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لدين �موv. Oد Rبش 
wمر � حضر
� Oملوعو

ملصلح 

� qملهد
 Hإلما
� Oملوعو

ملسيح  �
خلليفة 
لثاu حلضر

:j�YO من

في 
حا� �لقر��
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َفَأَتى  َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  َمَكَر  ﴿َقْد 

�هللا ُبْنَياَنُهْم ِمَن �ْلَقَو�ِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم 

�ْلَعَذ�ُ&  َ,َ+َتاُهُم  َفْوِقِهْم  ِمْن  ْقُف  �لسَّ

ِمْن َحْيُث َال َيْشُعُر,َ/﴾ (٢٧)

 شر6 �لكلما4:

ُهللا  مَكر  خَدعه.   :iمَكر َمَكَر: 

i على 
ملكر. قيل: 
ملكُر wفالًنا: جا
¯يلة،   iمقصد عن  
إلنسا�  صرُ� 
 ،Rُخل
�هو نوعا�: �موO ُيقَصد فيه 
�مذموH ُيقصد فيه 
لشرُّ (
ألقر`).

.تى   :iجا�  :iتا. بنياَنهم:  �ُهللا  فأتى 
 :iحَضر 
ملكاَ�:  .تى  فَعله.  
ألمَر: 
 .iبَلغ �خَر� iلشي�: .نفَد
.تى على 
.تى عليه 
لدهُر: .هلكه (
ألقر`). 

منه  ُيسَمع  سقوًطا  سَقط  خرَّ: 
 
Yًحلجر: صوَّ+ منحد
خرير. �خرَّ 


ألقر`).)
.ساُسه  
لبيت:  قو
عد  �لقو�عد: 


ألقر`).)

�لتفسيـر: 

لعامة ضد   �Yثا� يقو¡ 
هللا �: �� 
بأمٍر  �مد � تضليًال �تعتيًما ليس 
 ¡
w ما  z�  ،Yلكفا
 ِبْدٍ_ من هؤال� 

حلق ضد كل ن² �  �
هذ
 O.` .عد
كل عصر، �لكن مكائدهم & تنجح 
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.بًد
 بل 
نقلبت عليهم.
.Y�َعه!  �ما  
لبياَ�   
هذ .لَطَف  ما 
قبل  من  
لكرمي  
لقر��  سجل  لقد 
يأ+   &  
�مًد بأ�   Yلكفا
  �

عتر
يقو¡  ما  يقو¡  ��منا  جديد،  بشي� 
عليهم  
هللا   Oفر 
أل�لني،  عن  نقًال 
 �. قائًال: صحيح  نفِسه  باألسلو` 
نفس  هو  
لن²   
هذ يقوله  مما   
Rًكث
�تظنو�  
لسابقو�،  
ألنبيا�  قاله  ما 
.نه يقو¡ هذ
 تقليًد
 �م، �لكن .ال 
 �
.عد تقّلد��  .يًضا  .نكم  تفّكر�� 
 iضد ترتكبو�   z� 
أل�لني  
لرسل 

Yتكبها  
ل�  
ملكائد � Y�لشر
 نفس 
هؤال� ضد Yسلهم. فلو كا� �حيه 
تقليد  فهو  
أل�لني،  للرسل   
تقليًد
�موO، �لكن تقليدكم مذموH، ألنه 
 
تفّر�  �. ميكن  فال   .Y

ألشر تقليد 

ملوقف  مو
جهة  من  
حلجة   iֲדذ
 
�wلذين فا
.يًضا، أل� Yسولنا يقلد 
� هدفهم � �خر 
ملطا�، �لكنكم 
 ،kال�
تقلد�� قوًما كا� مصRهم 
كل   � 
خلاسر��  .نكم  شك  فال 

ملاضي   � 
حلق   �
.عد  �� حا¡. 
بتأليب   - مثلكم   -  
قامو .يًضا 
ما   �. 
عمني w 
لعامة على Yسلهم، 
يقولونه �منا هو تقليد ملن قبلهم، فهل 
 ��O 

ستطاعو
 مبكائدهم .� ®ولو
 

نتشاY تعاليم .نبيائهم؟ �هل جنحو

بل  كال،  ��هالكهم؟  تدمRهم   �
كانو
 هم 
�الكني.

