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

�خلليفة �لثا� حلضر! �إلماf �ملهد[ ��ملسيح �ملوعو^ �

:s�u^ من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

َحَرْصَت  َ�َلْو  �لنَّاِ"  َ+ْكَثُر  ﴿�َما 
ِبُمْؤِمِنَني﴾  (يوسف: ١٠٤)

          
�لتفسـ1: 

%[ ال شك %نك تسعى جاهدÞ أل? 
�لكن  بسرعة،  قومك  بك  يؤمن 
�إل�ية،  �ملشيئة  هي  هذ�  ليست 
يسلكو�   ?% %�ًال  �هللا  يريد  �@منا 
�ملسلك �لذ[ سلكه @خو! يوسف 
فال يؤمنو� بك @ال بعد %? حتقق uقًيا 

غ; عا^[ فيأتو� صاغرين.

 5ْ6ِ َ+ْجٍر  ِمْن  َعَلْيِه  َتْسَأُلُهْم  ﴿َ�َما 
ِلْلَعاَلِمني﴾  (يوسف  ُهَو 6ِالَّ Cِْكٌر 

(١٠٥
  

:Fلكلمـا� Hشر
بالشي¦؛  �لتلفُظ  �لذكُر:  Cكٌر: 
�@حضا�uُ � �لذهن ¯يث اليغيب 
yكٌر  "له  �منه:  �لصيُت،  عنها؛ 
 �� �لشرُ�..  �لثناُ¦؛  �لناs"؛   �
�لقرz? ﴿@نه لذكٌر لك �لقومك﴾؛ 
يقا{:  ��لدعا¦..  تعا<  هللا  �لصالُ! 
�لذكر؛   >@ َفِزَ�  %مٌر  َحَزَبه   �y@
��ضع  �لدين  تفس;  فيه   ُ́ �لكتا
�لقوُ[  �لرجا{:  �مللل. ��لِذكر من 
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�لشجاُ� �ألäُّ؛ ��لِذكر من �ملطر: 
�لو�بُل �لشديد؛ ��لذكر من �لقو{: 

�لصلُب �ملتني (�ألقر´). 
 

�لتفسـ1: 
لقد %خطأ @خو! يوسف حني ظّنو� 
åuيا�   � به  ُ�عد  �لذ[  �لعّز   َّ?%
سيؤ^[ @< yّلهم، مع %? uقيه كا? 
سبًبا � uقيهم %يًضا، �هذ� ما فعله 
بالنy >@� ،� æلك يش;  �لعر´ 
 ?@ لنبيه:  يقو{   y@ هنا  تعا<  �هللا 
قومك ساخطو? مما �عدنا� به من 
عز �uقي، ظانني %? هذ� سيؤ^[ 
تطالبهم  %نك ال  @< هو�×م، uغم 
يظنو�   Øح uقيك  لتحقيق  بشي¦ 
حسا´  على  �لسلطة  تريد  %نك 
�لعكس،  بل  �هو�×م.  ضعفهم 
�م  يضمن  ما  �م   fتقّد فإنك 
%Iع.  �للعا¹  �م  ��لشر�  �لرقي 
فال م�y@ u? أل? يسخطو� عليك 

�يغضبو�. 

�ملماثلة �لتاسعة عشر�
بني   Þ;كب  èتشاֲד جند  %يًضا  �هنا 
- �لكرمي   æلن�� يوسف  سيدنا 

يوسف  %عز  لقد   .fلسال� عليهما 

@خوته �لكن عن طريق �مللك، �%ما 
 èُملك @خوته  zتى  فقد   � �لرسو{ 
�ثنني   ?% حيث  مستقًال،   èعظيم
-uضي  �عمر  بكر  %با  %#ائه  من 
مِلكني  مبثابة   �uصا عنهما-  �هللا 
%حسن  �هللا   �uفتبا عظيمة.  لد�لٍة 

�خلالقني.
               

