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

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما� �ملهد	 �

:���من �

KA

في 
حا� �لقر��

االتصال باهللا..
 حافز قوي على العمل الصا�

ِ�َلْيَك  َيْسَتِمُعوَ	  مَّْن  ﴿َ�ِمْنُهْم 
مَّ َ�َلْو َكان�و� ال  َ&َفَأْنَت ُتْسِمُع �لصُّ

َيْعق)ُلوَ	﴾ (يونس:٤٣)

شر, �لكلما*: 
�صَمًما:  ا  صمًّ �لرجل  َصمَّ   : �لصمِّ
5صّم،  فهو  9عه  �ثقل  5=نه  �نسّد< 
�لرجل  5يضا:  ��ألصم  ُصمٌّ.  ��جلمع 
 Fال ُيرّ� عن هو���لذ	 ال ُيطمع فيه 

.(Kألقر�)

�لتفسـ/: 
حلقيقِة   Oٌبيا تليها   Rل�� �آلية   Fهذ
 O5 تبّين  حيث  �إلسال�،   Y5عد� ُكْفِر 
مقنع  �ليل   ]^ يستند  ال  ^نكا�هم 
�لعنا�  مرجعه  �^منا   ،bمعقو 5مر   �5
 c حلديثك   Oيستمعو ^eم  فقط. 
�لطعن   �ُ�^ثا �هتمامهم  �ُجلُّ  �لظاهر 

.iالعتر���
�ألصم  �لشخص   O5 �آلية  تبّين  كما 
له   mيشر  O5 �ملمكن  من  �لذكي 
 ��باإلشـا �لو  5مًر�   Oإلنسا�
 Oإلنسـا� يفعل  ما=�  �لكن  باليد، 
بالشخص   Oيتشـّبهو �لذين   Yֲדؤال
 sح يفهم  ال  �لذ	   tلغ� �ألصم 

باإلشا��<؟
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﴿َ�ِمْنُهْم مَّْن َيْنُظُر ِ�َلْيَك َ&َفَأْنَت َتْهِد3 
ُيْبِصُر�	َ﴾  ال  َكاُنو�  َ�َلْو  �ْلُعْمَي 

(يونس:٤٤) 

شر, �لكلمـا*:
 :Oفال َعِمي  5عمى.  xع  �لُعمي: 
َ=هب بصرF كلُّه من عينيه كلتيهما؛ 
َغَو}  �جهل؛  قلِبه  بصُر  =هب 

(Kألقر�)

�لتفسـ/: 
 (O�يبصر (ال  كلمة   ��فّسر لقد 
�لر5	  هذ�  �لكن   ،O�ير ال  بأeم 
قد  �هللا   ��� ما  5نه  ليس صائًبا. =لك 
�صفهم من قبل بالعمى فكيف يعيد 
�لسالف  باملع�   (O�يبصر (ال  كلمة 
��. �لو�قع 5نه تعا[ �نفسه ��منا ضر
كما نفى عنهم من قبل �لعقَل ��لفهم 
نفى  كذلك  ا،  صمًّ ^ياهم  بوصفه 
��لر�ية  ��عنهم هنا �لبص��  ال �لبصا
�لظاهر� بتسميتهم ُعمًيا، ألeم كانو� 
كانو�   O^�  -  ��يهتد  O5  Oيستطيعو
 Oلظاهر - لو كانو� ميلكو� c ُعمي�

شيئ� من �لبص�� ��لفطنة.
�كم  5ال  هنا  تعا[  �هللا  عّلمنا  كما 
 Oأل فقط،   Fظاهر بر�ية  5حد  على 
�لر�ئي ^[ مظهر �لنا� فقط، ال يلبث 

