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التقوى

 حضر� مر�È بشR �لدين Nمو� 
;د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثاG حلضر� �إلماf �ملهد\ "�ملسيح �ملوعو� �

:r"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

َنْفٍس  ُكلِّ  َعَلى  َقاِئٌم  ُهَو  ﴿1ََفَمْن 

ُقْل  ُشَرَكا2َ  7ََجَعُلو� هللا  َكَسَبْت  ِبَما 

ِفي  َيْعَلُم  ال  ِبَما  ُتَنبُِّئوَنُه   Aْ1َ َسمُّوُهْم 

�َألْ
Aْ1َ Gِ ِبَظاِهٍر ِمَن �ْلَقْوCِ َبْل ُ�يَِّن 

َعِن   �7 7َُصدُّ َمْكُرُهْم  َكَفُر�7  ِللَِّذيَن 

ِمْن  َلُه  َفَما  �هللا  ُيْضِلِل  7ََمْن  ِبيِل  �لسَّ

َهاٍ�﴾ (�لرعد: ٣٤)   

 :Oلكلمـا� Qشر
"��قبه.  عليه   µَخر عليه:   fَقا قائٌم: 
 (Äألقر�) طالبه  غرميه:  على   fَقا
قوله تعا� ﴿
فمن هو قائٌم على كّل 
%ا  حافٌظ   \
 كسبت﴾  مبا  نفٍس 

(�ملفر���)
خبَّر¿.  "باخلِ�:  �خلَ�  نّبأ¿   :Rُتنّبئو
 \
 :Ðُمنطلق ßعمر ßيدÈ �ُُيقا{: نّبأ"

(Äألقر�) علمته

  

:Tلتفسـ�
تعا�  قوله  بعد  Nذ"¯  هنا� 
مبا  نفس  كل  على  قائم  هو  
فمن ﴿
ليس  هو  كمن  "�لتقدير:  كسبت﴾ 
�حلذ¯  هذ�  على  "�لشو�هد  بقائم. 
كث�R � �للغة �لعربية، حيث Üذفونه 
 _
 "�ملر��   .ãًمع "يقد�"نه   Ðلفظ
 �Rصغ كل   ªير" ير�قب  تعا�  �هللا 
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"يسجلها  �لبشر،  
عما{  من   �Rكب"
"يرّتب  �لنتائج عليها، äيث ال ميكن 
�إل%ية  �ملؤ�خذ�  من  يفلت   _
 ألحد 
بكل  قائٌم  تعا�  فإنه  
عما%م،  على 
�ألشيا¢  كل   _� äيث  "ير�قبه  شي¢ 
� قبضته سبحانه "تعا�. فهل ميكن 
ملثل هذ� �إلله 
_ يتسا"ª مبن ال ميلك 
شيئÐ من هذ¿ �لقوª "�لقد���. "ما 
 �u%ائلة فلما� ��مت عند¿ هذ¿ �لقد��
�منا  ألنه  �لناr؟   Äعذ�  � يتعجل 
�لقد��  ميلك  من ال   fباالنتقا يتعجل 
 �u� 
نه  "éا¯  عد"¿،  على  �لكافية 
¦ ينتقم �آل_ فرمبا ينفلت من يد¿ فال 
تعا�  �هللا   f�� ما  "لكن  منه.  يتمكن 
قا��ß على كّل شي¢ "� 
\ "قت 
�لضعفا¢  �النتقاf شأ_  يتعجل   �uفلما
لذ�  باملجرمني؟   Äلعقا� �نز�{   �
عليكم يا 
عد�¢ Nمد 
_ ال تستهزئو� 

" تتعجبو� من تأخR �لعذ�Ä عنكم، 
بل Þب 
_ تقومو� مبحاسبة 
نفسكم 
 � êرمني  كنتم   �u� ما  "تفكر"�  
êرمني  كنتم   �uفإ تعا�.  �هللا  حق 
تضحكو�   _
 بكم  يليق  فال  بالفعل 
 Rنتم فيه غ
"تستهزئو�، غافلني عّما 

مكترثني مبآلكم.
هللا  ﴿"جعلو�  تعا�  بقوله  "بّين 
عقائدهم  تدّبر"�  لو  
Ëم  شركا¢﴾ 
��تكبو�  قد  
Ëم  لوجد"�  
عما%م "

