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التقوى

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

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو/ '�إلما4 �ملهد� �

:ª'�/ من

في �حا� �لقر��

(سو�	 �حلجر)

ِشَيِع  ِفي  َقْبِلَك  ِمْن  
َسْلَنا ْ'َ ﴿َ,َلَقْد 

�أل,َِّلني﴾ (١١)

شر3 �لكلما0:
�لرجل:  شيعة  ِشيعة.  ]ُع  ِشيِع: 
'قا;  نصا�·(�ألقر�). ' تباُعه 
هو  �أل'لني﴾:  ﴿ِشَيِع   � �لفّر�× 
(�لبحر  �لشي× �� صفته  ِمن �ضافة 

�ملحيط).

�لتفسـ4: 
]اعة  كل  هنا  تعا�  �هللا  äّى  لقد 
/حٌض  هذ�   �' شيًعا،   ªلنا� من 
للذين يقولو1 �ننا حر��، 'ال ننتمي 
 � ليسو�  Ðم  �حلق  طائفة.  ية   ��
�لو�قع حر�ً��، كما Ðم ال يعت8'1 
هذ�  يقولو1  '�منا  حر�ً��،  نفسهم 
كيًد� 'مكًر� حÌ يستمر'� � �لطعن 
� �آلخرين /'1 1 يعترÖ عليهم 
هذ�   1 هنا  يعلن  تعا�  فاهللا  حد. 
يكو1  حد  ال  كليًة.  باطل  �/عا× 
 1 �نسا1 من  حرًّ�، بل ال بد لكل 
 �� ينتمي   '  ªلنا� من  حًد�  يتبع 
على  سو�×  �لطو�ئف،  من  طائفة 
صعيد �لدين ' �لتقاليد ' �لفلسفة. 
من  �لكث$  يو�جه  �إلنسا1   1 <لك 
 1 عليه  يستحيل  èيث  �ألمو� 
يتحر± عن كل '�حد منها، 'لذلك 

◊Ë⁄°\;◊¬�’\;Ì÷¡;Ô]zfil;Å⁄¢\

Ô]fim’\;œuiâÁ;fl∏;

Z∞]¬h;!\;ÓÊà;Å⁄¢]d;œt^;flŸÂ

Ï÷ë’\;√ŞŒfi⁄z’\;II;‹Ö-\Ï÷ë’\;√ŞŒfi⁄z’\;II;‹Ö-\

ã]fiz’\Â;∞]¬h;!\;√Ÿ;ã]fiz’\Â;∞]¬h;!\;√Ÿ;
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بأفكا�  ما  حد   �� يقتنع   1 بد  ال 
ֲדم.  �لظن  ¡سن  �لذين  �آلخرين 
هو  �لتقليد   1� �لنفس  علما×  يقو; 
'هذ�  �لبشرية،  �لنفس   � äة   µبر
�سلنا  بقوله ﴿'لقد  �هللا  يؤكد·  ما 
 � �أل'لني﴾..  ِشَيِع   � َقبلك  ِمن 
 Ìقبلك � ش من  �لرسل  بعثنا  لقد 
كانت   ºل� �لبشرية   ��ملجموعا

متحد	 بسبب من �ألسبا�.
ما عالقة هذ· �آليـة مبا قبلها فهي 
1 �هللا تعا� قد 'ضح هنا نه بعث 
�لرسل � �لذين خلو� من قبل، 'نه 
حافظ على تعاليمهم يًضا، كذلك 
سـو¥ يقـوè 4مايـة تعليم هذ� 
�لرسـو;. مع �لعلم 1 هذ· �حلماية 
ـا '�'ًحا، 'تتم � عصر  تكو1 نصًّ
�ألنبيا× �ملشـّرعني - باإلضافة �� 
سـبا� خر± - حيـث مينح �هللا 
تعا� تباَعهـم �حلكَم � عهدهم، 
فيبّينو1 �ملفهو4 �حلقيقي لشـر�ئعهم 
بتطبيقهم �ياها بأنفسهم. ما �ألنبيا× 
غ$ �ملشـّرعني فيهب �هللا ألتباعهم 
يًضا �لغلبـة لكي تر± �لدنيا �لثماَ� 
�لعمليـة لتعاليمهم، 'لكن ليس من 
�لضـر'�� 1 ينالـو� �ُحلكم على 

