وقوله تعاىل( :وُكونُوا مع َّ ِ ِ
اَّلل تعاىل حيث املؤمن
ني) يفي أو َّ
الصادق َ
ََ
َ
على أو يعيش ِف بيئة يكوو فيها الص سائ ا ،والرب مسيطرا ،فإو

سورة التوبة

(بسم هللا الرمحن الرحيم)

فساد البيئة الفكرية واخللقية يؤدي إىل عموم الفساد ،والبيئة الصاحلة،

﴿ يا أَيُّها الَّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
ذ
َ َ
اَّللَ
ين َ
َ
الص ِادقِ َني (﴾)111
َوُكونُوا َم َع َّ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

شرح الكلمات:

:

والفتور ،ساملة من املقاص السيئة ،مشتملة على الخالص والنية
يه ي إىل الرب ،وإو الرب يه ي إىل اجلنة.

أي اتقوا هللا بإتباع أوامره واجتناب نواهيه وكونوا من الصادقني ِف

نياهتم وأقواهلم وأعماهلم تكونوا مع الصادقني ِف اآلخرة مع النيب
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم وأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما وسائر النبيني
َ
والص يقني والشه اء والصاحلني.

والص

النفس فال يكذب على نفسه ،فيحسن عمله وهو

قبيح ،وال خي ع نفسه ،ومن الص

الخالص ِف كل ما يظهر

على لسانه ،فال خيادع وال ينافق ،وِف اجلملة الص
األخال الفاضلة ،والاَمياو الصحيح ،والعمل الصاحل.
2

وعلى أو يكونوا مع السابقني األولني من أصحاب رسول هللا الذين

كانوا صادقني ِف القول والعمل واجلهاد والطاعة هلل ورسوله.

وينتهي إليه ,والطريق لكسب

فالطريق للنجاح يب أ من الص

ذلك كله مع بارينا جل ِف عُاله.

هنى هللا عنه والبع عنه.
{وُكونُوا مع َّ ِ ِ
ني} ِف أقواهلم وأفعاهلم وأحواهلم ،الذين أقواهلم
الصادق َ
ََ
َ
ص  ،وأعماهلم ،وأحواهلم ال تكوو إال ص قا خلية من الكسل

ص

موجه للمؤمنني على سبيل حثّهم على مراقبة هللا وتقواه
فاخلطاب فيها ّ

كلها جيب أو تكوو مبنية على الص

َّ ِ
آمنُوا} باهلل ،ومبا أمر هللا بالاَمياو به،
ين َ
يقول تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
قوموا مبا يقتضيه الاَمياو ،وهو القيام بتقوى هللا تعاىل ،باجتناب ما

الصاحلة ،فإو الص

إليه ،وظهور الشر حيرض عليه.

القلوب يكوو بالص  ,والطريق لبذل اخلري واملوصل إليه يب اً
بالص  ,والطريق إىل الباري سبحانه وتعاىل مب أه الص  ،فحياتنا

َّ ِ
اَّلل} بِتَ ر ِك مع ِ
اصيه
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ ْ َ َ
ين َ
{يأيها الذ َ
الص ِ
ادقِني} ِِف ِْ
الاَميَاو َوال ُْع ُهود بِأَ ْو تَل َْمُموا الص
{وُكونُوا َم َع َّ
َ

املعىن المجايل

هتذب آحادها ،وجتعل الشر خيتفي واخلري يظهر ،وظهور اخلري ي عو

مالك

مع اجلميع ب ًء بأنفسنا وقبل

فال عوة لن تقوم إال بالص ومل تقم إال به ,وكذا أعمالنا التطوعية ال
ب أو تكوو على ص ٍ مع هللا ومع ِعباده

فال يكوو صادقا حقا حىت يص

-1فالص

ِف نواياه وأقواله وأفعاله وأحواله:

ِف النوايا ،طهارة القلب من شوائب العجب والرياء

-4والص

ِف األح وال ،وه و أعل ى درج ات الص

وج وهره الص

م ع هللا ِف أعم ال القل وب ك الخالص

واخلش ية والرج اء ،والتوب ة ،واحل ب والثق ة والتوك ل وغريه ا،
وهل ذا ك او أص ل أعم ال القل وب كله ا الص

هللا ،وأسلس س ل ه عماَمي ة الص

واألفعال.

