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التقوى

 حضر� مر�� بش� �لدين Tمو� 
�د
�ملصلح �ملوعو� �

� vحلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما� �ملهد Jخلليفة �لثا�

من ��"�:

في �حا� �لقر��

(سو��  �بر�هيم)

ـَالِ�  ُمِقيـَم �لصَّ �ْجَعْلِنـي   ِّ/�َ﴿

6َِمـْن 7ُ�ِّيَِّتي َ�بََّنا 6ََتَقبَّـْل ُ�َعا0ِ﴾

(�آلية ٤١)
      

شر= �لكلمـا9:
 .fَعتد� �ألمُر:  قاَ�  �لصالِ�:  مقيم 

قامت " "ثبت.   ��� �ألمِر:  على  قا� 
 ���
 �لصالَ�:  
قا� " نفقت.   :Uلسو�
فعَلها. "
قا� للصالِ�: نا�Õ %ا. "
قا� 
نافعًة (�ألقر�).  �لسوUَ: جعلها  �ُهللا 
�لصال�  مقيم  �جعل�   ِّ��﴿ فقوله 
"من c�ي�﴾ يع� "فِّقنا إلقامة �لصال� 
"�جعلنا �لد�عني (ليها "�ملر"ِّجني %ا.

�لتفـس?: 
 fيقو �cنفسه: ملا Ýيطر fهنا} سؤ�
مقيم  �جعل�   �ّ�﴿ (بر�هيم  سيدنا 
 '
 بعد  c�ي�..﴾  "من  �لصال� 
شّبو�   Þال�"
  U��ُ" بالنبو�  تشّر¬ 
بعد  هل  تعا)؟  هللا  "نذ�هم  "ك�"� 
لن  �مبا  
نه   ¢ يشك  كا'  هذ�  كل 

يستطيع (قامة �لصال�؟ 
"�جلو��: (نه ´ يقصد هذ� بالدعا¶، 
"(منا كا' يقصد 
' يصبح هو "
"ال�� 
 ¢ "تر"¸ها  �لصال�  إلقامة  "سيلة 
تكو'  �لصال�  (قامة   '
 cلك  �لعا´. 
(بر�هيم  
يضá. "سيدنا  فر�يًة "قوميًة 
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جهو��   ¢ �هللا  يبا�}   '
 هنا  يقصد 
من  Iاعة  معه  �"ما  تكو'  Ðيث 
مقيمي �لصال� خالf حياته، "كذلك 
مع 
"ال�� ¢ كل �من، كي يساعد� 
"تر"¸ها  �لصال�  (قامة   ¢ هؤال¶ 
�من،  كل  �لقومي ¢   Õملستو� على 
"cلك Ðّث �لنا� على �لصال�، "ֲדذ� 
يصبح ��عيá "مر"ِّجá للصال� () يو� 

�لقيامة. 
من  بكث�  
على " 
�فع  �ملقا�  هذ� 
بشكل  �لصال�  يقيمو'  �لذين  مقا� 
â�c، أل²م يقيمو' صالִדم فقط، 
ما 
يوفقه   '
 �ّبه  فيدعو  (بر�هيم  سيدنا 
�لنا�  صلو�>  إلقامة  "سيلة  ليكو' 

.áيعI
﴿"من  (بر�هيم   fقو  '
 �لو�قع 
 fي�﴾ ميثل نبًأ "�عاً¶ لبعث �لرسو�c
 '
�، (c يقوf: كما "ّفقت� يا �ّ� 
(قامة  �لنا� على  
كو' سببá يساعد 
c�ّي�  من  
خر¯  كذلك  صلو�ִדم، 

شخصá ¸عل �لنا� مقيمي �لصال�.
  