�جلر�ئم � حّق �هللا تعا�، �È uعمو� 
تعا� شركا¢ � ملكوته، مع  
_ هللا 
 Rبتدب "حَد¿  بنفسه   fيقو تعا�  
نه 
 �� 
مر � ملكوته �"منا حاجة  كل 
يستوجبو_  "�Ëم  
حد،  مساعد� 
يظنو_  فكيف  uلك،  على   Äلعقا�


Ëم Rì "� مأمن من �لعذ�Ä؟ 
�علم  Áّوهم﴾.  ﴿قل  تعا�  قا{   »

نه ��u تطر�  _vلقر� Äسلو

_ من 
 Ðحلديث �� مسألة هامة -"لو تطرق�
"تفصيًال.   Ðثä ُيشبعها فإنه   -Ðضمني
"هذ� ما فعله �لقرv_ هنا 
يضÐ حيث 
 Ðشرح شركا¢﴾  هللا  ﴿"جعلو�  قا{ 
�هللا  كو_  "هو  �جلا�\   Âللموضو
قائمÐ "مر�قبÐ على كّل نفس.  تعا� 
ا كا_ �لشر� ميثل قضية �ينية  "لـمَّ
 _
  Ðلز�م  _vلقر�  ª
� لذلك  هامة 
لبعض   Ðألصلي جانب� Âملوضو� يتر� 
�لوقت لي�هن على تفاهة هذ¿ �لعقيد� 

"ضحالتها "فسا�ها.
 �� ßRهلها مش
فقا{ �حضÐ ملز�عم 
�ملر��  "ليس  شركائهم: ﴿Áّوهم﴾. 
فدّلونا  شركا¢  هللا  كا_   �u� 
نه  منه 

طلقو�  قد  كانو�   u� 
Áائهم،  على 
على 
صنامهم 
Áا¢ عديد�، كما قد 
uكر �لقرv_ بنفسه بعضÐ من 
Áائها، 
بل �ملر��: 
خِبر"نا بصفا� شركائكم 
 �� تعا�  �هللا  
شا�  "قد  
عما%م. "

 _vخر من �لقرv موضع � ãهذ� �ملع
بقوله ﴿�ْ_ هي �ّال 
Áاٌ¢ Áّيتموها﴾ 
 fألصنا� هذ¿   _
  \
 (�لنجم:٢٤). 
�ل¾ تعبد"Ëا �_ هي �ّال 
Áاٌ¢ فقط، 

ال صفا� %ا "ال 
عما{. 
 _
"هذ� �ليل قو\ للغاية "قا�� على 
يفحم 
\ مشر�، ألنه لو Èعم مثًال 

_ هذ� �لصنم يهب �أل"ال�، الضطر 
لإلميا_ بوجو� كل �لصفا� �إل%ية فيه، 
أل_ �جناÄ �لولد يقتضي صالØ �حم 
�ملر
� من جهة، "من جهة 
خرª قو� 
"هذ�  �لرجل.  عند  �ملنِوّية  �حليو�نا� 
يتطلب 
غذية نافعة "
�"ية ناجعة، مما 
يدفعنا لالعتقا� بأ_ هذ� �لصنم ميلك 
�لتصر¯ � �نتاµ �ألغذية "� تأثRها 
"تأثR �أل�"ية بل "� �ملصانع �ملنتجة 
%ا. « �_ �ألعشاÄ �ل¾ تصنع منها 
�أل�"ية خاضعة لتأثR �ألجر�f �لفلكية 
 _
 نؤمن   _
  fفلز �جلوية،  "�لتقلبا� 
 fألجر�� هذ¿   � يتحكم  �لصنم  هذ� 
للقو{  
يضÐ.كما سنضطر  "�لظو�هر 
بكونه عا¦ �لغيب، "�ال كيف عر¯ 

_ هذ� هو �لد"�¢ �لناجع �ملناسب %ذ� 
�ملريض. كما  البد لنا 
_ نؤمن بكونه 
 "
مْلِهمÐ حيث يلقي � با{ �لطبيب 
هذ�  تنا"{  فكر�  È"جته   "
 �ملريض 

