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التقوى

 حضر� مر�� بشQ �لدين Mمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثاD حلضر� �إلماb �ملهد� "�ملسيح �ملوعو� �

من ��":

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

 �َيْفَرُحوَ �ْلِكَتاَ"  +َتْيَناُهُم  ﴿َ/�لَِّذيَن 
َمْن  �ألْحَز�ِ"  َ/ِمَن  4َِلْيَك  7ُْنِز5َ  ِبَما 
ُيْنِكُر َبْعَضُه ُقْل 4ِنََّما 7ُِمْرُ; 7َْ� 7َْعُبَد 
َ/4َِلْيِه  7َْ�ُعو  4َِلْيِه  ِبِه   Aَ7ُْشِر َ/ال  �هللا 

َمآِ"﴾ (�لرعد: ٣٧)

شرI �لكلمـا;:
�ألحز�v :ªُُع �حلزªِ "هو: �لطائفُة؛ 
�لرجِل "
صحاُبه  ُجنُد  �لنا؛  vاعُة 
كلُّ  �لنصيُب؛  
يه؛ � على  �لذين 
فهم  
عما%م " قلوֲדم  تشاكلت   bقو
 .âبعض بعُضهم  يلَق   ³  ^|"  ªحز�


(ªألقر�)
 

:Jلتفسـ�
 تؤكد هذ� �آلية على 
^ بعض 
هل 
�لكتاª كانو� قد ¥منو� بالرسو� � 
 ^
  u�
"  .âيض
 �ملكية  �لفتر�  خال� 
 ªلكتا� ¥تيناهم  تعاr ﴿"�لذين  قوله 
�لنجاشي ملك   r| ��يفرحو^﴾ |شا
عند  ¥منو�  �لذين  
صحابه " �حلبشة 
بلد�.   r| �ملسلمني  بعض  هجر� 
�لطّيا�   عليه سيدنا جعفر   
قر فحينما 
� ¥يا� من �لقر¥^ �لكرمي قا�: هذ� 
ما 
Íمن به 
نا 
يضâ. "مبا 
^ |ميانه ³ 
"لكنه   ،âمتام بعد  �نكشف  قد  يكن 
برÍية  يفرحو^  
صحابه " هو  كا^ 
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"َصفهم  لذ�  �آلخرين،  �ملؤمنني  �قي 
|ليك)  
نز�  مبا  (يفرحو^  بقوله:  �هللا 

.ª³ يقل بأ¶م يؤمنو^ ֲדذ� �لكتا"
"قد يكو^ قوله تعاr: ﴿�لذين ¥تيناهم 
�لكتاª﴾ |شا�� |r �ملسلمني 
نفسهم 
تبّشرهم  بأنبا�  يفرحو^  كانو�  حيث 
بانتصا� �إلسالb "بعاقبتهم �ملحمو��.

 ªألحز�� ﴿"من   :rتعا قوله  
ما   
�ملر��   ^
 فاعلم  بعَضه﴾  ُينكر  من 
 Ëل� �ألمم  vيع  هو   (ªألحز��) من 
 Qلكنها ال تؤمن به. غ" Ñاطبها �لنÓ
�ليهو�  هنا   ªألحز�� من  �ملر��    ^

من  "غQهم  "�ملشركو^   u�لنصا�"
 åمبع هنا  �إلنكا�  جا�  "قد  �مللل. 
قا�  "قد   .ªالستغر��  "
 �لرفض 
كانو�  أل¶م  (بعض)  �لكرمي  �لقر¥^ 
مع  �لقر¥^  من  يتفق  مبا  يفرحو^ 
كانو�  "لكنهم  "نظرياִדم،  عقائدهم 
ينكر"^ منه ما كا^ ½الفâ لعقائدهم 


فكا�هم."
 ^
 
مرُ� ُ |منا  ﴿قل   :rتعا قوله  
ما 
فقد "ّضح  به﴾  
عبد �هللا "ال 
شر� 
به 
^ �لتوحيد هو خالصة تعاليم كل 
نÑ من �ألنبيا� �لسابقني، "هو �ملحو� 
لتعاليمي 
نا 
يضâ، فكيف ميكن |�^ 


çر® عن �لتوحيد؟  ^

 Ñمن �لن è�ّ� هذ� �جلملة متثل ^
كما 
 Qبإحد�¹ تغي �على مطالبة �لكفا �

£ �لقر¥^ �ملشا� |ليها £ قوله ﴿من 
ينكر بعضه﴾، حيث قا� %م: لسُت 

قو�  "ال  �إل%ية،  لأل"�مر   âمطيع |ال 
 .rتعا �هللا  من  به  
Íمر  ما  |ال  لكم 
نفسي  عند  من  �لقر¥^  غيَّرُ�  فلو 
"لست   .â%|  Dبكو ��عيُت  فكأمنا 

طيع �هللا  ^
ألفعل �لك، ألن¿ مأمو� 


عبد� "حد�."
 ��

ن¿ ³  �
� قا� ﴿|ليه 
�عو﴾ 
 âن¿ لست |ال ��عي

علن منذ �لبد�ية 
 Qغ
  ^
  ^�| ميكن  فكيف  �هللا،   r|

�لقر¥^ |�ضاً� لكم.

