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 حضر	 مر�² بش$ �لدين �مو/ �د
�ملصلح �ملوعو/ �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد� �

:Û':/ من

في �حا� �لقر��

(سو:	 �حلجر)


َبَمـا َيَو�ُّ �لَِّذيـَن َكَفُر�� َلْو ُ﴿

َكاُنـو� ُمْسـِلِمني﴾ (�آلية: ٣)

شر0 �لكلمـا.: 
) '(ما). '(ُ:¾)  
مبا: صله: (ُ:¾َّ
حرُ±   ( َّ¾:ُ)' 'Ìفَّف.   / يشدَّ
للكوفيني،  خالًفا  �سمٌ،  ال  جرٍّ 
ال  �لتقليُل  �ملشهو:   ¤ 'معناها 
�لتكثُ$. 'قا, بو عبد �هللا �لر��²: 
هنا� ALا½ لد@ �لعلما° على ¶ا 
ير�¨  ما  'هذ�  للتقليل.  موضوعة 
ير'@  'لكن  يًضا.  �لزËشر� 
¶ا للتكث$.  åعن سيبويه '�لزجا
'قا, Áخر'L :1¶ا ال تفيد تقليًال 
 QثباL ±ُال تكثً$�، بل هي حر'
�ملحيط،  '�لبحر  �لعر¾،  (لسا1 

'�لكشا±، '�لر��²).
�لو�قع 1 كلمة ﴿:مبا﴾ تفيد هنا 
بكو¶ا  قالو�  �لذين  أل1  �لتكث$، 
 çلوها هنا مبع'ّللتقليل يًضا قد 

�لتكث$. (�نظر لسا1 �لعر¾)
'هنا� �ختال± Áخر بني �لنحويني 
تفيد �ملستقبل  :( حو, كلمة (ُ:¾َّ
¶ا  ير'1  '�ألكثر  �ملاضي؟   6
 ,'ّ 'لذلك  �ملاضي،  Lال  تفيد  ال 
 (َّ/'َ)  çمبع ﴿يوّ/﴾  كلمة  هؤال° 
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مستقبًال  بوقوعه  �هللا   \Ì ما  أل1 
فإنه سيتحقق حتًما 'كأنه حقيقة 

قد ثبت 'قوعها ¤ �ملاضي. 
  'لكن �لبحث يد, على ¶ا تفيد 
هند ²'جة  قالت  يًضا.  �ملستقبل 

è سفيا1:

يا ُ:¾َّ قائـلٍة غـًد� 
               يا Xـف 6 معـا'يه

'قا, سليم �لقش$�:
'معتصٍم باُجلنب ِمن خشية �لر/@

      س$/@، 'غا²ٍ مشفٍق سيؤ'ُ¾
      (�لبحر �ملحيط)

 
تديََّن  �لرجُل:  سلَم  مسلمني: 
�هللا:   KL مَر¨  سلَم  باإلسال6. 

سّلَمه.

�لتفســ4:
هنا� �ختال± بني �ملفسرين حو, 
فقا,  هذ¨،  �لكفا:  منية ُ ²من 
منيتهم  عن  يع\'1  L¶م  �لبعض 
'قا,  �ملسلمني،  غلبة  عند  هذ¨ 
يو6  سيحد�  هذ�   1L �آلخر'1 
بأ¶م  غ$هم  قا,  بينما  �لقيامة. 
�²/ها:  كل  لد@  �لك  يو/'1 