ِف س ائر األق وال

فما هي التقوى؟
هي العمل بطاعة هللا ,على نور من هللا رجاء ثواب هللا ,وترك

معاصي هللا على نور من هللا ,خمافة عذاب هللا.

مثرات التقوى :

-1رمحة هللا تعاىل ِف ال نيا واآلخرة.
-2سبب لعوو هللا ونصره وتأيي ه.

 -3تبع ث ِف القل ب الن ور وتق وي بص ريته فيمي م ب ني
ما ينفعه وما يضره.

-4توسيع الرز وفتح ممي من اخلريات
-5التقوى ثواهبا اجلنة .

ونوازع الشر ودوافع األطماع واألحقاد .والقبال على هللا خملصا له

رضواو هللا رغبة ورهبة.

-8النجاة من النار.

بقلب سليم .ومنه الص

 -2والص

ِف األقوال ،يتجلى ِف التمام قول احلق ِف احل يث

والخبار عن الشيء على حقيقته من غري كذب وال تموير وال متويه.

والص

-3والص

هنا مطابقة الكالم للحقيقة والواقع.
ِف األفعال :انعكاس ص

النوايا ِف إخالص األعمال

واملعامالت ،كالرب بالقسم ،والوفاء بالعقود والعهود والوعود ،وأداء
األمانات ،وإتقاو األعمال ،وأداء األعمال الواجبة ،وإحساو
املعامالتِ ،ف غري ما هتاوو وال خ اع وال تقصري .وهو ما ي خل

ضمن املعىن السالمي للرب والحساو.
3

 ،فم ىت ص

املس لم ِف ه ذه األح وال ارتفع س نفس ه وعل س مكانت ه عن

-6ع م اخلوف واحلمو ِف ال نيا و االخرة.

ِف العمم على الطاعات وأفعال اخلري ابتغاء

،

-7تكفري الذنوب.

من مثرات الص :

-1راحة الضمري ،وطمأنينة النفس،

-2الربكة ِف الكسب ،وزيادة اخلري.
-3الفوز مبنملة الشه اء.
-4النجاة من املكروه.

 -5ﺍله ﺍية ﺇلى ﺍلبر ثم ﺇلى ﺍلجنة.

-6ﺍلفوﺯ برضى ﺍلله ثم ﺍلفوﺯ بجناﺕ تجرﻱ من تحتها ﺍألنهاﺭ
4

-11الص

الفوائ :
 -1وج وب التق وى والص
واألعمال.

ِف الني ات واألق وال واألح وال
وال خول ِف زم رة

 -2اق و األم ر ب التقوى م ع األم ر بالص

اَّلل تع اىل،
الص ادقني ألو التق وى ه ي ام تالء ال نفس ش ية َّ
والوقاية مما يغضبه وال يرضيه ،فهي وقاية من العذاب.

 :الثب ات عل ى دي ن هللا وش رعه ،وتنفي ذ أوام ره،

 -3الص

وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلّم.
-4مل ي ُق ِل هللا تع اىلُ :كونُ وا ص ِ
ادقِني !ب ل ق ال ُ ﴿:كونُ وا َم َع
َ
ُ
َ
َود َع ه ِف ه ذهِ اآلي ة ،لعلَّ ه يك و ُو ملَا ِف ال ُق وةِ
ِ
ِ
َّ ِ
ٍ
أ
ر
س
ل
﴾،
ني
ق
ُ
ّ َ ُ
الصاد َ
الص ِ
ِم ن التَّ أث ِري ِف ِ
س َم ن َس بَ َق َ
االس تِجابة ،ف إذا رأي َ
ك ِف ه ذا ِّ
ك ِالتِّب ِ
ِ
اع ِهم ِف َم ِ
ذهب
فس َ
ورأي َ
س ُحس َن َع اقبت ِهم نَش طَس نَ ُ
ِ
ِِ
الص ِ ِ
واالقت اء هبم.
ِّ
الص ِ
بالص ِ
ادقِني وقِلَّ تِ ِهم ونُ َرِهتِم نَ َّوهُ هللاُ هبِ م
اد ِ ِ ،لع َّمةِ َّ
-5التَّن ِويهُ َّ
للمت َِّقني .
وجعلَ ُهم َّ
َ
أئمةً ُ
عن واو الس الم ،وأس اس لش رائعه ِف االعتق اد
 -6الص
والعبادة واملعامالت ،وميماو الاَمياو واالستقامة ِف ت ين املسلم.

