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ُمْسَتِقيٌم﴾  َعَليَّ  َهَذ� ِصَر�ٌ�  ﴿َقاَ� 
(٤٢)

:��لتفسـ
 لقد -كر �هللا � من قبل �F عبا�6 
ميلك  ال  .�تا4هم  ُيخِلصهم  �لذين 
.ال  سلطة   W�  Fلشيطا� عليهم 
 Pفأخ5 �هللا تعا Fما �آل�. ،Rتصر
حيث  ©َلصني  �لعبا6  يصبح  كيف 
مستقيٌم﴾  عليَّ  صر�ٌ»  قا*: ﴿هذ� 
 P= �هديهم   F� .�ج�  من   F�  W�
سبيلي  على  �6ّلهم   Rسبيلي، .سو
 ¬ّ=  Fفيصلو  ،Bاtإل�. بالوحي 
عن  ينحرفو�   F� ميكن  .ال  �4ًسا، 
 Fلشيـطا� سبيل   P= سبـيلي 

�ملر6.6. 
.نظًر� =P هذ� �ملفهوB سيكوF تقدير 
مستقيٌم﴾  علّي  صر�ٌ»  ﴿هذ�  قوله 
.بياُنه  مستقيم  هذ� صر�»   :oكاآل
علّي.. �F� W عبا6 �هللا �ملخَلصني ال 
�ًثا  .حدها  عقوtم  على   F.يعتمد
من   Fأل �ملستقيم،  �هللا  صر�»  عن 
�لعقل  على  �لبحث  هذ�   " يعتمد 
.حد� يقع " قبضة �لشيطاF؛ .لكن 
يستحيل  سبيلي   P= �هديه   Wلذ�
 -= �لشيطانية،  للتأث��&  �ضع   F�
 oفيأ 4عايته . ايته،  بنفسي   Pتو�
ينحرR عن   F�  F.6 �4ًسا من  ¬=
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سبيلي مييًنا �. ¯اًال.
.قد تع° هذ� �آلية �F عباW6 �لذين 
�د.ن°  ©تا4ين  ©َلصني   Fيكونو
-لك  بعد   Fيبقو .ال  �لفو4،  على 
��م   W� ع°..  �لبحث   " تائهني 
 W6ملؤ� �لصر�»  ليسو� ممن يس� " 
 Fللشيطا عرضة  يص�  .لكنه   ،¬=
�لذW �تطفه قبل �F يصل =¬، بل 
 F.يس� iملختا4ين هؤال� W6عبا F=
م°   Bاtإل�. �لوحي  تلّقي  بعد   -
 W6يؤ F� ال بد Wلطريق �لذ� " -
 �.Lحا قد   Fيكونو ��م   W�  ..¬ّ=
.�ما  قبل،  من   Zقر. .صا¬  على 
2ا.لة   " فيقضو�ا  �لباقية  حياִדم 
تلو  ُخلٍق  �إلtية   uباألخال �لتخلق 
خلق؛ .�نَّى للشيطاF� F يقتر� من 

مثل هؤالi �ملقربني لديه �.
 Fنه ال يكو� لقد بني �هللا تعاP هنا 
�هللا  صر�»  عن   Rر�kلال هدًفا 
يز�* " طو4  ما   Wلذ� =ال  �ملستقيم 
 Fيكو Wلبحث عنه �، .لكن �لذ�
فإمنا  ..جد�   � �هللا   P= .صل  قد 
تعاP، .من  قربه  للمزيد من  يسعى 
.ُيضّله،   Fلشيطا� ُيغويه   F� �ملحا* 
ينكر   F�  Fإلنسا ميكن  كيف   -=
جّربه  .ما  عينه   Bبأ شاهد�  ما 

بنفـسه؟ 

َعَلْيِهْم  َلَك  َلْيَس  ِعَباِ&%   َّ*+ِ﴿

ُسْلَطاٌ* ِ+الَّ َمِن �تََّبَعَك ِمَن �ْلَغاِ.يَن﴾  

(٤٣)

شر8 �لكلما5:
 Tُ4لتسلُط؛ قد� �ُحلّجة؛  سلطاF: هو 

�ملِلك (�ألقر�).

