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التقوى

 حضر� مر�� بشR �لدين Nمو� 
;د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثاG حلضر� �إلماf �ملهد� "�ملسيح �ملوعو� �

:Ì"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

 �﴿2ََلْو 01ََّ ُقْر-ًنا ُسـيَِّرْ& ِبِه �ْلِجَباُ

َعْت ِبـِه �َألْ
6ُ 2ْ1َ ُكلَِّم ِبِه  2ْ1َ ُقطِّ

�ْلَمْوَتى َبْل هللا �ألْمـُر َجِميًعا 1ََفَلْم 

َيْيَئِس �لَِّذيَن -َمُنو� 0ْ1َ َلْو َيَشاCُ �هللا 

َلَهَدK �لنَّاJَ َجِميًعا 2ال َيَز�ُ� �لَِّذيَن 

َكَفُر�2 ُتِصيُبُهـْم ِبَما َصَنُعو� َقاِ
َعٌة 

2ْ1َ َتُحلُّ َقِريًبا ِمْن َ��ِ
ِهْم َحتَّى َيْأِتَي 

2َْعُد �هللا 0Wَِّ �هللا ال ُيْخِلُف �ْلِميَعاَ�﴾
(�لرعد: ٣٢)   

شرZ �لكلمـا&:
سّير  سائًر�.  جعله  َسيََّر :  سيِّرْ&: 
سّير  
لقا .  �لد�بة:  ظهِر  عن  �ُجللَّ 
�لناÌ. سّير   بني   Rيس �ملثَل: جعله 
من بلد : 
خرجه "
جال  (�ألقر�)

كلُّ  "هو:  �جلبل  �ُع   :��جلبا
 Àُخال "طا�؛  عُظَم  لأل�·  َ"َتٍد 
�لسهل؛ سيُد �لقوf "عاملهم، يقا�: 

ٌ̂ جبُل قومه (�ألقر�). فال
�جلبا�﴾  به  ﴿سيِّر�  تعا}  فقوله 
�جلبا�   ^Ñبالقر ُحرّكت   (١  rيع
على  به  ُقضَي   (٢ مكاªا،  من 

طيح ُ  (٣ "علمائهم،    fلقو� 
سيا� 
"يعبَّر   (٤ عر"شهم،  من  �مللو�  به 
�لعقبا�  �لر"حانيا� عن  باجلبل � 
"�لعر�قيل، فاملر��: ُ
�يلت به �ملشاكل 
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"�لعو�ئق.
قطعًة،  قطعًة  َقَطَعه  عه:  َقطَّ ُقطِّعت: 
ع �هللا عليه �لعذ�َ�:  � للتكثR. قطَّ شدِّ

لوَّنه "جّز
  (�ألقر�)
ييأJ: َيِئَس: َقَنَط؛ َعِلم (�ألقر�)

�لد�هيُة؛  �لقيامُة؛  �لقا�عُة:  قا
عٌة: 
�لدهِر:  قو��ُ�  َقَرَعتهم  يقا�: 
�لنكبُة  �لشديد�؛  نو��ُله  
صابتهم 
�ملهلكة؛ سرّيٌة لنç �ملسلمني. قا�عُة 
�لطريق: 
عال  
" معظمه (�ألقر�)

َ̂ "حّل به: نزَ� به.  : حّل �ملكا َتُحلُّ
حّل  |يا .  
حّله  �ملكا^:   � به  حّل 

�لرجُل: عد� (�ألقر�)
    

