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 حضر� مر�j بش* �لدين )موA !�د
� Aملصلح �ملوعو�

� bملهد� Bإلما� ��خلليفة �لثا? حلضر

:�,�A من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

�نِّـي ِ �هللا  �الَّ ِ َتْعُبـُد#�  ال   -ْ!َ﴿

0َِليٍم﴾  َيْو1ٍ  َعَذ�2َ  َعَلْيك5ْم  0َخ:ا8ُ 
(٢٧ :Aهو)

�لتفسيـر:
 zتفس* هذ o لقد حا� بعض �ملفسرين
�آلية متسائلني: كيف ,صف �ليوB بكونه 
يكو1   bلذ� هو  �لعذ��   1! مع  (!ليًما) 

!ليًما ,ليس �ليوB (تفس* �لطbf)؟
,�حلق !1 ح*ִדم ترجع 02 ِقلة تدبرهم 
 02 sيهد bلذ� Bيد�كو� !1 �لكال Â `2
بياA 1قائق �ملعا�s ,لطائف �حلقائق ال 
بد !1 يستخدB !ساليب مبتكر� ,تعابيـر 
غ* عاAية، ,2ال يستحيل �لتعب* عن تلك 
هذ�   o يتدبر  من  ,كل  �للطيفة.  �ملعا? 
�لقو� يد�c �لَبو1 �لشاسع بني �لتعب*ين 
(عذ�ًبا !ليًما) (,عذ�� يوBٍ !ليٍم)، Ã `2د 
�لتعبَ* �لثا? !بلغ o تصوير شد� �لعذ��. 
`لك !نه مما ال شك فيه !1 �لعذ�� يكو1 
!كثر   هي  !ياًما   cهنا ,لكن  مؤلـًما، 
تز��  ال   `2 نفسه،  �لعذ��  من  2يالًما 
فتقشعر  �لنا�،   �`�كر تعذِّ�  `كر�ها 
مر6   12, lالمها  تصو�   Aملجر !بد�´م 
�لعذ��   1! `لك  �لسنني.   sالl عليها 
يؤÂ �لنا� �لذين «ل ֲדم، ,لكن `كر� 
 Bتظلُّ ُتسّبُب �آلال � !ياB �لعذ�� �ملؤÂ جدًّ
 Bمة !يضا. فقوله (عذ�� يوAلألجيا� �لقا
!ليم) 2شا�� 02 هذz �حلقيقة �للطيفة، 2` 

أ+وز قياس صدق األنبياء
مبعاي� وضعها اإلنسان؟!

β r&�ω(#ÿρ ß‰ç7 ÷ès?�ω Î)©!$#(þ’ÎoΤÎ)ß∃%s{ r&öΝä3ø‹ n=tæz># x‹tãBΘ öθ tƒ5ΟŠ Ï9 r&∩⊄∠∪tΑ$s)sù_|yϑø9$#

tÏ%©! $#(#ρ ã� x�x.ÏΒ ÏµÏΒöθ s%$ tΒš�1 t� tΡ�ω Î)#\� t±o0$oΨn= ÷V ÏiΒ$tΒ uρš�1 t� tΡš� yèt7 ¨?$#�ω Î)

š Ï%©! $#öΝèδ$oΨä9 ÏŒ# u‘r&y“ÏŠ$ t/Ä“ù&§�9$#$ tΒuρ3“t� tΡöΝä3s9$uΖøŠ n=tãÏΒ¤≅ôÒsùö≅t/

öΝä3–ΨÝàtΡš Î/ É‹≈x.∩⊄∇∪tΑ$s%ÉΘ öθ s)≈ tƒ÷Λä÷ƒ uu‘r&β Î)àMΖä.4’n? tã7πoΨÉi"t/ÏiΒ’În1§‘Í_9 s?#uuρ

ZπtΗôqy‘ôÏiΒÍνÏ‰Ζ ÏãôMuŠ Ïdϑãè sùö/ ä3ø‹ n=tæ$yδθ ßϑä3ãΒ Ì“ ù= çΡr&óΟçFΡr&uρ$oλ m;tβθ èδÌ�≈ x.∩⊄∪

ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρIωöΝà6 è=t↔ ó™ r&Ïµø‹ n=tã»ω$tΒ(÷β Î)y“Ì� ô_ r&�ω Î)’n? tã«!$#4!$tΒ uρO$ tΡr&ÏŠ Í‘$sÜÎ/

tÏ%©! $#(#þθ ãΖ tΒ#u4Νßγ̄ΡÎ)(#θ à)≈ n=•ΒöΝÍκÍh5 u‘ûÍo_Å3≈s9uρö/ ä31 u‘r&$YΒ öθs%šχθè= yγøgrB∩⊂⊃∪



٥

اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني  ١٤٢٨ هـ - أبريل / نيسان ٢٠٠٧ م

 sيع® سيدنا نو¶ ֲדذ� �لقو�: !ن® !خا
Èيث  للغاية  هائال  مؤملا  عذ�با  عليكم 
2نه يظل ��Aًعا ,مزAَجًر� للنا� على مر 
�لعصو�. ,�لو�ضح !1 ما يوجد o هذ� 
� ال يوجد o قولنا Aجو, ��لتعب* من جد

(عذ�ًبا !ليًما) فقط.
2` كا1  يؤكد `لك  !يضا  �لو�قع   12  ¼
� ,مزAجًر� ًfال يز�� طوفا1 نو¶ ميثل ع,
كا�ثة   Bليو�  �ح يعتf,نه   `2 للنا�، 
 sالl مر,�  �غم  مر,ًِّعا  ,يوًما  هائلة 
قلوֲדم  ,يتملك  ,قوعه،  على  �لسنني 
هو� عظيم ,!`ً� شديد من `كر `لك 

�ليوB �ملخيف.

﴿َفَقاFَ �ْلَمَألُ �لَِّذيَن َكَفُر#� ِمْن َقْوِمِه َما 

�تََّبَعَك   Jََنَر� َ#َما  ِمْثَلَنا  َبَشًر�  �الَّ   Jََنَر�


�Qُِلَنا َباPَ�ِ �لرPِ0َّْ َ#َما َ0َ �الَّ �لَِّذيَن ُهْم 

َنُظنُُّكْم  َبْل  َفْضٍل  ِمْن  َعَلْيَنا  َلُكْم   Vَنَر

(٢٨:Aهو) ﴾ِبَنيQَِكا

:Yلكلما� Zشر
�عتباً��  بالَبَشر  �إلنسا1  ُعبَِّر عن  َبشًر�: 
 sالÉ �لشعر  من   zجلد بظهو� 
�حليو�نا6 �لr عليها �لصوs !, �لشعر 
!, �لوبر. ,�ستو� o لفظ �لبشر �لو�حُد 
﴿!نؤِمُن  تعا0:  فقا�  ,�ملثّنى،  ,�جلمع 

لَبَشَرين﴾، ,ُخصَّ o �لقر1l كلُّ موضع 
بلفظ   zظاهر, جثته  �إلنسا1  من   fعت�

.(6�Aملفر�) لبشر�
!ما !نا فأ�� !1 هذz مصطلحا6 ُتطلق 
(2نساًنا)  فيسمى  �ملختلفة،  على حاالته 
 (Ìبشر), ,!خالقه،  حقيقته   02  �2شا�ً
,(Alميًّا)   ،bلظاهر� هيكله   02 بالنظر 

نظًر� 02 بد�يِة َمنَشِئِه.
بنفسه   �ُ̀� ِمن   ،�َ̀�! >ُع   :FQ�
0
�`يًال،  جعله  َ�`ًال  َ̀له  �َ ِمن   ,! �`�لًة، 
 ��لصو�  zهذ  o ,�أل�`�   .zنتقا� ضّد 
 zمنظر o 1,مبع³ �ملر`,�. ,�أل�`�: �لُد
يقا�: ثو�  ,حاالته كالّر`� ,�لر`يل، 

َ̀� ,�`يل: ,سخ �wbA (�ألقر�). �َ
با�Pَ �لرb! :P0 ظاِهرz من بَد� يبد,، 
,�ملع³  يبد!،  َبد!  ِمن  جعلُه  من  ,منهم 

.b!لر� �,!