:��لتفسـ
2مية  فئة  عن  �آلية  هذ�  تتحد¶   
على  �حلائزين  من  ليست  �خر/ 
46جة �لنبوT، كما ليست من �لذين 
ببحثهم   Fإلميا�. �tد/   Fينالو
عن  �حلق   P= تصل  .=منا   ،oلذ��
طريق �ألنبياi .غ�هم من �لو�صلني 
 Fيًضا يتمتعو� iفهؤال .Pهللا تعا� P=
 Fلشيطا�  F= �يث  �إلtية  باحلماية 
ال يقد4 على �F يتسلط عليهم. =نه 
�ا.* �tجوB عليهم .لكن هجومه 
� بالنسبة tم أل�م  يكوF ضعيفا جدًّ
 F.6ّإلميانية �يث ير� Tبالقو Fيتمتعو
 Fينجو. ،sبنجا Fهجما& �لشيطا
منه عموًما. نعم قد يكوF بينهم من 
�سا¢  على  قائًما  =ميانه   Fيكو ال 
تشوبه  بل  �لكامل  �ليقني  من  متني 
هذ� �ضع  .مثل  �لضعف،  شو�ئب 
�حياًنا للتأث� �لشيطاW� ..z يرتكب 

خطر   " يبقى   Wلذ� .هو  �ملعصية، 
 Wلذ� Fجمة �لشيطاt يقع فريسة F�
 F� غ�  .يتسلط.  عليه  يقبض  قد 
مثل  على  سلطته  ميا¢4   Fلشيطا�
.بعد  =ميا�م  ضعف  بسبب   iهؤال
 Fفإ .=ال  �ملعاصي،  بعض  �4تكاֲדم 
�هللا "  يتمتعوF �ماية  �يًضا   iهؤال

بد�ية �ألمر.
." هذ� =مياF� P= Ti �لفطرT �إلنسانية 
نقية طاهرT، حيث بني �هللا تعاP �نه 
ال َيضّل عن �لصر�» �لسوW =ال من 
.يتبع  �لنقية  فطرته  بنفسه  ُينّجس 
خطو�& �لشيطاF. .لقد �.ضح �هللا 
من  nخر   Fمكا  " �ملع¹  هذ�   �
�لقرFn �لكرمي بقوله ﴿.قد خاَ� َمن 
ال   W�  ..(١١ 6ّساها﴾(�لشمس: 
 Tلطاهر� نفسه  ُيفسد  من  =ال  َيهلك 

.يدفنها حتت تر�� �ملعاصي.

 * َ َ<ْجَمِعني َلَمْوِعُدُهْم  َجَهنََّم   َّ*+ِ.َ﴿
ِمْنُهْم   Cٍَبا ِلُكلِّ   Cٍْبَو�>َ َسْبَعُة  َلَها 

(٤٤ – ٤٥)  ﴾Hٌَمْقُسو Iٌُجْز

شر8 �لكلما5:
�ملو&  بعد  �لعقا�   4ُ�6 جهنم: 
�لتفصيل  ملزيد  (�4ِجع  (�ألقر�). 
4قم ٢٠ من  لآلية  �لكلما&   sشر
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تفس� سوT4 �لرعد).
.مكانُه  �لوعد؛  �ملوعد:  موعدهم: 

(�ألقر�).

