* تفسي أضواء البيان ف تفسي القرآن /الشنقيطي )ت  1393هـ( مصنف و مدقق
ب ٱلْ َفلَ ِق {)(1
} قُ ْل أ ُ
َعوذُ بَِر ِّ
قال أبو حيان وغي:ه :الفلق فعل بعن مفعول أي مفلوق ،واختلف ف الراد بذلك.
فقيل :إنه الصبح يتفلق عنه الليل.
وقيل :الب والنوى.
وقيل :هو جب ف جهنم.
وقال بعض الفسرين :كل ما فلقه ا عن غي:ه ،كالليل عن الصبح ،والب عن النبت،
والرض عن النبات ،والبال عن العون ،والرحام عن الولد ،والسحاب عن الطر.
وقال ابن جرير :إن ا أطلق ول يقيد ،فتطيق كذلك كما أطلق.
والذي يظهر أن كل القوال ما عدا القول بنه جب ف جهنم من قبيل اختلف
التنوع ،وأنا كلها متملة ،قال ابن جرير على الطلق.
أما القول بنه جب ف جهنم ،فلم يثبت فيه نص ،وليست فيه أية مشاهدة يال عليها
للدللة على قدرة ا تعال ،كما ف الشياء الخرى الشاهدة.

والذي يشهد له القرآن هو الول ،كما جاء النص الصريح ف الصبح والب والنوى،
كقوله تعال:
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تَوَ ْق ِد ُير ٱل َْع ِزي ِز ٱل َْعلِ ِيم{
]النعام.[96-95 :
وكلها آيت دالة على قدرة ا ،وجاء ف حديث عائشة رضي ا عنها ف بدء الوحي،
وأنه صلى ا عليه وسلم ما كان يرى رؤي ،إل جاءت كفلق الصبح.
والفلق :بعن الصبح معروف ف كلم العرب.
وعليه قول الشاعر:
ي ليلة ل أنها بت مرتقبا

أرعى النجوم إل أن قدر الفلق

وقول الخر مثله وفيه :إل أن نور الفلق بدل قدر ،والواقع أنه ف قوة القسام برب
الكون كله يتفلق بعضه عن بعض.
} ِمن َش ِّر َما َخلَ َق {)(2

وهذا عام وهو على عمومه ،حت قال السن :إن إبليس وجهنم ما خلق.
وللمعتزلة ف هذ:ه الية كلم حول خلق أفعال العباد ،وأن ا ل يلق الشر ،وقالوا:
كيف يلقه ويقدر:ه ،ث يمر بلستعاذة به سبحانه ما خلقه وقدر:ه؟
وأجيب من أهل السنة :بنه ل مانع من ذلك ،كما ف قوله صلى ا عليه وسلم" :
أعوذ بك منك ".

وقد قال تعال:
}ٱلُ َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء{
]الرعد.[16 :

وتقدم للشيخ رحة ا تعال علينا وعليه ،مناقشة هذ:ه السألة ف مناظرة السفرائين
مع البائي ف القدر.
ومعلوم أن الخلوق ل يتأتى منه شيء قط إل بشيئة الالق ،وما تشاءون إل أن يشاء
ا.
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ِ
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} َومن َش ِّر غَاس ٍق إِ َذا َوقَ َ

الغاسق :قيل الليل ،لقوله تعال:
صلَ َة لِ ُدلُ ِ
ش ْم ِ
وك ٱل ل
س إِ َل غَ َس ِق ٱلْ لْي ِل{
}أَقِ ِم ٱل ل
]السراء.[78:

ووقب :أي دخل.
وعليه قول الشاعر:
إن هذا الليل قد

غسقا

واشتكيت الم والرقا

وقول الخر:
ي طيف هند قد أبقيت ل

أرقا

إذ جئتنا طارقا والليل قد غسقا

قال القرطب :وهذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيهم.
وقيل :الغاسق :القمر إذا كان ف آخر الشهر " ،لديث عائشة عند التمذي " أن
رسول ا صلى ا عليه وسلم قال لا :تعوذي من هذا فإنه الغاسق إذا وقب "
أي القمر.
وقائل هذا القول يقول :إنه أنسب لا ييء بعد:ه من السحر ،لنه أكثر ما يكون
عندهم ف آخر الشهر.