�لتفسيـر: 
�ملر�A من قو�م (ما نر�c 2ال بشًر� مثَلنا) 
!نه ال فرR بيننا ,بينك من حيث �ملظهر 
,�لشكل، فكيف 2`1 نعتÍ cfتلًفا عنا 
o �لباطن ,!نك صاحُب حظو� ,jُلفى 
A,ننا  ُ!,تيت  ,!نك  �إل�ي،  �لبال¢   o
 bهللا �لذ� Bقد��6ٍ تستطيع ֲדا ¦ا� كال

ال نسمعه.
�لعصو�  مر  على   wألنبيا�  wعد�! يز�   Â
يث*,1 هذ� �العتر�¹ نفسه، ,حجتهم !1 

�إلنسا1 2منا يفضل على غ*z مبا يكتسب 
Îهدz من علوB ,مها��6، ,لكّن صاحبنا 
 Rفكيف نصد ،�هذ� ِخلٌو من هذz �مليز
غ*  باطنية  بقد��6  علينا   jميتا !نه   1`2
عاAية؟ ,هذ� ما يقوله �ملعا�ضو1 لنو¶: 
لو كنت موهوًبا بقد��6 باطنية خاصة 
 Ðطابع خا  �`  cمظهر يكو1   1!  Bللز
,!1 تكو1 حائًز� على علوB ماAية بشكل 
 zهذ متلك   cنر� ال  ,لكننا   ،bAعا غ* 
قو�  متلك  بأنك  نسّلم  فكيف   ،��مليز

باطنية غ* عاAية.
لقد قّدمو� - j oعمهم - حجًة فلسفية 
نو¶  على  يعرضو1  كانو�  ,لرمبا  قوية، 
 o �¦وها  �هللا  !هل  لبعض  � صوً�� 
تكو1  هكذ�  �نظر  له:  قائلني  Íيلتهم 
كانت  ,لرمبا  تعا0.  �هللا   wنبيا!  zجو,
متاما   ،zجو,,  �,��  �عد �لصو�   zذ�
متاثيل  مع  ��ند,�  عندنا  يصنع  كما 
كبا�هم حيث قّدمو� "غنيش جي"، ,هو 
!حد كبا�هم، o صو�� غريبة جدÌ �ا 
 o لك !1 �لنا�` .zجو,, �,�� �عد
�لزمن �لبد�ئي جًد� ما كانو� ليقتنعو� بأنه 
ميكن !1 يكو1 �لن¥ بشًر� مثلهم شكًال 
,مظهًر�. ,لرمبا كا1 !عد�w نو¶ يرقصو1 
فرًحا ,�بتهاًجا لد� A2الئهم ֲדذz �حلجة، 
,ليس  ,�هية  حجتهم   1! �لو�قع  ,لكن 

.w1 ,�لقيمة من شيjفيها من �لو
Aعًما  !خر�   �خطو  zعد��! يتخذ   ¼
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بقو�م  يعّير,نه  حيث  �لسابقة  حلجتهم 
 ÓَAتبعك 2ال �لذين هم !��`لنا با� cما نر�)
�لر!b! ،(b !نك ِخلو من قوً� خا�قة، 
فأنت بشر مثلنا، ,ليس هذ� فحسب، بل 
12 !تباعك !سو! منا حاًال، فأbّ �نقال� 

ستحققونه !يها �جلها� �أل��`�.
,لقو�م: (,ما نر�c �تّبعك 2ال �لذين هم 
!��`لنا باbَA �لر!b) عد� معا1ٍ نظًر� 02 
 ،(b!لر�  bَAبا) لكلمة  Íتلقة  مدلوال6 

نذكرها فيما يلي:
 2`� كانت (باbA �لر!b) مشتقة من (بد! 
 1! :Aيبد!) ,متعلقة بكلمة (!��`لنا) فاملر�
طّيبـي  يكونو1  �مبا  يانو¶،  !تباعك، 
�لنفو�، ,لكنا جندهم أل,� ,هلة !��`� 
 o مستضعفني، ,لعلنا نر�هم !حسن حاًال
به   Aير�  Bللكال !سلو�  ,هذ�  �ملستقبل. 
�الستنكا� �لشديد. ,`لك كقو� �لبعض 
�للئاB؟  �ن  �مبا   :Bالستفها� صيغة   o
,�ملر�A: لسنا بلئاB !بدÌ. فاملر�A من قو�م 