نه ملا كانت  ﴾ªِبّين بقوله ﴿"|ليه مآ"
معاملË ليست |ال مع �هللا تعاr، "ما 
��b مص�Q ليس |ال |ليه جّل "عال، 
فكيف 
جتاسر على ½الفة 
"�مر�؟ فال 
يهم¿ �ضاكم 
" سخطكم، فإميانكم 
لن  "�فضكم  
نفسكم  |ال  ينفع  لن 

بد�  ^
يضرD شيئâ، فمن �ملستحيل 

كالb �هللا بغية �ضاكم.

﴿َ/َكَذِلَك 7َْنَزْلَناOُ ُحْكًما َعَرِبيًّا َ/َلِئِن 

ِمَن   AَQََجا َبْعَدَما  7َْهَو�Qَُهْم  �تََّبْعَت 

َ/ال  َ/ِليٍّ  ِمْن  �هللا  ِمَن  َلَك  َما  �ْلِعْلِم 

َ/�Wٍ﴾   (�لرعد:٣٨)  

شرI �لكلمـا;:

عَرª �لشيَ�: 
بانه "
"ضحُه.  :âعربّي
 ªَعر

عرªَ عن حاجته: 
با^ عنها. 
نه "
فَصَح "³ يلَحن £  كالَمه: حسَّ
ֲדا  
فصَح  Êّجته:   ªَعر
  .ªإلعر��
ُ̂ (�ملفر���)   (�ألقرª) �إلعر�ªُ: �لبيا
(��جع 
يضâ شرÉ �لكلما� لآلية ٤ 

من سو�� يوسف). 
 �ُ���|  :uو%�"  .uًهو vُع  
هو��: 
 ��| هو��..  �تبَع   ٌ̂ فال "ُيقاُ�  �لنفس؛ 

 (ªألقر�) يَد �مُّه�
ُ

إن وصف القرآن بكونـه (عربيًا) ال يعu نزوله باللغة 
العربية فقـط، إذ ال خصوصية للقـرآن ! ذلك ألن 
كل عـر� يتحدث بها، إمنا جاء هذا الوصف إشـارة 
إ1 ما حتتوي عليه كلمات القرآن من مفاهيم واسـعة 
للغاية �يث ال يقدر على اإلتيان بها إال اهللا جّل شأنه، 
طُّ من عظمة القرآن وشـأنه. وأن أد� تغي� فيها َ�ُ
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التقوى

:Jلتفسـ�
ال   (âعربي) بكونه  �لقر¥^  |^ "صف 
 �| فقط،  �لعربية  باللغة  نز"له  يع¿ 
أل^  �لك   £ للقر¥^  خصوصية  ال 
كل عرÛ يتحد¹ ֲדا، |منا جا� هذ� 
عليه  حتتو�  ما   r| |شا��  �لوصف 
"�سعة  مفاهيم  من  �لقر¥^  كلما� 
للغاية Êيث ال يقد� على �إلتيا^ ֲדا 

�] تغيQ فيها  ^
|ال �هللا جّل شأنه، "

َيُحطُّ من عظمة �لقر¥^ "شأنه.

حد �ألثريا� قا� ألحد �أل�با�  َّ̂ يقا� |
�لقر¥^  به  ينافس   âكتاب يؤلف   ^

يتطلب  هذ�  �أل�يب:  فقا�  �لكرمي، 
"�لبساتني   Qلكث� "�لوقت  �لبا�  ��حة 
 bخلد� به   èقصر" �لغّنا�،  �لفيحا� 
 Qبتوف �لثر�  له  فأمر  كلها.  "�ملر�فق 
مد�  له   ªضر" كلها،  �لتسهيال� 
ستة 
شهر Êسب �غبته. فبد
 يقضي 
شهّي   bطعا" هِنّي  عيش   £  bأليا�
"�ّ� vيل "نزهة ممتعة. "بعد �نقضا� 
�ملد� �ملضر"بة سأله �لثر�: َ
ِ�D ما�� 

عد�� |r �آل^؟ فقّدb |ليه كومة من 
�أل"��� قائًال: ³ 
جلس £ هذ� �ملد� 
عاطًال، بل ما �لت عاكفâ على �لعمل 
شها��   ��أل"�� "هذ�  
مانة،  بكل 
على صد� ما 
قو�. "لك¿ عاجز عن 
تأليف كتاª مثل �لقر¥^ ألن¿ كلما 
 èمدM جدها تبشر

