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 حضر مر�k بش> �لدين 9مو� 23د
�ملصلح �ملوعو� �

� oملهد� Kإلما� �خلليفة �لثاO حلضر

من ��=�:

في �حا� �لقر��

ْرَنا َعْنُهُم �ْلَعَذ�َ� ِ�َلى ُ	مٍَّة  �َلِئْن َ	خََّ﴿
َيْوَ�  َ	ال  َيْحِبُسُه  َما  َلَيُقوُلنَّ   *ٍ+َ�َمْعُد
َيْأِتيِهْم َلْيـَس َمْصُر�ًفا َعْنُهْم َ�َحاَ- 
َيْسـَتْهِزُئو6﴾  ِبِه  َكاُنو�  َما  ِبِهْم 

(هو�: ٩)

شرA �لكلما=:
من  �جليُل  �جلماعُة؛  �ألمة:  	ّمـة: 
�حلُني  �لديُن؛  �لطريقُة؛  حّي؛  كل 

(�ألقر�).
=ُحيوًقا  َحيًقا  ¸يق  به  حا_  حا-: 
=ِحيقاًنا: 3حاÄ به. حا_ ֲדم �ألمُر: 
حا_  عليهم.  ==جـب  لزمـهم 
 .Ä3حـا=  Zنـز �لعذ�ُ�:  ֲדم 

(�ألقر�).

 :Dلتفسـ�
�لنا�   �3 كما  تعا?:  �هللا   Zيقو
 Eملو� بعد   �حليا عن  *د=عو� 
كذلك هم مغتر=� عن عذ�� �لدنيا؛ 
فإ�Y تأخر عنهم �لعذ�� طفقو� يث>=� 
ش¬ �العتر�ضاE، مع 3¼م لو 3عملو� 
�لفكر أل��كو� بكل سهولة �3 �لدنيا 
بّد  فال  =�ختبا�  �بتال�   ��� ��مت  ما 
 �3 قبل  �ملهلة  بعض  �هللا  مينحهم   �3
�ملهلة  ال  لو   Y� بعذ�به،  يسحقهم 
=�لتأخ> � تعد �لدنيا ��َ� �ختبا� بل 
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إميان الن2 �  
بصدق القرآن الكرمي 
أقوى وأثبت من رواسي اجلبال

           

(سوH* هو+)
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صا�E ��َ� جز��.
�لغريب �3 3هل �لدنيا ينكر=� =جو� 
جهة  =من  جهة،  من   �آلخر �لد�� 
3خر� يطالبو� بالعذ�� �حلاسم على 
عد�=ִדم للرسل، =هكذ� يعترفو� - 
 ��� من حيث ال يد�=� - بضر=�

�جلز��.
=قد 3شا� بقوله ﴿=حا_ ֲדم ما كانو� 
به يستهز�=�﴾ �? 3¼م ليسو� جا�ين 
هدفهم  �منا = �لعذ��،  مطالبة   �
=لكن  =�الستخفا�.  �الستهز�� 
 Y��ستخفافهم هذ� يرتد عليهم =باًال 

يتسبب � تعجيل �لعذ��.

مLنَّا  �ْإلِْنَسـا6َ  َ	Oَْقَنا  �َلِئْن َ﴿
 Qًٌة ُثمَّ َنَزْعـَناَها ِمْنُه ِ�نَُّه َلَيُئوSْحمHَ
�َلِئْن َ	OَْقنSاUُ َنْعَماTَ َبْعَد َ * Hٌَكُفـو
OَهSَب  َلَيُقوَلنَّ  ْتُه  ـَّ َمس  Tَ�ََّضر
 ﴾Hَفُخو  AٌِرSَلف ِ�نَُّه  َعنِّي  يَِّئاُ=  �لسَّ

(هو�: ١٠ - ١١)

شرA �لكلما=:
�لقِنُط  كصبو�:  �ليئو�   :Qيئو

(�ألقر�).
يكفر  كفر  من  �ملبالغة  �سم   :Hكفو
نعمة �هللا =بنعمة �هللا كفوً�� =كفر�ًنا: 

�لشكر  ضد  =هو  =َسَترها،  جحدها 
(�ألقر�).

َنْعماT: �لنعماُ�: �ليُد �لبيضا� �لصاحلة. 
(�ألقر�).