!نه ال شك o ِخّسة !تباعك ,�`�لتهم.
يبد,)  (بد�  من  مشتقًة  �عتfناها   �`2 !ما 
!´م   Aفاملر� (!��`لنا)  بكلمة  ,متعلقًة 
!��`لنا o مظهرهم A,منا شك، ,ال يبد, 
,�مبا   ،wشي ,مز�ياهم  )اسنهم  من  لنا 
,هذ�  عليها.   Õمّطلع  cنت ,حد! تكو1 

!يضا تعي* ֲדم.
!ما 2`� كانت (باbA �لر!b) متعلقة بفعل 
 wهؤال يتبعك   Â !نه  فاملع³:  (�تبعك) 

 c��A2 A,منا  سطحًيا  �تباعا  2ال  �أل�`�� 
ما  حقيقة   o فكر,�  !´م  ,لو  ر،  ,تبصُّ
�حتقا�  ,هذ�   .cتبعو� ملا  2ليه  تدعوهم 

بشع منهم o حق سيدنا نو¶ �.
!نه  �جلملة ,هو:   zخر �ذl ³ًمع  cهنا,
قد �تبعك هؤالw �تباًعا ظاهرًيا فحسب، 
,Â يؤمنو� بك من صميم قلوֲדم، ,`لك 

طمًعا o بعض �ملنافع �ملاAية. 
نو¶  لسيدنا  �حتقا�هم   o ,يستمر,1 
من  علينا  لكم  نر�  (,ما  فيقولو1: 
بأ1 فيكم  !ننا نسّلم جدًال   b! ..(فضل
ما  �خلفية   6�wلكفا�, �لباطنة  �ملز�يا  من 
!كَسَبكم هذz �حلظو� عند �بكم، ,لكن 
تتمتعو�   1! بكم  !ما كا1 حريًّا  !خِبر,نا 
 bلذ� أل1   ،Rخا� بشكل   zجلا�, بالعز 
غالًبا  يصبح  خاصة  مبز�يا  !قر�نه   Rيفو
من  علينا  لكم  نر�  ال  ,لكنا  عليهم، 

شرs ,ال غلبة.
2ليها (بل  لو�  �لr توصَّ �لنتيجة  ¼ `كر,� 
متاًما  ,�ثقو1  !ننا   b! كا`بني)..  نظنكم 
!نكم كا`بو1، 2` ال Aليَل على �Aعائكم 
فّضلكم  قد  �هللا   1!, �حلق  !هل  بأنكم 

علينا.
zٍl، لقد Aََ!َ� !هل �لدنيا منذ �لقدB على !1 
�بتدعوها  مبقاييس   wألنبيا�  Rصد يقيسو� 
بأنفسهم، ,حينما ال Ãد,´م - j oعمهم 
- صاAقني Ãلسو1 هاAئي �لبا� مطمئنني، 
بد,1  قد �Aسو� Aعو�هم  !´م  منهم  ظًنا 
!b تعصب ,,جد,ها باطلة. ,بالرغم مما 
حققه �إلنسا1 من تقدB مذهل، ,بالرغم 
 wنبيا! من  �لضخم   Aلعد� هذ�   wيn من 
�إلنسا1   1! 2ال  �لنا�  �د�ية   Bلكر�� �هللا 
 Bكال  Rصد لقيا�  �آل1   02 يستعد  ال 
�ذ�  �هللا  ,ضعها   rل� باملعاي*  ,�سله  �هللا 
�لغر¹، ,2منا يريد !1 يقيس صدقهم  مبا 
�خترعه من عند نفسه من مقاييس �jئفة. 
فكيف ميكن !1 يهتدb 02 �حلق ,�لصو�� 

ֲדذz �لعقلية؟ كال، ¼ كال.