مّر بآية من ¥ياته 

"سنكتب  
عد���  ¶لك  سو®   :�
 Ûقطع £ كتا
�لغلبة ألتباعك، فكيف 
هذ� �لوعو� ألحد، "كيف 
فعل �لك 
 . 
نا 
عيش على ما جتو� به 
نت عليَّ"

فال تتوقع م¿ 
^ ¥ð مبثل �لقر¥^.
 ،âهذ� هو �ملر�� من كو^ �لقر¥^ عربي
|� ¯تو� على معا^ "�سعة "معا�® 
قد��   �تفو عظيمة  "نبو���  سامية 

�لبشر.
"�خلطاª £ قوله تعاr ﴿"لئن �تبعَت 
 r|  âموجه يكو^  قد  
هو��هم...﴾ 
كل |نسا^، 
" |r �لرسو� �. "|�� 
فقد   � |ليه   âموّجه  ªخلطا� كا^ 
لعظمته "ج�"ته   èتأكيد به  �هللا  جا� 
جّل "عال. "�ملر�� 
نك لست بشي� 
£ حد ��تك، بل |نك كالنا� �لذ� 
�لسما�  ملك  
حلانv âيلة أل^  ُيطلق 
"�أل�± ينفخ فيه، "لو 
نه تر� �لنفخ 
"صا�  �ألصلية  سQته   r| عا�  فيه 

.Qقطعة خشب ال غ

َقْبِلَك  ِمْن  
ُسًال ُ 
َسْلَنا ْ7َ ﴿َ/َلَقْد 

 �َ/َجَعْلَنا َلُهْم 7َْ�َ/�ًجا َ/ُ\
ِّيًَّة َ/َما َكاَ

�هللا   �ِبِإْ\ِ 4ِالَّ  ِبآَيٍة  َيْأِتَي   �ْ7َ ِلَرُسو5ٍ 

ِلُكلِّ 7ََجٍل ِكَتاٌ"﴾  (�لرعد: ٣٩)       

شرI �لكلما;: 
: �إلجا�ُ�؛ �إل���ُ�؛ �لعلُم  ُ̂ ِ|ْ�^: �إل�

(ªألقر�)
"�لوقُت  �لشي�  مدُ�  �ألجُل:  
َجل: 

(ªألقر�) لذ� ¯لُّ فيه�
�لفرُ±؛  �حلكُم؛   :ªُلكتا�  :ªكتا

(ªألقر�) �ُلقد�

 :Jلتفسـ�
هذ� �آلية تعيد نفس �ملوضو� �لذ� 
(من  سابقة  ¥يا�  بضع   £ نوقش 
بعثنا  قد  
ننا  "هو   ،(٣٧rآلية �٣٣�
بعثنا   Ëل� �لظر"®  �لرسو� £ نفس 
فيها �لرسل من قبل. لقد كا^ �لكفا� 
بقو%م:   �  Ñلن� على  يعترضو^ 
�سوًال  هذ�  ُيبعث   ^
 ميكن  كيف 
"هو قليل �حليلة "عدمي �لوسائل؟ فرّ� 
من  �لرسل  نرسل   ³ عليهم:بأننا  �هللا 
�لوسائل  ميلكو^  ال  "كانو�  |ال  قبل 
"�ألسباª، كما كانو� معرَّضني لكل 
ما ¯تا¾ |ليه �إلنسا^ من ضر"�يا� 
"كانو�  
"ال�، " 
هل  من  "حاجا� 

هـذا هو املـراد من كون 
القـرآن عربيًا، إذ �توي 
واسـعة  معـان  علـى 
ونبوءات  سامية  ومعارف 
عظيمة تفوق قدرة البشر.
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"يسهر"^  عليهم   �لإلنفا يكدحو^ 
 b"لز �غم  "لكنهم  �عايتهم،  على 
 ªسبا
 "فقد�^  �لبشرية  �حلاجا� 

�النتصا� جنحو� £ 
هد�فهم. 
"قد �كر �"جاִדم "
"ال�هم خاصًة 

"ال� " �"جة  عند�  ليس  �لذ�  أل^ 
باحليا�  للتضحية  يستعد   ^
 ميكن 
صاحب  "لكن  
ك�،  بشجاعة 
�لتضحية   £  èQكث سيتر��  �ألهل 
قبل   ªحسا 
لف  "يعمل  باحليا� 
 Ëل� �لعقبا�  "كأ^  عليها.   bإلقد��
 rتعا �هللا  سبيل   £ �ألنبيا�  يو�جهها 
عدميي  يكونو^   �| مضاعفة،  تكو^ 
�حليلة قليلي �ألسباª، "معهم �ألهل 
¥خر   âعائق ميثلو^  �لذين  "�أل"ال� 
 £ ينجحو^  �لك  "مع  سبيلهم،   £
 âيض

