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 حضرB مر�r بش� �لدين §مو] ��د
�ملصلح �ملوعو] �

� Oملسيح �ملوعو] ��إلما� �ملهد� Bحلضر ��خلليفة �لثا
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في 
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ُثمَّ  	هللا  َفِمَن  ِنْعَمٍة  ِمْن  ِبُكْم  ﴿َ�َما 

َتْجَأُ��َ�﴾  َفِإَلْيِه  رُّ  	لضُّ ُكُم  َمسَّ  	'َ*ِ

(٥٤)

شر- 	لكلما+: 
�ُنِعَم  ما  ��ملّنة؛  �لصنيعُة  هي  ِنعمة: 
�غ�:؛  �ما%   dr7 من  عليك  به 
 0� �لصاحلة.   tلبيضا� �ليُد  �ملسّرBُ؛ 
�ْضعها  �صل   0 �لنِّعمُة  �لكليا': 
�حلالُة �لH يستلذُّ ֲדا �إلنساُ<، �هذ� 
 >� من  عندهم  �شتهر  ما  على  مب¢ 
 .Bلِفعلة بالكسر للحالة �بالفتح للمر�
نعمُة �هللا: ما �عطا: �هللا للعبد مما ال 
�ªُعها  *يا:،  يعطيه   >� غَ�:  يتم  
 O� �لنعمة  ��سع  فال<  �ِنَعٌم.  �نُعٌم 

��سُع �ملا% (�ألقر").
�حلا%   tُسو �لنفع؛  ضدُّ  ّر:  	لضُّ
ّر  �لضَّ �لكليا':   0�  .Bلشد��
بالفتح شائع 0 كل ضر7، �بالضم 
خا² مبا 0 �لنفس كمر� �ُهز�% 

(�ألقر").
7َفع  جَأ�7ً:  �لد�عي  جَأ7َ  َتْجَأ���: 
 :tهللا بالدعا� E* 7جَأ .tصوَته بالدعا
�منه ﴿³   ،qستغا��  aَّتضر� ضجَّ 
جتَأ�7<﴾  فإليه  رُّ  �لضُّ كم  َمسَّ  ��*

(�ألقر").

ÎÖŞ�’\;ÎÄ]‚åÎÖŞ�’\;ÎÄ]‚å
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	لتفسيـر:
تلك  هنا  �لكرمي  �لقر�<  �كر  لقد   
�آليا' ��ل��هني �لد�لة على �لتوحيد 
�لH ُتوجد 0 نفوi �لكفا7. يقو%: 
*< كل ما عندكم من ِنعم فهو من 
�هللا تعاE، ألgا كلها خاضعة لنظا� 
 E* حد، �مع �لك تعُز�< بعضها��
�>ة �خر�؛ �لكن *�� �صابتكم �فة 
هذ:  �لباطلة  �>َتكم  َتنسو<   Bشديد
�تستغيثو< �لك �إللَه �لذO هو ��حد 
قلوبكم   >� على  يد%  �هذ�  �حق، 
*نكم  �حيث  بالشر6.  مطمئنة  غ� 
�نفسكم غ� مطمئنني بالشر6 فلما�� 

تؤكد�< عليه >ذ: �لد7جة.
*نه ملن �حلقائق �لثابتة �نه عند حلو% 
 E* ال* iال يلجأ �لنا Bملصائب �لشديد�
�هللا �. فمثال *< �لنصا�7 يؤلِّهو< 
يبتهلو<  ال  �لكنهم   ،� �ملسيح 
*ليه بسبب �حلر" �لد�ئرB حاليًّا بني 
 Eجنلتر� ��ملانيا، �*منا يدعو< �هللا تعا*
فلو كانو� موقنني  �لكر�".  لتفريج 
هكذ�  فعلو�  ملا  حقًّا  �ملسيح  بألوهية 
َ' ��لُعزَّ�  �بًد�. �n َيْدaُ �لكفا7ُ �لالَّ
ملا �ي �لوطيس 0 معركة بد7، ح¶ 
*< �با جهل نفسه n يستصر· ֲדذ: 
�آل>ة �لباطلة، بل ]عا �هللا � قائال: 
�لّلهم *ْ< كا< هذ� هو �حلقَّ ِمن عند6 
 �ِ�َ  tلسما� من   Bً7ِحجا علينا  فَأْمِطْر 

