
اجمللد السادس والعشرون، العددان الرابع واخلامس - شوال وذو القعدة ١٤٣٤هـ  - آب وأيلول / أغسطس وسبتمبر ٢٠١٣ م

٤

التقوى

 حضر2 مر�O بش\ �لدين �مو� /Vد
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا� حلضر2 �ملسيح �ملوعو� ��إلما� �ملهد� �

:n�8� من

في 
حا� �لقر��

(سو28 �حلجر)

èŒθ ããr&«!$$Î/zÏΒÇ≈sÜ ø‹ ¤±9$#ÉΟŠ Å_ §�9$#

ijk∩⊇∪

﴿َقاَ� َيا ِ�ْبِليُس َما َلَك َ�الَّ َتُكوَ� َمَع 

ِألَْسُجَد  َ�ُكْن  َلْم  َقاَ�   * اِجِديَن  &لسَّ

َحَمٍإ  ِمْن  َصْلَصاٍ�  ِمْن  َخَلْقَتُه  ِلَبَشٍر 

َمْسُنوٍ�﴾  (٣٣ -٣٤)

&لتفسـ8:
 :�/� /جا� nُ/8 �لفئة �ملعا8ضة آل�
ال  لذلك  حق\  Jليل  كائن   ���  1N
هو   
�ير ��النقيا�،  �لطاعة   oيعا
مفخر2ً،  �آلخرين  تقليد  �/تباعه 
 JN ليًال حق\¤ مثلهمJ لك¥ لست�
خلقَت¥ مطبوًعا على �حلرية ��إلبا%، 
فكيف ميكن ; /1 /8ضى بطاعته. 

 Oلعبا28 /يًضا هي من قبيل �ملجا� Dهذ
 hألك� �لعد�   1/ تع¥   JN ��لتمثيل، 
آل�� �/تباَعه �عت��h �لنظا� �لذ� جا% 
 G ��/8� \منافًيا حلرية �لضم ���به 
 tخلضو� فرفضو�  wم،  Nهانًة  �ّتباعه 
له، ظانني /,م /حسن نظاًما �/مثل 
ُعّبر  �قد   .��� Nليه  يدعو  مما  طريًقا 
عن هذ� �ملفهو� هنا مبصطلح �ِخللقة 

�لطينية ��ِخللقة �لنا8ية.

َ;ِجيم﴾  َفِإنََّك  ِمْنَها  َفاْخُرْ?  ﴿َقاَ� 
 (٣٥)

شرA &لكلما@: 
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لآلية   Bلكلما�  ªشر (�نظْر  ;جيم: 
8قم ١٦)

&لتفسـ8:
 G لغائب� /1 ضم\  �ملفسر�1  قا` 
(تفس\  �جلنة  على  يعو�  ﴿منها﴾ 
�ِحلجر،  سو28  ��لقرط®،  �لبغو� 
فاخرْ° منها…).  قا`  تعا_:  قوله 
�لكن �لسؤ�` �لذ� يفر} نفسه هنا 
هو: �JN كا1 �ملر�� هنا �جلنة �حلقيقية 
 ..Bملو� بعد   nلنا� يدخلها  �ل^ 
فأ�ًال: ِمن �ملستحيل /1 يدخل فيها 
�لشيطا1، �ثانًيا: َمن يدخل فيها ال 
يؤكد  كما  منها  ُيخَر°   1/ ميكن 
�ياB كث\2.*  G 1ُ �لكرمي�Jلك �لقر
بالدخو`  للشيطا1  ُسمح  فكيف 

� منها؟ ��فيها، �كيف جاO طرُ� 
�لو قيل بأ,ا � تكن باجلنة �حلقيقية، 
بل كانت جنة على هذD �أل8} �ل^ 
ما  ينشأ سؤ�`:  فأيًضا  نعيش عليها 
� �هللا تعا_ قد قا� بطر� �لشيطا1 ��
منها فكيف �ستطاt /1 يدخل فيها 

