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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو< �

� Dملهد� Uإلما� wخلليفة �لثا¹ حلضر�

:º��> من

KA

في �حا� �لقر��

�هللا  َعَلى   
َيْفَتُر�َ �لَِّذيَن  َظنُّ  ﴿َ�َما 
َلُذ�  �هللا   َّ
�ِ �ْلِقَياَمِة  َيْوَ�  �ْلَكِذَ"   ِ
َ(ْكَثَرُهْم ال  َ�َلِكنَّ  �لنَّاِ*  َعَلى  َفْضٍل 

َيْشُكُر�َ
﴾ (يونس: ٦١) 

شر4 �لكلمـا1:
 Uيو  Y) هنا  معنا�  �لقيامة:   Uيو

�لقيامة). 

�لتفسيـر: 
تعا�  باهللا  مؤمًنا  @حد  كا�  لو   D@
�ملا  �هللا  على   pفتر� ملا  حقيقًيا  �مياًنا 
تفعلو� Y هذ�  �لباطل كما  �ليه  عز� 
�لقضايا. فيجب @ّال تر�� هذ� �لعا<�� 
هي  بل  ֲדا،  مستهينني  هامشية  @موً�� 
�إلميا�  من  قلوبكم  خلوِّ  على  <ليل 
��ية  @بصا�كم عن  َعَمى  باهللا �على 
�لصفا� �إل·يَّه، ��ّال كيف ميكن @� 
�لعظيمة  �لنعمة  ֲדذ�  عليكم  �هللا  مين 
على  مؤثرين  بالنكر��،  فتو�جهو|ا 
عقولكم  به  تأ¾  ما   Mلسما�  Dَِهْد

.wملريضة من @مو� فاسد�
حيث  yخر،  مع¡  لآلية  يكو�  �قد 
تقدU �نكا�هم ليوU �لقيامة كدليل ثاٍ� 
منافيًة  �كو|ا  عقائدهم  فسا<  على 
�لقيامة   Uيو �نكا�   �� �لسليم،  للعقل 
يرجع �� خو� �لفطرw ح� من Àر< 
تصّو� يوU �حلساl ��لعقاl، �حيث 

أولياء اهللا.. عباد يغبطهم 
األنبياء والشهداء

ال kافون إذا خاف الناس وال jزنون  إذا حزن الناس
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 eبا·و= ��·لع ملجر< �لتفك lا تصا|�
|ائًيا،   Uليو� >لك  �جو<  فتنكر  فيه 
 ºلنا� بإنكا�   eتتغ @� �حلقائق ال  مع 
هنا  يدحض  تعا�  �هللا  فإ�   �<�� ·ا. 
مبيًنا  �لقيامة   Uليو  Mخلاطى� تصو�هم 
·م بأنه �منا جعل يوU �لقيامة إلصال£ 
 Uيا@  > ُتحدَّ كما  إليذ�ئهم،  ال   ºلنا�
�تهد  لكي   ºملد���  Y لالمتحانا� 
�لطالl �يرتقو� �� �لد�جا� �لعليا. 
�لكن  يفشلو�،  بعضهم   �@ شك  ال 
ال يكو� �·د� من �المتحا� �فشا·م 
 Uيو �عترÁ على  ترقيتهم. فمن  ��منا 
 <� �يب،   ��> جاهل  فإنه  �المتحا� 
كل  بل  �لفشل  على  ُيكرهه  َ@حد  ال 
@ما  ينجح.  لكي  �تهد   �@ عليه  ما 
�لذD يتكاسل �يتها�� Â ينكر �جو< 
�لفشل،  من  خوًفا  كلّيًة  �المتحا� 
�ملزيد   �� �ال  �إلنكا�  به   D>يؤ فلن 
من �لكسل ��لتها��، �لن ينجيه هذ� 
�لدما� بل يقّربه  �لتفكe �خلاطىM من 

منه ��يًد� ��يًد�.

