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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا¸ حلضرv �إلما� �ملهد< �

:µ�Z0 من

KA

في �حا� �لقر��

أسباب هالك الكفار
متوفرة � أعما�م

ْنَيا َ$ِفي  ﴿َلُهُم �ْلُبْشَر� ِفي �ْلَحَياِ) �لدُّ
�ْآلَِخَرِ) َال َتْبِديَل ِلَكِلَما3ِ �هللا 1َِلَك 

ُهَو �ْلَفْوُ; �ْلَعِظيُم﴾ (يونس: ٦٥) 

�لتفسـ<: 
�لبشرo �ملذكوR vZ �آلية قد ُفسر� 
�لشريفة  �ألحا0يث  من  �لعديد   R

�منها ما يلي: 
�أل$@: "عن 8} �لد��0Z � عن �لن¾ 
 vحليا�  R oلبشر� قوله ﴿�م   R �
ير�ها  �لصاحلة  "�لر�يا  قا/:  �لدنيا﴾ 

�ملسلم �8 ُترo له". (�بن كث�)
 x8تا قا/:   ��0Zلد�  {8 "عن   :Aلثا�
�هللا  قو/   R تقو/  ما  فقا/:  Zجل 
 R� �لدنيا   vحليا�  R  oلبشر� ﴿�م 
�آلخرv﴾؟ قا/: لقد سألَت عن شي� 
ما عُت 8حدÁ سأ/ عنه بعد Zجٍل 
بشر�هم  قا/:   .� �هللا  Zسوَ/  سأ/ 
ير�ها  �لصاحلة  �لر�يا  �لدنيا   vحليا�  R
 vآلخر� R له، �بشر�هم oملسلم �ُتر�
 Â  ٦  � �8د،  (مسند  �جلنة"  

 (٤٤٧
�لر�يا  "تلك  ��Zية:   R� �لثالث: 
له"   oُتر  �8 �لرجل  ير�ها  �لصاحلة 

(�بن كث�).
 :oلبشر�  xية عن هذ��Z R :لر�بع�

"ير�ها �ملؤمن R �ملنا� �8 ترo له".
�خلامس: "عن عباv0 بن �لصامت 8نه 
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 oقا/ لرسو/ �هللا � : لقد عرفنا بشر
�آلخرv �جلنة، فما بشرo �لدنيا؟ قا/: 
�لر�يا �لصاحلة ير�ها �لعبد �8 ترo له، 
�هي جز� من Z8بعة �Z8بعني جزً�� �8 

سبعني جزً�� من �لنبوv (�بن كث�).
�لساIJ: "عن عبد �هللا بن �لصامت 
�هللا،  يا Zسو/  قا/:  8نه   Z.  {8 عن 
 µلنا�  xمد®� �لعمل  يعمل  �لرجل 
تلك  فقا/:  به؟  عليه  �يثنو�  عليه 

عاجُل بشرo �ملؤمن". (مسلم)
�لسابع: "عن عبد �هللا بن عمر� عن 
 oسو/ �هللا � 8نه قا/: "�م �لبشرZ
R �حلياv �لدنيا" قا/: �لر�يا �لصاحلة 
يبّشر ֲדا �ملؤمن. هي جز� من تسعة 
 o8Z فمن  .vبعني جزً�� من �لنبوZ8�
 oسو  o8Z �من  ֲדا،   Cفليخ .لك 
ليحزنه،  �لشيطا�  فإمنا هو من  .لك 
�ليسكْت  ثالًثا   xZيسا عن  فلينفْث 
 � �8د،  (مسند  8حًد�  ֲדا   C¨ �ال 

  (٢١٩ Â ٢
هذ�، �قد ظن �لبعض خطًأ �8 ما نز/ 
��ملسيح  �ملهد<  �إلما�  سيدنا  على 
من  هو  
منا  �حي  من   � �ملوعو0 
قبيل هذx �لر�o �لعا0ية. �هذ� �لظن 
�لرسو/   �8 .لك  متاًما،  خاطئ  ظن 
 oً�Z oلر�� xبعض هذ Cقد �عت �
�نفا، �ال ميكن  شيطانية، كما سبق 
�8 يكو� R �حِي o�Z �8 حضرِته- 

