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﴿َ�َلْو َشاَ� �هللا َلَجَعَلُكْم ُ�مًَّة َ��ِحَدً
َ�َلِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشـاُ� َ�َيْهِد" َمْن 
ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَ+﴾  َيَشاُ� َ�َلُتْسَأُلنَّ َعمَّ

(�لنحل ٩٤)

    
�لتفسـ3: 

قد يتساC9 هنا �حد قائًال: ال شك 
j ·و هـذ� �لتعليم، �لكن ملا[� _ 
ينفذ* �هللا � جً�� ح¥ تبقى �لدنيا 
®مية من هـذ* �لفنت؟ فر) �هللا � 
على [لك j هذ* �آلية موضًحا: ال 
جرe �ننا لو �6)نا تنفيذ مشيئتنا لفعلنا 
هذ�، �لكننا قّر6نا �ختبا6 �إلنسـا� 
¡رية �خليا6؛ فمن }ثر �لضالCَ على 
�hدy فلن مننعه من [لك، �من ��6) 
�إلميا� هدينا* 8ليـه؛ [لك ألننا قد 
جعلنا* مكلًَّفا �مسئوًال عن �عماله، 
�ال �ـوx تكليفه ما _ يعَط �لقد5َ6 
 �� yدh� :لو لهQ حلرية ليختا6 ما��

.Cلضال�
نصيحة  متّثـل  �آليـة   �� ��حلـق 
للمسـلمني 8[ قد Eطر بباhم: ما 
�حلـر� من عقد �تفاقيـا� ملتوية 
 H؟ فاهللا تعاeكهذ* لصا« �إلسـال
يؤكد هنا حترميها كليًة، ��8 كانت 
بنية تأييد �إلسالe؛ [لك ألنه لو كا� 
جعل �لدنيا كلها على طريقة ��حد5 
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 " فلينفصل ع� من يريدون االنفصال،
 وعليهم سالم الوداع "



واحلـق أن هذا هـو أك� سـبب وراء الدمار الذي 
حـل باملسـلمني، ألن أجيا!ـم تعلمـت أخـالق 
ت أخالق هذه  العبيد الذين كانـوا 3 بيوتهم، ف0دَّ
األجيال شيًئا فشيًئا ح: صارت أخالقهم كأخالق 
العبيد متاًمـا. فلو أنهم قضوا على الرّق بسـرعة 
عمـًال بتعليم القـرآن ملا رأوا هذا اليوم املشـئوم. 

٥
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 B(من �لتمسـك مببا H��� فضَل�
جلمعهم  كلها  ��إلنصـا¯   Cلعد�
�هللا ¼يًعا علـى �hدy �_ يتركهم 
يتو6ّطـو� j �8 �لغد6؛ لذ� فجمُع 
�لعا_ كله على �إلسـالe �يًضا ليس 
مما يسّو± لكم �لغدj 6 �ملعاهد��. 
8[� فاآلية حتذير h8ـّي بأ� �ية �مة 
سـتلجأ H8 �جل� ��لعد��� لتوحيد 
 j لدنيا على )ين ��حد فلن تنجح�
هدفها �بًد�، �ال بد �� ُتسـأC عن 

[لك �تعاَقب.
ُترَغم  �نه من �ملستحيل ��  ��لظاهر 
�Xُّ �مٍة على �لبقا9 حتت سـيا)5 �مة 
�خـرy لفتر5 طويلـة، ��ألمم �ل` 
تسـتعبد �آلخرين تذ�D �باC [لك 
j �لنهايـة حيث تفسـد �خالقها 
بأخـالD �ملسـتعَبدين. ��حلق �� 
هـذ� هو �ك� سـبب �9�6 �لدما6 
�لذX حل باملسـلمني، أل� �جياhم 
 j لعبيد �لذين كانو�� Dتعلمت �خال
 Cهذ* �ألجيا Dبيوִדم، فتر)َّ� �خال
شيًئا فشـيًئا ح¥ صا�6 �خالقهم 
كأخالD �لعبيد متاًما. فلو �kم قضو� 
على �لرDّ بسرعة عمًال بتعليم �لقر}� 
ملا ���6 هذ� �ليوe �ملشئوe. فدما6هم 
ا لصدD قوC �هللا  ميّثـل منظًر� مؤملـً

تعاH: ﴿�لُتسأُلّن﴾.

