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التقوى

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

�خلليفة �لثاD حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما` �ملهد� �

من ��"»:

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

 �ِبِلَساِ 
َسْلَنا ِمْن َ
ُسوٍ& ِ�الَّ ْ.َ ﴿َ/َما 
َمْن  �هللا  َفُيِضلُّ  َلُهْم  ِلُيَبيَِّن  َقْوِمِه 
َيَشاُ> َ/َيْهِد< َمْن َيَشاُ> َ/ُهَو �ْلَعِزيُز 

�ْلَحِكيُم﴾ (٥)

 :Bلكلمـا� Eشر
(µألقر�) ضحه"
لُِيبيِّن: بيَّنه: 
(µألقر�) هلكه

َضلَّه:  : ُيِضلُّ

 :Gلتفسـ�
لقد قا� �لبعض � تفسQ قوله تعا~ 
﴿"ما 
�سلنا من �سوٍ� �ال بلسا\ 

نه  منه  �ملر��   \� %م﴾  ليبني  قومه 
 �
 على  �لوحي   �àي  \
 ينبغي  ال 
�سو� �ال بلسا\ قومه فقط. "لكن 

نه  �لصحيح هو   áملع�" هذ� خطأ. 
âب 
\ ينـز� عليه �لوحي بلسا\ 
�لرسالة  عليه  نزلت  لو  ألنه  قومه، 
بغQ لسا\ قومه لصعب عليه تبليغها 
%م. "لكن ال حرÕ � نز"� بعض 
�لوحي عليه بلساٍ\ غQ لسا\ قومه 

كآية "معجز�. 
أل\  �ألمر  هذ�  بتوضيح  قمت  لقد 
بعض معا�ضي سيدنا �إلما` �ملهد� 
يعترضو\   � �ملوعو�  "�ملسيح 
على �%اماٍ� حلضرته قائلني: كيف 
 \
ميكن 
\ يكو\ صا�قä من يّدعي 
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لسا\   Qبغ �ليه  
"حى  قد  تعا~  �هللا 
 Ý مديه باكت بكM)  ؟äيض
قومه 

.(١٧٩
عليه  نز�  �لذ�  �لوحي   \
 "�حلق 
بلغا� 
خر} غQ �لعربية "�أل��ية، 
�هللا  من  "معجز�  ²ية  �ال  يكن   �
تعا~. لقد نز� عليه �لوحي بالعربية 
ألØا لغة �ينّية "�Ëّية لإلسال` "لغة 
قومية للمسلمني، "نز� عليه �لوحي 
باأل��ية 
يًضا أل\ �لناطقني ֲדا كانو� 
"�لو�قع  خاطبهم حضرته.  من   �"

عليه  �لنا®�  �لوحي  ��سنا  لو  
ننا 
لوجدنا 
\ �جلز� �ألساسي "�حليو� 
باأل��ية،   "
 بالعربية  �ما  كا\  منه 
"ما نز� عليه بلغا� 
خر} ليس مما 
Ãو� فقد�ُنه �"\ تبليغ �عوته، "�منا 

كا\ مبثابة معجز� تدعم �عوته.
لقد 
ثا� �لنصا�} "خاصة �لقسيس 
 ëلن� على شخص   äعتر�ض�  �Qه"
قا�:   �� �آلية،  هذ¨  على  بناً�   ،�
 µُبعث للعر íمدM \
هذ¨ �آلية تبني 
فقط. "
ضاÑ قائًال: "� هذ� �ليل 
لغا�   ~� �لقر²\  تر|ة  على جو�® 

خر} (تفسQ "ه�Q للقر²\، حتت 

هذ¨ �آلية). 
"هنا� تعا�¸ � قوله هذ�: ��� كا\ 
فقط،   µلعر�  ~� �سوًال   � Mمد 
�ألخر}  باألمم  لرسالته  عالقة  "ال 

�لنا®�  �لوحي  لتر|ة  ضر"��  فال 
�ألخر}.   µلشعو� لغا�   ~� عليه 
"��� كا\ هنا� جو�® لتر|ة �لقر²\ 
فثبت 
\ �سالته كانت موجهة �~ 