ِمْنُه  َتْتُلو�  َ�َما   
َشْأ َتُكوُ
 ِفي  ﴿َ�َما 
ِ�الَّ  َعَمٍل  ِمْن   
َتْعَمُلوَ َ�ال   
ُقْرَ<ٍ ِمْن 
ِفيِه   
ُتِفيُضوَ  @ْ�ِ  �Bًُشُهو َعَلْيُكْم  ُكنَّا 
 DٍَّE@َ Fِِمْثَقا َيْعُزُ" َعْن Eَبَِّك ِمْن  َ�َما 
َماMِ َ�َال َ(ْصَغَر  ِفي �ْألNِEَْ َ�َال ِفي �لسَّ

ِكَتاٍ"  ِفي  ِ�الَّ  َ(ْكَبَر  َ�َال  َ@ِلَك  ِمْن 
ُمِبٍني﴾ (يونس: ٦٢)

شر4 �لكلمـا1: 
من  عظم  ما   D@ �خلطُب  �لشأ�: 
�ألمُر.  ��حلاُ=؛  ��ألمو�؛  �ألحو�= 
ِمن طبعه   D@ ،يقا=: من شأنه كذ��
�لشأ�  من  ��ملر�<   ،(lألقر�) �خلقه 
شؤ��  من   �  Äللن كا�  ما  هنا 

�مشاغل <ينية، أل|ا @هم @عماله.
جسد�:  على   Mَملا�  Áفا@ ُتفيضو�: 
 Áمعه: سكبه. �@فا> Áفرغه. �@فا@
��جعو�  �ندفعو  عرفا�:  من   ºلنا�
مكا�   �� منها  @سرعو�   �@ �تفرقو�، 
yخر. @فاÁ �لقوY U �حلديث: �ندفعو� 
مأل�   :Mَإلنا� فال�   Áفا@� �@سرعو�. 
�بالقد�£  �لقد�َ£   Áفا@  .Áفا ح� 
 Áفا@ ֲדا.   lضر �لقد�£:  �على 
 Áفا@ ��مى.  به  <فع   :Mبالشي
 Áفا@َ ما  غلبو�.  �لرجل:  على   Uلقو�
.(lألقر�) ֲדا  @فصح  ما   D@ بكلمة: 

فهذ� �لكلمة تستعمل للكالU عموًما، 
@يًضا  للعمل  يستخدمو|ا  �لكنهم 
توسًعا  �لفعل   Uستخد��  Y كعا<ִדم 
تبًنا �ماMً، بدًال  �لد�بة  َعَلَف  كقو·م: 

.Mًمن: علف �لد�بة تبًنا �@سقاها ما
يعزl: عزl �لشيMُ عنه يعزl عز�ًبا: 
بُعد �غاl �خفي. يقا=: عزl عنه 

علُمه: غاl. �عزl �لرجل: >هب. 
(lألقر�)

�مثقا=  به.  يوَ��  ما  �ملثقا=:  مثقا=: 
 (lألقر�) ميز�نه من مثله :Mلشي�

�هي  �لذ�   wحد��  wلذ��  :w�<
 Mو�·�  Y �ملُْنَبّث   Mبا·� �لنمل؛  صغا� 

(lألقر�)

 :Rلتفسـ�
 �� ضمe �لغائب Y (منه) ميكن @� 
يكو�   �@  ،�yلقر� على  عائًد�  يكو� 
عائًد� على �ملوعظة �ملشا� �ليها بقوله 
﴿قد جاMتكم موعظة من �بكم﴾ @� 

يكو� عائًد� على �هللا تعا�.
هذ� yية ��ئعة للغاية �> يوحي @سلوֲדا 
متمكن  �هو  يتكلم  تعا�  �هللا  �كأ� 
 Äلن� @�ًال  �اطب  �هو   Æلعر� من 
ناحية،   Y @مامه  �جلالسني  �@صحابه 
�هم  �لكّفا�   ��  lباخلطا يتوجه   Â
@يًضا جالسو� Y ناحية @خرp.حيث 
 �� ه  موجَّ �آلية  من  �أل�=   Mجلز�  ��
�لثا¹   Mجلز� بينما  ��ملؤمنني،  �لرسو= 
﴿�ما تعملو� من عمل �ال كنا عليكم 