 �

لذO qّمر .عد  `

لعذ ¶ �صف 
من  ُبنياَنهم  
ُهللا  ﴿فأتى  فقا¡:  
حلق 
 q. ..﴾لسقف

لقو
عد فخّر عليهم 
 qلذ
 `
.نه تعا� .نز¡ عليهم 
لعذ
فسقطت  .سسها  من  مبانيهم  هّد 
 �.  O

ملر� 
لُسقف..  مع   �
Yجلد

 
هلكو  - �.تباًعا   
Oًسيا.  - كلهم 

ألتبا_ 
لذين  q. �
Yعني؛ فاجلدx.
 
كانو
 يعتمد�� على 
ألسياO سقطو
.سياOهم  على   q. �جوههم  على 
.يًضا. فال  تسببو
 � هالكهم  كما 
تغتر�
، يا .عد
� �مد، مبا تتمتعو� 

لعامة،  على  �سلطا�   zنفو من  به 
فلن   � 
هللا   `
عذ يأ¸  ألنه حني 

لنفوz شـيًئا،  تنفعكم 
لسلطُة �ال 
�يسـقط  نظامكم،  سيدمَّر  بل 

ألسياO مع 
ألتبا_، بل �� 
ألتبـا_ 
 kهال  � يتسـببو�  
لذين  هم 

.Oألسـيا

 Yلكفا
¶ .خ, � .� 
لعذ
` فاجأ 
.ئمة   �� 
ئًما، ح¹ O  /Yخا بشكل 
�ال  بقد�مه   
يشعر�  & .يًضا  
لكفر 

�هم، ألنه جا�هم بطر/ O �. بعد

& �طر ببا�م.
 "Yَلكفا
 
هللا  "�تيا�   Rتعب  �. علًما 
نز�¡  
ئًما O 
لكرمي  
لقر��   �  Tيع


لبهائيني  �لكن  عليهم.  
هللا   `
عذ
 uلقر�
  Rلتعب
  
هذ من  يستنتجو� 
حيث  خاطًئا  
ستنتاًجا  شاكَله  �ما 

هللا   �. 
لقر��  .كد  لقد  يقولو�: 
نفسه سيأ¸، �ها قد ظهر 
هللا 
آل� 

حلق  �لكن  
لبها�". " شخص   �
«الف  
لبهائي   Rلتفس
  
هذ  �.

لقر�� 
لكرمي كما هو  Nمتاًما فحو

آلية بكل جال�. ��  iضح من هذ
�
 �
حد�  �Yصو  � مقبو¡  تفسRهم 

لبها�" " 
عت,نا   
z� �zلك  فقط، 
 �

لزمن. �ال 
عتر 
عذ
ًبا ألهل هذ

لبها�" جتليًّا قهريًّا " Yعتبا
عندنا على 
من عند 
هللا تعا�، ألنه � يعّذ` 
غفلًة  يزيدهم  مبا  Oينه  عن  
لغافلني 

�عمايًة.

ألمم 
لسابقة  ½
هذ
، �بسرO .حد

هللا � .هل مكة .� نظامهم  Yحّذ
على  �موشك  
خله، O من   Yمنخو
 

ال4ياY بنفسه؛ فأنَّى �م .� يدمر�

لذq جا� به �مد �؛ كال،  Hلنظا

 Yسينها  qلذ
 هو  بنا�هم   �� بل 

نه �سقفه �هم ينظر��. �يعلم Yد¾

ملكيني   �. بالتاYيخ   Hملا� �م  
لذين 
 Hبيو ح¹  غالبني  
لظاهر   �  
كانو

حد قبل فتح مكة، �لكن 
لوضع �
على  بنا¿هم   Y4ا
�  ،�فجأً 
نقلب 


أل�Y كلية.
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َ,َيُقوُ?  ُيْخِزيِهْم  �ْلِقَياَمِة   Bََيْو ﴿ُثمَّ 
ُتَشاقُّوَ/  ُكْنُتْم  �لَِّذيَن  ُشَرَكاِئَي  َ+ْيَن 
�ْلِعْلَم  ُ+,ُتو�  �لَِّذيَن  َقاَ?  ِفيِهْم 
َعَلى   Hَو َ,�لسُّ  Bَْلَيْو�  Iَْلِخْز�  َّ/Jِ