�هللا  8قامه  �لذ<  �ملهد<  �إلما�  �هو 
�لشيطا�.  �حي  من  شيٌ�   - تعا� 

ّني  نفسه:  عن  حضرته  قا/  �لقد 
 tعلّي كثق /qثق بصحة �لوحي �لنا��
بصحة �لقر�� �لكرمي. (�مللفوظا� � 

 (٧٤ Â ٥
 xهذ على  بناً�  نستطيع  8ننا  ال شك 
�ملنكرين  
قنا¥  �لشريفة   �ألحا0يث 
�بضر�Zته  �إل�ي  �لوحي   Zباستمر�
بعد �لن¾ �، �لكن هذ� ال يع  8نه 
تكو�  �لوحي  من  8نو�¥  هنا@  ليس 
 R  Zملذكو� �لوحي  من  Z0جًة  8ى 
هذx �ألحا0يث �لنبوية. غ� 8نه مما ال 
لفظ  "�ملبشر��"   �8 8يًضا  فيه  شك 
عا� ميكن 
طالقه على �حي �ألنبيا� 
CËنا  فاآلية  8يًضا.  �أل�ليا�  
�ا� �
�ما  8نو�عه،  بكل  �لوحي   Zباستمر�
كا� خاًصا بالصحابة فقد .كرx �لن¾ 

� R هذx �ألحا0يث.
تبديل  ﴿ال  تعا�  بقوله  �يبّين   
لكلما� �هللا﴾ 8مرين: �أل�/: �8 ما 
.كرناx من 8موZ هي سنة 
�ية q8لية، 
فسو�  �لقدمي  منذ  جاZية  n8ا  �مبا 

تبقى ساZية �ملفعو/ �آل� 8يًضا.
�عو0  من   xقطعنا ما   �8 ��لثا¸: 
بعض   �8 .لك  تلغى.  لن   ��Zبشا�
�ألموZ �لغيبية ال تسّمى "كلما� �هللا" 
فيمكن �8 تلغى، �لكن ما كا� منها 

من "كلما� �هللا" فال يلغى 8بًد�.
± قا/ ﴿.لك �لفوq �لعظيم﴾ 8< �8 
 �8 �لعظيم،   qلفو� �لبشاvZ هو  تلقِّي 
 q�8 عد� تغيُّر �لكال� �إل�ي هو �لفو
�لعظيم. �كوُ� تلقِّي �لبشاvZ من �هللا 
�8ما  بيِّن،  ظاهٌر  عظيًما   �qًفو تعا� 
8يًضا  فهو  �إل�ي  �لكال�  تغيُّر  عد� 
 Zألمو�  R سو��   ،qللفو كب�  سر 
 Zلر�حانية �8 �ملا0ية. .لك �8 �ألمو�
�ملا0ية 
منا 8ساسها �لنو�ميس �لطبيعية 
�لt ال تتغ� �ال تتبد/، ��لو�قع n8ا 
يو�  كلَّ  للتغيُّر  عرضًة  كانت  لو 
�لتقّد�  هذ�  من  �إلنسا�  متكن  ملا 
��الختر�¥. فمثًال �لناZ حتر&، ��ملا� 
 xير�<، ��لكهربا� تدمر، فكل هذ
�ألشيا� تعمل dسب قو�عد �قو�نني 
n8ا  �لو  ��لتبديل،  �لتغي�  تقبل  ال 
تغ�� خو�صها ملا �ستطا¥ �إلنسا� 
8حٌد   0�Z8 لو  فمثًال  ֲדا.  �النتفا¥ 

شعا/ �لناZ فيتدفق �ملا� من �ملوقد، 
 Z0 تشغيل �حلنفية فتخر� �لنا�Z8 �8
حد§  لو  8قو/  �حلريق..  �يشب 
.لك ملا توجه �إلنسا� 
� �النتفا¥ 
نظا�  بل الختّل  �لطبيعة،   qمن كنو
�لكو� �0ُّمر متاًما. �عليه، فالنو�ميس 
 µإل�ية غ� �لقابلة للتبد/ هي �ألسا�
لنجاحنا، �كلما �طلع عليها �إلنسا� 

