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�َيْوَ� َنْبَعُث ِمْن ُكلِّ ُ�مٍَّة َشِهيًد� َ﴿

�َال ُهْم َ ��ُثمَّ َال ُيْؤَ+ُ* ِللَِّذيَن َكَفُر

ُيْسَتْعَتُبوَ*﴾ (٨٥)

شر4 �لكلما0: 

لشاهُد؛  هو:  
لشهيد  شهيًد�: 

.(Aألقر

ألمُني 7 شها$ته (
�عطا<  
ستعتَبه:  ُيستعَتبو*: 
 - منه   :�  - �ليه  طَلب  
لُعت©؛ 
 :� ªستعتبُته فَأْعَتَب
 :Tلعت©، يقا


سترضيُته فأ�ضا�، �منه: ما بعد 

سترضاٌ�.   :� مستعَتب   �
ملو
 .(Aألقر
) 
لرِّضى  
لُعْتَبى: 
من  ُيطَلب   V�  :Aالستعتا
�
 (>�
إلنساV� V يذكر َعْتَبه (�: عذَ

.(�
لُيعَتب (
ملفر$

�لتفس5: 

جلرمية  هذ<  عن  
حلديث  بعد 

لنعم،   V
نكر جرمية   Kلشديد

 S� جديد  من   Sتعا 
هللا   ��شا
��م   �للكفا تنبيًها   ،Kآلخر
  Kحليا

على  �يًضا   Kآلخر
  7  Vبو سيعذَّ
عقوبتهم   S� �ضافًة  جرميتهم 
 A

لعذ aلك   Vسيكو� 
لدنيوية، 
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 A
من عذ aًُال  ��كثر  �شد خزًيا 
�ما3  هنا!  بونه  سيعذَّ  a� 
لدنيا، 
كل  من  
إلنسانية   
��
أل ®يع 
ُيؤتى  حيث   ،�
لعصو�  Vما�
أل
برسوT كل �مة ليشهد عليها؛ فِلَم 

خلز: 
لشديد 
لذ:  7 V�ال يفّكر
ينتظرهم a 7لك 
ليو3 
لعصيب.

عن   hتتحد  wخر� �ية  �هنا! 
 
a� ﴿فكيف   :Tتقو� 
لذلة  هذ< 
�ِجْئنا  بشهيد  ُ�ّمٍة  كلِّ  ِمن  ِجْئنا 
يومئٍذ   *
شهيًد هؤال�  على  بك 
 Tَلرسو
 
َيَو$ُّ 
لذين كَفر�
 �عَصُو

لنسا�: )﴾C�
أل ֲדم   wَُّتسو لو 

.(٤٣�٤٢

هللا   V� 
آلية  هذ<  �تؤكد   ،
هذ
�مة  بعث �سله 7 كل  قد   Sتعا

لكرمي  Vلقر�
من 
ألمم. لقد بّين 
 Kعديد  ��يا  7 
لنظرية  هذ< 
�خرw �يًضا، �هذ
 مما ميّيز 
إلسال3 
�يشّكل   ،wألخر
  �
لديانا عن 

حًد
 من 
ل�
هني 
لساطعة على �

صدقه.
�ما قوله � ﴿� ال ُيؤVُaَ للذين 
كَفر�
﴾ فقد فسر< 
لبعض بأنه لن 
 Sتعا 
هللا  مع  بالكال3  pم  ُيسَمح 

ملظهر:).  Gلتفس
� ،Vلبيا
 ��)
 Vأل خطأ،  
ملع�   
هذ �لكن 

 ��يا  7 �كد  قد  
لكرمي   Vلقر�


هللا  مع   �
لكفا  �َ
حو  Kعديد
 Vلو�اi حيث  
لقيامة  يو3   Sتعا
�هم. 
�عذ  � �ليه   
يقدمو  V�
لن  �نه   $

ملر  Vيكو فقد  �عليه 
 �� 
جلنة،   Tبدخو  �للكفا  Vaيؤ
حقهم،   7 بالشفاعة   Vaيؤ لن 
aلك حني يؤتى برسل 
ألمم يو3 

حلشر ليشفعو
 7 حق من i eقِّق 
 Vكا �لكنه  
لر�حا�،   Tَلكما

ضمَن َمن ميكن �V يسميه 
ألنبيا� 
من �تباعهم، فيشفعوV له. �لكن 
هؤال� 
ألشقيا� من 
لكفا� سو� 

ُيحَرموV من شفاعة 
لشافعني. 

