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التقوى

 حضر� مر¦� بشC �لدين Aمو� 
(د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا; حلضر� �إلماO �ملهد� "�ملسيح �ملوعو� �

:Ã"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

ِمْن  ِ"َلْيَك  ُ'ْنِزَ#  َ'نََّما  َيْعَلُم  ﴿َ'َفَمْن 

ِ"نََّما  َ'ْعَمى  ُهَو  َكَمْن  �ْلَحقُّ  
بَِّك َ

ُر ُ':ُلو �ْألَْلَبا7ِ﴾  (�لرعد ٢٠) َيَتَذكَّ

شر@ �لكلمـا=:
ر: تذّكَر �لشيَ¬ "Vكر³: َحِفَظه  يتذكَّ
نسَي:   Jكا ما  "تذّكر  Vهنه.   �
"سّبحه  Íّد³  �هللا:  "تذّكر  له.  فِطَن 
 :Yتعا قوله  من  (�ألقرµ).فاملر�� 

 :﴾µلوْ� �أللبا"
﴿Zمنا يتذكر ُ
 Jيفهمو �لذين  هم  �لعقال¬  Zمنا   (١

�لقو�.
 Jفظو �لذين  هم  �لعقال¬  Zمنا   (٢

�لقو�.
 Å�خطأ"� تنبهو� فو
 �VZ ¬منا �لعقالZ (٣

.Yمر �هللا تعا�"
"تذكر"� 

:Bلتفسـ�
�لتعاليم   J
 �آلية  هذ³   � بّين  لقد 
�لرقي   Ãللنا حتقق  �لسامية  �إلسالمية 
بكل 
نو�عه، VZ من �ملحا� ملن َفِهمها 
"�نتفع بالعمل ֲדا 
J يكوJ مثل �ألعمى، 

� �لذ� ليس به علم "ال ���ية مبا � 

هذ³ �لتعاليم من منافع "فو�ئد.
�لقاعد� عند �ملقا�نة بني شيئني هي 

J نقيس �لشي¬ �أل"� بالثا;. فمثًال 

��نا �لتأكيد على �لشي¬ �أل"�  �VZ
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 ﴾Jبأنه نافع، فقولنا: ﴿هل يستويا
 Å�هذ� ضا Jيكو  J
يع°: هل ميكن 
كما هو �لثا;. 
ما �VZ كاJ �لشي¬ 
هذ�:  قولنا  من  فاملر��   ßسيئ �أل"� 
هل ميكن 
J يكوJ هذ� نافعß كمثل 
يستو�  هل  قلنا:   �VZ �لثا;.كذلك 
�ألعمى   J
 فاملر��   Cلبص�" �ألعمى 
ال يتمتع بالنعمة 
" �لر�حة �ل� يتمتع 

ما �VZ قلنا: هل يستو�  :Cֲדا �لبص
 Cلبص� J
�لبصC "�ألعمى؟ فاملر��: 
ال يعا; كمعانا� �ألعمى. JVZ فقوله 
Zليك  
ُنز�  
منا  يعلم  
فمن ﴿  :Yتعا

عمى﴾  هو  كمن  �حلقُّ  �بك  من 
تأكيـد بأJ �ملسلمـني ال ميكـن 

J يقعـو� � �ألضر�� "�خلسـائر 

�ل� ميكن 
J يصـاµ ֲדا �لكفا�.