شهوً<�﴾ موجه �� معا�ضيه. 
>لك  من  @صَغَر  ﴿�ال  تعا�  �قوله 
مبني﴾.   lكتا  Y �ال  @كَبَر  �ال 
أل�   Uمفهو @صغر﴾  ﴿�ال  قوله   ��
�لنظر،  عن  يغيب   eلصغ�  Mلشي�
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�لكن يتحيَّر �ملرM ملا>� قا= هنا ﴿�ال 
@كH﴾، أل� �لشيM �ألكH ال يغيب 
عن نظر �إلنسا�. فيبد� أل�= �هلة 
�كأ� هذ� سجع فقط ال فائدw منه. 
�لكن �حلقيقة على عكس >لك، أل� 
 Mيًضا �لشي@ Eلعني ال ميكن @� تد��
�لكبeجًد�. فمثًال لو �قفت @ماU جبل 
 �eًصغ  �Mًجز �ال  منه   pتر فلن   eكب
جًد�، بينما يغيب عنك معظمه. فثبت 
لكونه  يغيب   �@ ميكن   Mلشي�  �@

صغ�eً @� كب�eً @يًضا.
��يته   �@ هنا  تعا�  �هللا  لذلك �Hنا 
 �@ ميكن  ال  �يث  للغاية  ��سعة 
يغيب عن نظر� @D شيM مهما كا� 
لطيفة  تعا�  ��يته   �@ كما  ضخًما، 
 D@ عليه  �فى   �@ فيستحيل  @يًضا 

شيM مهما كا� ضئيًال.
من  متاًما  �يتضح  �ملع¡  هذ�  �يتأكد 
�لعني  مبثا=  �ملحضة  �لعلمية  �لناحية 
��أل>�. فقد @ثبت �لعلماM @� كالًّ من 
�لر�ية ��لّسماz يتوقف على >بذبا� 
باإلجنليزية  تسمى  متو�تر�  متو�لية 

(Vibrations)، �@� كالًّ منهما يعمل 

�لسرعة،   w>ّد+ >بذبا�  نطا,   Y
 Mفالعني مثًال ال تقد� على ��ية �ألشيا
�ال ما �قع منها بني حدٍّ @على �yخر 
�كذلك  �لذبذبا�.  هذ�  من   Ê>@
�أل>� فإ|ا ال تسمع �ال �لذبذبا� �ل± 
 wٍتكو� سرعتها ما بني ثالثني @لف مر
 º��>) .لثانية� Y wبعني @لف مر�@ �@

علم �لنفس � ٧٥).
 weلكب�  Mألشيا�  �@ علمًيا  فالثابت 
جًد� تفو� @يًضا �<��Eَ �لعني ��أل>� 
يقو=:  �هللا  �لكن  ضخامتها.  بسبب 
 Mشي فكل  معنا،  �د¯  ال  هذ�   ��

-مهما صغر @� كH- +ا³ٌ بعلمنا.

من  كًال  �آلية   Y تعا�  �هللا  �يذّكر 
�حلقيقة  قبو=   �@ ��لكفا�  �ملؤمنني 
�نه  بل  يكفي،  ال  بالعمل   Uلقيا�  �@
تعا� ير�عي عند �جلز�M نـّية �لعامل 

�@سلوl @<�ئه له.
فعلى �إلنسا� @� �اسب نفسه <�ئما، 
ألنه ال يكفيه فقط قيامه µدمة <ينية 
 ،ºهللا على �لنا� Uَته كالMجليلة @� قر�
�@سلوبه  نيته  ير�قب   �@ عليه  بل 
ميكن   <� �ألعما=،  هذ�   M�>@  pلد
 D>لفسا< �� نيته @� يؤ� lيتسر �@
�لعمل بأسلوl منّفر للناº بدًال من 
تفرحو�  فال   .� �هللا   �� يقّرֲדم   �@
�لدين، أل�  @جل  من  تعملو�  بأنكم 
�هللا سو� يرp ما �>� كانت نياتكم 
طاهرU@ w ال، �ما �>� كا� @سلوبكم 
@كثر  منفًر�   U@  � �ليه   ºَلنا� مقرًبا 

من >D قبل.
(تتلو)   Y  lخلطا�  eضم �@ �لنعلم 
 �� موّجه   lخلطا� �لكن  للو�حد، 
$يع �ملسلمني، ��ملر�<: هناE فريقا� 
لن  �لكننا  �كافر،  مؤمن  يتبا�يا�: 

ويذّكـر اهللا تعـاM m اآلية 
كًال مـن املؤمنـني والكفار 
أن قبـول احلقيقة أو القيام 
 mبالعمل ال يكفي، بل إنه تعا
يراعـي عند اجلـزاء نـّية 
العامل وأسـلوب أدائه له.

