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التقوى

 حضر� مر®� بش� �لدين Tمو� 
�د
�ملصلح �ملوعو� �

� vحلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما� �ملهد Jخلليفة �لثا�

من ��"�:

في �حا� �لقر��

(سو��  �بر�هيم)

 �َتْحَسَبنَّ �هللا ُمْخِلَف َ#ْعِدِ ﴿َفَال 
 * �ْنِتَقا5ٍ   #9ُ َعِزيٌز  �هللا   َّ<�ِ ُ�ُسَلُه 
�ْألَْ�ِ<  َغْيَر  �ْألَْ�ُ<   Aُ ُتَبدَّ َيْو5َ 
�ْلَو�ِحِد  ِهللا  َ#َبَرُ�#�   Cَُمَو� َ#�لسَّ

�ْلَقهَّا�﴾  (�آليتا' ٤٨ "٤٩)   

:Cلكلمـا� Iشر
9# �نتقا5: َنَقَم منه َينَقم "نِقَم ينَقم 
نَقمè: عاَقَبه. "َنَقَم عليه 
مَر  "نَقَم 
"َكِرَهه  "َعاَبه  عليه  
نكر   منه: 
"�نتقم  فعله.  لسو·  �لكر�هِة  
شدَّ 

(Ìألقر�) منه: عاقبه

 :Kلتفسـ�
تبّين لنا هذ  �آلية 
' ِنعم �آلخر� 
 ،èلدنيا متام� ِنعم هذ   Ðتلف عن 
 fألنه تعا) يصر� هنا بأنه سيبّد
 êيأ" "�لسما"�>   Ñ�أل� هذ  
ِنعم  كانت  فلو  بغ�ها.  مكا�ا 
�لدنيا  ِنعم  نفس  هي  �آلخر� 
هذ   �هللا   fيبد أل'  �لد�عي  فما 
جرَ�  فال   .Ñ�أل�" �لسما"�> 
ِنعم  على  �آلخر�  ِنعم  قيا�   '

�لعـقل  
مـر ëالـف  �لدنـيا 

"�ملنـطق.
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﴿َ#َتَرQ �ْلُمْجِرِمَني َيْوَمِئٍذ ُمَقرَِّنَني 

ِفي �ْألَْصَفاِ�﴾  (�آلية ٥٠)

:Cلكلما� Iشر
 f¬ �حلبا ��ُمقرَّنني: ُقرِّنت �ألسا
� للكثر�، "منه:  
v ُجمِّعْت، "ُشدِّ
(Ìألقر�) ﴾ُمقرَّنني ¬ �ألصفا�﴿

"هو  �لّصَفِد:  Iُع  �ألصفا�: 
 (Ìألقر�) Uلعطاُ·؛ "�لَوثا�

 :Kلتفسـ�
ما   :fفيقو 
حد  هنا   f·يتسا قد 
�ملجرمني  تقييد  يتم   '
 �حلاجة 
 :Ìجلو��" �لقيامة؟  يو�   fباحلبا
�لعا� �آلخر  (' حيا� �إلنسا' ¬ 
ستكو' ظًال حلياته ¬ �لدنيا. "مبا 
 ¬ يتعا"نو'  �ملجرمني  هؤال·   '

بعضهم  "äث  �جلر�ئم   Ìتكا��
بعضè عليها، لذلك سوÚ يتمثل 
على  �لشرير  �لتعا"'  هذ�  %م 
فيها  ُيصفَّد"'  سالسل  شكل 

' �الحتا� على �لسو·  Øملع�" .èمع
"�لتعا"' على �إلï ال يزيد صاحبه 
 () به   vيؤ� "(منا  "قو�،   èشرف
�ِخلزv "�لضعف. "لكن معا�ضي 
�ألنبيا· ال يستوعبو' هذ  �حلقيقة، 

"�لعد"�'،   ïإل� على  فيتحد"' 
 èسنو' ُصنعä م�
"هم äسبو' 
"يز���"' قو� "عز�. مع 
' �الحتا� 
على �خلطة �لشرير� َمـَثـُلُه كأ' 
تصفِّد  بسلسلة  َنفسه  
حد  يقيد 

نه كا' ¬  ¥رمè �خر. ال شك 
"�آل'  "�حد  شخص  �لسلسلة 
�لعد�،   ���®�" �ثنا'،  فيها  صا� 
بل  قو�،  يزيدðا  لن  هذ�  "لكن 
 èعذ�ب"  èضعف يزيدðا   Úسو
أل�ما مقيد�' ¬ سلسلة "�حد�، 

"�حد�  سلسلة   ¬ �الثنني  "تقييد 
 Úسو �حلقيقة  هذ    .èيالم) 
شد 
حيث  �لقيامة  يو�  �هللا  يكشفها 
Åمع معا�ضي �ألنبيا· ¬ سلسلة 
عصاباتكم   '
 ليخ�هم  "�حد�؛ 
مبثـابة  كانت  "�حتـا��تكـم 
سلسـلة   ¬ �ملجرمني  تصفيـد 

"�حـد�. 