"لو�  يتذكر  ﴿Zمنا   Yتعا قوله  
ما 
 ßموضوع فيه  بّين  فقد   ﴾µأللبا�
من  Zليه  
شرنا  ما   J
 هو   ،Åجديد
قبل من مقا�نة بني �لتعاليم �إلسالمية 
بني   "
 �لكفا�  عقائد  "بني  �حلقة 
هذ³  يفهم  Zمنا  "�لكفا�،  �ملسلمني 
 �
 ..µلو �أللبا"
�ملقا�نة "ينتفع ֲדا 
لفهم  عقلية  ملكا^  عندهم  �لذين 
 Jيشوهو �لذين  
ما  �لدين،  
مو� 
َيُعو�  فلن  "يضيعو�ا  �ملََلكا^  هذ³ 
يفهم  فلكي   .ßشيئ �ملقا�نة  هذ³  من 
افظ   J
 عليه  �لدين  
مو�   Jإلنسا�

على �مللكا^ �لعقلية "ال يدعها تتشّو³ 
"تفسد بتأثC �لتقاليد �لفاسد�.

 Ãلنا� 
كثر   J
 له  يؤسف  ملما  "Zنه 
-هذ³  �لعقلية  �لقد��^   Jيدفنو
�لتقاليد  غبا�  حتت  �لثمينة-  �جلوهر� 
"�لعو�طف "�ألهو�¬، فيبقوJ بظاهرهم 
 Jيصبحو باطنهم   � "لكنهم   ،ßناس

 Åحد
 ليت  فيا  عجما¬.  حيو�نا^ 

يتدبر كلمة �حلكمة هذ³ "ينتفع ֲדا.

 Fَِبَعْهِد �هللا َ:َال َيْنُقُضو Fَلَِّذيَن ُيوُفو�﴿

�ْلِميَثاMَ﴾  (�لرعد ٢١) 

شر@ �لكلمـا=: 
َعْهد: �لَعهُد: �لوصّيُة؛ �َملوِثُق؛ �ليمُني 
لُف ֲדا �لرجل؛ �لذ� يكتبه "¼ �ألمر 

.(µألقر�) بتوليتهم ßيذ�نZ للوال�

:Bلتفسـ�
كافًة   Ãللنا  Yتعا �هللا  "هب  لقد   
�لقوÄ �لعقلية، "لكنهم ال ينتفعوJ ֲדا  

 Oبل يشّوهو�ا بتعطيلها "عد ،ßعموم

�م   Jيّدعو Vلك  "مع  �ستخد�مها، 

هل Vكا¬ "�ها¬، "لذلك شر¥ �هللا 
 ،µأللبا� ¼"
�آلJ � بياJ عالما^ 
�جلوهر�  هذ³   Jإلنسا� يعر�  لكي 

�خلفية بعالماִדا.
 Jكو�يد 
�م  �لعالما^  هذ³   Y"
ُ"
ُلبَّ �ألمر "حقيقته �"J �إلصر�� على 
Aا"لني  "حدها،  بالقشو�  �لتمسك 

J يفو� بالوعد �لذ� عقد"³ مع �هللا 
 J
تعاV" .Yلك 
J من "�جب �لعقل 
ميّيز بني �خلC "�لشر "¸تا� �ألفضل، 
 ¼"
 J
"يرفض �لذ� هو 
�ã. "مبا 

J كل بركة  Jكو�هؤال¬ يد µأللبا�
عاهد"�  مبا  "فائهم   � يكمن   Cخ"
 Ä�قصا  Jيبذلو فلذلك  عليه،   �هللا 
ساعني  �لعهد،  ֲדذ�  للوفا¬  جهدهم 

Ö Jعلو� كل ما سو�³ من 
مو� � 
�هللا،  مع  �لعهد  %ذ�   ßخاضع حياִדم 
�لعهد  هذ�  مع  �ألمر  هذ�  تو�فق   �Vفإ
 Jيَدعو "ال  جتنبو³،  "Zال  به،  عملو� 


حدÅ ينقض هذ� �لعهد. 

