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التقوى

 حضر� مر=
 بش& 
لدين "مو1 �د

ملصلح 
ملوعو1 �


خلليفة 
لثا� حلضر� 
ملسيح 
ملوعو1 +
إلما8 
ملهد~ �

:§+A1 من

في �حا� �لقر��


حلجر) �Aسو)

﴿َلْو َما َتْأِتيَنا ِباْلَمَالِئَكِة ِ"ْ! ُكْنَت ِمَن 

اِ�ِقَني﴾ (٨) �لصَّ

شر3 �لكلمـا0:
لوما: حكى 
لنّحا§: "لوما" +"لوال" 
+"هال" +
حد. (تفس& 
لقرطã، حتت 


آلية) ºهذ

�لتفسـ5: 
 A+حلديث يد
 |
منذ عد� سوA ال يز

إلسال8   3�  �  ãلن
 1عو·  حو| 
سو¬ ينتصر Ç ´خر 
ملطا¬ ب�كة 
كال8  ألنه   ،� عليه  
لنا=|  
لوحي 
متسم مبز
يا كث&� «يث لن يستطيع 
فلم   .º&تأث �ما8  
لصمو1  
ملعاAضو3 
ميلك 
لكفاA جو
ًبا على }لك �ال �3 
+1ليلنا  "مد،  يا  äنو3  �نك   
قالو
�نك تقو| �3 
ملالئكة تنـز| عليك 
كذلك  
ألمر  كا3  +لو  بالوحي، 

ملالئكة نا=لًة  ºيًضا هذ� 
لنا§  لر�· 
عليك. +ما 1
مو
 ال ير+3 �~ ملك 
ينـز| عليك فهذ
 1ليل �3 
1عا � 
�صابتك  على  برها3  +بالتا�  +هٌم، 

باجلنو3.  

8ََما  ِباْلَحقِّ  ِ"الَّ  �ْلَمَالِئَكَة  ُنَنزُِّ=  ﴿َما 

َكاُنو� ِ"�Bً ُمْنَظِريَن﴾ (٩)

‡Ê’]fiÁ;flŸ;Ô\Å¬â’\
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شر3 �لكلما0:

حلق.  على  غَلبه  حقًّا:  حقَّه  �حلق: 
+حّق 
ألمَر: �ثبَته +�+جَبه؛ كا3 على 
على  +َقف  
خلَ�:  حقَّ  منه.  يقني 

ألمُر  
لباطل؛  ضد  
حلق: + حقيقته. 

ملوجو1ُ  
ملِلُك؛  
لعدُ|؛  
ملقضّي؛ 

ملوُ�؛  
لشّك؛  بعد  
ليقُني  
لثابُت؛ 


حلز8ُ (
ألقر£). 
 ،ºّخر� يَن:  
لدَّ  ºنَظَر� منَظرين: 
ُ�مهله   ~� 
ملعسَر  �ُنظر  كنت  يقا|: 


ألقر£).)

�لتفسـ5:
﴿ما  تعا�  قوله   Ç 
حلق﴾ ﴿ كلمة 
�ما  باحلق﴾  �ال  
ملالئكَة  ننـّز| 
 3�  1

ملر فيكو3  
حلق،  
لكال8َ   çتع

ملالئكة �منا تنـز| حاملًة +حي 
هللا 
لستم   Aلكفا
 �يها  +لكنكم  تعا�، 
تلّقي  �+ ممن يستحقو3  
ملرَسلني  من 

لوحي حÓ تشّرفكم 
ملالئكة بكال8 


هللا �.
  �+ تكو3 كلمة ﴿
حلق﴾ هنا مفر1 

ملالئكة   3�  1

ملر فيكو3   ،Mحلقو

�نسا3 مبا يستحقه  تنـز| على كل 
 éل
 
ملالئكة + 
لشر.   +� 
خل&  من 
ٍة، A مالئكة  "مد  على  تنـز| 
+هو 
لذ~ ميكن �3 ير
ها، +ال ميكن 