 َ ﴿َ�بََّنا �ْغِفْر ِلي 6َِلَو�ِلَدEَّ 6َِلْلُمْؤِمِنني

َيْوHَ َيُقوHُ �ْلِحَساُ/﴾  (�آلية ٤٢)
      

شر= �لكلمـا9: 
سَتَر�.   :Þَغْفر �لشيَ¶  غَفَر   :I غِفر�


�خله  �لوعا¶:   ¢  äَتاåمل� َغَفَر 
باِخلضا�:  �لشيَب  َغَفَر  "ستر�. 
غّطا�. "غفر �ُهللا له cنَبه غْفرÞ "مغفرً� 
�ألمَر  َغَفر  عليه.  غّطى   :áُغفر�ن"
ُيصَلح   '
 ينبغي  مبا  
صلحه  بُغْفرته: 

به (�ألقر�). 
 :﴾& �غفر  ﴿�ّبنا  قوله  من  فاملر�� 
 vمُح "جو�� v
 Jّ�، �ستر�١. يا 
لينكشف "جو�} للنا�، 
v �جعل� 

جتليá من جتليا> "جهك �لكرمي.
بر��¶  َبَشريَّ�   �� يا  غطِّ   .٢
 vنتائج جهو� لتكن   v
 
لوهيتك.. 

الئقًة بعظمتك "شأنك.
"�ستر  كلها،  �ألمو�   & 
صِلْح   .٣
�لرقي  %م  "حّقق   vال�"
 تقص��> 

كما "عدت�.

�لتفسـ?: 
 '
 "هو:  عليه  �لر�  ¸ب   fسؤ� çّة 

�ملعاصي  من   áمعصوم يكو'   Íلن�
﴿�ّبنا  (بر�هيم:  سيدنا   fيقو  �cفلما

�غفر &﴾؟ 
�لعا�¬  فم  من  كال�  هذ�  �جلو��: 
 vلذ� �إلنسا'   '
 cلك  تعا).  باهللا 

ضيق  يكو'  باهللا   áف�عا يكو'  ال 
(ال  يفكر  "ال   Õير فال   ،Þنظر"  áفق

باهللا  �لعا�¬  �لنا� حوله. "لكن   ¢
تعا) يكو' بعيد �لنظر "�سع �لتفك� 
 Þ} جيد�نه يد) .áينظر () �هللا ��ئم"
�هللا  
ما�  له  حقيقة  ال  �إلنسا'   '

�لذ��  بني  ما  (c شتا'  �لعاملني.   ��
"�لشمس. 
ليس هو مما خلقه �هللا بيد�؟ 

ليست حياته هبة من �هللا؟ 
ليس �هللا 
هو �لذv ميّكنه من �الهتد�¶. "لِنْعم ما 
"معنا�:  باأل��ية  غالب  �لشاعر   fقا
تعا)، "لكّنها  قّدمُت نفسي هللا  لقد 

يضá كانت هبة منه �.فاحلق 
ن� 

.áقد� (ليه شيئ
 '

ستطع  ´

الواقع أن قـول إبراهيم ﴿ومن ذريu﴾ ميثل نبًأ ودعاًء 
لبعـث الرسـول �، إذ يقول: كما وّفقتـ} يا رّب أن 
أكون سببًا يساعد الناس على إقامة صلواتهم، كذلك 
أخرج من ذرّيu شخصًا �عل الناس مقيمي الصالة.
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التقوى

حق  باهللا   áف�عا يكو'   Íلن�  '
 "مبا 
�إل���}  كل  يد�}  لذلك  �لعرفا'، 
(ال   (جنا� ×ققة  ما من عمل "ال  
نه 
فقط.  "قوته  "Ðوله  �هللا  من  بتوفيق 
(بر�هيم () �ّبه  يبتهل سيدنا  كذلك 
قائًال: يا �ّ�، �ستر "جو�v "لتتجلَّ 
�cتك 
نت للعا´ 
كثر فأكثر. "كأ' 
�ملر�� من قوf سيدنا (بر�هيم ﴿�غفر 
باسم  (ليك  
توسل  (ن�  هو:   ﴾&
 ..v
حبك &، 
' �سترJ بر��ئك. 
�ْمُح "جو�v ح� تتجلى �cتك عن 
جتّلت  كلّما  
نه  "�لبديهي  طريقي. 
�لعبد   طريق  عن  تعا)  �لبا�»   <�c

كا' �لنجاÝ حليفه.
"�لغفر�'"  كلمة  �سُتخدمت   �c) 
ما 
¢ حق 
نا� غ� �ألنبيا¶ تغيََّر معناها 
Ðسب ��جا> صالحهم. فإ�c �عا 

حد من �ملؤمنني �لكّمل قائًال: ﴿�بنا 
 ����  ،�ّ� يا  فاملر��،   ﴾& �غفر 
من �لتقص��> �ل� حتوf �"' (حر�� 

