
﴿َ�َ�َلْم َيَرْ� ِ�َلى َما َخَلَق هللا ِمْن َشْيٍ� 

َماِئِل  َ�لشَّ  ِ ْلَيِمني َعِن  ِظَالُلُه  َيَتَفيَُّأ 

ًد ِهللا َ�ُهْم َ+ِخُر�َ*﴾ (٤٩)   ُسجَّ

شر3 لكلما1: 
تقلَّبت  �لظالُ�:  تفيََّأ9  يتفيَُّؤ: 

(�ألقر�).
 َّ�V �Eِخر:  Eَخر  خر�*: +
﴿سيدُخلو4   :4Rلقر�  D� �صُغر، 
مهانني   gَّالV0  �0 �Eخرين﴾  جهنم 

(�ألقر�).

لتفسـ5: 
ال   { للكفا;:  هنا   � �هللا  يقو� 
تتدبر�D 4 نو�ميس �لقد;K مطيعني 
 40 كيف  لتر��  له،  �خاشعني  هللا 
0مة  كل   40�  ،���p  =<  gكل شي
�لدُّ��،  فتد�ُ�   .ªلال�طا معرَّضٌة 
 yيص� ،Eتدمَّر �لبال�رَّ� �ملد4، «�
 D فكل ما .�yًلثر� فق��ثريًّا،  yلفق�
�لدنيا يتقلص ظله Rخر �ملطا(.. �0 
40 �إلنسا4 يفقد R Dخر �ألمر كل 
�منـزلة   Vنفو� ;قي  من  Iققه  ما 
ال   �Vفلما �صيت.   Kسطو� �;عب 
�لكلية،   Kلقاعد� هذ�   D تفّكر�4 
�لك� ��لغطرسة، لكي  متخلني عن 
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 حضرK مر�p بشy �لدين �موE 0¯د
� Eملصلح �ملوعو�

�خلليفة �لثاA حلضرK �ملسيح �ملوعوE ��إلما �ملهد� �

:°�;E من

في 
حا� �لقر��

(سو;K �لنحل)
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تأخذ�� �لع�K �تقبلو� �حلق.
قوله  باعتبا;  �ملع�  هذ�  بّينُت  لقد 
�Eخر�4﴾  �هم  هللا   � ﴿سجدًّ تعا= 
 D للجمع  �لغائب   yلضم حاًال 
�لبعض  �عت��  بينما  َير��﴾،   {�0﴿
حاًال لـ ﴿ما﴾ �لو�;D KE قوله ﴿ما 
كثy)؛  (�بن   ﴾gشي من  �هللا  خَلق 
�مبا 40 �لضمائر �ملستخدمة هنا هي 
بينته  �لذ�  �ملع�   40 فأ;_  للمذكر 

هو �ألصح.
تعا=  �هللا  قا�  Rخر:  تسا��  �هنا{ 
هنا ﴿عن �ليمني ��لشمائل﴾، بينما 
�لكلمتا4 >ما  كا4 �أل�= 40 تكو4 
 40 >ما   �0  ،Eملفر�  �0 بصيغة �جلمع 
 �0 ��لشمائل،  �ليمائن  عن  يقو�: 

يقو�: عن �ليمني ��لشما�؟ 
 4< �قا�:  �لبعض  عليه  0جا�  لقد 
�لعر� >V �Vكر9ْ صيغf Jٍع عّبر9ْ 
عن 0حد�ا بلفظ �لو�حد، �قد �تبع 
�لقر4R هذ� �ألسلو� D موضع Rخر 
�لظلما9ِ  0يًضا حيث قا� ﴿�جَعل 
�ّحد  لقد   :�yغ �قا�  ��لنوَ;﴾. 
 9��V من  ��حًد�   E�;0 ألنه  �ليمَني 
 E�;0 ألنه  �لشمائَل  �fَع  �ألظال�، 
د  �حَّ �آلخر:  �لبعض  �قا�  كلها. 
�ليمَني ��ملر�E به �جلمُع (تفسy فتح 

�لبيا4). 

