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َال  َفالَِّذيَن  َ��ِحٌد  ِ�َلٌه  ﴿ِ�َلُهُكْم 
ُمْنِكَرٌ�  ُقُلوُبُهْم  ِباْآلَِخَرِ�  ُيْؤِمُنوَ% 

َ�ُهْم ُمْسَتْكِبُر�َ%﴾ (٢٣)

شر0 �لكلمـا-:
(�ألقر*).  جِهله  �نكر<:  منِكر�: 
,قم  �آلية  ,�جع  �لشر�  من  (ملزيد 

٦٣ من سو,� �ِحلجر).

�لتفسـ2: 
��حد﴾  =له  ﴿=gكم   Zتعا قوله   �=
 �nبد�� 0ليل، أل� �لقر cليس �0عا
ال  �لكفا,  مع  حو�,<   cثنا� �لكرمي 
=� ال  فقط،   bلدعو� عليهم   Cيعر
جتد) �لدعوb بد�� 0ليل نفًعا، بل 
 Cنه يتبع �حد طريقني: =ما �� يعر=
عليهم �لدعوb ��ًال � يسو� عليها 
 � ��ًال  �أل0لة  يقد�   �� �ل?�هني، 
من  �كل  �ملنطقية.  �لنتيجة  يذكر 
�لعقل،  =ليه  �لطريقني طبيعي يطمئّن 
� 2 @له.  �كل ��حد منهما نافع جدًّ
�لطريق  �لكرمي هنا   �nلقر� �تبع  �قد 
�لثا¨، حيث كانت �آليا� �لسابقة 
 �� ��gما  موضوعني:  عن  تتحد� 
كل ما 2 �لكو� منسلٌك 2 سلك 
نظا� ��حد، ��� كل شيc فيه يستند 
=Z غ\< �يعتمد عليه، ��� �إلنسا� 
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هو �لغاية من خلق �لكو�. � بّين �� 
 ��� �ساًسا،  حيو�¨  �إلنسا�   cغذ�
�لنبا�  على   bتتغذ �حليو�نا�  هذ< 
من شجر �عشب، ��لنباتا� تعيش 
من  يستقو�  ��لبشر   ،cباملا �تنمو 
هذ� �ملاc �يًضا كما يأكلو� من هذ< 
تأخذ   cألشيا� هذ<  �كل  �لنباتا�. 
ظاهر�  بتأث\  ��ال0wها,   cلنما�  2
�لسما�ية  ��ألجر��  ��لنها,  �لليل 
من ¶س �قمر �جنو� �غ\ها، كما 
تعتمد هذ< �ألشياc كلها على �لبحر 
�لذ) �تفظ بذخ\� �ملاc، فيتبخر منه 
��لنبا�  ��حليو��  �لبشر   Z= ليصل 
نقيًّا صافًيا. �لكي تبقى �لبحا, على 
تّدخر   vل� �جلبا[  �هللا  جعل  حاgا 
�ملاc على شكل ثلو~، �منها dر) 
�Rا,  شكل  على  باستمر�,   cملا�
 � �لعا/،  لينفع  معينة  بد,�*  متر 
من   ،bخر� مر�  �لبحر   2 لينصّب 
��0 �� ينتشر �يغطي سطح �ليابسة 
لعيش  صاحلًة  �ليابسة  �تبقى  كلها، 
�إلنسا� عليها. كل هذ� =� 0[ على 
ما 2  �� كل  يد[ على  فإمنا   cشي
حتت  ببعض  بعضه  مرتبط  �لكو� 
نظا� @كم، ��� �لعا/ ليس ºموعة 
�شياc مبعثر� ال نظم بينها �ال ,بط، 
فيه ميّثل حلقًة 2   cبل =� كل شي

نزعت  لو  �حللقا�،  كث\�  سلسلة 
النفصمت  ��حد�  حلقة  منها 
�لسلسلة �/ يعد gا �جو0. كذلك 
لو ُنزعت ظاهر� من هذ< �لظو�هر 
فمثال  كله.  �لكوَ�  �لدماُ,  لشمل 
لو جّفت �لبحا, ملا ُ�جد �ملاc، �لو 
�لو  �لبحا,،  لنفد�  �ألRا,  يبست 
 bرº ִדيئ   vل� �لتضا,يس  w�ُيلت 
�ليابسة  لألRا, لغّطت مياهها �جه 
 C,أل� تعد   / �بالتا�  كلها، 
�جلبا[  للعيش عليها. �لوال  صاحلة 
لتعرضت �أل,C للزالw[ باستمر�,، 
 vل� �ألRا,  �جلّفت  �هلها،  �هلك 
�لثلو~  �خ\�  من  مياهها  تستمد 
 iا, سوRعلى قمم �جلبا[، أل� �أل
تصب مياهها مر� ��حد� 2 �لبحا, 