.äيض
�ألمم �ألخر} 
�عتر�ضه  على  �حلقيقي  �لر�   \
 بيد 
  �íمدM \
 íبد
 îآلية ال تع� \
هو 
أل\  فقط،   µلعر�  ~� �سوًال  كا\ 
جال�  بكل   ºيصر �لكرمي  �لقر²\ 
بأنه  
ماكن عديد� منه  � ºضو""
كا\ �سوًال �~ �لنا» |يعä. يقو� 
ُكلَّ  َ"ِسَعْت  ﴿َ"َ�ْحَمِتي  تعا~:  �هللا 
َشْيٍ� َفَسَأْكُتُبَها لِلَِّذيَن َيتَُّقوَ\ َ"ُيْؤُتوَ\ 
ُيْؤِمُنوَ\ *  ِبآَياِتَنا  �لزََّكاَ� َ"�لَِّذيَن ُهْم 
�ُألمِّيَّ  �لنَِّبيَّ  �لرَُّسوَ�  َيتَِّبُعوَ\  �لَِّذيَن 
ِفي  ِعْنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُد"َنُه  �لَِّذ� 
 Ñِ"ِ� َ"�ِإلْنِجيِل َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُر��لتَّْوَ�
َلُهُم  َ"ُيِحلُّ  �ْلُمْنَكِر  َعِن  َ"َيْنَهاُهْم 
�ْلَخَباِئَث  َعَلْيِهُم   ُ̀ َ"ُيَحرِّ يَِّباِ�  �لطَّ
َ"َيَضُع َعْنُهْم ِ�ْصَرُهْم َ"�ْألَْغَالَ� �لَِّتي 

َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن ²َمُنو� ِبِه َ"َعزَُّ�"ُ̈ 
َ"َنَصُر"ُ̈ َ"�تََّبُعو� �لنُّوَ� �لَِّذ� 
ُْنِزَ� َمَعُه 

َيَُّها  َيا  ُقْل   * �ْلُمْفِلُحوَ\  ُهُم  
"لَِئَك ُ
َجِميًعا  �ِلَْيُكْم  �هللا  َ�ُسوُ�  �ِنِّي  �لنَّاُ» 
ِ̧ ال  َماَ"�ِ� َ"�ألْ� �لَِّذ� َلُه ُمْلُك �لسَّ
�َِلَه ِ�ّال ُهَو ُيْحِيي َ"ُيِميُت َفآِمُنو� ِباهللا 
َ"َ�ُسوِلِه �لنَِّبيِّ �ألمِّيِّ �لَِّذ� ُيْؤِمُن ِباهللا 
َتْهَتُد"َ\﴾  َلَعلَُّكْم  َ"�تَِّبُعوُ̈  َ"َكِلَماِتِه 

(�ألعر�Ñ: ١٥٧ـ١٥٩)
لقد �كر �هللا هنا òسة بر�هني على 
 ~�  äمبعوث  � �لكرمي   ëلن� كو\ 

:óلدنيا كلها "هي كاآل�
./�ـا: لقد 
مر �هللا 
هل �لكتاµ هنا 
�لنë، "َ"َعدهم بر-ٍة  بتصديق هذ� 
﴿َفَسَأْكُتُبَها  فقا�:  خاصة،  "�سعة 
�لزََّكاَ�  َ"ُيْؤتôوَ\  َيتَُّقـوَ\  لِلَِّذيَن 
�لَِّذيَن   * ُيْؤِمُنوَ\  ِبَآَياِتَنا  ُهْم  َ"�لَِّذيَن 
�لَِّذ�  �ْألُمِّيَّ  �لنَِّبيَّ  �لرَُّسوَ�  َيتَِّبُعوَ\ 
�لتَّْوَ��ِ�  ِفي  ِعْنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُد"َنُه 

َ"�إلْنِجيِل﴾ 

يؤكـد القرآن أن هنـاك أنباء ! التـوراة واإلجنيل 
عـن بعثة النـr �. وإذا كان Cمد / يبعث إ> 
أهـل الكتـاب فما احلاجة أن تسـجل أسـفارهم 
البشـارات عـن yيئـه، خاصـًة وأن املكيـني 
العـرب مـا كانـوا يؤمنـون بالتـوراة واإلجنيل،
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التقوى

 äمد � مبعوثM \هنا نسأ� ��� كا"

هل  �هللا  "عد  فلَم  فقط   µلعر�  ~�
 \
 شريطَة  �خلاصة  بالر-ة   µلكتا�

يتبعو¨.