َعَلى  ُكْنُت   -ْ�ِ 
0َْيُتْم َ0َ َقْو1ِ  َيا   Fََقا﴿

ِعْنِدِ_  ِمْن  
ْحَمًة َ َ#aَتاِني  
بِّي َ ِمْن  َبيَِّنٍة 

َلَها  َ#0َْنُتْم  0َُنْلِزُمُكُموَها  َعَلْيُكْم  َيْت  َفُعمِّ

(٢٩ :Aهو) ﴾-َُهو
َكاِ

إال أن اإلنسان ال يستعد إe اآلن لقياس صدق كالم اهللا 
ورسله باملعاي� الh وضعها اهللا Cذا الغرض، وإمنا يريد أن 
يقيس صدقهم  مبا اخjعه من عند نفسه من مقاييس زائفة.
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:Yلكلما� Zشر
!,َجَبه  ,�لعمل:  �ملاَ�  فالنا   Bَلَز! ُنلز1: 

عليه (�ألقر�)

�لتفسيـر: 
,لو   - �فتِرضو�  ملعا�ضيه:  نو¶  يقو�   
�هللا  من  تلقيُت  بالفعل  !ن®   - للحظة 
 bعو�A  Rصد على  ,�لبينا6  �ل�fهَني 
 ¼ منه،  عظيمة  بر�ٍة   ×�  ® ,َخصَّ
علي  نزلت  قد  �لبينا6   zهذ  1! لنفتر¹ 
,لذلك   Bإلֲדا�, �لغمو¹  «يطه  نز,ًال 
كيف  فأخِبر,?  ��يتها،  تستطيعو1  ال 
�للهم  تفهموها،   �2`1 ح لكم  نشرحها 
بد  ال   `2 بأنفسكم.  فيها  تتدبر,�   1! 2ال 
لإلنسا1 - إلc��A حقيقة ما - !1 ُيعمل 
فيها فكرz ,يتدبرها بأسلو� يساعدz على 
تفهُّمها، ,لكنكم ترفضو´ا ِمن !,� ,هلة 
كا�هني ح� �إلصغاw 2ليها، فَأنَّى لكم !1 
�للهم 2ال !1 ُتجَبر,� على  تفهموها 2`1، 

`لك جÌf، ,هذ� لن نفعله معكم !بًد�.
12 هذz �آلية ִדدB نظرية �إلكر�o z �لدين 
!حد    zكر  �`2 !نه  تبني   `2 !ساسها،  من 
عقيد�  ما فال ميكن 2كر�هه على فهمها 
,�عتناقها. كما ·fنا �آلية !1 �لذb ينظر 
02 !مـر مـا نظرَ� كـر�هـٍة بدًال من 
كنهـه  ,معـرفة  لفحصه  يسـعى   1!
 02 �لوصو�   من  )ر,ًما  يبقى  فـإنه 
�حلق. لذ� Ãب على من يبحث عن �حلق 

 Aئما ,يتعو�A 1 يطّهر قلبه من �لتعّصب!
.RAعلى �لبحث �لصا

 -ْ�ِ َماًال  َعَلْيِه  0َْسَأُلُكْم  َال  َقْو1ِ  ﴿َ#َيا 

�الَّ َعَلى �هللا َ#َما 0ََنا ِبَطاِ
ِ� �لَِّذيَن ِ Pَ0َْجِر


�ُكْم َ0َ َ#َلِكنِّي  
بِِّهْم َ ُمَالُقو  �نَُّهْم ِ aَمُنو� 

(٣٠:Aهو) ﴾-ََقْوًما َتْجَهُلو

:Yلكلما� Zشر
 zبَعَد!  b! zAَطَر �لفاعل من  طاِ
�: �سم 

(�ألقر�)

هذz - أل1 !قوB باالفتر�w !صًال؟
�ملعترضني: صحيح  �مبا يقو� هنا بعض 
!1 نوًحا Â يطلب منهم !b ما�، ,لكنه 
,ما  عليهم،  �لتسلط  بذلك  يريد  كا1 

