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 البلد الطيب

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟: )َواْلَبَلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج َنَباُتُه ِبِإْذِن َربِِّه(قصوُد بالَبَلِد يف قوله تعاىلَمما هو اْل

 

ِ  السَّطيِّ  لقول  عاىلىل:   إىل  الطَّوائُف األخرى ِتذهَب ِ ذر ِ  َواْلَبَلُد الطَّي ُب َيالتَّفسري ُُ َََبىلُعُ  ِب ْخرُر

ُُ إ الَّ ََِكًدا َكَذِلَك ََُصر ُف اآلَيىلِت ِلَقورٍم َيشرُكُرو َِ( أ َِّ البلَد الطَّي َب هو األرُض ب ،َرب ِ  َوالَِّذي َخُبَث اَل َيْخرُر

َِ لَقاخَل اليت جتمُع الكرميِة ِةرَبالتُّذاُت  َُ النَّبىلِت و، م فيهىل من الامل ُهَل ىلمَب ُلصريرِينَف، وَعالكث أ َِّ إخرا

 !فع النَّ عديُم قليٌل َبىلُعهىل ِةبَْخالسَّكىلألرض   َثُبوالذي َخ ،ِ َفِا ُةوغزاَر ُ سُنوُح ُعُ ثَرَك

أمَّىل حنُن الالويُّو َِ النُّصِيُّو َِ فنؤكُِّد أ َِّ اْلَماىلَِّ القرآَيََّة َأَجلُّ من الابىلَرِة، لذلَك َلَتِمُس مارفَة 

اإلشىلرِة اَطالًقىل من إجالِلنىل للكالم  اإلهلِّ  وَمَاىلَيِ  وَمَقىلِصِدِه. فىللبلُد أقَسَم بِ  ربُّ الاىلَلِمنَي بقول  عاىلىل: 

 (، واهلُل ال ُيقِسُم إالَّ بىللشَِِّّء الاظيم .َذا اْلَبَلِدال ُأْقِسُم ِبَه 

، وهذا (َوَهَذا اْلَبَلِد اأَلِمني من جهٍة أخرى أشىلَر اهلُل عاىلىل إىل سي دَىل رسول  اهلِل  ص( بقول :  

 اخلبيِث، ُسومبىل أ َِّ الطَّي َب عك .ياين أ َِّ اإلشريىلرَة بىللبلِد الطَّيِب واقاة  عل  سريي دَىل رسول  اهلِل  ص(  

 فىللذي َخُبَث هم إبليُس وأعبىلُعُ  الذيَن َجَيدوا اآليىلِت وأََكروهىل.

اىلىل، صريدُر عن األَبيىلِء والرُّسل  بِذ ِ  احلق  ع الذي َي مثىلُل علم  احلقىلئق هو  ِبي الطَّ البلِدوَبىلُت 

ُُ منهم إالَّ َََكُد التَّشريريبيِ  وا ىلحِبِ  إىل جيوِد لتَّاطيل ، الذي يؤد ي بصريريأمَّىل ُمَمث لو إبليَس اللَّانَي فال خير

ِب وهذا ممَتدٌّ يف كل  عصريٍر وممىل ٍِ، أل َِّ ُرُسَل احلق  هم مثىلُل البلِد الطَّي   .بدَل الشريُّكر  ِلَمارَفِتهىل  احلقىلئق 

مًَّة َيهرُدو َِ يف قول  عاىلىل:  َوَجَاْلَنىل ِمنرُهمر َأِئ إىل احلق و َِ هُدَي الذيَن ِةُة األئمََّثَرُهم َوإذر  ،يف كل  عصريريريريٍر

ُُ منهم ْخوشرُيبهىلِت التَّشبيِ  الذين ال يَ  َوُهم يف مواجهٍة ُمسريتمرٍَّة مع أصرييىلِب ِبَد   التَّاطيل    ِبَأمرر ََىل(، ر

 َََكُد الش رِك والكفر . إالَّ

قُع ال يطىلهرٍة أجسىلٍم وُمبىلركٍة أرواٍح والبدَّ من اإلشىلرِة إىل أ َِّ ُرُسريريريريَل احلق  هؤالِء ُهمر أصيىلُب 

 ُدَلالَب  :سريريالم اهلل علي اخَلصريريي    مدا َِبن َح احلسريريني عليهىل َََجٌس وال َدٌََس، بدليل  قول  سريريي دَىل 

 . وكذلَكِ ِليَكىل يف َهًبيمكىلًء وِط بواًل امداَدوَق صريريريفىلًء اَدمىل َماإلميىل ِ، كلَّ ِ بوِليف َق ُبي الطَّ هو البد ُِ ُبي الطَّ
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ضريريريىلِحهىل أي إي ؛(، وهم اْلُمَوكَّلو َِ بَتصريريريريِف اآليىلِتيهىلىلََِامن َم ُباِقُع واإلَكىلر  يوِداجُل أهل  هيىلكُل

صريريَّهم م من َامِة مارَفِتِ  اليت َخوعفصريرِييِلهىل وإاهىلر  َماىلَيهىل للمؤمننَي الذيَن َيشريريكرو َِ اهلَل عل  مىل آعىلُه

 بهىل عن أهل  النََّكِد واجليوِد.

لَتسُكَن  ،ُ اَزِماْل ِباِئَوَشبَتَْخلُِّصهىل من هىل ِتغىلَي بلوغ ر ُ  إىل حتقيق  سرُيُمو هىل و سري ُع ُةَبي الطَّ ىلألَفُسف

السَّمىلويَِّة  ِبىللكُتُك بعتمسَّ، واحلق  َلُسُرُع رِيوهَِّ لبلوغ  هذه الغىليِة َعتَّب .أل األعل َميف اْل ل هىل األوَّلَِّيَميف 

، َكم  الذي ال عشىلُبَ  فيِ وعأخُذ بىلْلُمي، للنَّبي نَي وعصديٌقللُمتفكِّريَن ى وذكَر للُموِقننَي عبصريرة  اليت فيهىل 

ىل َبَدَأُكمر َعُاوُدو َِ، َفر يًقىل  َكَم ، بدليل  قول  عاىلىل:داًلىل وَعدًقصريرِي عليهىل الن امُة تمَّعو صريريفيُةالتَّقََّق هلىل َيَتَتِل

إىل  ، عاودو َِِةريريريريريريريرَيبيثواخَل ِةَبي الطَّ م من األرض ُكَجكمىل أخَر؛ أي َهَدى َوَفر يًقىل َحقَّ َعَليره ُم الضريريريَّاَلَلُة(

 يِ .إل عىلَد ىلخبيًث أصُلُ  ن كىل َِوَم ي ،إل عىلَد ىلًبطي أصُلُ   ن كىل َِم، فَمُكم وأصوِلُكاهر َوَج

 

 َكتفِّ لادم اإلطىللة واهلل أعلم

 البىلحث الديين الالوي الدكتور أمحد أديب أمحد