هللا  غضب  
ستحق  من  ير
ها   3�

�. �3 �ئمة 
لكفر هؤال  ستنـز| 

لé لن تنفعهم  £
عليهم مالئكة 
لعذ
ëAيتها شيًئا، �} ستأê لتهلكهم، +لن 

ُتْمِهلهم �كثر.
  +هذ
 ما حدÔ يو8 بدA �} نزلت 
بعض  A´ها  +قد   £

لعذ مالئكة 
+لكن  
لكشف،   �Aبصو  Aلكفا

برëيتها،   
ينتفعو  3� �م  كا3  ما 
هالكهم.  يو8  كا3  
ليو8  }لك  أل3 

ملالئكة  هشا8:  البن  
لنبوية  
لس&� )

(Aتشهد +قعة بد
 
  قد بّين 
هللا تعا� هنا �مًر
 هامًّا جدًّ
يكو3  
ملالئكة  كال8   3� +هو  �ال 
 3�  ìمبع 
إلنسا3..  لباطن  مطابًقا 
حالة  +فق  يكو3  �نسا3  كل  ��ا8 
قلبه. يظن 
لنا§ عموًما �ننا �}
 تلقينا 
 ،Aلكبا
��اًما فقد �صبحنا من �هل 
هللا 
+لكن هذ
 +حدº ال يكفي، أل3 كل 
فطرته  «سب  
إل�ا8  يتلقى  
حد +
شخص  هنا�  كا3  باطنه.  +حالة 
 �� êجلبلية يأ
سا}° من �هل 
ملناطق 
يقو8  +كا3  
لعمل،  عن  «ًثا  قا1يا3 
عموًما،  عندنا  
ملنـزلية  باألعما| 

خلليفَة  A+ألحيا3 يز
+كاÇ 3 بعض 

أل+| لسيدنا 
إلما8 
ملهد~ +
ملسيح 

ملوعو1 �، +كلما نصحه حضرته 
ال  
لصال�  قائال:  عليه   1ّA بالصال� 
حضر�   ºجد+ �يا8  +بعد   .çتالئم


ملسجد قائًما يصلي، +ملا  Ç خلليفة

 
فرÞ من صالته سأله 
خلليفة: ما هذ
يا فال3!؟ فأجابه: لقد تلقيُت 
لباAحة 
 ، 
حليو
3 +َصلِّ �يها  قْم  يقو|:  ��اًما 

� بد�� 
لصالَ�. 
+لذلك تر
 3� ميكن  ال   
هذ  3� 
لو
ضح +   
يكو3 من �لقا  
لشيطا3، بل �نه من 
+فق  كا3  +لكنه  يقيًنا،  
لرن  ��ا8 

لشخص. فال Aيب �3  
منـزلة هذ
بد  ال  بل  بشي ،  ليس  
إل�ا8  تلّقي 
من 
لنظر Ç نوعيته، لنر· هل �تو~ 

هللا  حب  عن  تعب&   ~� على  
إل�ا8 
لصاحب 
إل�ا8، �+ هل فيه ما يد| 

إل�ية  
حلضر�   Ç شأنه  عظمة  على 

�8 ال.
كما �ننا نعر¬ من 
آلية قانونا عاما 
يؤكد �3 
ملالئكة �منا تنـز| باحلق، 
 Ç يتفا+تو3  
ملؤمنني   3� 
لبديهي +
+منهم   î1أل
 فمنهم  
لدAجا�، 

ألعلى +منهم من هو نã مرسل من 
�يًضا  
ألنبيا    3�  ¯ تعا�.  
هللا  عند 
 3� شك  ال  ïتلفة.  A1جا�   ++{

لنبيني  خامت  على  تطَلق   ãلن
 تسمية 
+�ليا§  =كريا  على  تطَلق  كما   �

لسال8،  عليهم  +غ&هم  +يوسف 

السم   Ç 
شتر
كهم   3� كما  +لكن 

لدAجة، كذلك  Ç تسا+يهم çال يع
متاًما ال يتسا+· +حيهم Aغم �3 �م 
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التقوى