�لتفسـ^: 
 èُمتَِّصف èنÑنه � لو نّز� %م قر
 �


.èيض
ֲדذ  �لصفا� ملا Ñمنو� 
ال  �لكرمي   ^Ñلقر�  ^
 هذ�   rيع "ال 
بيا^  هذ�  "|منا  �ملز�يا  ֲדذ   يّتسم 
"تعنتهم.  �لكفا�  قلو�  ِلشقا 
يشاهد"^   Àسو 
ªم  "�ملر�� 
من   ��Rلتأث�" �ملز�يا  هذ   ظهو� 
يؤمنو�  لن  "لكنهم  �لكرمي،   ^Ñلقر�
هو  �ألسلو�  هذ�   Rنظ"  .èيض
 به 
�لشريف: "لو كا^  �لنبو�  �حلديث 
من  �جٌل  لناله  بالثريا   èمعلق �إلميا^ 
فال    .(Rلتفس� (�لبخا��،   "Ì�فا
 {| يرتفع  لن  �إلميا^   ^
 هذ�   rيع

به �جل  ينـز�  لن   Ûبالتا" �لثريا، 
من فا�Ì، بل �ملر�� 
نه سيأ¸ �من 
سوÀ يرتفع فيه �إلميا^ |} �لسما 
 {| فا�سيٌّ  �جٌل  به  ليعو�   ،èحتم


هل �أل�· مر� 
خر�.
�مليز��  هذ   بيا^  يلي  "فيما 

�لقرÑنية:

به  ﴿سيِّر�  هي  �أل2`:  �مليز� 
�جلبا�﴾. لو 
خذنا (�جلبا�) مبدلو%ا 
�لكرمي   ^Ñلقر�  ^
 فاملر��  �لظاهر�، 
يتضمن 
نباً عن �لزال�� �لعنيفة �ل� 
هنا�  "بالفعل  �جلبا�.  قمم  تنسف 
تقلبا�  عن   ^Ñلقر� عظيمة �  
نبا 
|ليها   Rتش كما  �لعا§   �  ��Rتغ"

سو�� �لّزلزلة.

ما |�� �عت�نا كلمة (�جلبا�) �ستعا�ً� 
 ^
 فاملر��  "�ملصائب،  �لعقبا�  عن 
|��لة  على  يساعد   Àسو  ^Ñلقر�
 fتقد طريق  عن  �لكأ��  �لعقبا� 
�لكرمي   ^Ñلقر� "يّتسم  �إلنسانية. 

ֲדذ  �مليز� 
يضè، حيث يقّدf حلوًال 
منقطعة �لنظR ملا يهّد� �إلنسانية من 
"�"حانية  "ُخلقية  علمية  مشاكل 
"سياسية  "�قتصا�ية  "�جتماعية 

"قومية.
 Áخذنا �جلبا� مبع

يضè لو  Ìال بأ"
 ^Ñفالقر "علمائهم.   fلقو� 
سيا� 
 fتسبب � �لقضا على سيا�� �حلكا
 fمفهو "غّير  �لسابقني،  "�لعلما 
�لسيا�� كليًة، "
تى باخلالفة بدًال من 
 �| �لعلم،   fبّد� مفهو �مللكّية. كما 

سس " قبله  �لسائد  "�لعلم"  عا�· 
"�ملعاينة  �خل��  
سس  على  �لعلم 
�ألشيا.   ëخو� على  "�الطال� 
�ملوضو�  ֲדذ�  ��خر   ^Ñلقر� "كل 
 {|  ì�تكر�"  ì�مر� يدعو  حيث 
|عما� �لفكر "�ستخد�f �لعقل بدًال 
�تبا� �أل"هاf "�لظنو^، فيحث  من 
�لفلكية   fألجر�� مشاهد�  على 
"���سة  �جلوية   ��Rلتغ� "مر�قبة 
 �  Rلس� "على  "�ألªا�،  �جلبا� 

وكل القـرآن زاخـر بهـذا املوضـوع حيـث يدعـو 
واسـتخدام  الفكـر  إعمـال   Sإ وتكـرارًا  مـرارًا 
 ... والظنـون  األوهـام  اتبـاع  مـن  بـدًال  العقـل 
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�ألشيا   ëخو� "معرفة  �هللا   ·�

لالطال� على حقيقتها، ألنه يقو�: 
|ننا قد خلقنا �يع هذ  �ألشيا من 


جلكم "ملنفعتكم.
 fمفهو ^Ñلقر� "باختصا�، فقد غّير 
�لسياسة "�لعلم كليًة، "قّدf حو%ما 
خلق  "كأمنا  جديد�،  نظر  "جهة 

عاملè جديدì للعلم "�ملعرفة.