�لد"�¢ �لناجع، "هلمَّ َجّر�.
يقد�  لن  �لصنم  فإ_  "باالختصا� 
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�تصافه  بد"_  شي¢   \
 فعل  على 
Ùميع هذ¿ �لصفا� ال بصفة "�حد�. 
"�v �uمنا بوجو� �يع هذ¿ �ملز�يا فيه 
�له،  من  
كثر  بوجو�  �عترفنا  فقد 
من   Ðالفv بأ_  للتسليم  "الضطر�نا 
�آل%ة تدير نظاf �لكو_ �لذ\ يستطيع  
هذ�  "مثل   !¿Rتدب فقط  منهم  "�حد 
من   ºح مرفو·  �خلاطئ  �لعمل 
هذ�  ُينسب   _
 من  �عك   ،rلنا�

�لعبث �� �إلله �حلق.
سألت مر� 
حد �لقسا"سة: من �لذ\ 
خلق �لكو_؟ قا{: �ملسيح. قلت: هل 
�لكو_؟  خلق  على   ß�قا� �هللا  كا_ 
قا{: نعم. قلت: فهل �هللا Þلس بد"_ 
 Ðيض
 هو  ال،  قا{:  éلق؟  "ال  عمل 
éلق مع �ملسيح. « "جهت �ليه نفس 
�ألسئلة عن �"Ø �لقدr، فرّ� بنفس 
 Ðهنا� قلم _
�لر�. فقلت له: لنفتر· 
على تلك �لطا"لة، "تريد 
_ تأخذ¿، 
به،  يأ¬   _
 خا�مك  تأمر  "لكنك 
"يصطحب   µ�خلا�  �� هو  فيذهب 
�لثالثة  فيحمل  vخرين،  شخصني 
يا  هؤال¢   � 
يك � فما  �لقلم،  �ليك 
ترª؟ قا{: �Ëم êانني طبعÐ. فقلت 
ا كا_ كل "�حد من �ألقانيم  له: لـمَّ
�لثالثة قا��ß مبفر�¿ على خلق �لكو_ 
فقا{  �يعÐ؟  ìلقه  يقومو_   �uفلما
�لتثليث   _
 �لو�قع   :Ðمبهوت �لقسيس 

مسألة �قيقة äيث يتعذ� على �لعقل 
�إلنساG �ستيعاֲדا. 

هذ�  نفس  ضد¿  �ستخدمُت  فكنُت 
﴿قل  تعا�  بقوله  �ملذكو�  �لدليل 

Áّوهم﴾. 
(Áّوهم)  تعا�  لقوله  يكو_  "قد 
معv ãًخر ��u �عت�نا¿ من قبيل قولنا 
 _
 ãمبع (ِّهÁ) :¢للشي ßRألحد حتق
من  يبلغ   u� �لشي¢،  %ذ�  حقيقة  ال 
�لدنا¢� "�حلقا�� äيث Þب 
_ éجل 

حد من uكر¿ 
ماf �لناr. فاملر�� من 
قوله (Áّوهم) 
\ Áّو� هذ¿ �ألشيا¢ 
كيف  تر"_  فسو¯  "�لدنية   �Rحلق�

يصيبكم �لذ{ "�%و�_. 
"سا� �لقرv_ �ليًال vخر على بطال_ 
�لشر� بقوله تعا� ﴿
f تنّبئونه مبا ال 
يعلم � �أل�· 
f بظاهر من �لقو{﴾ 

\ لو كا_ هللا تعا� شريك ألخَ�نا 
ُتَوّلي  حني  فمثًال  عنه.  بنفسه  �هللا 
على   Ðحاكم ليكو_   ßحد
 �لد"لُة 
Nافظة 
" منطقة فهي �ل¾ تعلن عن 
تعيينه "ليس سكا_ �ملنطقة بأنفسهم. 
كذلك يقو{ �هللا تعا�: لو 
ن» كنت 
ملكو¬  �òذ� شركا¢ �  �لذ\  
نا 
على  عنهم  �إلعال_  بنفسي  لباشر� 

نزلت �ملالئكة  "
لسا_ 
حد �لرسل، 
هؤال¢   َّ_
  "
 uلك،  عن  يعلنو_ 

خ�"�  �ألقل  على  
نفسهم  �لشركا¢ 

�لناr بأ_ �هللا قد �ختا�هم شركا¢ له 
 \
سبحانه "تعا�. "لكن ¦ Üد° 
شي¢ من هذ¿ �ألمو� �لثالثة، "لذلك 
قا{ �هللا تعا� ﴿
f تنّبئونه مبا ال يعلم 

� �أل�·﴾.