:��لتفسـ
 Fnخر من �لقرn لقد .64 " موضع 
جهنم  على  �ملر�قبني   F� �لكرمي 
 ٣١ (�ملّدثِّر:  عشر  تسعة  عد6هم 
تسع   Fإلنسا�  "  F� -لك   .(٣٢.
حو�ّ¢ " �لو�قع، .=F كاF �ملشهو4 
��ا ¾س، .لكن لو �ضفنا =ليها ما 
kس به �حلر .�ل65 .�لوقت .�لثقل 
هذ�   i�L=  Qهنا. تسًعا.  لصا4& 
�حلو�¢ �لتسع �لظاهرT، تسع حو�¢ 
يصبح  .هكذ�  4.حانية،  �خر/ 
=ليها  نضيف  .عندما   ،١٨ عد6ها 
�لقوT �ملتحكمة فيها يصبح �ملجمو� 
.فق   Fإلنسا� يعمل  ١٩؛ .حني ال 
تعليما& هذ� �حلو�¢ �* ١٩ يضل 
 � �هللا  جعل  .قد  �لسبيل.   iَسو�
عد6 �ملر�قبني على جهنم �يًضا ١٩ 
تنبيًها  �حلو�¢،  هذ�  عد6  �سب 
ألصحا� �لناF� 4 سوi �ستخد�مهم 
 /6� Wذ� �لقو/ �لـ ١٩ هو �لذt

ֲדم =P هذ� �ملص�. 
�ما قولـه تعاt﴿ :Pا سبعُة �بو��﴾ 
فال يع° بالضر.F� T4 �بو�� جهنم 
�قل؛  .ال  �كثر  ال  بالضبط،  سبعة 

-لك �F عد6 �لسبع �. �لسبعني يع° 
 Bلتما�  .�  Tَلكثر�  - �لعر�  عند   -
.تا�  للر�غب  (�ملفر�6&  .�لكما* 

�لعر.¢، حتت "سبع"). 
�ما قولـه تعاP: ﴿لكل باٍ� منهم 
 Fسيكو �نه  فمعنا�   ﴾Bٌمقسو  iٌجز
سيئة  بكل  خا�  با�  �جلحيم   "
.سوR ُيدعى منه كل من �4تكب 
 F� �حلديث   "  64.. �لسيئة.  تلك 
 P= نظًر�  ©تلفة  �بو�ًبا  �يًضا  للجنة 
ِمن   Fكا من   F�. ©تلفة،  حسنا& 
 ،T6ُعي من با� �لصال Tهل �لصال�
.من كاF من �هل �جلها6 6ُعي من 
 :Wبا� �جلها6، .هلم جرًّ�. (�لترمذ

�ملناقب) 
.�ملر�6 من �جلزi هنا Áموعة من �هل 
�لنا4. .هكذ� فإF هذ� �آلية تساعدنا 
�لبعض  على تصحيح خطأ .قع فيه 
لد/ تفس� قوله تعاP إلبر�هيم عن 
�لطيو4 �أل4بعة ﴿` �ْجَعْل على كل 
 ..(٢٦١ :Tلبقر�)﴾�iًجبل منهن جز
حيث Lعمو� - بسبب .6.4 كلمة 
(جز�iً) - �F �هللا تعاP �مر =بر�هيم 
من   �iًجز يضع   ` �لطيو4   uِّميز  F�
حلمها �ملفر.B على كل جبل (�نُظر 
 F� مع   .(Wلبغو�. كث�  �بن  تفس� 
نفس  هو  �لطيو4   iجز�� من  �ملر�6 
 iجز�� من  �آلية  هذ�   " �4يد  ما 

على كل  َضْع  .�ملع¹:  �جلهنميني.. 
جبل طً�� من هذ� �لطيو4 �أل4بعة.