ضّر�T: �لضّر��: �لزمانُة (o3 �لقحط)؛ 
�لشدُ؛ �لنقُص � �ألمو�Z =�ألنفس؛ 

نقيُض �لسّر�� (�ألقر�).
�حلسنة  نقيُض  �لسيئة:  �لسّيئا=: 
عن  ֲדا  يعبَّر  =�حلسنة  (�ألقر�). 
�إلنساَ�   Zُتنا نعمة  من  يسّر  ما  كل 
=�لسّيئُة  =3حو�له،  =بدنه  نفسه   �

.(Eملفر���) .تضا�ُّها
يفر�  فر�  من  �ملبالغة  �سم   :Aفِر
 بلذ �نشر� صد��  بالشي�:  �لرجل 

عاجلة؛ َبِطَر (�ألقر�).
يفخر  فخر  من  �ملبالغة  �سم   :Hفخو
=باَهى   Zباخلصا  �َ متدَّ �لرجل: 
باملناقب =�ملكا�K من حسٍب =نسٍب 
³بائه   �  =3 فيه  �ما  Yلك،  =غ> 

(�ألقر�).

:Dلتفسـ�
�ّ� �ألمم �ملبتعد عن نو� �لوحي �إل�ي  
تتمّلكها =جهتا �لنظر �خلاطئتا� هاتا�. 
3عينهم   Kبأ ير=�  3¼م  من  فبالرغم 
=مستمر،  ��ئم  تقلُّب   � �لدنيا   �3
هذ�  3سبا�   � يفكر=�  ال  3¼م  �ال 
بل  ��ًسا،  منها  يتلقو�  =ال   Eلتقّلبا�
تطر3   xل� للحالة  فقط  يستسلمو� 
�ستو?  مصيبة  3صابتهم  فإ�  عليهم. 
 مسّر 3صابتهم   ��=  ،Äلقنو� عليهم 
3¼م �  Yلك  =�لغر=�.  �لزهو  متلََّكهم 
يد�كو� �3 �لدنيا ��� �البتال�، =�3 �هللا 
تعا? ¦تR �إلنسا� =ير� كيف يكو� 
�ّ� فعله � حالَتي �لفر� =�لتر�، =3نه 
�هللا  يطّو�  �الختبا�  هذ�   Zخال من 
تصل  �لر=حانية ح¬  �إلنسا�   Z3حو�
�Y=َتها =كما�ا. =�لذo ال يد�p هذ� 
من   oبأ ميّر  عندما  فإنه  �إل�ية  �ُخلطة 
�حلـالتني فإنه ال يّتعظ ֲדا، بل يص> 

منفعًال مستسلـًما ملا هو فيه.

رّد  يكون  كيف  ويرى  اإلنسان   aتb  cتعا اهللا 
فعله j حالiَ الفرح والhح، وأنه من خالل هذا 
 kاالختبار يطّور اهللا أحوال اإلنسان الروحانية ح

تصل ذروَتها وكماmا. 
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�َعـمُلو� َ  ��صSَبُر �لَِّذيَن  ﴿ِ�الَّ 
اِلَحاِ= ُ	�َلِئَك َلُهْم َمْغِفَرٌ* َ�َ	ْجٌر  �لصَّ

َكِبDٌ﴾ (هو�: ١٢)

 :Dلتفسـ�
كهذ�  يسلكو�  ال  �ملؤمنني   �3  o3
�لسلوp. فال يَدعو� �حلز� يغلبهم =ال 
�منا = �3 يصرعهم،  للفر�  يسمحو� 
يتحكمو� � 3نفسهم =يضبطو¼ا � 
 tفال يصيبهم هلٌع =ال جز .Zكل حا
بل  بال�،  ֲדم  ¸ل  حينما   Äقنو =ال 
يبد=� عليه ص�R =جلًد�، =يصمد=� 
إل�kلة  ساعني  =بسالة،  بشجاعة  له 
 Æة =عزمية. =عندما تأÏّ 3سبابه بكل
=�لنعم  =�لسر=�  �لفر�   K3يا عليهم 
�منا = =�لغر=�،  �لزهو  ֲדم  يستبد  فال 
يز���=� ֲדا صالًحا =تقو�، =يهتّمو� 
بأ� يشا�كو� غ>هم فيها، =يصنعو� 

ֲדم �ملعر=� 3كثر.
=بقوله تعا? ﴿3=لئك �م مغفر =3جر 
�ملؤمن من  كب>﴾، ¦R مبـا سيناله 
3نه يصR على  جـز�ٍ� مالئٍم.  فبما 
�أل�Y =�لشد، =�3 هذ� �أل�Y يترتب 
على 3خطائه 3= ضعفه �لبشرo، فلذ� 
يكو� جز�� ص�R �لغفر�� عن 3خطائه 
=تقص>�ته �لبشرية. Ð مبا �3 �ملؤمن ال 
يزهو =ال يتباهى عند �لفرحة =�لنعمة 

فلذ�  =صالًحا،  تقو�  ֲדا  يز���  بل 
يزيد� �هللا 3يًضا فضًال =عطاً�.