�ْئِتنا بعذ�ٍ" �َلِيٍم. �فعًال �ستجا" �هللا 
ببد7  باحلصى  فُأمطر��  البتهاله   �
كما حّل ֲדم �لعذ�" �ألليم بأشكا% 
�لتفس�،  كتا"   :O7لبخا�) �خر� 
سوB7 �ألنفا%). فلو كا< 0 قلوֲדم 
أللوهية  عميق  �تأث�  �7سخ  يقني 
 0 ֲדما  الستغاثو�  ��لعز�  �لال' 
 n �لكنهم  �لعصيب،  �لوقت  �لك 
يدعو�ا، بل ]عو� �هللا تعاE، �هذ: 

.Bلفطر� B[هي شها

 	'َ*ِ َعْنُكْم  رَّ  	لضُّ َكَشَف   	'َ*ِ ﴿ُثمَّ 

ُيْشِرُكوَ�﴾  ِبَربِِّهْم  ِمْنُكْم  َفِريٌق 
(٥٥)

	لتفسـ@:
 �قا% �لقر�< *gم ﴿برֲדم﴾ ُيشركو<، 
*ليهم، ��لك  "�لر"" مضاًفا  فذَكر 

أل<  حلميتهم،   Bً7ستثا�� >م  تعنيًفا 
فكأ<  لـه.  هو  ما  على  يغا7   tملر�
بينكم  �ليس  7بكم،  �هللا   >* �ملع : 
�بينه خصومة �ال عد��B تضطركم 
لإلشر�6 به؛ فما لكم تستغيثونه عند 
�لشد�ئد، �حني يكشف عنكم �لضر 

تعو]�< *E �>تكم �لباطلة ثانية.

َفَتَمتَُّعو	  Bََتْيَناُهْم  ِبَما  ﴿ِلَيْكُفُر�	 

َفَسْوCَ َتْعَلُموَ�﴾ (٥٦)

	لتفسـ@: 
للعاقبة،  ﴿ليكُفر��﴾   0 ��لال� 
يكشف  حني   Eتعا �هللا   >� ��ملع  
فإgم  ��ألهو�%  �ملصائب  عنهم 
يكفر�< بنعمته بدًال من �< يشكر�� 
لـه، �rعمني بأ< ما حدq *منا كا< 
�ال  �آل>ة؛  من  �كذ�  كذ�  بفضل 

فلـو كان P قلوبهـم يقني راسـخ وتأثـ3 عميق 
أللوهيـة الالت والعـزى السـتغاثوا بهما P ذلك 
الوقـت العصيـب، ولكنهـم W يدعوهمـا، بـل 
دعـوا اهللا تعـا]، وهذه هـي شـهادة الفطرة.
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ميكن - ��حلا% هذ: - �< يستحقو� 
�هللا  �كأ<  �لد�ئم.  �إل>ي  �لفضل 
يقو% >م: من �ملمكن �< نستجيب 
لتضرعاتكم �ملؤقتة �7ًة منا �نرفع 
عنكم �آلفا' لبعض �ملر�'، �لكن 
 Fسو بل  ]�ئًما،  �لك  نفعل  لن 
نرفض �]عيتكم 0 يو� من �أليا�، 

لنحيطكم بالعذ�".

﴿َ�َيْجَعُلوَ� ِلَما َال َيْعَلُموَ� َنِصيًبا 

ا  َعمَّ َلُتْسَأُلنَّ  َتاهللا  Jَ�َْقَناُهْم  ا  ِممَّ

ُكْنُتْم َتْفَتُر�َ�﴾ (٥٧) 

شر- 	لكلما+: 
نصيًبا: �لنصيب: �حلظ (�ألقر").

