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 حضرT مر�g بشA �لدين �مو�Y Xد
� Xملصلح �ملوعو�

�خلليفة �لثا� حلضرT �ملسيح �ملوعوX ��إلما� �ملهد3 �

:	��X من

في 
حا� �لقر��

(سو�T �لنحل)
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﴿ِبْسِم �هللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم (١)

َ%َتى َ%ْمُر �هللا َفَال َتْسَتْعِجُلوُ� ُسْبَحاَنُه 

ا ُيْشِرُكوَ' (٢)﴾ َ.َتَعاَلى َعمَّ

شر1 �لكلما/: 
طَلب  �ستعجله:  تستعِجلو�:  فال 
�منه  �قته،   �� يص�   y� َعَجلَته 
يقا': َمرَّ فالL يستعجل 3Y يكّلف 
نفَسه �لعجلَة. �ستعجل فالًنا: سبقه 

.(sألقر�) َمه �تقدَّ
سبحانه: سبحاL �هللا: Y 3Yُبرِّ� �هللا 

 (sألقر�) Tًfبر� fمن كل �لسو
له  جعل  باهللا:   zشرY يشركو': 

(sألقر�) شريًكا

�لتفسيـر:
 لقد سبق Y LYخ�ُ� LY �هللا تعا� 
 3Y لسابقة� T�قد قا' o Nخر �لسو
 Lلساعة آلتية﴾، ��آل� L��﴿ :ِحلجر�
قا': ﴿Yتى Yمر �هللا﴾.. LY 3Y �لساعة 
قد جا�f تقرF �ألبو�s. مع �لعلم 
�ستخد��   Loلقر�  sسلوY من  Yنه 
على  للتأكيد  Yحياًنا  �ملاضي  صيغة 
 .Vموعد sعلى �قتر� �Y خل�� Fقو�
هنا  ر  يفسَّ  LY ميكن  �هللا﴾  �﴿Yمُر 
 Vكرm �مبفهومني: �لوعيد �لذ3 تكر
 �N �لسو� �لسالفة، �Y �لوعد �ملشا
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﴿��ْخِفْض  تعا�:  قوله   N �ليه 
�ملعنيني  جناَحك للمؤمنني﴾؛ �كال 
حيث  ��حد،  �قت   N هنا  ينطبق 
 zهال  Lحا لقد   :� للرسو'  قيل 
ترّبي   Lأل  Lأل���  Lo كما   ،��لكفا
حرية   N� كامل  بشكل  Yتباَعك 

تامة.
 ﴾Vتستعجلو ﴿فال  تعا�  قوله  �Yما 
فله Yيًضا مفهوماL: �أل�': ال حاجة 
تستعجلو�   LY  ،��لكفا Yيها  لكم، 
 Fيقَر  fجا قد  فهو   ،Lآل�  sلعذ��
 Lتقولو كنتم  ��لثا�:  Yبو�بكم؛ 
�جلديد  نظامكم  هو  Yين  للمؤمنني: 
 Lحا قد  فها  به،  ُ�عدمت  �لذ3 
 Lأل �Xعي  فال  �لنظا�،  هذ�  توطيد 

.Vتستعجلو
�L قولـه � ﴿Yتى Yمر �هللا﴾ يبّين 
 X��لو� للنبأ   rٌشر  T��لسو  Vهذ  LY
�تكملٌة  �لسابقة  �ِحلجر   T�سو  N
 N T�ملوضوعها. ��جوX هذV �لسو
يكشف  �ملصحف  من   Lملكا� هذ� 
مت  قد  �لقرoنية   ��لسو تد�ين   LY
 �Y مو�ضيعها ال §سب طو�ا  �فق 
�لذين  بعض  يزعم  كما  قصرها.. 