أن |افظ  عليه  الدين  أمـور  اإلنسان  يفهم  فلكي 
على امللكات العقليـة وال يدعها تتـشّوه وتفـسد 

بتـأثy التقـاليد الفـاسدة.
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التقوى

 Fْ'َ ِبِه  �هللا  َ'َمَر  َما   Fََيِصُلو ﴿َ:�لَِّذيَن 
 Fََيَخاُفو:َ 
بَُّهْم َ  Fََيْخَشْو:َ ُيوَصَل 

ُسوVَ �ْلِحَسا7ِ﴾  (�لرعد ٢٢)

شر@ �لكلمـا=:
َيِصلوF: َ"َصَل �لشيَ¬ بالشيِ¬: َألَمُه 

.(µألقر�) عه؛ ضدُّ َفَصَلُهc"
WشوF: �َخلشيُة: َخوٌ� يشوبه تعظيٌم 

كثر ما يكوV Jلك عن علم مبا ال "
�لعلما¬  ُخّص  "لذلك  منه،  ُيخشى 
ֲדا � قوله تعاZ﴿ Yمنا ¸شى �َهللا من 
فاملر��  (�ملفر��^).  �لعلماُ¬﴾  عبا�³ 
من قوله تعاY ﴿¸َشوJ �ֲדم﴾ 
�م 
¸افونه خوفß فيه توقC "تعظيم، "هم 

يعرفوJ سبب هذ� �خلو�.

:Bلتفسـ�
�لعقال¬،  %ؤال¬  �لثانية  "�لعالمة   
�هللا  مع  بعهدهم  �لوفا¬  بعد  
�م 
معه  �لشخصية  �لعالقة  Zنشا¬  "بعد 

مرهم �هللا  ينشئوJ صلتهم مبن   ،�
باالتصا� به äسب ��جته، بد¬Å من 
"�أل"ليا¬  "�خللفا¬  "�لرسل  �ملالئكة 
على  بالعاملني   Å�"مر" "�ألبر��، 
"�ملحسنني   µ�ألقا�" �لقومي   Oلنظا�
"عامة  "�ملساكني  "�لفقر�¬   J�Cجل�"
"�إلنسانية  "�ملسافرين  �لبلد  
هل 
 Jلذ� يستعينو� Jعا¬، ح´ �حليو�c

مما   ³Cغ" بل  �حليا�  متطلبا^   � به 
 "
  Cط"
 ֲדيمة  من  به   Jيستعينو ال 

"حٍش 
" حشر� 
" نبا^ 
" cا�.
فكأنه تعاY عندما Vكر هذ³ �لعالمة %م 
قد حثّنا على �لشفقة على �ملخلوقا^ 
 µعامًة، "عّلمنا كيفية �ألخذ باألسبا
�ملا�ية حيث "ّضح 
نه ليس �لعاقل من 
ا"� �لبحث عن �هللا تعاY عن طريق 
�لعاقل من يصل YZ �هللا  �خللق، "Zمنا 
 Jحلنا�" بالعطف  خلقه   YZ يعو�   ç

� يكوJ حبه  ،Yتعا 
مر³ �هللا  كما 
للخلق نابعß من حبه هللا تعاY، "ليس 
�لعكس. "V YZلك تشC �آلية �لقر�نية 
�ل� جا¬^ "صفß للنç﴿ � è �نا 
 ﴾ã�
 "
فتدّلى، فكاJ قاµَ قوسني 
 � ÅمدA J
(�لنجم: ٩"١٠). يع° 
 ç ،Yًال من �هللا تعا"
 µصعد "�قتر
هبط بأمر �هللا من هذ� �ملقاO، ليشمل 
للعا®   O "قدَّ "حنانه،  بر(ته  �خللق 
خلق  على  �لشفقة   � حسنة  
سو� 
�خلالق  بني  "سيلة  "صا�   ،Yتعا �هللا 
 Ãلقو� "تر  َطَرَفي  كمثل  "خلقه، 
جانب  على  
حدêا   Jيكو حيث 

"�آلخر على جانب �خر.
�جلبا��  للجهو�  لطيف   Jبيا "�آلية 
�جلليلة �ل� بذ%ا �لرسو� � إليصا� 
لست  "لك°   ،� باخلالق  �خللق 
"لذلك  �آلية،  هذ³   Cتفس بصد� 

 ßمكتفي ßلتفصيلية جانب� �تركت �ألمو
بذكر �لنتيجة فقط.