ما (�c �عا به مؤمن  .Jلر"حا� fلكما�
 ،�ّ� يا  فاملر��:  �لد�جة،  متوسط 
�لعا&.  للرقي  ""فِّْق�  
خطائي  �ستر 
يا  فاملر��:   vعا� مؤمن  به  �عا   �c)"
�ّ�، ثّبْت قدمي على �إلميا'، ح� ال 
ִדلك� cنو�c)" .ë �عا به من يبحث 
عن �لدين �حلق فاملر��: يا �ّ�، �غفر 
 '"� عقبًة  تقف  ال  ح�   ëنوc  &

�هتد�ئي () صر�طك �حلق.
ìتلف  �لكلمة  هذ�   Jمعا  '
 فاحلق 
�جلّبا�،  ½خرككلمة   () شخص  من 
 �¸ vصف ֲדا �هللا فتع�: �لذ"ُ �cفإ
ֲדا  ُ"صف   �c)" "يصلحها،  �لقلو� 

حد من �لبشر فتع�: �لطاغية �ملستبد 

�ملتجا"� للحد"�. 
عن  يعلن  تعا)  �هللا   '
 �علم   Ä
�سله﴾  من   Íت¸ ﴿�هللا  
نبيائه: 
�هللا   ��� "ما  عمر�':١٨٠)..    f½)
ميكن  فكيف  "يصطفيهم  ïتا�هم 
كا'   �c)" �ملعاصي؟  من  يقتربو�   '

"يقرֲדم  �لدنيا  
هل  يفصلهم عن  �هللا 
منهم  يقتر�   '
 ميكن  فكيف  (ليه 
قر�  من  يتهر�   vلذ� �لشيطا' 
بذلك ¢  �هللا   Ýتعا)، كما صّر �هللا 
 'ّ)﴿ للشيطا':   fقا  c) ½خر  موضع 
سلطا'﴾  عليهم  لَك  ليس   vعبا�
×مي  �هللا   ��� فما    .(٤٣ (�حلجر: 
ح� �إلنسا' �لذv ×ظى بأ�ð ��جة 
�لعبو�ية "�لر"حانية من هجما>   ¢
�لذين  باألنبيا¶  بالك  فما  �لشيطا'، 
تعا).  �هللا  ×ظو' Ðماية خاصة من 
�القتر��  �لشيطا'  يستطيع  ال  كّال، 

منهم.
يقو�  ﴿يو�  (بر�هيم:  سيدنا   fقا"
�حلسا�﴾، أل' هذ� �حلسا� يتم ¢ 
من  فاملر��  �آلخر�!   ¢  áيض
" �لدنيا 

 -vحلسا� �لدنيو� () Þعائه -نظر�
عندما تظهر نتائج �ألعماf، فاستر يا 
"غطِّ  
لوهيتك،  بر��¶  َبَشري�   ، ِّ��
�لثما�  تكو'  فال   ،âتقص�� على 
عظيمة  تكو'  بل  �جلهو�  Ðسب 

�يد ُ  �c)" �لعظيم.  شأنك  Ðسب 
�آلخر�   ¢ يتم   vلذ� �حلسا�  به 
فاملعò: يا ��ِّ عامل� عندئذ مبا يليق 
 vسب جهو�Ð 'بشأنك ال مبا يكو
 vّتعامل "�لد '
�لبشرية،كما 
�جو} 
��جاִדم  Ðسب  باملغفر�   vال�"
"

�لر"حانية.
  

َيْعَمُل  ا  َغاِفًال َعمَّ َتْحَسَبنَّ �هللا  ﴿6ََال 
ُرُهْم ِلَيْوHٍ َتْشَخُص  اِلُموUَ ِ�نََّما ُيَؤخِّ �لظَّ
ُمْقِنِعي  ُمْهِطِعَني   * �ْألَْبَصاُ�  ِفيِه 
َطْرُفُهْم  ِ�َلْيِهْم  َيْرَتدُّ  َال  ُ�60ُِسِهْم 
6ََ_ْفِئَدُتُهْم َهَو�0ٌ﴾ (�آلية٤٣"٤٤)   