�؟��مر2 /خر
 إلغو�% 
Nليها  �ملشا8  �جلنة   1/  
8/ �لذلك   
 � كما  حقيقية،  جنًة  تكن   � هنا 
تكن منطقًة من هذD �لكر2 �أل8ضية 
ميكن تسميتها باجلنة، بل �ملر�� منها 
Jلك �ملقا� �لر�حا� من 8ضو�1 �هللا 
 1/ قبل   nلنا� به  يتمتع  �لذ�  تعا_ 
Jلك  �ألنبيا%.  من  ن®  بينهم  ُيبعث 
/1 �حلجة ال تكو1 قد /قيمت عليهم 
عن طريق �لن®، �بالتا; ال يز�لو1 - 
8غم كو,م على �خلطأ - يتمتعو1 
عندما  �لكن  �8ضو�نه؛  �هللا  برVة 
فإ,م  �يكفر�نه  ن®  بينهم  ُيبَعث 

ُيحَرمو1 من جنة �لرضو�1 �إلwي.

 1��لقر  1/ هذ�  موقفي  يؤيد  �مما 
�لبقر2  سو28   G  ªصر قد  �لكرمي 
بعد  /نه   
/خر مو�ضع   G كذلك�
8Jيُة   Bُطر�  ��� Nبليس   
/غو  1/
كلِّ منهما من �جلنة. فثبت /1 طر� 
 ��لشيطا1 من �جلنة لعد� سجو�D آل�

�خر. �ينطو� على مفهو

ينِ﴾  ﴿Lَِ��َّ َعَلْيَك &للَّْعَنَة ِ�َلى َيْوGِ &لدِّ
 (٣٦)

شرA &لكلما@:
&للعنة: َلَعَنه َلْعًنا: طَر�D؛ �/بعَدD من 
�خل\؛ �/خز�D؛ �سبَّه. ��للعنة: �سٌم 

من �للعن؛ �لعذ�ُ� (�ألقر�).
 _N �لفجر   tطلو من   :��ليو  :Gيو
مطلًقا  �لوقُت  �لشمس؛  غر�� 

(�ألقر�).
ين: هو �جلز�ُ% ��ملكافأ2؛ �لطاعُة؛  &لدِّ
��لغلبة  �لقهُر  �حلساُ�؛  ؛  ُّ̀ �لذ

� قا` �هللا تعا_: ﴿فأOلَّهما �لشيطا1ُ عنها فأخرَجهما مما كانا فيه �قلنا �ْهِبطو� بعُضكم لبعض عد�ٌّ �لكم G �أل8} 

مستقرٌّ �متاN t_ حني﴾ (�لبقر2: ٣٧). �قا` �هللا تعا_ إلبليس: ﴿َفاْهِبْط منها فما يكو1 لك /1 تتكhَ فيها فاخُرْ° 
Nنك من �لصاغرين﴾ (�ألعر�o: ١٤)، �قا`: ﴿�ْخُرْ° منها مذ�aًما مدحو�8ً﴾ (�ألعر�o: ١٩)، �قا`: ﴿فاْخُرْ° 
منها فإنك 8جيم﴾ ( ¼: ٧٨). �قا` �هللا عن /هل �جلنة: ﴿ال َيَمّسهم فيها َنَصٌب �ما هم منها مبخَرجني﴾ ( �ِحلجر: 

٤٩).  (�ملترجم)

ومبا أن النبوة سـارية إ< يوم القيامة فلذلك قال اهللا 
ين﴾. وال  � إلبليـس: ﴿وإّن عليك اللعنَة إ< يـوِم الدِّ
تتحـدث هذه اآليـة عن أي عذاب Oـم ألن عذابهم 
سـيبدأ بكل شـدة وقـوة بعد حلـول يـوم الدين.
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التقوى

��ملُلك  �لسلطا1ُ  ��الستعال%؛ 
ما  جلميع  �سٌم  �لتدبُ\؛  ��ُحلكم؛ 
�لقضاُ%  �لوtُ8؛  �مللُة؛  �هللا؛  به  ُيعَبد 

(�ألقر�).