هد�فهم. كذلك سيحد¹ �آل^ 

"سيكو^ �لنجاÉ حليف Mمد �.
لرسوٍ�  كا^  ﴿"ما   :rتعا قوله  
ما 

^ يأð بآية |ال بإ�^ �هللا﴾ فقد "ّضح 
�لغلبة  %م  كتبنا  �لذين  çن  
ننا  به 
 âتصديق �لعظيمة  �آلية  هذ�  
ظهرنا "

ظهرنا  
ننا  يع¿  ال  هذ�  "لكن  %م، 
�ملعا�ضني،  �غبة  �آليا� Êسب  %م 
ما  �آليا�  من  
�يناهم  بل  كال 
�لعلم  مع   .âمناسب"  âمالئم "جدنا� 
مطالبة  �كر  كلما  �لكرمي  �لقر¥^   ^

 ،âئم��  ªلعذ�� به   åباآلية ع �لكفا� 

|ال 
^ تكو^ هنا� قرينة صا�فة عن 
�آلية  جا��   âيض
 "هنا   .åملع� هذ� 

 .ªلعذ�� åمبع
هنا سؤ�� يطرÉ نفسه: |�� كا^ �هللا 
�لنا   Éإلصال �لرسل  يبعث   rتعا
 ªعقا 
مَر  |ليهم  يفّو±  ال  فلما��  
�لُعصا� 
يضâ، حÜ ال يتجاسر"� على 
 Ëل� معا�ضة �حلق، شأ^ �حلكوما� 
 ªمتنح موظفيها �لسلطة إلنز�� �لعقا
 è�� حٍد ما. فقا� �هللا r| باملجرمني
 (ªٌجٍل كتا
على هذ� �لسؤ��: (لكل 
�جلز��  يرتب  تعاr ال  �هللا   ^
  �
  ..
على �ألعما� �إلنسانية فحسب، بل 

يضâ ير�عي ما هو �جلز�� �ملناسب £ 
 .�Qقت معني، لصاحب �لعمل "لغ"
"لو 
نه فوَّ± 
مر �لعقاr| ª �ألنبيا� 
-"هم ال يعرفو^ �لغيب- فقد Óطئو^ 
£ |نز�� �لعقوبة بالنا فو� مطالبتهم 
بالعذ�ª، "هكذ� يبطلو^ �حلكمة من 

"��� بعثتهم. 

�حلكوما�  بني   ��لفر هو  هذ� 
 bفاحلكا �لسما�.  "حكومة  �لدنيوية 
من  جرمية  عقوبة  ¯د�"^  �لدنيويو^ 
�جلر�ئم "ينفذ"¶ا، "لكن �هللا ال ¯د� 
"Óتا�  بل  فحسب،  �جلرمية  عقوبة 
معني  موقف  لكل  �ملناسبة  �لعقوبة 
�ملوعد  �ملناسبة £  �لعقوبة  |نز��  أل^ 
�ملناسب يلعب �"�è هامâ £ تأثQها 
ال  �لذ�  �ألفضل  فالقر��  "نتائجها. 
عيب فيه هو 
^ ال حتّد� عقوبة جرمية 
 � 
^ ¯دَّ âيض
ما فحسب، بل »ب 

�لعقاª "موعد تنفيذ� Êكمة.
هذ�  فهم   £ �ملفسر"^  
خطأ  لقد 
 ،èQتأخ" âآلية "قالو� بأ^ فيها تقدمي�
 ªكتا "لكل  هو:  عندهم  "�لتقدير 
بنا أل�  
نه ال حاجة  "�حلق  
جٌل". 
تقدمي 
" تأخQ، "|منا �لترتيب �لصحيح 
 åهو كما �كر� �لقر¥^ بنفسه، "�ملع

^ عند �هللا قر��è خاصâ لكل موعد 
 èجديد âلطيف åًقت. "هكذ� بّين مع""

اهللا تعا1 ال مينح األنبياء خيار العقاب ألنهم ال يعلمون 
املوعد   ! املناسب  القرار  هو  ما  واليعرفون  الغيب، 
 �املعّني، هل يكون العفو أم يكون العقاب أم أنَّ تأخ

العقاب هو األنسب. 
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التقوى

 rهللا تعا� ^
�كرُته فيما سبق، "هو 
�لعقاª أل¶م  �ألنبيا� خيا�  مينح  ال 
ال يعلمو^ �لغيب، "اليعرفو^ ما هو 
�لقر�� �ملناسب £ �ملوعد �ملعّين، هل 
 َّ̂ 
 b
 ªيكو^ �لعقا b
يكو^ �لعفو 
"�آلية  �ألنسب.  هو   ªلعقا�  Qتأخ

.åملقبلة تؤكد هذ� �ملع�

 Oُُيْثِبُت َ/ِعْنَد/َ Qَُيْمُحو� �هللا َما َيَشا﴿

f7ُُّ �ْلِكَتاِ"﴾  (�لرعد: ٤٠)

شرI �لكلمـا;:
ميحو: Mا �لشيُ�: ��� "�هب 
ثُر�. 
ٌ̂ �لشيَ�: 
��له "
�هب 
ثر�  Mا فال

.(ªألقر�)
�ملعرفة؛  حق  عرفه  
َثَبَتُه:  ُيثبت: 
ال  مكانه   £  âثابت "جعله  حَبَسه 

ثبت  د�.  
كَّ  : �حلقَّ 
ثبت  يفا�قه. 