تنقصهم �ملعرفة �حلقيقية.
 (Everymans Encyclopaedia V. 7 

P. 524: Koran)

��Yخر   N �لنحل   T�سو نزلت  لقد 

�لنبوية حني  �لبعثة  من  �ملكية   Tلفتر�
مكة  من   Tجر��  N  Lملسلمو� Yخذ 
�عد���م   ��لكفا  Xضطها� نتيجة 
 T��لسو  Vهذ حتدثت  �قد  عليهم، 

عن ��جرT بكلما� صر\ة. 
 Vحتديد هذ N Lلقد �ختلف �ملفسر�
��جرY :Tهي تلك �لJ متت �� �ملدينة 
��ا  بعضهم  فقا'  �حلبشة؟   ��  �Y
 Lآلخر�� قا'  بينما  �حلبشة.   Tهجر
عندها  بعث   Jل� �ملدينة   Tهجر ��ا 
 Wير� �ملدينة.   �� عمَر   �  ُّªلن�
�لJ خر�   Tجر�� نفس  �Yا  غAهم 

فيها �لنª � قاصًد� �ملدينة. 
�حلبشة   Tهجر ليست  ��ا  �عند3 
نز�'  قبل   �Yبد قد  كانت  أل�ا 
�Yيضا  سنو��،   Tبعد  T��لسو  Vهذ
 LY حلبشة ال ميكن� �� Tجر�� Lأل
ُتعت� مصد�ًقا لقوله تعا� ﴿Yتى Yمُر 
جالله  ُيظهر   y تعا�  ألنه  �هللا﴾، 

 .Tعند تلك ��جر ��قهرV على �لكفا
كما LY قوله تعا� ﴿Yتى Yمُر �هللا﴾ 
 ��لكفا �عتر�ضا�  على   �ًّX� ميّثل 
�لY Jثا��ها طعًنا N سو�T �ِحلجر، 
 �� Tمعظمها بعد ��جر �AُثY Jل��
�LY W قولـه Y حلبشة. �لذلك كله�
 �  ªلن�  Tهجر عن  نبأ  هذ�  تعا� 
 �� Tٌ��� �ملدينة عن قريب، �Y �شا
 Lكا m� خر�� بعض �لصحابة �ليها
خر�جهم Yساًسا قويًّا �جرT �ملدينة. 
�هللا﴾  Yمر  ﴿Yتى  تعا�  قوله   Lكأ�
 N ليه� ��يذ�L بأL تأثA �لوحي �ملشا
 Lلسابقة سو_ يظهر للعيا� T��لسو

.� N فترT قريبة جدًّ
﴿سبحانه﴾  تعا�:  قولـه  �Yما 
 zمرناY يا �مد كنا  Yننا  منه   Xفاملر�
§مد  ﴿فسبَّْح  �ملاضية:   T��لسو  N
�لعا�  �لنقا   FِX  3Y �بك﴾.. 
���ِمْك N تسبيح �هللا � �كشِف 

ووجـود هذه السـورة L هذا املـكان من املصحف 
يكشـف أن تدويـن السـور القرآنيـة قـد مت وفق 
مواضيعهـا ال Xسـب طو!ـا أو قصرهـا.. كمـا 
يزعم بعـض الذيـن تنقصهـم املعرفـة احلقيقية.
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 Lo فقد  �ملؤمنني،  على  سبوحيته 
 N �هللا  سبوحية   �لظهو  Lأل���

�لدنيا.
 Xخر على �جوo ليًالX مما يشكل�
 Loلقر� ترتيب �تر�بط N مضامني 
 T��معا�فه LY �هللا � �عد N �لسو
آلتية﴾،  �لساعة   L��﴿ �لسابقة: 
 sباقتر� Yخ�   T��لسو  Vهذ  N  �
هذ� �لوعد فقا': ﴿Yتى Yمر �هللا﴾. 
كما Yنه تعا� Yمر �سوله o Nخر 
§مد  ﴿فسبِّح  �لسابقة:   T��لسو
مستهل   N  Lآل�  Vبّشر� �بك﴾، 
قائًال: ﴿سبحانه﴾..   T��لسو  Vهذ
 �مبع® LY جهوzX �لJ تبذ�ا إلظها
 Lسبوحية �هللا لن تضيع، بل قد حا
 3Y سبوحيُته   zيد على  تظهر   LY
�mته  ضد   �يثا ما  كل  من  بر�fُته 
��عتر�ضا�.  مطاعن  من  تعا� 
Yمر  ﴿Yتى  تعا�  قوله   Lكأ�
 Jل� �العتر�ضا�  على   X� �هللا﴾ 
 N تعا�  �هللا  ضد   �ستثا كانت 
 L�﴿ � قولـه  حالة عد� حتقق 
�لساعة آلتية﴾، �Yما قولـه تعا� 
قد  ملا  Xحًضا  فيمّثل  ﴿سبحانه﴾ 
 aعتر�� من   �  ªلن� ضد   �يثا
 Jل� �لظر�_  ر  تيسُّ عد�  حالة   N
تتيح لـه حريَة �لعمل بقوله تعا� 

﴿فسبِّْح §مد �بك﴾.