�لبحرية  �لفيضانا�   Z= سيؤ0)  مما 
من جهة، �=Z حرما� �هل �ليابسة 
على  فيها   hwيتو �لذ)   cملا� من 
�لسنة من جهة �خرb. �لوال  مد�, 
�ألجر�� �لفلكية ُحلرمت �أل,C �ما 
�لنافعة،  �لنجو�  تأث\��  من  عليها 
�/ تبق �أل,C على حالتها. �لوال 
�ملا�  �ألمطا,،  كانت  ملا  �لشمس 
�إلنسا� ��حليو�� عطًشا، �/ تنضج 
�لثما, �ال �خلضا,، مما سيضر بصحة 
�ية   Jهنا كانت  ملا  بل  �إلنسا�، 

ر �لغذ�c �حليو�¨ له. فرصة لتيسُّ
�لكو�  ما 2  فإ� كل  �باالختصا, 
لإلنسا�،  خدمة  على  مًعا  يعمل 
 cلشي� على  يعتمد  فيه   cشي �كل 
�آلخر. �=ً�� كيف يصح - ��حلا[ 

وباالختصار فإن كل ما � الكون يعمل مًعا على خدمة 
لإلنسـان، وكل شـيء فيه يعتمد على الشيء اآلخر. 
وإًذا كيف يصح - واحلال هذه - االعتقاد بوجود أكثر 
مـن إله � الكون. لو كان هنـاك آYة أخرى من دون 
اضع Yذا  اهللا � فُدّلونا على شـيء � الكون ليس̂ 
النظـام حe يقـال عنه إنه dلوق بيـد خالق آخر. 
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من  �كثر  بوجو0  �العتقا0  هذ< - 
gnة   Jهنا لو كا�  �لكو�.  =له 2 
�خرb من ��0 �هللا � فُدّلونا على 
gذ�  ½اضع  ليس  �لكو�   2  cشي
{لو�  =نه  عنه  يقا[  ح�  �لنظا� 
ما  كل   �� فبما  nخر.  خالق  بيد 
��حد  لنظا�  خاضع  �لكو�   2
 tكحلقا� سلسلة ��حد� فال منا
من �لتسليم بأ� �لكو� {لو� بيد 
 �� يقا[   �� =ال  �للهم  =له ��حد.. 
قا0ً,�  مبفر0<  يكن  �لو�حد /  �إلله 
 hwّفتو كله،  �لكو�  خلق  على 
�آلgُة �ملتعد�0 �ألعماَ[ فيما بينهم، 
فأجنز كل منهم ما ُعهد =ليه �سب 
بينهم من  فيما  عليها  �ملتفق  �خلطة 
قبل. �لكن ال �حد يعتقد ֲדذ� ح� 
للعقل،   iٍمللحد��، ألنه منا� �ال 
=� ال ميكن �� يكو� �لناقص =gًا. 
�هذ� �لدليل يوصل �ملرZ= c نتيجة 
=له  ﴿=gكم  هي:  فقط  ��حد� 

��حد﴾.
�كا� �ملوضوh �لثا¨ �لذ) نوقش 
كل   �� هو  �لسابقة  �آليا�   2
 Zتعا �هللا   ��0 من  =gًا  �تُّخذ  من 
فليس هناJ =ال  �ملو�،  �0,كه  قد 
��ى  �لذ) هو  �حلق  �لو�حد  �إلله 
فثبت  �لفناc؛  يد  =ليه  من �� تصل 

=له  ﴿=gكم   Zتعا قوله   �� بذلك 
��حد﴾ نتيجة منطقية ملا ُ�كر من 
قبل، �ليس با0عاc خا[ من �لدليل 