فعلى اإلنسان أن jاسب نفسه دائما، ألنه ال يكفيه فقط قيامه vدمة دينية جليلة أو 
أداء هذه األعمال  الناس، بل عليه أن يراقب نيته وأسلوبه لدى  قراءته كالَم اهللا على 
نياتكم  كانت  إذا  ما  يرى  اهللا سوف  ألن  الدين،  أجل  من  تعملون  بأنكم  تفرحوا  فال   ...
قبل. ذي  من  أكثر  منفًرا  أم   � إليه  الناَس  مقرًبا  أسلوبكم  كان  إذا  وما  ال،  أم  طاهرة 
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ممثًال  لكونه  �ملؤمن  �لفريق   �� ننحا� 
لنا، بل سنرp �� نيا� �@عما= كل 
 ،�yلقر� تقر@��  يا من  فريق. فا»عو� 
نية  �سن  عليهم  تقر@��   ¨ @نكم  لو 
�بكامل حكمة فرفضو� بسبب >لك 
فسو� نؤ�خذكم @نتم. @ما �>� @<َّيتم 
��جب نشر �لقر�y �لكرمي على @حسن 
فسو�  به  كفر��  >لك  �مع  �جه، 
نؤ�خذهم هم. فإننا ال نرp �� �لعمل 
��لظر��  �لنيا�   �� بل  فحسب، 

@يًضا.

َ(ْ�ِلَياMَ �هللا ال َخْوVٌ َعَلْيِهْم   َّ
﴿َ(ال ِ�
َ�ال ُهْم َيْحَزُنوَ
﴾  (يونس: ٦٣)

شر4 �لكلمـا1:
�لكن  عموًما،  ��لتحذير  للتنبيه  @ال: 

.wهنا مبع¡ �لبشا�

:Rلتفسـ�
 لقد @خطأ �لبعض Y فهم قوله تعا� 
﴿ال خو� عليهم﴾، فظنو� @� �ملر�< 
 Dهللا تعا� ال مير�� بأ� Mمنه @� @�ليا
خطر، �لكن �للغة �لعربية ال جتيز هذ� 
 �@ Ïملع¡، أل� �خلو� على @حد يع�
يهلك،   �@  wخسا� تلحقه   �@ �ا� 
فيقولو�: خفت عليك @� خفت على 
نفسي. �هذ� هو �ملر�< هنا.. @D @|م 

يكونو� على يقني من جناحهم لد�جة 
 D@ من  @نفسهم  على  �افو�  ال  @|م 
خسا�w @� فشل، �ليس �ملر�< @|م ال 

يتعرضو� للمخاطر.
�بّين بقوله تعا� ﴿�ال هم �زنو�﴾ 
�هذ�  ماضيهم،  على  يغتّمو�  لن  @|م 
�شا�w �� @نه تعا� �مي @�ليا�M من 
عو�قب @خطائهم �ل± �قعو� فيها قبل 
نيلهم �لد�جا� �لعلى Y قربه سبحانه 

�تعا�.
�ألمن  من   Uملقا� هذ�   Y ما  @كَثَر  ما 
��ألما�. ليس هناE @ية قوY w �لعا¨ 
@خطا�  من  �إلنسا�  سالمة  تضمن 
 ��< �الَّ  �ملاضي،   Mخطا@� �ملستقبل 
َكَنِفها   Y إلنسا�� �ل± �د  تعا�  �هللا 
�لتامة.  ��لسكينة  �لشاملة  �لطمأنينَة 
�حلقيقة  هي  هذ�   �@ �ملؤسف  لكن 
�ل± قّلما يد�كها �لناº �يهتمو� ֲדا، 
فيقرعو� @بو�بÐ لغe �هللا تعا� �ثÐ عن 
�لعال¬ �لشاY ملشاكلهم �yالمهم، �ال 