تطو0q�� Zهر. 
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ِهللا  �ْلِعزََّ)   َّMNِ َقْوُلُهْم  َيْحُزْنَك  ﴿َ$ال 
ِميُع �ْلَعِليُم﴾ (يونس:  َجِميًعا ُهَو �لسَّ

 (٦٦

�لتفسـ<:
�هللا  �8ليا�   �8 قبل  من  .كر  لقد    
��آل�  ®زنو�،  ال  �تعا�  سبحانه 
هذ�  فلما.�  حتز�،  ال  لنبيه:  يقو/ 
.كرته  ما  هو   yجلو��� �لتعاZ[؟ 
كا�  ما   � �هللا  Zسو/  بأ�  �نًفا 
حزنه  كا�  
منا � لنفسه،  ليحز� 
�قلقه على ما يث��نه من �عتر�ضا� 
�تعا�،  سبحانه   ÌZلبا�  ��. ضد 
�لذلك يطمئنه �هللا قائًال: ال تلتفت، 
حتز�  �ال  فضو�م،   �
 حبي¾،  يا 
يضر�نا  فلن  عنا،  يقولو�  ما  على 
�لعـزv كلها ِملـك  به شيًئا، فإ� 

8يدينا..
8مرين:  عن  لنا  تكشف  �آلية   xهذ
من   � �لن¾  ميلكه  ما كا�  ��8ما: 
كا�  ما  dيث  مرهفة   vطاهر  vفطر
يستطيع حتمُّل �عتر�ضاִדم  ضد .�� 
حب   oمد �ثانيهما:  تعا�.  �هللا 
 ،� �ملصطفى  حلبيبه  �جل  عز  �هللا 
حيث ُيَطمئن Zسوَله �حلزين �¨فف 
يا  نفسك  على  هوِّ�  قائًال:  عنه 
�لعليم)..  (�لسميع  فأنا  حبيبـي، 
8ع جيًد� ما  يقولو�  �8علم متاًما 

ما يفعلو�، �عندما oZ8 �8 طعنهم 
كر�متنا  ميس   Zصا� �حلّد   qجتا� قد 
مكرهم  على  نقضي  سو�  عندها 
هذ� nائًيا. فهذ� �ألمر R يدنا، �ال 

�0عي لك �8 حتز�. 

َماَ$�3ِ َ$َمْن  ﴿Sَال MNَِّ ِهللا َمْن ِفي �لسَّ
 Mََيْدُعو �لَِّذيَن  َيتَِّبُع  َ$َما   UِVَْْأل� ِفي 
 Mََيتَِّبُعو  MْNِ  Wَُشَرَكا �هللا   Mِ$Jُ ِمْن 
  ﴾Mَيْخُرُصو Nِّال  ُهْم   MْNِ$َ نَّ  �لظَّ Nِّال 

(يونس: ٦٧)

شر^ �لكلما3: 
شي�،   ُّ>8  :Îمبع �ستفهامية  
ما  ما: 
�8 نافيٌة. فاملعÎ �أل�/: ما هو �لشي� 
سبحانه،  هللا  شريًكا  يتخذ�نه  �لذ< 
 Îملع�� لشركائهم.   Zحتقا� هذ�   R�
�لثا¸: �8 �لذين يدعو� من ��0 �هللا 
فإnم ال يدعو� شركا� له R �حلقيقة، 

. ال شريك له، �
منا يتبعو� 8هو�َ�ُهم 

فحسب.

 �لتفسـ<:  
Zسوَله  �جل  عز  �هللا  ُيطمئن  هنا 
بطريقني: فأ�ًال يقو/ له: ما ��0 8مر 
�لعقاR y قبضتنا فال يصيبنك حز� 
�ال قلق. لك �8 تتأسف على حالتهم، 
 R Zا. �لقر�Ë� �8 Ïر �0ئم �لكن تذكَّ
 �8 ضرֲדم  على   Zٍ0قا 
لٍه  بيِد  شأnم 
هد�يتهم. �ثانًيا يقو/: 
نه ال حقيقة 
�ال قيمة ملا يتبعونه، �
ً.� فال بد �8 
 vلفاسد� عقائدهم  على  �لقضا�  يتم 
 Zتقد 
. ال  �جًال،   �8 عاجًال  �لتافهة 

�خلر�فة على �لصمو0 8ما� �حلقيقة.