�لفو�.
�لغريب 1 معا�ضي �ألنبيا× يرفضو1 
/�ئًما �لعمل ֲדذ� �لطريق �لسهل �لذ� 

ال بد 1 يساعدهم على معرفة �حلق 
بشكل يقيØ، 'هو 1 يقيسو� /عو± 
�ملدعي على منها´ �لنبو	، � على 
حو�; �ألنبيا× �لسـابقني. 'لو Ðم 
قاسـو� /عو�· ֲדـذ� �لطريق لعرفو� 
صدقـه ' كذبه على �لفو�. 'لكن 
�ملؤسف 1 هذ� هو ما ُيعرضو1 عنه 
/'ًما، مما يد; على Ðم ال يبحثو1 
عن �حلق، '�منا يريد'1 خلط �ألمو� 

هر'ًبا من قبو; �حلق. 

َكاُنو�  ِ<الَّ  
ُسوٍ@ َ ِمْن  َيْأِتيِهْم  ﴿َ,َما 

(١٢) ﴾Eَِبِه َيْسَتْهِزُئو

�لتفسـ4:
حد  على  �لضحك  هو  �الستهز�× 

بغيَة �لتحق$.
'Fذ· �آلية عالقة بقوFم �لسـاخر 

﴿يا يها �لذ� ُنـزَِّ; عليه �لذكُر﴾ 
 1حيث نبه �هللا تعـا� �لكفا� هنا 
سـخريتهم ֲדذ� �لنê ليست ببدعة 
جديد	، بل �1 �ألنبيا× �لذين يؤمنو1 

ֲדم تعرضو� لسخرية �لقو4 يًضا. 
  كمـا خ8 � هنا نـه َيِعُد كلَّ 
نè êماية 'حيه 'تعليمه، 'هذ� ما 
يث$ �لعجب لد± �لكفا� �< يقولو1: 
كيف ميكن 1 ُيكتب لتعليمه �لبقا× 

بالرغم من معا�ضتنا �يا·؟ 
�نه لغريب حقًّا نه ما من �سو; �ال 
'قد �سـُتهز� به، 'مع <لك كلما 
 � � :ªجديد يقو; �لنا êُيبعث ن
ُيعَط هذ� �لعظمَة '�لقو	 بشكل غ$ 
عا/�. ُتر± لو 1 �لرسل �لسابقني 
قد ُبعثو� بعظمـة 'قو	 كيف كا1 
Æ 1علوهم عرضة  ªممكًنـا للنـا

لالستهز�× '�لسخرية؟

ولو أنهم قاسوا دعواه بهذا الطريق لعرفوا صدقه 
أو كذبه على الفور. ولكن املؤسف أن هذا هو ما 
ُيعرضون عنه دوًما، مما يدل على أنهم ال يبحثون عن 
احلق، وإمنا يريدون خلط األمور هروًبا من قبول احلق. 
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 Jَِكَذِلَك َنْســُلُكُه ِفي ُقـُلو﴿ 

�ْلُمْجِرِمَني﴾ (١٣)

شر3 �لكلما0: 
نسُلكه: سَلك �ملكا1 َسْلًكا 'سلوًكا: 
/خله   � �لطريَق  سلك  فيه.  /خل 
ساِلٌك.  فهو  �يا·،  متبًعا  فيه  'سا� 
سَلك �لشيَ× � �لشي×: /خَله فيه 
'�خليُط  �جليب  �ليد �  ُتسَلك  كما 
﴿سلكنا·   1Üلقر�  �' �إلبر	،   �
فالًنا  سَلك  �ملجرمني﴾.  قلو�   �

�ملكا1َ: /خله (�ألقر�).
قَطع،  َجْرًما:  Æُر4  جَر4  �ملجرمني: 
'منه: جَر4 �لنخَل َجْرًما �<� صَرمه. 
قومه  على  جَر4  <نَب.  µيٌد:  جَر4 
ألهله:  جَر4  ِجنايًة.  ج¸  '�ليهم: 
﴿ال   1Üلقر�  � 'منه  كسب، 
Æِرمّنكم َشَنآ1ُ قو4ٍ على ال تعِدلو�﴾ 
� ال يكسبّنكم، 'ُفّسر يًضا بـ ال 
¡ملّنكم. جر4َ: <نَب؛ عُظم جرُمه. 