��ل?ها�.
يؤمنو�  ال  ﴿فالذين   � قا[   �
�هـم  منِكـرٌ�  قلوُبهم  باآلِخر� 
 �cجا هنا   cلفا�� مستك?��﴾. 
�لعر*  عا�0  �سب  �لو��   Âمبع
هذ<  �متّثل  �ألقر*)،  (,�ِجع 
@تمل   Cعتر�� على   �ًّ0, �جلملة 
�هو: =�� كانت �حد�نية �هللا �مًر� 
 ُ̀ �لنا ينكر  فلما��  �لثبو�  بديهي 
=نكا,هم   �=  :� فقا[  �لك؟ 
 2 ��قوعهم   Zتعا �هللا  �حد�نيَة 
�ألعما[ �لوثنية ال يستند =Z 0ليل 
قد  �Rم  مرجعه  �=منا  برها�،  �ال 
للبعث  منكرين  �لو�قع  �صبحو� 2 
بعد �ملو�، فلم يعو��0 جا0ّين 2 
لن  �Rم  لظنهم  �لك  �لدين.  �مو, 
�اَسبو� على �عماgم فال يفّكر�� 
Äدية فيما =�� كانت �فعاgم حسنة 
�� سيئة، كما ال ير�� 2 �لتعصب 
يتمكن  �بالتا�  بأًسا،  ��لتعنت 
فال  قلوֲדم،  من  ��لغبا��  �جلهل 
��لشعو,  �لفطنة  تلك  لديهم  يبقى 
�عماله   ��  J,يد من  ميلكها   vل�
فينكر  هامة،  بنتائج  حتًما   Åستأ

�ليقينيا�  �لبديهيا�  ح�   cهؤال
غ\ مكترثني. فقوله تعاZ﴿قلوֲדم 
 ،cم غافلو� ��غبياR�  منِكر�﴾ يع
فال يد,�� �� هناJ تعا,ًضا سافًر� 

بني عقائدهم. 
 cهؤال يصيب  nخر   Cمر  Jهنا�
=نكا,هم  نتيجة   - �ملنكرين 
�لِك?  هو  �ال  �ملو�-  بعد  للبعث 
�آلخر�  منكر  أل�  ��لغطرسة، 
ال  ��لذ)  �لعو�قب،  من  �ذ,  ال 
 bير �ال  يتك?  �لعو�قب   iاÆ

لقبو[ �حلق حاجة. 
من  نوعني  تذكر  �آلية   �� فالو�قع 
﴿قلوֲדم  َمن  ��gما  �ملشركني: 
,ِكبهم  قد  �لذين   (� منكر�﴾، 
�لشعو,  من  ميلكو�  فال  �جلهل، 
 �=� Äدية؛  للتفك\  يدفعهم  ما 
من  �رمهم  هذ�  قلوֲדم   Cمر
﴿هم  َمن  �آلخر   hلنو�� �إلميا�. 
مستك?��﴾، �) �لذين =�� �عو� 
 � �هللا  �حد�نية  على  �ل?�هني 
يأَبو�  �لكنهم  قلوֲדم،  �ستيقنتها 
تعصًبا  بألسنتهم  باحلق   iالعتر��
 cللجز� =نكا,هم  أل�  ��ستكباً,�، 
مبالني،  غ\  جعلهم  قد  ��لعقا* 
فال ير�� 2 =نكا, �حلق حرًجا �ال 

ضرً,�.



٧

التقوىاجمللد السابع والعشرون،  العدد العاشر - ربيع الثاني وجمادى األولى  ١٤٣٦هـ  شباط / فبراير ٢٠١٥ م

َما  َيْعَلُم  �َهللا   َّ%9َ َجَرَ;  ﴿ال 
ِ�نَُّه َال ُيِحبُّ  ُيْعِلُنوَ%  َ�َما  ُيِسرُّ�َ% 

�ْلُمْسَتْكِبِريَن﴾ (٢٤)

شر0 �لكلما-:
َجرًما:  dِر�  جَر�  ِمن  َجَرَ;:  ال 
قَطع: قا[ �لفّر�c: هي كلمة كانت 
�"ال   " بدَّ "ال  مبنـزلة  �ألصل   2
@الَة"، فَجرْ� على �لك �كثر� 
�لَقسم   Âمع  Z= حتولت  ح� 
�هو  "حقًّا"،  مبنـزلة  �صا,� 
مأخو� من معÂ �لقطع (�ألقر*). 