Ýققه �ملسلمو1 (فتح �لبيا1).
نه ال بأÛ ֲדذ� �ملعç، أل1  @:'
 1'/ غَ$¨  يعا/�  حني  �إلنسا1 
يفعلو1  �لكفا:  كا1  كما  م\:- 
كلما  يتحسر  فإنه   -  �  Êبالن
'يقو,:  �²/هاً:�،  خصمه  Ýقق 
لو ¸ ناصب هذ� �لشخص �لعد�° 
�لعر¾  يكن   ¸  .J خ$�  لكا1 
يعا/'1 �لنL � Êال حسًد� فقط، 
غ$   Q�²جناL حقق  حينما  'لكنه 
'Lمنا  Ýسد'نه  يعو/'�   ¸ عا/ية 
ليتنا  حسر	:  بكل  يقولو1   �'بد
فمثال  مسلمني.  'كنا  نعا:ضه   ¸
معركة   ¤ ُيقَتلو1  كانو�  حينما 
 1بد: فال بد ¶م كانو� يتمنو1 
 1 غر'  فال  مسلمني.  كانو�  لو 
نفسهم  يقولو1 ¤  �لكفا: كانو� 
 Q�:نتصا� عند  حسر	  بكل 
مسلمني.  كنا  ليتنا  يا  �ملسلمني: 
قوًال  �لكرمي   1Áلقر� سجل  لقد 
صرÝًا كهذ� للمنافقني، 'ال شك 
1 هذ¨ كانت حالة �لكفا: يًضا، 

فهذ� مر طبيعي ال ميكن Lنكا:¨.
1 لآلية معÁ çخر يًضا ¸  @:'
�ملفسر'1 أل¶م يهتمو1  Lليه  ينتبه 
�لظاهر	   1Áلقر� مبحاسن  عموما 
 ،Qمعجز�' 'بالغة  فصاحة  من 
'قلما يتحدثو1 عن �اسنه �لباطنة 
من تعاليم سامية 'معا:± عالية. 
ك\ /'�عي نـز',  1 @: ïنL
�لقر1Á هو تعاليمه �لكاملة '�لر�ئعة، 
 Kليها ¤ قوله تعاL $ش'هي �ل� ُ
'هي  �لكتا¾﴾،   QياÁ ﴿تلك 
 � Êل� كا1 �لكفا: يغبطو1 �لن�
�اسن  برßية  ¶م   çمبع بسببها، 
يتمنو1  كانو�  �إلسالمية  �لتعاليم 
حصل  لقد  مسلمني.  يكونو�   1
هذ� منهم مر�:� ¤ �ملاضي 'سو± 

يتكر: ¤ �ملستقبل يًضا.
قا,  يهو/يًّا   1 �حلديث   ¤  /:'
لسيدنا عمر �: Áيٌة ¤ كتابكم 
�ليهو/  معشَر  علينا  لو  تقَر'¶ا 
عيًد�!  �ليو6  �لك  الñذنا  نزلْت 
قا,: � Áية؟ قا, ﴿�ليو6 كملُت 

*'نصُّ �حلديث هو: "قـا,: :جل من �ليهو/ لُعمر: يا م$ �ملؤمنني، لو 1 علينا نزلت هذ¨ �آلية: 
﴿�ليو6 كملُت لكم /ينكم 'متمُت عليكم نعم� ':ضيُت لكم �إلسال6 /يًنا﴾ الñذنا �لك �ليو6 
عيـًد�! فقا, عمر: �L ألعلم �َّ يو6 نزلْت هـذ¨ �آلية. نزلْت يو6َ عرفة ¤ يوA 6عة."(�لبخا:�: 

كتا¾ �العتصا6، با¾ �العتصا6 بالكتا¾ '�لسنة) 
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لكم /ينكم 'متمُت عليكم نعم� 
/يًنا﴾.  �إلسال6  لكم  ':ضيُت 
فقا, لليهو/�: كا1 لنا ¤ �لك 
�ليو6 عيد�1: عيُد يو6 عرفة 'عيُد 

�جلمعة. 
'¤ :'�ية خر@ 1 يهو/يًّا قا,: 
يتر�   ¸ شرعكم   1 �ملحّير  من 
جانًبا من جو�نب �حليا	 Lال 'سّلط 

عليه �لضوَ°. *
 Qتولد �ل�  �ألما�  بعض  هذ¨ 
معا:ضي  من  �آلال±  قلو¾   ¤
Lال  ֲדا  يتفو¨   ¸ 'لكن  �إلسال6، 
�لقليلو1. 'قد شا: �لقر1Á �لكرمي 
يًضا KL �لك حيث ¸ يستخد6 
كلمة (يقولو1) بل قا, ﴿يوّ/﴾، 
 ¤ �لك  يتمنو1  ¶م   ïيع مما 