﴿َ�َال َتتَِّخُذ�� َ�ْيَماَنُكْم َ:َخًال َبْيَنُكْم 

 �وَ َفَتِزDَّ َقَدCٌ َبْعَد ُثُبوِتَها َ�َتُذ�ُقو� �لسُّ

َ�َلُكْم  َعْن َسـِبيِل �هللا  ِبَما َصَدْ:ُتْم 

َعَذ�Jٌ َعِظيٌم ﴾ (٩٥)

�لتفسـ3:
 لقـد �عا) �هللا � هنـا قوَله ﴿�ال 
تّتِخذ�� �مياَنكم َ)َخًال بينكم﴾، لينبه 
على �� عقد �التفاقيا� بنية سـيئة 
�� نقَضها بعد توكيدها عمٌل سـيٌئ 
من حيث �ملبد�، �لكنه يصبح �سـو� 
للمسـلمني خاصًة، ألkم َحَمَلة لو�9 
�لدين �حلق، �سـو¯ يؤثر سلوكهم 
�خلاطئ - �لو j �ألمو6 �لسياسية - 
j �لنا� سلبيًّا، �ينّفرهم من )ين �هللا 
�حلق. كما �� هذ� لن يأÅ بنتائج طيبة 

j حق �ألمة �إلسالمية نفسها، أل� 
 Xخلاطئ سيسر� uهذ� �لسلو yعد�
H8 معامال� �فر�)ها �يًضا، فيصيبهم 

.Cلضعف ��الضمحال�
ـو9َ﴾   �قوله تعـاH ﴿َ�َتُذ�ُقو� �لسُّ
8شـاH8 56 �نكم لـو نكثتم �لعهو) 
�لدنيوية فستضر��  من �جل �ملصا« 

بالدين.
�ما قوله تعاH ﴿َفَتِزCَّ َقَدeٌ َبْعَد ُثُبوِتَها﴾ 
فاملـر�) من ﴿َقَدe﴾ هنـا �حلكومة 
�لقوية. �قد جـا�9 ﴿َقَدeٌ﴾ نكر5ً 
 yعلى سـبيل �لتعظيم، �حتمل بشر

بقياe حكومة عظيمة للمسلمني.
�8 هذ� �حلث �لشديد للمسلمني على 
�لوفا9 باملعاهد�� كا� j �لو�قع ميّثل 
نبًأ من �هللا � بأنه سو¯ ُتكتب hم 
�لغلبة على �ألمم كلها. [لك أل� �ألمة 



�  �j (6 �حلديث: "عن عكرمة � قاC: ملا نـزلْت ﴿سُيهَزe �جلمُع �يوّلو� �لدبَر﴾ قاC عمر 
�: جعلُت �قوX� :Cُّ ¼ٍع سُيهَزe؟ ح¥ كا� يوe بد6، �6يُت �لن� � َيِثُب j �لـدN6 �هو 

يقوC: ﴿سُيهَزe �جلمُع �يوّلو� �لدبَر﴾، فعرفُت تأ�يَلها" (�لد6 �ملنثو6: سو56 �لقمر).
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�ل` يؤ)X خر�جها على �ملعاهد�� 
H8 تفشـي �لفسا) j �لعا_ ال بد 
�� تكـو� �مة غالبـة على �ألمم 
�ألخـرy، أل� �ألقو�e �لضعيفة ال 
تتجاسـر على نقض �التفاقيا�، 
كما ال Eل نقضهـا للمعاهد�� 
 Hلعا_. فثبـت �� �هللا تعا� بأمن 
قد نبه �ملسـلمني H8 �لعظمة �ل` 
تنتظرهم، ناصًحا 8ياهم بأ� يعقد�� 
�التفاقيا� بوعي �تدبر، ��� يفو� 