جر4 عليهم: ج¸ (�ألقر�).
 1  لقد تبني من كل هذ· �ألمثلة 
�لقطع.  هو  للجر4  �ألصلي  �ملع¸ 
�لذنب يقطع صلة �إلنسا1   1فبما 
فلذلك   ،ªلنا� 'عن  تعا�  �هللا  عن 
يسمَّى � �لشرÂ �إلسالمي باُجلر4. 
صلة  يقطع  ما  �ال  �لذنب  'ليس 
بينه  ما  يفسد   ' �هللا  عن  مرتكبه 

هو  فاملجر4  �آلخرين.   ªألنا� 'بني 
من صا� مقطوÂ �لصلة عن �هللا 'عن 

.ªلنـا�

�لتفسـ4:
 � �ملفسرين  بني  �ختال¥  هنا�   
قوله  �لغائب �  تعيني مرجع ضم$ 
بعضهم  فأ�جعه  ﴿نسُلكه﴾؛  تعا� 
�آلية   � �ملذكو�  �مياÐم  عد4   ��
�نه  �آلخر  �لبعض  قا;  بينما  �لتالية، 
(Ïمع  �الستهز�×  عا/	   �� يعو/ 
هو  �لثا�   ��لر  1  ±�' �لبيا1). 

�لصو��.
 � َنسُلكه  ﴿كذلك  تعا�  'بقوله 
قلو� �ملجِرمني﴾ نّبه �� 1 �إلنسا1 
عندما يرتكب سيئة تقّل كر�هيُته جتا· 
�لسيئا� بالتد�يج، 'تز/�/ �غبُته � 
�آلثا4 حÌ يصبح قلبه مشغوًفا ֲדا. 

 8Æ 1 �هللا تعا� التؤكد هذ· �آلية 
حًد� على �إلï، '�منا يرّتب �لنتائج 

�هللا  'ليس  جرميته،  على  �لطبيعية 
مسئوًال عن �إلï، بل �آلïُ نفُسه.

ُسنَُّة  َخَلْت  َ,َقْد  ِبِه   Eَُيْؤِمُنو ﴿ال 

�ْألَ,َِّلنيَ﴾ (١٤)

شر3 �لكلما0:
�لطريقُة؛  �لس$ُ	؛  �لسنة:  سنة: 

�لطبيعُة (�ألقر�).

�لتفسـ4:
1 عا/	 �الستهز�× تؤ/� �� قسو	  �
�لقلب، 'بالتا� ُيحَر4 �ملستهز� من 
�لو�ضحة   ��آليا �ðية  �غم  �إلميا1 
ما  هذ�  �لقطعية.  �ل�8هني  'معرفة 
ما  'هذ�  �لغابر	،  باألمم  حد  
سيحد  مع هؤال× يًضا. ُتر± من 
 Ìح باالستهز�×  �Fد±  نا;  �لذ� 

يهتد� هؤال× �ملستهزئو1؟

وليـس الذنب إال ما يقطع صلـة مرتكبه عن اهللا 
أو يفسـد ما بينه وبني األناس اآلخرين. فاجملرم هو 
مـن صار مقطـوع الصلة عن اهللا وعـن الناس.
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 Rَِما ﴿َ,َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َباًبا ِمَن �لسَّ

ِ<نََّما  َلَقاُلو�   *  Eََيْعُرُجو ِفيِه  َفَظلُّو� 

َقْوٌ]  َنْحُن  َبْل  َ'ْبَصاُ
َنا  َر0ْ  ُسكِّ

(١٥- ١٦) ﴾Eَ,
َمْسُحوُ

شـر3 �لكلما0:
�لد�جة   � �لرجُل  عَر´   :Eيعرجو
��تقى.  عر'ًجا:  يعر´  ّلم  '�لسُّ

'ُعر´ به: ُصِعد به (�ألقر�).
ر0ْ: سَكر �إلناَ× يسُكر َسكًر�:  ُسكِّ
بعد  �لريُح: سكنت   �مَأل·. سكر
 �حتّير عينه:   �سكر �Fبو�. 
'سكنت عن �لنظر. 'سَكر �لباَ�: 
بصا�نا � ُحبست  �ر سد·. 'سكِّ

'ُحّير� (�ألقر�).
�لرðية؛  حاّسُة  �لبصر:  'بصا
نا: 

