإن املالئكة هي الo كانت حترسه ! 
الفـXة املكية... أما بعد اdجـرة إs املدينة فقد متتع  
فعًال باحلماية بنوعيها: "اية مالئكة السـماء و"اية 
مالئكة األرض أي الصحابة رضي اهللا عنهم أwعني. 
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%مرهم �هللا � ìماية نبيه �.
%مر  من  ﴿Òفظونه  تعا<  �قوله 
�هللا﴾ %� %»م يقومو? ìمايته بأمر 
من �هللا تعا< �بتغا� مرضاته، �ليس 
 íلفئة %� لقريب؛ �ال خوف íتعصب
@� الشي�  Ñمعهم  من سلطا?. 
على يد ��حد! سو¥ �لدين. لقد 
عند   �  äللن �لكفا{  %حد  قا� 
%Iعت  3مد  يا  �حلديبية:  صلح 
%خالطهم).   �%) �لنا¯   vشا�%
�%ُمي �هللا لكأ� ֲדؤال� قد �نكشفو� 
عنك (�لس;! البن هشاc). �لكن 
هؤال� %كد�� @خالصهم ��فا�هم 
%نه · تكن  له � {غم  �فد��هم 

هنا� صلة \نيوية تربطهم به.
كما تع¾ �آلية %يضí %? �هللا تعا< 
@نسا?  لكل   íحر�س عني  قد 
 ±� �ألخطا{.  ش¤  من  Òمونه 
هذ� �لصو{! يكو? ضم; �لغائب 
± (له معقباD) عائدÜ على (من) 
%سرَّ  َمْن  منكم  ﴿سو��  قوله   ±

�لقو�﴾.
�لو�قع %ننا لو %معنا �لنظر أل\{كنا 
%? %نو�È �لسموc تدخل %جساَمنا 
± كل حلظة، فمثًال عندما نتنفس 
ألمر��  �جلر�ثيم  فينا  تدخل 
ôتلفة من %نفا¯ �آلخرين. �لكن 

%جسامنا   ± جعل  قد  تعا<  �هللا 
 cلسمو� هذ�  على  يقضي   íنظام
 .cا ± �ألجسا��ملتنوعة فو{ \خو
é @? �إلنسا? مهد\ ± كل حني  
 ��\ من  �ألخر¥  �ألخطا{   Èبأنو�
بد� %� صدمة نفسّية %� خسا{! 
ما� %� هتك عر� �غ;ها، �@منا 
�هللا �لذ� Òميه منها، �عندما يرفع 
@ّنه  بل  �أل�¥  يقع ±  عنه #ايته 

 .íيهلك حتم
بأ»م  للكفا{   Üهذ� حتذير  ± ?@�
بسبب  �لر�حة  ֲדذ�  َينَعمو? 
%ََبْو� @ال �إلصر�{  #ايتنا، فإْ? هم 
نرفع  فسو¦  ��لفسا\  �لشر  على 

عنهم #ايتنا فيهلكو?.
يغّير  ال  �هللا   ?@﴿ تعا<  قوله  %ما 
ما بقوc ح¤ يغّير�� ما بأنفسهم﴾ 
%هل  يعامل  ال  تعا<  %نه  يع¾  فال 
�لسو� بالر#ة ��لشفقة، بل �ملر�\ 
مع  �حلسنة  معاملته   يغ;  ال  %نه 
ما  يغ;��   ?% @ال  �للهم  �ألبر�{، 
 ?%  �%  .Ü}شر�% �يصبحو�  ֲדم 
�لشرير  يعامل  %نه  تعا<  �هللا  سنة 
%يضí باللطف ��لر#ة {غم شر�، 
 Üلكنه ال يعامل %هل �لصال� %بد�
@ال باحلسÏ @< %? يتغ;�� �ينقلبو� 

%شر�{Ü فاسدين.

 cقو  >@ �لفسا\  يتطر�  حينما 
�يتعرضو? للمصائب �ل تشتت 
óلهم �ִדلكهم- كما تع¾ كلمة 
%»م  فليعلمو�  �حلقيقة-   ± �لتغي; 
قد غ;�� ما بأنفسهم من صال� 
�خ;، �صا{�� %شر�{Ü فاسدين. 