 Fِ��ََما �لسَّ ِفي  Pَيٍة  ِمْن  ﴿َ�َكَأيِّْن 
َ��ألْ
Sِ َيُمرُّ�5َ َعَلْيَها َ�ُهْم َعْنَها 

ُمْعِرُضو5َ﴾  (يوسف: ١٠٦)
 

:Fلكلمـا� Hشر
: �سٌم مركٌب  كَأيِّْن: كأيِّْن �كأ[ٍّ
�ملنوَّنة،   ٍّ]%� �لتشبيه  كا�  من 
�لذلك جا� �لوقُف عليها بالنو?، 
َكْيِئْن  �هي:  %خر�   Dلغا �فيها 
تو�فق  �هي  �كاٍ¦.  �كْأٍ[  �كاِيْن 
 fهي: �إلֲדا� uسة %موí � (َكم)
 fُلتمييز ��لبناُ¦ �لز��  >@ uالفتقا��
�هو   !ًuتا �لتكثِ;  �@فا^ُ!  �لتصدير 
uجل،  من  كأ[ٍّ  îو:  �لغالب 
��الستفهاfِ %خر� �هو نا^u كقو{ 
ُ%äّ �بن ُ%äّ بن كعب البن مسعو^: 
كأِيْن تقر% سوu! �ألحز�´، �قا{: 

 ?%  ]% �ُتخالفها  �سبعني.   Óثال
"َكْم"   كلمة  Öالف  كلمة"كأيِّن" 
� íسة %موu، �أل�{: %×ا مركبة، 
َمبن،   uر�� مميزها   ?% ��لثا�: 
�ستفهاميًة  تقع  ال  %×ا  ��لثالث: 
عند �جلمهوu، ��لر�بع: %×ا ال تقع 
ال  خ�ها   ?% ��خلامس:   ،!uر��

يقع مفر^Þ (�ألقر´). 

�لتفسـ1: 
يقو{ �هللا تعا<: هنا� zياD كث;! 
�لكنهم   ،�uأل��  Dلسما���  �
ينتفعو?  �ال  معرضني  عنها  مير�? 

ֲדا.
 هذ� هو �لفر� بني �لكافر ��ملؤمن. 
 èمستيقظ Þuفبينما يعيش �ملؤمن حذ
عند  من   !uشا@ كل  لفهم  ساعًيا 
�لكافر-  جند  ֲדا،  �للعمل  �هللا 
كاألعمى- 3ر�ًما من åuية %ية zية 
مهما كانت عظيمة. مع %? �حلقيقة 
��حد!،  �الثنني   fما% �ملعر�ضة 
نعم،  متسا�ية.  %يًضا  �قد�uִדما 
حلو{  عند   uلكفا� عيو?  تنفتح 
�لعذ�´ شيًئا فشيًئا، �يشرعو? � 

åuية نوu �هللا تعا<.
ميّثلو?  تعا<  �هللا  %نبيا¦   ?% �لو�قع 
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�ختبا�uً للدنيا، @y تتجلى عند بعثتهم 
ما تنطو[ عليه �لنفوs �لبشرية من 
يكو?  ما   uبقد� ملكاD �سر�ئر، 
�إلنسا? بطيًئا %� سريًعا � �إلميا? 
�لر�حانية  مðلته  تكو?  ما   uبقد

عالية %� منخفضة.
ما %�uعه من مشهد! فنجد �ملؤمنني 
 Dياz ?من �لكو !uy ير�? � كل
على  قدuִדم  تفا�تت   ?@� �هللا، 
باملاليني  ير�ها  من  فمنهم  �لرåية، 
�منهم من ير�ها باآلال� �بعضهم 
باملئاz� Dخر�? بالعشر�D، �لكنا 
فريًقا  yلك  من  �لنقيض  على  جند 
zخر ال يز�{ يث; ضجة بأ? �هللا ¹ 
فكيف  ��حد!،  zية  �ال   Øح ُيرنا 