ֲדا بصدD ��مانة.
8نه ملما يبعث على �ألسف ��حلز� 
�نه _ َيِع هـذ� �لد�6 �لقر}� 8ال 
�ما  �حدهم،  �أل��ئل  �ملسـلمو� 
�لذين �تو� بعدهم فنسو*، فهلكو�. 
�لقـد �تى على �ملسـلمني حني 
من �لدهر كا� لفظ "�ملسـلم" فيه 
متر�)ًفـا للثقة ��العتما) ¡يث 8[� 
عر¯ �لنا� �� فالنا مسلم _ ير�� 
�ية حاجة H8 ضما� �� كفالة. ��ما 
�ليوe فليس j �لعا_ كلمة هي �قل 
�عتبا�6ً �ثقًة من كلمة "�ملسلم". 8نا 

هللا �8نا 8ليه �6جعو�!!

َقِليًال  َثَمًنا  ِبَعْهِد �هللا  ﴿َ�َال َتْشَتُر�� 
Mِنََّما ِعْنَد �هللا ُهَو َخْيٌر َلُكْم Mِْ+ ُكْنُتْم 

َتْعَلُموَ+﴾ (٩٦)

�لتفس3: 
هـذ* �آليا� ³لت نبـأً عن 6قيِّ 
�ملسـلمني �قياe )�لتهم، �عن �� 
�لعد� سيتآمر على حكومتهم ببثِّ 
�لعيو� بـني ظهر�نيها �8غر�9 بعض 
�فر�)هـا باملاC، لذلـك قد حذ6 
�هللا هنا �ملسـلمني سـلًفا من هذ* 
�لظـر�¯ منبًها 8ياهم من �� يقعو� 
j فخ �لعد�، فأ�ضح: سيأx Åمن 
�يها �ملسلمو� Qا�C فيه �هل مكة 
8غر�9كم باملاC لتبّثو� hم �سر�6 �لن� 
�، فحذ�6ِ � حذ�6ِ �� تفعلو� [لك، 
�ال تشتر�� بعهد �هللا Éًنا قليًال، �ال 
تتها�نـو� j �لوفا9 بـه؛ فإ� هذ* 
�لرشوÉ 5ن قليل 9�x8 �ألجر �لعظيم 

�لذX ينتظركم عند �هللا تعاH، فهو 
� ¡يث ال تستطيعو�  خm لكم جدًّ

�آل� تصو6*.
�فعًال ما كا� �ملسلمو� ليستوعبو� 
 j (6� .مكة j بعا) هذ� �لنبأ �هم�
 _ :Cحلديث �� سيدنا عمر � قا�
 eسـيُهَز﴿ Hعر¯ تأ�يل قوله تعا�
و� �لدبَر﴾ ح¥ كا�  �جلمُع �يولـّ

يوe بد6 �فتح مكة. �

 Pٍَما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َ�َما ِعْنَد �هللا َبا﴿
َ�ْجَرُهْم  َصَبـُر��  �لَِّذيَن  َ�َلَنْجِزَينَّ 
ِبَأْحَسِن َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ+﴾ ( ٩٧)

 :Rلكلما� Sشر

ولقد أتى على املسلمني حني من الدهر كان لفظ 
"املسلم" فيه م0ادًفا للثقة واالعتماد Rيث إذا عرف 
الناس أن فالنا مسلم Y يروا أية حاجة إX ضمان أو 
كفالة. وأما اليوم فليس 3 العاY كلمة هي أقل اعتباًرا 
وثقًة من كلمة "املسلم". إنا هللا وإنا إليه راجعون!!