َ.ُعُيوٍ*﴾  َجنَّا5ٍ  ِفي   َ �ْلُمتَِّقني  َّ*+ِ﴿
(٤٦)

شر8 �لكلما5:
�َجلنة: �صُل �َجلنِّ ستُر �لشيi، يقا*: 
 Fجنَّه �لليُل: سَتر�. .�َجلّنُة: كل بستا
�أل�4.  بأشجا�4  يستر  شجر   W-
َجّنًة.   Tلساتر� �ألشجا4ُ  ُتسمَّى  .قد 
باجلنة  تشبيًها  =ما  �جلّنُة  .ُسّميت 
 ،Fَبو بينهما   Fكا  F=. �أل�4   "
�ل%  عنا  ِنَعَمها   Pتعا لَسْتِر�  .=ما 
تعَلم  ﴿فال   Pتعا بقوله  =ليها  �شا4 
�عٍني﴾   Tُقّر ِمن  ُ�خفَي tم  ما  نفٌس 

(�ملفر�6&).
 Pتعا قوله  من  �ملر�6  ليس  �لتفس�: 
�ملتقني   F�  ﴾Fعيو. جنا&   "  ﴿
.=منا   ،Fلعيو� ميا�   "  Fيعيشو
فيها  يسكنوF " جنا&  ��م  �ملع¹ 

.Fلعيو�
�لشياطني   F� هنا Pبّين �هللا تعا لقد 
كفرهم  بسبب   Fيدخلو  Rسو
هذ�   " tم  ستتمثل  �ل%  �جلحيَم، 
�حلسر�&   Fن�� شكل  على  �لدنيا 
 Tآلخر�  " .�ما   ،Wلدنيو� .�لعذ�� 
 F�. �لنا4؛  عذ��   T4صو فعلى 
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�ملؤمنني سيعيشوF " هذ� �لدنيا حتت 
.ستتفجر  .4عايته،  �هللا  4 ة  ظل 
 ،Bلعلو�.  R4ملعا�  Fُعيو قلوֲדم  من 
 Fشأ .فضًال..  4 ًة  سيزيدهم  مما 
 ،Wّبالر .تز6هر  تنمو  �ل%   Tلشجر�
.�ما " �آلخرT فسوR ُيعَطوF تلك 
 " ֲדا  ُ.عد.�  �ل%   Fَلعيو�. �جلناِ& 

nيا& عديدT من �لقرFn �لكرمي.

Nَِمِنـَني﴾   Hٍِبَسـَال ﴿�ْ&ُخُلوَهـا 
(٤٧) 

شر8 �لكلما5:
�لتسليم؛  من  �سٌم   :  Bلسال�  :Bسال
 Bلالنقيا6 .�لطاعة. .�لسال Bُالستسال�
�سٌم من ��اi �هللا لسالمته من �لنقص 

.�لعيب .�لفناi (�ألقر�).
قو*  من  هذ�   F� يبد.  �لتفس�: 
للمؤمنني  تقو*  ��ا   W� �ملالئكة.. 
�لدنيا ." �آلخرF� T �6خلو� "   "
 F� -لك  .�ألمن.   Bلسال� فيها  جنة 
حني  للمالئكة   Fيستجيبو �ملؤمنني 
حتّبهم  فلذلك  �خل�  على  حتفزهم 
.تبّشرهم  ֲדم،  .تستأنس  �ملالئكة 
� " شأ�م  يقر�4 �هللا  فرحانًة مبا 

من خ� .فضل.
 Pتعا قوله   " =ليه  �ملشا4   Bلسال�.
 :Fنوعا nِمنني﴾   Bٍبسال ﴿�6ُْخلوها 

�لسالB �لد�خلي .�لسالB �خلا4جي، 
 Bلسال�  P= T4شا=  ﴾Bفكلمة ﴿سال
 Fايتهم من كل حز  W� لد�خلي�
فهي  ﴿nمنني﴾  كلمة  .�ما  .قلق، 
=مياP= Ti �لسالB �خلا4جي �W جناִדم 

من تعذيب �لعد. .�ضطها�6.
 T4شا=  ﴾Bسال﴿ لفظ   F� كما 
مع  قطعه  قد   Wلذ� �هللا  .عد   P=
ِمن  قوًال   Bٌقوله: ﴿سال  " �ملؤمنني 
 Fكأ. 4حيم﴾(يس:٥٩)..   �4
 Fبأ �ملؤمنني   iهؤال تبّشر  �ملالئكة 
ا  �هللا تعاP قد قّد4 لكم سالًما خاصًّ
 Tمن عند�. ." هذ� 6ليل على شد
تعّلق �ملالئكة باملؤمنني حيث 5Éهم 
بأسر�  شأ�م   " �إلtية  بالقر��4& 