 :bيقو� 5حياًنا  بالكفر  يرميهم   O5
�لكفر�   Yهؤال �هللا   Kيعذ ال  ملا=� 
�لفجر�، مع 5نه يوجد بني 5عد�Y �حلق 
بالتعقل   Oيتمتعو من  5يًضا  �لظاهرين 
�ترجى  ^مياeم  يرجى  ��لفطنة �يث 
هد�يتهم. �على �لنقيض من =لك قد 
يكوO هنا� 5نا� مؤمنوc O �لظاهر، 
�لكنهم c �حلقيقة ال يعوO شيًئا �هم 
�هم  5بًد�   O�يبصر �ال   ،Oمستمعو
�^منا تبحث 5نظا�هم ��ئما  ،O�ناظر
�عتر�ًضا.  عليه   ��يث�  O5 ميكن  عما 
ال فهم فيهم �ال بص�� عندهم 5بد�. 
بأمر  �هللا  �حتفظ  =لك  5جل  �من 
�تعا[،  سبحانه  هو   Fيد  c Kلعذ��
ألO غ�F ميكن O5 ينخد� مبظهر 5حٍد 

فيصّب عليه �لعذ�K خطًأ �ظلًما.
 Oهاتا Oبالنظر ^[ هذ� �ملع�، تكو�
قبل  من  تعا[  لقوله  تفسً��   Oآليتا�
 O5 	5 ..﴾بك 5علم باملفسدين��﴿
�5يه  c للخطأ ��ئًما iٌَّمعر Oإلنسا�
 ،Fعن شخٍص ما ^=  ينخد� بظاهر
�لنا�  �ميع  عاٌ�   Fحد� �هللا  �لكن 

على حقيقتهم.

ش;ْيئ8  �لنَّاَ>  َيْظِلُم  ال  �هللا   َّ	�﴿
َ&ْنُفـس;ُهْم  �لنَّاَ>  َ�َلِكـنَّ 

َيْظِلـُمو	﴾  (يونس: ٤٥)

�لتفسـ/: 
�� �ملع� �لذ	 جاY< به �آلية. �ما 5
�لقلب   c تأثـيـًر� لآلية   O5 ��حلق 
 bلقصيد.. يقو� c �كتأث� �لبيت �ملتكر
�مع  tلن� �لذين بعثنا  �هللا تعا[: �ن 
�ال نريد ^هالكهم  �=لك منهل �لكفا
�لكنهم يتعجلوO �لعذ�K. �ن  ،��فوً
نصيبهم  ال  �لذلك  ظلمهم  نريد  ال 
�O ^تاحة �لفرصة �د�يتهم، � Kبالعذ�
 O5 �فعًال   قوًال  يطالبوننا   �لكنهم 

.��eلكهم بالعذ�K فوً
هذF �آلية تفس� لكافة �آليا< �لقر�نية 
�ستنتاجا<  �لنا�  منها  يستنتج   Rل�
بنفسه  �هللا   Oبأ  Oفيقولو مغلوطة 
�مينعهم من  �يطبع على قلوK �لكفا
هو   FYقضا� �هللا   �قد  O5  �5  ،Oإلميا�
�لذ	 جعل �لنا� لصوًصا �صعاليك. 
 bألعما�  Fهذ كل   O5 �حلق  �لكن 
�ملنكر� ظلٌم �ُتبعد �لنا� عن ��د}، 
��هللا سبحانه �تعا[ يعلن هنا صر�حة 
5نه ال يظلم 5بًد�، بل يتيح كل �لفر  

�ملمكنة �د�ية �لنا�.

﴿َ�َيْوBَ َيْحُشُرُهْم َكَأْ	 لَّْم َيْلَبُثو� ِ�الَّ 
َساَعًة ِمَن �لنََّهاEِ َيَتَعاEَُفوَ	 َبْيَنُهْم َقْد 
َ�َما  �ِهللا   Jِِبِلَقا ُبو�  َكذَّ �لَِّذيَن  َخِسَر 

َكاُنو� ُمْهَتِديَن﴾ (يونس: ٤٦)
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شر, �لكلمـا*: 
ساعة: �لساعُة: ستوO �قيقة؛ �لوقُت 
5� �لليل  ��حلاضر؛ جزYٌ قليل من �لنها

(Kألقر�)
عر£  �لقو�:   £�تعا  :Oفو�يتعا

(Kألقر�) بعضهم بعًضا

�لتفسـ/:
 لقد �قع �ملفسر�c O خطأ كبيـًر� 
من  (ساعة  تعا[  قوله  مع�   Oبيا  c
�لنها�)، ففسر�� �لساعة مبع� �لساعة 
=هبو�   ¤ ،��لنها من  عليها   £��ملتعا
مذ�هب شc s حتديدها �ضخامتها، 