ونقل القرطب عن ثعلب ،عن ابن العراب ،أن أهل الريب يتحينون وجبة القمر ،أي
سقوطه وغيوبته.
وأنشد قول الشاعر:
أراحن ا من أشياء أكرهها

منها العجوز ومنها الكلب والقمر

هذا يبوح وهذا يستضاء به

وهذه ضمرز قوامة السحر

والضمرز :الناقة السنة ،والرأة الغليظة.
والصحيح الول :الذي هو الليل بشهادة القرآن.
والثان :تبع له ،لن القمر ف ظهور:ه واختفائه مرتبط بلليل ،فهو بعض ما يكون ف
الليل ،وف الليل تنتشر الشياطي وأهل الفساد ،من النسان واليوان ويقل فيه الغيث
إل ا.
وف الديث " :أطفؤوا السرج فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتم ليل " أي
الفأرة.
} وِمن َش ِر ٱلنلوَ لف َاث ِ
ت ِف ٱل ُْع َق ِد {)(4
َ
ّ
الراد به السحرة قطعاً ،سواء كان النفث من النساء كما هو ظاهر اللفظ ،أو من
الرجال على معن الماعات ،أو النفوس الشريرة فتشمل النوعي.

وأجع الفسرون :أنا نزلت ف لبيد بن العصم ،لا سحر رسول ا صلى ا عليه
وسلم ،ث أت:ه جبيل عليه السلم وأخب:ه.
وقد تقدم للشيخ رحة ا تعال علينا وعليه مبحث السحر وأقسامه وأحكامهوكل ما
يتعلق به ،عند الكلم على قوله تعال:
سِ
ث أَتَى{
} َولَ يُوَ ْفلِ ُح ٱل ل
اح ُر َح ْي ُ
]طه ،[69:من سورة طه ،ما عدا مسألة واحدة ،وهي حكم ما لو قتل أو أتلف شيئاً
بسحر:ه ،فما يكون حكمه ،ونوردها موجزة.
مسألة
ذكر ابن قدامة ف الغن رحه ا النوع السادس من أنواع القتل :أن يقتله بسحر يقتل
غالباً فيلزمه القود ،وإن كان ما ل يقتل غالباً ،ففيه الدية ا هـ.
وذكر النووي ف النهاج شرح مغن التاج للشافعية :التنبيه على أنه يقتل كذلك.
وذكر مثله ابن حجر ف الفتح :أن الساحر يقتل إذا قتل بسحر:ه.
تنبيه

يقع تثي السحر على اليوان كما يقع على النسان.
قال أبو حيان :أخبن أنه رأى ف بعض الصحراء عند البعض .خيطاً أحر ،قد
عقدت فيه عقد على فصلن أي جع فصيل ،فمنعت من رضاع أمهاتا بذلك ،فكان
إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إل أمه ف الي فرضع .ا هـ.
كما يقع السد أيضاً على اليوان ،بل وعلى الماد أي عي العائن تؤثر ف اليوان
ال.
والماد والنبات ،كما تؤثر ف النسان على ما سيأت إن شاء ه
} وِمن َش ِر ح ِ
اس ٍد إِ َذا َح َس َد {)(5
ّ َ
َ
اقتان السد بلسحر هنا ،يشي إل وجود علقة بي كل من السحر والسد ،وأقل ما
يكون هو التأثي الفي الذي يكون من الساحر بلسحر ،ومن الاسد بلسد مع
الشتاك ف عموم الضرر ،فكلها إيقاع ضرر ف خفاء،وكلها منهى عنه.
وقد أوضح فضيلة الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه ،أنواع السحر وأحكامه وأورد فيه
كلماً وافياً.
وقد ظهر با قدمنا :أن السد له علقة بلسحر نوعاً ما ،فلزم إيضاحه وبيان أمر:ه
بقدر الستطاع ،إن شاء ا.

أولً :تعريفه :قالوا :إن السد هو تن زوال نعمة الغي ،أو عدم حصول النعمة للغي
شحاً عليه با.
وقد قيدت الستعاذة من شر الاسد إذا حسد ،أي عند إيقاعه السد بلفعل ،ول
يقيدها من شر الساحر إذا سحر.
وذلك وا تعال أعلم :أن النفث ف العقد هو عي السحر ،فتكون الستعاذة واقعة
موقعها عند سحر:ه الواقع منه بنفثه الاصل منه ف العقد.
أما الاسد فلم يستعذ منه إل عند إيقاعه السد بلفعل ،أي عند توجهه إل السود،
لنه قبل توجهه إل السود بلسد ل يتأتى منه شر ،فل مل للستعاذة منه.
أما حقيقة السد :فيتعذر تعريفه منطقياً.
وتقدم للشيخ رحة ا تعال علينا وعليه أنه قال ف السحر :ل يكن تعريفه لفائه.
ومعلوم أن السد أشد خفاء ،لنه عمل نفسي وأثر قلب ،وقد قيل فيه :إنه كإشعاع
غي مرئي ،ينتقل من قلب الاسد إل السود ،عند ترقه بقلبه على السود ،وقد شبه
حسد الاسد بلنار ف قولم:
اصب على مضض السود