.(ªألقر�) ه £ �لديو�^: كتبه¡�

bُّ: �ألb: �لو�لد�. "
bُّ �لشي�: 
صُلُه. 

.(ªألقر�) لطريق: معظمه� ُّb

  

 :Jلتفسـ�
حلو�  قبل   âقوم  ªيعذ ال  �هللا   ^|
قد  بل  فحسب،  �ملناسب  �ملوعد 
حل   ^|" حلكمة   ªلعذ�� يلغي 
موعد�. |� بّين هنا نوعني من سنته 


"%ما: ﴿ميحو� �هللا ما  :ªعن �لعذ�

^ من 
نبا� �لعذ�ª ما  �
يشا�﴾ 
ميحو� �هللا ¶ائيâ، "ثانيهما: ("ُيثبت) 
هو.  كما  �لوعيد  نبأ  ُيبقي  
نه   �

�نب،  �"منا   âقوم  ªِّيعذ ال  "لكنه 
 ^|" �ستوجبو�،  عما  يزيد  ال  كما 
كا^ من �ملمكن 
^ يعذֲדم 
قل مما 

�ستوجبو�.
 �"على كل من 
��� �لتخلق بأخال
�هللا 
^ يضع هذ� �لقانو^ £ �حلسبا^ 

^ يسحقو�  يريد"^  فالذين   .âئم��
يريد"^  
" ال  �لغضب،  عند  �لعد" 

^ يعفو� عمن 
سا� |ليهم.. فليعلمو� 

^ سلوكهم مناٍ® للصفا� �إل%ية، 
مسلمني  و�  يسمَّ  ^
 ميكن  "ال 

صا�قني.

ما قوله تعاr ﴿"عند� ُ
b �لكتب﴾ 

صله  يع¿  �لشي�   b
ُ  ^
 فاعلم 
 åملع� هذ�   r|  èنظر" "حقيقته. 

 :ðر �جلملة كاآل فيمكن 
^ تفسَّ
�ألعلم  هو   rتعا �هللا   ^| �أل"�: 
ال  لذ�  �لشرعية،   bألحكا� Êكمة 
�لطريق   r| �لنا  يهتد�   ^
 ميكن 
�إلنسا^   ^
 �لك  ֲדديه.  |ال  �لسليم 

طماعه " �لنفسية  ألهو�ئه  خاضع 
 èبد
�لشخصية، لد�جة 
نه ال يستطيع 

^ يتسامى عنها حÜ يهتم Êاجا� 
�لعا³ كله. فلذ� كل ما يقترحه من 
تعاليم "
حكاb ال بدَّ 
^ تكو^ مشوبة 
بشو�ئب 
هو�ئه "
طماعه. "لكن �هللا 

نه  كما  كله،  �لعا³  Êاجا�  عا³ 
فإ^  لذلك  �ملستقبل،  Óفيه  مبا  عليم 
صحيحة  "هد�يته  كاملة  
حكامه 

سليمة من �لنقائص.
 bحكا
 vيع   ^
 هو   Dلثا�  åملع�"
 rحو� صفا� �هللا تعا �لشر� تد"�
أل¶ا نابعة من هذ� �لصفا� �إل%ية، 
"هكذ� ُيصبح 
صل �لشريعة عند �هللا 
لطيفًة  |شا�ً�  
شا� ֲדذ�  تعاr. "قد 

نه ليس مبقد"� 
حد 
^ يتحلى  r|
�حلقيقية  �لفاضلة  �لعالية   �باألخال
للصفا�   âتابع سلوكه  يكن   ³ ما 
�إل%ية بشكل كامل. فمن 
��� تقييم 
على  "شرها-  -خQها   ��ألخال
فقد  فقط  �إلنسانية  �ألعما�  ضو� 

خطأ. أل^ �خلQ £ �لو�قع ما يكو^ 
"�لشر هو  �إل%ية،  للصفا�   âمو�فق

إن اهللا ال يعـذب قومـاً 
املوعـد  حلـول  قبـل 
بل  فحسـب،  املناسـب 
العـذاب  يلـغـي  قـد 
حلكمة وإن حـل موعده. 
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ما يكو^ ½الفâ %ا. "هذ� �لتعريف 
لألعما� ¯ل �ملشاكل �لË يو�جهها 