نؤمن بد�? åuية �آلياD؟
 

﴿َ�َما ُيْؤِمُن َ+ْكَثُرُهْم باهللا 6ِّال َ�ُهْم 
ُمْشِرُكو5َ﴾  (يوسف: ١٠٧)

�لتفسـ1:
 %[ %? %عد�¦ �حلق هؤال¦ يفسر�? 
كل فعل تفسً;� خاطًئا ^�? �لنظر 
 �y@ فمثًال  �حلقيقي.  �لباعث   >@
عا^ية  غ;  ميتة  %حد  منهم   Dما
 Ó^جعو� موته @< مر�، %� حاu%

^�? %? ير�� %نه ¹ ميت هذ� �مليتة 
 �y@ �%َ .� æملخزية @ال ملخالفته للن�
u%�� %حدÞ من �ملسلمني قد �uتقى 
yكائه   >@ uقيه  ينسبو?  ���^هر 
�حلمقا¦  هؤال¦  ير�  �ال  �^هائه. 
يرجع @<  @منا  �ملؤمن  %? uقي هذ� 
كا?   y@  ،�  æللن �لصا^�  �تباعه 
بالرسو{،  @ميانه  قبل  بينهم  عائًشا 
�لرقي عندئٍذ.  �لكنه ò ¹قق هذ� 

ملا�y؟
 uفاآلية توضح لنا سبب َعمى �لكفا
ال  �لر�حانية   !uلبصا�  ?% تبني   y@
بد�?  �تشحذ  تتقو�   ?% ميكن 
�لتوحيد �لكامل. �حيث @? عقائد 
�لناs عموًما تكو? مشوبة بشو�ئب 
�لشر� لذلك ال يتمكنو? من åuية 
يستطيعو?  �ال  �إل�ية   Dلتجليا�
�لتمييز بني �حلق ��لباطل. yلك %? 
�لشر� @منا ينشأ عند �لناs بسبب 
تقص;هم � معرفة �لصفاD �إل�ية 
يضطر  ��ملشر�  صحيحة.  معرفًة 
�حلقيقية  �هللا   !uصو لتغي;  ^�ئًما 
�هذ�  �لباطلة.  �ته z  uصو لتو�فق 
قلب   � عميًقا  سلبًيا  تأثً;�  يتر� 
�ملشر�، حيث تنمحي من �yكرته 
�لصوu! �حلقيقية هللا تعا<، مبعË %نه 
 ،Ëهللا �لكاملة �حلس� Dينسى صفا

�جه  åuية  على   Þu^قا يبقى  فال 
�لكو?.   � �ملختلفة  جتلياته   � �هللا 
�لذلك جند �ملشركني ^�ئًما يعز�? 
تعا<  �هللا  غ;   >@ �إل�ية  �ألفعا{ 
 �% �óي  @له   �% حق;  صنم  من 
هذ�  يتذكر�?  @×م  ما^[!  سبب 
�ألشيا¦، �لكن ال »طر ببا�م �سم 

�هللا � %بًد�.
�على سبيل �ملثا{، كا? �لكفاuكلما 
u%�� � �من �لنz � æثاu هالكهم 
%uجعوها @< �ألسبا´ �ملا^ية، �¹ 
يفكر�� %? هذ� عقا´ من �هللا، %� 
�لنæ �%صحابه   uها^��  ��%u عندما
 >@ %يضا  عز��  عا^[  بشكل غ; 
يفكر��   ?%  ?�^ �ملا^ية،  �ألسبا´ 
 � يعيشو?  كانو�  �لصحابه    ?%
قبل  �ألسبا´  �نفس  �لبيئة  نفس 
�لنتائج  �لكن   ،�  æلن� ^عو� 

كانت ¶تلفة متاًما. 

