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 حضرJ مر�b بشT �لدين �مو� !�د
�ملصلح �ملوعو� �

� kملهد� Lملسيح �ملوعو� $�إلما� Jخلليفة �لثا§ حلضر�

من ��$�:

في 
حا� �لقر��

(سو�J �لنحل)
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َال  َ�ْيَماِنِهْم  َجْهَد  باهللا  ﴿�َ�ْقَسُمو� 

َيْبَعُث �ُهللا َمْن َيُموُ� َبَلى َ�ْعًد� َعَلْيِه 

َحقًّا َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَر �لنَّاِ' َال َيْعَلُموَ&﴾ 

(٣٩)

شر4 �لكلما�: 
�ألمر   � جَهد  �مياِنهم:  جهَد 
َجْهًد�: جدَّ $تِعب فيه. جَهد ��ّبَته: 
طاقتها.  فو?  $�َّلها  جهَدها  بَلغ 
َجهَد)  !فرَ°   Mيقا �لطاقُة،  �َجلْهد: 
باهللا  ﴿$!قَسمو�  �ملشّقُة.  طاقَته؛   k!
�ليمني   � باَلغو�   k! !ميا_م﴾  جهَد 

$�جتهد$� (�ألقر�).
ال يبَعث: ��جع شر� �آلية �قم ٣٦ 

من سو�J �ِحلجر.

�لتفســ7: 
يقوM �هللا تعا� ,_م عندما يعجز$� 
بأ�  َيحلفو�  �حلق  !هل  بر�هني   Lما!
ال حياJ بعد �ملوF ليؤكد$� ألتباعهم 
!_م � مأمن من �لعذ��، $Rلك كيال 

يبحث !تباعهم عن �حلق µديٍة.
هنا سؤ�M: ِلَم �لف �لكفا� هكذ�؟ 
من  يرجو_ا  �ل�   Jلفائد� هي  $ما 

!ميا_م؟ 
ميلكو�  �لنا�  بعض   �! �جلو�� 
على  يقد�$�  $ال  ضعيفة  شخصية 
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 Gهؤال $يقع  بأنفسهم،  �ألمر  بّت 
حني  !مرهم  من   JTح  �  Gلضعفا�
�ل�oهني  �حلق  !هل  من  يسمعو� 
bعما¸هم   Lيتقد $عندها  �لقوية، 
$!سيا�هم �لفو� $يقسمو� gم كيال 
يتخلو� عن عقائدهم؛ تأخذهم �هبُة 
َ!ميا_م لكو_م ضعيفي �لعزمية، فTجع 
بعضهم ,� معتقد�ִדم �لفاسدJ ثانية. 
�ألسلحة  من  �ألخر�  هي  فاَألميا� 
�ل� ما M�b !ئمة �لكفر يستخدمو_ا 
عن  �لنا�  لصّد  �لعصو�  مر  على 
َيد�$�  ال  �لعامة   �! Rلك  �gد�. 
يفيد  ,منا  �حللف   �! جهلهم  بسبب 
�لتأكيد، $ال ُيتقبل ,ال من �لصاحلني 
�لكذ�بو�  !ما  فقط،  �لصا�قني 
كهؤالG فيكذبو� � !ميا_م متاًما كما 
 �!  $! �لعا�ية.  حياִדم   � يكذبو� 
�حللف ينفع نفع �لشها�J من �هللا على 
,�R حلف  !نه  صد? �حلالف.. مبع� 
فيها ִדديد ,gي  �ل�  !حد � �ألمو� 
للحالف كذًبا بالعذ�� � �لدنيا، � 
{ يتعر� هذ� �حلالف لعذ�� �هللا � 
�لدنيا، كا� Rلك شها�Jً من �هللا على 
صدقه. !ما �ألمو� �ألخر� فاحلالف 
 �  J�$بالضر يعذَّ�  ال  كذًبا  فيها 
هذ) �لدنيا، كما ال يكو� حلفه مبثابة 
�لشها�J !$ �لدليل على صدقه، $من 
 kلذ�  �,  � �لن«   Mقا Rلك  !جل 

�لف كذًبا � �كمة �لدين يعاَقب 
 J�$بالضر يعذَّ�  ال   k! �لدنيا..   �

كلُّ حالف كا�R � �لدنيا.