ثانيهـا: يؤكد �لقر²\ 
\ هنا� 
نبا� 
 ëلن� بعثة  عن  "�إلجنيل  �لتو���   �
 ~� يبعث   � Mمد  كا\   ���"  .�

هل �لكتاµ فما �حلاجة 
\ تسجل 
õيئه،  عن  �لبشا���  
سفا�هم 
خاصًة "
\ �ملكيني �لعرµ ما كانو� 
حني   � "�إلجنيل،  بالتو���  يؤمنو\ 
على  �لنا»  تساعد  �منا  �ألنبا�   \

معرفة صد� �ملّدعي. فما ��مت 
نبا� 
õيئه مسجلة � �لتو��� "�إلجنيل فال 
مبحمد  �إلميا\  بأ\  �لتسليم  من  بد 
�ليهو�  على   äجب�"  äفرض كا\   �
 ~� �لقر²\  يشر   �  �� "�لنصا�}، 
هذ¨ �ألنبا� �ّال ليؤكد ضر"�� �ميا\ 


هل هذ¨ �ألسفا� بالنë �ملوعو�.
 

 ëلن� هذ�   \
 �آلية  تؤكد  ثالثهـا: 
يأمر 
هل �لكتاµ باملعر"Ñ "ينهاهم 
عن �ملنكر. فلما�� يسد� �ليهم هذ� 
موجهًة  �سالته  تكن   �  ��� �لنصح 


هل �لكتاµ؟  ~�

يؤمن  َمن   \
 �آلية   �Î :بعهـا�
/

 Ñ} مبحمد فسو�ِمن �ليهو� "�لنصا
لو  "نقو�:   .ºلنجا�" �لفو®  ينا� 
 µلعر�  ~� مرسًال   � Mمد  كا\ 
�"\ غQهم، للز` 
\ يعاقب �هللا من 
 \
يصّدقه من 
هل �لكتاµ بدًال من 

يشملهم بإنعامه "فضله.
هذ¨ �أل�لة �أل�بعة تؤكد 
ميا تأكيد 
Mمد  سيدنا  كا\  سو�ً�  
نه  على 
كا\  فإنه  ال   `
 
حد   ~� مرسًال 
.ä} حتم�مرسًال �~ �ليهو� "�لنصا

 � غاية  برها\  "هو  خامسهـا: 
نتيجة  
نه  كما  "�لصر�حة   ºلوضو�
يأمر  حيث  �كر¨،  سبق  ملا  منطقية 
 D� «ُلنا� 
يُّها  يا  �هللا �سوله: ﴿قل 
�سو� �هللا �ليكم |يعä﴾ مما يؤكد 
"�لنصا�}  �ليهو�   ~� يبعث   � 
نه 

فحسب، بل �~ �إلنسانية |عا�.
  ³ هنا� ²ية 
خر} توضح �ملوضو� 

öال�: ﴿"ما 
�سلنا� �ال كاّفًة للنا» 
بشíQ "نذيرí﴾ (سبأ:٢٩)

   كما 
علن �لنë � صر�حة بقوله: 
(ُبعثُت �~ �َأل-ر "�ألسو�) (مسند 
�لعجم  "هم   (٣٠٤Ý٣Õ 
-د 

 .µلعر�"
"� �"�ية " ُبعثُت �~ �لنا» عامة" 

 .(٣٠٤ Ý ٣Õ د-
(مسند 
"� �"�ية 
خر}: "ُ
�سلت �~ �خللق 
�لترمذ�،  �ملساجد؛  (مسلم،  كافة" 