﴿َفَلَعلََّك َتاbٌHِ َبْعَض َما ُيوَحى ِ�َلْيَك 
َلْوَال  َيُقوُلو�   6ْ	َ  bَHَُصْد ِبِه  �َضاِئٌق َ
َمَلٌك  َمَعُه   Tََجا  �ْ	َ َكْنٌز  َعَلْيِه   dَْنِز	ُ
 Tٍهللا َعَلى ُكلِّ َشْي��ِ�نََّما َ	ْنَت َنِذيٌر َ

�ِكيٌل﴾ (هو�: ١٣)َ

شرA �لكلما=:
(من  �شفا_ = طمٌع  لعّل:  لعّلك: 
�� كا� طمًعا = =(لعّل)  �ملخاِطب). 
 تا�ً كالمهم   � يقتضي  Yلك  فإ� 
غ>�.  طمَع   =تا�ً �ملخاَطب،  طمع 
 Kقو عن  Yكر  فيما  تعا?  فقوله 
فرعو�: (لعّلنا نـّتبع �لسَحَر) فذلك 
طمٌع منهم، =قوله � فرعو� ﴿لعّله 
ملوسى   tفإطما ¦شى﴾   =3 يتذكر 
له  فقوال  =معنا�:  ها�=�،  مع   �
قوًال ليًنا ��جني �3 يتذكر 3= ¦شى، 
ما  بعَض   pٌتا� (فلعلك  تعا?  =قوله 
�لنا�  بك  يظن   ..o3 �ليك)  يوحى 

.(Eملفر���) لكY
 Zُملا� ُيّدَخُر؛  ما  �لكنـز  كنـٌز: 
 �Y�  Zللما �سٌم  �أل�«؛   � �ملدفو� 
ما  �لفضُة؛  �لذهُب؛  =عا�؛   � kَ3ُحِر

ُيحَرk فيه �ملاZ (�ألقر�).

:Dلتفسـ�
 لقد سبق Y �3كرE �3 من 3سلو� 
 Zلسؤ�� على  ير�  3حياًنا  3نه  �لقر�³ 
فعله  ما  =هذ�  صر�حًة،  Yكر�   �=�
 Zلسؤ�� �آلية  هذ�  تذكر  ال   Y� هنا، 
بالرّ�   E3بد بل  �لكفا�  3ثا��   oلذ�
عليه. لقد سأZ �لكفا� لد� »اعهم 
=عَد �هللا للمؤمنني ﴿�م مغفر =3جر 
يا  تعدهم،  كيف  =قالو�:  كب>﴾ 
=3نت ال متلك  �لكب>  باألجر  9مد، 
من  فو   o3 معك  =ليس  كنـًز� 
ضعفك  على   p=ليساعد �ملالئكة 
 Zقلة حيلتك؟ ف>ّ� �هللا عليهم =يقو=
ٌه خطيـٌر،  معّرًضا ֲדم: �نه فعًال توجُّ
 �3 بسببه  9مد  يا  تضطر  =سو� 
Ñفي بعض ما 3=حينا� �ليك من 3نبا� 
عن �نتصا� �إلسال�k�= Kها��! =�ملر�� 

3نك لن تفعل Yلك 3بًد�.
تعا?  قوله   � (لعل)  �عتRنا   �Y� 3ما 
﴿فلعلك تا�p﴾.. طمًعا من �لعد=، 
 �3 =هو  ³خر   Àمع للجملة  فيكو� 
 Kفي بعض كالÑ �3 � لعد= يطمع�
�هللا �لناZk عليك خوًفا من مطاعنهم 
عبث  هذ�  طمعهم  =لكن  هذ�، 
 Zسو�  o3 "نذير"،  ألنك  =باطل، 
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�لرسالة  تبليغ   Zلرسو� =عمُل  فقط، 
بأمانة كما هي، �=� �3 ¦في منها 
بأنك  تّدعي  لست  =3نت  شيًئا. 
حتت  �لكو�   kكنو تكو�  ح¬  �له 

تصرفك كما يطالبو�.
=3ما لو قيل هنا: من �3 �ملؤمنني �لذين 
3نا�  3يًضا  �لكب>  باألجر  ُ=عد=� 
فكيف   kلكنو� ميلكو�  بآ�ة  =ليسو� 
�لكب>؟  �ألجر  هذ�   �Y� سيملكو� 
فاجلو�� �� هذ� =عٌد �م جز�ً� على 
�ملستقبل،   � �م  =سيتحقق  صRهم 
فما  قبل.  من  3ُعطو�  قد  3¼م  =ليس 
 Zكا� ¸ق للكفا� �3 يطالبو� �لرسو
3سباًبا  �لبد�ية  منذ  يريهم   �3  �
ظاهر لرقيه =��kها��، =�منا ¸ق �م 
Yلك عند حلوZ �ملوعد، أل� =جو� 
يع�  �لبد�ية  منذ   =�لقد� �ألسبا� 
�لقد� �لذ�تية، =هي ميز ال يتمتع ֲדا 