قلوֲדم، 'لكن ال يتفوهو1 به.
جند  يًضا  �لعصر  هذ�   ¤'
يشيد'1  �إلسال6  معا:ضي 
بالتعاليم �إلسالمية ¤ شô �لقضايا 
كالطالr '�إل:� '�خلمر. فعندما 
õب  نه  �أل':'بيني  حد  يفكر 
كما   rلطال� حو,  �لقو�نني  سن 
هي عند �ملسلمني.. فإنه ¤ �لو�قع 
يقو,: ليتï كنت مسلما. 'حينما 
يقو, حد �ألمريكا1 ¤ نفسه بأنه 
�خلمر..  تعاطي  على  �حلظر  õب 

 ¤ 1Áلقر� علنه  فكأنه يصدr ما 
لو  كفر'�  �لذين  يو/  ﴿:مبا  قوله 
قليلة  مد	  قبل  مسلمني﴾.  كانو� 
 ¤ عضًو�  كا1  هند'سي  تقد6 
�لتشريعي �Xند� مبسو/	  �ملجلس 
قانو1 عن å�'² �لقاصر�Q، 'قا, 
Åسر	  �ملجلس  ما6  خطابه   ¤
Ôن  لدينا  ليس  �لقلب:  تعتصر 
�Xند'Û قانو1 عن �لز'�å كالذ� 

سّنه �إلسال6، '�ى به ·تمعه.
  'قد ':/Q ¤ �آلية يًضا كلمة 
�لتكر�:،  على  تد,  �ل�  ﴿:مبا﴾ 
يهتمو�  لن  �ملعا:ضني   1  çملع�'
'Lمنا  كلية،  �إلسال6  بتصديق 
من  تعاليمه  بسبب  فقط  يغبطونه 
حني آلخر.. 'يو/'1 لو 1 هذ� 
�لتعليم ' ��� �حلكم موجو/ ¤ 

شرعهم.  
'�ملسلم من ُيسِلم مر¨ 'نفسه هللا 
سلمُت ﴿  1Áلقر�  ¤  /:' كما 
(�لبقر	:١٣٢).  �لعاملني﴾  لر¾ 
 ïيع فقد   çملع� هذ�  ضو°  'على 
قوله تعاK ﴿لو كانو� مسلمني﴾ 
مكائدهم  فشل  ير'1  �لكفا:   1
�لدنيوية ضد �لنÊ � �لذ� Ýقق 
على  متوكال   Eجنا تلو  جناحا 
ك\هم  يكسر  مما  'حد¨..  �هللا 
�لوقت..  لبعض  'غطرستهم 
ليتنا  يا   1 حسر	  بكل  فيتمنو1 
'فّوْضنا  �هللا،  مع  صلة  على  كنا 
هذ¨  نلقى  ال   ôح Lليه،  مَرنا 

�Xزمية '�Xو�1.
يًضا من يهيئ �ألمن  ïملسلم يع�'
'�لسال6 لآلخرين. فاملر�/ من �آلية 

هذه بعـض األماb الa تولـدت ] قلوب اآلالف من 
معارضي اإلسـالم، ولكـن f يتفوه بهـا إال القليلون. 
 f وقد أشـار القـرآن الكـرمي أيًضا إ@ ذلـك حيث
 mيسـتخدم كلمة (يقولـون) بل قال ﴿يـوّد﴾، مما يع
أنهـم يتمنون ذلـك ] قلوبهم، ولكـن ال يتفوهون به.
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�ملؤمنني   6 تقدُّ ير'1  عندما  ¶م 
يقولو1 ¤ نفسهم ليتنا ¸ Ôا:ֲדم 
بل عشنا مساملني كي ال نر@ هذ� 

�ليو6 �ملشؤ'6.