�لِسَير). 
"�ألحا�يث  �آليا�  هذ¨  |يع   \�
 ëلن�  \
 على  "�ضحة  �اللة  تد� 
�لكرمي � كا\ مبعوثä للعا� 
|ع، 

\ �عتر�¸ �لكّتاµ �لنصا�} باطل "
ال 
سا» له. كما تؤكد 
\ �لوحي 
ي�à على �لنë بلسا\ قو` øاطبهم 

"ًال، فيقو` هؤال� بنقل �سالته �~ 
يستوعبوها   \
 بعد  �ألخر}  �ألمم 

ويتضح من اآلية ال_ [ن بصدد تفس}ها أن اللغة 
العربية هي أم اللغات كّلها، ألن الرسـول املبعوث 
! العرب هو الـذي ُعهد إليه إصالح الناس كافة. 
فجعُل الوحـي النازل باللغة العربية هدايًة للعا/ 
كله يؤكد كون العربيـة أّمًا للغات كلها بطريق أو 
بآخـر، وأن اللغـات األخرى لغات مشـتقة منها.
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"يفهموها بأنفسهم.
  "يتضح من �آلية �ل  Ûن بصد� 
 `
 هي  �لعربية  �للغة   \
 تفسQها 
 Âللغا� كّلها، أل\ �لرسو� �ملبعو�
 ºهو �لذ� ُعهد �ليه �صال µلعر� �
�لنا®�  �لوحي  فجعُل  كافة.  �لنا» 
باللغة �لعربية هد�يًة للعا� كله يؤكد 
كو\ �لعربية 
ّمä للغا� كلها بطريق 

" بآخر، "
\ �للغا� �ألخر} لغا� 

مشتقة منها.
  كما 
\ �آلية متثل �حضä لآل�يني -

"هي فرقة هند"سية- �لذين يقولو\ 
بأ\ كال` �هللا âب 
\ ينـز� بلغة 
يتكلم ֲדا "ال يفهمها 
حد ح�  ال 
(ستيا��  �لنا»  بني  �ملسا"��  تتم 
 .(٤٩٨Ý  ١٤  µبا  ،ûبركا
�لفكر�  هذ¨  يعا�¸  �لقر²\  "لكن 
�لر�يئة قائًال: âب نز"� �لوحي بلغة 
 ëֲדا �لنا» ح� يشرحه �لن Âيتحد
من  �جلد"}  فما  فيفهمو¨.  لقومه 
�نز�� �لوحي بلغة ال يتكلم ֲדا 
حد 

"ال يفهمها 
حد؟
�لعقيد�  هذ¨  فسا�  كشف  "ميكن 
"�لك   ،äيض
 ²خر  بطريق  �آل�ّية 
كانت   \�" (فيد�)  شريعتهم   \

- مفهومة   Qغ بلغة  نزلت  قد 

ّيني  �لِرشِّ  \
 فإما  يزعمو\-  كما 
�أل"�ئل)  صلحائهم  كبا�  ("هم 

"هكذ�  نز"%ا،  لد}  يفهموها   �
تعا~  
\ �هللا   "
  ،äنز�%ا عبث� يصبح 
تعد  فلم  �ياها،  فّهمهم  قد  يكو\ 
ֲדا!  يّدعو\  مسا"��  
ية  هنا�   \��
"��� كا\ �لنا» �لعا�يو\ موجو�ين 
 ºشر" ّيني،  �لِرشِّ جانب   ~� عندئٍذ 
�هللا لغة �لفيد� %ؤال� |يعä فال شك 

Øم صا�"� متسا"ين، "لكن � تبَق 
�ملسا"�� بني هؤال� "بني �لذين جا�"� 
�حلق  بل  لغتها،  بعدهم ممن âهلو\ 

\ معظم ®عمائهم �لدينيني 
نفسهم 
شريعتهم  لغة  �ليو`  يفهمو\  ال 

"�لفيد�".
"مبا 
\ �ما` هذ� �لعصر سيدنا �إلما` 
قد  �ملوعو��  "�ملسيح  �ملهد� 
�أل��ية  باللغة  �لوحي  معظم  تلقى 
على  بناً�   {�
 فلذ�  �لعربية-  -بعد 
�للغة  �أل��ية ستكو\   \
 �آلية  هذ¨ 
"لن  �ملستقبل،   � �%ند   � �لسائد� 
تستطيع 
ية لغة �لوقوÑَ � "جهها.