!كثر ما يكذ� �لنا� طمعo Õ �حلكم!
أل1  باطل،  �العتر�¹  هذ�   1! �لو�قع 
!كثر  يكونو1    Bلسال� عليهم  �هللا   wنبيا!
به ,!سَبَقهم 02  يأمر,1  �لنا� عمًال مبا 
ُتعد   1! ميكن  فال   1`2 2ليه،  يدعو1  ما 
بد  ال  كا1   �`2, ُحكًما.   zهذ حالتهم 
 BٍAمن تسميتها حكومة فإ´ا حكومُة خا
 02 صاحبها  ُيعز�   1! ميكن  ,ال  فقط، 

كما �oنـا اآلية أن الذي ينظـر إe أمـر مـا نظرَة 
كـراهــٍة بدًال من أن يســعى لفحصـه ومعـرفة 
كنهـه فـإنـه يبقى 4روًما من الوصـول  إe احلق. 

:kلتفسـ�
  بعد !1 ,صفهم نوٌ¶ � مبا هم فيه من 
تعصب ,عناA بد! �آل1 بتfئة ساحته مما 
 bبأ Bبه، فقا�: 12 �لعاقل ال يقو zִדمو�
عمل 2ال �دs ,غاية. فإ`� كنت -كما 
فهل  تعا0  �هللا  على  مفترًيا   - تزعمو1 
تر,1 !ن® !كسب من هذ� �لكالB �ملفتر� 
 Ìمنفعة شخصية؟ 2نكم تعلمو1 جيد b!
!ن® ال !طالبكم بأb مقابل !, !جر على 
�لد�عي - ,�حلا�  فما  2ليه،  !Aعوكم  ما 

�جلشع ,�لطمع.
!خذ  2ليه  ُنِسب  مما  نفسه  بّر!   1! ,بعد 
2´م  (!,ال)  فقا�:  !تباعه  ساحة  تfئة   o
�لظاهر فال «ق   o × منو�l قد  �Aمو�  ما 
�لشبها6  على   wًبنا !طرAهم   1! !بًد�   Ø
!طالب  ال  Aمت  ما  ,(ثانيا)  ,�لوسا,�. 
!حًد� بأb !جٍر، سو�w عندb �لثرb ,�لفق*، 
فلما`� !طرAهم لفقرهم. 12 �إلميا1 هو !هم 
شيw عندb ,هم !هل �إلميا1، ,حيث 2´م 
!قيم  فال   bنظر  o قيمة   �` !مًر�  ميلكو1 
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.Bًنا بأ´م !��`� �لقوj, لقولكم
 zصّدقو !تباعه  بأ1  !يًضا   z,عّير كما 
بأفو�ههم ال بقلوֲדم، فرAّ عليهم: 2ن® ال 
!�يد منهم !جًر�، كذلك هم ال يتلقو1 
«ق  فكيف  2ميا´م،  على  مقابًال  م® 
2´م  هذ�.  2ميا´م   o !شك   1!  Ì`2  Ø
�لغيب،   Âعا ,هو  �هللا،  فضل  ينشد,1 
 .Bأليا� من   Bيو  o !مامه  ماثلو1  ,2´م 
فمن كا1 صاAًقا o 2ميانه ظفر بلقاw �هللا 
 zفأمر �إلميا1  �jئف  كا1  ,من  ,ُقربه، 
مالئمة.  معاملة  سيعامله   bلذ� �هللا  بيد 
فال حاجة Ø !1 !ُقحم نفسي فيما بني 

�لعبد ,خالقه.
,�العتر�¹ �لثالث �لذb !ثا�,z عليه هو 
قو�م 2ننا ال نر� لكم علينا من فضل، 
 ،Bقز�!, Bبل نظنكم كا`بني، ,!نكم لئا
قوًما  !��كم  (,لك®  بقوله  عليهم   Aفر
مستعدين  لستم  !نكم   b! جتهلو1).. 
تعرفو1  2نكم  �لو�قع.  �ألمر  لقبو� 
من  ,!صحا×  !نا  كنت   �`2 ما  جيًد� 
`,b �ألخالR �لفاضلة !B !ننا من !هل 
�لر`�ئل، ,2نكم تعلمو1 يقيًنا ما 2`� كّنا 
صاAقني o حديثنا !B كا`بني، ,لكنكم 
بسبب  �لو�قع  ,تتجاهلو1  �حلق  ·فو1 