�لفالسفة £ تعريف �خلQ "�لشر.
�هللا   b�� ما  
نه  هو  �لثالث   åملع�"
�لشر�  Êكمة  �لعليم  هو   rتعا
 âيض
فيجب 
^ يكو^ خيا� �لعقوبة 
£ يد� هو سبحانه "تعاr. |� جند 
�لبد�ية   £ �حلق  يعا�"^  �لبعض   ^

عد�ً� شديدè، "لكنهم يقبلونه فيما 
 bيخ �إلسال�بعد. "مثا� �لك £ تا
هو عكرمة بن 
Û جهل "خالد بن 
�ضو�^  �لعا×  بن  "عمر"  �لوليد 
يعلم  كا^  "حد�  فاهللا  عليهم.  �هللا 
من  �لنجا�  يستحقو^  هؤال�   ^


¶م " عد�ئهم،  �غم   ،ªلعذ��
سيوفَّقو^ £ يوb من �ألياb خلدما� 

 .bجليلة لإلسال
 

� َما ُنِرَينََّك َبْعَض �لَِّذh َنِعُدُهْم ْ4ِ/َ﴿

 jُْلَبال� َعَلْيَك  َفِإنََّما  َنَتَوفََّينََّك   /ْ7َ

َ/َعَلْيَنا �ْلِحَساُ"﴾ (�لرعد: ٤١)

شرI �لكلمـا;:
�لكلما�   Éشر (�نظر  نتوّفيّنك: 

لآلية ٤٧ من سو�� يونس). 
طائفٌة  شيٍ�:  كل  بعُض  بعض: 
كوُنه  "»و�  منه،  جزٌ�  "قيل  منه؛ 


عظَم من بقيته كالثمانية من �لعشر� 
.(ªألقر�)

  
:Jلتفسـ�

يهد®  ��b عقابنا  ما  يا Mمد،   �

فال   ،bالنتقا�  r| ال   Éإلصال�  r|

نبا�  
لغينا بعض   ��| ��عي للعجب 

نبا�  بعض  تشاهد  فقد   .ªلعذ��
بعضها  جتد  بينما  يتحقق،  �لوعيد 
�آلخر يلغى، "ليس £ هذ� ما يدعو 
|r �لقلق، أل^ �حلساª �لنهائي £ يد 

^ �ملعترضني على �ألنبا� " ،rهللا تعا�
يضطر"^  سو®  |لغاÍها  مت   Ëل�
"عندئٍذ سو®   ،� 
مامه  للمثو� 
 ^�|  .âمتام �حلقيقة  عليهم  تنكشف 
كلَّ  Mمد،  يا  ُتخضع    ^
 فيجب 

مر Êيث ¯قق هذ� �%د® �أل¡ى 
 bالنتقا� تؤثر  "بأ^ ال   ،ùلبال� "هو 
"�لعقاª £ كل حا�، غاضâ �لنظر 

عن �لغاية �حلقيقية.

﴿7ََ/َلْم َيَرْ/� 7َنَّا َنْأِتي �َألْ
mَ َنْنُقُصَها 

ُمَعقَِّب  ال  َيْحُكُم  َ/�هللا  7َْطَر�ِفَها  ِمْن 

�ْلِحَساِ"﴾   َسِريُع  َ/ُهَو  ِلُحْكِمِه 
(�لرعد: ٤٢) 

شرI �لكلمـا;:
فعله.  �ألمَر:  
تى  جا��.  
تا�:   :ðنأ
: حضر�. 
تى على �لشي�:  َ̂ 
تى �ملكا
�لدهر:  عليه  
تى  ¥ِخَر�.  "بلَغ  
نفد� 

.(ªألقر�) هلكه

"َطْرٍ®.  َطَرٍ®  vُع  
طر�فها: 
"¶ايته؛  �لشيِ�  حرُ®  "�لطَرُ®: 
�لرجُل  �لشي�؛  من  طائفٌة  �لناحيُة؛ 
�لكرُمي. "�لطْرُ®: �لكرُمي من �لفتيا^ 
�لناِ:  من  �ألطر�ُ®  "�لرجا�. 
من  �ألطر�®   ."Íلر� خالُ® 
�أل�±: 
شر�فها "علماÍها، هو من 

شر�فها  من   �
  ..ªلعر� 
طر�® 

  .(ªألقر�) هل بيوتاִדا
"
ال معقَِّب حلكمه: 
� ال ���َّ له "ال 

.(ªألقر�) ناقَض له

 :Jلتفسـ�
 لقد �
ª �لُكّتاª �ملسيحيو^ على 
قو%م بأنه ليس £ �لقر¥^ ما يؤكد 
"|منا  ¥ية  بأية  
تى  قد   èمدM  ^

 Qֲדا.(تفس ðكتفى با�عائه بأنه سيأ�

أي يـا Iمـد، مـا دام 
إ1  يهـدف  عقابنـا 
اإلصـالح ال إ1 االنتقام، 
فـال داعي للعجـب إذا 
ألغينا بعض أنباء العذاب.
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التقوى