ينـز|  +�منا  مشتركة،  نبوية  صفًة 
A1جته  نã «سب  كل  على  
لوحي 

عند 
هللا تعا�. 
 Aالعتبا
  Ç 
ألمر   
هذ نأخذ  +حني 

لقائل: ملا}
 Ì تكن  |
جند حًال للسؤ

لسما+ية 
ألخر· كاإلجنيل   Aألسفا


لزبوA +غ&ها منقطعَة 
لنظ& + �
Aلتو
+
تعا�  
هللا   3� }لك  
لكرمي؟  كالقر´3 
قد جعل }لك 
لوحي مباAًكا «سب 
+مهماִדم،  
ألنبيا   �+لئك  A1جا� 
�ليهم  
هللا   òيفّو  3� ميكن  �} كيف 

لدAجة، + 
لنوعية  متفا+تة  �عماًال 
بينما ال يهيئ �م �سباًبا متفا+تة؟ من 

لبديهي �نه � سيهّيئ �م 
ألسبا£ 
+سيعيِّن  Aساالִדم،  مع  تتال 8   éل



لعّماَ| +فق نوعية 
ألعما|.

َلُه  8َِ"نَّا  ْكَر  �لذِّ ْلَنا  َنزَّ َنْحُن  ﴿ِ"نَّا 

َلَحاِفُظوَ!﴾ (١٠)
          

شر3 �لكلما0: 

آلية  كلما�   Íشر 
نظر ) �لذكر: 

(٧

�لتفسـ5: 

لذِّكر" 
لشرُ¬ +
لنصيحة. " �من معا

لذ~ ينطبق هنا. لقد  ìملع
+هذ
 هو 


لرسوَ|  معيِّرين  قبل  
لكفاA من  قا| 

لكال8  
�: يا �يها 
لذ~ نز| عليه هذ
فجا   ملجنو3،  �نك  
لعظيم  
ملشرِّ¬ 
�ال  بقوله:  تعا�  
هللا  من  عليهم  
لر1 

لكال8   
نّزلنا عليه هذ 
لذين  �نا Ëن 


ملشرِّ¬ 
لعظيم.

آلية تبلغ من 
لعظمة +
لر+عة  º3 هذ� 
«يث ��ا تشّكل مبفر1ها برهاًنا قويًّا 

لكرمي.  
لقر´3   Mصد على  ساطًعا 
 Óش  Mبطر 
لتأكيد  فيها   Aتكر لقد 
+ضم&   ،(3�) مثل:  ïتلفة   �
+1�+

لتوكيد،  +ال8  (نا)،  للجمع  
ملتكلم 
+ضم& 
ملتكلم للجمع (Ëن)، ¯ مر� 

لتوكيد. }لك �3  �خر· (�3) +ال8 
 � ãلن

ملعاAضني كانو
 سخر+
 من 
قائلني ﴿�نك ملجنو3﴾، فر1 
هللا � 
 ،�
عليهم مؤكد
 قوله بأAبعة توكيد
له  +�ّنا  
لذكر  نّزلنا  Ëن  ﴿�ّنا  فقا| 
�نزلنا  
لذين  Ëن  نعم،  حلافظو3﴾. 

لكال8 
ملشرِّ¬ حقًّا، +Ëن  
عليه هذ


لذين سنحمي هذ 
لكال8 حتًما. 
ها  
لكلماِ� +ما �شدَّ ºما �قو· هذ  

لذ~   Mَمليثا
  
هذ �جلَّ  +ما  +قًعا، 


هللا على نفسه! ºيأخذ
  õة �مر ´خر جدير باالنتباº +هو �نه 

لكفاA بتعي&هم  ºمن ضمن ما قصد

لعظيم  
لكال8   
هذ  3� هو   �  َّãلن


لذ~ تزعم �نه سيكو3 مدعا� لشر¬ 

معه  تنـز|   3� يتطلب  �Qع   Ìلعا

�يها  �نكم  عليهم  
هللا  فر1  
ملالئكة! 