ِفيِه  َيْخَتِلُفوَ&  �لَِّذ?  َلُهُم  ﴿ِلُيَبيَِّن 

َكاُنو�  َ�نَُّهْم  َكَفُر��  �لَِّذيَن  َ�ِلَيْعَلَم 

َكاCِِبَني﴾ (٤٠)

�لتفس7:
 لقد �ّلل �هللا � ֲדذ) �آلية على ما 
�لبعث   �! !$ضح  حيث  بيانه  سبق 
�ليقني   bإلحر�  k�$ضر  Fملو� بعد 
من  ألنه  Rلك  �لدين؛  ,ليه  يدعو  مبا 
 Jحليا� � rينتهي �الختال �! Mملحا�
�لدنيا، فما M�b �لنا� عند بعث كل 
ن« ¿تلفني بني مؤمن $كافر. فلو !� 
سلسلة حياJ �إلنسا� �نتهت مبوته � 
!مرين: !$gما  �لدنيا أل�� Rلك ,� 
ينكشف  لن  �لن«  �عو�  صد?   �!
غامًضا  سيبقى  بل  تامًّا،  �نكشاًفا 
مشتبًها، $ثانيهما !نه سُيكتب �حلرماُ� 
�ملنكرين؛  على  �gد�  من   kألبد�
$هذ� يتناÁ مع عظمة �هللا �، ألنه 
قد خلق �لنا� ليصبحو� كلهم عباً�� 
له، $لكن لو !� حياִדم �نتهت مبوִדم 
� �لدنيا ملا تيسرF للكفا� !ية فرصة 

ليكونو� عباً�� له �. $على هذ� فال 
بد من !� يناM �إلنسا� حياJً !خر� 
متاًما  �حلقيقة  فيها  تتجلى   Fملو� بعد 
 } َمن  �حلق  معرفة  ِمن  يتمكن   Âح

يستطع !� يعرفه � �لدنيا.
�هللا   �, قائال:  !حد  هنا  يعتر�  قد 
� ُينـزM �لكتب $يرسل �لرسل � 
تبياًنا للحق $كشًفا حلقيقة ما  �لدنيا 
�ُختلف فيه، كما صر� بذلك � هذ) 
!نزلنا  ﴿$ما  بقوله:  نفسها   Jلسو��
 kلذ� gم  لتبّين  ,ال  �لكتا�  عليك 
فكيف   ..(٦٥ فيه﴾(�آلية:  �ختلفو� 
يصح �لقو, M� �gدr من �لبعث بعد 

�ملوF هو كشف �حلقائق؟
�حلق  تبيني  من  �ملر��   �! $�جلو�� 
�حلقيقة  توضيح  هو  �لدنيا  هذ)   �
هذ�  $مثُل  $�ل�oهني،  باأل�لة  عقليًّا 
�لذين يبحثو� عن �حلق  ينفع  �لتبيني 
بصد?، $لكنه ال ينفع غTهم �لذين 
 �, Äاجة   Gفهؤال مثلهم،  ليسو� 
 Gجلال�$ Jمن �لقو �يكو kلتبيني �لذ�
�إلنكا�، $ال  بعد)  يسعهم  Äيث ال 
يبقى !مامهم �اM للهر$� مبختلف 
ال  �لتبيني  هذ�  مثل  $لكن  �ألعذ��. 
ميكن !� يتم � �لدنيا، ألنه ال ميكن 
تبيني  بعد  عالًيا  ,مياًنا   Gملر�  Mينا  �!
بوجو�   rالعتر�� أل�  Rلك  كهذ�؛ 
 � مشرقًة  �¸يتها  بعد  �لشمس 
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كبد �لسماG ليس �عتر�ًفا �R قيمة، 
 kلذ� �إلميا�..  فإ�  متاًما  كذلك 
يتم بعد !� حصحص �حلق $�ضًحا 
جليًّا ال غمو� فيه.. ال ميكن !� 
�لعال.   Fلد�جا� صاحَبه  ُيكسب 
�هللا   Mبأفضا  bلفو� يريد$�  فالذين 
�خلاصة ُتتا� gم �لفرصة لذلك من 
خالM تبيني �حلقيقة gم عن طريق 
�لرسل � �لدنيا، !ما كشف �حلقيقة 
لكل �لنوH �لبشرk كشًفا جليًّا ال 
غمو� فيه فيتم من خالM �لتبيني 
�ملذكو� � هذ) �آلية $سيكو� � 
Rلك  بعد  $لكن  فحسب؛   Jآلخر�
ا  نفًعا خاصًّ �إلميا�  ينفع  لن  �لتبيني 
صاحلني  �لكفا�  سيجعل  !نه   Tغ
 �! بعد   � �هللا  برضو��   bللفو