ذلـك أن الشـرك إمنـا 
ينشـأ عند الناس بسبب 
معرفـة   ! تقص@هـم 
الصفـات اإلmية معرفًة 

صحيحة.
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 Zَِفَأِمُنو� َ+5ْ َتْأِتَيُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذ�+َ﴿
َبْغَتًة َ�ُهْم ال  اَعُة  َتْأِتَيُهُم �لسَّ  �ْ+َ �هللاَِّ 

َيْشُعُر�5َ﴾ (يوسف: ١٠٨) 
  

:Fلكلمـا� Hشر
َ+ِمنو�: َ%ِمَن: �طمأ?. %ِمَن من �ألسد 

�منه: سِلَم (�ألقر´)
غّطا�.  �ألمُر:  غِشَيه  غاشيٌة: 
�لغطاُ¦؛  �لغاشي؛  مؤنث  �لغاشيُة: 
 uُنا بأفز�ِعها؛  تغشى  أل×ا  �لقيامُة 
﴿تأتيه  �منه:  �لد�هيُة،  جهنم؛ 
نائبة   ]% �هللا﴾  عذ�´  من  غاشية 
هي  فالغاشية  (�ألقر´)   تغشا� 
 y@ ،يط باجلميعò ´مصيبة %� عذ�
 èلعذ�´ غاشي� ال ميكن %? يسمَّى 

@ال @�y غّطى �لقوf عامًة.
@ما  �هو  �لفجأ!،  �لبغتُة:  َبْغَتًة: 
 � uٌحاٌ{ � تأ�يِل باغًتا %� مصد
%صح  ��أل�{  بغتًة،  %بَغَت  تأ�يل 

(�ألقر´)
به.  عِلم  به:  َشَعَر  يشعر�5:  ال 
�شعر:  له.  فِطن  لكذ�:  �شعر 

%حس به (�ألقر´).

�لتفسـ1:
لقد صّرÉ هنا %? �لكفاu @منا يعت��? 

سو�  �لذلك  zيًة،  فقط  �لعذ�´ 
يأتيهم �لعذ�´ حتمè. �لكنه تعا< 
سو� يأخذهم %�ًال -¯سب سنته 
�لعذ�´- بعذ�´ %^÷، ò öل   �
ֲדم عذ�بò èسم �لقضية ×ائيè. �هذ� 
 æلن� ما تؤكد� �ألحد�Ó � حيا! 
� @y حلقت بالكفاu هز�ئم عا^ية 
�ملطا�  zخر   � ö ألمر� بد�ية   �
بالعذ�´ �حلاسم عند  سحقهم �هللا 
جنو^  ^خلها  حيث  مكة،  فتح 
�ملسلمني فاحتني منتصرين، ��ضطر 
صاغرين   Éلسال� لوضع   uلكفا�

مهانني. 
�آلية  هذ�   � �لساعة   ?% ��علم 
تعµ ساعة فتح مكة، �ل¤ �كتملت 
يوسف  بني  �لعظيمة  �ملماثلة  فيها 
حيث   ..� �لكرمي   æلن��  �
هزf �ألعد�َ¦ هزمية حاøة، ö عفا 
عنهم ^�? %[ عقا´، غاًضا �لنظر 
فعل  كما  كلها،  جر�ئمهم  عن 

يوسف.

﴿ُقْل َهِذaِ َسِبيِلي َ+ْ�ُعو 6َِلى �هللا َعَلى 
َبِص1ٍَ� َ+َنا َ�َمِن �تََّبَعِني َ�ُسْبَحا5َ �هللا 
َ�َما َ+َنا ِمَن �ْلُمْشِرِكَني﴾  (يوسف: 

(١٠٩

:Fلكلمـا� Hشر
بص�1: �لبص;!: �لعقُل؛ �لفطنُة؛ ما 
ُيستد{ به؛ �حلجُة؛ �لع�ُ! ُيعت� ֲדا؛ 
�لشاهُد �منه ﴿على نفسه بص;!﴾ 
%[ عليها شاهٌد بعملها (�ألقر´). 
على  �هللا   >@ عو�  َ̂%﴿ تعا<  قوله 
على   ]%  ﴾µتبع� �من  %نا  بص;! 