ما ميكن.
4سالة  �آلية  هذ�  لنا  حتمل  كما 

�ألمر من  ينـز*  ما �  بأنه  �خر/ 
�هللا بالسالB ال ميكن ألحد �F يتمتع 

باألمن .�لسكينة.
كما �F هذ� �جلملة =شاP= T4 فشل 
سيسعى  بأنه  ִדديد�   "  Fلشيطا�
�هللا   Fفكأ �ملؤمنني،   iإلغو� جاهًد� 
قد  ها  قائًال:  �ملؤمنني  يهنئ   �
�ملبا4كة   W4�6  P= �خً��  .صلتم 
 iهؤال مكائد  من  بالرغم  ساملني 

�لشياطني.

ِمْن  ُصُد.Qِِهْم  ِفي  َما  ﴿َ.َنَزْعَنا 
ُمَتَقاِبِلَني﴾    Qٍُسُر َعَلى  ِ+ْخَو�ًنا  ِغلٍّ 

(٤٨)

شر8 �لكلما5: 
ِغّل: َغلَّ صُد�4 ِغالًّ: كاF -� ِغشٍّ �. 

من عالمات اجلنة أن قلـوب أهلها تكون خالية من 
حقـد اآلخرين. مما يعI أنه لـن يدخل اجلنة إال َمن 
نزع من قلبه البغض واحلقد ضد أخيه املؤمن M هذه 
الدنيا. لذا فمن واجب Uاعتنا بل املسلمني Uيًعا 
أن ينتفعوا من هـذه الوصفة اإل�ية لدخول اجلنة، 
فال يكّنـوا M قلوبهم ضد أحد ِمـن غّل وال بغض.
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التقوى

ِحقٍد .ِضْغٍن. .�لِغّل: �لغّش .�ِحلقد 
(�ألقر�).

.هو:  سرير  �ع  �لسر4  ُسُر4: 
�ملِلك،  Éت  على  .يغلب  �لتخُت، 
عزُّ�  -هب  سرير�:  عن   *�L يقا*: 
�ملُلُك؛  �يًضا:  .�لسرير  .نعمُته. 

�لنعمُة؛ خفُض �لعيش (�ألقر�).

 :��لتفسـ
nخر  موضع   "  � �هللا  قا*  لقد 
 ﴾Fِجّنتا 4بِّه   Bََمقا  Rخا ﴿.ِلَمن 
للمؤمنني   F�  W�  ..(٤٧ (�لر ن: 
 " .جنة  �لدنيا   " جنة  جنتني: 
من  هنا  �هللا  -كر  .لقد   .Tآلخر�
 Fقلو� �هلها تكو F� عالما& �جلنة
خالية من حقد �آلخرين. مما يع° �نه 
لن يدخل �جلنة =ال َمن نز� من قلبه 
�ملؤمن "  �لبغض .�حلقد ضد �خيه 
هذ� �لدنيا. لذ� فمن .�جب �اعتنا 
من  ينتفعو�   F� �يًعا  �ملسلمني  بل 
�جلنة،  لدخو*  �إلtية  �لوصفة  هذ� 
ِمن  �حد  ضد  قلوֲדم   " يكّنو�  فال 

غّل .ال بغض.
.قولـه � ﴿على سر4 متقابلني﴾ 
 Fكو�م متحاّبني، أل P= يًضا يش��
�ملحبة هي �ل% جتعل �إلنساF �لس 
ليتمتع  لوجه،  .جًها  صاحبه  مع 