فإن صبك قاتله

كالنار تكل بعضها

إن ل تد ما

تكله
وقد أنكر بعض الفلسفة وقوع السحد ،حيث إنه غي مشاهد وهم مجوجون بكل
موجود غي شاهد ،كالنفس والروح والعقل.
وقد شوهدت اليوم أشعة ]إكس[ وهي غي مرئية ،ولكنها تنفذ إل داخل السم من
إنسان وحيوان ،بل وخشب ونو:ه .ول يردها إله مادة الرصاص لكثافة معدنه ،فتصور
داخل جسم النسان من عظام وأمعاء وغيها ،فل معن لرد شيء لعدم رؤيته.
تنبيه
قد أطلق السد هنا ول يبي السود عليه ،ما هو أنه كما تقدم زوال النعمة عن الغي.
وقد نبه القرآن الكري على أعظم النعمة الت حسد عليها السلمون عامة ،والرسول
صلى ا عليه وسلم خاصة ،وهي نعمة السلم ونعمة الوحي وتصيل الغنائم.
فأهل الكتاب حسدوا السلمي على السلم ف قوله تعال:
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والشركون حسدوا رسول ا صلى ا عليه وسلم على نعمة الوحي إليه ،كما ف قوله
تعال:
آت ُه ُم ل
ضلِ ِه{
ٱلُ ِمن فَ ْ
لاس َعلَى َمآ َ
س ُدو َن ٱلن َ
}أ َْم َْي ُ
]النساء.[54 :

والناس هنا عام أريد به الصوص ،وهو النهب صلى ا عليه وسلم ،كما ف قوله تعال:
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]آل عمران.[173 :

فالناس الول عام أريد به خصوص رجل واحد ،وهو نعيم ابن مسعود الشجعي.
وما جاء فيه السد عن نعمة متوقعة .قوله تعال:
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بَ ْل َكانُواْ لَ يَوَ ْف َق ُهو َن إِلل قَلِيل{
]الفتح.[15 :

فتبي بنص القرآن أن السد يكون ف نعمة موجودة ،ويكون ف نعمة متوقع وجودها.
تنبيه آخر

توجد العي كما يوجد السد ،ول أجد من فهرق بينهما مع وجود الفرق.
وقد جاء ف الصحيح " إن العي لق ".
كما جاء ف السنن " :لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العي ".
ويقال ف السد ،حاسد ،وف العي :عائن ،ويشتكان ف الثر ،ويتلفان ف الوسيلة
والنطلق.
فالاسد :قد يسد ما ل ير:ه ،ويسد ف المر التوقع قبل وقوعه ،ومصدر:ه ترق القلب
واستكثار النعمة على السود ،وبتمن زوالا عنه أو عدم حصولا له وغاية ف حطة
النفس.
والعائن :ل يعي إل ما يرا:ه والوجود بلفعل ،ومصدر:ه انقداح نظرة العي ،وقد يعي ما
يكر:ه أن يصاب بذى منه كولد:ه وماله.
وقد يطلق عليه أيضاً السد ،وقد يطلق السد ويراد به الغبطة ،وهو تن ما يرا:ه عند
الخرين من غي زواله عنهم.
وعليه الديث " :ل حسد ف اثنتي :رجل أته ا مال فسلطه على هلكته ف