.(D�^ملفر�) معرفة �حتقق

�لتفسـ1:
سبيلي﴾  ﴿هذ�  بقوله   uشا% لقد 
zنًفا..   !uملذكو�  uألمو� نفس   >@
%[ �الميا? باهللا ��النتفا� من zياته 
��جتنا´ �لشر�، ö %�جز كل هذ� 

�ألموu بقوله: ﴿%^عو� @< �هللا﴾.
�هللا﴾   >@ ﴿%^عو�  قوله   ?% كما 
@ليه   uملشا� �ملوضو�  لنفس  تكملة 
� قوله تعا< ﴿ما تسأ�م عليه من 
 µن% بّين   y@ (�آلية: ١٠٥)  %جر﴾ 
 ّ̂�% %? %سألكم من %جر  بدًال من 
%? %شرككم فيما مّن �هللا علّي من 

نعم �%فضا{.
%�ليا¦  بني   Þجد لشاسع  �لبو?   ?@
يّدعو?  من  �بني  �لصا^قني  �هللا 
بالوالية كذبè، حيث يزعم �لفريق 
�آلخر كذبè %? عندهم %yكاÞu بل 
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التقوى

 uعندهم �السم �ألعظم �%×ا %سر��
خاصة ֲדم ال يستطيعو? @فشا¦ها، 
�لنقيض جند �لرسو{ �لكرمي  �على 
متكنت  لقد  �ملأل:  على  يعلن   �
�لوصا{ برu%� äيد %? تصلو�  من 
�لغر�  هو  �هذ�   .èيض% %نتم  @ليه 

�لوحيد من ند�ئي @ليكم.
يقو{ ﴿على   ?% تعا<  �هللا  يأمر�   ö
بص;! %نا �من �تبعµ﴾ %[ ال %uيد 
فحسب،  لكم  �خلدمة  هذ�  @سد�¦ 
�@منا %سعى %? %كشف لكم �حلقيقة 
  èغريب َ%َ�ليس  ��ل��هني.   باأل^لة 
 >@ يدعو?  �ملسلمني  بعض  جند   ?%
بالرغم من �جو^  �لدين  �إلكر�� � 
هذ� �لتعاليم �لقرzنية  �لصرòة، هكذ� 
يشّوهو? øعة �إلسالf %ماf %عد�ئه.

@? هذ� �آلية تؤكد %نه ال يتبع سنة 
على  يتبعها  من  @ال   � �ملصطفى 
�لذ[  %ما  ��ل�ها?.  �لعقل  ضو¦ 
يدخل � �إلسالf �يؤمن بوحد�نية 
 uسله ��لقدu� هللا �مالئكته �كتبه�
 ..Dملو� بعد  ��لبعث  �شر�  خ;� 
@ميانا تقليديè ^�منا فهم �ال برها?، 
 èحقيقي èمتبع يسمى   ?% فال ميكن 
 uإلقر�� �ر^  أل?   ،� للمصطفى 
 ]%  ?�^  ?zلقر� بصد�  باللسا? 
صدقه  على  �لد�لة  بال��هني  ^�uية 

�صد� تعاليمه.. ال ¸عل صاحبه 
أل?َّ  للرسو{�،   èصا^ق  èمتبع
بالفر�سة  ميتا��?  �حلقيقيني  %تباعه 
%عمى،  فهو  هذ�  %ما  ��لبص;!. 
غ;  �بني  بينه  �لوحيد  ��لفر� 
�لكتب  يتبعو?  �ملسلمني %? هؤال¦ 
�ألخر� �تباعè تقليديè %عمى، �%ما 
 èتصديق  ?zلقر� يصد�  فأنه  هذ� 
%عمى خاليè من %[ تدبُّر �بص;!.