يتحملو� عقوبة معاصيهم هنالك.
,R� فالتبيني �لذk يتيسر به �إلميا� 
للجميع ال يتم � هذ) �لدنيا، $,منا 
يتطلب Rلك عاملًا ¤خر، $سيكو� 

.Fبالبعث بعد �ملو
�لذين  ﴿$لِيعَلَم  تعا�  قوله  !ما 
فهو  كاRبني﴾  كانو�  !_م  كفر$� 
تتمة $تفصيل للدليل �لسالف �لذكر 
بأ� Rلك �لتبيني تبيني خاÄ Åيث 
�حلق  ,نكا�  بعد)  �لكفا�  يسع  لن 
كانو�  !_م  يوقنو�   rسو$ !بًد�، 

على �لباطل.

 &ْ�َ  EَُناFْGَ�َ  �CَHِ  Jٍِلَشْي َقْوُلَنا  ﴿نََّما 

َنُقوMَ َلُه ُكْن َفَيُكوُ&﴾ (٤١)

�لتفس7:
 يقوM �هللا تعا�: ,� من �$�عي ,نكا� 
يستبعد$�  !_م  �لقيامة   Lليو �لنا� 
$�حلق  �ملوتى.   Gحيا, على  قد�تنا 
!_م لو تدّبر$� � قد�تنا �ملتجلية � 
 Gال شي �أل��كو� ! �ظو�هر �لكو
مستحيل !مامنا، $,منا ,�R !��نا شيًئا 
فإمنا !مرنا !� نقوM له كن فيكو�. 
�ل�   Gألنبا� هنا   � �هللا   Lقّد لقد 
$جو�  على  �ليًال  �سُله  ֲדا   Èيد
 Gتلك �ألنبا �! oلقيامة، حيث !خ�
 �, بالنظر  مستحيلة  تبد$  !يًضا 
Rلك  $مع  �لدنيا،  !هل  مقاييس 
كونه  على  برهاًنا  لتشكل  تتحقق 
فيمكن  يريد؛  ملا  فّعاًال  قا�ً��  تعا� 
!� يقيسو� بذلك !مر �لقيامة !يًضا.

�لوسا$�  ִדا�هم  من  �لنا�  $من 
﴿كْن﴾،  تعا�  قوله  بسبب 
 �! قبل  بأنه  سّلمنا   �R, فيقولو�: 
 Lعد هنا4  كا�  �لكوَ�  �هللا  dلق 
تعا�  قوله  يصح  فكيف  �ض 
قيل   kلذ� فما  فيكو�﴾؟  ﴿ُكْن 
له: ﴿ُكْن﴾؟ فمثال يزعم �آل�يو� 
�ليل  !يًضا  �آلية  هذ)   �! �gند$ُ� 
 } Gلق �هللا �ألشياd �! على !نه قبل

بل كانت  يكن هنا4 عدL �ض، 
 rََّم �هللا ֲדا $تصر هنا4 ما�Jٌ ما حتكَّ
فيها $خلق منها �لكو�، ,R كيف 
يصح !� يقوM �هللا ﴿ُكْن﴾ ملا هو 
 Êبركا (ستيا��  موجو�   Tغ
حتقيق   :١٤ با�  !��ية)  (تر�ة 
 Å لديانة �إلسالمية طبعة ١٩٤٣�

 .(٥٣٠
�حلق !� �ستدالgم هذ� غT سليم، 
أل_م يفّسر$� �آلية هكذ�: "عندما 
 Mنقو فإننا  يكو�   �!  Gلشي نريد 
لذلك �لشيG كن فيكو�". $�لظاهر 
!� هذ� �ملفهوL �لذk يقترحونه gذ) 
�العتر��  َيسلم من  !يًضا ال  �آلية 
$�لطعن $,� سّلمنا بأbلية �ملا�J �ل� 
ألنه   ،Gلشي� Rلك  منها  �هللا  خلق 
 Jملوجو��  Jملا�� ما { تتشكل تلك 
من قبل بالشكل �جلديد �لذk ُ!�يد 
لذلك �لشيG، ال ميكن !� يأمر) �هللا 

!� يكو� كما يريد. 
�gند$�   Mستدال�  �! فاحلق 
باطل   Jملا�� !bلية  على  �آلية  ֲדذ) 
�لنظرية  ضد  يثT$نه  ما  أل�  متاًما، 
�إلسالمية �لقائلة بكو� �ملا�J ¿لوقة 
تعا�..  !bلية مثل �هللا  $!_ا ليست 
!يًضا  نظريتهم  على  بالضبط  يقع 
 �! �ملا�J؛ $هذ� يع�  بأbلية  �لقائلة 
منها  يقصد  ما  تع�  ال  �آلية  هذ) 



فقـول النS �: "كْن أبا خيثمـة" ال يع+ أن هذا 
الراكـب - أيًّـا كان - ينقلـب أبا خيثمـة، وإمنا 
املـراد: أمت1 أن يكون القـادم أبا خيثمة. وهذا هو 
املراد من قولـه تعا` ﴿ُكـْن﴾.. أي حينما نرغب 
c إfـاد شـيء فإننا نريـد أن يوجد c شـكل 
كـذا أو كذا، فيأخـذ c الوجود وفـق إرادتنا له.
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هؤالG، بل gا مفهوL ¤خر.   
فما هو Rلك �ملفهوL �لصحيح ,R�؟ 
 Lملفهو� Rلك  �ستيعا�   �!  ��!
مع�  فهَم  �لقا��  من  يتطلب 

﴿ُكْن﴾ فهًما سليًما $�ضًحا.
 Fمدلوال gا  ﴿ُكْن﴾   �! فاعلم   
عدJ منها: "َفْلَيُكْن هكذ�"؛ $�لدليل 

:Èعليه هو �حلا�� �لتا
تبو4   J$لغز  � �لن«  عندما خر� 
xلََّف عنه !صحا� لـه منهم !بو 
 } با�ًّ�  تقيًّا  ,نساًنا  $كا�  َخيَثمة. 
�ملتخلفني؛  من  يكو�   �! يتصو� 
يكن   } !نه  xلُّفه  سبب  $كا� 
 � �هللا   Mسو� خر�  ملا  باملدينة 
بيته   �, �جع  فلما  تبو4.   �,
تريد بثَّ  �نتظا�)  $جد b$جته � 
�لنظر  غض  $لكنه  ,ليه؛  Ìومها 
!ين   �, $سأgا:  تلك  �غبتها  عن 
 Mتعا له:  فقالت  �؟  �لن«  خر� 
عليها:  فر�  $�ستِرْ�.  !$ًال  �جلْس 
 �! خيثمة  أل�  كا�  ما  $�هللا  ال، 
 Mُ1لس عند !هله � ��حة $�لرسو
فرسه  فجّهز   .Mللقتا قد خر�   �
�ل�  �لفو� $�َكض ,� �جلهة  على 
 M�b هللا �، $ما� Mخر� ,ليها �سو
يركض حصانه حÂ �نا من �ملكا� 
بتبو4.  �هللا   Mسو� فيه   Mنز  kلذ�
ها  �هللا،   Mسو� يا  �لنا�:   Mفقا

 :� �لن«   Mفقا مقبٌل.  ��كٌب  هو 
$�هللا  هو  فقالو�:  خيثمة.  !با  كن 
 :koلطـ� (تا�يخ  َخيÍثمة.  !بو 
عن   oخل� Rكر   ،٩ سنة  !حد�� 