�ْلَكاِفِريَن﴾ (٢٨)

شر6 �لكلما4: 
: حرُ� عطٍف يد¡ على 
لترتيب  ُثمَّ

لتاَ�  عليه   
.Oخلو Yمبا  
لتر
خي، �

كما قا¡:
        Tيسّب 
للئيم  على  .مرُّ  �لقد   
  Tيعني ال  قلُت  ُثّمَت  فمضيُت 


ألقر`))
 �� 
لفجر  طلو_  ِمن   Hُليو
  :Bيو  
مطلًقا  
لوقُت  
لشمس؛  غر�` 


ألقر`).)
 �. qِخلز
ُيخزI: .خز
i: .�قَعه � 
فالًنا:  
هللا   Nخز. �.هاَنه.  
ِخلز
ية 
؛  ُ̀ 
لعقا 
�و
ُ�؛   :qخلز
� فَضحه. 
 ٌّ¡zُ  :qخلز
 �.صل  
لند
مُة،  
لبعُد؛ 

ُيستحيا منه (
ألقر`).
 i
Oعا� خاَلَفه  شاقَّه:  ُتشاقُّو/: 


ألقر`).)

 :Kلتفسـ�
� بعض 
ألحيا� ينـز¡ باإلنسا� 
مصيبة ُتلحق به 
لضرY، �لكنها ال 
تسبب له .q عاY .� �هانة، �.حياًنا 

®ل به خطب ال ُيهلكه �لكن يهينه 
�«زيه. يقو¡ 
هللا تعا�: �ننا سو� 
نصّب على .عد
� نبينا 
لكرمي عذ
ًبا 

يفضحهم �يدمرهم .يًضا.

َظاِلِمي  �ْلَمَالِئَكُة  َتَتَوفَّاُهُم  ﴿�لَِّذيَن 
َلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل  َ+ْنُفِسِهْم َفَأْلَقُو� �لسَّ
ِمْن ُسوHٍ َبَلى Jِ/َّ �هللا َعِليٌم ِبَما ُكْنُتْم 

َتْعَمُلوَ/﴾ (٢٩)

شر6 �لكلما4:
 �مبع 
لتسليم  من  
السُم  َلم:  �لسَّ


ألقر`).) Hُالستسال

لسالH؛ 
ما  توجب  للتحقيق،   ٌ̀ 
جو َبَلى: 

 قلت zللنفي، فإ kٌيقا¡ لك أل4ا تر
فقا¡  كتا`،   kعند .ليس  لزيد: 
"بَلى" َلِزَمه 
لكتا`، ��� قا¡ "َنعم" 

فال يلزمه (
ألقر`).

�لتفسيـر:

لعذ
` �منا  

هللا هنا .� هذ Xلقد صر 

لذين يصر��  Yلكفا
يصيب .�لئك 
بّين  حيث  
ملو+،  
لكفر ح¹  على 
هؤال�   �. .نفسهم﴾  ﴿ظاملي  بقوله 
ُيفنو� .عماYهم ظاملي .نفسهم �هم 

لنبيني؛ فمثلهم  ��zسبو� .4م يؤ®
يلعق   X,ي ال   qلذ
 
لوحش  كمثل 

 �
حلجر فيجرX لسانه، ظنًّا منه .� لذَ

لذq ينـز� من لسانه �منا هي  Hلد

ح¹  يلعقه  ينفك  فال  
حلجر،  طعم 

يفقد لسانه كله.
 qOيؤ ألنه  
لصلح،  هو  َلم  
لسَّ�
من  
لفريقني  من  كل  سالمة   ��
تعا�  قوله  من   O