عو�تق  على  تلقي  �آلية  فهذ�   ?y@
 y@ جسيمة،  مسؤ�لية  �ملسلمني 
�أل^لة  %جيا�م  يعّلمو�   ?% عليهم 
على صد� �إلسالf، �ليست %^لة 
�ل¤  �ل��هني  بل  فحسب،  عقلية 
جتمع بني �لعقل ��لعيا? %[ �خل�! 
yلك  يفعلو�   ¹  �y@� �لشخصية، 
فلن يكونو� %تباعا صا^قني للرسو{ 
@ال  مثلهم  يكو?  �لن   ،� �لكرمي 
كمثل �لذين ¸ّند�? جنو^Þ كأ×م 

.s�åu ?ُجثٌث بد�

من �ملؤسف %? مسلمي �ليوf مصابو? 
ֲדذ� �لنقائص %يضè، �لذلك جندهم 
 y@  ،uلكفا�  fما%  s�åلر�  µُمنَح
�%خذ��  كليًة،  �لتأث;  كالمهم  فقد 
uعب  من   fإلسال� عن  يرَتدُّ�? 
 � ينشر��   ?% من  بدًال  �آلخرين، 
 .uألمم �ألخر� بكل �عتز�� �فخا�

فإنا هللا �@نا @ليه �uجعو?.
%نه  �هللا﴾  قوله ﴿�سبحا?  �بّين � 
على   sلنا� ُيكر�  بأ?  هللا  حاجة  ال 
 ûال جد�� من ِ@ميا? يأ y@ fإلسال�
عن @كر��. �@منا يلجأ @< �إلكر�� من 
يبغي �ملðلة ��لعز! � �تبا� �لناs له، 
�لكن �هللا تعا< بر[¦ من مثل هذ� 
 ¹ �y@  èهللا شيئ� يضر  �لن  �لعيو´، 
يؤمن به �لناs. ��لو�قع @منا يلجأ @< 
 uلعنف ��لقو! من ال يقد� fستخد��
�هذ�  بالدليل،   sلنا� @قنا�  على 
كل  من  بر[¦  ��هللا  منقصة،  %يًضا 

نقص.

واعلـم أن السـاعة ! هـذه اآلية تع, سـاعة فتح 
مكـة، الـq اكتملـت فيهـا املماثلـة العظيمة بني 
يوسـف � والنv الكـرمي �.. حيث هـزم األعداَء 
هزميـة حاسـمة، x عفـا عنهـم دون أي عقـاب، 
غاًضا النظر عـن جرائمهم كلها، كما فعل يوسـف.
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من  %نا  ﴿�ما  بقوله  ��ّضح 
�ل¤  �ملسؤ�لية   ?% �ملشركني﴾ 
ُ�ضعت على عاتقي ثقيلة جد� ^�? 
uيب، �لكµ بر[ٌ¦ من �لشر� كل 
%تكل  بل  ثقيلة،  %�uها  فال  �ل��¦!، 
على �هللا كليًة �ال %كترÓ بأ[ شي¦  
سو�� %بًد� � جناحي � �لقياf ֲדذ� 

�ملهمة �لصعبة.
%نه كلما   >@ بقوله هذ�   uشا% كما 
ِ@ميا? �لقوf من عنصر �لبص;!  خال 
�لوثنية  �ألعما{   � �قعو�  ��لوعي 

حتًما.

َقْبِلَك 6ِالَّ ِ
َجاًال  ِمْن  
َسْلَنا ْ+َ ﴿َ�َما 
َ+َفَلْم   iْلُقَر� َ+ْهِل  ِمْن  6َِلْيِهْم  ُنوِحي 
َفَيْنُظُر�� َكْيَف   Sِ
َيِس1ُ�� ِفي �َألْ
 
َكا5َ َعاِقَبُة �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َ�َلَد�ُ
َ+َفَال  �تََّقْو�  ِللَِّذيَن  َخْيٌر  �آلِخَرِ� 

َتْعِقُلو5َ﴾  (يوسف: ١١٠)
  

�لتفسـ1: 
هذ� �آلية ^ليل على %? �هللا ال يبعث 
�لرسل @ال من �لرجا{ ^�? �لنسا¦.  
@? �هللا تعا< قد جعل لكل  جنس 
�االD معينة خاصة به، �%? منصب 
%عما{  نطا�  ^�خل  يقع  ال  �لنبو! 