"ه�Q ¾١، ×٣٣٣). "لكن هذ� 
�آلية تشكل �è�ّ حا¡â على �عمهم 
�خلاطئ حيث يعلن �هللا فيها بأننا قد 
نريهم �آليا�، "لكنهم ال يبصر"¶ا 
|� قا�: ﴿
"³ ير"� 
ّنا نأð �أل�± 

^ ¥ثا�  åطر�فها﴾، مبع
ننقصها من 
�نتصا� �إلسالb بد
� تلوÉ £ �ألفق 
طبقâ لنبو��� �لكتب �لسالفة، "قد 
�لكفا�  بيو�  يغز"   bإلسال� شر� 
ينضمو^   �"
بد 
"ال�هم   ^| حيث 
�لعبيد  "يسلم  �ملسلمني،  vاعة   r|
بأ  ال  "عد�  بل  �لنا،  "عامة 
�ملؤمنني   uفتر  .bلقو� علية  من  به 

يشّكلو^ vيع طبقا� �ملجتمع.
"�جلزير�  تع¿  قد  هنا  ""�أل�±" 
 bسالة �إلسال� ^
  åلعربية"، "�ملع�
تكتسب �نتشا�è متز�يدè £ ½تلف 

çا� �جلزير�. فقد 
سلم 
هل �ليمن، 
كانو�  بعضهم   ^
  âيÓ�تا "�لثابت 
¥من  كما   .u�لنصا�" �ليهو�  من 

بو  منهم  كا^  �لذين  �لغفا�يو^ 
�ملدينة  
هل  
سلم " �لغفا��،   ��

�ملنو��. 
�أل�±   ðنأ﴿  rتعا قوله   ^
 كما 
يكو^  قد  
طر�فها﴾  من  ننقصها 
"فنائهم،  �لكفا�  هال�   r| |شا�� 
 bستخد� قد  �لكرمي  �لقر¥^  أل^ 

كلمة �إلتيا^ مبعå �لعقاª "�%ال�، 
 ³ حيث  من  �هللا  قا�:﴿فأتاهم   �|

نز�   �
 (�حلشر:٣).   ¯تسبو�﴾ 
�هللا ֲדم �لعقاª بطر� ³ يتصو�"ها. 
فمعå �آلية |�^ 
^ كبا�هم "عامتهم 
 ^
  "
  ،ªلعذ�� لصنو®  يتعرضو^ 
عرضة  �لعربية  �جلزير�  
çا�   Üش
ألنو�� �لعذ�ª مما يكفي ليد�� به 
 èُير� ¥ياته تأييد rهللا تعا� ^
�لكفا� 

لإلسالb "متهيدè النتصا��.
"�ملر�� من قوله تعاr:﴿"�هللا ¯كم 
سريع  "هو  حلكمه  معقَِّب  ال 
تر"^  �متم  ما  
نكم   ﴾ªحلسا�
�سوله،  "ينصر  يؤيد   rتعا �هللا   ^

يستطيع   èحد
  ^
 تظنو^  فكيف 
�حليلولة �"^ �نتصا��. هل من 
حد 

.rعلى |لغا� حكم �هللا تعا �يقد
 ^
"£ هذ� ��ٌ للمؤمن بأ^ عليه 

 Qغ rمر �هللا تعا�"
ال ينفك £ طاعة 
مكتر¹ٍ "ال َقِلٍق ملكائد �ألعد��.

سريع  ﴿"�هللا   rتعا قوله  
ما "
 rنه تعا
�حلساª﴾ فليس �ملر�� منه 
 åاسبة �لنا، "|منا �ملعM £ يتعجل

نه ال يستعجل بالعذ�ª، "لكنه |�� 
�لك   �يستغر فال   bقو |هال�  قر� 
�منâ "ال يستطيع 
حد  �حليلولة �"^ 

تنفيذ قر���.
   

َفِللَِّه  َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  َمَكَر  ﴿َ/َقْد 

�ْلَمْكُر َجِميًعا َيْعَلُم َما َتْكِسُب ُكلُّ 

ُعْقَبى  ِلَمْن   
�ْلُكفَّاُ َ/َسَيْعَلُم  َنْفٍس 


﴾  (�لرعد: ٤٣)  ِ� �لدَّ
 

شرI �لكلمـا;:
�هللا  مكر  َخَدَعه.  َمَكَرُ�:  َمَكَر: 

