
اجمللد السابع والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان ١٤٣٥هـ  -أيار / مايو ٢٠١٤ م

٤

التقوى

 حضر# مر�d بش� �لدين �مو> ��د
�ملصلح �ملوعو> �

� rحلضر# �ملسيح �ملوعو> ��إلما� �ملهد tخلليفة �لثا�
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ِعِضَني﴾   	َ
�ْلُقْرَ َجَعُلو�  ﴿�لَِّذيَن 
(٩٢)

شر� �لكلما�:
 :Eيقا ، جَعلو�: ِمن معاt َجَعَل: َظنَّ
�ياها  ظنَّها   r� بغد�>  �لبصرَ#  جَعل 

.(fألقر�)
�لقطعة  �معناها  ِعضٍة  hُع  ِعِضني: 
من �لشيH ��جلزHُ منه، �هي مشتقة 
�تع¯  قَطعـها؛  �لعضاَ_:  َه  َعضَّ ِمن 
�يًضا �لكذfَ ِمن َعِضَه �لرجُل َيْعَضُه 
ِمن  �يًضا  �مشتقة  َكَذfَ؛  َعَضًها: 
عضا �لشيHَ يعُضو_ َعْضًو� �r فرَّقه 

.(fنُظر �ألقر�)

�لتفسـ�:
 �@? �* �ملع� �لثاt لـ ﴿ِعِضَني﴾ 
�نطباًقا  �ألكثر  هو  �ألكاxيب   r�
هنا، أل* كلمة ﴿جعلو�﴾ هنا تع¯ 
مع  �آلية  هذ_  من  فاملر�>  (ظّنو�)، 
فيما  �قتسمو�  �لذين  �َْنِذِ@  قبلها:  ما 
 iلشغب ضد�� �لفتنة   Eَعما� بينهم 
��لذين �عت��� �لقرa* �لكرمي µموعة 
من �ألكاxيب بأنه قد حانت ساعة 

عذ�ֲדم. 
¶يث  جلي  ��ضح  �ملع�  �هذ� 
|ّلصنا من كل �ملشاكل �ل� ��جهت 
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�ملفسرين.

ا  َ * َعمَّ ﴿َفَو1َبَِّك َلَنْسَأَلنَُّهْم َ&ْجَمِعني

َكاُنو� َيْعَمُلوَ	﴾ (٩٣، ٩٤)     
       

�لتفسـ�:
تعا� ﴿لَنسألّنهم﴾  قوله  �ملر�> من   
على  �آل*  تعا� سيحاسبهم  �هللا   *�

شر�@هم �يعاقبهم عقاًبا شديًد�.

َعِن  6ََ&ْعِر5ْ  ُتْؤَمُر  ِبَما  ﴿َفاْصَدْ; 

�ْلُمْشِرِكَني﴾ (٩٥)

شر� �لكلما�:
شقَّه؛  َصْدًعا:  صَدعه  فاصَدْ;: 
شقَّه  �قيل:  بنصفني؛  شقَّه  �قيل: 
كَشفه  �ألمَر:   gصَد يفتر�.   ��
�بّينه. صَدg باحلق �باحلجة: تكلم 
ֲדا ِجهاً@�. صَدg باألمر: �صاf به 
 gموضَعه �جاَهَر به مصرًِّحا. �صَد

.(fألقر�) ألمَر باحلق: َفَصَله�

�لتفسـ�:
 قد يكو* مع� هذ_ �آلية �* جاِهْرهم 
�ملسلمني،  �غلبة  ֲדالكهم  بقر�@نا 
تع¯  �قد  �ليو�،  بعد  تناقشهم  �ال 

- ��@? هذ� �ملع� �كثر �نطباًقا - 
عليك �* تستعد للحكم مبا �مرi �هللا 
به.. مبع� �ننا سو~ نتيح لك �آل* 
�لفرصة لتطبيق ما �نـزلنا_ �ليك من 
¶يث  كامًال  تطبيًقا   gلشر� �حكا� 
�كأ*  �لكفا@.  مبكائد  تكتر«  لن 
نبًأ عن ��جر#  �يًضا متّثل  هذ_ �آلية 

�لنبوية �قيا� �لد�لة �إلسالمية.

�لَِّذيَن   * �ْلُمْسَتْهِزِئَني   Aََكَفْيَنا ﴿Cِنَّا 

 Dََفَسْو 
َخَر َ Cَِلًها  َمَع �هللاَِّ  َيْجَعُلوَ	 

َيْعَلُموَ	 ﴾ (  ٩٦ �٩٧)

�لتفسـ�:
�لكرمي:  لرسوله  تعا�  �هللا   Eيقو  
 Hهؤال مع  للنقا¾  �آل*  >�عي  ال 
نر> على   *� نريد  �ملستهزئني، ألننا 
 ،Hلسما� من   بآيا �ستهز�ئهم 
ملن  ع�#  �علهم  عقاًبا  �نعاقبهم 
�كثر من xلك،  لن منهلهم  بعدهم. 
�لينا  �ساHִדم  على  نسكت  �لن 