الي ،ورجل أته ا ف الكمة فهو يقضي با بي الناس ".
وقال القرطب :روي مرفوعاً " الؤمن يغبط ،والنافق يسد ".
وقال :السد أول ذنب عصى ا به ف السماء ،وأول ذنب عصى به ف الرض،
فحسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل 1هـ.
تذير
كنت سعت من الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه قوله :إن أول معصية وقعت هي
السد ،وجر شؤمها إل غيها ،وذلك لا حسد إبليس أبان آدم على ما آت:ه ا من
الكرامات من خلقه بيديه ،وأمر اللئكة بلسجود له ،فحمله السد على التكب،
ومنعه التكب من امتثال المر بلسجود ،فكانت النتيجة طرد:ه ،عياذاً بل.
أسباب السد
وبتأمل القصة ،يظهر أن الامل على السد أصله أمران:
الول :ازدراء السود.
والثان :إعجاب الاسد بنفسه ،كما قال إبليس معللً لمتناعه من السجود:

}أ ََنْ َخ ْيٌ ِّم ْنهُ{
]العراف.[12 :
ث فصل معن اليية الزعومة بقوله:
} َخلَ ْقتَ ِن ِمن لن ٍر َو َخلَ ْقتَهُ ِمن ِط ٍ
ي{

]العراف ،[12 :ويلحق بذلك جيع السباب.

وقد ذكروا منها التعزز ف نفسه ،ول يريد لحد أن يرتفع عليه ،والتعجب بنه يعجب
بنفسه ،ول يرى أحداً أول منه ،والوف من فوات القاصد عند شخص إذا رآ:ه
سيستغن عنه ،وحب الرئسة من ل يريد لحد أن يتقدم عليه ف أي فن أو مال.
وذكرها الرازي نقلً عن الغزال.
ومن هنا ل نرى معجباً بنفسه قط ،إل ويزدري الخرين ويسدهم على أدن نعمة
أنعمها ا عليهم .عافاان ا من ذلك.
تنبيه
إذا كانت أول معصية وقعت هي حسد إبليس ببينا آدم على ما أنعم ا به عليه،
وجاء حسد الشركي لرسول ا صلى ا عليه وسلم على نعمة الوحي ،وحسد أهل
الكتاب للمسلمي على نعمة السلم ،وجاءت هذ:ه السورة ف أواخر القرآن ،فكأنا

جاءت ف أعقاب القرآن لتذكر السلمي بعظم نعمته عليهم وشدة حسدهم عليه،
ليحذروا أعداءهم الذين يكيدون لم ف دينهم ،من كل من النة والناس ،على ما
سيأت ف السورة بعدها والخية ،إن شاء ا.
مسألة
ف حكم من قتل أو كسر أو أتلف شيئاً بلعي
تقدم بيان ذلك ف حق السحر ،أما ف حق العي ،فقد قال ابن حجر ف فتح الباري
ف كتاب الطب ما نصه وقد اختلف ف جرين القصاص بذلك ،يعن بلعي.
فقال القرطب :لو أتلف العائن شيئاً ضمنه لو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر
ذلك منه ،بيث يصي عادة وهو ف ذلك كالساحر عند من ل يقتله كفراً1 .هـ.
ول يتعرض الشافعية للقصاص ف ذلك بل منعو:ه ،وقالوا :إنه ل يقتل غالباً ول يعد
مهلكاً.
وقال النووي ف الروضة :ول دية فيه ول كفارة ،لن الكم إنا يتتب على منضبط
عام دون ما يتص ببعض الناس ف بعض الحوال ،ما ل انضباط له ،كيف ول يقع
منه فعل أصلً ،وإنا غايته حسد وتن لزوال نعمة.

وأيضاً ،فالذي ينشأ عن الصابة بلعي حصوله مكرو:ه لذلك الشخص ،ول يتعي
ذلك الكرو:ه ف زوال الياة ،فقد يصل له مكرو:ه بغي ذلك من أثر العي1 .هـ.
ول يعكر على ذلك إل الكم بقتل الساحر ،فإنه ف معنا:ه ،والفرق بينهما عسي.
ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم :أنه ينبغي للمام منع العائن إذا عرف بذلك من
مداخلة الناس ،وأنه يلزمه بيته ،فإن كان فقياً رزقه ما يقوم به ،فإن ضرر:ه أشد من
ضرر الذوم الذي أمر عمر رضي ا عنه بنعه من مالطة الناس ،وأشد من ضرر الثوم
الذي منع الشارع آكله من حضور الماعة.
قال النووي :وهذا القول صحيح متعي ،ل يعرف عن غي:ه تصريح بلفه1 .هـ .من
فتح الباري.
وبتأمل قول القرطب والنووي بدقة ل يوجد بينهما خلف ف الصل ،إذ القرطب يقيد
كلمه با يتكرر منه بيث يصي عادة له.
والنووي يقول :إنه ل يقتل غالباً ،وعليه فلو ثبت أنه يقتل غالباً وتكرر ذلك منه ،فإنه
يتفق مع كلم القرطب تاماً ف أن من أتلف بعينهوكان معتاداً منه ذلك فهو ضامن،
وهذا معقول العن ،وا تعال أعلم.