&لتفسـ8:
�ملكّفرين   n/8 كَرJ _تعا ميحو �هللا 
/نبيائه  Jكر  على  �ُيبقي  ألنبيائه، 
��لنبو2  تفصيًال.   �/ �Nاًال   ��لكر�
هي G �لو�قع كسلسلة ينخر½ فيها 
ن®  بكل  /تباعه  مع  قدمي  ن®  كل 
�ملتصلة..   Bكاحللقا �/تباعه  جديد 
فلذلك جند كل ن® يذكر معا8ضي 
��ئًما،  بالسو%  �لسابقني  �ألنبيا% 
فعلى  /¿ائهم  بذكر  يلعنهم   �  1N�
شديد2  كر�هية  قلبه   G يكّن  �ألقل 
�لنبو2   1/ �مبا  �ملنكر2.  /فعاwم   Dجتا
قا`  فلذلك  �لقيامة   �يو  _N سا8ية 
�هللا � إلبليس: ﴿�1ّN عليك �للعنَة 
 Dلدِّين﴾. �ال تتحد� هذ� �N_ يوِ
�آلية عن /� عذ�� wم أل1 عذ�ֲדم 
حلو`  بعد  �قو2  شد2  بكل  سيبد/ 

يو� �لدين.

 Gَِيْو ِ�َلى  َفَأْنِظْرِني   ِّR;َ ﴿َقاَ� 
ُيْبَعُثوَ�﴾  (٣٧) 

شرA &لكلما@:

 Dر /خَّ يَن:  �لدَّ  Dنَظَر/  :Tفَأْنِظْر
(�ألقر�).

 D8َثا/ /8َسَله؛  َبْعًثا:  َبَعَثه  ُيبَعثو�: 
/حياهم.  �ملوتى:  َبَعَث  �َهيََّجه. 
فعله.  على  Vَله  �لشي%:  على  بعَثه 

��لبعث: �لنشُر (�ألقر�).

&لتفسـ8:
 �/ Oيًضا من قبيل �ملجا/ �هذ� �لكال
لسا1 �حلا`، �ليس /1 �لشيطا1 /� 
تعا_  �هللا  من  بالفعل  طلبو�  /شباهه 

 .Dمهلة كهذ
 Bآليا�  D1 هذ/ بينُت   1/ لقد سبق 
�ألنبيا%  � �غ\D من ��تتحد� عن 
عموًما،   ��� /بنا%  �عن  خصوًصا، 
 ��� G ªنفخ �لر� Àمع �لعلم /1 مع
�لوحي  نز�`  هو  �آلخرين  ��ألنبيا% 
خصو¼   G  Dمعنا �/ما  عليهم، 
فهو  عموًما  �لبشر   �/  ��� /بنا% 
قو`  �/ما  �إلنسانية.  �لنفس  تكميل 
 _N ﴿فَأنِظْر�  تعا_:  هللا  �لشيطا1 
]تلف  /يًضا   Dفمعنا ُيبَعثو1﴾   �يو

بالنظر N_ �لفئتني:
فيع¥ بالنسبة N_ �لفئة �لثانية /� �لبشر 
عموًما: يا �8، �ِت¥ �ملهلة إلغو�ئهم 
ح� ما قبل بعثِتهم �8حانيًّا.. /� ما 
 Bنفسه من هجما �إلنسا1  � �ِم 
عبا�  عد��   G بدخولـه  �لشيطا1 

�هللا �ملخَلصني ُيمَنح �لشيطا8J� 1يُته 
فرصة Nغو�ئه.