ملر� 
آلخر.  شر 
ير��  حني  .4م  َلَم﴾  
لسَّ  
﴿فَألَقُو

لعذ
` لن Åد�
 �م مهرًبا، فيدعو� 

.Æلتصا
 ��
من  نعَمل  كنا  ﴿ما  قو�م  �.ما 
.4م   -  qعند  -  Tيع فال  سو�﴾ 
لن يعترفو
 بتوYطهم � 
لشرk، بل 
Y¿ية  عند   
يستطيعو لن  .4م   O

ملر

لعذ
` .� ينكر�
 عباOَتهم آل�تهم، 
لذلك سو� ي,Y�� .عما�م 
لوثنية 
�منا  سيئة  بنية  نعملها  بقو�م:& 
 � i
عملناها ¯سن 
لنية. �هذ
 ما نر
يقولو�  
ملشركني  فإ�  .يًضا،  
لدنيا 
بر
هني  Oحض  عن  عجزهم   Nلد
 Hلألصنا نسجد  ال  
لتوحيد:  .هل 
نفعل  ��منا  ��ًة،  باعتباYها  �غRها 
فإننا ال  ��ال  لتفكRنا،   
تركيًز zلك 

هللا عليهم  Oير� !iهللا �حد
نعبد �ال 
كنتم  مبا  عليم  
هللا   �� بقوله: ﴿بلى 
تعملو�﴾.. .q ليس قولكم هذ
 �ال 

هًيا، ألننا .علم بأq نية كنتم � 
Yًعذ
كنتم  بل  
لباطلة،  ��تكم  تعبد�� 
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تبحثو�  كنتم  لو  ألنكم  مشركني، 
عن 
هللا � بصد/ 
لنية ملا جلأمت �� 


لطر/ 
لز
ئفة. iهذ
﴿ما  قو�م:  من   O

ملر يكو�  �قد 
بذلنا  .ننا  سو�﴾  ِمن  نعَمل  كنا 
.�تينا من فطنة �zكا�، �&  كل ما 
نفعل ما فعلناi �ال ظنًّا منا .نه 
حلق؛ 

هللا � عليهم: �نكم كاzبو�.  ORف

لنية  صاOقي  
لو
قع   � كنتم  لو   z�
لسنتنا  طبًقا  �ديناكم  .فعالكم   �
فينا   
جاَهد� 
لذين �﴿  :�
ملستمر
لَنهديّنهم سبَلنا﴾(
لعنكبو+: ٧٠). 
فلو ¯ثتم عنا ¯سن 
لنية ملا سلكتم 
هد
يَتكم  لتولَّينا  بل  خاطًئا،  طريًقا 
 �. ميكن  فال  
ملستقيم.  صر
طنا   ��
 Yلعذ
 
تنجو
 من 
لعقا` بتقدمي هذ


لو
هي.

َخاِلِديَن  َجَهنََّم  َ+ْبَو�َ&  ﴿َفاTُْخُلو� 
�ْلُمَتَكبِِّريَن﴾   Vَمْثَو َفَلِبْئَس  ِفيَها 

(٣٠)

شر6 �لكلما4:

ملو+.  بعد  
لعقا`   Yُ
O جهنم: 

آلية Yقم  Rلتفصيل تفس

جع ملزيد Y


لرعد. �Y١٩ من سو
ماٍ�  فعل  �هي   ،ٍّHz كلمُة  ِبْئَس: 
َجَمَد إلخر
جه عن موقعه، فهو �وٌَّ¡ 

بؤًسا،  .صا`   q. 
لرجُل   jََبُؤ عن 
 Hبال مقر�ًنا  يكو�   �. فاِعِله  �َحقُّ 

جلنس .� مضاًفا �� مقر�� ֲדا، �قد 
على  منصوبة   �بنكر  
ًر مفسَّ ُيضَمر 

لتمييز .� مبا 
لنكر� ¬و: بئَس Yجًال 

wيٌد، �بئَس ما wيٌد (
ألقر`).
مع  
إلقامُة   :Nملثو
�  �

لثَّو  :Vَمْثَو
 :Nملثو
  .(+
Oملفر
)  Y

الستقر


ملنـز¡ (
ألقر`).