¤ عانو� كثً�� c تطبيقها.
�صف  قد  �لكرمي   Oلقر��  O5 �حلق 
حيا�   - منه  عديد�  5ماكن   c  -
من  ساعة  بأeا  �لدنيا   c  ��لكفا
ֲדذ� حتديد  يقصد  �لكنه ال   ،��لنها
فتر� مكوثهم هنا، �^منا يقصد ֲדذ� 
عاشو�  بأeم  حياִדم  كيفية   Oبيا
�سباٍ<.  غفلٍة   c �ملد�   Fهذ  bطو�
بالعمل  ¨صو    ��لنها  Oأل =لك 
�حيث  ��الجتها�،  للسعي  �مٌز �
5�قاִדم  معظم   Oيقضو  ��لكفا  O^
متغافلني  �لدنيا �متاعها،  c كسب 
كليًة عما ُيكسبهم �ضو�O �هللا �، 
فيصّح متاًما �لقوbُ عنهم بأeم ما لبثو� 
 ،��لنها من  ُسَويعا<  ^ال  �لدنيا   c

�^O عاشو� c �لظاهر �ال£ �لسنني. 
 c م � ينتفعو� من مكوثهمe5 لك=
يستغلو�   �� حقيقًيا،  �نتفاًعا  �لدنيا 
5�قاִדم c حتقيق �لغاية من خلقهم، 
ليًال، �كأeم  �هكذ� 5صبح eاُ�هم 

.�� يلبثو� هنا ^ال ساعة من �لنها
 c مكوثهم  نفي  تقصد  ال  فاآلية 
�لدنيا لفتر� طويلة، �^منا تعO5 ª فتر� 
عملهم �لنافع كانت قص�� جًد�. �لو 
^قامتهم   �مقد�  Oبيا منها  �ملر��   Oكا
 ،(��لظاهر� ملا �ختا� �هللا كلمة (�لنها
 c لليل� O�� �^= ال خصوصية للنها

بياO مقد�� �لوقت.
�باختصا�، لقد بّين �هللا هنا O5 5عينهم 
 c �هم  �ملتر�ية  حالتهم  5بصر<  ما 
�لدنيا، �سو£ يتضح �م c �آلخر� 
�ضوe5 mم عاشو� فيها � Yبكل جال
نائمني c غفلة، عاطلني عن 5	 عمل 

نافع c �حلقيقة.
 ªيع بينهم﴾   Oفو�﴿يتعا تعا[  �قوله 
 O^ بعض.   ]^ بعضهم  سيتعر£  e5م 
 - �لشديد�  خالفاִדم  �غم   - �لنا� 
 Oكو��يشا ،Yألنبيا� ��يّتحد�c O عد�
�لكن  »ا�،  بكل  معا�ضتهم   c
�جلميع  على  �حلقيقة  تنكشف  سو£ 
يو� �لقيامة، فسيعلموO علم �ليقني e5م 
 Oمنا كا^�ما كانو� متحدين c �لو�قع، 
عندئٍذ   O��سيشعر خد�ًعا،  �حتا�هم 

بعا� �لِشقا¬ �فضيحة �خلال£.
 Oبأ �جلملة   Fهذ  O��ملفسر فسر  لقد 
معرفة  �لبعض  يعر£  سو£  بعضهم 
�بنه   Kأل� سيعر£  فمثًال  ظاهر�. 
�آلية).  حتت  (�لر�	،   F5با ��البُن 
هذ�  يذكر  ال   Oلقر��  O5  {�5  ªلك�
�ال ��عي لذلك. �لو�قع O5 �ملفسرين 
� يتدبر�� �آلية كما ينبغي. فإO �ملعرفة 
بر�ية  �لظاهرية  �ملعرفة  فقط   ªتع ال 
�قو£  5يضا:  معناها  بل  �ملالمح، 
�هذ�  صاحبه،  حقيقة  على  �لشخص 
 :Oبال�نا 5يضا يقولو c�هو �ملر�� هنا. 
حقيقتك.  عرفت   	5 عرفتك..   Oآل�
� �حلكم �إل�ي يو� �فكذلك عند صد
 Y5نبيا Oكم كا Oلظاملو� ���لقيامة سيد
�	 مكانة =��بركٍة  �هللا مصَد� خٍ� 
�مال�هم   Yهؤال  Oكا �كم  سامية، 