﴿"�لذين   Yتعا قوله   Jفإ "باختصا� 
يوصل﴾   J
 به  �هللا  
مر  ما   Jَيِصلو
�لذ�"�   Jيبلغو  µأللبا� ¼"
 J
يبني 
 ç "حبه،  �هللا  طاعة   � "�لكما� 
�خللق   YZ  Jيتجهو  � منه  بأمر 
"ُينشئوJ معهم عالقة �ألخو� "�ملو�� 

.Jإلحسا�"
"�لعالمة �لثالثة هي﴿"¸شوJ �ֲדم ﴾. 
"قد سبق 
J بينت � شرÀ �لكلما^ 
من   Jإلنسا� خو�  هي  �َخلشية   J

ضيا¥ شي¬ غاٍ� "Òني يعر� قد�³ 
من  كخوفنا  ليست  فهي  "قيمته. 
منها  �ملقصو�  "Zمنا  كاسر،  "حش 
�ليقني بأJ �َملخو� شي¬ عظيم �لقد� 
منه   Jإلنسا�  Jحرما" �لثمن،  غا¼ 
خسا��  ميّثل  "ִדا"نه  غفلته  بسبب 
فا�حة. JZ �إلنساJ حينما و¦ على 
 ،Yمن �هللا تعا µلوصا� "�لقر� Oمقا
يد�� 
J هذ� هو مقاO �لر�حة �حلقيقية 

واآلية بيان لطيف للجهود 
اجلبارة اجلليلة ال� بذ�ا 
الرسول � إليصال اخللق 

باخلالق �...
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ح´  يستطيع  فال  �ألصيل،  "�لفضل 

J يتصو� ضياعه من يد³. فال ينفك 
 Åعليه، "ا"� جاهد ëللحفا ßساعي

ال يقع � غفلة حترمه من قرµ �هللا 

"�ضو�نه.
"�لشق �آلخر من عالمتهم �لثالثة هي 
 �
  ﴾µحلسا� سوَ¬   Jافو¸﴿ 
�م 

�م �VZ كانو� افظوJ �"مß على ما 
تيسر %م من �حلظو� لدÄ �هللا، فإ�م 
ر"� فيما 
حر¦"³  
J يقصِّ ßيض
 Jافو¸
من ��جة سامية � Íا� �لشفقة على 

خلق �هللا  فيستوجبو� سخطه �.
لقد بّين من قبل عند Vكر �لعالمتني 
هو  باهللا  �لوصا�   J
 "�لثانية   Y"أل�
 Jلشفقة على خلقه تكو� J
�ألصل، "
 Oلنتيجة %ذ� �لوصا�. "لذلك �ستخد�
�لقر�J كلمَة �َخلشية عند �حلديث عن 
"كلمَة  باخلالق،  �لوصا�   �  Cلتقص�
�إلêا�  عن  �حلديث  عند   Jحلز�

J �أل"� هو  باخللق، "هذ� يكشف 

�ملقصو� بالذ�^.


بِِّهْم َ َ:ْجِه   Vَْبِتَغا� َصَبُر:�  ﴿َ:�لَِّذيَن 

ا َ
َ�ْقَناُهْم  َالَ� َ:َ'ْنَفُقو� ِممَّ َ:َ'َقاُمو� �لصَّ

ِباْلَحَسَنِة   Fَ:Vُ
َ:َيْدَ َ:َعَالِنَيًة  ِسرًّ� 

  ﴾
ِ� �لدَّ ُعْقَبى  َلُهْم  ُ':َلِئَك  يَِّئَة  �لسَّ
�لرعد ٢٣)