�لتفسـ2: 
�ل?�هني   �� هنا  �لكرمي   �nلقر� يعلن 
�ملذكو,� �عال< =� تد[ على �حد�نية 
�هللا �، فإRا تؤكد �يًضا على كونه 
عاِلَم �لغيب، ��� �لذ) يعلم سرَّهم 
على  dزيهم   �� بد  ال  �عالنيتهم 
�جلميع  يعاقب  لن  �نه  بيَد  �عماgم؛ 
بيو�  كفر��  �لذين  بل   ،cسو� على 
�لبعث جهًال سيكونو� �خفَّ عقوبًة 
من �لذين علمو� �� �لتوحيد حق، �مع 
�لك �نكر�< عنا�0ً ��ستكباً,�؛ فقوله 
�ملستك?ين﴾  �ب  ال  ﴿=نه   Zتعا
عمًد�  يكفر��  �لذين   ��  Z= =شا,� 

. يستوجبو� عقاًبا �شدَّ

Aَبُُّكْم   Bَ9َْنَز  �Dََما َلُهْم  ِقيَل   �Dَ�ِ�َ﴿

َقاُلو� 9ََساِط2ُ �ْألَ�َِّلنيَ﴾ (٢٥)

شر0 �لكلما-:
كَتب.  �لكاتُب:  سَطر  9ساط2: 
سَطر<  صَرعه.  �لرجَل:  سَطر 
��إلسطا,  به.  قَطعه  بالسيف: 
��ُألسط\:  ��ُألسطو,  ��ُألسطا, 
ما ُيسَطر �) ُيكتب، �ُتستعمل 2 
�(ُتستعمل  لـه،  نظا�  حديث ال 
�ساطُ\  �عه  للحكاياِ�،  �يًضا) 

(�ألقر*).

�لتفسـ2:
 hملوضو� Z= لقد عا0 �حلديث هنا 

Æ?نا  حيث   bخر� مر�  �ألصلي 
�لقر�n �� منكر) �لتوحيد ��لبعث 
ال  �ل?�هني  هذ<  يسمعو�  حني 
ما  يقولو�:  بل  فيها،  يفّكر�� 
�جلديد �لذ) يقّدمه هذ� �لنÊ؟ =نه 
�مو,  من  �أل�لو�  كتبه  ما  ينقل 

تافهة ال قيمة gا. 
يع   "�ُألسطو,"   �� شك  ال 
�لكتا* ��حلكاية �يًضا، �لكن من 
�ألفضل - نظًر� =Z �لسيا� - �� 
نأخذ< هنا مبعÂ �لكتا*، أل� هذ< 
 ،cلسو,� ال حتِكي لنا قصص �ألنبيا�
�=منا تتنا�[ بعض �أل0لة ��ل?�هني؛ 
فاملعÂ �� �عد�c �حلق حني يسمعو� 
يقتنع   �� �Æافو�  �ل?�هني  هذ< 

اYدف من نـزول الوحي هو إحياء احلقائق السـابقة 
الـm تالشـت واختفـت مـن العـاj. ال شـك أن 
الوحـي يتضمن أيًضـا بعض املعـارف اجلديدة وفق 
مسـتجّدات العصـر، ولكن املبادئ الـm يدعو إليها 
ـدة مشـvَكة بينهم، ومن  األنبيـاء xيًعـا هي موحَّ
خاَلـَف تلـك املبادئ وجـاء ببدع فهـو كاذب حتًما.
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سبيل  على  يقولو�  فإRم  �لنا`  ֲדا 
�الc�,0w: ليس 2 هذ< �ألقو�[ من 
�أل��ئل  �كر   �� سبق  فقد  جديد، 
2 كتبهم مثل هذ< �ألمو, �لتافهة؛ 
ما   �� �تباَعهم  يوIو�  لكي  ��لك 
يقوله �لنÊ ليس من كال� �هللا �، 
�=منا نقل عن كتب �أل�لني، �ُكّنا 

به عاملني �من خطئه متأكدين. 
�لكفر 2  �عد�c �حلق ��ئمة   �� �حلق 
�حليلة  هذ<   Z= يلجئو�  عصر  كل 
�مللتوية. فحني يسمعو� من �هل �حلق 
عاجز��  �Rم  �ير��  �لقوية  �0لتهم 
�ملو�جهة  من  يفّر��  0حضها  عن 
فال�!  يا  ِ,سلك  على  قائلني:  �0ًما 
 ]�w ما  �= بيدJ شيc معقو[؟  ليس 
هذ<  مثل  ير��00ّ  �لقد�  منذ  �لنا` 
�ألقو�[ �لسخيفة. فَيظل �جلها[ �لذين 
يتبعو� �عد�cَ �حلق هؤالc غافلني عن 
قو� بر�هني �هل �حلق، فرحني بأ� ما 
جديد،   cبشي ليس  نبيهم  gم  يقو[ 
 .Zفال ميكن �� يكو� من عند �هللا تعا
�كأ� كل ما ينـز[ من عند �هللا � 
 �� مع  يكو� شيًئا جديًد�،   �� dب 
من   iدg� �لك؛ أل�  Æالف  �لو�قع 
نز�[ �لوحي هو =حياc �حلقائق �لسابقة 
ال  �لعا/.  من  ��ختفت  تالشت   vل�
بعض  �يًضا  يتضمن  �لوحي   �� شك 