	لتفسـ@:
 لقد كشف �لقر�< �لكرمي هنا عن 
�لوثنية،   Bللعقيد �خر  جانب شنيع 
�هللا  نعم  ينسبو<  �لوثنيني   >� �هو 
على  عندهم  ]ليل  ال  كائنا'   E*
عظيم  برها<  �هذ�  �جو]ها؛ 
 aختر� لقد  �لشر6.  بطال<  على 
ش¶  �لشر6  تأييد   0 �لوثنيو< 
�مامها  |تا7   Hل� �لفلسفية  �ألمو7 
 ،tلشي� بعض  �لعقو%   Fضعا
فيصعب عليهم �لتمييز بني �لتوحيد 

��لشر6؛ �لكن �لدليل �لذO �كر: 
�، �يبلغ  �لقر�< هنا سهل �لفهم جدًّ
 iيث *نه ُيبطل �لوسا�e Bمن �لقو

�لفلسفية كلها. �*ليكم بيانه:
جانًبا  �ألصلي  �ملبحث   aَفْلَنَد
هنا6  يكو<   >� ميكن  هل  �هو: 
�حتما%  أل<  ��حد،  *له  من  �كثر 
�جو]:  ��ما  �مر،   tلشي� �جو] 
بالفعل فشيt �تلف متاًما؛ فلنسلِّْم 
- جَدًال - �< �جو] �كثر من *له 
ال  �إلمكانية  هذ:  �لكن  ممكٌن، 
�لصنم   �� �إلنسا<  �لك   >� ُتثبت 
�ملعيَّن �لذO �¾ذ: �لناi *ً>ا مع �هللا 
ال  بل  حق،  *له  بالفعل  هو   Eتعا
بد من تقدمي �أل]لة على كونه من 
�جو]ها.  �فُتر�   Hل� �حلقة  �آل>ة 
قائال:  �لكفا7  يتحد�   Eتعا فاهللا 
مو� ما 0  ُخذ�� �يًّا من �>تكم �قدِّ
�يديكم من �]لة على كونه *لـًها 
متلكو<  ال  *نكم  �حيث  بالفعل؛ 
�O ]ليل على كو< �O من �>تكم 
*ً>ا حقًّا فكيف تستطيعو< باحلجج 
�لفلسفية �>ر�َ" من قبو% �لتوحيد. 
هذ� �لدليل يبلغ من �لقوe Bيث ال 
مقا�مَته.  �ملشركني  من   O� يقد7 
يكو<   >� �ملمكن  من  �نه  لنفتر� 
كيف  �لكن  *له،  من  �كثر  هنا6 
ثبت بذلك �< "كا¿" �� "��7" �� 

"كرشنا" �� �ملسيح �� غ�هم �يًضا 
�>ة 0 �لو�قع. كال، بل ال بد من 
تقدمي �أل]لة على �لك �لزعم، �هذ� 
ما لن يقد7 عليه �O من �ملشركني 
بعض  ]�ئًما  يسوقو<  *gم  �بًد�. 
�حلو�7 ]عًما   tثنا� �لفلسفية  �ألمو7 
للشر6، �لكنهم n �لن يستطيعو� 
برها< معقو% على   O� تقدمي �بًد� 
بالفعل؛ �لك  كو< شركائهم �>ًة 
على  �لفلسفية  �أل]لة  تقدمي  أل< 
 tلشي� كوِ<  �*ثباُ'  �مٌر،  �لشر6 
�خر  �مٌر  بال�ها<  *ً>ا  �لضعيف 
متاًما. ��هللا تعاE قد ��جد eكمته 
�لد�لة  �ل��هني  من  كثً��  �لكاملة 
على ضعف كل ما �تُّخذ من ]�نه 
من  تبلغ  �ل��هني  �هذ:  *ً>ا،   �
مشر6   O� Àعها   ��* eيث   Bلقو�
 tلك�يا�  Bُنشو �7سه  من  تبخرْ' 