شر= �لكلمـا9:
 :áلشيُ¶ ُشخوص� َشَخَص  َتشخص: 
عينيه  فتح  بصُر�:  "َشَخَص  ��تفع. 
 ¢  'ٍ��"� مع  يطر¬  ال  "جعل 
بصَر�  �ملåّيُت  "شخَص  �لشحمة. 
"ببصر�: �فعه. "شخص من بلد () 
بلد: cهب. "شخص �لرجُل: سا� ¢ 
��تفاä. "شخص �لسهُم: ��تفع عن 
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�%د¬ (�ألقر�).
ُمقبًال   äسر
�لرجُل:  ُمهِطعني: هَطَع 
فلم  �لشي¶  
قَبَل ببصر� على  خائفá؛ 
عنَقه  مدَّ  �لبعُ�:  
هَطَع " عنه.  يرفعه 
�لس�:   ¢ 
هطع " 
سه. � "صوَّ� 

قبل مسرعá خائفá، ال يكو' " äسر

 äضوõ َنَظَر  "قيل:  خو¬؛  مع  (ّال 

(�ألقر�)
ُمقِنعي �6aِسهم: 
قَنَع �
َسه: َنَصَبه، 
öاًال،  "ال   áميين يلتفت  ال  "قيل: 
يديه.  بني  ملا   áمو��ي طْرفه  "جعل 
يديه على   Õضع (حد" :َّÍلص� 
قنَع 
فأِ� قفا� "جعل �ألخرÕ حتت cقنه 

ماله (ليه فقّبله. "
قنع حلَقه "فَمه: "
َ�َفَعه الستفاِ¶ ما يشربه من ما¶ 
" لنب 
�لصال�:   ¢ بيديه  
قنع " غ�Òا.   "


َسه � 
قنع " �لقنو>.   ¢ �َفَعهما 
øو  ببصر�  "َشَخَص  �فعه  "عنَقه: 

�لشي¶ ال يصرفه عنه (�ألقر�)
�جلباُ'  �خلا&؛  �لشيُ¶  �%و�ُ¶:  هو�0ٌ: 

ُخلُلوِّ قلبه عن �جلر
� (�ألقر�)  
      

�لتفسـ?: 
ïاطب �هللا هنا �سوله � قائال: (' 
تأخر �لعذ�� عن �ملكيني ال يع� 
ننا 
(ننا منهلهم  بل  
عما%م،  غافلو' عن 
ֲדذ�   Ýيصر  ´"  .Õخر
 ألسبا� 
 ¢ cكرها  قد  ألنه   áلفظ �ألسبا� 

�آليا> �لسابقة قبل قليل عند �حلديث 
 () äتضّر c) ،� عن �عا¶ (بر�هيم
قائًال: لو خر¯ من 
"ال�v من  �به 
يرتكب �لشر} فإن� 
ت�
 منه كليًة، 
 �cفإ �حيم،  غفو�   ِّ�� يا  "لكنك 
�لرقي  %م  ×قق  مما  برفق  عاملَتهم 
 �ùعا�" به.  
حق  فأنت   Jلر"حا�

نه كا' يتمò %م �%د�ية،  هذ� يع� 
"تعا)  سبحانه  �هللا  
عطى  "لذلك 
من  كانو�  �لذين  مكة  ألهل  �ملهلة 
c�يته، لكي يهتدv منهم من يشا¶. 
"لكن �ألشقيا¶ منهم كانو� يتمر�"' 
نتيجة هذ� �ملهلة بدًال من 
' يهتد"�، 
لذلك كا' ال بّد 
' تنقلب هذ� �ملهلة 

() �لعقا�. 
لقد قاf تعا): ﴿عّما يعمل �لظاملو'﴾ 
من   {ùعد�
 يعمل  (عّما  يقل   ´"
 :f"أل� 
مرين؛  لبيا'  "cلك  مكة)، 

' يؤكد على 
' �لظا´ مهما ُ
عطي 
�ملحتو�  مص��  يلقى  فإنه  مهلة  من 

ُيَطمِئن   '
 :Jخر �ملطا¬. "�لثا½ ¢
�سوله "
صحابه (c يقوø :fن نعلم 

' هؤال¶ ظاملو'، "لسنا بغافلني عّما 
"عذ��،  ظلم  من  عليكم  يصبُّو' 
 äتضّر (بر�هيم  أل'  منهلهم  "لكننا 
(لينا بأ' نعامل 
"ال�� برفق "غفر�' 
تقبلنا  "كّنا  ظاملني.  صا�"�  ما   �c)
 fلك �متنعنا عن (نز�c عا¶� "بسبب�

�لعذ�� عليهم () �آل'.
�لعذ��  تأخ�  سبب  توضيح  "بعد 
�لعذ��.  بقد"�   � 
خ� �هللا �سوله 
فأشا� () عالما> هذ� �لعذ�� قائًال: 
يصيب   .áمفاجئ  áعذ�ب سيكو'  (نه 
ف�فعو'   ،fلذهو�" بالدهشة  �لكفا� 
�ù"سهم لرùية ما حّل ֲדم، "سو¬ 
.áتنبهر عيو²م "ستط� قلوֲדم َشعاع

هذ� ما َحَدúَ بالضبط يو� فتح مكة. 
صلِح  َعهد�  �ملّكيو'  نقض  فعندما 
باجليش   �  Íلن� َ�َحَف  �حلديبية، 
يشعر   '
  '"� مكة  على  �إلسالمي 

فمـا دام اهللا �مي ح� اإلنسـان الذي �ظى بأد� 
درجة ! العبودية والروحانية من هجمات الشـيطان، 
فمـا بالك باألنبياء الذين �ظـون �ماية خاصة من 
اهللا تعا�. كّال، ال يسـتطيع الشيطان االق�اب منهم.
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التقوى

سفيا'  
بو  "كا'  بقد"مه.  
هلها 
قبل  �ملدينة  من  �جع  قد  حينذ�} 
مع  فاشلة  مفا"ضا>  بعد  يومني 
�ملسلمني،  جيش  ففاجأ�  �ملسلمني. 
 Õ
قبل 
' يصل () مكة. "عندما �

بو سفيا' "
صحابه ن��' �ملسلمني 
بالليل  مكة   fحو �ملüعسكرين 

ينا � ما  "قالو�:  بالدهشة  
خذ"� ُ
 �"
كالليلة ن��نá قط "ال عسكًر�. "بد
ïّمنو' قائلني: هذ� ن��' قبيلة كذ� 

" قبيلة كذ�، "´ ïطر õَلåدهم 
²ا 
ن��' جنو� �ملسلمني. "عندما مّر> 
عرفو�  �إلسالمي  �جليش  طالئع  ֲדم 
�حلقيقة. "بينما 
بو سفيا' ¢ ح�ته 
(c جا¶� �لعبا� � على بغلٍة "كا' 
 fسفيا' ¢ �لصغر، "قا ëأل áصديق
له: ��كب "��ئي "(ال سُتقتل. فترّ�� 
 �¶��" �لعبا�  فأ�كبه  �لركو�،   ¢
َعنوً�، "
خذ� () خيمة  �لبغلة  على 
�هللا،   fسو� يا  له:   fقا"  ،�  Íلن�
هذ� 
بو سفيا' يريد 
' ُيسلم. فذعر 

بو سفيا' "ترّ��. فقاf له �لعبا�: 

´ ينكشف عليك �يف �ينك؟ ال 
يد  
خذ " 
سِلـْم. َ" نفسك  ִדلك 
ها () �سوf �هللا �  
ë سفيا' "َمدَّ
 �  fلرسو� لكن  �لبيعة.  منه  ليأخذ 
يكو'   '
 من   áخوف حلظا>  ترّ�� 
�إلسال�،  على  
ْكَرَهُه  قد  �لعبا� 

 Þبا سفيا' مصر
"لكنه عندما "جد 
على �لبيعة 
خذها منه.

�هللا،   fسو� يا  سفيا':  
بو   fفقا
�إلسال�،  "حديث  مكة  �ئيس   J)
 fفقا .áخاص áتشرف� شرف '

�جو 

ë سفيا'   ��� �: من �خل   Íلن�
 v��� سفيا':  
بو   fفقا ½من.  فهو 
ليست بكب��! فقاf �: من �خل 
 áيض
 (²ا   :fفقا ½من.  فهو  �لكعبة 
ال تسعهم! فقاf �: من 
غلق عليه 