مستجّد��  �فق  �جلديد�   i,ملعا�
�لعصر، �لكن �ملبا0¥ �لv يدعو =ليها 
مشتَركة  د�  موحَّ هي  �يًعا   cألنبيا�
 cبينهم، �من خاَلَف تلك �ملبا0¥ �جا

ببدh فهو كا�* حتًما.

َيْوَ;  َكاِمَلًة  Aَ�Oَ�ْ9َُهْم  ﴿ِلَيْحِمُلو� 
ُيِضلُّوَنُهْم  �لَِّذيَن   Aِ�Oَ�ْ9َ َ�ِمْن  �ْلِقَياَمِة 
 ﴾%َ�Aَُيِز َما   Rََسا 9ََال  ِعْلٍم  ِبَغْيِر 

(٢٦)

شر0 �لكلما-:
�للسا�:   2� َ�له.   :>,wَ�  :A�O�9
 cألشيا� من  ظهَر<  ُيثقل  ما  َ�َل 
لثقله على  �لسالُ�   :,wْملثِقلة. ��لِو�
 ,�w�� حامله؛ �ِحلمُل �لثقيل، �ْ�ُعه

(�ألقر*)

�لتفســ2:
 cال جرَ� �� �عد� :Zيقو[ �هللا تعا 
�لعامة   hخد�  2 ينجحو�  �حلق 
بذلك  يفسد��  �لكنهم  بأقو�gم، 
ألRم  قبل،   (� من  �كثر  عاقبَتهم 
سوi يعاَقبو� على تضليل �آلخرين 

باإلضافة =Z جز�c معاصيهم.
 Zتعا قوله   2 �لال�   �� �لعلم  مع 
 (� �لعاقبة  ال�  هي  ﴿لِيحِملو�﴾ 

عذ�ֲדم   �� ��ملر�0  �لنتيجة،  لبيا� 
�لذ)   hللخد� نتيجٌة  �ملضاَعف 

كانو� يلجئو� =ليه. 
متعلق  علم﴾  ﴿بغ\   Zتعا �قوله 
قوله   2 �لو�,0  (هم)  بضم\ 
�ئمة   ��  Âملع�� ﴿ُيضّلوRم﴾، 
�لكفر هؤالc كانو� ُيضّلو� بأقو�gم 
�تباَعهم �لذين كانو� بغ\ علم.. �) 
كانو� جاهلني. �ليس �ملر�0 �� �ئمة 
�لكفر كانو� بسبب جهلهم ُيضلو� 
�آلخرين، =� صرحت �آليا� �لسابقة 
�Rم ُيضّلوRم تعصًبا �فسا�0ً ال غ\.

﴿كاملًة﴾  لفظ  تفس\  �ميكن 
متعلًِّقا  نعت?<   �� ��gما  بطريقتني: 
�Rم   Âملع� فيكو�  �لقيامة،  بيو� 
 2 �عماgم  بعض   cجز� سينالو� 
عليها  ُيجَز��  �لكنهم  �لدنيا، 
 �� �ثانيهما  �لقيامة.  يو�  كاملًة 
﴿لَِيحِملو�﴾،  بفعل  متعلًقا  يكو� 
�ثقا[  �Rم سيحملو�   Âملع� فيكو� 
ُينقص   ��  ��0 من  كاملًة  �عماgم 
منها شيc، �لك �� �ملؤمن يستغفر 
�يقّل  �نوبه  له  فيغفر  �لدنيا   2 �َهللا 
ثقُله، �لكن هؤالc �ملتك?ين يصّر�� 
من  ُيَحّط  فال  عنا�0ً،  �لذنو*  على 
�نوֲדم شيc، لذلك سوi �ملوRا 

كاملًة.   