ينَفد: نَفد �لشـي9ُ ينَفد نفاً)�: فِنَي 
.(Iألقر�) َهب ��نقطَع]�

�لتفس3: 
 Cهنـا �� �مو� Hلقد نّبـه �هللا تعا
�لرشـو5 �ل` من �جلها يغد6 �لنا� 
�قو�َمهم تنفد �تفj Ê }خر �ألمر، 
�لكن �لعز5 �ل` يناhا �إلنسا� برقي 

قومه عظيمة �ال تز�C بسرعة.
 Cكما �خـ� � �نه مهما كُثر �ملا
�لذX يقدمه �لعد� ألحد كرشـو5 
 ،Cد�) علـى كل حا® Cفإنه ما
يناله �إلنسـا�   Xلكن �جلز�9 �لذ�
 yلصال^ ��لتقو� mمن �هللا � نظ
��لوفا9 فهو جز�9 �بدX حيث متتد 

خ�mُته من هذ* �حلياH8 5 �آلخر5.
�قاC �هللا تعاH ﴿بأحسِن ما كانو� 
يعَملـو�﴾ �X �ننا ال نتعامل معهم 
كزبـو� tيل Eتـا6 �6)� حبة من 
�لسـلع �يقيس Éن �لباقي ¡سبها، 
بل سـو¯ ننتقي �فضل عمل من 
�عماhم، �نقيس عليه جز�9 �عماhم 

 .yلعا)ية �ألخر�
 Hكمـا بّيـن �هللا بذلك �نـه تعا
عملو�، أل�  مما  بأكثر  سـيجزيهم 
جز�9 �حلسـنة �لو�حد5 سيضاَعف 

.(١٦١ :eألنعا�) عشر مر��
�لكن �هللا تعاH نّبـه �يًضا �� هذ� 

�جلز�9 �ملضاعف 8منا يكو� للصابرين 
�X �لذيـن ال Eافـو� �ملشـاكل 
 eال يشـتر�� حطا� ،Iلصعـا��

�لدنيا بالدين.

 �ْ�َ Uََكٍر  ﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمـْن 
 
ُ�ْنَثـى َ�ُهَو ُمْؤِمـٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياً
َطيَِّبًة َ�َلَنْجِزَينَُّهْم َ�ْجَرُهْم ِبَأْحَسـِن 

َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ+﴾ (٩٨)

�لتفس3:
 لقد نّبه �هللا � هنا �ملسلمني من جهٍة 
للجنسني   Dُيقّر6 �حلقو  eإلسال� ��
كليهما، ��نه تعاH سيجزj X هذ� 
�لكفا^ كًال مـن �لذكر �� �ألنثى 
�فَق عمله جز�9ً سـو�9ً )�منا متييز 
بينهما؛ �من جهة �خرy نّبه �لكفا6 
�نكم تقتلـو� �ألنثى، فكيف ميكن 
 Xيد� j حلكـم� eماx يوضـع ��
�لظاملني �مثالكم. كال، 8منا ننشـئ 
 Dآل� نظاًما سـيحافظ على حقو�

�جلنسني كليهما.
 Dهذ* �آلية برهاًنا على صد yما �قو
�لسنني  مر�6 }ال¯  فبعد   !eإلسال�
 eعلى تا6يخ �لبشـرية �قّر �إلسـال
أل�C مـر5 للجنسـني حقوقهما، 
�[لك حني _ يكن �ملسـلمو� قد 
نالو� �حلكم بعد، �بالرغم من هذ* 

من  �لظاملو�   Cيقو �لناصعة  �حلقيقة 
�عد�9 �إلسـالe �نه _ Qافظ على 

حقوD �ملر�5! 

باهللا  َفاْسَتِعْذ  �ْلُقْر\َ+   Rَ�َْقَر  �Uََفِإ﴿

ْيَطاِ+ �لرَِّجيِم﴾ (٩٩) ِمَن �لشَّ

 :Rلكلما� Sشر
فاْسَتِعْذ: عاَ[ به من كذ� يعو[ َعوً[� 
 Cِعياً[�: َلَجَأ 8ليـه ��عتَصم، تقو�
"�عو[ باهللا من �لشـيطا� �لرجيم" 
�X �لتجـُئ H8 �هللا ��عتصـُم من 
�لشيطا�. �سـتعا[ به منه: �عتصَم 

.(Iألقر�) جلَأ 8ليه منه�

�لتفسـ3:
 Hعـم �لبعـض �� قوله تعاx لقد
�نك   Ìيع �لقـر}�﴾  قَر�َ�  ﴿فإ[� 
فاْقَر�  �لقـر}�  قـر�59  خَتمت   �]8
�ملعوِّ[تني �X �لسـو6تني �ألخmتني 
 Xلر�� �ملصحف. �لكـن هذ�  من 
ليس بسـليم، أل� هاتني �لسو6تني 
موجو)تـا� j �ملصحف، �ال بد 
 Cا على كل حاVيقر� �� B6للقـا
لدy �صولـه H8 }خر �لقر}�؛ لذ� 
فاملر�) �حلقيقي هـو �� نبد� تال�5 
باهللا  "�عو[  بـقولنا  �لكرمي  �لقر}� 
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من �لشيطا� �لرجيم"، كما هو ثابت 
من �لسنة �لشريفة. (�لترمذX: فضائل 

�لقر}�)
لقد قاC �هللا � من قبل �8 �لصابرين 
سينالو� جو�ئز كب5m، ��آل� �خ�نا 
عن ��حد5 مـن �لطرD �ل` تضمن 
 :Cفقا ��لنعـم،  �جلو�ئز  لنا هـذ* 
 Hعليكم �� تعتصمو� ¡مى �هللا تعا
لِتِرثو� هذ*  من هجما� �لشياطني، 

�لنعم، �ال َتضّلو� �لطريق.
لقد xعـم بعض �جلهلة - بنا9 على 
}9�6 ���6يا� باطلة - �� هذ* �آلية 
�اطب �لن� �، حيث قالو� �8 �لن� 
كا� يقر� سـو56 �لنجم [�� مر5، 
باهللا-  ��لعيا[  �لشـيطا�-   yفأجر
على لسـانه � كلمـا� تنّم عن 
تعاH �� يستعيذ  فأمر* �هللا   ،uلشر�
با·ه )�ًمـا قبل قر�59 �لقر}�، ح¥ 
ال يستطيع �لشيطا� 8لقاX� 9 شي9 
على لسانه. (تفسm �لقر}� للقسيس 

(٤٣ �١٦٧ Í لد ٣¨ "Xير�"
�لكن �لزعـم �� هذ* �آلية �اطب 
 Iعم باطل، �[لك لألسباx � لن��

�لتالية:
��ًال: �8 هـذ* �ألسـطو56 باطلة 
ال �سـا� hا من �لصحة، �سو¯ 
بالتفصيل j ®لها �ألصلي  نناقشها 
j سو56 �حلج. �ثانًيا: ال متّت هذ* 

�خلر�فـة H8 �لسـياD بأية صلة، 8[ 
كيف ميكن لعاقـل �� يصدD بأ� 
يكو� �حلا)� �ملشـا6 8ليه قد �قع 
لـدy قر�59 سـو56 �لنجم، �لكنه 
ل j سو56 �حلج، � يؤمر �لن�  ُيسجَّ
�لنحل هنا  باالستعا[j 5 سو56   �
خالC �حلديث عن غلبة �إلسالe. 8نه 
�مر ال يستطيع �حد �ستيعابه. �نعو[ 

باهللا من هذ* �خلر�فا�!
�حلق �� هذ* �آلية منسـجمة متاًما 
مع موضوN �آليا� �لسـابقة، ��� 
6بطها بأية خر�فة كهذ* 8منا هو ظلم 

