
اجمللد السابع والعشرون، العدد العاشر - ربيع الثاني وجمادى األولى  ١٤٣٦هـ  شباط / فبراير ٢٠١٥ م

٣٦

التقوى

d. �سا; �ل��قي

II;€∆Ëd;ÍÅ⁄•;ÎÔÊe›

œËÕÅhÂ;nú

]‚¬…]fiŸÂ;‡\Ê’¯\;3l_h

ã]fi’\;Ì÷¡;

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;ÏlÑÂ;fl ®

﴾
Ž
ã]
Ć
fi÷Ž’;
ł
jp̨
Ž
Ö
ł
|
ˇ
^; žÏ
ĆŸ
ˇ
^; ˛ ł3
˛
|; ł€
ˇ
i
ł
fi
ˇ
—﴿

]› łÊ⁄̌
ˇ
i
ł
ÕÑ̨]
˛
…

ÏÜ
{õ
^{}

غزوات الن�

@NNN›Ž”@@@@@@NNN›Ž”@@@@
NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@

قل: 9َْنَعَم �لنظر؛ 9َْمَعَن n �لنظر �ال تقل: َتَمعََّن
يستنبط   �� �ملتمّعن  �لقا,¥  «على  خطأ:  يقولو� 
�ملَُتَنبِّه،  �لقا,¥  على  �لك:  من  �ير�0  �حلكمة…» 

�ملَُتَيقِّظ، �ملدقِّق…
�لكن قد جاc 2 (�ملعجم �لوسيط): 

«َتَمعَّن: تصاغر �ّتَذلَّل �نقياØ0! �معن 2 �لنظر: بالغ 2 
�الستقصاc. �َْنَعَم �لنظر 2 �ألمر: �طا[ �لفكر� فيه...»

 :� dملسيح �ملوعو� Bيقو
بالفكر  هذ�   2 9َْمِعْن  ��ملعائب،  �لعثر��  ُمّتِبَع  "فيا 
�لصائب، لعل �هللا Æّلصك من شبكة �لشيطا�، �يسقيك 

كأ` �ليقني" (نو, �حلق)
�يقوB �: "كذلك كث\ منهم �قّر�� بأّ� �لقر�n مملوٌّ 
بة، ��الستعا,�� �ملستعَذبة، ��ألفانني  من �لعبا,�� �ملهذَّ
9معَن  َمن  بل  حة،  �ملوشَّ �ِحلكمية  �ملستمَلحة، ��ملضامني 
منهم �لنظَر فسعى =Z �إلسال� �حضر �0خل 2 �ملؤمنني" 

(نو, �حلق)

�قل: من كل َحَدٍ� �ال تقل من كل َحْد
�يضا:  معانيه  �من   C,أل� من  �ملرتفع  �لغليظ  �حلَد*: 
نتوc 2 �لظهر، حَد* �ملاc: ما �,تفع من موجه، �حدبه 

�يضا شد� بر0<.
:Zتعا� J,قا[ �هللا تبا

 � ﴿َحتَّى ِ=َ�� ُفِتَحْت َيْأُجوُ~ َ�َمْأُجوُ~ َ�ُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍ
(٩٧ :cألنبيا�) ﴾�ََيْنِسُلو

��,0 2 �حلديث �لشريف:

"...ِ=ْ� َ�ْ�َحى �ُهللا =َِلى ِعيَسى =ِنِّي َقْد َ�ْخَرْجُت ِعَبا�0ً ِلي 
وِ, َ�َيْبَعُث  َال َيَد�ِ� ِألََحٍد ِبِقَتاِلِهْم َفَحرwِّْ ِعَبا0ِ) =َِلى �لطُّ
�ُهللا َيْأُجوَ~ َ�َمْأُجوَ~ َ�ُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍ� َيْنِسُلوَ� َفَيُمرُّ 
َ�َ��ِئُلُهْم َعَلى ُبَحْيَرِ� َطَبِريََّة َفَيْشَرُبوَ� َما ِفيَها َ�َيُمرُّ nِخُرُهْم 
مسلم،  (صحيح   ".  cٌَما َمرًَّ�  ِبَهِذِ<  َكاَ�  َلَقْد  َفَيُقوُلوَ� 

كتا* �لفنت ��شر�F �لساعة)
�قا[ �ملسيح �ملوعو0 �:

"�ال تر�� فنت �لقو� �لذين هم ِمن كل حَدٍ� ينسلو�؟ 
�قد ُجِعلتم حتت �قد�مهم نكاًال من �هللا � �نتم ال ترجعو�. 
تسمعو�؟  ال   / فَوْيَحكم  ير�كم،   �� ,ّبكم  عسى 
�تطمعو� �� ينـز[ عيسى من �لسماc؟ هيهاَ� هيهاَ� 

ملا تطمعو�!“ (�خلطبة �إلgامية)