 cٍقوله تعا< ﴿�@�� %{�\ �هللا بقو�  
من  �م  �ما  له  مر\َّ  فال   Üسو�
�لسو�   ?% فاعلم   ﴾�ٍ�� من  \�نه 
�كلمة  �أل�¥،   �% �لشر  معنا� 
�ألمَر  َ�ِلي  من  فاعل  �سم   (�ٍ��)
 ?% �جلملة  من  ��ملر�\  َمَلَكه،   �%
فال   cٍقو معاقبة  قر{   ��@ تعا<  �هللا 
%حد  �ال  �لك،  من  مينعه  %حد 
ينصرهم  �ال  #ايتهم   يستطيع 
ضد قضا� �هللا تعا<. �قد �كر هنا 
�ملالك  كونه  ليؤكد  �لوالية  صفة 
�لوحيد. كأنه تعا< يقو�: ما \منا 
ßن �لذين منلك كل شي� �ßفظ 
Òفـظ  �لذ�   �� فمن  �جلميع، 
#ايتـنا.  عنه  {فعنا   íشخص
فمـثل هذ� �لشخـص سيـبقى 

معرضí للشـر ��أل�¥. 
سو¦   � %نه  بذلك  �قد صّر� 
�لكنه   � 3مد  ìماية   cيقو
%عد�ئه  عن  #ايته  يرفع  سو¦ 

�ملجرمـني. 
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التقوى

َخْوًفا  �ْلَبْرَ\  ُيِريُكُم  �لَِّذ[  ﴿ُهَو 
 ﴾�َحا8َ �لثَِّقاَ 1ََطَمًعا 1َُيْنِشُئ �لسَّ

(�لرعد ١٣)  

شر? �لكلمـا=:
%نشأ  @نشاً�:{ّبا�.  %نشأ�  ُينشُئ: 
�لشيَ�: %حدثه. %نشأ �هللا �لشيَ�: 
�بتد%  �خللق:  �هللا  %نشأ  خلقه. 
�حلديَث:  فال?  %نشأ  خلقهم. 
�ضعه. %نشأ �هللا �لسحابة: {فعها. 
%نشأ فال? \�{Ü: بد% بنا�ها. �%نشأ 
¡يد: %نشد شعرÜ %� خطَب ñُطبٍة 

.(vألقر�) فأحسن فيها
فيه ما� %�  �لغيم كا?  �لسحا8: 
سحابٌة.  ��لو�حد!  فيه،  يكن   ·
�يوصف (�لسحاv) باملفر\ مر�عا! 
 vلسحا�﴿  ?yلقر� كقو�  لّلفظة 
��أل{�﴾،  �لسما�  بني  �ملسخر 
ملعنا�  مر�عا!  باجلمع  �يوصف 
 vلسحا� ﴿�ينشئ   íيض% كقوله 

 .(vألقر�) ﴾لِثقا��

 :Aلتفسـ�
يسبب �ل�� خوًفا �طمًعا للنا¯، 
َفُهم Àافونه كيال تصيبهم صاعقة 
 ±  íطمع �Òبونه  فتهلكهم،  منه 

 ± íينشأ عموم ��لغيث، أل? �ل�
�ل��   ?% كما  �ملمطر!.  �لسحب 
�على  �جلنني  على  خطًر�  يشكل 
�لوقت   ± �لكن   ،Dلنباتا� بعض 
نفسه فإ? َلمعانه يقضي على ش¤ 
�جلر�ثيم �لسامة، �يطهر �لبيئة من 

ôتلف �أل�بئة.
�لثقيلة  �لسحب  تفعله  ما  �هذ� 
�لسحب  تكو? هذ�  فتا{!  %يًضا، 
{#ة @� تتسبب ± عمر�? �لبال\، 
 vرõ �@ تا{! %خر¥ تنقلب نقمًة�

 . È�}ملد? �تدمر �لز�
 ?% �ملثا�  ֲדذ�   ?yلقر� �ضح  لقد 
يكو?   ?% ميكن  �لو�حد  �لشي� 
كما   ،íحيان% �بركة  خ;  سبب 
 ± Üمدمر� íميكن %? يصبح مهلك
بعض �ألحيا?. يلمع �ل�� �متطر 
منافع  �لبعض  ֲדا  فيج¾  �لسما� 
�آلخر�?  ֲדا  يتضر{  بينما  كث;!، 
%ضر�{Ü فا\حة. فثبت %? �لشي� ال 
يكو? ± حد ��ته نافًعا %� ضاً{�، 
 .äنس %مر  ضر{�   �% نفعه  �@منا 
�لسحب  هل  ُسئلنا:  لو  فمثًال 
�لثقيلة خ; %c ال، فإننا ال نستطيع 
�جلزñ c;ها %� شرها \�? �لنظر 
@< �لظر�¦ ��حلاجة. عندما تعلو 
 íلسماَ� يقو� �لذ� يب¾ بيت� cلغيو�

بينما  سيدّمر�"،  �ملطر  هذ�   ?@"
�لذ� ير¥ ¡{عـه  �لفال�  يقو� 
 ?@" �جلفا¦:  بسبـب  يهلك 

هـذ� �ملطر سيـحيي¾ ".
فاهللا تعا< ينبه �لكفا{ @< %? �ملنفعة 
 ،äنس %مر  �ملؤقتة  �خلسا{!   �%
�عليهم %? ال يتباَهو� �ال ينخدعو� 
��سائل،   vسبا% من  عندهم  مبا 
فإ»ا ظل ¡�ئل. أل? �ملا� %� �لبنني 
%� �ألقا{v %� �لسلطة ال تنفع ± 
كل �ألحو�� ، بل @»ا قد تنقلب 
%حيانí @< مصائب �3ن. فعليهم 
بأيديهم من  ما   >@ ينظر��  %? ال 
ينظر�� @< ما ±  %سباv، بل %? 
�%حاسيس.  مشاعر  من  قلوֲדم 
فلن  فاسد!  قلوֲדم  كانت  فإ�� 
 vألسبا�� �ألمو��  هذ�  تنفعهم 
بل   ،íقي} �م  حتقـق  �لن   íشيئ
�بـاًال  عليهم  ستـكو?  @»ـا 

.Ü}مـا\�
شك-  -�ال   Èملوضو� هذ�   ?@
���سع  �لطيف   ٌّcها  Èموضو
على  نستطيع  ìيث  للغاية، 
 Dملجلد��  Dعشر� تأليف  ضوئه 
�ألمـم  {قي  ظاهـر!  حـو� 

��ßطاطـها.
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 dِِبَحْمـِد �لرَّْعـُد  ﴿1َُيَسبِّـُح 
1َُيْرِسـُل  ِخيَفِتِه  ِمْن  �1َْلَمَالِئَكُة 
َو�ِعـَق َفُيِصيـُب ِبَهـا َمْن  �لصَّ
َيَشـاُ, 1َُهْم ُيَجاِ�ُلـوGَ ِفي �هللا 
 ﴾��ْلِمَحاِ َشـِديـُد  1َُهــَو 

 (�لرعد ١٤)    

شر? �لكلمـا=:
(vألقر�) يسّبح: سّبَح �َهللا: نّزهه

 Dصا  :vُلسحا� {عد  �لّرعُد: 
 Dصو ��لّرعُد:  لإلمطا{.  �ضّج 

(vألقر�) vلّسحا�
�لصو�عق: �لصاعقُة: �ملوDُ؛ كلُّ 
�لعذ�v؛  صيحُة  مهلك؛   vعذ�
{عد   ± �لسما�  من  تسقط  ناٌ{ 
شديد ال متّر على شي� @ّال %حرقته 