بو سفيا':  fفهو ½من. فقا ��با� ��

هل مكة  () äسر
 Ä .يكفي هذ�

علن "  ،�  Íلن� بزحف  
خ�هم "
 Íلن� منحه   vلذ� �ألما'  عن  للقو� 

(ياهم. (�لس�� �حللبية).     
ليس من �لصعب على �ملر¶ 
' يقد� 
�لذين  مكة..  
هل  قلو�  معانا� 
"منعتهم  بقوִדم  مغر"�ين  كانو� 
حكمهم   f�"� يتصو�"�   ´ Ðيث 
كانت  فكم  �لنحو.  هذ�  "على 
- �عيمهم  Ïعو�  عندما  معاناִדم 


يا�  قبل  �ملدينة   () cهب   vلذ�
يعلن:   - �ملسلمني  مع  �تفاقية  لعقد 
مساكنكم  ��خلو�  مكة!  
هل  يا 
كنتم   ') �ألبو��  عليكم  
غِلقو� "
 ÞمدT فإ'  "�حليا�،  �ألما'  تريد"' 

خرجتمو� قبل عشر سنو�>  vلذ�
 äيقر جا¶  قد   ..Þطريد  Þحيد"


بو�� مكة �يش عرمر� جّر��! ال 
�خل� تكو'  
²م عندما Ïعو�  شّك 
كانو�  
²م " شخصت،  قد  عيو²م 
 () ينظر"'  "هم  
عناقهم  ميد"' 
يكن  (ليهم.´  �لقا��  �ملسلم  �جليش 
عندئٍذ.  با%م  يشغل  ½خر  
v شي¶ 
هو�ً¶  صا�>  قلوֲדم   '
 َجرَ�  ال 

غلقو�  عندما   ..áَشعاع "طا�> 
�لبيو>،   ¢ "قبعو�  �ألبو��  عليهم 
على  �لشبابيك  من  يطّلو'  "صا�"� 
بأ�قة  مير  "هو  �إلسالمي  �جليش 
 Uَصَد
َ هنا  �لقر½'  يقّد�   ´
 مكة. 

تصوير حلالتهم هذ� يا ُترÕ؟
كم جتّرä �ملكيو' �لُغَصص عندئٍذ. ال 
شّك 
²م كانو� يقولو' ¢ 
نفسهم: 
كنا 
ج�نا TمدÞ � على 
' يتر} 
مكة حتت ستا� �لليل حينما كانت 

بو�ֲדا مغلقة، "ها قد فاجَأنا �آل' ¢ 

بو�ֲדا "  Þمنتصر  áفاحت �لنها�  "ضح 
�ألبو��  كانت  لقد   .áيض
 مغلقة 
 '
مغلقة ¢ ليلة هجرته، ألننا ´ نر� 
فاألبو��  �ليو�  
ما " �ألما'،  نعطيه 
 �  ÞمدT أل'   ،Õخر
 مر�  مغلقة 

عطانا �ألما'. �للهم صلِّ على Tمد 

"با�} "سلم. 
هو  �خلفي  �إل%ي  �لتدب�   '
 �لو�قع 
يشعر"�   ´ �ملكيني  جعل   vلذ�
جا¶هم  
نه  مع   ،�  Íلن� بزحف 
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�لنا�  به  مير   vلذ�  vلعا�� بالطريق 
cهابá "(يابá، "´ يكن "صوf خ� 
 Þمر
 �ملكيني   ()  �  Íلن� مس�� 
صعبá، "لكن �هللا تعا)  
عماهم عن 
�لنبأ  حتقق  "هكذ�  �ملسلمني.  
خبا� 

�لعظيم عن فتح مكة.
   

�ْلَعَذ�ُ/  َيْأِتيِهُم   Hََيْو  fَلنَّا� ﴿6ََ_ْنِذِ� 

ْرَنا ِ�َلى  َفَيُقوiُ �لَِّذيَن َظَلُمو� َ�بََّنا َ_خِّ

6ََنتَِّبِع  َ�ْعَوَتَك  ُنِجْب  َقِريٍب  َ_َجٍل 

�لرُُّسَل َ_6ََلْم َتُكوُنو� َ_ْقَسْمُتْم ِمْن َقْبُل 

َما َلُكْم ِمْن iٍ�6َ�َ﴾ (�آلية ٤٥)    

�لتفسـ?:
عذ��  عن  هنا  �حلديث   '
 �علْم 
�لكرمي  �لقر½'   '
 �لعلم  مع  �آلخر�. 