به  عْت  ُقطِّ  "
﴿ هي  �لثانية:  �مليز� 
 fُيستخد �أل�·  "قطُع  �أل�ُ·﴾. 
فاملر��  بسرعٍة،  �ملسافة  طّي   Áمبع
 ^Ñللقر يكتب   Àسو تعا}  �هللا   ^

كّله.كما  �لعا§   �  èسريع  ì�نتشا�
قطع   èيض
  rيع �أل�·  قطع   ^


��ضي  
��ضي �ألعد� "ضمها |} 
حتقق  قد  �ألمرين  "ِكال  �ملسلمني. 
هذ�  �نتشر  حيث  �لكرمي،   ^Ñبالقر
�لكتا� � �لدنيا كّلها بسرعة فائقة، 

تباعه ¶ماÌ "|خالë هللا  "شحن 
تعا}، ¶يث |ªم خرجو� |} �يع 
 ^Ñلقر� نوَ�  حاملني  �لدنيا  
Ôا 
خال�  
هلها  على  "تغلبو�  �لكرمي، 
تـلو  �أل�·   ^
 "�حد.كما  جيل 
قد  �لعد"  
��ضـي  من  �أل�· 

��ضي   {| ت  ـَّ "ُضم عـت  ُقطِّ
�ألنبـا  هـذ   "فق  �ملسلمـني 

�لقرÑنيـة.

به  ُكلِّم   "
﴿ هي  �لثالثة:  �مليز� 
�ملوتى﴾ "ميكن تفسRها مبفهومني:


^ ±عل �هللا �ملوتى يتكلمو^  :��أل2
"حيث  صدقه.  على  شاهدين 
هذ    {| يرجعو^  ال  �ألمو��   ^|
�لكرمي،   ^Ñلقر� نصِّ  مبوجب  �لدنيا 
 Ìلنا� سيز"�"^  �ملوتى   ّ̂ 
 فاملر�ُ� 
ليخ�"هم   Àلكشو�"  �íلر�  �
 ^
 باخل��  "نعلم   .^Ñلقر�  �بصد
 ،ìRبائهم كثÑ يقبلو^ شها��   Ìلنا�
 �  ìمتز�يد  èجتاه� جند  �لك  ألجل 

"�"با |} "�أل�"�حيَّة" "هي مذهب 
يّدعي 
صحابه مبناجا� 
�"�¦ �ملوتى 
هؤال   ^| هنا:  يقو�  تعا}  فاهللا 
شديدì؛   èحّب Ñباهم  áبو^   èيض

"يقولو^ |�� "جدنا شها�ً� من Ñبائنا 
على صد� �لقرÑ^ فسوÀ نؤمن به 
عندما  فمثًال  يؤمنو^.  ال  "لكنهم 
شها���  �لكتا�  
هل  على  ُتعر· 
 �  ����" 
نبا   � �ملتمثلة  Ñبائهم 
مبجي  ُتبّشرهم  "�إلجنيل  �لتو��� 
يقبلوªا.  ال  فإªم   � كمحمد   çّن

" حينما قدِّمت ألهل مكة �"�يا� 
بعث  عن   ،� |بر�هيم  
بيهم  عن 

.èيض
Nمد � 
نكر"ها 
 Àم يقولو^ بأننا سوª
 :Áملع� ^
 "

Ñباíنا  
خَبَرنا   ��|  ^Ñلقر�  �نصدِّ
 .�íلر�" Àملوتى بصدقه � �لكشو�

 ،èيض
 هذ�  �مننا   �  Úدá "هذ� 
سيدنا  يصدقو^  �لبعض  جند  حيث 
�إلماf �ملهد� "�ملسيح �ملوعو� � 
يتمنو^  بناً على �أل�لة، "مع �لك 

^ يز"�هم �لنç � �لرíيا ليخ�هم 
 Ìمن �لنا Rٌقه كث بصدقه. "قد صدَّ
 .Àلكشو�"  �íلر� هذ   بسبب 
 çهم �لن�خرين ��Ñ èالفÑ لكّن هنا�"
 Àليا �هللا �ألسال"

" بعض من  �
� �لر�í "�لكشوÀ "شهد"� على 
"مع  �ملهد�،   fإلما� سيدنا   �صد
�لك ما ��لو� مصرين على |نكا� . 
 �íلر�"  Àلكشو� ظاهر�   ^
 يبد" 
 ،èيض
 � çية � �من �لن�كانت سا
�حلق  يقبلو^  ال  كانو�   Ìلنا� "لكن 
 ،�íلر�  � عليهم  �نكشافه  �غم 

.èيض

يامنا هذ   � Úدá مثلما
تكليم  منه  �ملر��  يكو^  قد   :d�2لثا
�لكرمي   ^Ñبالقر �لر"حانيني  �ملوتى 
حيا�  áييهم  ال   ^Ñلقر�  ّ̂ 
  �

 Àسو بل  فحسب،  �"حانّية 

نه   Áمبع  .èيض
 يتكلمو^  ±علهم 
 À�مبعا 
لسنتهم  تفيض   Àسو
�"حانية سامية ¶يث يصبحو^ قا�� 
 �  ^Ñلقر� 
طلق  لقد  للعا§.  "هد�� 
على  "�ملوتى"  �سم  عديد�،  
ماكن 
"îّى  �لر"حانية،  من  �ملحر"مني 
تعا}  كقوله  
حياً  �لر"حانية  
هل 
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هللا  �ستجيبو�  Ñمنو�  �لذين  
يُّها  ﴿يا 
áييكم﴾  ِلما  �عاكم   ��| "للرسو� 
من  فاحلرما^  (�ألنفا�:٢٥). 
عليها  "�حلصو�  مو�  �لر"حانية 
�لكرمي.   ^Ñلقر� مصطلح   � حيا� 
"نظرì |} هذ� �ملعÁ فاملر�� من تكليم 
�ملوتى 
^ �لقرÑ^ سوÀ ±تذ� ح� 
 �Rحظ  {|  èحاني"� �ملحر"مني 
 èمدهش ��تقاً  فيحققو^   ،fإلسال�
قا��  يصبحو^  ¶يث  �لر"حانّية   �
�لر"حانيا�. "هنا�  للعا§ � Øا� 
تثبت   fمن فجر �إلسال �Rمثلة كث

صد� هذ  �حلقيقة. فسيدنا عمر � 

عد� �إلسالf، خر¼  
لّد  كا^ من 
 çلن� قتل  بقصد  بيته  من   fيو  ���
�، "لكنه 
سلم على يد  بدًال من 

^ يقتله. "�نظر"� بعد �لك ما كا^ 
عمر  �صيَد  
كَبَر  كا^  "ما  
ضَخَم 
 fلنصر� �إلسال �لتضحيا�  � Øا� 
�لوليد  بن  خالد  "منهم  "نشر . 
يعا��  �لبد�ية   � كا^  �لذ�   �
 èيض
�إلسالf عد�"� شرسة، "لكنه 
 ،^Ñلقر� تعاليم  مقا"مة  يستطع   §
سبيل   � جليلة  خدما�  
سد� "
 � ِعكرمة  "منهم   .fإلسال� نصر� 

ð جهل،  fلعدّ" �إلسال èكا^ �بن"
"قد كا^ بنفسه عد"ì لد"�ì لدين 
 Àملطا� Ñخر   � 
سلم  "لكنه  �هللا، 

.fضّحى ¶ياته � سبيل �إلسال"
�ألمر  هللا  ﴿بل  تعا}  �هللا  يقو�   ñ

^ �ماf كل شي بيد  �
 ﴾èيع�
 ^
 كيف  تر"^   Àسو" تعا}  �هللا 
هذ  �ألنبا "�لوعو� �ل� تبد" لكم 
تعا}  �هللا  áققها   Àسو مستحيلة 

تصديقè للقرÑ^ �لكرمي.
�لذين   Ìييأ 
فلم ﴿ تعا}  قوله  
ما 
 §)  َّ̂ 
 بينت   ْ̂ 
 سبق  فقد  Ñمنو�﴾ 
ييأÌ) جا� مبعÁ (§ يعلم)، لتبني 
 Ìعلى هد� �لنا �هللا تعا} قا�� ^


^ طريق �هتد� هؤال هو " ،èيع�
عذ��  تلو  للعذ��  َيَتَعرَُّضو�   ^

بعد  جيش  عليهم  "يزحف  �هللا  من 
هنا  �لقا�عة   ^
 �لعلم  مع   - جيش 
مبعÁ �جليش - ح� تد�òهم جنو� 
"عندئذ  ���هم.  عقر   � �ملسلمني 
بأنه  تعا}  �هللا  "عد  يتحقق   Àسو
 Úهذ� ما حد" .èيع� Ìيهد� �لنا

�الشتباكا�  تتابعت  بالفعل، حيث 
�لكفا�  بني  �حلر"�  "تو�لت 
هلك  من  فيها  "هلك  "�ملسلمني، 
ممن تنبأ �لقرÑ^ ¶رماªم من �%د�، 
بديا�  �ملسلمني  
^ حلت جنو�  {|
�لكفا� تقر� 
بو�� مكة "مت فتحها 

جنز  "هكذ�   .� �لرسو�  يد  على 
 ،èيع� فآمنو�  ֲדد�يتهم،  "عد   �هللا 
بل 
سلمت �جلزير� �لعربية كلها من 


قصاها |} 
قصاها.
عظيم!  نبأ  من  
�"عه  ما  �هللا،  �هللا 
�نظر"� كيف 
^ �هللا َنبََّأ عن ���ها� 
�إلسالf قبل �من طويل، ñ يتحقق 
 èعظيم èيث شكل برهان¶ èلنبأ حرفي�
"لكن  �لكرمي.   ^Ñلقر�  �صد على 
�ملؤسف 
^ �لذين قد عميت قلوֲדم 
ال يز�لو^ |} �مننا هذ� مصرين على 
|ليه  �ملنتمني   ^| بل   ،^Ñبالقر �لكفر 


يضè ال ينتفعو^ بتعاليمه "معا�فه.

فاحلرمان مـن الروحانية موت واحلصـول عليها حياة ! 
مصطلح القرآن الكـرمي. ونظرًا إS هذا املعv فاملراد من 
تكليـم املوتى أن القرآن سـوف }تذب حـz احملرومني 
روحانيًا إS حظ~ة اإلسـالم، فيحققون ارتقاًء مدهشًا ! 
الروحانّية �يث يصبحون قادة للعا� ! �ال الروحانيات.
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التقوى

ñ قا� ﴿|^ �هللا ال ُيخلف �مليعا�..﴾  
"يتضح من �لك 
نه كا^ هنا� "عد 
خاë قطعه �هللا على نفسه � "هو 
|ليه �  
شا�  قد  �لذ�  �لوعد  نفس 
موضع Ñخر من �لقرÑ^ �لكرمي بقوله 
 َ̂ Ñلقر� عليك  َفَرَ·  �لذ�   ^|﴿
(�لقصص:٨٦).  َمَعاٍ�﴾   {| لر��ُّ� 
مر�  بك  نرجع   ^
 بّد  ال  
ننا   �

 �

خر� |} مكة �ل� هي معا� -
حاّجني  يقصد"ªا   -Ìللنا مرجع 

مر� بعد 
خر�. 
مكّية،  "�لرعد"  �لسو��  هذ    ^|

نبا  "هذ  �آلية فيها تضمنت عد� 

حتققت بكل جال، "هي:

^ �لنç � سوÀ يضطر للهجر�  (١

من مكة �ملكرمة. 
بعد  |ليها  يرجع   Àسو 
نه   (٢

�%جر�.