عما  ﴿�تعا�   � قوله  �Yما 
يشركوL﴾ فيعY kنه � Y¯ى من 
 mنفا L�X عما�م �لوثنيةY 'حتو LY
 �قضائه، أل�o Lتهم �لباطلة ال تقد

على تغيA �لقر�� �إل�ي.
�لفر1َ  جليًّا  تكشف  �آلية   Vهذ
 fفتر�� بني �حي �هللا �خلالص �بني 
 �m� �لدنيا  Yهل   LY mلك  �لبشر. 
كانو� 3�m قوT �منعة هّد�X ��Xئًما 
 �Y ،جلهم�بأ�م سيأتوe Lيلهم �
قلة  من  �شتَكو�   fضعفا كانو�   �m�
ليس  �قالو�:   ���ألنصا  Lألعو��
�كذ�.  كذ�  لفعلنا  ��ال  Yحد  معنا 
�هذ� ما فَعله "�لبهاf" �لذX� 3عى 
جناحه  عدَ�  �جع Y� �أللوهية، 
 Lألعو�� قليل  �حيًد�  كونه   ��

(٢٨٦ d ملبني�) .���ألنصا
على  �Xئًما  يرّكز  �حلق  �هللا  �لكن 
كونه �حيًد�، �يسَخط على �لذين 
يساعد�نه،   fشركا له   Lعلو´
 LY  Lيزعمو �لذين  على  �يغَضب 
مما  ��f؛ g�  �Y بنا�   �Y بنني  له 
حقًّا.  قد�ته  �لدنيا  على  يكشف 
فبينما تشكو �آل�ة �لباطلة من قلة 
�إلله  يتخذ   ..���ألنصا  Lألعو��
صدقه  على  Xليًال  �حد�نيَته  �حلق 

.�

﴿ُيَنزُِّ; �ْلَمَالِئَكَة ِبالرُّ.1ِ ِمْن َ%ْمِرِ� 

َعَلى َمْن َيَشاBُ ِمْن ِعَباAِِ� َ%ْ' َ%ْنِذُ?.� 

َ%نَُّه َال Eَِلَه Eِالَّ َ%َنا َفاتَُّقوِ'﴾ (٣)

شر1 �لكلما/: 
�لكلما�   rشر ��ِجْع  �لر.1: 

لآلية �قم ٣٠ من سو�T �ِحلجر.

�لتفسيـر:
�لر�r هنا تعk �لكال� �لذ3 ينفخ 
يسمى  كما  �لدنيا.  Yهل   N  Tحليا�
�ُيطَلق  ��ًحا.  Yيًضا   Tبالنبو �ألمر 
�لر�r على �حي �ألنبياf ��ملأمو�ين 

ألنه ينفخ �حلياY N Tهل �لدنيا. 
علًما LY �لوحي نوعاL: نوF ¸ّص 
يؤمر صاحبه  فقط، �ال   Vيتلقا من 
 LY له  gجا L�� ،	لنا� بنشرV بني 
فيه  oخر   Fنو� �آلخرين؛  به   �¸
منفعة �لنا	، �لذلك ُيؤمر صاحبه 
 �m� ¹رمº بني �لقو�، بل ُيَعّد Vبنشر
�لوحي  �هذ�  فيهم؛   Vبنشر يقم   y
 AشY �قد  ��لرسل،   fألنبيا�  Vيتلقا
من   Fلنو� هذ�   �� �آلية   Vهذ  N
تعا�  قوله  عليه  ��لدليل  �لوحي، 