%م﴾  ﴿ليبّين  قوله  �هللا   Ñ��
 لقد 
 Qبقوله ﴿فُيضل �هللا من يشا�﴾ ليش

\ �لذ� ال تتيسر عند¨ �لوسائل  ~�
 � �هللا  ُيدخله  ال  �حلق  �لدين  لفهم 
عد�� �لضالني، بل �لضاّ� �ملجر` هو 
�ألمر  "بلغه  �حلجة  عليه  قامت  من 
بشكل "�ضح صريح "مفهو` "مع 
�هللا   \
 �لك   áمع" يرفضه.  �لك 


حد  بضال�  �لقر��  يصد�  تعا~ ال 

نه ال  له، كما  �ألمر  تبيني  بعد  �ال 
يعاقب �لذين ُحرمو� من �إلميا\ أل\ 
بصو��  تبلغهم   � �حلق  �ينه  �سالة 

"�ضحة نقية؟
�ل   �لتهمة  �بطا�  هنا   �"
  îن�
يوّجهها �لينا �أل-ديو\ �لالهو�يو\* 
�أل-ديني  Ûن  
ننا  يزعمو\   ��
�لتابعني لنظا` �خلالفة نعتقد 
\ كلَّ 
�ملهد�  �إلما`  بسيدنا  يؤمن  ال  من 
"�ملسيح �ملوعو� �  سوÑ يعاقبه 
 `
 �عـوته  بلغته  سو��  تعا~-  �هللا 
� تبلغه. "هــا �نـي 
قــو%ا 
علنä �نـها تــهمة باطلة "ֲדتـا\ 
ֲדذ�  ُنف    \
 ميكن  كيف   �� مبني. 
صر�حًة  يعلن  �لشريف  "�لقـر²\ 
 �
 "�%ال� ضد  �لضال�  فتو}   \

�نسا\ �منا تصد� بعد تبيني �ألمر له 

"�قامة �حلجة عليه.

كد بقوله ﴿"هو �لعزيز �حلكيم﴾  "
 µعلى �نز�� �لعقا �نه غالب "قا�

حكمة   "� "لكنه  يشا�،  من  على 

�جلماعة   � �خلالفة  �لغا�   �"���
 �لذين  *هم 
�جلماعة  عن  فانشقو�  �أل-دية،  �إلسالمية 
"�شتهر"�  مركزها  "تركو�  للخالفة،  �لتابعة 
باسم �جلماعة �لالهو�ية، "كا\ 
"� �ئيس %م 

�ملولو� Mمد علي �ملحتر`.
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التقوى

بالغة 
يضä، فال يعاقب 
حدí بد"\ 
م��.

 �ْ.َ ِبآَياِتَنا  ُموَسى  
َسْلَنا ْ.َ ﴿َ/َلَقْد 
ِ�َلى   Bُِلَما �لظُّ ِمَن  َقْوَمَك   Wْْخِر.َ
ْرُهْم ِبَأيَّاZِ �هللا ِ��َّ ِفي Xَِلَك  �لنُّوِ
 َ/Xَكِّ
     (٦)  ﴾
آلَياBٍ ِلُكلِّ َصبَّاٍ
 َشُكوٍ

:Bلكلما� Eشر
�ّكر¨  "عظهم.  �لنا»:  َر  �كَّ ْر:  �كِّ

.(µألقر�) يا¨: جعله يذكر�
صّبا�: صيغة �ملبالغة من �لص�.("�نظر 
من   ٢٣ لآلية  �لكلما�   ºشر  äيض


سو�� �لرعد).
شكو�: صيغة �ملبالغة من �لشكر. شكر¨ 
 Ñ"من �ملعر ̈ "شكر له: 
ثá عليه مبا 
"ال

  .(µألقر�)
 