3حد سو� �هللا جّل =عال.
3ما قوله تعا? ﴿=�هللا على كل شي� 
هذ�   �3 سبحانه  فيه  فأكد  =كيل﴾ 
كله سيقع ال 9الة، =سو� حتظى يا 
�سوZ �هللا، بالغفر�� =�ألجر �لكب>، 
=سو� ينـزZ �ملالئكة �لذين سو� 
=مشا�يعك.  مهماتك  لك  ينجز=� 
بل  باملُلك   pحد= 3نت  تظفر  =لن 
سو� يناله ِغلمانك =يص>=� ملوًكا 

3يًضا.
�ّ� �لذo � ُيعِمِه �لتعصب عن �Óية 
�حلق، يستطيع �3 يد�p ما ��Y حتققت 
هذ� �لوعو� K3 ال؟ �3 تذلل �ملالئكة 
تعتر« سبيل �قي  كل عقبة كانت 
�إلسالK؟ �3 يظفر �لنÔ � باملغفر؟ 
 �=Rص �لذين  3صحابه  �هللا  ¾ز   �=3
=�الضطها�  �لتعذيب  صنو�  على 

3جًر� كبً>�.
�نه ملن �ملؤسف حًقا �3 يستنتج بعض 
 �3 �آلية  هذ�  من   Kإلسال� 3عد�� 
للتخلي  �ستعد  قد  كا�   �  Zلرسو�
خوًفا  �لكرمي  �لقر�³  من  3جز��  عن 
�لّسيا_   �3 مع  �لكفا�!  مطاعن  من 
 Zينُقض هذ� �لزعم. هل من عاقل يقو
�لكنـز   Zبإنز� �لكفا�  مطالب  بأ� 
=�لقيمة  �لثقل  من  كانت  =�ملالئكة 
�يث Ñيف �لرسوZ � فيقوK بإخفا� 
هل  شأنه؟  جّل  �هللا   Eساال� بعض 
ُيعقل �3 ينسى �لرسوZ قوZ �هللا له: 
�منا 3نت نذير =�هللا على كل شي� ﴿
¾هلو�  �لكفا�  كا�   �Y� =كيل﴾؟ 
Yلك فاآلية �منا تتحد¡ عن طمعهم 
 pهم فقط، حيث ظنو� خطًأ 3نه سيتر
بعض �لوحي خوًفا منهم، =ليس 3نه 
� قد �ستعد فعًال ليسقطه من نص 

�لقر�³ �لكرمي.

 Zجلها� �ملعترضو�  هؤال�  يتذكر  3ال 
عندما  قريش  لوفد   Zلرسو�  Zقو
جا�=� ُيهّد�=نه �3 يتصاÇ معهم =�ال 
يقل   �=3 سحًقا؟  =3قا�به  سحقو� 
�سوZ �هللا � لعّمه �ً�� على عرضهم 
=ִדديدهم: "=�هللا، لو =ضعو� �لشمس 
 �3 على   oيسا�  � =�لقمر  ميي�   �
 =3 �هللا  يظهر�  ح¬  �ألمر  هذ�   p3تر
 (�لس> تركته".  ما  فيه،  3هلك 
 �Y�  Öيستسا فكيف   .(Kهشا البن 
�لزعُم بأنه � خا� مما عر« عليه 
 Kلكي ¦في كال  Kقا �نه  �لكفا�ح¬ 

�هللا سبحانه =تعا?.
�لتالية  �آلية   � تدبرنا   �Y� �ننا   Ð
�لزعم  هذ�  تفّند  3يًضا  =جدناها 
 �3 �لعا�  كل  تتحد�  أل¼ا  �لفاسد، 
3ًيا من عشر سو�  مياثل   Kيأتو� بكال
  � Ôكا� �لن �Yمن �لقر�³ �لكرمي. فإ
 - باهللا   Yلعيا�=  - بنفسه  3صبح  قد 
ضحيًة للشكوp =�لشبهاE � �لقر�³ 
هذ�  يوّجه   �3 ُيعقل  فكيف  �لكرمي 
�لتحدo ُبعيَد �حلديث عنه كمشّكٍك 
 O³لقر�  oلتحد� هذ�   �� �لقر�³.   �
�ميا�   �3 =صر�حة  جال�  بكل  يبّين 
�لنÔ �  بـصد_ �لقـر�³ �لكرمي 
�=�سي  من  =3ثبت  3قـو�  كا� 

.Zجلبـا�




