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 حضرj مر�� بشU �لدين �مو� �uد
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا� حلضرj �ملسيح �ملوعو� ��إلما# �ملهد� �

:J�]� من

في 
حا� �لقر��

(سو[j �لنحل)
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ijk∩⊇∪


َيْجَعُلوَ� هللا �ْلَبَناِ� ُسْبَحاَنُه َ
َلُهْم َ﴿

َما َيْشَتُهوَ�﴾ (٥٨)

شر" �لكلما�: 
�َهللا  �برِّ�   �� �ِهللا:  سبحانه: سبحا7َ 

من �لسو` بر�`jً (�ألقر�).
 rَشِهَيه يشها� rيشهو rيشتهو�: شها
 .rمتّنا� فيه  �[ِغب  �حبَّه   :jًشهو

��شتهاr مبع§ َشِهَيه (�ألقر�).

�لتفسيـر:
 Iآلية �7 �هللا تعا� rليس �ملر�� من هذ 
سخط عليهم أل�م يصفو7 هللا �لبناِ& 
 rَيكر  Iتعا �هللا  فإ7  �لبنني،  من  بدًال 
نسبة   rَيكر كما  �ليه  �لذكو[  نسبَة 
�خر  موضع   0  Oيقو  q� �إلنا�؛ 
من �لقر�7 �لكرمي ﴿تكاُ� �لسما��ُ& 
�َتِخرُّ   fُ]أل� �تنشقُّ  منه  ر7َ  يتفطَّ
� * 7ْ�َ �َعو� للرuِن �لًد�﴾  �ِجلباOُ َهدًّ
 I�  Uتش فاآلية   .(٩٢�  ٩١ (مرمي: 
�إلنسا7   7� �تبني  �ملشركني،  غبا` 
حني ينحر{ عن �لطريق �لسو� فإنه 
يرضى ح± مبا يتعا[f مع معتقد�ته 
�هللا   I� ينسبو7  �لقو#  فهؤال`  �يًضا. 
ناحية  �من  ناحية،  من  �لبناِ&   �
�خر� يعت��7 �إلناَ� �حقر شأًنا من 
ملا  شيًئا  يعقلو7  كانو�  �لو  �لذكو[، 

نسبو� �I �هللا ما �تقر�نه.
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 j]لقد قد# �هللا بذلك �ليًال على ضر�
 �q� �إلنسا7   7� كيف  مبيًنا  �لوحي، 
ما حا�O �لبحث عن ��د� من ��7 
�الستعانة بنو[ �لوحي �[تكب �خطا` 
�كثَر  فما   7q� مكشوفة؛  فا�حة 
�إلنسا7َ عرضًة للخطأ 0 �لقضايا �ل} 
�صعوبًة !  تعقيًد�  هذ�  من  �كثر  هي 
فثبت �7 �لداللة على �لطريق �حلق هو 

 .rهللا �حد� µمن �ختصا
�ملا كا7 بإمكا7 �لكافرين �7 �تجو� 
 j`إلسا� نقصد  ال  ¶ن  �يقولو�:  هنا 
�I �هللا حني نقوO �نه قد �3ذ لنفسه 
ِنعمه،  من  �يًضا  �لبناِ&  أل7  �لبنا&، 
�آلية   0 عليهم   � �هللا   �] لذلك 

�لتالية.  
 

َظلَّ  ِباْألُْنَثى  6ََحُدُهْم  َر  ُبشِّ  �8َ9ِ
َ﴿


ْجُهُه ُمْسَو?ًّ� َ
ُهَو َكِظيٌم﴾ (٥٩) َ

شر" �لكلما�: 
رr: �خ�r ففِرx (�ألقر�). ر: بشَّ ُبشِّ

(�ألقر�).  �ملكر��  كظيم: 
به  �يعبَّر  �لنفس،   Jحتبا� ��لُكظو#: 
عن �لسكو&. كَظم �لغيَظ: حَبسه. 
مانًعا  ملئه  بعد   r شدَّ �لسقاَ̀:  كَظم 

لنفسه (�ملفر��&).

 :Aلتفســـ�
حني   :Oيقو�  Iتعا �هللا  يو�هم  هنا 
 0 بنت   jبوال� منهم  �حد  ُيخَبر 
مشاعر  �جتتاحه  �جهه،  يسوّ�  بيته 
عليه  يصعب  ح±  ��لعا[  �خلجل 
ضبط عو�طفه ��حاسيسه، �لكنه ال 
 I� ينسب  حني  خجل  بأ�¸  يشعر 
 rهللا �لذ� هو نو[ على نو[ ما يعت��

لنفسه �صمَة عا[ 0 �جلبني.

َما   Bُِسو ِمْن   Dِْلَقْو� ِمَن   FGََيَتَو�﴿

ُه  َر ِبِه 6َُيْمِسُكُه َعَلى ُهوٍ� Dْ6َ َيُدسُّ ُبشِّ

َيْحُكُموَ�﴾  َما   Bََسا 6ََال   Lِلتَُّر�� ِفي 

(٦٠)

شر" �لكلما�: 
�ستتر  عنه:  َتو�َ[�   :FGيتو�

(�ألقر�). 
ُهو�: ها7َ �لرجُل ُهوًنا: Oqَّ �حُقر؛ 

ضُعف. �ُ�و7: �خلزُ� (�ألقر�).
يُدJ�َ :Pَّّ �لشيَ̀ حتت �لتر��: ��خله 

فيه ��َفنه حتته ��خفاr (�ألقر�).

 :Aلتفســ�
يقوO �هللا تعاI �7 هذ� �لشخص يقع 
يد[�-  فال  �بنته،  �مر  من   jUح  0
[غم عاطفة �ألبوj - هل ُيبقيها على 

قيد �حلياb #� jفيها حيًة 0 �لتر��.
 jيظن �لعامة �7 َ�ْ�� �لبنا& كا7 عا�
شائعة لد� �لعر�، �هذ� خطأ متاًما، 
بشكل  بينهم  �إلنا�  عد�  لقلَّ  ��ال 
�لعر�   7� شك  ال   .� جدًّ  Jملمو
 jال�� يكرهو7  كانو�  تقريًبا  كلهم 
�لبنت، �لكن ^ ميا[J َ�ْ�َ�ها بالفعل 
بالك�يا`  �ملصابني  �لعمائد  بعُض  �ال 
�لبنت   jال�� كر�هية   7� ��لغر�[. 
فما  متاًما،  �خر  ����ها شي`  شي`، 
�يًضا يكرهو7  �ليو#  �لناJ ح±   O��
شا`  ما  �ال  عموًما،  �لبنت   jال��
 7� علًما  يئد��ا.  قلما  �لكن  �هللا، 
 � نا�ً[� جدًّ كا7  مكة  �لبنا& 0   ���
 Oتا[يخ �إلسال# �لسياسي �جلز` �أل�)
على  تنص  ال  فاآلية   7q�  .(٣٧  µ
كو7 هذr �لعا�j شائعة لد� �جلميع، 
��منا ُتدينها أل7 بعًضا من �عيا7 �لقو# 
كانو� ميا[سو�ا، ��ما �لعر� عموًما 
 jمدعا  jلعا��  rهذ ير�7  فكانو� 

للشر{، ��7 كانو� ال يرتكبو�ا. 
ما  سا`  ﴿�ال   � �هللا   Oقا  �
يكرهو7  �لذين   7�  �� �ُكمو7﴾.. 
�مًر�  يأتو7  �منا  �ال�j �إلنا� عندهم 
جدَّ منَكر، �q لوال �إلنا� ملا كا7 �م 

�ال لذ[يتهم �جو�. 
�لبد�ية  منذ  �لكرمي  �لقر�7  عمل  لقد 
��العتر�{   jملر�� توطيد شر{  على 
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Àقوقها، �مع qلك ال يز�O �ألعد�` 
�ليو# بأ7 �مًد�  يث7�U ضجة ح± 
يُدلُّوننا على  ليتهم  �لنسا`!  قد ظلم 
كتا� ��حد غU �لقر�7 قد ��فع عن 
حقوقهن منذ ��O يو# من نز�له. �نه 
يتصف  �لذ�   rحد� �لكرمي  �لقر�7 

.jمليز� rֲדذ

َمَثُل   Rِِباْآلَِخَر ُيْؤِمُنوَ�  َال  ﴿ِللَِّذيَن 


ُهَو َ �ْألَْعَلى  �ْلَمَثُل  
هللا   Bِْو �لسَّ

�ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم﴾ (٦١)

شر" �لكلما�:
�ملَثل: �لِشبُه ��لنظU؛ �لصفُة؛ �ُحلجُة؛ 
حجة؛   �� مثًال  له  �قا#   :Oيقا
 �� مثًال  له  بَسط   :Oيقا �حلديُث، 

حديًثا (�ألقر�).

 :Aلتفســ�
كلمة �ملَثل هنا تع� �حلديث، �تع� 
 jباآلخر يؤمنو7  ال  �لذين   7� �آلية 
ال يتكلمو7 �ال بالسو`، 0 حني �7 
ما ينـزO من عند �هللا ال يكو7 �ال 

 .�Uًخ
 nَملوضو� هنا   � �هللا  ��ضح  لقد 
تتمحو[  �لذ�  �لرئيسي  �حليو� 
�خ�  حيث   ،j]لسو�  rهذ حوله 

�لقيامة  يو#  ينكر�7  �لذين   7�
�يريد�7  �يًضا،  �لوحي  يرفضو7 
�م،  منهًجا  بأنفسهم  bترعو�   7�
فشًال  qلك   0 يفشلو7  �لكنهم 
ما  كل  عليهم  ينقلب  حيث  q[يًعا 
يقترحونه. �لكن �لوحي �إل�ي bلو 
من �لعيو� متاًما، �يتسم باملحاسن 
�نكا[   �qً� يسعهم  فكيف  كلها، 

ضر�[j �لوحي �إل�ي.
 Oقا  �qِلما هنا:  �حد   O`يتسا قد 
 jباآلخر يؤمنو7  ال  �لذين   7� �هللا 
من  بدًال  باألخطا`،  ملي`  كالمهم 
�7 يقوO: �لذين ال يؤمنو7 بالوحي 

كالمهم ملي` باألخطا`؟
�جلو��: �7 من �ألساليب �ل} ميتا� 
ֲדا �لقر�7 �لكرمي �نه حني ينّبه على 
عيب من �لعيو� فإنه يسلط �لضو` 
�هذ�  ����عيه،  �سبابه  على  �يًضا 
�لكافرين  �نكا[  أل7  هنا،  فعله  ما 
 I� لوحي [�جع 0 �لو�قع� jَ]ضر�
�نكا[هم يو# �لقيامة، أل7 من يؤمن 
 j]ضر� ينكر   7� ميكن  ال  بالقيامة 
�لوحي، إلميانه �7 �من ما بعد �ملو& 
�مبا  �إلنسانية،   jحليا� من   jفتر �هم 
�لدنيا   I� �ملو&  بعد  [جعة  ال  �نه 
لذلك س�U ضر�[يًّا �7 يدّله �لعليم 
على  �ألخر��  �لعاَلم  بذلك   Uخلب�
ما ينفعه 0 حياته هنالك، �هذ� هو 

"ال   :Oقا �لذلك  �لوحي،   fغر
يؤمنو7 باآلخرj"، �لكن هذ� �ملع§ 
ما كا7 ليؤ�َّ� لو قيل �7 �لذين "ال 

يؤمنو7 بالوحي".
�ختم �هللا �آلية بقوله ﴿�هو �لعزيز 
 rحد� �لغالب  أل7  �حلكيم﴾، 
يستطيع تنفيذ ما يريد، �أل7 �حلكيم 
فال  �ِحلكم؛  بيا7  على  يقِد[   rحد�
بد �7 يكو7 ما يقترx �لعزيز �حلكيم 
 jلنجا ��ألصلح  �ألفضل  �ملنهج  هو 
�ال  Àكيم  ليس  �لذ�  �ما  �لبشر، 
بالتعليم   zيأ  7�  Oملحا� فمن  عزيز 
ما  حتقيق  على  يقد[   �� �حلكيم، 

يدعو �ليه من �حلكمة. 
هاتني  لذكر  �ألخر�  ��حلكمة 
 j]ضر� على  �لتأكيد  هي  �لصفتني 
 7�  Iتعا �هللا  بّين   q�  ،jآلخر� يو# 
�حلكمة،  من  bلو  ال  �حلكيم  فعل 
�إلنسا7  خلق  لبد�   jآلخر� �لوال 
 7� كما  �حلكمة.  من  خالًيا  عمًال 
غلبة �إلله �لعزيز ال ميكن �7 تكتمل 
�لدنيا فال بد من يو# �خر   r0 هذ

لذلك.
 � غلبته  تكتمل  ال   ^ قيل:  �لو 
هنا؟ فاجلو�� ألنه حكيم �يًضا، فلو 
�لكاملة  � بصو[ִדا  ظهر& غلبته 
0 هذr �لدنيا ^ يبق لإلميا7 جد�� 

�ال قيمة، �صا[ بال طائل.     
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َلْو ُيَؤ�ِخُذ �هللا �لنَّاPَ ِبُظْلِمِهْم َما َ﴿
ُرُهْم  َتَرَ] َعَلْيَها ِمْن َ?�بٍَّة َ
َلِكْن ُيَؤخِّ
9َِلى 6ََجٍل ُمَسمًّى َفِإ�8َ َجاBَ 6ََجُلُهْم َال 
َيْسَتْأِخُر
َ� َساَعًة َ
َال َيْسَتْقِدُموَ�﴾ 

(٦٢)

شر" �لكلما�:  
�آلية  كلما&   xشر [�ِجْع  ?�بة: 

[قم ٥٠.
6جل: �ألَجل: مدjُ �لشي` ��لوقُت 

�لذ� �ل فيه (�ألقر�).
�حلاضر؛  �لوقُت  �لساعة:  ساعة: 
تقو#  �لذ�  �لوقُت  �قيل:  �لقيامة؛ 
جز`  عن   jٌ]عبا� �لقيامُة؛  فيه 
 :Oيقا �لليل،   �� �لنها[  من  قليل 
�لنها[  جلسُت عنـدÄ ساعًة من 
منه  قليًال  �قًتا   �� �لـليل..   ��

(�ألقر�).

 :Aلتفســ�
هذr �آلية [� على شبهة قد تتولد 
�آلية  بسبب  �لكافرين  قلو�   0
لو  هي:  �لشبهة  �تلك  �لسابقة، 
منهًجا  �إلنسا7  يقترحه  ما  كا7 
�كا7   Äال��  I� يدفع  خاطًئا 
يهد�  �لذ�   rحد� �إل�ي  �ملنهج 
�I �لنجاj.. لكا7 لز�ًما �7 ُيهلك 
�هللا �لكفاَ[ �يًعا على �لفو[، �لكن 

 xي� ال   q� qلك  bالف  �لو�قع 
�لرقي   nنو�� �ققو7  �لكافر�7 
�ملا��، فثبت �نه ال ميكن 3طئتهم 
كلية، بل ميكن �7 يكونو� هم �يًضا 

على �حلق!
�لشبهة   rهذ على   � �هللا  فرّ� 
جانًبا  �إل�ي  �لوحي  َ�ُعو�   :Oقا�
هل  �َ�خِبر�نا:  به،  تؤمنو7  ال   q�
يقع  من  �لفو[  على  �هللا  يعاقب 
�يًضا  �نتم  تر��ا  �ل}  �ألمو[   0
كالسرقة  �إل�ية  للمشيئة  خالًفا 
 #�� فما  �غUها؟  ��لنهب  ��لقتل 
�هللا مينحهم �ملهلة فكيف يصح �7 
ملنكر�  �هللا  مينحه  مبا   - تستدلو� 
�لوحي  �حيه من مهلة - �7 هذ� 
ليس من عند �هللا، ��ال لعّجل �م 

�لعذ�� �^ ُيبق منهم �حًد�.
� بّين �هللا تعاI سبب تأخU �لعذ�� 
قانو7  لوال  �نه  �ملجرمني �هو  عن 
�إلنسا�؛  �لنسل  �ستمر  ملا  �ملهلة 
qلك ألنه � لو �هلك كلَّ (ر# 
فو[ �[تكابه �جلرمية ^ يبق من ب� 

��# �حد بعد فترj من �لزمن.
قد يقوO قائل هنا: ليس �يع من 
بـينهم  بل  (رمني،  �لدنيـا   0
�لذين  �يضÅا  �لصـاحلو7 
�لنسـل  �ستمر�[   0 يتسـببو7 

�إلنسـا�؟ 

��جلو��: ليس ضر�[يًّا �7 يكو7 
�لصاحلني  �با`  من  ��حد  كل 
 #�� �من  ح±  �ليو#  �ملوجو�ين 
�با`هم  �هللا  �هلك  فلو  صاًحلا. 
يكن   ^ هؤال`  �أل��ئل  �ملجرمني 
من  خرجو�  �لذين  للصاحلني 
�نه  بذلك  فثبت  �جو�.  q[ياִדم 
ليس ضر�[يًّا �7 يعاَقب �ملر` على 
يشكل  �هذ�   .r]فو من  جرميته 
�ليال �خر على �جو� �آلخرj �ل} 
جز�`  عملية  فيها  تكتمل  سو{ 
�جو�  �نكرنا   �q� �ما   .Oألعما�
�إل�ية  �لقر�[�&  العُت�&   jآلخر�

ناقصًة.
حله:  yب  �خر   Oشكا�  Äهنا�
﴿�لو  هنا   Iتعا �هللا   Oقا  �qملا
 Äتَر ما  بظلمهم   Jَلنا� �ُهللا  يؤ�خُذ 
�إلنسا7   7� مع  ��ّبٍة﴾،  ِمن  عليها 
 ،nملكلَّف بأحكا# �لشر� rهو �حد
فما qنب هذr �حليو�نا& �ملسكينة 

ح± تعاَقب معه؟ 
 xما صّر ��جلو�� على qلك هو 
به �هللا 0 مستهل هذr �لسو[j بأ7 
ُخلقت  قد  �ألخر�  �حليو�نا& 
هلـك  فلو  �إلنسـا7؛  لنفـع 
من  �حلـيو�نا&   rذ� كا7  ملا 
حاجـة، بل لقـامت �لقـيامـة 

�لشاملـة.