وإذا فسـدت عقـول العلماء ! أمة لدرجـة أنهم ال 
يسـتطيعون فهم أبسـط األمور وأوضحها فما بال 
العـوام؟ وهذا دليـل على أنهم �اجـة إ1 هاٍد من 
عنـد اهللا، إذ لـو 9 ُيبعث ن� ! مثـل ذلك العصر 
احلالـك فما هـو الوقت األنسـب لبعثته يـا ُترى؟ 
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فالنâ: جا��� على �ملكر. قيل: �ملكُر 
Êيلٍة،  مقِصِدِ�  عن  �إلنسا^  صرُ® 
 ،Qُموٌ� ُيقصد فيه �خلM :^هو نوعا"
.(ªألقر�) ُُّيقصد فيه �لشر bٌمذمو"

vعه.  �لشيَ�:  كسب  َتْكِسب: 
َطَلَبه "�Êه.   :âعلم" ماًال  "كسب 
كسب �إلَ�: حتّمله. كسب ألهله: 

 .(ªألقر�) طلب �ملعيشَة

 :Jلتفسـ�
 £ تنجحو�   ^
 ميكن  كيف   �

علم  على   rتعا 
نه  مع  مكائدكم 
بكل مكر متكر"نه. فال بّد 
^ ¯بط 
 Qلبص� شأ^   ،âيعv 
نتم  خططكم 
vاعة   ªلضر "حد�  يكفي  �لذ� 

من �لعميا^.

ما قوله تعاr ﴿سيعلم �لكفا� ملن "
 âيط علمç ننا
عقû �لد��﴾ فيع¿ به 
بكل ما ينسجه �لكفا� من مكائد، 
 Ëل�  Qبالتد�ب %م  علم  ال  "لكنهم 
نصيبهم  "عندما  ضدهم،  نّتخذها 
باخلسائر سيد�كو^ من �لذ� ميلك 


مرهم "مصQهم. bما�
﴿سيعلم   rتعا قوله   £ "�لسني 
�لكفا�﴾ للتأكيد "�لتقريب، فاملر�� 
 ^
 âم سيعرفو^ حتم¶
من �جلملة 
¥خر   £ �ملنتصر"^  هم  �ملسلمني 

|شـا��  فيها   َّ̂ 
 كما  �ملطا®. 
ميوتـو�  لن  �لكفر   "Í�  ^
  r|
 �  Ñلن� �نتصا�  ير"�   ^
 بعد  |ال 

"���هـا��.
        

َلْسَت  َكَفُر/�  �لَِّذيَن  ﴿َ/َيُقو5ُ 

َبْيِني  َشِهيًد�  ِباهللا  َكَفى  ُقْل  ُمْرسًال 

َ/َبْيَنُكْم َ/َمْن ِعْنَدOُ ِعْلُم �ْلِكَتاِ"﴾  
(�لرعد: ٤٤)  

:Jلتفسـ�
̂ كل �ليل  
عد�� 
� نÑ يرفضو ̂ | 
 Üللتشكيك ح ̂ يسمعونه منه، "يسعو
"جالً�،   âضوح" �ل��هني  
عظم   £
ل �ليًال على  ��ته ُيشكِّ "هذ� £ حد 
صد� �لنÑ "على فسا� عقو� �لكفا� 
"سو� نيتهم. "|�� فسد� عقو� �لعلما� 
̂ فهم  
مة لد�جة 
¶م ال يستطيعو £

بسط �ألمو� "
"ضحها فما با� �لعو�b؟ 

واحلق أن هاتني الشهادتني تتسببان ! انتصار األنبياء.. 
أعu اآليات السماوية املتجددة، واألنباء ال` وردت ! 

كتب األنبياء األولني...

"هذ� �ليل على 
¶م Êاجة |r هاٍ� من 
عند �هللا، |� لو ³ ُيبعث نÑ £ مثل �لك 
�لعصر �حلالك فما هو �لوقت �ألنسب 
لبعثته يا ُترu؟ |r هذ� �ملعå يشQ �هللا 
̂ �ألعد��  
تعاr هنا موضحâ لرسوله 

"� كل � ̂ سو® يقابلونك بالرفض "|
¥ية "¡عو� كل �ليل. فال تتضايق من 
̂ �Û يؤكد  جهلهم هذ�، بل قل %م: |
 Dيضر فلن  �ملتجد��،  بآياته  صدقي 
على  "يشهد  كما   .âشيئ |نكا�كم 
صدقي َمن عند� �لعلم �لصحيح بالكتب 
�لسما"ية، فما قيمة |نكا�كم |��� هاتني 
̂ هاتني  
�لشها�تني �لعظيمتني؟ "�حلق 
̂ £ �نتصا� �ألنبيا�..  �لشها�تني تتسببا

ع¿ �آليا� �لسما"ية �ملتجد��، "�ألنبا� 
�لË "��� £ كتب �ألنبيا� �أل"لني، 
"ليس هنا� شها�� هي 
قوu منهما، 

يضâ »عل  bلتركيز عليهما �ليو� َّ̂ |"
 |̂ ،uخر
�إلسالb غالبâ منتصرè مر� 

.rشا� �هللا تعا