 :Gلتفسـ�
عهدنا  لقد  لرسوله:  تعا~  �هللا  يقو� 
 ~� عهدناها  �ل   �ملهمة  نفَس  �ليك 

مر�   � �ملجا�لني  فعلى  موسى، 
 "
 يؤيد"نك  ممن  
كانو�  -سو�� 

حو��  يضعو�   \
 يعا�ضونك- 

موسى � �حلسبا\. 
تعا~ ﴿�ّ\ � �لك  قوله  "�ملر�� من 

مة   \
 شكو�﴾  صّباٍ�  لكلِّ  آلياٍ� 

�لشد�ئد  على  ص�"�   � موسى 
كذلك  لص�هم.  طيبًة   í�اý فجنو� 
 \
 من  �ملسلمو\  
يها  لكم  بّد  ال 
تو�جهو� شّتى �ملصائب "�ملحن، "ال 
عليها  تص�"�   \
 من  لكم   Ýَمنا
"تثابر"� ح� يكو\ �لنجاº حليفكم. 

مة موسى  \
كما âب 
\ تتذكر"� 
عليهم  نز�  �هللا  لنعم  تنّكر"�  عندما 
نعم   ~� فانظر"�   .µلعذ��" �لغضب 
�هللا ��ئمä نظر� تقدير "شكر، "حذ�ِ� 
ما  سيصيبكم  "�ال  جتحد"ها   \



صاֲדم.
�هللا﴾  بأّيا`  ْرهم  ﴿"َ�كِّ تعا~  "بقوله 
من  �لنا»   Õإلخر� طريقني  عّلمنا 
�لظلما� �~ �لنو�: �أل"�: �لترغيب 
� نعم �هللا "
فضاله، "�لثاD: �لترهيب 
 îيا` �هللا" تع
من عقابه "عذ�به، أل\ "
�لزمن �لذ� 
نز� �هللا فيه ِنعمه "بركاته 
خاصة، "
يضä تعî �لزمَن �لذ� صّب 

 .Ýهللا فيه عذ�به بشكل خا�
�\ �لعلمانيني � هذ� �لعصر يرّكز"\ 

�لذ�  �إلميا\  قيمة  ما  قو%م:  على 
"�لترهيب؟  �لتخويف  نتيجة  يكو\ 
 þيتنا هذ�  ®عمهم   \
 �لو�قع  "لكن 
 \
 جند  ألننا  �إلنسانية،  �لفطر�  مع 
�خلوÑ هو �لذ� يدفع �لقطا� �ألك� 
 ~� �أل"~  �خلطو�  الÎا�  �لنا»  من 
بعد  مر�  تذكQهم  "لوال  �إلميا\. 
لبُقو�  "عقابه  �هللا  مبؤ�خذ�  
خر} 
فالشريعة  كلّيًة.   Qخل� من  Mر"مني 
�لذين  للنا»  �%د�ية  ִדيئ  ال  �لكاملة 
حالتهم   �" �مياØم   � كاملو\  هم 
تصف  �Øا  بل  فحسب،  �لر"حانية 

.äيض
�لعالÕ للذين هم �"Øم 
                   

�Xُْكُر/�  ِلَقْوِمِه  ُموَسى  َقاَ&   Xْ�ِ/َ﴿
ِنْعَمَة �هللا َعَلْيُكْم Xْ�ِ َ.ْنَجاُكْم ِمْن _ِ& 
 bِْلَعَذ�� ُسوَ>  َيُسوُموَنُكْم   �ِفْرَعْوَ
 �َ/َيْسَتْحُيوَ َ.ْبَناَ>ُكْم   �َ/ُيَذبُِّحوَ
ِنَساَ>ُكْم َ/ِفي Xَِلُكْم َبَالٌ> ِمْن َ
بُِّكْم 

َعِظيٌم﴾ (٧)