�ملتمثلة = �Àاxهم �لشركاH معنا.
هذ� �لنبأ � يتحقق على نطا� قومي 
�ال بعد ��جر# �لنبوية حيث ُضربت 
غ�  ��ملسكنة؛  �لذلة  �لكفا@  على 
�يًضا   r<فر بشكل  حتقق  قد  �نه 
بصو@# مدهشة. فقد قاE �مد بن 

�سحا� عن عر�# بن �لزب� �* �ك� 
�ملستهزئني Áسة نفر.. �ألسو> بن 
�ملطلب، ��ألسو> بن عبد يغو«، 
بن   Âلعا�� �ملغ�#،  بن  ��لوليد 
�لطالطلة.  بن  ��حلا@«  ��ئل، 
 =  � �هللا   Eَسو@ ج�يل  فأتى 
بن  �ألسو>  بطن   �� شأSم ��شا@ 
 Hما بطنه   = فاجتمع  يغو«،  عبد 
بن  �لوليد  �ما  منه.   فما �صفر، 
@جله،   �� ج�يل  فأشا@  �ملغ�# 
مندمل،  قدمي  جر�  �ثر  ֲדا  �كا* 
�ما  فقَتله.  به  فانتفض  فُخد¾، 
�� �Áص  فأشا@  ��ئل  بن   Âلعا�
لـه  �ا@  على   Tفخر قدمه، 
�Áص   = فأصيب  �لطائَف،  يريد 
قدمه بشيH كالشوكة، فقَتلْته. �ما 
 �� فأشا@  �لطالطلة  �بن  �حلا@« 
@�سه، فُجر� @�سه جرًحا قَتله. �ما 
ج�يل  فأشا@  �ملطلب  بن  �ألسو> 
(تفس�   �ما فعمي  عينه،   ��
 iكفينا �نا  تعا�:  قوله  كث�،  �بن 

�ملستهزئني).
علًما �* هذ� مر�r �يًضا عن سعيد 
بن جب� �عكرمة، حيث قاE سعيد 
�* �حدهم هو �حلا@« بن �لطالطلة، 
بينما قاE عكرمة �Ãه �حلا@« بن 
 x� باختال~،  ليس  �لكنه  قيس، 
قاE �لزهرr �* �لطالطلة �مه، ��* 
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التقوى

قيًسا �بو_.

 Aَ1َُصْد َيِضيُق  َ&نََّك  َنْعَلُم  ﴿َ�َلَقْد 

ِبَما َيُقوُلوَ	﴾ (٩٨)

�لتفـس�:
 قوله تعا� ﴿مبا يقولو*﴾ ال يع¯ 
يتضايق  كا*   � �هللا   Eسو@  *�
 fلسبا� من  �لكفا@  به  يقابله  مما 
��لشتائم، ��منا هو �شا@# �� قوله 
تعا� ﴿�َعلو* مع �هللاَّ �َلًها aَخَر﴾، 
��ملر�> �ننا نعلم �نك - ملا تكّن لنا 
من حب بالغ - تضيق صدً@� �تتأ� 
� من >عا��هم �لوثنية، فاستبِشْر  جدًّ
على  سنقضي  ألننا  ��فَرْ�،  �آل* 

�لشرi �نوطد �لتوحيد.

ِمَن  6َُكْن  1َبَِّك  ِبَحْمِد  ﴿َفَسبِّْح 

اِجِديَن﴾ (٩٩) �لسَّ

�لتفسـ�:
�لتوحيد  �آل*  نوطد  سو~   r�  
�لذr هو �لغاية من بعثك، فعليك 
فرحًة  هللا  �لشكر   H�<�� بالتسبيح 
بتربية  عليك  معنا_:   �� �سر�ً@�؛ 
للعا�  يشّكلو*  ¶يث  �ملؤمنني 
�هللا  سبوحية  على  عمليًّا  برهاًنا 

��د_ �.
على  به  �هللا  خّفف  ما   gَ�@� ما 
كا*  �ل�  �آلال�  �طأ#  من  @سوله 

يعاجلها.

﴿�6َْعُبْد 1َبََّك َحتَّى َيْأِتَيَك �ْلَيِقني﴾ 
(١٠٠)

شر� �لكلما�:
�ليقني: ��dحُة �لشك �حتقيق �ألمر؛ 
 ،Eلعلُم �حلاصل عن نظر ��ستدال�
يقيًنا؛  �هللا  علُم  يسمى  ال  ��ذ� 

.(fألقر�) �ملوُ

�لتفسـ�:

 �ليقني قد يع¯ هنا �ملو؛ فكأ* 
�هللا تعا� يقوE لرسوله: عليك �آل* 
 ..�* تو�صل عبا># �هللا ح� �ملو
�حد  �آل*  يستطيع  لن  �نه  مبع� 
سو~  �ل�  �لغلبة   *�< �حليلولة 
تتمكن  �سو~  لإلسال�،  نكتبها 
Sاً@�  �حليا#  طيلة  @بك  عبا>#  من 
جهاً@� >�منا عرقلة �مضايقة، ألننا 
سو~ نستأصل شأفة هؤالH �لذين 