 D �yًكما 40 �ملفسرين قد عانو� كث
��لشمائل)،  (�ليمني   Jكلم  yتفس
فقالو� >4 ظال� �ألشياg متتد 0� تتقلص 
شرًقا �غرًبا ·ركة �لشمس، �ليس 
مييًنا ��اًال، فكيف قا� هنا: "يتفيؤ 

ظالُله عن �ليمني ��لشمائل". 
�قد حا�� �لبعض حل هذ� �ملعضلة 
 uملشر� مبع�  هنا  �ليمني   4< بقوله: 
 �V< ألننا  �ملغر�،  مبع�  ��لشمائل 
 uجتهنا >= جهة �لشما� كا4 �ملشر�
�النا  على  ��ملغر�  مييننا  على 

(�ملرجع �لسابق).
�لكr ال 0;_ هذ� �لر�0 ;0ًيا، ألنه 
�جلها9  فلتحديد   ،Eللمعتا ºالف 
 uلشر�  =< متجهني  �لنا°  يقف 
�هللا   40  Eملر�� >منا  �لشما�.   =< ال 

قبُل  ِمن  �لكافرين  حّذ;  قد  تعا= 
عليه  Eّلل  قد  ��آل4  �لعذ��،  من 
�لوسائل ال  �قا�: 0فال يفّكر�4 40 
�0�جدها؟  ملن خَلقها  تنقلب عد�ًّ� 
 yتتغ  gألشيا� 0ظال�   40 ير�4  0فال 
·ركة �لشمس؟ �>�V كانت �لشمس 
على ظهر شيg فيمتد ظّله �يطو�. 
فهل تظنو4 40 �هللا تعا= ال ميلك من 
 �E فما  �لشمس؟  متلكه  ما   K;لقد�
� يساند �مًد� �يشد عضد�  �هللا 
فكيف ميكن 40 ال ميد ظله �ال Iقق 
له �لرقي؟ �بالعكس كيف ال يتقلص 

ظلُّ َمن } يكن �هللا يساند�؟
فالو�قع 0نه بضر� هذ� �ملثا� قد عقد 
�هللا � �ملقا;نة بني �لن� � ��لكفا; 
�لذ�  َمن  �0خ�  مكة،  0هل  من 

٥

التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد الثالث - رمضان وشوال  ١٤٣٦هـ  متوز / يوليو  ٢٠١٥ م

املراد من اليمني هو مكة ومن الشمال هو املدينة؛ ذلك 
ألن أحًدا إذا وقف بني حدود املدينتني متجًها إ, الشرق 
كانت مكة على ميينه واملدينة على شماله. وقد استعمَل 
"اليمني" مفرًدا و"الشمائل" bًعا، ليش$ إ, أن ظل أهل 
مكة سوف يكون قليًال وسيتقلص وينكمش، وأما dمد � 
الذي سوف يهاجر إ, منطقة الشمال فسوف يكون له 
أظالل كث$ة أي سوف kقق النفوذ j جهات عديدة.



�َمن  �يز��  ظله  يتقلص  سو( 
 .�Vنفو �ميتد  ظله  سيطو�  �لذ� 
�مبا 40 �لن� � كا4 سيهاجر من 
هذ�   40 علًما   - �ملدينة   =< مكة 
 K0يًضا قد حتدثت عن �*جر K;لسو�
- لذلك 0;_ 40 �ملر�E من �ليمني 
هو مكة �من �لشما� هو �ملدينة؛ 
بني  �قف   �V< 0حًد�  أل4  Vلك 
 uملدينتني متجًها >= �لشر� E�حد
كانت مكة على ميينه ��ملدينة على 
 �Eًقد �ستعمَل "�ليمني" مفر�اله. �
 40  =<  yليش fًعا،  �"�لشمائل" 
قليًال  يكو4  0هل مكة سو(  ظل 
�مد  �0ما  �ينكمش،  �سيتقلص 
� �لذ� سو( يهاجر >= منطقة 
0ظال�  له  يكو4  فسو(  �لشما� 
 D  Vلنفو� Iقق  سو(   �0  Kyكث

.Kجها9 عديد

 1َِماَ� لسَّ ِفي  َما  َيْسُجُد  ﴿َ�هللا 

َ�َما ِفي ْألAَِْ@ ِمْن َ+بٍَّة َ�ْلَمَالِئَكُة 

َ�ُهْم َال َيْسَتْكِبُر�َ*﴾  (٥٠)  

شر3 لكلما1: 
ِهينته  على  مَشى  Eبًّا:   َّ�E ّبة: +
(�0 بُبْطgٍ) كمشي �لطفل ��لنملة 

��لضعيف. ��لد�ّبُة: مؤنُث �لد�ّ�؛ 
ما �Eَّ من �حليو�4، �غلب على ما 
ُيرَكب �ُيحَمل عليه �أل¯اُ�، �يقع 
 Kللوحد فيها   gا*�� �ملذكر،  على 

كما D �حلمامة (�ألقر�).