�لعُني؛ �لعلُم (�ألقر�)
مسحو
,E: سَحر· يسَحر ِسحًر�: 
'سحر  'خَدعه.  �لسحَر  له  عِمل 
عنه: َتَباَعَد. 'سحر فالًنا عن �ألمر: 
حلاظه: ' بكالمه  'سحر·  صرفه. 
�ملطُر  'سحر  لبَّه.  'سلب  �ستماله 
فسد·  سحًر�:  '�لتر�َ�  �لطَني 
يًضا  �ملسحو�  للعمل.  يصلح  فلم 
'�ملكـا1  �لطعـا4  من  �ملفسد 
�لكأل  قلـة  من   ' �ملـطر  لكثر	 

(�ألقـر�). 

 �لتفسـ4:
قبل:  من  �لكفا�  طالب  ;قد 
﴿لوما تأتينا باملالئكة �1ْ كنَت من 
�لصا/قني﴾.. � �<� � يكن �مد 
� Ïنوًنا '�<� � يكن نز'; �ملالئكة 
'öًا منه.. فلَنَرها ناµلًة عليه. فكا1 
�ملالئكة   1� 'ًال) ) عليهم:  �هللا   ُّ/�
èسب  �إلنسا1  على  تنـز;  �منا 
عذ��،   ' ��ة  من  يستحقه  ما 
فلن  �لعذ��  تستوجبو1  /متم  'ما 
�لعذ��  مالئكة  �ال  عليكم  تنـز; 
�لذ� يدمركم؛ فكيف تنتفعو1 �ً<� 
من نز'Fا بعد �Fال�. '(ثانًيا): �<� 
�ملالئكة  نز';  من  تتعجبو1  كنتم 
نأ÷  سو¥  ننا  فاعلمو�  عليه، 
بأنفسنا حلماية �لوحي �لناµ; عليه، 
عليه، '°ن  نزلنا·  �لذين  ألننا °ن 
'; �ملسؤ'لني عن حفظه '�ايته. 

'ما /منا قد قمنا ֲדذ· �ملسئولية � 
�لذ�  فما  �لسابقني  �ألنبيا×  µمن 
'(ثالًثا):  ֲדا.  �لقيا4  من  �آل1  مينعنا 
�لغريب،  باألمر  �ستهز�ðكم  ليس 
�لرسل  ]يع  معا�ضو  يز;   �  >�
�لسابقني يستهزئو1 ֲדم، حÌ صا� 
يتلذ<'1  Fم  غذ�×  مبثابة  �الستهز�× 
من  ُحرمو�   Ìح غافلو1،  'هم  به 
�لذ�  �ملص$  هو  'هذ�  �إلميا1. 

ينتظركم يًضا.
'ير/ �هللا عز 'جل هنا على هؤال× 
�ملعترضني بأسلو� Üخر فيقو;: هل 
على  قا/ٌ�  �نسا1  كل   1 تعتقد'1 
�نه ما  فهم �ألمو� كلها؟ كال، بل 
� يكن �لشي× مالئًما ملز�´ �إلنسا1 
يستطيع  فلن  كفا×�ته  'ملستو± 
بينكم  شاسع  بو1  'هنا�  �/��كه. 
�لر'حانية èيث  �لعلو4 �إلFية  'بني 

 ليـس اسـتهزاؤكم باألمـر الغريـب، إذ x يـزل 
معارضـو {يع الرسـل السـابقني يسـتهزئون 
بهـم، حـ� صـار االسـتهزاء مبثابة غـذاء ~م 
يتلـذذون بـه وهـم غافلـون، ح� ُحرمـوا من 
اإلميـان. وهذا هو املصـa الذي ينتظركـم أيًضا.
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 �جتليا من  �مد  ير�·  ما  �يتم ُ لو 
بكم  ُعر´  لو   Ìح' 'مشاهد، 
فلن  �لعليا..  �لر'حانية  �ملد��´   ��
هو  �منا  ستقولو1:  بل  تصّدقوها، 
سحر قد ُسحرْ� به عيوننا، 'لذلك 
�لغريبة.  �لعجيبة  �ملشاهد  هذ·  نر± 
'نظًر� �� هذ� �ملع¸ فإ1 فتح با� 
�لكشو¥  هنا   Øيع �لسما×  من 
 � �لعر'´   Øيع بينما  �لر'حانية، 
�لسما× �الطالÂ على بعض �ملد��´ 