مينعونك من عبا>تنا.
مبعناها  هنا  �ليقني  يكو*  �قد 
�ملعر�~، ��ملر�>: عليك �* تعكف 
ز ح�  على عبا># �هللا بشكل مركَّ
تأÆ �لساعة �ل� ُ�عدَ ֲדا.. �كأ* 
�ليقني هنا تع¯ ظهو@ aثا@ �لساعة 
�إل�ي ال  �لوعد  �لعذ�f، أل*   r�
�ال  ��ضح  بشكل  حقيقته  تتجلى 
 �x� �نه  تعّلمنا  فاآلية  حتققه.  بعد 
قطع �هللا � لقو� بوعد فعليهم �* 
ينهمكو� = �لعبا># ��لدعاH بشكل 
خاÂ لكي �قق �هللا � �عد_ مع 

كل خ��ته �بركاته.
 dنه �و� �بًد�  غ� �* هذ� ال يع¯ 
لإلنسا* �لتها�* = �لعبا># = �يا� 
كا*   �  yلن�  *� xلك  �خر?، 
يعبد �هللا تعا� قبل نز�E هذ_ �آلية 
�يًضا. فاحلق �* �آلية �منا حتّثنا على 
�لعبا># �كثر من �ملعتا> = مثل تلك 

وقد َهـَرَأ بعُض احلمقى 
من أهـل البدعة فقالوا 
 Gأن هـذه اآليـة تعـ
أن  اإلنسـان  علـى  أن 
 Mإ العبادة   P يواصـل 
اليقني،  لـه  أن Uصل 
أما بعد ذلك فال حاجة 
!Mلـه بعبـادة اهللا تعا
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�أليا�. 
�هل  من  �حلمقى  بعُض  َهَرَ�  �قد 
�لبدعة فقالو� �* هذ_ �آلية تع¯ �* 
على �إلنسا* �* يو�صل = �لعبا># 
بعد  �ما  �ليقني،  له  �صل   *�  ��
�هللا  بعبا>#  لـه  حاجة  فال  xلك 

تعا�!
�حلق �* هؤالH �حلمقى ال يد@�* 
�* قو�م هذ� يشكل هجوًما على 
قو�م  أل*   ،�  Eلرسو� شخص 
 - يكن   �  yلن�  *� سيع¯  هذ� 
 �� باليقني  يتمتع   - باهللا   xلعيا��
ُ�مر  لذلك  �آلية،  هذ_   Eنز� حني 
يأتيه  ح�  �لعبا>#  يو�صل   *� هنا 
�مد  كا*   �x�  :Eقو�� �ليقني. 
@سوE �هللا � � يتيسر لـه �ليقني 
 - �جلاهلو*   Hهؤال يزعم  كما   -
�xلك @غم تشرفه بالنبو#، فكيف 

مـرة جـاء` أحد هـؤالء املبتدعـني وسـألG: إذا 
وصلت السفينة إM السـاحل فهل ينبغي لراكبها أن 
ينــزل عنها أم عليـه أال يcحها؟ فأجبُتـه: إذا كان 
لذلك البحر سـاحل ووصلت السفينة إليه فعليه أن 
ينــزل عنها، وأمـا إذا كان lًرا ال شـاطئ له، فإن 
ما يظنه الراكب سـاحًال فهـو ليس إال خدعة نظره، 
وحيثما ينـزل عن السـفينة يغرق. فُبهت الذي كَفر. 

ميكن �م �>عاH �حر�d �ليقني، ��* 
 xال حاجة �م �آل* �� �لعبا>#؟ نعو
 tHمر# جا !باهللا من هذ_ �خلر�فا
 �x� �سأل¯:  �ملبتدعني   Hهؤال �حد 
فهل  �لساحل   �� �لسفينة  �صلت 
عنها   Eينـز  *� لر�كبها  ينبغي 
 �x� فأجبُته:  ي�حها؟  �ال  عليه   ��

كا* لذلك �لبحر ساحل ��صلت 
�لسفينة �ليه فعليه �* ينـزE عنها، 
��ما ��x كا* ¶ًر� ال شاطئ له، فإ* 
ما يظنه �لر�كب ساحًال فهو ليس 
 Eينـز �حيثما  نظر_،  خدعة  �ال 
 rلذ� فُبهت  يغر�.  �لسفينة  عن 

كَفر. 

 * �* كنت جتهل �حلقيقة 2 تسعى �� معرفتها، فأنت �نسا* عاقل. �ما �* كنت 

تعر~ �حلقيقة 2 تسعى �� �خفائها �� تشويهها فأنت  قاتل.

.Eلك �ستخفا~ بالسائل ��ملسؤ�x *فال ُتِجْب، فإ iُسئل غ� �x� * Ÿ]Á
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