��لغطرسة على �لفو7.
باعتبا7  �ملع   هذ�  �كرُ'  لقد 
ال  ﴿ملا   0 للغائب  �جلمع  ضم� 
�ملشركني.  على  عائًد�  يعَلمو<﴾ 
على  عائًد�  �لضم�  كا<   ��* �ما 
 tؤال< علم  ال  �نه  فاملع   �>تهم 
�آل>ة مبا يعز�: *ليها �ملشركو< من 
��ألgا7  فاألصنا�  *>ية.  صفا' 
 Hل�  tألشيا� من  �غ�ها  ��جلبا% 
شعو7  ال  ªا]  هي  *منا  يؤّلهوgا 
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 �� �ملسيح  فيها؛ كذلك هو حا% 
�للَذين  �لسال�،  عليهما  �حلسني 
ينسب *ليهما بعُض �لناi �أللوهيَة 
هو  �حلسني   �� �ملسيح   >* قائلني 
من  �كذ�  كذ�   ¿ �هب   Oلذ�
�لنعم (*جنيل يوحنا ١: ١، �حتفة 
�الثنا عشرية، �لنسخة �لفا7سية ² 
٩٣-٩٤)، مع �نه ال علم >ذين 
 aيّد n �* ،ل�يَئني مبا يقا% عنهما�
�O منهما 0 حياته مبا ُنسب *ليه 

بعد �فاته.
�ما قوله تعاE ﴿تاِهللا لُتسَئُلّن عما 
�gم  معنا:  فليس  تفَتر�<﴾  كنتم 
�ر]   tالفتر�� عن  ُيسألو<   Fسو
سؤ�%، �*منا �ملر�] �gم سيحاَسبو< 
�يعاَقبو< عليه حتًما. �هذ� �لتعب� 
شائع لد� كل قو� �0 كل بلد 

تقريًبا.
كلمة   >* �جلهلة:  بعض  قا%  لقد 

"تاهللا" - �لH تع¢: �حلف باهللا - 
]ليل على �< هذ� �لقر�< ليس من 
عند �هللا تعاE، ألنه لو كا< �حًيا 
منه � ملا قا% عن نفسه ﴿تاهللا﴾، 
(تفس�  بعزتنا �جاللنا  قا%:  �*منا 

.("Oير�" Äلقر�< ل�
�لكن هذ� �الستدال% ليس بسليم، 
من  هو   �* �لتعب�،  ֲדذ�   iبأ �ال 
قبيل �لتعاب� �ملََلكية، ��لغر� منه 

ولكن هذا االسـتدالل ليس بسـليم، وال بأس بهذا 
التعب3، إذ هـو من قبيل التعاب3 اَملَلكية، والغرض 
منـه إظهار اجلالل واbيبة؛ فمثًال يقول األب البنه 
أحياًنـا: إن أباك يأمرك بهـذا، وال ُيفهم منه أبًدا 
أنـه ينفي كونه أًبا له، وإمنا يريد التأكيد والشـدة.

*ظها7 �جلال% ��>يبة؛ فمثًال يقو% 
�أل" البنه �حياًنا: *< �با6 يأمر6 
�نه ينفي  �بًد�  ُيفهم منه  ֲדذ�، �ال 
�لتأكيد  يريد  �*منا  له،  �ًبا  كونه 
�مللك 0  ��لشدB. �كذلك يقو% 
بعض �ألحيا<: *< ملككم يأمركم 
بكذ�، �ال ُيفهم منه �بًد� �نه ينفي 
�ألمر صا]7 عن   >�� ملًكا  كونه 

مِلك �خر.

Ô]¡Å’\;g]qiâÁ̌;ˆ
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