.﴾���﴿Y LْYََنِذ
 ﴾VمرY بقوله تعا� ﴿ِمن ��قد Yشا
ال  �ملالئكة   LY Yحد«ا  Yمرين:   ��
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يستطيعوL �نز�' �لوحي بأنفسهم، 
تعا�  �هللا  بأمر   Lَينـزلو ��منا 
 X��Y �لذ3   � بكالمه   Lينـزلو�
LY يبعثهم به. �ثانيهما: LY �لوحي 
�ملقصوX هنا ما يكوL من Yمر �هللا.. 
�أل��مر  على  مشتمًال   Lيكو  3Y
��لنو�هي من عند �هللا، �هذ� Yيًضا 
يؤكد LY �حلديث هنا يد�� حو' 
 fألنبيا�  Vيتلقا �لذ3   Tلنبو� �حي 

عليهم �لسال�.
 ﴾VمرY ﴿ِمن  تعا�  قوله   L�  �
�هللا﴾،  Yمر  ﴿Yتى  قوله   ��  T��شا
�كأنه قا': �L �تياننا بأمرنا هو من 
�يًعا،   fألنبيا� مع   Tملستمر� سنتنا 
�ملالئكَة  منهم  �� كل  نرسل  فإننا 
 3Y مرناY بوحينا �لذ3 يشتمل على
 ��لكفا� ��Xgها  zنا ֲדال�قر� على 
 �e ¾ال �يأ� ªملؤمنني. فما من ن�

هالz قو� ��قي قو� oخرين.
 ﴾VمرY ﴿ِمن  تعا�  قوله   LY كما 
 Lأل ،ªبكل ن Lإلميا� T�يؤكد ضر�
�أل��مر  على  \تو3   Tلنبو� �حي 
 ���إل�ية، فإنكا� 3Y نª ليس �نكاً
لـه فقط، بل هو �نكا� هللا �لذ3 

Yنز' عليه mلك �لوحي.
�قد تكوL ﴿ِمن﴾ �لو��N TX قوله 
تعا� ﴿ينـّز' �ملالئكَة بالر�r ِمن 
YمرV﴾ بعضيًة، ��ملر�Y Xننا y ننـز' 

Yحكامنا كلها N �قت ��حد �على 
 fنبياY نـزلناها علىY حد، بل�� ªن
§سب  ¿تلفة   �عصو  N كثAين 
قيمة  فال  �مقتضياִדا.  حاجاִדا 
العتر�a �لكفا�: ما �لد�عي لبعث 
�لرسل  من   Aكث  fيº �غم  �مد 
 LY ملاضي� N Àمن قبل؟ فكما حد
 fيº غم� ªمّست �حلاجة لبعث ن
كذلك  قبل  من   fألنبيا� من   Aكث
قد مّست �حلاجة لبعث �مد �غم 

�ألنبياf �لسابقني. 
Yما �لعباX �ملذكو��N L قوله تعا� 
فهم   ﴾VXعبا من   fيشا من  ﴿على 
�ليس  حقًّا،  يعبد�نه  �لذين   VXعبا
تنبيه  �فيه  �لبشر.  من  ��حد  كل 
�غم   -  Tلنبو�  LY  ��  � �هللا  من 
ֲדا  يتشر_  ال   - ��ية  هبة  كو�ا 

 Lهللا حقًّا. �كأ� Xال �لذين هم عبا�
 Âبشر مشر�طة  Yيًضا   Tلنبو� هبة 
معني �هو LY يكوL �إلنساL عبًد� 
حقيقيًّا هللا تعا�، �هي ليست من 
 fلوفا� Lبد� 	ينا�ا �لنا Jبا� �ل��

.Âبأ3 شر
�قولـه تعا� ﴿ِمن عباX ﴾VXليل 
�لتوحيد، حيث �ّضح  على  عظيم 
LY �لنبوy T توهب �ال ملن كاL من 
دين  �ملوحِّ من   3Y �هللا   Xعبا  Tمرg
 y جائًز� فلم zلشر� Lكا �mلـه. فإ
جند بني �ألنبياf نبيًّا ��حًد� كاL عبد� 
يعبد مع   3Y ،تعا� غA ¿لص هللا 
�هللا �oة YخرW؟ فمن YقوW �ل��هني 
 3Y يأ�   y Yنه  �هللا  �حد�نية  على 
 �mمبا  3�ند فال  مشرًكا،   Lكا  ªن

ي�� �ملشركوL عقائدهم �لوثنية   !