�مما يد` على /1 �لبعث هنا �8حا� 
�ليس مبعÀ حشر �ألجسا� /نه تعا_ 
� يقل هنا "N_ يو� �ملوB" بل قا` 
 1/  ��معلو ُيبعثو1﴾.   �يو  _N﴿
 _N �لبشر  إلغو�%  �لشيطا1  Nمها` 
أل1  مستحيل،  �حلقيقي  �لبعث   �يو
�ليس  مبوته،  ينتهي  �إلنسا1  �ختبا8 
 �/ �لشيطا1  بأ1  تعتقد  �يانة  هنا� 
�ملالئكة يستمّر�N G 1غو�% �إلنسا1 
 �/� هد�يته بعد موته /يًضا N_ /1 تقو
�لقيامة. فلو /خذنا "يو� �لبعث" هنا 
تعليم  خلالْفنا  �ألجسا�  حشر   Àمبع
علينا  ميليه  ما  /يًضا  �خالْفنا   1��لقر
فكل   1JN �لسليم.  ��ملنطق  �لعقل 
Nنسا1 عاقل سوo يعتh يو� �لبعث 
هنا مبعÀ �لبعثة �لر�حانية، �/1 �ملر�� 
من �آلية هو /1 �لشيطا1 /� /ظالله 
من �لبشر Nمنا يستطيعوN 1غو�% /حد 
من �لناn ما � تتم بعثته �8حانيًّا.. 
لـه  تتيسر   � ما  �خر..  بتعب\   �/
تعا_  �هللا  تطيع  �ل^  �ملطمئنة  �لنفس 
��ئًما؛ /ما بعد حصوله على �لنفس 
�ملطمئنة فإ1 �لشيطا8J� 1يته َيْيَئُسو1 
�تعذيبه  Nيذ�ئه   G �يشرعو1  منه، 

بدًال من �ا�لة Nغو�ئه �تضليله.   
�خلفائه   ���  _N بالنظر  �/ما 
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من  فاملر��  �ألنبيا%  �هم  �حلقيقيني 
ُيسَمح  /نه  هو  �لشيطا1  Nِنظا8 
للشيطا1 �/تباعه بالطعن G �ألنبيا% 
�عرقلِة  ��ألكاJيب،  �لتهم   tبأنو�
 _N ،طريقهم، �مها�ِتهم �تعذيبهم
/1 يأÃ يو� بعث هؤال% �ألنبيا%../� 
N_ /1 يأÃ �لزمن �ملقد8 النتصا8هم. 
�بتعب\ �خر، ُيمَهل �لشيطا1 �/عو�نه 
قوله   G 8ملذكو� �إلwي  �لوعد  �فق 
�لسمَع﴾  �سترَ�  َمن  ﴿Nال  تعا_ 
�َخلطفَة﴾  َخِطَف  َمن  ﴿Nال  �قوله 
تعاليم   G شا%��  ما  يطعنو�  لكي 
عندما  �لكن   ،�8ً�O� كذًبا  �ألنبيا% 
يأÃ يو� غلبتهم تذهب 8يح هؤال% 
 Bجر هكذ�  �لزبد.  مثل  �لشياطني 
� N_ عصر ��سنة �هللا � منذ Oمن 
نبينا � حيث � يز` �هللا تعا_ ُيمِهل 
ِحكمه،  بعض  على  بناً%  �لكفا8، 
ليملئو� �لدنيا صر�ًخا �ضجيًجا ضد 
�لرسل، �ميكر�� ֲדم بصنوo �حليل 
بعثهم   �يوُ  Ãيأ  1/  _N  ،tُخلد��
��اعاِتهم  8سَله  �هللا  ينا��  حيث 
قائًال: ها لقد �نتهى Oمن �ختبا8كم، 
�لعا�؛  على  ��ستوُلو�  �آل1  فُهبُّو� 
منتصرين،  ظاهرين  �ألنبيا%  فأصبح 
fو�  خامدين  �ملعا8ضو1  �صا8 
�لَزَبد، بل �من كث\ منهم ��نضمو� 

N_ �اعة �ألنبيا%. 

�لشيطا1   1/ �آلية   Dهذ تع¥  �ال 
 G بالفعل يطلب من �هللا تعا_ �ملهلة
Nنه  بل  Nياها،  فيمنحه  �ألنبيا%  Oمن 
 Dمعنا� /سلفُت،  كما   �OاÄ  �كال
يتمنو1  �ألعد�%   �/ �لشياطني   1/
/نبيائهم  على  ينقّضو�   1/ قلوֲדم   G
�هللا  �يسمح  سحًقا،  فيسَحقوهم 
يدخر��  بأ1  �ملاكرين  wؤال%  تعا_ 
�سًعا لتحقيق /مانيهم �خلبيثة، �لكن 
بعث   �يو  _N يستمر   ªلسما� هذ� 
8سله  �هللا  Åعل   � فقط،  �ألنبيا% 
خائبني،  /عد�%هم  �يرّ�  غالبني، 

ف\�1 هالكهم بأ� /عينهم.