بالنظر =P 2يا�.
لقد 4كز �لقرFn �لكرمي - " �ماكن 
على   - ش�  .بتعب��&   Tكث�
جلو¢ �هل �جلنة على �لسر4، ليبني 
�F كل =نساF " �جلنة يكوF مبثابة 
�آلخرين  حكم  من  متحر�4ً  �ملِلك، 
ال   Wلذ� هللا  =ال  يومئذ  حكَم  ال   -=
 ،Fإلنسا� على  ثقًال  حكُمه  ميّثل 
طاعته   Fأل .شرًفا؛  عزًّ�  يزيد�  بل 
�حلرية   Fإلنسا� متنح  �ل%  هي   Pتعا
�حلقيقية. .قد �كد �هللا � على هذ� 
 Fnخر " �لقرn ملع¹ �يًضا " موضع�
﴿tم  �جلنة  �هل  عن  �علن  حيث 
يشاF.i﴾(�لنحل:٣٢)..  ما  فيها 
=ال  يتمنو�ا  �منية  من  ما  �نه  مبع¹ 

.�حد  كل   Fكأ. تتحقق،   Rسو.
.قانونه  ميا4¢ حكمه   Rمنهم سو
" �6ئرته �خلاصة به؛ .هذ� هو �ملُلك 

.�حلكم بعينه.

ُهْم  َ.َما  َنَصٌب  ِفيَها  ُهْم  َيَمسُّ ﴿ال 
ِمْنَها ِبُمْخَرِجَني﴾ (٤٩)

شر8 �لكلما5:
َنَصٌب: َنِصَب �لرجُل ينَصب َنَصًبا: 
�عيا. .َنِصَب " �ألمر: جّد .�جتهد 

(�ألقر�).

:��لتفسـ
 Fإلنسا�  F� هنا   � �هللا  لقد �خ5   

لقد ركز القرآن الكرمي - M أماكن كث[ة وبتعب[ات 
ليبني  السرر،  اجلنة على  أهل  - على جلوس   fش
أن كل إنسان M اجلنة يكون مبثابة املِلك، متحرًرا من 
حكم اآلخرين إذ ال حكَم يومئذ إال هللا الذي ال ميّثل 
ا وشرًفا؛ ألن  حكُمه ثقًال على اإلنسان، بل يزيده عزًّ
طاعته تعاu هي الs متنح اإلنسان احلرية احلقيقية. 
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�يًضا، .لكن  �جلنة  يعمل "   Rسو
من F� F.6 يشعر بالتعب �. �مللل، 
 F� لك- .iلتعب 6ليل على �لفنا� Fفإ
شعو4 �إلنساF بالتعب هو " �لو�قع 
من  �ستهلك  قد  �نه  طبيعي  حتذير 
كالشحم  �لنافعة  �خلاليا  بعض  بدنه 
يكّف   F�  Fآل� عليه   F�. غ��،   .�
عن �لعمل .يرتاs، �. يتنا.* بعض 
لقد  �لوقو6.  ببعض  ليتز.6   Bلطعا�
 F� �لطبية  �لكتب  �حد   " قر�ُ& 
�إلنساF يستهلك ماليني �خلاليا من 
قليًال.  يد�   Qّر�  F� مبجر6  جسمه 
فالشعو4 بالتعب بعد قليل من �لعمل 
6ليل على ضيا� �لكث� من طاقا& 
فثبت  تعوَّ�.   F� �ل% �ب  �جلسم 
فقد   F-=  .iلفنا� عالمة  �لتعب   F�
هم  َيَمسُّ ﴿ال  بقوله   Pتعا �هللا  �خ5 
فيها َنَصٌب﴾ �F �ألجساB لن تتحلل 

.iجلنة .بالتا¬ لن تتعر� للفنا� "
�جلنة   " �ننا  -لك  من  يتضح  كما 
نعّو� عن   F� نتغذ/ من �جل  لن 
للطاقا&   iفنا ال   -=  T6ملفقو� طاقتنا 
هناQ، بل سيكوF للغذ�i هناQ نفع 
nخر .هو �F يزيدنا طاقة على طاقة؛ 
.بتعب� nخر فإF خطو�تنا " �جلنة لن 
 P= ترجع �لقهقر/، بل ستمضي بنا