الذين يعEضـون على الن` � بقو!ـم: إن نـزول 
القرآن شيًئا فشيًئا دليل على كونه من افEاء aمد، 
إذ كان يؤلفه من عنده Xسـب احلاجـة. واحلق أن 
قو!م هذا دليل على جهلهم الشـديد بسنة اهللا مع 
أنبيائـه اجلارية على مر العصور. إذ ليس بني األنبياء 
أحد عَرض على الدنيا كتابـه الكامل دفعة واحدة.
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 fقوله تعا� ﴿على من يشا LY كما
عل  من عباVX﴾ �مياY �� Tfنه � ال́ 
Yحًد� نبيًّا �فق �غبة �لنا	 ��ختيا�هم، 
بل يصطفيه §سب �غبته �مشيئته هو 
 LY ألمر هكذ� فال بد� ��X ما� .�
¸تلف �لنا	 Y NمرV. فال قيمة لقو' 
 ªلن�  �Yفكاُ  a�تتعا  �mملا  :��لكفا
�مباXئه مع عقائد �لقو� �نظرياִדم؟ 
على  Xليًال  �ال  ليس  هذ�  قو�م   L�

جهلهم �غبائهم فحسب.
�ملالئكَة﴾  ﴿ينـّز'  تعا�  قوله  Yما 
�نز�'  �لتنـزيل  فاعلم LY من معا� 
 ..Tمر بعد   Tمر� بالتد�يج   fلشي�
�لوحي   LY بذلك   � �هللا  بني  �قد 
بالتد�يج   ªن كل  على  ينـز' 
 Xّتر �آلية   Vهذ  Lفإ �هكذ�  �Xئًما. 
على معا�ضي �إلسال� - �ال سيما 
 Lلذين يعترضو� - W��لُكّتاs �لنصا
نـز�'   L� بقو�م:   �  ªلن� على 
�لقرLo شيًئا فشيًئا Xليل على كونه من 
 Vيؤلفه من عند Lكا m� ،مد� fفتر��
§سب �حلاجة. ��حلق LY قو�م هذ� 
Xليل على جهلهم �لشديد بسنة �هللا 
 .��لعصو Yنبيائه �جلا�ية على مر  مع 
�m ليس بني �ألنبياY fحد عَرa على 
 .Tحد�� Xفعة  �لكامل  كتابه  �لدنيا 
�L صحف موسى �Yحد�À عيسى 
برهاًنا  تشّكل  كلها  �لسال�  عليهما 

��لتعاليم  �أل��مر   LY على  ساطًعا 
بو�سطة  �لدنيا  �هللا  Yعطاها   Jل�
 N يج��ألنبياf �منا Yنز�ا عليهم بالتد
 fهؤال به   aيعتر فما  طويلة.   Tفتر
على  نفسه   Xَُيِر  � �مد  نبينا  على 
�حلق  �لكن  Yيًضا.  �عيسى  موسى 
 Lأل متاًما،  باطل  �عتر�ضهم   LY
¿الًفا   Lيكو �لذ3  �إل�ي..  �لتعليم 
للنظريا� �لسائدN T �لعاy �يهد_ 
لعقائد  ��لتر�يَج  عليها   fَلقضا�
بالتد�يج  نز�لـه  ´ب   ..Tجديد
�لنا	  يتمكن  لكي  طويلة،   Tفتر  N
من �لعمل به بسهولة �يسر، �لكي 
يترسخ mY Nها�م بشكل جيد. ��� 
 N تعا�  بقوله  �هللا   �Yشا �ملع®  هذ� 
كَفر��  �لذين  ﴿�قا'  oخر:   Lمكا
 Tًُجملًة ��حد Lُoلقر� ُنزَِّ' عليه  لوال 
 Vتَّْلنا�َ�  zXَُفؤ� به  لِنثبَِّت  كذلك 
 LY  3Y  ..(٣٣:Lلفرقا�)﴾ترتيًال