 Gَِقاَ� َفِإنََّك ِمَن &ْلُمْنَظِريَن * ِ�َلى َيْو﴿
(٣٧ – ٣٨)  ﴾Gْلَوْقِت &ْلَمْعُلو&

&لتفسـ8:

فقط  �لكن  �ملهلة،  سنمنحكم   �/
Nليه  /ّخرنا  �لذ�  �لوقت  Jلك   _N
�نتصا8َ 8سلنا، �لكن حني يأO Ãمن 
 ،Dهذ �ملهلة  فتر2  ستنتهي  غلبتهم 
/يها  �لقهرية  بآياتنا  �سنسحقكم 

�لشياطني /ئمَة �لكفر. 
�/ما ﴿يو� �لوقت �ملعلو�﴾ فهو ما 
سبقت �إلشاN 28ليه G بد�ية �لسو28 
قرية  من  َ/هَلْكنا  ﴿�ما  تعا_  بقوله 
(�آلية   ﴾�معلو كتاٌ�  �wا  Nال 
 
�لقر من  قرية  كل   1/  �/  ..(٥
,لكها   � 8سَلنا  /هُلها  عا8}  �ل^ 
َ/ْمَهْلنا كلَّ ��حد2  G /�` يو�، بل 
 _N �ملوكولة  �ملهّمة   _N بالنظر  منها 
كل 8سو`. فمنهم من /ّجلنا عقاֲדم 
نبيهم،  حيا2   G �/هلكناهم  قليًال 
موسى  سيدنا  Oمن   G حصل  كما 
�O Gمن نبينا �لكرمي �؛ �منهم من 

ولكـن عندمـا يأY يـوم غلبتهم تذهـب ريح هؤالء 
الشـياطني مثـل الزبد. هكـذا جرت سـنة اهللا � 
منـذ زمـن آدم إ< عصر نبينا � حيـث " يزل اهللا 
تعـا< ُميِهل الكفـار، بناًء على بعض ِحكمـه، ليملئوا 
الدنيـا صراًخـا وضجيًجا ضد الرسـل، وميكروا بهم 
بصنـوف احليـل واُخلـدع، إ< أن يأY يـوُم بعثهم ...
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التقوى

بعد  /هلكناهم   � طويال،  /مهلناهم 
8حيل نبيهم كما حصل مع �ملسيح 

.�

﴿َقاَ� َ;Rِّ ِبَما َ�ْغَوْيَتِني َألXَُيَِّننَّ َلُهْم 
 * َ�ْجَمِعَني  Lََألُْغِوَينَُّهْم  &ْألَْ;ِ]  ِفي 
&ْلُمْخَلِصنيَ﴾   ِمْنُهُم   ]َ َ̂ ِعَبا ِ�الَّ 

(٣٩ - ٤٠)

شرA &لكلما@:
 :
�َغَو �لرجل  َغِوَ�  �غويَت_: 

. �/غو�D: /ضلَّه (�ألقر�). ضلَّ

&لتفسـ8:
 Oملجا� قبيل  من  /يًضا   ��لكال هذ� 
��لرسالة  Nبليس،  حا`  لسا1ِ   �/
هي  �آلية   Dهذ عليها  تنطو�  �ل^ 
 Éبا� G 1 �لذين يكُفر�1 بالرسل/
�لعنا� من �إلميا1 فيما  �ألمر مينعهم 
بعد /يًضا، فيحترقو1 كمًد� �غضًبا 
مبا � يوفَّقو� لإلمياG 1 /�` �ألمر، 
�بالتا; يريد�1 �لقضا% على �اعة 
�ألنبيا%، فال يألو1 جهًد� G تعذيب 
�قد  �ينهم.  عن  ل\تد��  �ملؤمنني 
/كد �هللا على هذ� �ملعG À موضع 
�خر من �لقر�1 �لكرمي بقوله ﴿تلَك 
�لُقَر
 نقصُّ عليَك من /نباِئها �لقد 
جا%ْتهم 8سُلهم بالبيِّناBِ فما كانو� 