 .B�.على �لد Bألما�

منها  هم  ﴿.ما   � �هللا  قا*   `
عليهم   oيأ لن   W� مبخَرجني﴾.. 
�ملو& .ال �لفناi. -لك �F �لتعب هو 
 Fملو&، أل� P= Fيدفع باإلنسا Wلذ�
فشيًئا  شيًئا  ُتستهلك  �لبدنية  طاقاته 
=F� P تف¹ �ائيًّا؛ .مبا �F �جلنة خالية 
من �لتعب .�لنصب، فال مو& فيها 

.ال خر.� منها.
علًما �F �جلنة مقاB 4.حاz. مما ال 
شك فيه �F ِنعمها قد ُشّبهت بنعم 
هذ� �لدنيا على .جه �ملجاL .�لتمثيل، 
 F� ��ى من  ِنعمها   F� �حلق  .لكن 
 F� لو�قع�. .Fيستوعبها عقل �إلنسا
هذ� �آلية =منا تومئ =P حقيقة �خر/ 
�لدنيا   " Fلصاحلني يعانو� F� هي.
.لكنهم  �لشيطانية،  �tجما&  من 
هذ�  مثل  من   Fسيتخلصو �جلنة   "
 Fلعر�قيل متاًما، .ستنعم قلوֲדم بأما�
كامل من �W تعب .نصب، =- ليس 
مؤقت  .ال  �6ئم  خطر   W�  Qهنا

.Fلضر4 �لشيطا
�آلية  ֲדذ�  نستد*   F� ميكن  كما 
 Pجلنة ليست مكاًنا للكسا� F� على
يستجّموF فيها .يرتاحوF عاطلني، 
�يًضا؛   Fيعملو  Rهلها سو�  F= بل 
لو  عنهم  �لنصِب  لنفي  �6عي  ال   -=
� يكن هناW� Q عمل tم؟ فالذين 

يظنوF� F �جلنة مكاF للتمتع باألكل 
 F� عليهم   i°t� .�لعيش  �لشهي 
هذ�.  �خلاطئ  تفك�هم  يصّححو� 
 sصّر كما  �لعبو6ية   Bمقا �جلنة   F=
 " ﴿فا6ُْخلي  قوله   " بذلك  �هللا 
(�لفجر:  عباW6*  .�6ُخلي جن%﴾ 
 Fإلنسا� Lمنا �ر= W� ..(٣٠ .٣١
بعد   Pتعا �لكاملة هللا  �لعبو6ية   Bَمقا
�لعبد   F� .�لظاهر  �جلنة؛  6خولـه 
 F� يعمل، .ال �لس عاطًال. فثبت
�ملقاB �حلقيقي للعمل هو �جلنة حيث 

يص� �إلنساF كامًال " عبو6يته. 
�حلقيقية  �ملتعة   F� �يًضا  .�علمو� 
 Fإلنسا�  Fكو  " تكمن  =منا  للجنة 
�لقصو/ "   Tللذ�  Qد هنا� Rسو
من  متحر�4ً  ֲדا   Bسيقو �ل%  عبا�6ته 
تعب �لصر�� مع �ملشاعر �ل% تعرقله 
عن �لعباT6. .�لظاهر �F �إلنساF ال 
ميل .ال يتعب من �لعمل �لذW �د 

 .Tفيه �ملتعة .�للذ
�ملسلمني عموًما   F� �ملؤسف  .لكن 
يصّوF.4 �جلنة .كأ�ا 4�6 للمساكني 
عاطلني،  �هلهـا  يعيـش  حيـث 
Áّاًنا،  �ملأكوال&  بأشهى   Fيتمتعو.
مـن F� F.6 يطر6هـم منها �حد!

باهللا  =ال   Tقـو .ال  حـو*  ال 
�لعـلي �لعظيـم! 