شر@ �لكلمـا=:
 ®
ص_:�: �لصُ�: ترُ� �لشكوÄ من 
�لبلوÄ لغC �هللا ال YZ �هللا، فإ�V �عا 
 Àَهللا �لعبُد � كشف �لضر عنه ال ُيقَد�
�لصُ�  �لكليا^:   � "قا�  � ص�³. 
� �ملصيبة، 
ما � �ملحا�بة فشجاعٌة. 
نقيُض  �ألمر:  على  �لرجُل  "صَ� 
"جتّلد.  "شُجع   ìَجُر  �
 جِز¥.. 
"صَ�  
مسَك.  �لشي¬:  عن  "ص� 
 ُ̂ "ص� علٍف.  بال  حبسها  �لّد�بَة: 
"تقو�:  حبستها،  كذ�:  على  نفسي 
عّما  "ص�^  
كر³  ما  على  ص�^ 

(µألقر�) حّب
ُ
�جلز¥  جتنُب   -١ معنا³:  فالص� 
"�لفز¥ عند �خلطوµ. ٢- �المتنا¥ 
عن �لشي¬ "كبح �لنفس عن �لر�Vئل 
فعل  على  �ملثابر�   -٣ "�ملعاصي. 

�حلسنا^.
�فعه  "قيل:  �فعه؛   :³
َ�َ�َ  :J"
يد�

(µألقر�) Åشديد
ُعقí: �لُعقí: جز�ُ¬ �ألمر؛ �خُر كل 

(µألقر�) .شي¬؛ �آلخر�
 

:Bلتفسـ�
 Äخر

�بع عالما^  لقد Vكر هنا   
أل"¼ �أللباµ.  فعالمتهم �لر�بعة 
�م 
�جلز¥   JتنبوÖ 
�م   �
  ..J"صابر
"�لفز¥ عند �ملحن، مثابرين على فعل 

�خل�C^، كاäني  
نفسهم عن �تبا¥ 
�لكفاية   J"ير "ال  �لشهو�^،  ��Vئل 
 Jفيأتو نياِتهم،   J"يطهِّر بل  Vلك   �
�بِّهم،  مرضاِ�  �بتغاَ¬  �ألعماَ�  هذ³ 
منفعة   "
 شخصية  ملصلحة  "ليس 
قومية، 
"  بسبب ضعف طبيعي فيهم 

�م �VZ كانو�  îجنب مبع "
من عجٍز 
ال ينتقموJ من �ملعتد� �غم  مقد�ִדم 
ألمر  �متثاًال  فذلك  منه   Oالنتقا� على 

�هللا �لذ� يريد"J كسب �ضو�نه.
لقد صّرÀ سيدنا �إلماO �ملهد� "�ملسيح 
�ملوعو� � "قا�: ليس �لَعفيف من 
على  قد�ته   Oلعد �ملعصية  يتجنب 
��تكاֲדا، "Zمنا �لعفيف من يقد� على 
��تكاֲדا "مع Vلك يرتد¥ عنها. فمثًال 
هنا� 
حد ال يستطيع �خلر"· من بيته 
%ذ�  ميكن  فكيف  �جلنب  بسبب  ليًال 
 Oقو
 ال  
نا  �نظر"�  يقو�:   J
  Jجلبا�
 .Ãلنا� على   ��لطر قطع   "
 بالسرقة 

" كيف ميكن لشخص Ðيٍف ضعيِف 
 �VZ حد
�لبنية ال يستطيُع 
J ير� على 
ضربه 
J يدعي 
نه صابٌر، "ال ينتقم.