﴿ُهَو �لَِّذ_ َجَعَل َلُكُم �للَّْيَل ِلَتْسُكُنو� 
ِفيِه َ$�لنََّهاVَ ُمْبِصًر� MNَِّ ِفي 1َِلَك َآلَيا3ٍ 

ِلَقْوcٍ َيْسَمُعوMَ﴾ (يونس: ٦٨)

شر^ �لكلما3: 
لتسكنو�: سكن يسكن سكوًنا: قرَّ. 
�سكن فالٌ� xZَ�0 �سكن فيها سَكًنا 
�ُسكًنا: �ستوطنها �8قا� ֲדا. �سكن 

إنه ال حقيقة وال قيمة ملا يتبعونه، وإًذا فال بد أن   ...
يتم القضاء على عقائدهم الفاسدة التافهة عاجال أو 
آجًال، إذ ال تقدر اخلرافة على الصمود أمام احلقيقة.
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ليه: �Zتا|. �سكن عنه �لوجع:فاZقه 
.(yألقر�)

فالًنا:  �8بصر   ،x�Z  :x8بصر مبصًر�: 
 (yالقر�) ��ًجعله بص

�لتفسـ< :

منا   v0�Zباإل �ملتحر@  �لشي�   �
  
 vيتوقف لكي يكتسب �ملزيد من �لقو
��لطاقة �0ئما. ��لو�قع �8 �هللا تعا� 
��إلZها&  �لتعب   vظاهر جعل  
منا 
نفسها،  �حلقيقة  لبيا�  �ملخلو&   R
8< ليدZ@ �لشي� 8نه قد 8صبح �آل� 
 .o8خر vغذ�� �طاقة مر �
dاجة 
 �
 �لشي�  �حتا�  كلما  �لذلك 
�لغذ�� ��لطاقة عا� �لتحرَ@، حتذيًر� 
من  بالغذ��  ُيشَحن   �8 عليه  بأ� 
جديد. �مبا �8 �لليل CÑنا على تر@ 
 xCنعت لذلك   -Îملع� -ֲדذ�  �لعمل 

fلَبًة للر�حة. 
�لتمثيل  �جه  على  �لليل  .كر  �لقد 
سبًبا  جعله  كما  تعا�  8نه  ليخCنا 
 vًمر �تنميتها  �إلنسا�   oقو  Òإلنعا
�ألمم  مع  ®د§  كذلك   ،o8خر
من  عليها  يطر8  ما  فإ�   ،yلشعو��
�و0 �كسل يصبح R �خر �ملطا� 
شأnم  
صال| � تطوZهم   R سبًبا 
جديد  من  تصحو   .
 �8خالقهم، 
�لليل من  بعد هذ�   vقو� µبكل �ا

8يًضا   Zلنها� �.كُر  ��لبطالة.  �لغفلة 
ليستغل  �لليل  بعد  يطلع  ألنه  متثيلي، 
من  بالليل  �ستجمعه  ما  �إلنسا�  فيه 

قوo �طاقا�.     
ملعاZضي  عز �جل  �هللا  يقو/  �كأمنا 
ما  �عتباZهم   R يأخذ��  �8  � �لن¾ 
 vCع من   Zلنها�� �لليل   vظاهر  R
�µ�Z0، �يدZكو� 8نه قد جي� 
ليهم 
طويل،  ليل  بعد  �لر�حا¸   Zبالنها
فيجب عليهم �آل� �8 ينتفعو� بضيا� 
هذ�  �لبيا�  عليهم.  �ملشرقة  �لشمس 
.Zقّد� هنا .كر �لليل على �لنها Îملع�

هنا ينشأ سؤ�/ يقو/: لقد 8ّخر .كر 
�لنهاZ بوصفه مبصًر� ليدعوهم 
� فتح 
�لعيو� فلما.� ختم �آلية بذكر �لسمع 
 R  �
﴿ �قا/  �لر�ية  .كر  من  بدًال 

.لك آليا� لقو� يسمعو�﴾؟
ال  بأنكم  �م  ليقو/   :yجلو���  
Zغم  �لظلما�   R قابعني  تز�لو� 
طلو¥ �لشمس �لر�حانية عليكم، �ال 
�ألقل،  على  فاستخدمو�  تبصر��. 
8اعكم لتنتفعو� من خvC �آلخرين، 

 .vعسى �8 تكتب لكم �حليا

﴿َقاُلو� �تََّخَذ �هللا َ$َلًد� ُسْبَحاَنُه ُهَو 
َماَ$�3ِ َ$َما ِفي  �ْلَغِنيُّ َلُه َما ِفي �لسَّ
�ْألMْNِ UِVَْ ِعْنَدُكْم ِمْن ُسْلَطاMٍ ِبَهَذ� 

  ﴾Mََتْعَلُمو ال  َما  �هللا  َعَلى   MََتُقوُلوSَ
(يونس: ٦٩ )

شر^ �لكلما3: 
�لتسّلُط؛  �ُحلّجُة؛  �لسلطاُ�:   :Mسلطا
(yألقر�) .؛ �ملِلُكÔمللك؛ �لو�� vُZقد

�لتفسـ<:
 yلقد بّين �هللا تعا� من قبل �8 8سبا
عقائدهم   R  vمتوّفر  Zلكفا� هال@ 
�لt يعتنقوnا، �توضيًحا لذلك �ألمر 
�لوثنية  عقائدهم  يدحض  �آل�  بد8 
�Zئًجا  كا�  ما  منها   Zختا��  ،xهذ
 vملتحضر�  yلشعو� بني  متد��ًال 
خطًر�  8كثرها  كا�  ��لذ<  عندئذ، 
�قوvً ��نتشا�Zً، �هو n8م جعلو� هللا 

سبحانه �تعا� �بًنا.
�آلخر��  �ملشـركو�  كا�  /قد 
 �
 تقرֲדم  ��تهم   �8 فقط  يزعمو� 
�هللا qلفى، �8ما هؤال� فقد جعلو� هللا 
شـريًكـا R 8لوهيَّتـه بالذ��. �قد 

سا& على بطالنه Z8بعة 08ّلة هي:

١- ﴿سبحانه﴾
٢- ﴿هو �لغ ﴾

 R لسما��� �ما� R ٣- ﴿له ما
﴾]Zأل�      


ْ� عندكم من سلطا� ֲדذ�﴾.﴿ -٤
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تعا�  فقوله  �أل$@:  �لدليل 
كل  من  بر<�  8نه   Îيع (سبحانه) 
�عتقا0كم  �لكّن  �نقص،  عيب 
للنقائص  يعّرضه   Ïبن� له  �Ëذ  بأنه 
8حد  كو�   �
 �8ًال:  ناحتني:  من 
للفنا�  قابًال  كونه  يستلز�   xلغ�  Ï8ب
فإننا  �نقص،  عيب  �هذ�  ��ملو�، 
من  يلد  �ال  يتناسل  ال  8نه   oنر
�ألشيا� 
ّال �لذ< ®يطه �لفنا� قبل �8 
®قق �لغاية من �جوx0. �لذلك ال 
جند لألZ[ �8 �لشمس نسًال، .لك 
�ألجل   �
 قائمتا�  باقيتا�  ألnما 

ليهما، بينما جند  Vلذ< ®تا� �لعا�
 vنسا� �8 حيو�� �8 شجر
�8 كل 
 Vلعا� �ستغنا�  قبل  �ينقر[  ميو� 
عنه، فيسعى للبقا� ��الستمر�Z عن 
طريق �لتناسل ��لتو�لد، لكي يأخذ 
�جلديد مكا� �لفا¸، فثبت �8 تو�لد 

�لشي� 0ليل على فنائه.
 ثانيا: 
� �لتناسل ��لتو�لد 0ليل على 
 vلشهو�� �جلنسية،   vلشهو� �جو0 
منقصة 8يًضا، ألnا تد/ على �جو0 
�لكائن  .لك  جسم   R �qئد  شي� 
بد�خله،  به  �الحتفا¶  يستطيع  ال 
 �Zا0 شي� مستقل خاÑ
فيحا�/ به 
جسـمه، �لكن �هللا عز �جل 8ى 
 xهذ مـثل  
ليه   oُيعـز  �8 من 

�ملنقصـة. 