عد�ئه  "بني  بينه  تقع   Àسو  (٣

حر"� يشنها �لكافر"^.
٤) ح� |نه � سوá Àل õنو�  � 

عقر ���هم "مكة".
تعا}  �هللا  "عُد  يتحقق  "عندئٍذ   (٥
مكة  فتح  يتم   �
 كامل  بشكل 

�ملكرمة.

ِمْن  ِبُرُسـٍل   hَْسـُتْهِز� ﴿2ََلَقـِد 

ُثمَّ  َكَفُر�2  ِللَِّذيـَن  َفَأْمَلْيُت  َقْبِلَك 

 ﴾ِm1ََخْذُتُهـْم َفَكْيـَف َكا0َ ِعَقا

(�لرعد :٣٣) 

شرZ �لكلمـا&:

� َسِخر منه  
�سُتهِزhَ: �ستهزَ
: َهَزَ

(�ألقر�)
له.  
طاَ�  َغيِّه:  له �  
ملى  1مَليُت: 
َع له � قيد . "عبا�ُ�  
ملى �لبعRَ: "سَّ
 :Rللبع �لقيَد  
مليُت "  :"Ìألسا�"


�خيُته "
"سعته (�ألقر�)

خَذ  
هَلَكه.  �هللا:  
خذ    1َخذُتهم: 
فالنè بذنِبه: عاقبه عليه (�ألقر�)   

�لتفسـ^:
كا^ �لكفا� يكّر�"^ مطالبتهم: ملا�� 
علينا؟  �لعذ��  بإنز��  �هللا  يعجل  ال 
هد�ية  نريد  |ننا  عليهم:  �هللا  فرّ� 
�لناÌ لذلك ال بّد من تأخR �لعذ�� 
من  �%د�  كا^  ملن  �ملهلة  إلعطا 

نصيبه. 
 èعطا �ملهلة ليس ِبدع| ^
"�آل^ يبّين 
"ال خاّصè مبن يكفر"نك 
نت، بل § 

تز� هذ  سنتنا مع كافة �لرسل �لذين 
خَلو� من قبلك، |� 
مهلنا 
عد�هم. 
|تاحة   ^
 يَر"^  هؤال  كا^  فإ�� 
�ملهلة ملن يكّذ� مّدعَي �لنبو� �ليل 
%م   ëمنا فال  "كذبه  �فتر�ئه  على 
 §
من تكذيب �سل �هللا �لصا�قني. 
يكن 
هل مكة يؤمنو^ - على �ألقل 
 ،fاعيل عليهما �لسالî|" بإبر�هيم -
"كانو� على علم مبا تعر· له سيدنا 
على  "�ضطها�  تعذيب  من  |بر�هيم 
يد 
عد�ئه �لذين 
لقو  � �لنا�، "مع 
�لك § يتعجل �هللا بالبطش ֲדم، بل 
عاقبهم على مهل بعد فتر� طويلة. 

كا^  ﴿فكيف  �آلية  Ñخر   � "قا� 

نه   {| �ألنظا�  ليلفت  عقاِ�﴾ 

^ يعرÀ �إلنسا^ سبب  èليس مهم
�ملهلة، "|منا عليه 
^ ير� ما�� كا^ 
بطش  عندما  �لسابقة  �ألمم   Rمص
ֲדم �هللا. 
§ ±علهم ع�� ملن يعت�؟ 
فال "جه لالعتر�· على ما مينح �هللا 
للكفا� من مهلة، أل^ هذ  �ملهلة ال 
تعو� بأ� ضر� على 
نبيائه، بل هي 
ضر"�ية لتحقيق �لغر· من بعثتهم 
لإلميا^   èفرص �هللا  خللق  تتيح   �|

"�الهتد�. 