:Kلتفـس�

آلية .يًضا  iهللا تعا� � هذ
 لقد .كد 

ملتك,  بأ�  
لسابق  
ملوضو_  نفَس 

حلق  Yفض  على  يصر   qلذ
  q.  -
بعد معرفته بسبب نية شرير� �يقو¡: 
 H

ألقز من  .كو�   �. ميكن  كيف 
باتبا_ 
لن² - ال بد .� يعاَقب بأشد 
مما يعاَقب به َمن يكفر غفلًة �ִדا�ًنا 

ال بنية شرير�، zلك .� جرمية 
لِك, 
﴿ِبْئَس﴾  فكلمة  
لغفلة.  من  .بشع 

بّينت 
لفر/ بني شناعة 
جلرميتني.

﴿َ,ِقيَل ِللَِّذيَن �تََّقْو� َماَ]� َ+ْنَزَ? Zَبُُّكْم 
َهِذِ\  َ+ْحَسُنو� ِفي  ِللَِّذيَن  َخْيًر�  َقاُلو� 
َخْيٌر   ِ̂ �ْآلَِخَر  Zَُلَد�,َ َحَسَنٌة  ْنَيا  �لدُّ

َ,َلِنْعَم Zُ�Tَ �ْلُمتَِّقَني ﴾ (٣١)

شر6 �لكلما4: 
على  
لشي�   �ُ
ِ�جد  :Rُخل
  :�Kًخ
حصوُ¡  �قيل:  
لالئقة؛  كماالته 

لشي� ملا من شأنه .� يكو� حاصًال 
له.. .q يناسبه �يليق به؛ 
ملاُ¡ مطلًقا؛ 


ألقر`).) Rِخل
 Rُلكث

إلنشا�  متصر�   Rغ فعٌل  ِنْعَم: 


ملنجد). ) Xملد


فليـس املراد منـه أن تلك األنهار جتـري حتت أرضية 
اجلنـة، بل املعـ@ أن تلك األنهـار اجلارية سـتكون 
خاضعـًة لنظام أهـل اجلنة كليًة ولـن ينازعهم فيها 
أحـد؛ ....  فلن يتمنوا إال ما سـينالونه حتًما، إذ Fلو 
قلوبهـم مـن كل طمـع وجشـع، وتكـون Mفوظة 
مـن نـار احلسـد، وتتطهر مـن كل دنـس ورجس.
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التقوى

:Kلتفـس�

ملؤمنني  نظر  
آلية �جهة   iتبّين هذ  
 �
لقر�� 
لكرمي، ��,نا بأية نظر iجتا

كانو
 ينظر�� �ليه. 
مسلمني،  هنا: كا� هؤال�  يقا¡  قد 

لقر��  حق   � شهاOִדم  قيمة  فما 
 iֲדذ  
.Oلو .4م   `

جلو� 
لكرمي؟ 
هدًفا   
كانو حني  مكة   �  �Oلشها


لعد�
�، «افو� � 
لتعذيب  لصنو� 
للقر��  فتصديقهم  حياִדم؛  على 
 �  �
لنظر  iֲדذ �ليه  �نظرهم  
لكرمي 
 �Oحلالكة لشها
تلك 
لظر�� 
حلرجة 

قوية على صدقه.
 

﴾ فاملر
O منه .� هذRًما قو�م ﴿خ.

لقر�� قد نز¡ على كماالته 
لالئقة 
 iفر

ملناسبة.. .q .� كل ما ينبغي تو
 �  Oٌملوجو  ٍّq�ا� كتا`   q.  �

لقر�� بتمامه �كماله؛ .� 
ملع�: .ننا 
�جدنا 
لقر�� .فضَل مما كنا نتوقعه.