�َ�َفه  �لدنيا  عذ��  عن  cكر  كلّما 
أل'   ،áئم�� �آلخر�  عذ��  بذكر 
عذ�� �لدنيا يشكل �ليًال على عذ�� 

�آلخر�.

﴿6ََسـَكْنُتْم ِفـي َمَسـاِكِن �لَِّذيَن 

6ََتَبيََّن َلُكْم َكْيَف  َ_ْنُفَسـُهْم  َظَلُمو� 

﴾iََفَعْلَنا ِبِهْم 6ََضَرْبَنـا َلُكُم �ْألَْمَثا

(�آلية ٤٦)      

شر= �لكلمـا9:
 Ýشر (��جع   :iألمثا� لكم  ضربنا 
هذ�  من   ٢٥ �قم  لآلية  �لكلما> 

�لسو��)

�لتفـس?: 
 ¢ يسكنو'  �لنا�  معظم   '
  v

فيها  
قا�  �ل�   Õلقر�" �ملناطق  نفس 
 ،cمنعة "نفو ""c '"قبلهم قوٌ� ½خر
�لسما¶  �سالة  �فضو�  "لكنهم 
فإ'  cلك  "مع  بالعذ��.  فُأهلكو� 
يّتعظو'  ال  �جلد�  �لساكنني  هؤال¶ 
 '
مبص� �لذ�هبني، "(منا يصرُّ"' على 

ïت�"� عذ�� �هللا بأنفسهم.

�هللا  6َِعْنَد  َمْكَرُهْم  َمَكُر�6  ﴿6ََقْد 

 iَ6ِلَتُز َمْكُرُهْم   Uََكا  Uْ�ِ6َ َمْكُرُهْم 

ِمْنُه �ْلِجَباiُ﴾ (�آلية ٤٧)

شر= �لكلمـا9: 
�جلباi: (��جع شرÝ �لكلما> لآلية 

�قم ٣٢ من سو�� �لرعد)

�لتفسـ?:
مكرهم﴾  �هللا  ﴿"عند  تعا)  لقوله   
 vنه تعا) هو �لذ
 :f"مفهوما': �أل
×ّد� �لنتائج على كل عمل، لذ� فإنه 

 fسو�تبو¶ مكائدهم ضد  '
ال بّد 
�هللا � بالفشل، أل' �هللا تعا) سو¬ 

' مكرهم مسجل   :Jلثا�" ×بطها. 

نه   òمبع تعا)،  �هللا  عند  "Tفو� 
�لدنيا   ¢ مكائدهم  
حبط  قد   �
�لضر�  ֲדا  يلحقو�   '
 يستطيعو�  فلم 
باقية  Tفوظة  "لكنها   ،� مبحمد 
عند� سبحانه "تعا) ليعاقبهم عليها. 
 f"قوله تعا) ﴿"(ْ' كا' مكرهم لَِتز"
�جلبل  
' كلمة  �علْم   ..﴾fجلبا� منه 
"مليكهم،  �لقو�  �ئيس   Þا�� تع� 
 Þنظر" "�لعقبا>.  �ملصاعب  كذلك 
للمعò �أل"f تع� �آلية 
' تد�ب�هم 
 v
 fيث تنسف �جلباÐ تكن قوية ´
كما  �مللو}  "ìلع  �حلكوما>  تقلب 
فما  cلك،  �لكرمي  �لقر½'  يستطيع 
ميكن  فكيف   áثابت  Þمر
 ضعفها   ���
�لسما"ية  �حلكومة  هذ�  ×ا�بو�   '

 �c) cلك   .�  ÞمدT ֲדا  "يضر"� 

�عت�نا كلمة ((') نافية. 
 '
 من  بالرغم  
نه  هو   Jلثا�  òملع�"
Ðيث  Tكمة  قوية  كانت  مكائدهم 
طريقهم،  من  �لعقبا>  Iيع  تزيل 
 vلذ� �هللا  يبا��"'  كانو�  "لكنهم 
يفوU كلَّ كائن قوً� "قد�ً�، لذلك ´ 
تنفعهم مكائدهم (��¶� شيئc" .áلك 

(�c �عت�نا كلمة ((') شرطية.
  