لكرمي �
حلديث  Vلقر�
 V� لعلم
مع 

لشفاعة لن   V�  V

لشريف يؤكد

هللا   Tقا حيث  
هللا؛   Vaبإ �ال  تتم 
عند<  
لشفاعُة  تنَفع  تعاS: ﴿�ال 
�ال ملن Vَaِ�َ له﴾ (سبأ:٢٤). �قد 

ملع� 7 
ألماكن 
لتالية  
تكر� هذ

لبقرK: ٢٥٦، يونس: ٤،  �يًضا: 
طه:١١٠، 
لنجم: ٢٧. كما �كد 

ألمر حيث  

حلديث 
لشريف هذ

ية: "� يؤVa للمالئكة �� 7 $��
 "
يشَفعو  V�  �

لشهد� 
لنبيني �
عن   ٤٣  ` ٥  ¾ � د  (مسند 

 .(Kبكر ¿�

 Sلقوله تعا Vلقر�
هذ
، �قد aكر 
 ﴾
كفر� للذين   Vaيؤ ال   �﴿
 Vaيؤ ﴿�ال   Tقا  a� �خر  مع� 
ُيسَمح  لن   :�  ..﴾V��فيعتذ pم 

.�
للكفا� بتقدمي 
ألعذ
 - فهي  هذ<  
ألنبيا�   K$شها �ما 
عند: - تعª �سوִדم 
لعملية، �: 
 K$كشها �نفسهم   Vسيقّدمو ��م 
حيث  
إلpي  
لوحي   Gلتأث عملية 
 V� كيف   ،

نظر�  :Vيقولو
 wلثر
 من  �َفَعنا َ بالوحي   Vإلميا

 Tلوصا
 لنا  ��تا  
لثريا،   S�
Àز:  سو�   
�هكذ  .Sتعا باهللا 

لقيامة  يو3  
لكافرين   � 
هللا 
حققه  ما   S�  

نظر�  :Tيقو�
شحن  حيث   ،Kمعجز من  �حُينا 
 Jل
 
لر�حانية   wبالقو �سولَنا 

لر�حا�،  Tلكما
 
حققت له هذ
 S� 
لوحي   ��نكا $فعكم  �كيف 


حلضيض.
 ¾aلنمو
  Vيكو Áكل ن V� علًما
 ،Gهللا من تأث

لعملي ملا 7 �حي 

لوحي  يأ�  ال  aلك  �جل  �من 

لنÁ يكشف   Vفكأ .Áلن
 �ال مع 
يكشف  
لوحي � 
لوحي،  عظمة 

.Áلن
عظمة 
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َظَلُمو�  �لَِّذيَن   9�َ;َ  �+َ<ِ�َ﴿
�َال َ َعْنُهْم  ُيَخفَُّف  َفَال   Cَْلَعَذ��
�ِ>َ+� َ;9�َ �لَِّذيَن َ * *َ�ُهْم ُيْنَظُر
َ;بََّنا  َقاُلو�  ُشَرَكاHَُهْم  َ�ْشَرُكو� 
ُكنَّا  �لَِّذيَن  ُشَرَكاIَُنا   Hَِهُؤَال
ِ>َلْيِهُم  َفَأْلَقْو�  �ِنَك Mُ ِمْن  َنْدُعو� 
 ٨٦) َلَكاِ+ُبوَ*﴾  ِ>نَُّكْم   Nَْلَقْو�

(٨٧ –

شر4 �لكلما0: 

ِجْع شر 
آلية �قم � :*�ُينَظر


ِحلجر. K�٩ من سو
هو   :Tتقو فوَ]،  نقيُض   :*�ْMُ
 Vيكو�تبًة؛ �$�َنه �: �حطُّ منه 
 