كذلَك  قبُل  ِمن  بو�  كذَّ مبا  لِيؤمنو� 
�لكافرين﴾  قلوِ�  على  �هللا  يطَبُع 
/ئمة   1/  �/  ..(١٠٢:oألعر��)
�إلميا1  من  ُيحَرمو1  Nمنا  �لكفر 
أل,م كفر�� برسلهم G /�` �ألمر، 
فيما  للرسل  تصديقهم   G ف\�1 
فيز����1  عليهم،  �عا�8ً  خزًيا  بعد 
عد�ً%، �ُيضّلو1 باقي �لقو�، تنفيًسا 

لغيظهم. 
 G Àهذ� �ملع _N 28لقد سبقت �إلشا�
مستهـّل هذD �لسو28 /يًضا G قو` 
كفر��  �لذين  يو�ُّ  ﴿8َبما   :� �هللا 
لو كانو� مسلمني﴾ (�آلية ٣).. /� 
 َ̀ �/ �منو�  ليتهم  �لكفا8   Àيتم كم 
�ألمر كيال ير�� هذ� �خلز� ��wو�1، 
حَرمهم  قد  ُكفرهم   ��� ما  �لكن 
َ̀ مر2، فال ُيؤمنو1  �/ oَهذ� �لشر
يز����1  بل   ،Dهذ حسرִדم  8غم 

تعصًبا �عناً��. 
 nلنا� لتضليل  �لشيطا1  �/ما حتّد� 
ما  فمثاله  ﴿�ُألغِويّنهم﴾  قوله   G
لسا1  على  �لكرمي   1��لقر  DكرJ
قولـه   G  � شعيب  معا8ضي 
تعا_ ﴿لَُنخِرَجّنَك يا شعيُب ��لذين 
لَتُعو1ّ�ُ   �/ قريِتنا  ِمن  معَك  �َمنو� 
كا8هني﴾  كّنا  َ/َ�لو  قا`  ملَِّتنا   G
تعا_:  �قولـه   ،(٨٩  :oألعر��)
ِلرسِلهم  كَفر��  �لذين  ﴿�قا` 

لََتعو1ّ�ُ   �/ /8ِضنا  ِمن  لَُنخِرَجّنكم 
�كأ1   .(١٤ (Nبر�هيم:  مّلتنا﴾   G
معا8ضي كل ن® /علنو�: ما �منا � 
نوفَّق uن لإلميا1 فلن نªh ح� نرّ� 
كا1  �هكذ�  �ينهم.  عن  �ملؤمنني 
�/� /عد�% �لرسو` � حيث يقو` 
�لقر�1 عنهم ﴿�يريد�1 /1 َتضلُّو� 
 1/  �/  ..(٤٥ (�لنسا%:  �لسبيَل﴾ 
/عد�%D � من �ليهو� يريد�1 /1 يرتد 
�ملسلمو1 عن �ينهم. �كذلك ��8 
يز�لو1  ﴿�ال  �آلخرين  �لكفا8  عن 
يقاتلونكم ح� َيُر�ُّ�كم عن �ينكم 
 ..(٢١٨ (�لبقر2:  �ْستطاعو�﴾   1ِNِ
 _N �ا8بونكم  يhحو�  لن  /,م   �/
�لكن   ،��إلسال عن  يرّ��كم   1/
 G يكسر شوكتهم oهللا تعا_ سو�

�خر �ملطاÅ� ،oعلكم �لغالبني.
�ملسلمني  uن   Dنر� نفسه  ��ملشهد 
كل  تريد  حيث   ��ليو �ألVديني 
من  �لكن  موقفنا،  عن  �8َّنا  �لدنيا 
يريد  من  Nهالَ�  يستطيع  �لذ�   �J

�هللا حياته؟ 
ما /شدَّ عمايَة �لكافر! فبدًال من /1 
يريد  �لديَن  8فضه  على  نفسه   �يلو
/1 يصّب جاَ� غضبه على �هللا تعا_ 
مؤمًنا  Åعل¥   � هو   ��� ما  قائًال: 
فلن /برª ح� /جعل عبا�D �ملؤمنني 

مرتدين!