لقد .خ,نا 
هللا تعا� باستخد
H كلمة 
تلعب  
لنظر  
�ية w  �.  ﴾
﴿َ.حَسنو

 � .عما¡ 
إلنسا�؛ فأحد Rًكب 
Yً�O
هذين 
لفريقني نظر �� 
لقر�� 
لكرمي 
ُيلق  فلم  
أل�لني،   Rساط. .نه  على 
 i,عت
 بينما  فهلك؛  باًال،   iY
إلنذ
بصد/،  فاتبعه   ،
Rًخ 
ملؤمن  
لفريق 

ل� جا� �صفها  Y
فدخل به نعَم 
لد


آليا+ 
لتالية. �

ِمْن   Iَتْجِر َيْدُخُلوَنَها  َعْدٍ/  ﴿َجنَّا4ُ 

 /َ,Hَُيَشا َما  ِفيَها  َلُهْم   Zُْألَْنَها� َتْحِتَها 

َكَذِلَك َيْجِزI �هللا �ْلُمتَِّقَني ﴾ (٣٢)

شر6 �لكلما4: 
َجنَّا4ُ َعْدٍ/: .صُل 
َجلّن َستُر 
لشي�، 

َجلنُة: كلُّ � .iلليُل: سَتر
يقا¡: جنَّه 
 iYبأشجا يسُتر  شجر   qz بستا� 
 �
لساتر Yُألشجا

أل�Y. �قد ُتسمى 
َجنًة. �ُسميت 
َجلنة �ما تشبيًها باجلنة 

أل�Y ��� كا� بينهما َبو�، ��ما  �
�ليها   Yَملشا
 عنا  ِنعَمها  تعا�   iلَسْتِر
بقوله تعا� ﴿فال تعَلم نفٌس ما ُ.خفَي 

.(+
Oملفر
�م ِمن قر� .عني﴾ (
عّد�  به.   Hقا. َعْدًنا:  باملكا�  �عَد� 
جناُ+  �منه  قيل:  َنه؛  توطَّ 
لبلَد: 
 Oخللو
 �قامٍة ملكا�  .q جناُ+  َعْدٍ� 


ألقر`). )

:Kلتفسـ�
 �. Tقوله تعا� ﴿جنا+ عدٍ�﴾ يع 

ئًما، O تبقى  سو�  تلك   Rخل
  Y
O
أل� كل ما هو حسن �خR ُيحَفظ 
 �.  ��  �Yشا� فيه  كما  �ُيستبقى. 
 �. نقص   q. من  خا¡   Hملقا
 zلك 

لنقص هو 
لذq يعّر�  عيب، أل� 

للفنا�.

حتتها  من   qجتر﴿ تعا�  قوله  .ما 
تلك   �. منه   O

ملر فليس   ﴾Yأل4ا


أل4اY جترq حتت .Yضية 
جلنة، بل 

جلاYية ستكو�  Yأل4ا

ملع� .� تلك 
�لن  كليًة  
جلنة  .هل   Hلنظا خاضعًة 
 Yأل4ا
  �. فيها .حد؛ zلك  يناwعهم 
� خاضعًة Y�لدنيا ال تكو� بالضر
 �
به،  
لذq متر  
لبلد   �.  �Yأل
ألهل 
ֲדا  
النتفا_  يستطيعو�  ال  �لذلك 
كما ينبغي، �.حياًنا متر 
أل4اY خال¡ 
 �  qOيؤ مما   �عديد  Oبال 
ضي Y.

حلر�`  نشو`   �� 
ألحيا�  بعض 

بينها على تقسيم 
ملياi �غz Rلك. 
�ميكن تفسR قوله تعا� ]�م فيها ما 

يشا���﴾ باآل¸:
١- .� كل Yغبة �م سو� تتحقق � 

جلنة، أل� مشيئة 
هللا ستصبح مشيئة 
مصد
ًقا  سيصبحو�  �كأ4م  �م، 
�ال  تشا���  ﴿�ما  تعا�  
هللا  لقو¡ 
.� يشا� 
هللا﴾ (
إلنسا�: ٣١)؛ فلن 
يتمنو
 �ال ما سينالونه حتًما، �z �لو 
قلوֲדم من كل طمع �جشع، �تكو� 

حلسد، �تتطهر من  Yفوظة من نا�

كل Oنس �Yجس.

لتصر�  سيملكو�  .4م   �.  -٢
يسكنو�  
ل�  
جلنا+   � 
لكامل 
فيها، فينالو� كل ما يرغبو� فيه من 

متعها �نعيمها.