هذ  :Tتقو �سفل،  مبع�  ظرًفا 
عنه؛  متسفٌِّل   :�  !
a  V�$
�مبع� �ماÄ 3َو: مَشى $�نه �: 
قَعد   :Tيقا  ،�
�� �مبع�  �ماَمه؛ 
فو]  �مبع�  
�<؛ ��  :� $�نه 
�هو ضد (
ملع�) 
أل�T؛ �مبع� 
�مبع�  
لشريف؛  �مبع�  غG؛ 
 :� Vٌ�$ �ٌشي :Tيقا 
خلسيس، 
 Vفال V�$ 3لقو
 Tَحا�خسيس. 

عترضو
 بينه �بني من يطلبه  :�

.(Aألقر
فلم يقد� �V يناله (

أل�C: طَرحه.  S��لَقو�: �لقا< 
 :Tبالقو�  Tَلقو
 �ليه  �لقى 

 :Tَلقو
 عليه  �لقى  �يا<.  �بَلَغه 
�صغى  
لسمَع:  �ليه  �لقى  �مال<. 
شر  للمزيد  
جع �  .(Aألقر
)


آلية �قم ١٦.

�لتفس5: 
�ليه هنا   �
ملشا  A

لعذ  V� 
علم 

.Kآلخر
 A
هو عذ
 
كانو 
لكافرين   V� 
لغريب 

لدنيا من  �نبيا�هم 7   Vضو�يعا

لقيامة  يو3  �ما  �جل شركائهم، 

هللا � �V يا �ّبنا  S� Vفيتوسلو
 
َعذAِّْ شركاَ�نا أل�م 
لذين $�بو

على تضليلنا.
 V� S�نّبهنا 
هللا � بذلك  لقد 
 Vتكو ال  
إل� � 
لكفر  صد
قة 
 Vأل aلك  �بًد
؛  �متينة  �لصة 
 waأل

إلنساV ميكن �V يتحمل 

من �جل 
آلخر �S حد ¡د�$، 
على  Åلب  
لكفر   V� مبا  �لكن 
 A
صاحبه �نو
ًعا �صنوًفا من عذ
فيه  Æمد  �قت  يأ�  لذلك  
هللا 
��صدقائه  
لكافر  بني  
لصد
قة 
من  منهم  كل  �يت�3  �ت�$، 

صاحبه �يت��.
�ليهم   
﴿فَأْلَقو  Sتعا قوله  �ما 
 :T�أل
  :Vمفهوما فله   ﴾Tَلقو

 V��À سو�  شركا�هم   V�
�صر
حة،  صر
مة  بكل  مبوقفهم 
�ليه  �لقى  قوpم:  من  �aلك 

ملفهو3 � �يا<؛  �بلغه   :�  Tلقو

سو�  شركا�هم   V� هو  
لثا� 
$�منا  فو�هم  من  عليهم   V�$ّير
�لقا<  قوpم:  من  �aلك  توقف، 
�: طَرحه، �
لطر ينطو: على 

مع� 
لعجلة كما ال Àفى. 

علًمـا أن كل نـ) يكـون النمـوذج العملي ملا 
5 وحـي اهللا من تأث�، ومن أجـل ذلك ال يأ- 
الوحـي إال مـع النـ). فـكأن الن) يكشـف 
عظمـة الوحي، والوحي يكشـف عظمة الن).
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Àفَُّف  ﴿فال   Sتعا قوله  �ما 
عذ�هم   V� منه   $
فاملر عنهم﴾ 
 
a�  
�حًد  Vأل  ،Tمعقو  Gغ  
هذ
 
aفلما تضليلهم   T�قد حا  Vكا
 V� بوسعهم Vهم؟ َ�َما كا 
ضّلو


ملِضّل.  Tقو 
يرفضو

َلَم  �لسَّ َيْوَمِئٍذ  �هللا  ِ>َلى  �َ�ْلَقْو� َ﴿
 ﴾*َ�َيْفَتُر َكاُنو�  َما  َعْنُهْم  �َضلَّ َ

 (٨٨)

شر4 �لكلما0: 
 �
لكلما شر  
جع � َلم:  �لسَّ

لآلية �قم ٢٩. 
ضدُّ   : يِضلُّ ضلَّ  عنهم:  ضلَّ 

هتدw. ضلَّ فالV عن 
لطريق: 
 7 
لرجل  �ضلَّ  �ليه.  يهتِد   e
ضدُّ  �ضاللًة:  ضالًال  
لدين 

لفرَ�: aَهب  Vٌضلَّ فال .wهتد

عنه. ضلَّ عª كذ
: ضاَ). �ضل 

ملا� 7 
للنب: َخِفَي �غاA. ضلَّ 

لناسي: غاA عنه حفُظ 
لشي�. 
ضل  نِسيه.  فالًنا:   Vفال �ضل 
عليه  يُعد   e عمًال  عِمل  سعُيه: 

.(Aألقر
نفُعه (
 :Aَلكذ
 عليه   wفتر
  :*�يفَتر

.(Aألقر

ختلَقه (

�لتفس5:

لكافرين حني  V� Sهللا تعا
 Tيقو 
ير�p� Vتهم قد 
نقلبو
 �عد
ً� pم 
 Kن�  �
لفو يغيِّر�V على  فسو� 
 Vيتوسلو� Sهللا تعا
حديثهم مع 

لتذلل: � 
خلشو)  مبنتهى  �ليه 
�نت، �ما كنا  �ننا عبا$!  �بنا، 
�ال   !Gلغ عبا$تنا  من  �د� 

لتركيز على عبا$تك. لقد فعلنا 
هذ
 Êسن نية، ال بقصد 
خلر�¾ 
عنهم  ستغيب  عندها  عليك. 
 Jل

لعريضة  w�لدعا
كل تلك 
كانو
 يتشدقوV ֲדا 7 
لدنيا.   

�� َعْن َسِبيِل  �َصدَُّ ��﴿�لَِّذيَن َكَفُر
 Cِْلَعَذ��  Wََفْو َعَذ�ًبا  MْXَِناُهْم  �هللاَِّ 

(٨٩) ﴾*َ�ِبَما َكاُنو� ُيْفِسُد
شر4 �لكلما0:


لَفو]: مصدُ� فاَ] يفو]؛  :Wَفو
 Vللمكا ظرٌ�  
ألصل   7 �هو 
�قد  
جلبل،  فو]   �صِعدُ Äو: 
فو]  لِبثنا  Äو:   Vللزما ُيستعمل 
شهر؛  من  �كثر  �ماًنا   :� شهر 
ما  ُحذ�   
a� �ال   Aَُمْعر �هو 
 V�$ معنا<  �ُنِوَ:  �ليه  �ضيف 
Äو:  
لضم  على  ُيب�  فإنه  لفظه 

 ُنوَ: a�عند: مائٌة فما فوُ]، �

 Gَغ  Aُ�عر معنا<   V�$ لفُظه 
منوVَّ. �قد ُيستعمل 
ً�ا كقوله: 
 ."Vُ�$ فوٍ]  فكلُّ   �aُِكرَ  
aفإ"

حلكمي  لالستعال�   �يستعا �قد 
 :Tفيقا 
لفضل �  K$لزيا
 �معنا< 
تزيد   :� 
لتسعة"  فو]   Kلعشر
"
 :�  "!
a فو]   
"هذ عليها. 

.(Aألقر
�فضل منه (

�لتفس5: 
 Kمر هنا   � 
هللا  ��ضح  لقد 
 Tّلضا
 :Vنوعا �
لكفا V� wخر�
يعاَقب   Gألخ
  V�� 
ملِضّل، �

.Tلضا
بأشدَّ مما يعاَقب به 
 Vملضلِّني يقولو

لعجيب �V هؤال� 

لدنيا للجاهلني: 
ّتِبعونا �Äن  7
 ،Kآلخر
  7  Kلنجا
 لكم  نضمن 
بوV هنالك  �لكن 
حلق ��م سيعذَّ
بأشدَّ مما يعذAَّ به �تباُعهم 
لذين 

  .Kهم بالنجا�عد�

�َيْوَ� َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُ�مٍَّة َشِهيًد� َ﴿
ِبَك  �ِجْئَنا َ َ�ْنُفِسِهْم  ِمْن  َعَلْيِهْم 
َعَلْيَك  ْلَنا  �َنزََّ  Hَِهُؤَال َشِهيًد� َعَلى 
�ُهًد9 َ  Hٍَشْي ِلُكلِّ  ِتْبَياًنا   Cَْلِكَتا�
ِلْلُمْسِلِمَني﴾  �ُبْشَر9 َ �َ;ْحَمًة َ

(٩٠)



اجمللد الثامن والعشرون، العدد الثاني عشر - رجب وشعبان ١٤٣٧ هـ  نيسان/ إبريل ٢٠١٦ م

٨

التقوى

شر4 �لكلما0: 

لشيُ� َيبني تبياًنا: 
ّتضح.  Vَِتْبياًنا: با
 :Tفيقا  wيتعّد �قد   3ٌ�ال  (Vَبا)�

.(Aألقر
ِبْنُته �: ��ضحُته (

�لتفس5: 

آلية  ملوضو)  تكملة  
آلية  هذ< 

هللا � �سوله:  �À لسابقة حيث

 ¾aلقيامة كنما

لرسل يو3  3 سُيقدَّ
نقّدمك  �سو�  
لوحي،   Gلتأث
�يًضا �ما3 هؤال� 
لذين يكفر�V بك 

لشخص  

آلV، �سنقوp Tم: هذ
كاV منكم، �مع aلك ��يتم كيف 
 >Gغ�لشر! 
 ى نفسه من جناسة 
�كيف   ،Kلفاسد
 عقائدكم  من 
صا� عبًد
 مطيًعا هللا تعاS �تسبب 
7 هد
ية 
آلخرين؟ �ليس aلك ألنه 
صا� مهبًطا لوحي 
هللا �، بينما 
كنتم ¡ر�مني منه، بل e تر�
 له 

من حاجة.
 
�S بركا� هذ Sهللا تعا
 �� �شا

لوحي معلنÍ: يا ¡مد، لقد �نزلنا 
كل  يفّصل  
لذ:   Aلكتا
 عليك 
 Aسبا� �يهيئ  ��حانية،  حاجة 
تفُضل  �منا   :�  ..wدp
� 
لر ة 


لوحي. 
على قومك بفضل هذ
 7 K$�
�ما كلمة ﴿كل شي�﴾ 
لو

شي�﴾  لكل  ﴿تبياًنا   Sتعا قوله 
موجو$  شي�  كل  ֲדا   $
ير فال 
كل  به  ُيقصد  �منا �  ،eلعا
  7
�مثاله   ،Aلكتا
  
ֲדذ صلة  له  ما 
معك  خذ  للتلميذ:  
ملعلم   Tقو
بذلك   ªيع فال  
لكتب،  كل 

ملكتبة،   7 K$ملوجو
 
لكتب  كل 
 
aً��منا يقصد به ُكتَبه هو فقط. �
هنا  شي�﴾  ﴿كل  من  فاملقصو$ 
سبيل  
ملر� 7  �ليه  iتا¾  ما  كل 

�قيه 
لر�حا�. 
كيف  هنا:   Tيقو قائل   A�ُ�

لكرمي بكونه  Vلقر�
 wتصّح $عو
﴿تبياًنا لكل شي�﴾ �هنا! مسائل 
�ال  تفصيلها  جند  ال   KGكث $ينية 
 :A

جلو� 
لشريف؟  
حلديث   7

 K�
ألحكا3 كلها مذكو Tصو� V�

لتفصيل  �ما  
لكرمي،   Vلقر�
  7
فما هو  
ألحا$يث  
لذ: جند< 7 
�aلك  
لكرمي،   Vللقر�  Gتفس �ال 

هللا تعاS قد منح 
لنÁَّ � فهَم  Vأل
 
aخر، فإ� Vنسا�
لقر�V �كثَر من 
كاV هو قد فّصل بعض 
ألحكا3 
 V� >لقر�نية 7 �حا$يثه فليس معنا


لكرمي ناقص، ��منا يعª �نه  Vلقر�


لكامل  فهمه  بفضل  
ستطا)   �
�حكاًما   Vلقر�
 من  يستنبط   V�

ستنباطها  عن  �فهامنا   �تقاصر

منه بسبب $ّقتها �لطافتها. 
 