غز$J تبـو4).
فقوM �لن« �: "كْن !با خيثمة" ال 
يع� !� هذ� �لر�كب - !يًّا كا� - 
ينقلب !با خيثمة، $,منا �ملر��: !مت� 
$هذ�  خيثمة.  !با   Lلقا�� يكو�   �!
هو �ملر�� من قوله تعا� ﴿ُكْن﴾.. 
 Gشي ,1ا�   � نرغب  حينما   k!
فإننا نريد !� يوجد � شكل كذ� 
$فق  �لوجو�   � فيأخذ  كذ�،   $!
هنا  �حلديث   �! علًما  له.  ,���تنا 
 � Lمن �لعد Gليس عن خلق �ألشيا
�لكو�، $,منا عن خلق  بد�ية خلق 

�هللا �ألشياG عموًما.  

ِمْن  �هللا  ِفي  َهاَجُر��  ﴿َ��لَِّذيَن 

ْنَيا  َئنَُّهْم ِفي �لدُّ َلُنَبوِّ ُظِلُمو�  َما  َبْعِد 

َلْو  َ�ْكَبُر   Sِْآلَِخَر� َ�َألَْجُر  َحَسَنًة 

َكاُنو� َيْعَلُموَ&﴾ (٤٢)

شر4 �لكلما�:
َ!) $بوَّ! لـه منـزًال:  َئّنهم: بوَّ َلنبوِّ

ن له فيه (�ألقر�).   هيَّأ) $مكَّ
بعدها  $ما  �آلية  هذ)  �لتفس7: 
تشكل �ليال على قد�J �هللا �لعظيمة 
ينذ�  حيث  قبل،  من  ,ليها  �ملشا� 
�لكفاَ�: ال شك !� هذ) �لفئة �ملؤمنة 
عد$�ًنا  عليهم  �عتديتم  $قد  قليلة، 
$لكنكم  !$طا_م،  لتر4  �َفعهم 
ستر$� كيف !ننا سنمنحهم !فضل 
 Jٌ، $لن تستطيع قو�لبال� $�أل$طا�

!� حتوM �$� مشيئتنا هذ).
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التقوى

قوله   �  Jلو����  ﴾�﴿ كلمة  !ما 
�هللا﴾   � هاجر$�  ﴿$�لذين  تعا� 

فيمكن تفسTها بعدJ !$جه منها:
$تع�   ،(M) مبع�  تكو�   �!  -١
لوجه  قد هاجر$�   Gهؤال �! �جلملة 
هجرִדم   G��$ يكن   }$  ،� �هللا 
�حلديث   �  ��$  R, ¤خر،   rهد
لثالثة  تكو�   Jجرg�  �! �لشريف 
هجرته  تكو�  من  فهنا4  !غر��: 
تكو�  من  $هنا4  يصيبها،  �نيا   �,
$هنا4  ينكحها،   J!مر�  �, هجرته 
 :kمن يهاجر ,� �هللا تعا� (�لبخا�

بدG �لوحي). 
 �!  Lليو�  Lإلسال�  Gعد�! يعتر� 
�حلر$�  خاضو�  �أل$�ئل  �ملسلمني 
طمًعا � !مو�M �لنا�. $مبا !� �ّبنا 
- �لذk هو عا{ �لغيب - كا� على 
ستثا�  �ملطاعن  هذ)  مثل   �! علم 
فقاL بدحضها  ضد عبا�) �ألطها�، 
تلك  نشو�  قبل   Âح هذ�  بقوله 

�حلر$�.
 ،﴾�﴿ بعد  �ذ$ًفا  نقّد�   �!  -٢
 k! �هللا)،  �ين   �) �لتقدير:  فيكو� 
!_م هاجر$� � سبيل �ين �هللا تعا�، 
أل_م ال يستطيعو� نشر �ينه � مكة 
سبيل   � يهاجر$�  $لذلك  Äرية، 
نشر �ين �هللا ,� حيث يتمكنو� من 

خدمة �ينه � Äرية تامة.

 ،r$﴿�﴾ مبعناها �ملعر �تكو �٣- !
�هللا  متفانني �  هاجر$�  !_م  $�ملر�� 
قاضني  بصبغته،  مصطبغني   ،�
�هللا  $مؤثرين  نفوسهم،   Gهو�! على 
� على كل شيG؛ $كأنه { dر� 
فحسب،  �آل�ميني  بعض  مكة  من 
بل $قد خر� �هللا منها، $كأ� !هلها 
من  �حلفنة  هذ)  Ïر$�  �هللا  فقد$� 

عبا�) �. 
﴿ِمن  بقوله  تعا�  �هللا  !$ضح  $قد 
 } هجرִדم   �! ُظلمو�﴾  ما  بعد 
هاجر$�  لقد  بل   ،H�� بد$�  تكن 
أل� �لظاملني { يسمحو� gم بالعيش 
 Jمغا�� على  $!جo$هم  هنا4، 

$طنهم.
$� �آلية �اللة على !� من $�جب 
�ملؤمن !� ال يستعجل � تر4 بلد)، 
 �, �لتبليغ   � يستمر   �! عليه  $,منا 
Äيث   Jللهجر �لناُ�  يضطر)   �!
 Lيستحيل عليه � بلد) �لعمل بأحكا

�هللا تعا�.
� قاM �هللا � ﴿لَُنبّوئّنهم � �لدنيا 
حسنًة﴾. �علْم !� هذ) �آلية تتحد� 
خاصة عن هجرJ سيدنا عمر $بعض 
�لصحابة �آلخرين ,� �ملدينة، ,ال !� 
 �  Gسو�  - حلو�  حيثما  �ملسلمني 
�هللا  - جعل  بعدها   $!  Jجرg� هذ) 
 .Lفضل مقا!$ Mمنـز Tََمهجَرهم خ

ككل   Jجرg� نتائج   �, نظرنا  $لو 
�لعا�يني  �لتجا�   Fصّير !_ا  $جدنا 
$�عاJ �إلبل ملوًكا �كمو� �لعا{.

 ..﴾oك! Jألجُر �آلخر$﴿ � Mقا �
ينتظرهم  �حلقيقي  جز�Gهم   �!  k!
 oَك!  Gًجز� $سيكو�   ،Fملو� بعد 
!ننا سُنحّل �ملسلمني �   T؛ غTبكث
�لدنيا !يًضا بأ�ى مقاL ليكو� Rلك 

عJًo ألعد�G �حلق.
�حلق !� ما حاb عليه !بو بكر $عمر 
سامية  مكانة  من  عنهما  �هللا  �ضي 
� �لدنيا يساعد �إلنسا� على ,���4 
 Jآلخر� ﴿$ألجُر  تعا�  قوله  �$عة 
!كo﴾.. لقد ¤تاÌا �هللا � �ُحلكَم 
$مع  �ملتمد�،  �لعا{  معظم  على 
 Gهذ� جز� �, تعا�  �هللا   Mيقو Rلك 
عا�يًّا   Gًجز� هذ�  كا�   �R,$  ،kّعا�
فيمكن تقدير حجم ما !عّد �هللا أل� 
بكر $عمر $غÌTا من �لصحابة � 