يكو� نصيبهم �ال �ليأº ��حلرما�.
@ماكن   Y  �yلقر� >كر  �قد  هذ� 
@نبياM �هللا �@�ليا�M يصابو�   �@ pخر@
ال  >لك  �لكن  ��حلز�،  باخلو� 
بسبب  ��منا  @نفسهم  @جل  من  يكو� 
 �@ �إلنسا�  خو�   ��� �آلخرين. 
حزنه من @جل �آلخرين ال ُيعّد عقاًبا 
@� منقصة، ��منا هي فضيلة �مكرمة، 

مصابه  �آلخرين   lَمصا  Hيعت حيث 
�ملع¡  �ֲדذ�  �يشاطرهم Ñومهم.  هو 
 lيعقو حز�  �لكرمي   �yلقر� >كر 
 eٍيكن حزنه بسبب تقص ¨ <� ،�
منه، ��منا كا� حزنه من @�ال<� �لذين 
كانو� يرتكبو� �ملعاصي �هكذ� كانو� 
ُيحرمو� من قرl �هللا تعا�. �بنفس 
�ملع¡ كا� خو� �كريا � �> <عا 
�به: ﴿�¹ ِخفُت �ملو�Ò من ���ئي﴾ 
يفسد   �@ @خا�   D@ (مرمي:٦).. 
�خوفه   .Dبعد من   ¾eعش�  Óقا�@
 wهذ� <ليل على صالحه �فضله �مدعا
من  خوًفا  ليس  ألنه   ،lلثو���  eللخ
�آلخرين  @جل  من  ��منا  نفسه  @جل 

كيال يضلو� �ينحرفو�.

  ﴾
َيتَُّقوَ َ�َكاُنو�  َ<َمُنو�  ﴿�لَِّذيَن 
(يونس: ٦٤)

  :Rلتفسـ�
هذ� �آلية تصف @�لياM �هللا تعا� بأ|م 
@�قى �لناº كماًال Y �إلميا� �@عالهم 
�لقد  ��لصال£.   pلتقو�  Y <�جًة 
شرًحا  �لوالية  مع¡   �  Äلن� شر£ 

يبد� �كأنه تفسe ·ذ� �آلية.
"�>� كا�   :� �ملصطفى  يقو= سيدنا 
�هللا،  �الية  بأهل  يؤتى  �لقيامة   Uيو
ثالثة   � �هللا   Dيد بني  فيقومو� 
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�لصنف  من  برجل  فيؤتى  @صنا�. 
عملَت؟  ملا>�   ،Dعبد فيقو=:  �أل�= 
�جلنة  خلقَت   ،l� يا  فيقو=: 
�@شجا�ها �Öا�ها �@|ا�ها، �حو�ها 
طاعتك  @عد<� ألهل  �ما  �نعيمها، 
 Dفيها، فأسهرُ� ليلي، �@ظمأ� |ا�
تعا�:  �هللا  فيقو=  قا=:  �ليها.   Ðشوق
للجنة، هذ� �جلنة  �منا عملَت   ،Dعبد
قد   ¹@ عليك  فضلي  �من  فا<خْلها، 
�لنا�، �من فضلي عليك  @عتقتك من 
�من  هو  فيدخل  جن±.  ُ@<خلك   �@

معه �جلنة.   
قا=: Â يؤتى برجل من �لصنف �لثا¹ 
فيقو=:  ملا>� عملَت؟   ،Dفيقو=: عبد
يا �l، خلقَت ناً�� �خلقت @غالًال، 
�خلقت سعeها �»ومها ��مومها، 
�ما @عد<� ألعد�ئك �@هل معصيتك 
 Dليلي �@ظمأ� |ا� فيها، فأسهرُ� 
خوًفا منها. فيقو=: عبدD، �منا عملَت 
>لك خوًفا من نا�D، فإ¹ قد @عتقتك 
@<خلك   �@ فضلي  �من  �لنا�،  من 

جن±، فيدخل هو �من معه �جلنة.
�لثالث  �لصنف  من  برجل  يؤتى   Â
فيقو=:  ملا>� عملَت؟   ،Dفيقو=: عبد
ا لك �شوًقا �ليك. �بعزتك قد  ًـّ حب
شوًقا   Dا�| �@ظمأ�  ليلي  @سهرُ� 
�ليك �حًبا لك. فيقو= تبا�E �تعا�: 
�منا عملت حبًّا Ò �شوًقا �Ò. فيتجلى 