�تكبو
 قد   Vلقر�
 �هل  فرقة   V�

ملسألة حيث  هذ<   7 
Gًكب خطًأ 
يقولوV: كاV ¡مد � بشًر
 مثلنا 

وذلـك ألن اهللا تعا@ قد منح الن)َّ � فهَم القرآن 
أكثَر من إنسان آخر، فإذا كان هو قد فّصل بعض 
األحكام القرآنية 5 أحاديثه فليس معناه أن القرآن 
الكرمي ناقص، وإمنا يعS أنه � استطاع بفضل فهمه 
الكامل أن يسـتنبط من القرآن أحكاًما تقاصرت 
أفهامنا عن استنباطها منه بسبب دّقتها ولطافتها. 
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ما  نقبل  �منا � ��يه،  نقبل   
aفلما
يقوله 
لقر�V نفسه!  

 Tبقبو تتعلق  
لقضية ال   V� 
حلق �
�منا � ،� Áلن
 :�� �� Vلقر�
 :��

لنا�  w�تتعلق بو
قع كونه � �$

هللا  Tلوحي. يقو
مبا نزT عليه من 
﴿�ما   � 
لكرمي  نبيه  عن   Sتعا
�Vْ هو �ال �حٌي  *wوp
ينِطق عن 
 V� :� ..(٥�لنجم: ٤ 
يوَحى﴾(


 حكـــم 
لقضـاُ�a��ِطـْب نفسـا 
بــقـاُ� 
لدنيـا   h$
حلـــو فمـا 

لوفـاُ�� 
لسـماحـة  �شـيمتك 
عليـك �ال �خــاُ� �ال بــــؤ� 
�ُ
سـو 
لدنيــا  �مالـك  فأنـت 
�ـاُ� �ال  تقيـه   C�� فــــال 

لفضـاُ� ضـا]  
لقضـــا   Tنـز  
a�
�ُ

لـد�  �
ملــــو يغª عـن  فمـا 

 Vلقر�
 عن   �  Áلن
 قاله  ما  كل 
�ما  �pي،  بتوجيه  قاله  �منا  
لكرمي 
فالذ:   .
�بًد aلك  كاÀ Vطئ 7 
عصمه 
هللا � من 
خلطأ ال منا` 
لنا من تفضيل تفسG< للقر�V على 
فيه  شك  ال  مما  
آلخرين.   Gتفاس

ية ���V من حقنا �V نناقش صحة 
 ،�  Tللرسو حديث  ��ا   Tيقا
�لكن ال iق لنا �بًد
 �V نقوT: ال 

 Áلن
شك 7 صحة 
لر�
ية، �لكن 
 aنعو  - Aَ

لصو فيها  � جاَنَب 
 � Áلن
باهللا من aلك! �V ما يقوله 

لكرمي ال بد لنا من  Vللقر� 
Gًتفس
نستطع   e 3� فهمنا<   �
قبوله، سو
 Jل

لر�
ية  Vتكو V� فهمه، شريطة

لنبو: صحيحة  Gلتفس
aُكر فيها 
ملعرفة  
ملوضوعة  
ملقاييـس  �فَق 

.�صحة 
لر�
يـا

تشــا� مـا  تفعـل  
أليـا3   (ِ$َ
Ïلليــا
 حلا$ثــة  جتـز)  �ال 

�ُكـْن �جـال علـى 
ألهـو
T جلـد
�سـر� �ال  يـد�3   Vحـز �ال 


 قلـب قنــــو) a مـا كنـت 
a�

ملنايـــا  بسـاحته  نزلـت  �مـن 
�لكـن 
سـعة � 
للــه   C���
حـني كل   �تغــد 
أليـا3   ($


إلما3 
لشافعي � ه 
هللا