�آلخرJ من نعيم عميم.
قبلها  مبا  �آلية  هذ)  عالقة  $تتمثل 
�لكفا�  حّذ�  قد   � �هللا   �!  �
�لقيامة   Lيو ُتنكر$�  !نكم  قبل  من 
ألنكم تر$نه مستحيًال على قد�تنا؛ 
!ال تر$� كيف تقع � �لدنيا بأمرنا 
!عني   � مستحيلًة  تبد$  !حد�� 
�لنا�، فكيف تظنو� بعد Rلك !� 
�لبعث بعد �ملوF !مر مستحيل علينا. 
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$�آل� قد سا? �هللا � هذ) �آلية !حد 
�لدعو�،  هذ)  على  كدليل   Gألنبا�
 Lليو� يز��$�  مكة  !هل   �,  :Mقا$
 rعليهم صنو �باملسلمني، $يصّبو
�يا�هم،  من  ليطر�$هم  �لعذ�� 
$يشّر�$هم بال مأ$�، $لكننا نعلن 
 Tفاحتة خ �هجرִדم ستكو �سلًفا !
gم، $لن جتلب gم حسناFِ �لدين 
�لدنيا،   Fِ�Tخ !يًضا  بل  فحسب، 
$حÂ �ُحلكَم !يًضا. $لقد جيG ֲדذ� 
مكة،   � مقيم   �  Mلرسو�$ �لنبأ 
عدميي   Gضعفا �ملسلمو�  $كا� 
�حليلة Äيث كا� !هل مكة dططو� 
ليقتلو) � !$ ُيخرجو) !$ يسجنو)؛ 
$لكن بعد هذ� �لنبأ بسنة !$ ثال� 
جعل �هللا �ملسلمني ملوًكا على �لعا{، 
$Rلك بسبب هجرִדم. $,� � Rلك 
�لقيامة  ينكر$�  للذين  عظيمة  آلية 
 R, ،لكR هللا ال يقد� على� �ظانني !
كيف �ق لإلنسا� !� يستغر� من 
 kُير �من سنته ! kهللا � �لذ� Jقد�

�لعجائب ��ئًما. 

Gَبِِّهْم  َ�َعَلى  َصَبُر��  ﴿�لَِّذيَن 

ُلوَ&﴾ (٤٣) َيَتَوكَّ

شر4 �لكلما�:

�لتفس7:
 يقوM �هللا تعا� ,� هؤالG �ملهاجرين 
�ملضطهدين �اعة متسكت بأهد�� 
تشر�ها  �غم  برֲדا  $$ثقت   oلص�

من �يا�ها على !يدk �ملعتدين.
سبق؛  ملا  شر�  �آلية  هذ)  $كأ� 
فإ� �ملظلوL منصو� من عند �هللا � 
عموًما، $لكن �ملظلوL �لصابر !كثر 
$فضله.  �هللا  لر�ة  �جتذ�ًبا   Hسر!$
�هللا  سبيل   �  Jجرg� فإ�  كذلك 
 kبال شك، $لكن �لذ JTحسنة كب
للسلب   � �هللا  سبيل   � يتعر� 
$�لتشريد من $طنه، $مع Rلك يبقي 
بل  يهلك  $لن  يضيع  لن  بأنه  $�ثًقا 
 Lهللا لنجدته حتًما.. فال جر� Ñسيأ

!نه !حسُن عمًال.

ِمن  �لشكو�  تر4ُ   :oُلص� ص\��: 
 �Rهللا ال ,� �هللا، فإ� Tََلِم �لبلو� لغ!
�عا �َهللا �لعبُد � كشف �لشر عنه ال 
 :Fلكليا� � Mقا$ .(oُيقَد� � ص
�ملحا�بة   � !ما  �ملصيبة،   �  oُلص�
فشجاعٌة. $صَبر �لرجُل على �ألمر: 
$شُجع   َ̧ جُر  k!  ..Hََجِز نقيُض 
!مَسَك.   :Gلشي� $جتلََّد. $صَبر عن 
علٍف.  بال  حَبسها  �لد�بَة:  $صَبر 
$صFُo نفسي على كذ�: حَبسُتها، 
!كَرُ)،  ما  على   Fُoص  :Mتقو$

$صFُo عما ُ!حّب (�ألقر�).
�هللا:  على  ل  توكَّ يتوّكلو&: 
به  عليه $$ثق  $�عتمد  ,ليه  �ستسلَم 

(�ألقر�).

فإن املظلوم منصور من عند اهللا � عموًما، ولكن 
املظلـوم الصابر أكثر وأسـرع اجتذاًبا لرkة اهللا 
وفضله. كذلك فإن اnجرة c سـبيل اهللا حسـنة 
كبـpة بال شـك، ولكن الـذي يتعرض c سـبيل 
اهللا � للسـلب والتشـريد من وطنـه، ومع ذلك 
 sيبقـي واثًقا بأنـه لن يضيع ولن يهلك بل سـيأ
اهللا لنجدتـه حتًمـا.. فال جرم أنه أحسـُن عمًال.