5��=b ال قيمة �م �ال منـزلة.
 ªهللا﴾ يع� Yقوله تعا[ ﴿كّذبو� بلقا�
O5 كل �ُخلسر�O �لذ	 هم فيه ^منا هو 
نتيجة لتكذيبهم بلقاY �هللا تعا[. =لك 
e5م لو كانو� ممن يطيع خوًفا آلمنو� 
�لو   ،� �هللا  5ما�   bملثو� من  �هبًة 
5يضا   ��ال��� حًبا  يطيع  ممن  كانو� 
له بسبب  ^ليه �طاعًة  له �شوًقا  حًبا 

�إلمياO بلقاY �هللا.
لقد نسي �ملسلموO �ليو� هذF �ملوعظة 
�لقر�نية حيث بد5�� يظنوO 5نه ال ميكن 
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 O�فيتر�َّ  ،Fعبا� �هللا  يكلِّم   O5  Oآل�
5يقن   Oإلنسا�  O5 �لو  فيوًما.  يوًما 
 c َّممكن َجلد�بأO �التصاb باهللا حق 
 Oلعمل �لصا° خوًفا من لقائه ^=� كا�
�5ما  ،Kَلعقا� Oمن �لنا� �لذين ±افو
^=� كاO من =�	 �لقلوK �لعاملة حبًّا 
�لعمل   c جّد�َلرقص طرًبا،  خلالقها 
شوًقا للقاY با�ئه سبحانه �تعا[. فهذ� 
على  قو	  �حافز  ��فعة  قو�  �ليقني 
=� ُحر� �إلنساO هذ� �ليقَني  �لعمل. 5ما̂ 

.�فال نتيجة له سو} �لغفلة ��لدما

﴿َ�ِ�مَّا ُنِرَينََّك َبْعَض �لَِّذ3 َنِعُدُهْم َ&ْ� 
َنَتَوفََّينََّك َفِإَلْيَنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ �هللا َشِهيٌد 

َعَلى َما َيْفَعُلوَ	﴾ (�آلية: ٤٧)

شر, �لكلمـا*:
�ئد�  ما  �ما.   Oْ^ 5صله:  ^ّما: 

للتوكيد.
�ملو<،  �هي  �لوفا�  من  نتوفََّينَّك: 
 cُّتو �حه. � قبض  يًد�:  �هللا  توفَّى 
�ُحه �ما<، �ُقبضْت  فالO ³هوًال: 
(Kألقر�) لعبد �ملتوفَّى��فاهللا �ملتوفِّي 

�لتفسـ/:
�لذين ليس لديهم ^ملا� كاٍ£ بقو�عد 
  Oبيا c  عموًما Oللغة �لعربية ±طئو�

حتتو	  e5ا  �لو�قع  �آلية.   Fهذ مع� 
على xلتني منفصلتني. �تقدير �جلملة 
�لذ	  بعض  ُنرَيّنك  �^ما  هو:   ]��أل
 c حققنا  لو  ��ملر��:  فتر�ها،  نعدهم 
حياتك بعض ما نِعدهم من 5نباY غيبية 
فسو£ تر�ها. ��ألنباY �لغيبية هنا هي 
�لوعيد بأنو�� �لعذ�K كما هو ظاهر 
ال  تعا[  �هللا   Oأل �آلية،  كلما<  من 
يِعد َمن يكفر برسله باإلنعا� ��لفضل. 
مع �لعلم Oّ5 لكلمة "�لوعد" مدلولني: 
 Kبالعذ�  �5 ��إلنعا�،  باخل�  �لوعد 
فهي  "�لوعيد"  كلمة  �5ما   .Kلعقا��

خاصة بالعذ�K فقط.
نتوّفينك   �5 تقديرها:  �لثانية  ��جلملة 
 �= ياها c �آلخر�، ��ملر��: 5ما̂  فُنريك̂ 
تتحقق  �لوعيد   Y5نبا ُنِر�   ��توّفينا� 
عليك  نكشف  فسو£  حياتك   c