(vألقر�)
�ِمحاًال:  ُمماحلة  ماحَله   :��ِملحاُ
يتبّين  ح¤  قا���  �كايَد�؛  ماَكَر� 
 cُ�}َ �لكيُد؛  �ِملحا�:  %شد.  %ّيهما 
�ألمر باحليل؛ �لتدبُ;؛ �ملكُر؛ �لقد{ُ! 
�لعقاvُ؛  �لعذ�vُ؛  �ِجلد�ُ�؛  ؛ 
�الُ�؛ � ُ!؛  ��لشدَّ �لقوُ!  �لعد��ُ!؛ 
�إلهالُ� (�ألقرv). �قيل: �ِملحا� 

(D�\ملفر�) .من �َحلو� ��حليلِة

:Aلتفسـ�
�لكافر�?،  %يها  تظنو?  @نكم    
�ملسلمني   >@ تنظر�?  �%نتم 
��ملصائب،  �ملحن   ± �ملحاَصرين 
سو¦  �لرهيب  �لرعد  هذ�   ?%
خاطئ،  ظنكم  �لكن  يدّمرهم، 
لكل  مهلًكا  يكو?  ال  �لرعد  أل? 
@نسا? �ال ± كل �لظر�¦، كما 
لكل  نافعة  �لسحب  تكو?  ال 
@نسا? ± كل �قت.  فإ? �لشد�ئد 
�ملؤمن،  �إلنسا?  إلهال�   Ùتأ ال 
�ظهو{  �¡\ها{�   ± تتسبب  بل 
معنوياته،  �ترفع  �لكامنة،  ملكاته 
�تزيد� قرًبا �حظو! من {به. @? 
خلق  ِمن  كليهما  ��لرعد  �ل�� 
�هللا َفأّنى �ذ� �لظو�هر �لربانية  %? 
 ?@ �ملخلصني.   �هللا   عبا\  ִדلك 
�هللا  تسبح  كلها  �لظو�هر  هذ� 
على  سقطت  %»ا  فلو  �تúّهه  
باهللا-  �%هلكته-��لعيا�   � 3مد 
له سبحانه  تعت� مسبحة  لن  فإ»ا 
مسيئة  تكو?  سو¦  بل  �تعا<، 
@< �هللا عز �جل، �لكنها ما \�مت 
طائعًة ألمر �هللا  فلن جتلب ألحبائه 
@ال  تسقط  �لن  ��لنفع،  �خل;  @ال 

عليكم %يها �ألشر�{.
خيفته﴾  من  ﴿��ملالئكة  قا�   é

 ?@ بل  �حد�،  �لرعد  ليس   �%
�أل��  �لسبب  هم  �لذين  �ملالئكة 
�ملدبر للرعد �غ;� %يضí يسبحو? 
�هللا خائفني منه �. فمن كا? �هللا 
معه فلن جتلب له �لنو�ميس �لطبيعية 
��ألسباv �ملا\ية بكل %نو�عها @ال 

�لنفع ��خل;.
é قا� ﴿�ُيرسل �لصو�عق فيصيُب 
ֲדا من يشا� �هم Ñا\لو? ± �هللا﴾  
لعرفتم  �ألمر   ± تدبرمت  لو   �%
عليه  �هللا  سُيسقط  �لذ�  هو  من 
�لصو�عق. هل تظنو? %? �هللا �لذ� 
ֲדا  يصيب  سو¦  فيها  يتحكم 
ُيسقطها   c% \ينه،  ينصر�?  �لذين 
 cا{بو? \ينه؟ ال جرÒ على �لذين

%نه سيدّمر ֲדا %عد�� \ينه �.
﴿�هم  تعا<  بقوله  صر�  �قد 
�حلديث   ?% �هللا﴾   ± Ñا\لو? 
�لطبيعية  �لنو�ميس  عن  ليس  هنا 
��لظو�هر �لعا\ية، بل @? �هللا تعا< 
 vبالعذ�  Üִדديد �ملثا�  ֲדذ�  يوجه 
ألعد�� �إلسالc �لذين Ñا\لونه ± 

\ينه.
شديُد  ﴿�هو  بقوله  %شا{  كما 
�ِملحا�﴾ @< %? �جلد�� مع �هللا � 
ليس بأمر هني، أل? تد�ب;� خفية 
متينة للغاية، �تأÙ بنتائج مدمر!.