عدمي  هو  بل   ،Åصابر ليس  Zنه  كال 
�لقد�� على �النتقاO. "لكن �لذÄ ال 
�بتغاَ¬ مرضا�  �ملعتد� عليه  ينتقم من 
 J
 جد���  بكل  يستحق  فإنه  �هللا 
 ،Oُيدعى صابًر�. (فلسفة تعاليم �إلسال

�خلز�ئن ·١٠، �٣٤٠). 
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التقوى


ما عالمتهم �خلامسة فهي ﴿"
قامو� "
�لصال�   J"يؤ� 
�م   �
 �لصال�﴾ 
شر"طها  مر�عني  عليها،  مو�ظبني 
 Yتعا باهللا  عالقتهم   J
  îمبع كلها. 
فال   ،O�"لد�" �ملثابر�  بصفة  تتسم 

يتخللها �نقطا¥ "ال فتو�.
 Yتعا بقوله  �لسا�سة  عالمتهم  "بّين 

نفقو� مما �¦قناهم سّرÅ "عالنيًة﴾، "﴿
فإ�م ينفقوJ مما �تاهم �هللا على �لفقر�¬ 
ُخفيًة، كي ال يعت�³ �ملتلّقي مّنًة عليه. 
 ßحث عالنية  
مو�%م   Jينفقو كما 
"يقومو�  بأسوִדم،  و�  لَِيَتَأسَّ لآلخرين 
لوجه   Cلصدقا^ "فعل �خل� بإخر�· 

 .Yهللا تعا�
Zليها  فأشا�  �لسابعة  عالمتهم  
ما "
باحلسنة   J"
﴿"يد�  :Yتعا بقوله 
�لسيئَة﴾، "قد عّلمنا �هللا بذلك عد� 

طر� لدفع �لسيئة: 

عماًال   Jيعملو هؤال¬    J
  :a:أل�
بأسوִדم   J"آلخر� ليتأسى  حسنة 
 � "كأ�م   ،ñ"ملسا� عن  "يكفو� 
Aا"لتهم لقمع �لسيئا^ من �ملجتمع ال 
بل  "حد³،   Jباللسا بالوعظ   Jيكتفو
 Jعملًيا، أل ßجVلآلخرين منو Jيقدمو
 �Cًقل "قًعا "تأث
نصح �إلنساJ "حد³ 

.Ãليه �لناZ يعمل مبا يدعو J
من 
�لثانية: 
�م يدعوJ �آلخرين YZ فعل 
 ñ"ملسا� تنمحي  "هكذ�   ،^�Cخل�

ال  
�م   îمبع  ،ßتلقائي �ملجتمع  من 
�لفحشا¬  �حلديث عن  على   J"يرّكز
 Jعلى بيا J"ز "�ملنكر، بقد� ما يَركِّ
�لصاحلا^ Zبر�¦Å ملحاسنها "نتائجها، 
 Cعن �لتفك JهاVأل� Jهكذ� يصرفو"

� �لسيئة. 
�لسيئة  على   Jيقضو 
�م  �لثالثة: 
�ملوقف،  مع   O¬يتال مبا   �
  ،îباحلس
 Oالنتقا� على   J"يصّر ال  
�م   îمبع
كما  حا�،  كل  �ملعتد� �  "معاقبة 
"ال  (�لتثنية٢٠:١٩)،  �لتو���  تأمر 
"�لرفق  �لعفو  جانب  على   J"يرّكز
 ����Z  YZ  Jيدعو "ال   ،ßم"� بالظا® 

حد  لطمهم   J
 بعد  �أليسر  �خلد 
�إلجنيل  ينصح  كما  �ألمين  على 
(م´٣٩:٥)، بل ÖعلوJ �لقضا¬ على 
 Jفيسلكو ،ßعينهم ��ئم
�لشر ُنْصَب 
 Jفيعاقبو لذلك،  �ألمثل  �لطريق 
س�Cعه   µلعقا�  Jكا  �VZ �ملعتد� 
 Jكا �VZ عنه Jيعفو "
 ،J�"عن �لعد

�لرفق "�لعفو يصلحه، بل �VZ �قتضى 
�ألمر فإ�م سنوZ Jليه "يصنعوJ به 

�ملعر"� YZ جانب �لعفو عنه.
 ��لر�بعة: 
�م ال يقا"موJ �لشر بطر
يقا"مونه  "Zمنا  مشر"عة،   Cغ شرير� 