.Aلعنا�, ��لعد�,
من  كل   1!  ��ملستمر �هللا  سنة  ملن  2نه 
 zعو�A هللا نبًيا تكو1 حياته قبل� zصطفا�
�لكذ�  عن   �بعيد متاًما   �طاهر  �حيا

,�لريبة، ,ليس سيدنا نو¶ �  مبستث³ 
فقد  ,لذلك  �لكلية،   ��لقاعد  zهذ من 
نفسه  �لدليل  هذ�  �لكفا�   على  عر¹ 
على  شاهد,1  بأنفسكم  2نكم  قائال: 
شك  فال   ،bعو�A قبل   rمان!, صدقي 
 wالفتر��, بالكذ�  �آل1  ترمون®  !نكم 

.wًظلًما ,عد�
,قد !شا� بقوله ﴿2´م مالقو �ֲדم﴾ 02 
!مر هاl Bخر، حيث قا�: 2نكم تزعمو1 
,لك®  عليكم،  ألتباعي  فضل  ال  !نه 
!´م   �wلوّضا� ,جوههم  بر�ية  !حس 
يزA�A,1 باستمر�� تقّرًبا ,حظو� لد� �هللا 
!نتم فبما !نكم )ر,مو1  !ما  عز ,جل. 
من �ملعرفة �لر,حانية فإنكم ال َتر,1 !نو�� 
�إلمياo 1 ,جوههم فتقولو1 ﴿,ما نر� 
لكم علينا من فضل﴾، o حني !1 �هللا 
ال يز�� يشملهم بفضله ,يشّرفهم بقربه. 
,Â �`2 تلمسو� lثا� �لفضل فيهم فالذنب 

`نبكم !نتم.
 sلغ¥ ال ير� �لفضل ,�لشر� R12 �ملخلو
2ال o �ألشياw �ملاAية، ,لكن !هل �هللا ير,1 
�لشرs �حلقيقي فيما ير�z �هللا هو فضًال 

,شرًفا. فكا1 سيدنا نو¶ ينظر ,يفر¶ مبا 
,لكن  تعا0،  �هللا  قر�  من  !تباعه  «ققه 
�لكفا� كانو� ينظر,1 02 طعامهم �لبسيط 
بني  �لشاسع  �لبو1  ,هذ�  �لبالية،  ,!¦ا�م 
 02 ليوصل  كا1  ما  هاتني  �لنظر   rجه,
بني   Rلفا�� جند  ,لذلك   ،�,�حد نتيجة 
فكا1  ,�أل�¹.   wلسما� بني  كما  �لر!يني 
بينما  مهانني،   �`��! ير�هم  �لفريقني  !حد 

ير�هم �لفريق �آلخر !شر�ًفا مكرمني.
,قد يكو1 قو� نو¶ ﴿,لك® !��كم قوما 
جتهلوA ﴾1حًضا لزعمهم: بأ1 !صحابك 
Â يؤمنو� بك 2ال o �لظاهر، فأشا� بقوله 
من  يبذلونه  !صحابه  كا1  ما   02 هذ� 
�لن¥  تصديق   1! `لك   .Bجسا تضحيا6 
هو  بل  هني،  بأمر  ليس   zعو�A بد�ية   o
يوجه   zجند ,لذلك  �لنا�.   o �لقفز  مبثابة 
�للوB 02 �لكفا� ,يقو�: !ال تر,1 02 ما 
فما  إلميا´م.  باهظ  Ùن  من  !تباعي  يبذله 
�لثبا6  هذ�  منهم  تر,1   `2  wًغبا !شدَّكم 
,�لصموA ,�لفد�w ,�إلخالÐ ,تظنو1 !نه 
 o يؤمنـو� 2ال Â تظاهر كـا`� ,!´م

�لظاهر.

 V ال يـرى الفضـل والشـرف إال wإن اخمللـوق الغـ
األشـياء املاديـة، ولكـن أهـل اهللا يـرون الشـرف 
وشـرًفا. فضـًال  هـو  اهللا  يـراه  فيمـا  احلقيقـي 