حقيقتها c �آلخر�.
�مثل هذ� �حلذ£ جائز متاًما �سب 
ُعر£  �كيف  5ما  �لعربية.  قو�عد 

�جلملتني،   c  £��ملحذ هو  هذ�   O5
 Fتؤكد �لتالية  �جلملة   O5  Kفاجلو�
حيث قاb �هللا تعا[: ^O هذ� لن يغ� 
^لينا   O�عائد ألeم  شيًئا،  �ألمر  من 
سو£  �هنا�  µالة،  ال  �آلخر�   c

.Oنكشف عليهم حقيقة ما يفعلو
 لقد نّبه �هللا c هذF �آلية �لكفاَ� بأeم  
�لكن سنة  ،Kقو� �لعذ�� Oيستعجلو
بل  تأجيله فحسب،  تستوجب  �هللا ال 
^eا 5حياًنا ُتلغي �لوعيد بالعذ�e Kائًيا.

هذF �آلية برهاO 5ساسي �قاطع على 
O5 �هللا تعا[ يلغي 5نباY �لوعيد 5حياًنا، 
��ملسيح  �ملهد	  �إلما�  سيدنا   Oكا�
 Oل¶ها� يقّد� =كر هذ�   � �ملوعو� 
 Fهذ ^ثبا<   c �خر   Oبرها  	5 على 
�لسنة �إل�ية (^�لة 5�ها�، �خلز�ئن ·٣ 

(٢٧٤ 
  �آلية تؤكد 5مرين: �أل�O5 :b بعض 
 O¹، أل��ألنباY تكوO مشر�طًة بشر
�هللا قد �ستخد� هنا �5��< �لشر¹ (^ما) 

ولو أن اإلنسان أيقن بأن االتصال باهللا حق وممكن َجلدَّ 
الناس  من  كان  إذا  لقائه  من  خوفًا  الصا�  العمل   3
الذين 6افون العقاَب، وأما إذا كان من ذوي القلوب 
العاملة حبًّا خلالقها َلرقص طرًبا، وجّد 3 العمل شوًقا 
دافعة  قوة  اليقني  فهذا   .Hوتعا سبحانه  بارئه  للقاء 

وحافز قوي على العمل. 
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��لثا�: O5 من �ألنباY ما ُيلغى  .(�5) �
ُنرَينºك  ^ما   :bيقو تعا[  ألنه  5صًال 
تفيد  "بعض"  �كلمة  فتر�ها.  بعضها 
عن  فقط   ��يد ^منا  هنا  �حلديث   O5
 c عد سبحانه بتحقيقها� Rل� Yألنبا�
حيا� �لنt �، ألO �ألنباY �ملوعو� ֲדا 
 c ما كانت لتتحقق Fتتحقق بعَد O5
 Yشي bحتما� ]^ �حياته، �هكذ� 5شا
�هو 5ال ُيحقِّق  - bخر - ³ر� �حتما�
 =^  ،tلن� بالعذ�c K حيا�  �عيد  	5
قد يؤمن �لنا� xيًعا �ال يبقى هنا� 
 K5سلو هذ�   O5 للعذ�K. غ�  حاجة 
�^ال  �لعظيمة،  �إل�ية   ���لقد  Oلبيا

فالنا� ال يؤمنوx Oيًعا. 
كما 5نه يتأكد من �آلية O5 تعيني موعٍد 
ليس   Yألنبا� مـن  نبأ  لتحقق  خاٍ  
�هللا   Oأل �لنبأ،  لصحِة  5ساسًيا  شرط� 
تعا[ قد ضرK هنا موعًد� ��سًعا جًد� 

.� bفا� �لرسو�ميتد ^[ ما بعد 
�لنتذكر O5 �آلية تصّرm 5يًضا O5 �هللا 
 Yجلزئية فقط. 5ما �ألنبا� Yمنا يلغي �ألنبا^
�ألساسية فال تلغى 5بد�. فمثال ال ميكن 
�لقر�� ﴿كتب �هللا ألغلنبَّ  �لنبأ   Yلغا^
 O5 سلي﴾ (�ملجا�لة:٢٢) =لك��5نا 
 Yما يلغى من �ألنبا O5 mقد صّر Oلقر��
�لوعيد  نبأ   	5 (نعدهم)..  مما   Oيكو
�عد  ما  �ليس   ،tن قو�  �لذ	 ±ص 
�هللا به �سله xيًعا. ��لنبأ ﴿ألغلنب 5نا 