متمسكني مببا�ñ �حلق "�لعد�.
�لد��﴾.   íُعق %م  
"لئك ﴿ قا�   ç
JZ كلمة (�لعقí) تع° عمومß �لعاقبة 
هنا  يعلن   Yتعا �هللا   Jفكأ �ملحمو��، 
ال  فكأنه   ßسيئ  ³Cمص  Jكا من   J


عقí له � �لو�قع.
"�لد�� تع° هنا �جلنة، أل�ا هي �لد�� 
�حلقيقية، 
ما �لدنيا فهي مقاO مؤقت 
﴿%م   Yتعا قوله  من  فاملر��  عابر. 
 �  Jَيْلَقو سو�  
�م  �لد��﴾   íعق

�آلخر� مص�Cً حسًنا.
   

﴿َجنَّاُ= َعْدFٍ َيْدُخُلوَنَها َ:َمْن َصَلَح 

ِّيَّاِتِهْم fُ:َ َ:َ'ْ�َ:�ِجِهْم  gَباِئِهْم  ِمْن 
ُكلِّ  ِمْن  َعَلْيِهْم   Fََيْدُخُلو َ:�ْلَمالِئَكُة 

َبا7ٍ﴾ (�لرعد ٢٤) 

شر@ �لكلمـا=: 
َستُر  �َجلّن  
صل  جنة.  cُع  جّنا=: 
َسَتر³.  �لليُل:  َجنَّه  يقا�:  �لشي¬. 
يستر  �V شجر   Jبستا كل  "�جلنة: 
ُتسمى  "قد   .ô�أل� بأشجا�³ 

ليس الَعفيف من يتجنب 
املعصية لعدم قدرته على 
ارتكابها، وإمنا العفيف من 
ومع  ارتكابها  على  يقدر 

ذلك يرتدع عنها.
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�ألشجا� �لساتر� جّنًة. "ُسمّيت �جلنة 
 Jكا JZ" ô�ما تشبيًها باجلنة � �ألZ
بينهما َبْوZ" ،Jما لَسْتِر³ تعاY نعَمها 
عّنا �ملشا� Zليها بقوله تعاY ﴿فال تعلم 

عني﴾  ُقّر�  من  %م  
خفَي ُ ما  نفٌس 

(�ملفر��^)
به.   Oقا
  :ßَعْدن  Jباملكا  Jَعَد  :Fَعْد
عَدJ �لبلَد: توّطنُه؛ قيل: "منه جّنا^ 

� جّنا^ Zقامة ملكاJ �خللو�.  Jعْد

(µألقر�)

 :Bلتفسـ�
بدٌ�   ﴾Jٍعد  ُ̂ ﴿جنا  Yتعا قوله 
 J
 "�ملر��  �لد��﴾،   íقوله ﴿عق من 
جنا^   JثوCس هؤال¬   µأللبا�  ¼"


خالد�. 
 �
 �بائهم...﴾..  من  صلح  ﴿"َمن 

¦"�جهم " �بائهم  من  �لصلحا¬   J

هذ³  معهم   JثوCس  ßيض
 
"ال�هم "

�جلنا^.
تتحد« هذ³ �آلية عن ZحدÄ �حلقائق 
ببيا�ا بني   Jلقر�� ينفر�  �ل�  �لعظيمة 
سائر �لكتب �لسما"ية، 
ال "هي 
نه 
 Jإلنسا� يصيب  "شر   Cخ من  ما 
بطريق   J"آلخر� فيه  "يشا�كه  Zال 
�لتاجر �   Àجنا J
 �لو�قع  بآخر.   "