ملالئكة  بنـز+|  تطالبو3  
حلمقى 
 

لوحي! �ال، فاعلمو
 �3 هذ 
مع هذ
ما  
لعظمة + 
لسمو  من  فيه  
لكال8 
«فظه  تتكفل  بذ
ִדا  
هللا   �Aقد öعل 
+Aعايته، +سنر· بعد }لك من 
لذ~ 

يتجاسر على "ا+لة 
إلسا � �ليه. 
حتفظ  ال  
ملالئكة   3�  çيع ال   
+هذ
 � 
هللا   8
1 ما  ألنه  
لكرمي،  
لقر´3 
حريًصا  +مالُكهم  سيدهم  هو  
لذ~ 
تقو8   3� باحلر~  فكم  حفظه  على 
 3� 
حلق + «فظه؛  �يًضا  
ملالئكة 
له  ﴿+�ّنا  بقوله   Aشا� قد   � 
هللا 
حلافظو3﴾ �� موضو¨ �ضاÇ، +هو 
مز
يا  على  �تو~  
لوحي   
هذ  3�
+"اسن خصوصية «يث �3 
ملالئكة 
�يًضا ال تقدA على حفظها +حر
ستها، 
بأنفسنا.  
ملهمة   ºلذلك سنتو� هذ+
ال شك �3 
ملالئكة تقو8 «ماية كل 
بنفسه ايَة  يتوّلى  شي ، +لكن 
هللا 
بعض 
ألشيا  ِحلكمة معينة، +
حلكمة 
ميّيز  
لذ~   MAلفا
 هي  هنا  
لكامنة 

لذ~ +  ،Aألسفا
 باقي  عن  
لقر´3َ 

سو¬ �شرحه لكم بعد قليل.

آلية 
لشريفة برها3 عظيم  º3 هذ�  

لقر´3 
لكرمي، +�3 كل   Mعلى صد
فيها  تدبر   
{� 
لتعصب  ُيعِمه   Ì من 
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1عا   من  ليست  ��ا   �A1� بأمانة 
�Qعني  كلهم  
ملفسرين   3� 
لبشر. 

لسوA� مكية بال  ºمتفقو3 على �3 هذ
 Ç بن هشا8 ��ا نزلت
خال¬. ف&· 


لسنة 
لر
بعة من 
لبعثة 
لنبوية.

ملستشرقني 
لغربيني تّو
قو3 عموًما  3�
ملخالفة 
ملفسرين 
ملسلمني فيما يتعلق 
 

خترعو +قد   ،Aلسو
 نز+|  بزمن 
لذلك ما يسّمونه Ç =عمهم "قاعد� 

لشها1� 
لد
خلية".. �~ �3 موضو¨ 

لسوA� نفسه يعّين =مَن نز+�ا. +قد 

لقاعد� لدAجة  º8 هذ

ستخد 
�سا +
��ا   Ç شك  من  هنا�  يبق   Ì �نه 
+�منا  
لد
خلية  
لقر´3  شها1�  ليست 

خلبيث.  باطنهم  خفايا  شها1�  هي 
عرفت  عندما   
كث& فرحت   çن� �ال 

ملستشرقو3  كتبه  ملا   éمطالع �ثنا  
 ºهذ Aعتبا

 من  ��م �يًضا ö Ìد+
 بدًّ
��ا  فيقو| س�ينجر:  مكية.   �Aلسو


لسنة 
لر
بعة من 
لبعثة. +�ما  Ç نزلت
 Ç لذ~ يعت� نفسه نابغة
A+1+يل- 
فإنه  
لقر´3-   Aسو ترتيب  موضو¨ 
هو 
آلخر قد +ضعها Ç ترتيبه للقر´3 
 �

لسنو  Ç نزلت   éل
  Aلسو
 بني 


أل+� من 
لبعثة. 
  +لكن نولدكه Ý (Noeldeke)تلف 
قليال، بناً  على 
لقاعد� 
خلاطئة نفسها 