وعند النابلة ف كشاف القناع ما نصه :والعيان الذي يقتل بعينه.
قال ابن نصر ا ف حواشي الفروع :ينبغي أن يلحق بلساحر الذي يقتل بسحر:ه
غالباً ،فإذا كانت عينه يستطيع القتل با ويفعله بختيار:ه وجب به القصاص 1هـ.
مسألة
بيان ما تعال به العي
لا كان السد أضر ما يكون على النسان ،والصابة بلعي حق ل شك فيها وجاء
فيها " :لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العي ".
وحديث " :إن العي لق " فقد فصلت السنة كيفية اتقائها قبل وقوعها ،والعلج
منها إذا وقعت.
وذلك فيما روا:ه مالك ف الوطأ وغي:ه من الصحاح ،ف حديث سهل بن حنيف،

وبوب البخاري ف صحيحه بب رقعة العي ،وذكر حديث " عائشة أنا قالت" :
أمرن النلب صلى ا عليه وسلم ،أو أمر أن يستقي من العي " ".
وعقد مالك ف الوطأ ببً بعنوان " الوضوء من العي " وبب آخر بعد:ه بعنوان " الرقية
من العي "  ،وساق حديث سهل بتمامه وفيه بيان كيفية اتقائها وعلجها ،ولذا

نكتفي بيراد:ه لشموله.
قال " :عن ممد بن أب أسامة بن سهل بن حنيف أنه س ع أبه يقول :اغتسل أب
سهل بن حنيف بلرار فنزع جبة كانت عليه ،وعامر بن ربيعة ينظر ،قال :وكان

سهل رجل أبيض حسن اللد ،قال :فقال له عامر بن ربيعة :ما رأيت كاليوم ول
جلد عذراء ،قال :فوعك سهل مكانه واشتد وعكه ،فأُوت رسول ا فأُخب أن
سهل وعك وأنه غي رائح معك ي رسول ا ،فأته رسول ا صلى ا عليه

وسلم فأخبه سهل بلذي كان من أمر عامر ،فقال رسول ا صلى ا عليه
وسلم " :علم يقتل أحدكم أخاه ،أل بركت ،إن العي حق ،توضأ له فتوضأ له

عامر ،فراح سهل م ع رسول ا صلى ا عليه وسلم ليس به بس " ".

وساق مرة أخرى وفيه ،فقال صلى ا عليه وسلم " هل تتهمون له أحداً؟ قالوا :نتهم
عامر بن ربيعة ،قال :فدعا رسول ا صلى عليه وسلم عامراً فتغيظ عليه ،وقال" :

علم يقتل أحدكم أخاه ،أل بركت ،اغتسل له " ،فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه
وركبتيه وأطراف رجليه ،وداخل إزار:ه ف قدح ث صب عليه فراح سهل مع الناس ،ليس
به بس ".
فهذ:ه القصة تثبت قطعاً وقوع العي ،وهذا أمر ممع عليه من أهل السنة وسلف
المة ،كما أنا ترشد إل أن من برك ،أي قال :تبارك ا.

كبت ،أي يقول :ا أكب ثلثً ،فإذن ذلك يرد
وف بعض الروايت لغي مالك :هله ه
عي العائن.
كما جاء ف السنة " أن الدعاء يرد البلء " فإذا ل تدفع عند صدورها وأصابت ،فإن
العلج منها كما جاء هنا توضأ ،واللفظ الخر " :اغتسل له ".