�لدليل �لثاA: هو قوله تعا� ﴿هو 
ليس  تعا�  بأنه  يع   فإنه  �لغ ﴾، 
0حٌض  .لك   R�  ،xغ�  �
 dاجة 
حلجة 8خرo يسوقها �ملشركو� على 
جو�q �لشر@ حيث يقولو�: صحيح 
�8 �لتناسل يهد� R �لو�قع 
� سّد 
�لفر�Ö �حلاصل بفنا� �أل�/، �لكن 
 R xير ليساعدq� �
قد ®تا� هذ� 
 xهذ حّجتهم  فأبطل  مهامه.   qجنا

 R 8نه   >8 �لغ ﴾..  ﴿هو  بقوله 
فال  �qير،   �8 مساعٍد   >8 عن   Îًغ
 xبًنا ليساعد� �0عي للزعم بأنه �Ëذ 

R تدب� ملكوته.

$�لدليل �لثالث: هو قوله تعا� ﴿له 
 .. ﴾]Zال� R لسما��� �ما� R ما
8< الشك �8 �إلنسا� يصنع بعض 
�ألحيا� شيًئا ± بعد مر�q Zمٍن ال 
��إلشر��  فيه  �لتحكم  على   Zيقد
�هللا  عليه، �لكن ال ®د§ هذ� مع 
هذ�  من  8ى  هو  بل  �جل،  عز 
�لعيـب 8يـًضا �ليـس dاجـٍة 
�لذ<  �لنـظا�   vZ�0إل 8حٍد   �

�8جـدZ xغم مر�Z �لقـر�� بعد 

�لقـر��.

 �ْ
$�لدليل �لر�بع: هو قوله تعا� ﴿
عندكم من سلطا� ֲדذ�﴾.. 8< ليس 
لديكم 8< برهاٍ� يثبت مز�عمكم، 
0ليل  بد��  مز�عم  هي  �0مت  فما 
فثبت �8 ليس هللا عز �جل 8< �لٍد 
R �لو�قع. 
نه ملن  �لغريب  فعًال �8 
�ملشركني V يقدZ -��Zغم %ا�الִדم 
�ملضنية- على 
Ñا0 8< برهاٍ� على 
عقائدهم �لوثنية. ال شك n8م كانو� 
 R Òال يز�لو� ¨وضو� عند �لنقا�
�ملتاها� �لفلسفية، �لكنهم V يأتو� 
 xهذ كو�  على  برهاٍ�  بأ<   Ïيوم

�ألشيا� شريكًة هللا عز �جل.
8ما قوله تعا�: ﴿8تقولو� على �هللا 
قد  8نه  فاعلم  تعلمو�﴾..  ال  ما 
 vZسو R سبق �8 .كر هذ� �لدليل
�لرعد بقوله ﴿�8 تنبئونه مبا ال يعلم 
�ختال�  �يرجع   ..﴾]Zأل�  R
تعا�  8نه   �
 �آليتني   R �لكلما� 
يبّين هنا �8 �لشر@ ينشأ من �جلهالة 
 vZسو R ليس عليه 8< 0ليل، 8ما .

�لرعد فوّضح هنا@ �8 عقيدv �لشر@ 
�جلهل   �
 �جل  عز  �هللا  تعّر[ 
باملوجو��0، 
. تع  �كأ� �هللا تعا� 
 R يستطع �8 يعر� �8 له شركا� V
�لو�قع، �لكن �ملشركني عثر�� عليه 

!Cخل� xعلمهم �بّلغو vبقو