َ#َتْغَشى  َقِطَر�ٍ>  ِمْن  ﴿َسَر�ِبيُلُهْم 

ُ#ُجوَهُهُم �لنَّاُ�﴾  (�آلية ٥١)  
    

:Cلكلما� Iشر
�لقميُص؛   :fُربا �لسِّ سر�بيلهم: 
لُبس،  ما  كلُّ  "قيل:  �لدِّ�òُ؛ 

(Ìألقر�) جلمُع �لسر�بيل�"
من  يؤخذ   ٌّàُ�ه  fٌسّيا َقِطر�>: 

(Ìألقر�) ®�ْشجر �ُألْبُهل "�َأل

مع أن االحتاد على اخلطة 
الشـريرة َمـَثـُلـُه كأن 
يقيد أحد َنفسه بسلسلة 
آخـر. ـد eرمـاً  تصفِّ

هـذه احلقيقـة سـوف يكشـفها اهللا يـوم القيامة 
سلسـلة   ! األنبيـاء  معارضـي  lمـع  حيـث 
واحتاداتكـم  عصاباتكـم  أن  ليخXهـم  واحـدة؛ 
كانـت مبثابة تصفيـد اجملرمني ! سلسـلة واحدة. 
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:Kلتفسـ�

' لباسهم هو �لنا�  àهذ  �جلملة تع
 Uترä 'نفسها ال غ�، أل' �لقطر�

¬ �لنا� فكأنه �لنا� نفسها.
"مبا 
' �للبا� äمي �إلنسا' من 

�م لن  èيض
�ألضر�� فتعà �آلية 
 ،õنص� "ال   èمعين هنا}  Åد"� 
 Úليا·هم سو"
" أل' 
صدقا·هم 
 Øملع� "هذ�  %م.  
عد�ً·  ينقلبو' 
يتأكد من �يا> 
خر� ¬ �لقر�' 
شركا·هم   '
 فيها   ��" حيث 
�لذين يتخذ"�م �%ًة من �"' �هللا 
يو�  منهم   '"
يت�  Úسو تعا) 

�لقيامة "يتخلو' عنهم.

َما  َنْفٍس  ُكلَّ  �هللا   َ̂ ﴿ِلَيْجِز
َكَسَبْت ِ�>َّ �هللا َسِريُع �ْلِحَساِ_﴾  

(�آلية ٥٢)

 :Kلتفسـ�
 èيعI هللا �لنا�� vَيجز Úسو v


öسب 
عما%م. 
سريع  �هللا   ')﴿ تعا)  "قوله 
تعا)  
نه   àيع ال   ﴾Ìحلسا�
 � ألنه   ،Ìحلسا�  ¬ يتعجل 
ُميهل  
نه  �لقر�'   ¬ يصر�  نفسه 

عجلة،   ¬ يعاقبهم  "ال  �ملجرمني 
تعا)  
نه  �جلملة  من  �ملر��  "(منا 
 vيسّو 
حد  Tاسبة  يقر�  عندما 

حسابه بسرعة �"منا تأخ�.

َ#ِلُيْنَذُ�#�   aِِللنَّا  bٌَبَال ﴿َهَذ� 
َ#�ِحٌد  ِ�َلٌه  ُهَو  cَنََّما  َ#ِلَيْعَلُمو�  ِبِه 
�ْألَْلبeاِ_﴾   cُ#لfو  ـَر  َ#ِلَيذَّكَّ

(�آلية ٥٣) 

 :Cلكلما� Iشر
(Ìألقر�) لبالُ÷: �لكفايُة� :bبال

:Kلتفسـ�
من  بالٌ÷  ﴿هذ�  تعا)  قوله   

قمنا بذلك  
ننا قد   àللنا�﴾ يع

�حلجَة على �لنا�.

به﴾  ﴿"لُِينَذ�"�  تعا)  قوله  
ما 
كَسيف  �لكرمي  �لقر�'   '
 فاعلم 
حتذ�   c) �ياته  فإ'  حدين،   vc

هل �لضالf بأ' ال يعبد"� (ال �هللا، 

هل  تزيد  
خر�  ناحية  من  فإ�ا 
�حلق  على   èثبات"  õسد�� �إلميا' 
بقوله  �هللا  
شا�  "قد   .Uلصد�"
�لكرمي  �لقر�'  تعاليم   '
  () هذ� 
ال  فإنه  هّد�مة،  "ليست  بنا·ٌ� 
�لسابقة  �لديانا>  نقد  على  يرّكز 
 èيض

تباعها فحسب، بل يقد� "
�ألسفا�   ¬ مما  
فضل  هي  تعاليم 
لد�  مقبولة  
�ا  كما  �لسابقة، 
�لعقل   �لسليم. "(�c كا' �لقر�' 
فإنه  �لسائد  �لنظا�  على  يقضي 
يقد� عوضè عنه نظامè جديدõ هو 
قدمي  نظا�   v
 من  
بقى " 
فضل 

كا'.   
                                 

وقد أشار اهللا بقوله هذا إt أن تعاليم القرآن الكرمي بناءٌة 
وليست هّدامة، فإنه ال يرّكز على نقد الديانات السابقة 
وأتباعها فحسب، بل يقدم أيضًا تعاليم هي أفضل مما 
! األسفار السابقة، كما أنها مقبولة لدى العقل السليم.