�^منا  معني،   ٍّtبن ±تص  ال  �سلي﴾ �
�باختصا� ميكن  كافة.   Yألنبيا� ±ص 
O5 يلغي �هللا نبًأ جزئًيا بالوعيد، �لكنه 
�لرئيسي   Fعيد�  �5  Fْعَد� يلغي  ال 

�حليو	.
كما �تبني �آلية يف �عا�	 �ملدعني 
�جلد� c مننا �لذين يتنبأ�O بغلبتهم، 
¤ عند حرماeم منها يقولوO^ :O هذ� 

مما قد 5ُلغَي.

 Jََجا  �Vََفِإ  WٌُسوEَ ُ&مٍَّة  ﴿َ�ِلُكلِّ 
َ�ُهْم  ِباْلِقْسِط  َبْيَنُهْم  ُقِضَي  Eَُسوُلُهْم 

ال ُيْظَلُموَ	﴾ (�آلية: ٤٨)

شر, �لكلما*:
كل  من  �جليُل  �جلماعُة؛  �ألمة:  5ّمة: 
�حلُني،  �لقامُة؛  �لديُن؛  �لطريقُة؛  حي؛ 
 Kلعذ�� عنهم  5ّخرنا  ﴿لئن  كقوله: 
حني   ]^  	5  ..  ﴾���معد 5مة   ]^

.(Kألقر�)

�لتفسـ/: 
هذ�   c �لبدعة  5هل  بعض  فسر  لقد 
�لعصر قوb �هللا هذ� مبعًنى عجيب، ^= 
�سوًال  5مة  لكل   O5  :Fمعنا  Oبأ قالو� 
يأ¾   O5 ميكن  ال  فلذ�  فقط،  ��حًد� 
�سوb ثاOٍ ^[ �ألمة �ملحمدية. �لكّن 

�آلية   Oأل بالبد�هة،  باطل  �ملع�  هذ� 
لكل   bٍسو� �جو�  على  تؤكد  ^منا 
5مٍة، �ليس على عد� �لرسل �ملبعوثني 
^ليها، ��ملر��: ال ميكن O5 تتكوO 5مة 
ُيبعث  5نه ال  �ليس  ،bسو� O�ما بد
 O^ ��حد.  bسو�^ال  5مٍة ��حدٍ�   ]^
ُبعث   =^ ��لو�قع،  يتنا¿  �لزعم  هذ� 
�O مع موسى عليهما �لسال� ^[ �ها
�قت ��حد. ^O �ملع�  c�5مة ��حد� 
كل  بد�ية   O5 هـو  لآلية  �لصريح 

.bبرسو Oحانية تكـو��xاعة 
 À5نه ملـا كانت �آلية تتحد {�5�  
هنا   bبالرسو فاملر��  5مٍة،  بد�ية  عن 
 Oأل جديد،  شرٍ�  صاحب   bٌسو�
يد  على  تتأسس  ^منا  �جلديد�  �ألمة 

�سوb =	 شر� جديد.
��ملر�� من قوله تعا[ ﴿ُقضي بينهم  
من   O5  ﴾Oُيظلمو ال  �هم  بالقسط 
xاعة   c  bللدخو صاحل�    Oيكو
يصلح  ال  �من  فيها،  ندخله   Yألنبيا�

لذلك تكوO عاقبته ��ال�.
ميكن  ال  5نه   �للكفا تعلن  �آلية   O^
 bًثا لألفضا��� Oيكو O5 شعب 	أل
�لربانية ما � يرتبط  �إل�ية ��ل¶كا< 
�لرقّي   c تأملو�  فال  برسو�م.   F5بنا�
 ��ال�ها 5��مت   �=^ ��ال�ها� هكذ�. 
فأقيمو� مع نبيكم عالقَة طاعٍة صا�قٍة، 

�^ال فمص�كم ��ال�.