�لر'حانية.
ُيحَر4   1 ميكن  كيف  قيل:  'لو 
ُيفتح عليه با� من  َمن  �إلميا1  من 
�لسما×؟ فاجلو�� هو 1 قوله تعا� 
على  ينطو�  �لسما×﴾  من  ﴿باًبا 
�شا�	 �� 1 مثل هذ� �لشخص ال 
ُيمنح �لعلو4 �لسما'ية بشكل كامل، 
�ملعرفة   Xطر عليه  تنكشف  'ال 
ُيعَرÖ عليه - بسبب  �لكاملة، بل 
�نكا�· - شيٌ× منها كنمو<´ 'عينة 
ال  �إلنسا1   1 '�لبديهي  فحسب؛ 
يستفيد من �ملثا; '�لعينة فقط ما � 
 Âقلبه �غبة صا/قة لالنتفا يكن � 
به. فما ير�· هؤال× �ملكابر'1 سُيقيم 
يؤ/�  'لن  فحسب،  عليهم  �حلجة 

�� �مياÐم. 
�نه من �حلقائق �لثابتة 1 �لعديد من 

إلمياÐم  يشترطو1  �لرسل  منكر� 
�ðية Üية من �آليا� كرðيا ' �Fا4 
'غ$öا، 'لكن حني ير'Ðا يتهربو1 
بشÌ �ألعذ��. فتا�ً	 يؤّ'لوÐا تأ'يًال 
ما  يقولو1:  خر±  'تا�	  خاطًئا، 
�ال  هي   1ْ� '�إلFا4،  �لرðيا  قيمة 
من  ينتفعو1  فال  'هكذ�  'ها4! 
�آليا�. 'ليس <لك �ال أل1 قلوֲדم 
خالية من خشية �هللا تعا�. '�� هذ· 
 ºتش$ �آلية �ل 	حلالة �لقلبية �لفاسد�
°ن بصد/ تفس$ها �ذ�ً	 نه ال بد 
 Xصد' �لقلب  �صال½  من  لإلميا1 
�لنية، �< ال يوفَّق لإلميا1 �ال من كا1 
بد'1  ما  �هللا،  ùشية  عامر�  قلبه 
�لو�هية  �ألعذ��   Ìبش فيلو<  <لك 
�ر'ًما  'يبقى  لنفـسه،  خد�ًعا 
من  Üالًفا   ±� 'لو  �إليـما1،  من 

�ملالئـكة.  
'قد تعØ �آلية نه عندما ينـز; عليهم 

�لعذ�� تتولد فيهم �خلشية، فيقولو1: 
'عندما  آلمّنا،  �لعذ��  عنا   ;�µ لو 
يز'; عنهم يعو/'1 لس$ִדم �أل'�؛ 
'<لك كما فعل فرعوè 1سب بيا1 
�لقر1Ü �لكرمي. 'نظًر� �� هذ� �ملع¸ 
فَتحنا  ﴿'لو  تعا�:  قوله  من  فاملر�/ 
فتح  هو  �لسما×﴾  من  باًبا  عليهم 
'تأجيله،  �لعذ��  '�فُع  �لر�ة  با� 
'سيعØ قوله ﴿َلظّلو� فيه يعُرجو1﴾ 
�ملتع  �Ðماَكهم مر	 خر± � جلب 
�ملا/ية فقط. 'مما يؤيد هذ� �ملع¸ هو 
 � سبق  فيما  �لعذ��  عن  �حلديث 
قوله تعا� ﴿'ما كانو� �ً<� منَظرين﴾ 
 ºل� �آلية  من  فاملر�/   .(٩ (�آلية: 
قلوبكم   1 هو  تفس$ها  بصد/  °ن 
قد حتجر� لد�جة نكم ستتنّدمو1 
حني  'لكن  �لعذ��،  حلو;  عـند 
يز'; عنـكم ستـعو/'1 �� �لكفر 

'�إلنكا� ثانية. 

فـإن فتح بـاب من السـماء يع� هنا الكشـوف 
السـماء   \ العـروج  يعـ�  بينمـا  الروحانيـة، 
الروحانيـة. املـدارج  بعـض  علـى  االطـالع 