يتوقف  ¦��عته   � �ملز��¥   "
 جتا�ته 
 Ãلنا� �ال�  من   J"لتعا� على 

 J"بد O
�آلخرين، سو�¬ بقصد منهم 
قصد. "من 
جل Vلك فرô �لشر¥ 
�لزكا�   Ãلنا� 
مو��  على  �إلسالمي 
�ل� تؤخذ منهم "ُترّ� على غCهم من 
V"� �حلاجة كحق ثابت %م. "�حلا� 
نفسه بالنسبة لألمو� �ألخرÄ. خذ"� 
مثًال 
حد �لدعا� �لذ� يقوO بو�جب 
�لتبليغ خا�· "طنه، بعيدÅ عن �ألهل. 
 � تساهم   ßيض
 ¦"جته   J
 فاحلق 
�لتبليغّية، أل�ا تسهر � غيابه  مهمته 
مما  
"ال�³،  "تربية  بيته  �عاية  على 
يسّهل عليه 
��¬ "�جب �لدعو�. كما 

J "�لديه 
يضß يسهماZ � Jجنا¦�ته، 
 YZ لوال تربيتهما �حلسنة ملا توجه VZ
 ßيض

"ال�³  JZ ا� خدمة �لدين، بلÍ
مساêوJ � تبليغه، أل�م يهيئوJ له 

نه  فبما  "اليضايقونه.  �لبا�  ��حة 
يتمكن من 
��¬ هذ³ �ألعما� �لصاحلة 
مبساعد� 
قا�به "تعا"�م.. فقد جعل 
 Jفيما ُيعَطى هذ� �إلنسا ßهللا %م نصيب�
 Åحد
 J
�لصا÷ من 
جر "ثو�µ، كما 
�VZ تبّو
 ��جًة عالية � �جلنة، فإJ �هللا 
تعاY سو� يرفع ��جا^ 
قا�به � 
�جلنة ليسكنو� معه شريطة 
J يكونو� 

من �لناجني.
مع �لعلم 
J كلمة ﴿
¦"�جهم﴾ هنا 
بل  فقط،  "�لز"جة  �لز"·  تع°  ال 

صحاֲדم   �
 �لو�سع  مبعناها  جا¬^ 

%م  مساعدين  كانو�  ممن  "¦مالìهم 
 �Vعما%م. من هنا نفهم: ملا
� صا÷ 
فاآلية  �لنبو�؟  ��جة   �
�ملر تنا�  ال 
يسكن  سو�   Yتعا �هللا   JZ تقو� 
 ³

يضß � �ملقاO �لذ� يتبّو èجة �لن"¦
 Yكانت ال تتو JZ" �
�لنè، "كأJ �ملر
 J
منصب �لنبو� �  هذ³ �لدنيا، Zال 
نفس   � يشركها  سو�   Yتعا �هللا 

�لنعم �ل� سينعم ֲדا على نبيه.
"�حًد�،  فرً��   � �هللا  �سو�   Jكا
�آلخر�   � نعمه   � معه  "سيشر� 
ZحدÄ عشر� ¦"جة. JZ ç �لصّديقني 
¦مالìهم،   �
 �ألنبيا¬   ·�"¦
 هم 
"® رO �هللا تعاY �لنسو� من ��جة 
�لصّديقية، فالالø يكن حائز�^ على 
��جة �لصديقية سو� يسكنهن �هللا 
مثل   ،�  èلن�  Jيكو حيث   Yتعا
cيع �لصديقني �لرجا�، أل�م "Zياهن 
cيعß ¦مال¬ للنè كو�م حائزين على 

��جة �لصّديقية. 
عليهم   Jيدخلو ﴿"�ملالئكة  قا�   ç
 J
 يع°  ال  "هذ�   ،﴾µبا كل  من 
 J
  "
 شاسعة   مساحة  تغطي  �جلنة 
فاضل   J
 �ملر��  بل   ،�Cكث ßبو�ب
 %ا 
�ألخال� "صا÷ �ألعما� �ل� تسببت 
%م  تتمثل  سو�  �جلنة  �خو%م   �
للجنة  عديد�   µكأبو� �آلخر�   �

يدخلوJ من 
يها شا¬"�.