لتفسـ5: 
0هل  من  كالًّ   4<  :� �هللا  يقو� 
خاضع   gلسما� �مالئكة   a;أل�
حلكمنا �منقاE ملشيئتنا؛ �مبا 40 كل 
ما D �لكو4 من 0سبا� �مدّبريها 
قبضتنا   D قع��ملالئكة - �  �0 -
فلم ال نسّخرهم D خدمة �مد، 
 �Vنفو �يتسع  ظله  ميتد  �كيف ال 

�؟ 
ال  ﴿�هم   � بقوله  �0�ضح 
رين D خدمة  يستك��4﴾ 40 �ملسخَّ
 D جاهدين  له  يعملو4   � �مد 
طاعة كاملة، �لكن 0تباعكم، 0يها 
 uبصد يطيعونكم  ال  �لكافر�4، 
يظل   40 بد  فال  كامَلني،   gفا��
نظامكم ناقًصا �سينها; عاجال.   

كلمة   4< Rخر:  تسا��  �هنا{ 
عموًما،  �ملو�شي   rتع "�لد�بة" 
للنا°؟  �هللا  �ستخدمها  فكيف 
�ملشي   rيع �لَد�َّ   40 ��جلو�� 
ببطgٍ �َتُؤKٍE، ��سم �لفاعل منه هو 

�هذ�  �لد�ّبة،  مؤنثه  �لذ�  �لد��ُّ 
�ملع� يشمل �إلنسا4 0يًضا.

 

﴿َيَخـاُفوَ* Aَبَُّهـْم ِمْن َفْوقGِهْم 

َ�َيْفَعُلوَ* َما ُيْؤَمُر�َ*﴾ (٥١)

لتفسـ5:
 هذ� �آلية �صٌف للمالئكة، �>�ا 
لُتبطل كل ما ُنِسَج حو� ها;�9 
�ما;�9 من خر�فا9 �0باطيل. >4 
�يفعلو4   � �هللا  Àافو4  �ملالئكة 
 40 ميكن  فكيف  به،  يأمرهم  ما 
 D يقا�  كما  طاعته  عن  Àرجو� 

تلك �خلزعبال9؟ 
حاٌ�  فوقهم﴾  ﴿ِمْن  تعا=  �قوله 
�هللا  �0م Àافو4  ��ملع�  للمالئكة، 

�لذ� هو قاهر فوقهم.

ِ�َلَهْيِن   َتتَِّخُذ� َال  هللا   Nََ�َقا﴿

 Oََفِإيَّا َ�ِحٌد  ِ�َلٌه  ُهَو  ِ�نََّما  ْثَنْيِن 

َفاAَْهُبوِ*﴾ (٥٢)

شر3 لكلما1: 
مطلًقا   Eملعبو� �إلله:  �لـَهِني: 
تّتبع   gاhأل� أل4  بباطل   �0 ·ق 
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�العتقاEَ ال ما عليه �لشيD gُ نفسه 
(�ألقر�).

 �0 �ألحد  مبع�  �لو�حد  حد: �
ليس   �0 له   yنظ ال  �لذ�   Eملنفر�

معه غ�y (�ألقر�).
;هبًة:  �لرجُل  ;َهب  َفاAَْهبوِ*: 

خا( (�ألقر�). 

لتفسيـر: 
َفاْ;َهبو4ِ﴾  ﴿فإيا�  تعا=  �قوله 
 .Aَفاْ;هبو A0صله هو: فإيا� �ْ;هبو
�فيه تأكيد على خشية �هللا �حد� 

.�
لقد �عترa �لبعض على قوله تعا= 
﴿ال تتخذ�� >لـَهِني �ثنِني﴾ قائال: 
ملا�V جاg �لتركيز على �الثنني، بدًال 
من 40 يقا� (ال تتخذ�� R*ة)، فهذ� 
�ألسلو� ُيوهم �كأنه ال بأ° من 
�»اR V*ة كثKy، 0ما >*ني �ثنني فال 

 !pو�
�لو�قع 40 هذ� �العتر�a ناشئ عن 
قلة �لتدبر D �لقر4R �لكرمي، ألنه قد 
صرÂ بعد Vلك مباشرK ﴿>منا هو >له 
��حد﴾؛ �بعد هذ� �لتصريح كيف 
�ألسلو�  هذ�  بأ4  �لقو�  ميكن 
0كثر من   Vا«�  pيوهم جو�  ARلقر�
 g�p<  9gجا �الثنني  فكلمة  >*ني؟ 

�لو�حد لتؤكد �ستحالة �جوE 0كثر 
من >له ��حد.. ال �ثنني �ال 0كثر.