 LY يًّا´��لغرa من �نز�' �لقرLo تد
نقّو3 به قلبك.. LY 3Y تتمكن Yنت 
�Yتباعك من �ستيعاs �لقرLo بالعمل 
�مياًنا   ��X�Xتز لكي  �Yيًضا  جيد�،  به 
بسماF �لوحي �لذ3 يذّكركم مبا قد 
�3Y شك  �لسابقة.  Yنبائه  من  حتقق 
�لسابقة   fألنبا�  ��  T��إلشا  LY  N
�لقد�مى  �ملؤمنني  يزيد  �ملتحققة 
 �m� �لكن  �ميا�م،  مع  �مياًنا   Xجلد��
 L�X من fشتمل �لوحي على �ألنبا�
�إلشا�T �� حتقُّقها فال يشفي غليل 
 �� �تاجني   Lيظّلو ��منا  �ملؤمنني، 

.WخرY كتب
ال  Yنه   ���Yَنِذ  LْYَ﴿ تعا�  �قولـه 
�ِلَه �ال Yنا فاّتُقوLِ﴾ خالصٌة للتعاليم 
ال  مما  Yنه  mلك   .fعا� �لسما�ية 
~تلف   fألنبيا� تعاليم   LY فيه  شك 
 �N تفاصيلها، �لكنها كلها تتمحو
�هللا   LY �هو  Yال  ��حد   ��و حو' 

الغرض من إنزال القرآن تدرoيًّا أن نقّوي به قلبك.. 
أي أن تتمكـن أنـت وأتباعك من اسـتيعاب القرآن 
بالعمـل به جيـدا، وأيًضا لكي تزدادوا إمياًنا بسـماع 
الوحي الذي يذّكركم مبا قد حتقق من أنبائه السـابقة. 
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��حد؛ �هذ� هو ملخص �لدين �لبُّه. 
 ÅY عن  �لشريف  �حلديث   N  X��
�سو' �هللا �: يا  U 'قا'، قا Tهرير
Yبا هريرYَ ،Tعِلْن بني �لنا	: َمن شِهد 
 'َ�ّY Lال �لَه �ال �هللاَُّ فله �َجلنة. فكا LْYَ
�سو'   �� فأَخذ�  عمُر،  لقيُت  َمن 
�هللا � �قا': Yَبَعثَت يا �سو' �هللا � 
Yبا هريرT لُيعلن ֲדذ� بني �لنا	؟ قا': 
 LْYَ ْخَشىYَ َنَعْم. قا': فال َتفَعْل، فإ�
 .Lعليها، فَخلِّهم يعَملو 	لناُ� يتَِّكَل 
(�نظر  َفَخلِّهم   :� �هللا  �سو'  قا' 
�لدليل   sبا  ،Lإلميا�  sكتا مسلم: 
على Yنه من ما� على �لتوحيد Xخل 

�جلنة).
هذ�  ير   y  � Yنه   kيع ال  �هذ� 
 LY  Xملر�� �منا  ضر��يًّا،   Lإلعال�

 ،(xفاّتقو) فأصُله  ﴿فاّتقوِن﴾  تعا�  قولـه  أما 
وهو افتعال ِمن وَقى يقي وقاية؛ واملراد: عليكم أن 
تتخذوx أنا وسيلًة حلمايتكم؛ وليس أن �افوx كما 
 � اهللا  أن  ذلك  الضارة؛  األشياء  من  الناس  �اف 

نفسه 4ّب العباد و4ّثهم على التقرب إليه �.

�ين على Xقد مت ملن كانو� قا Lإلعال�
فهم مغز�V، �سو_ يد�كوLY L (ال 
�له �ال �هللا) هو �عالL يشمل Yحكاَ� 
�لذين   Lآلخر�� �Yما  كلها،   Fلشر�
سيخطئوL فهمه فال حاجة إلبالغهم 

ֲדذ�. 
 ﴾Lِفاّتقو﴿ تعا�  قولـه  Yما 

ِمن  �فتعا'  �هو  (فاّتقو�)،  فأصُله 
عليكم   :Xملر��� �قاية؛  يقي  �َقى 
حلمايتكم؛  �سيلًة  Yنا  تتخذ��   LY
�ليس LY ~افو� كما ¸ا_ �لنا	 
�هللا   LY mلك  �لضا�T؛   fألشيا� من 
�لعباX �\ّثهم على  � نفسه \ّب 

�لتقرs �ليه �.
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