القــرآن الشـريف يعلـن صراحـًة أن فتـوى 
الضـالل وا�ـالك ضد أي إنسـان إمنـا تصدر 
بعـد تبيـني األمـر لـه وإقامـة احلجـة عليه.
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 :Bلكلما� Eشر
كّلفه  �ألمَر:   äفالن  َ̀ سا يسومو\: 
 µكثر ما ُيستعمل � �لعذ�
�يا¨، "
 µُلذها� 
صله  ْو`:  �لسَّ  .(µألقر�)
 áًملع لفظ  فهو  �لشي�،  �بتغا�   �
"�البتغا�،   µلذها� من  مرّكب 
قو%م:   �  µلذها� õر}  
جرَ� ُ"
"õر}  سائمة،  فهي  �إلبل  سامت 
كذ�،  ُسمُت  قو%م   � �البتغا� 
 ﴾µلعذ�� قا�: ﴿يسومونكم سوَ� 

(�ملفر���).
.(Õلتا�) ُيَذبِّحو\: �لذبُح: �%ال�

 Qباخل �الختباُ� يكو\  �لبالُ�:  بالٌ�: 
�لقر²\   �"  .(µألقر�) "�لشر 
باحلسنا�  ﴿"بلوناهم  �لكرمي: 

.(Ñألعر��) ﴾لسيئا��"

   
:Gلتفسـ�

كما   äيض
 �%ال�   îيع �لذبح   \�  
تذكر  �لتو���   \
 "مبا   .ä²نف �كرُ� 
مو�ليد  بقتل  يأمر  كا\  فرعو\   \

لذ�  �لنهر،   � بإلقائهم  �إلسر�ئليني 
فمن �ألنسب تفسQ كلمة "يذّبحو\" 
مبعá ُيهلكو\. فقد "�� � �لتو��� "³ 

مر فرعو\ |يع شعبه قائًال: كلُّ �بن 
كّل  لكن  �لنهر،   � تطرحونه  يولد 
 .(٢٢:١ Õ"خلر�) "بنٍت َتستحيوَنها
سو�  ﴿يسومونكم  تعا~  "قوله 
�لعذ�µ﴾ �شا�� �~ �ملعاملة �ملخزية 
ֲדا  يعامل  فرعو\  كا\  �ل   �ملهينة 
�لضر�ئب  فر¸  من  �سر�ئيل   îب
 � تسخQهم   "
 عليهم  �لثقيلة 

عما� شاقة �"منا 
جر. فقد "�� � 

 Qساَ� تسخ��:"فجعلو� عليهم ���لتو�
لكي ُيذّلوهم بأثقا%م. فبنو� لفرعو\ 
"�عمسيَس"  ِفيثوَ̀  Úا®َ\  َمِدين  
(�خلر"Õ ١١:١) كذلك جا� فيها: 
 � قاسية  بعبو�ية  حياَتهم  ""مّرُ�"� 
�لطني "�للَِّبن "� كل عمل � �حلقل. 
كل عملهم �لذ� عملو¨ بو�سطتهم 

. (١٤:١ Õ"خلر�) "äعنف
كا\  سو��  �الختبا�  هو  "�لبال� 
كا\  "ملا  �إلنعا`.   "
 باإليال` 
بقتل  �خُت�"�  قد  �سر�ئيل  بنو 
�يال`،  "هو  �لذكو�  مو�ليدهم 
"هو   Âإلنا� مو�ليدهم  "°يا� 
�نعا`، لذلك �ستـخد` �هللا تعا~ 
َمْعَنَيي  هنا كلمة �لبال� �ل  تؤ�� 

�الختبا� كليهما.
               

ُه ـَّ وإن األنبَيـاِء  إَمـاَم  َمَدْحـُت 

َدُعـوا كلَّ فخـٍر للنبِّـي مُحمَّـٍد

وا علْيِه وسـلُِّموا أّيهـا الَورى وَصلـُّ

ألْرفَُع ِمْن َمْدِحـي وأْعلَى وأْكَبُر

أَماَم َجاللَِة َشـأنِِه الشـْمُس أحقَُر

َوَذُروا لَُه ُطُرَق التشـاجِر تُْؤَجُروا

مقتبس من قصيد� حلضر� مر®� غال` 
-د �لقا�ياD عليه �لسال` - كتاµ -امة �لبشر}