 D 0خر_  حكمة  �هنا{  هذ�، 
 40 �هو  �ألسلو�  هذ�  �ختيا; 
يفّرقو4  كانو�  0يًضا  �ملشركني 
من  E�َنه  يتخذ�4  �ما  �هللا  بني 
 40 يعتقد�4  فكانو�  باطلة،  R*ة 
لآل*ة  �لكن  �لكو4،  خالُق  �هللا 
�0ا   yغ سلطة  0يًضا  �ألخر_ 
قد;�ִדا  كو4   =< نظًر�   KE�د�
مثًال  فهذ�   ،KE�د� �»صصاִדا 
 ،Eال�يَهب �أل }�V� ،ُينـز� �ملطر
��لثالث يشفي من �ألمر�a �هلّم 
�منطقة  قبيلة  كل   40  �0 جرًّ�؛ 
�يرعاها.  يتفقدها  خاّ   >له  *ا 
 Eبوجو يعتقد�4  كانو�  فكأ�م 
�أل��   vلنو� �آل*ة:  من  نوعني 
مطلق   ;Eقا ��حد  >له  عن   K;عبا

 Kيشمل عد  Aلثا�  vلنو��  ،K;لقد�
�هي  متفا�تة  قد;�9   9��V R*ة 
 yتفس) KEشعو� �د�ة مناطق *R
�لئن  �آلية:  �لزُّمر،   K;سو :�pلر��
سألتهم من خلق �لسما��9…). 
نفي  �ثنني﴾  ﴿>*ني  تعا=  فقوله 
لتقسيم �أللوهية بني هذين �لنوعني 

من �آل*ة.
هذ�  �ختيا;   D �لثالثة  ��حلكمة 
�ألسلو� هو >بطا� عقيدK �ملجو° 
>له  بإ*ني:  يؤمنو4  فإ�م  خاصة، 
للخy �>له للشر؛ فاهللا تعا= يعلن 
هنا 40 ليس هنا{ من >*ني �ثنني، 
�لذ�  �هو  ��حد،  >له  هو  >منا 
�زيكم باخلy ��لشر، فال تتخذ�� 

>*ني �ثنني.
 �E ما  0نه  بذلك   � �هللا  نبه  لقد 
هنا{ >له ��حد فمن �V �لذ� ميكن 
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كمـا أن هذه اآلية تتضمن اإلشـارة إ, نتائج ا5جرة 
الـu مت التنبُؤ عنها قبل قليل حيث أخq اهللا � أنكم 
ق ذلك النبأ أن اهللا هو اإلله وحده  ستدركون لدى حتقُّ
وال إله سواه، مبع} أن جناح املسلمني ورقيهم سيشّكل 
برهاًنـا سـاطًعا على وجـود البـارئ � وتوحيده.



40 ُينـِز� �لشرvَ من E�نه. >نه � 
�حد� يتمتع ֲדذ� �لسلطة.

 K;كما 40 هذ� �آلية تتضمن �إلشا
>= نتائج �*جرK �لJ مت �لتنبُؤ عنها 
قبل قليل حيث 0خ� �هللا � 0نكم 
ستد;كو4 لد_ حتقُّق Vلك �لنبأ 40 
سو��،  >له  �ال  �حد�  �إلله  هو  �هللا 
�;قيهم  �ملسلمني   Âجنا  40 مبع� 
 Eجو�سيشّكل برهاًنا ساطًعا على 

�لبا;Æ � �توحيد�.
هذ�، �>4 هذ� �آلية تعقد �ملقا;نة بني 
تعليم �لقر4R �لكرمي �ما عند �لكفا; 
 40 �تكشف  �تعاليم،   ÆEمبا من 
 .4Rلنا° ال ِغًنى *م عن تعليم �لقر�
هذ�  فا»ذ��  عقو*م  0ضلتهم  لقد 
 40 �حلق  �لكن   ،Kلعديد� �آل*ة 
�لوحي هو �لذ� يهد� >= �لتوحيد 
�حلقيقي، �Iمي �لعقَل �إلنساA من 

�خلطأ ��لشطط.
 