�لرl له جل جالله فيقو=: ها @نذ�، 
فانظْر �Â .Òّ يقو=: ِمن فضلي عليك 
جن±،  �@ُبيحك  �لنا�  من  ُ@عتقك   �@
عليك  �ُ@َسّلم  مالئك±،   Eير�@ُ�
�جلنة.  معه  �من  هو  فيدخل  بنفسي. 
ظّن  �ما  �آلية:  يونس  �لبيا�،  (فتح 

�لذين… �×)
�يبد� @� هذ� �لذD يؤتى به من كل 
صنف من @هل �لوالية سيكو� @فَضَل 
 ��  Uيتقد �كأنه  فيهم،  فر<  �@كمل 
@كَمُل  �@ما  عنهم.  ُممثًِّال  تعا�  �هللا 
�@عالهم  �لثال¯  �جلماعا�  من  فر< 
مقاًما Y �لوالية فهو يقيًنا نبينا �لكرمي 
 Dلذ� هو  ألنه   ،� �ملصطفى  +مد 
تفيض   wHبن �فاته  حلظة   D>ينا كا� 
�ألعلى..  �لرفيق  �للهم  �لوعًة:  �قًة 
 ..(Dملغا��  ،Dلبخا��) �ألعلى  �لرفيق 

.Ó� Mيد لقا�@ D@
�هناE @حا<يث @خرp تذكر <�جا� 

ش� لأل�لياM منها:
"عن @Ó هريرw � قا= �سو= �هللا �: 
 Mمن عبا< �هللا عباً<� َيغِبطهم �ألنبيا ��
��لشهد�M. قيل: من هم يا �سو= �هللا، 
لعلنا Ùبهم؟ قا=: هم قوU حتاّبو� Y �هللا 
من غe @مو�= �ال @نساl. �جوههم 
�افو�  ال  نو�.  من  منابر  على  نو� 
�>� خا� �لناº �ال �زنو� �>� حز� 
@ال  �آلية:  يونس،   ،eكث (�بن   "ºلنا�

�� @�لياM �هللا ال خو� عليهم).
يا ·ا من @ياU ��ئعة حيث كا� �لصحابة 
�بو�  @$عني-  عليهم  �هللا  -�ضو�� 
 Uلصاحلني من عبا< �هللا تعا�، @ما �ليو�

.Mيكرهو� �لصلحا ºفالنا
��حلديث يعّلمنا �لطريق �لذD يصe به 
�إلنسا� �لًيا هللا تعا�، �هو @� �ب 
�لذين �تمعو� على يد نÄٍ غe خائف 
جل  �به   wمرضا  Mبتغا� الئم،  لومة 
 Uليو� يطلبو�   ��eكث  Eهنا جالله. 
�هللا   Mليا�@ من  يصبحو�  لكي   Mلدعا�
تعا�، فعليهم @� يتذكر�� @� �لسبيل 
�لُبغض،  من  قلوֲדم  يطّهر��   �@ �ليه 
�يتحد��  �لتفرقة،  سبيل  �يتركو� 
 Uإلما� �لزما� سيدنا    Uما� مع $اعة 
لومة  من  خائفني   eغ  ،�  Dملهد�
�لشد�ئد  من  َ�ِجلني  �ال  �لدنيا،  @هل 

��ملحن. 
>كر  مما  هنا  @حٌد  ُيخدعّن  �ال  هذ�، 
 Mֲדؤال  Mألنبيا� �غتبا³  من  �حلديث 
�أل�لياM، فيظن خطًأ @|م @صبحو� @على 
من �ألنبياM <�جة. كال، �منا �ملر�< من 
غبطة �ألنبياM ·م هو متنÚيهم @� يكثر 
 �@ �ليس  @تباعهم،   Y  Mهؤال @مثاُ= 
�ر� �ألنبياM هذ� �لد�جة، �> ال ميكن 
قد  �>� كا�  �ّال   wلنبو� ينا=   �@ ألحد 
صا� من @�لياM �هللا تعا� ��تصف ֲדذ� 

�لصفا� من قبُل.