لد
خلية،  
لشها1�  يسمو�ا   éل


فيقو|: 
١: مبا �3 
لسوA� تتحدÔ عن تعذيب 

لكفاA للمؤمنني فال ميكن �3 تكو3 


لفتر� 
أل+� من 
لبعثة.  Ç |مما نز
﴿يسّبح  لفُظ  فيها   1A+ لقد   :٢
 Ç ير1   Ì 
للفظ   
+هذ  ،﴾ºمد»

لبعثة  
ئل +�  Ç نزلت   éل
  Aلسو

تكو3   3� ميكن  فال  +عليه  
لنبوية، 


لسوA� من 
لفتر� 
أل+�. 

ملشركني)، ) كلمة  فيها  جا �   :٣
 Aلسو
+ֲדذ
 فال ميكن �3 تكو3 من 


أل+
ئل.
  ¯ يضيف قائال: +لكنها مكية 3+1 

لفتر�  
خر +�  Ç نزلت  حيث  Aيب 


ملكية.
لست هنا بصد1 ما �}
 كا3 نولدكه 
�Aيد  +�منا   ،º&غ  8� �Aيه   Ç مصيب 

لعصريني  
لباحثني   3� على  
لتأكيد 

لغربيني  من   8� 
لعر£  من    
سو
متفقو3 مع 
ملفسرين 
لقد
مى على �3 


لسوA� مكية.  ºهذ
 �

لسنو Ç فترضنا نز+�ا
 
  +�ما �}
�يًضا   
فهذ 
ملكية  
لفتر�  من  
ألخ&� 
ال يقلل من عظمتها شيًئا، أل3 تلك 
�حلك  من  كانت  كذلك  
لفتر� 
حيث  للمسلمني،  بالنسبة  
لظر+¬ 
�تباعه  مع   
"اَصًر  �  ãلن
 عاشها 
يتيسر   Ì+ طالب،   ÷� شعب   Ç

للمسلمني مال} �تمو3 به. +Ç تلك 

هللا  يقو|  
حلالكة  
لعصيبة  
لظر+¬ 

ملالئكة  تنـز|  أل3  1
عي  ال   :�

لقر´3، فإ3 
هللا تعا� }
ته سيتو�  
ֲדذ

ايته +
حلفاø عليه.
 º �شدَّ +ما  
لكال8َ   
هذ �جلَّ  ما  هللا، 
قوً�!! �3 
لذين يعرفو3 
للغة 
لعربية 
هم 
لذين ميكن �3 يدAكو
 جيًد
 مد· 
ْكَر  قو� قوله تعا� ﴿�ِنا Ëن نزَّْلنا 
لذِّ
+�نا له َلحافظو3﴾. �ليس غريًبا حقًّا 

ملسلمو3  كا3  
لذ~  
لوقت   Ç �نه 
فيه "اَصرين من قبل 
ألعد
  خائفني 

إلعال3   Aيصد حياִדم..  على 
 

لسما+~ �3 يا �يها 
لكافر+3، قومو
 Ç 
+ال تّدخر+
 +سًعا +ال تألو
 جهًد
فإنكم  
لقر´3،  Aسالة  على  
لقضا  

هللا  أل3  مر
مكم،   Ç  
تنجحو لن 
+حفظه.  ايته  يتو�  سو¬  تعا� 
  

لعد من  
لرغم  +على   -  
+هكذ
 ãلن
 
لشديد - يأê يو8 يتحرA فيه 
 ، 

ألعد  Aحصا من  +�صحابه   �
+�قق 
ال=1هاA، +تتكو3 حوله � 

لقر´3  اية  +تتم  عظيمة،  Qاعة 

حلماية   ºهذ  |
تز +ال  ينبغي،  كما 
قائمة �� يومنا هذ
، +ستظل �� يو8 
 ºهللا هذ

لدين! فانظر+
، هل كتب 
كتا£  أل~  
لنظ&  
ملنقطعة  
حلماية 

ùا+~ ´خر؟  (ُيتبع)