 @ِAَْْأل�َ 1َِماَ� ﴿ َ�َلُه َما ِفي لسَّ
يُن َ�ِصًبا َ�َفَغْيَر هللا َتتَُّقوَ*﴾  َ�َلُه لدِّ

 (٥٣)

شر3 لكلما1: 
 4َ�E� :vيًنا: 0طاEِ 4َ يدين�E :ين لدِّ
�لديُن:  عليه.  حَكم  خَدمه؛  فالًنا: 

 yسُتع��(�ألقر�).  gُلطاعُة؛ �لقضا�
.(9�Eملفر�) لدين" للشريعة�"

يِصب   gُلشي� �َصب  صًبا: �
يُن:  �لدَّ  �ثَبت. �َصب �E ُ�ُصوًبا: 
�ألمر:  على  فال4  �َصب  �َجب. 
عليه.   �لقياَ �0حَسَن  ��َظَب 
�لديُن  ﴿�له  �لد�ئُم.  �لو�صب: 

��صًبا﴾ �E �0ئًما (�ألقر�).

لتفسـ5:
 لقد ساu �هللا � هنا برهاًنا قويًّا 
على بطال4 �لعقيدK �لوثنية، �قد Vكر 
هذ� �ل�هاD 4َ 0ماكن عديدK 0خر_ 
D �لقر4R �لكرمي 0يًضا. يقو� عزَّ ِمن 
قائل: لو 0معنتم �لنظر D �لسما��9 
�لكو4  نو�ميس  �E;ستم   a;أل��
كل   D لوجدمت  فاحصة،   Kبنظر
كلَّ  �;0يتم  ��حًد�،  قانوًنا  مكا4 
�ما  ��حد؛  نظم   D منتظًما   gشي
 �لقانو4 �جلا;� D �لكو4 ��حًد� �E
 �0 مِلكا4  Iكمه   40 ميكن  فكيف 
>ال  R*ة  �لكو4   D كا4  لو  0كثر. 
�قو�نينها  نو�ميسها   D لر0يتم  �هللا 
 Eبوجو Eختالًفا، ألنه لد_ �العتقا�
0كثر من >له ��حد ال Àلو �ألمر من 

>حد_ �حلالتني: 
١- فإما 40 يكو4 �إلله �لثاA مطيًعا 
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التقوى

 D� أل��مر�؛  �منّفًذ�  �أل��  لإلله 
 Aإلله �لثا� Eجو�هذ� �حلالة يصبح 
0� عدُمه ِسيَِّني، أل4 شخًصا ��حًد� 
>�V قد; مبفر�E على �لقيا بعمل من 
هذ�  ُيعَهد   40 �Eعي  فال  �ألعما� 

�لعمل نفسه >= �ثنني.
 يقو 0يًضا   Aلثا� �إلله   40  �0  -٢
·سب  �لكو4   D �ألعما�  ببعض 
قانو4 �نظا خا  به >= جانب ما 
يفعله �إلله �أل��؛ �D هذ� �حلالة ال 
�لكو4،   D )ختال�  Eجو�بد من 
فال  هذ�،   uيصّد ال  �لو�قع  �لكن 
>ال  >له  ال   40 �العتر�(  من  منا  

>له ��حد ال شريك له.
�0ما قوله تعا= ﴿�له �لدين ��صًبا﴾ 
فقد 0�ضح به 0نه كا4 هنا{ �حتما� 
Rخر لوجوE >*ني �Vلك بأ4 يكو4 
 Eمن �دp =< 0حد�ا ميا;° �حلكم
�آلخر  ليأخذ  �يتعطل  ينعز�   l
مكانه، �لكن �لو�قع يعا;V aلك، 
�لطبيعية  �لنو�ميس  �pلت  ال  حيث 
من  هي  كما  �لسنني  ماليني  منذ 
 Eفاالعتقا �تتبد�.   yتتغ  40  4�E
بوجوE >له >= جانب هذ� �إلله �لذ� 
ميلك �لسما��9 ��أل;a ��لذ� له 
�لقانو4 �جلا;� منذ �أل�p >= �ألبد 

*و �عتقاE فاحش �¯اقة ك�_.