عظيم.
� �ـب �� ال يفوتنا قوCُ �لن� � 
بأ� شـيطانه قد �سلم فال يأمر* 8ال 
 .(٢٥٧ Í مسند �³د � ١) mt
فكيف ميكـن لعاقـل - بعد هذ� 
�لتصريح �لنبـوX - �� يقبل xعم 
هـؤال9 �جلهلة بأ� �لشـيطا� �لقى 
على لسـا� �لنـ� � كلما� تنّم 
عن �لشرu؟ ما )�e شيطانه مسلًما، 
ًد�، فال ميكن hذ�  ��ملسلم يكو� موحِّ
�لشيطا� �ملوحد - لو كا� ميلك عليه 
 Xتصـر¯ �صًال - �� ُيجر X� �
 �]ً8 .uعلى لسانه � ما ينّم عن �لشر
فربُط هذ* �لقصة �ملنحولة ֲדذ* �آلية 

لبهتا� عظيم ضد �لن� �.
 �]8 �لد�عـي  مـا   :Cلسـؤ�� �ما 

لالستعا[5 قبل تال�5 �لقر}� �لكرمي؟ 
فجو�به: �� �لساD6 8منا يأÅ حيث 
�لكنـز، �8منا يهتم �إلنسا� مبقا�مة 
��لقر}�  �خلطـر؛  منه  يتوجس  من 
 Êيتم �لكرمي كنـز �6حا� عظيم 
�لقر}�   �� �لشيطا� سـرقَته، كما 
هو �لسـال^ �لذX ُتَشـّج به هامة 
�لشـيطا�، �لذلك يسعى �لشيطا� 
��عو�نـه جاهدين إلبعاِ) �لنا� عن 
�لقر}�، �من �جـل [لك ُ�مرنا �� 

نعو[ باهللا من �لشيطا� قبل تال�ته.
�ميكن �� نسـتنتج من [لك حكًما 
}خر �هـو �ننا ما )منـا مأمو6ين 
باالسـتعا[5 باهللا من �لشيطا� ح¥ 
قبل قر�59 �لقر}� �يًضا، فما �حَوَجنا 
 Cسائر �ألعما j 9لك قبل �لبد] H8

!yألخر�
�ما �لسـؤ�C: ملا[� ُ[كر هذ� �حلكم 
هنـا بالذ��، فجو�بـه: �� �لقر}� 
�لكرمي قـد صّر^ هنـا أل�C مر5 
�لد�لة   eقيـا �بكل �ضـو^ عن 
�إلسـالمية - مما ال شك فيه �نه قد 
�خ� عن قيامها من قبل �يًضا، �لكن 
تلميًحـا ال صر�حًة - �من �لطبيعي 
 X(حلديث عن �لرقي �ملا� yنه لـد�
ينصـر¯ تفكm ضعا¯ �إلميا� عن 
�لدين H8 �ألمـو6 �لدنيوية. �مبا �� 
�هللا تعـاH قد �خ� �ملسـلمني هنا 
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بالترقيا� �ملا)ية فلم يلبث �� �مرهم 
�يًضا بأ� يستعيذ�� باهللا من �لشيطا� 
�لرجيم قبل قر�59 �لقر}� )�ئًما، كيال 
تصر¯ �نبا9ُ �لفتوحا� �ملا)ية َهمَّهم 
�لعليا، فيؤثر��  عن �هد�¯ �لديـن 

�لدنيا على �لدين.
كـم يفيض هذ� �لكالe بالقد�سـة 
 Iلصفـا9! �كم فيه من �سـبا��
�ملؤمنني! �مع [لك ال  8ميا�  حلماية 
ي�^ �عد�9 �إلسالe �لظاملو� يقولو� 
 Iقلو Cلقـر}� �لكرمي �سـتما� ��
�لقوH8 e �إلسالe بش¥ �إلغر���9! 
�6)ية)  (تر¼ة   Ðبركا (سـتيا�6 
.(٦٩٦ Í ١٤ Iطبعة ١٩٣٩ با

﴿Mِنَُّه َلْيَس َلُه ُسـْلَطاٌ+ َعَلى �لَِّذيَن 

ُلوَ+﴾  \َمُنـو� َ�َعَلى cَبِِّهـْم َيَتَوكَّ

(١٠٠)

�لتفسـ3: 
�نه من �ملسـتحيل ��  �لبعض  يظن 
Qب �إلنسـا� 6به �هو منشـغل 
بأمو6 �لدنيا، حيث ُنسب H8 �ملسيح 
� j �إلجنيل �لقـوC �لتا¦: "�8 
مر�6 َجمٍل ِمن َثْقِب 8بر5ٍ �َْيَسُر ِمن 
�� يدخـل غِنـيٌّ H8 ملكو� �هللا" 
(م¥ ١٩: ٢٤)، ��يًضا: "ما َ�ْعَسَر 

)خوX�] Cَ �ألمـو�H8 C ملكو� 
�هللا، أل� )خوC َجمٍل ِمن ثقِب 8بر5ٍ 
�يسُر من �� يدخل غH8 Ì ملكو� 
�هللا" (لوقا ١٨: ٢٤ �٢٥)؛ لذ� كا� 
مـن �ملمكن �� يطعن �صحاI هذ� 
�لر�j X �لقر}� فيقولو�: ما )�e من 
�ملحتمل �� يـؤ)X خ� �لفتوحا� 
�ملا)ية H8 ضعف 8ميا� �لبعض فلما[� 
بشر �لقر}� �صًال بالغلبة �ملا)ية؟ فرّ) 
�هللا � علـى [لك مفّنًد� قوhم: 8منا 
يتغلب �لشيطا� على ضعا¯ �إلميا� 
)�ًمـا، �ما �ملؤمن �حلقيقي فإنه 6غم 
�نشـغاله بشـؤ�� �لدنيا ال يتغافل 
 H8 ه �لدين؛ �حتذيرنا هذ� موجَّ عن 
�لذين  �إلميا� فحسب، أل�  ضعا¯ 
هم �قويا9 �إلميـا� فعًال لن يتها�نو� 
�لدنيوية.  ��جباִדم  بسبب  �لدين   j
�كأ� �إلسـالe يعّلمنـا �� نكو� 
قل� مع  �لقائـل:  للمثل  مصد�ًقـا 

�حلبيب �يدj X �لشغل. �هذ� هو 
�ملقاe �ألعلى، �من �جل [لك _ يأمر 
�إلسـالe بترu �لدنيا كلية، بل حثنا 
على 8صال^ �هلها مع قيامنا بالشؤ�� 
�لدنيوية. [لك ألنه لو مت �لفصل بني 
�ألبر�6 ��لدنيا ملا �مكن 8صال^ �هلها 
 Xيد� j ألمر� eماx 6بًد�. �ما 8[� صا�
 Cلئـك �لذين يتمسـكو� بالعد��
��إلنصـا¯ ��لتقوy، 6غم متلُّكهم 
 uهنا فعندئـذ  ��لسـلطة،  �حلكم 
8مكانية إلصـال^ �لدنيا بتقدمي 
منو[� مثـا¦ لآلخرين. �نظر�� 
� �صحابته  �لن�  �نقطع  كيف 
عن �لدنيا 6غم مما6ستهم �لسلطة 
 Cهذ� �ملجا j حلكم، �ضربو���
 Iقلو Cيث ال تز�¡ Cمثا N�6�
[كر�*  من  ترقص   Iأللبا�  ¦��
طرًبا، 6غم مر�6 ١٣ قرًنا على 

[لك.

انظـروا كيف انقطـع النb � وصحابتـه عن الدنيا 
رغم ممارسـتهم السـلطة واحلكـم، وضربـوا 3 هذا 
اجملال أروع مثـال Rيث ال تزال قلـوب أوk األلباب 
ترقص من ذكراه طرًبا، رغم مرور ١٣ قرًنا على ذلك.
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