ُهْم َيْأُكُلو� َ�َيَتَمتَُّعو� َ�ُيْلِهِهُم ْ<َ﴿

�ْألََمُل َفَسْوَ< َيْعَلُموَ=﴾ (٤)

شر0 �لكلما.:
�لشيَ°:  تأّملُت  �لرجا°.  �ألمل: 
نظرL Qليه مستثبًتا له (�ألقر¾).

�لتفـسـ4: 
�ملعا:ضني   1 �آلية  هذ¨  ñ\نا 
تعاليم  بفضل  يعترفو1  سو± 
�حليا	،   Qاال·  ôش  ¤ �إلسال6 
'لكنهم لن يوفَّقو� الñا� �خلطو	 
من  �ر'مني  سيظلو1  بل  �لتالية، 
مصاحلهم  جر�°  �إلسال6  قبو, 
�ملا/ية من مأكل 'مشر¾، 'جتا:	 
'هذ�  عريضة.  ما1ٍ ' 'حرفة، 
يًضا،  �ليو6  Ýد�  ما  بالضبط 
يعترفو1  ':'با  هل  جند  حيث 
'لكنهم  �إلسال6،  تعاليم  بفضل 
بسبب  العتناقه  مستعدين  غ$ 
 �ًّ/: Q°تمعهم. 'كأ1 �آلية جا·

على سؤ�, نشأ من �آلية �لسابقة، 
 - يتمنو1  هؤال°   6�/ ما  'هو: 
يكونو�   1  - قلوֲדم  صميم  من 
مسلمني فلما�� ال يسلمو1�L 1؟ 
فقيل: 1L عيشهم �ïX° 'جشعهم 
�ملا/� 'مانيهم �لعريضة هي �ل� 

حتو, /'L 1سالمهم. 
تعلِّمنا هذ¨ �آلية نه ال بد لقبو, 
�ألكل   ¤ �لبساطة  من  �حلق 
�لدنيا  حب  '�جتنا¾  '�لشر¾ 
'طو, �ألمل. 1L �لذ� يبحث عن 
من جتنب  لـه   øمنا �حلقيقة ال 
هذ¨ �ألمو:. ما �لذ� ال يتجنب 
�حلقيقة  عن  Åثه  فإ1  �لثالثة  هذ¨ 
قبو,  من  �ر'ًما  'سيبقى  عبث، 

�حلق :غم �نكشافه عليه.
�لكفا:   1  KL �آلية  تش$  كما 
�ملو�ئد، 'õمعو1   Ûللنا يوّسعو1 
�ألمو�, '�لثر'�Q، 'يتخذ'1 من 

ليبّثو�  �لتصو:،   rيفو ما  �ملكائد 
'لكن  �لقو6،  قلو¾   ¤ �لرعب 
مكائد   KL يلجأ  ال   � �مًد� 
�لفو²  �لك سيكو1  'مع  كهذ¨، 
 1 Lال  �لكفا:  ميلك  'لن  حليفه، 
Ýترقو� حسرً	 'ميوتو� كمًد� برßية 

:قيه �لعظيم �. 
:غبة   1  KL �آلية  تش$  كما 
مؤقتة،  عابر	  �إلسال6   ¤ �لكفا: 
كل  هي  �حلقيقية  :غبتهم   1'
�لطعا6 �لشهي 'Aع �ملا, �لطائل؛ 
تنفع صاحبها.  �لعابر	 ال  '�لرغبة 
�إلسال6  فرغبتهم ¤  �ملؤمنو1  ما 
�ألكل   ¤ ':غبتهم  /�ئمة،  :غبة 
لذلك  �لتد�ب$  '�ñا�  �ملا,  'Aع 
فقط؛  �حلاجة  لسد   � مؤقتة 
�هللا  هد�  ينالو1  فإ¶م  'لذلك 
�لكفـا:  يبقى  حني   ¤  ،Kتعا

�ر'مـني منه.

إن الـذي يبحـث عـن احلقيقـة ال منـاص لـه من 
جتنـب هـذه األمـور. أمـا الـذي ال يتجنـب هذه 
الثالثـة فـإن }ثه عـن احلقيقـة عبث، وسـيبقى 
4روًمـا مـن قبـول احلـق رغـم انكشـافه عليه.