�ملر%! بسبب ِبْنيتها فلذلك ال يّفِوضه 
@ال @< �لرجا{، %ما �لنعم ��ملناصب 
�ألخر� فليست خاuجة عن نطا� 
 Dشريكا فهن  �لذ�  �لنسا¦،  عمل 
مع �لرجا{ � هذ� �لنعم ��ألفضا{. 
فاملر%! ميكن %? حتظى بكل نعمة من 
تعا<، كأ? تكو? صّديقة  �هللا  نعم 
%� �لية %� قانتة هللا تعا<. �بالفعل 
 Dِجاuلد� قد بلغت �لكث;�D هذ� 
عد�  ما  تعا<،  �هللا  قر´  من  �لعال 

نعمة �لنبو! �خلاصة بالرجا{.
كيف  قو�م:   ?% �آلية  من  ��ملر�^ 
@لينا  uسوًال  3مد  يبعث   ?% ميكن 
�سوسة  @ال  ليس  مثلنا  بشر  �هو 
�خدعة @y ¹ يز{ �هللا يرسل �لبشر 
 ?% فيجب  �لدنيا،  �د�ية  �لرجا{ 
ֲדذ�  مغترين  %نفسهم  يهلكو�  ال 
�لوسوسة، �@ال فسو� يلقو? نفس 
�ملص; �لذ[ لقيه %عد�¦ %نبيا¦ �هللا � 

�لذين خلو� من قبل.
�%ما قوله تعا< ﴿�لد�u �آلخر! خ; 
للذين �تقو� %فال تعقلو?﴾ فحّذu به 
�لكفاuَ %? ال ُيخدعو� مبا عندهم من 
يتدبر��   ?% عليهم  �@منا  �منعة،  عز 
¯ق  تعمل  �ل¤  �ألمة   ?% �يدuكو� 
هي  تعا<  �هللا  من  �خشيٍة  �عدٍ{ 
�ل¤ Öر� منتصر! � zخر �ملطا�. 

بديهية  ��ضحة  �لقاعد!  �هذ� 
كيف  يستغر´  �ملر¦   ?% لدuجة 
�لناs. قد َيخدُ�  ينساها   ?% ميكن 
�لظاملو? %هل �لدنيا، �لكن ال ميكن 
طويل،  لزمن  خد�عهم  يستمر   ?%
بل @? �لقوf يستطيعو? �لتمييز بني 
�خل; ��لشر، لذلك يبد%�? � ×اية 
�ملطا� � تأييد �لفريق �لذ[ يعمل 
 Þإلنسانية �ال يريد لنفسه علو� üلصا
 èلك خوفy يفعل �@منا   ،�uأل�  �
من �هللا تعا<، �عندئٍذ تنكشف على 

�لعا¹ حقيقة �لفريق �لظا¹.
كما %? كلمة (خ;) �معناها %فضل، 
غ;�  من  %فضل  �ملتقي   ?%  >@ تش; 
 ?@� ،èحالته �لر�هنة �لضعيفة %يض �
 .sكانت فضيلته خفية على %عني �لنا
yلك %? �لعمل �بتغاً¦ لوجه �هللا فقط، 
ُيكسب  %خر�،  مصلحة  %ية   ?�^
�سكينة  ببشاشة  تشحنه  قوً!  �ملؤمَن 
uغم ضعفه �لظاهر[. %ّما �حلرما? من 
قر´ �هللا تعا< ��جلشع �@يثاu �ملصلحة 
�لشخصية على مرضا! �هللا فكلها ال 
تولد � صاحبها �لطمأنينة �ال جتلب 
�لبد�ئية  فاحلالة  �حلقيقية.  �لر�حة  له 
%ما  شك،  �ال  �%فضل  خ;  للمؤمن 
 �uبشكل خا Þ;عاقبة %مر� فتكو? خ

.�uللعا^! ¯يث ال يسع �لعد� @نكا

  