وقد فصل الراد بلغسل له :أنه غسل الوجه واليدين أي الكفي فقط ،والرفقي
والركبتي والقدمي وطرف الزار الداخلي ،ويكون ذلك ف إانء ل يسقط الاء على
الرض ،ويفرغ هذا الاء على الصاب من اللف ويكفؤ الانء خلفه.
وقد ذكرها مفصلة القاضي الباجي ف شرح الوطأ فقال :وروي عن يىي بن يىي عن
ابن انفع ف معن الوضوء الذي أمر به رسول ا صلى ا عليه وسلم فقال :يغسل
الذي يتهم بلرجل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة إزار:ه ،وقال :ول يغسل
ما بي اليد والرفق ،أي ل يغسل الساعد من اليد.
وروي عن الزهري أنه قال :الغسل الذي أدركنا علماءان يصفونه :أن يؤتى العائن بقدح
فيه ماء ،فيمسك مرتفعاً من الرض فيدخل فيه كفه فيمضمض ،ث يجه ف القدح،
ث يغسل وجهه ف القدح صبة واحدة ،ث يدخل يد:ه اليسرى فيصب با على كفه
اليمن ،ث يدخل يد:ه اليمن فيصب با على ظهر كفه اليسرى صبة واحدة ،ث يدخل
يد:ه اليسرى فيصب با على مرفقه الين ،ث يدخل يد:ه اليمن فيصب على مرفقه
اليسر ،ث يدخل يد:ه اليسرى فيصب با على قدمه اليمن ،ث يدخل يد:ه اليمن

فيصب با على قدمه اليسر ،ث يدخل يد:ه اليسرى فيصب با على ركبته اليمن ،ث
يدخل يد:ه اليمن فيصب با علىركبته اليسرى ،كل ذلك ف قدح ث يدخل داخلة
إزار:ه ف القدح ول يوضع القدح ف الرض ،فيصب على رأس العي من خلفه صبة
واحدة ،وقيل :يغتفل ويصب عليه ،أي ف حالة غفلته ،ث يكفأ القدح على ظهر
الرض وراء:ه.
وأما داخله إزار:ه :فهو الطرف التدل الذي يفضي من مأزر:ه إل جلد:ه مكانه ،إنا ير
بلطرف الين على اليسر ،حت يشد:ه بذلك الطرف التدل الذي يكون من داخل.
اهـ.
وما يرشد إليه هذا الديث تغيظه صلى ا عليه وسلم على عامر بن ربيعة.
يبي شناعة هذا العمل،
وقوله صلى ا عليه وسلم " :علم يقتل أحدكم أخاه " ما نِ

وأنه قد يقتل.

وما ينبغي مراعاته من كل الطرفي من ابتلى بلعي ،فليبارك عند رؤيته ما يعجبه لئل
يصب أحداً بعينه ،وليل تسبقه عينه.
وكذلك من اتم أحداً بلعي ،فليكب ثلثً عند توفه منه .فإن ا يدفع العي بذلك.
والمد ل.

وقد ذكروا للحسد دواء كذلك ،أي يداوي به الاسد نفسه ليستيح من عناء السد
التوقد ف قلبه النغص عليه عيشه الالب عليه حزنه ،وهو على سبيل الجال ف
أمرين.
العلم ث العمل والراد بلعلم هو أن يعلم يقيناً أن النعمة الت يراها على السود ،إنا
هي عطاء من ا بقدر سابق وقضاء لزم ،وأن حسد:ه إي:ه عليها ل يغي من ذلك
شيئاً ،ويعلم أن ضرر السد يعود على الاسد وحد:ه ف دينه لعدم رضائه بقدر ا
وقسمته لعباد:ه ،لنه ف حسد:ه كالعتض على قوله تعال:
} َْن ُن قَ َس ْمنَا بَوَ ْيوَنَوَ ُه ْم لم ِعي َشتَوَ ُه ْم ِف ٱ ْلَيَ ِاة ٱل ُدنْوَيَا{
]الزخرف ،[32 :وف دنيا:ه لنه يورث السقام والحزان والكآبة ونفرة الناس منهم
ومقتهم إي:ه ،ومن وراء هذا وذاك ،العقاب ف الخرة.
أما العمل فهو ماهدة نفسه ضد نوازع السد ،كما تقدمت الشارة إليه ف
السباب ،فإذا رأى ذا نعمة فازدرته عينه ،فليحاول أن يقدر:ه ويدمه.
وإن راودته نفسه بلعجاب بنفسه ،ردها إل التواضع وإظهار العجز والفتقار.
سولت له نفسه تن زوال النعمة عن غي:ه ،صرف ذلك إل تن مثلها لنفسه.
وإن ِ
وفضل ا عظيم.
وإن دعا:ه السد إل الساءة إل السود ،سعى إل الحسان إليه ،وهكذا فيسلم من

شدة السد ،ويسلم غي:ه من شر:ه.
وكما ف الثر " :الؤمن يغبط ،والنافق يسد ".
نسأل ا العافية والعافاة.