 -7الص

حتقيق ًا  ،وص
واألفعال .

-8الص

ِف ثالثة أش ياء ال ت تم إال ب ه :ص
الني ة ِف املقاص  ،وص

القل ب بالاَمي او

اجل وارح ِف األق وال

سبب للطمأنينة ،فإذا كذبس قذفس إىل قلبك الشك

والوس اوس ،وجلس س ِف وم وِف غم وم ،ق ال الن يب ص لى هللا

عليه وعلى آله وسلم( :دع ما يريبك -أي :ما تتشكك في ه -إىل

ما ال يريبك)

-1فاهلل سبحانه وتعاىل قال عن نفسه :وم ن أَص َ ُ ِم ن َِّ
اَّلل قِ ًيال
ََ ْ ْ
َ
[النساء ،]122:فهو سبحانه وتعاىل صاد فيم ا وع  ،وص اد
فيم ا أخ رب ،وص اد ِف ك ل ش يء س بحانه وتع اىل ،ول يس أح

أص

من هللا قيالً أب اً ،وليس أح أص
5

من هللا ح يثاً

دليل الاَمياو ولباسه ،ولبُّه وروحه كما أو الكذب بري

الكفر ونَ ْبتُه وروحه ،والسعادة دائرة مع الص
والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب.

والتص يق،

َّ
َ َ
َ ُ ُ
ادقِي
وكونوا مع الص ِ

َ

األمم على مر العصور
-11الص من األخال اليت أمجعس
ُ
واألزماو ،وِف كل مكاو ،وِف كل األدياو ،على الشادة به ،وعلى
اعتباره فضله ،وهو ُخلق من أخال السالم الرفيعة ،وصفة من

صفات عباد هللا املتَّقني ولذلك فق وصف هللا نبيَّه حمم ً ا صلى هللا

عليه وسلم بأنه جاء بالص  ،وأو أبا بكر وغريه من املسلمني هم
الصادقوو ،قال تعاىل ﴿ :والَّ ِذي جاء بِ ِّ ِ
ك ُه ُم
ص َّ َ بِ ِه أُولَئِ َ
الص ْ َو َ
َ
ََ
الْ ُمتَّ ُقو َو ﴾ [الممر.]33 :
-12الفوائ الع ي ة ،اليت تعود على الصادقني ِف ال نيا
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واآلخرة ،ومن ذلك:

 -1الص

أصل الرب.

-2انتفاء صفة النفا عن الصادقني.
-3تفريج الكربات

-4التوفيق لكل خري.

-5حسن العاقبة ألهله ِف ال نيا واآلخرة.
رز ص
-6أو الصاد يُ َ
-7ثقة الناس بالصادقني.

الفراسة

-8الربكة ِف الكسب.

-1استجالب مصاحل ال نيا واآلخرة.
-11التوفيق للخامتة احلسنة.
-11الثناء ِف املأل األعلى.
-13إو الص

وإنس ا ول ه دور ِف تنظ يم

مطل ب دي

عالق ة النس او م ع رب ه ونفس ه واآلخ رين ،والص اد ه و م ن

تتوافق نواياه وأقواله وأفعاله.،
وهللا اعلم

وصلى هللا على حمم وعلى اله وصحبه وسلم .
6

فوائد من تفسري سورة التوبة االية 111
هت ى وال تباع

وال تنسونا من صاحل دعائكم

َ
أعدها (عزمي إبراهيم عزيز)
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