ما قوله تعا� ﴿
f بظاهر من �لقو{﴾ 
فيع» 
نكم ال تقولو_ ما تقولو_ �ال 
له  منكر�  قلوبكم  بينما  بأفو�هكم، 
"غR مقتنعة به، أل_ �لقلوÄ �منا تقتنع 
"كأ_  "�ليل.  برها_  عليه   fيقو مبا 
�لقو{﴾  من  بظاهر   f
﴿ تعا�  قوله 
ميثل سؤ�ًال من فطرִדم �لر�قد� �لنائمة، 
�لسليمة  �لفطر�  من  �لسؤ�{  أل_ 
يكو_ "سيلة ناجحة لإلقناÂ � بعض 

�ألحيا_.

f تقولو_ هذ� بناً¢ على  :ãملع� َّ_
 "

�ليل ظاهر .. 
\ هل عند� من �ليل 
معقو{ يستند �� كالf "حي Áا"\ 
 ßu� مما نز{ � كتب �ألّ"لني. فكيف
تستسيغو_ �òاu شركا¢ من �"_ �هللا 

سبحانه "تعا�. 
 f
"باختصا�، قد 
شا� بقوله تعا� ﴿
 �� �أل�·﴾   � يعلم  ال  مبا  تنبئونه 

\ �ليل عقالG، "ال شها��  fنعد��

شا� " �لشركا¢.  "جو�  على  �%ية 
 �� �لقو{﴾  من  بظاهر   f
﴿ بقوله 
�لكتب   �� يستند  �ليل   \
  fنعد��
على  �إلنسانية  �لفطر�   "
 �لسابقة 
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صحة عقيد� �لشر�.

ما قوله تعا� ﴿بل Èُّين للذين كفر"� "
مكرهم﴾، فاعلم 
_ فاعل (Èُّين) هو 
 _
 ãنفوسهم، "ليس �هللا تعا�، "�ملع
�إلنسا_ عندما يعتا� خد�Â �آلخرين 
فريسًة  بالتد�يج  
"ال�¿ " هو  يصبح 
"خد�عه.  ملكر¿  �%ّد�مة   ��Rللتأث
éتلقو_  �ملخا�عني  هؤال¢  فمثل 
�لعقائد �لوثنية خد�عÐ للناr ليستولو� 
على 
مو�%م باسم هذ¿ �أل"ثا_، "لكن 
بأنفسهم  يستحسنو_  �لوقت  مبر"� 

ما 
"ال�هم فيقعو_  ،ÐيÞ�تد fألصنا�

فريسًة %ذ¿ �أل"هاf كلية. 

ضا¯ قائال: ﴿"صّد"� عن �لسبيل﴾ "
باهللا  
Ëم عندما يقطعو_ صلتهم  \

له.  شركا¢   uاò�  �  _"
يبد تعا� 
uلك 
_ �إلنسا_ ال يستطيع � �لو�قع 
�لعيَش بد"_ صديق "معني، "لذلك 
عندما يبتعد عن �هللا تعا� يبحث عن 

شيا¢ 
خرª. "هكذ�  � uلسند "�ملال�

ينشأ �إلشر�� باهللا تعا�.

بني  �ملسألة  هذ¿   � �ختال¯  "هنا� 
مقا�نة  علما¢  "بني  �لكرمي   _vلقر�
يؤكد   _vفالقر �لغربيني.  �أل�يا_  
 ÐمنÈ 
سبق  �لتوحيد  عقيد�   _
 على 
من �لشر�، "لكن هؤال¢ يقولو_ بأ_ 
�لناr كانو� مشركني � بد�ية �ألمر، 
« بد
"� يفّكر"_ � "جو� �له "�حد، 
فنشأ� نظرية �لتوحيد �إل%ي (موسوعة 

 .Polytheism)  أل�يا_، كلمة�
"لكن �لتا�يخ "�لو�قع �حلاضر يشهد�_ 
�لكرمي.   _vلقر� موقف  صد�  على 
�ليهو� "�ملسلمو_ موحدين  لقد كا_ 
�ملستشرقني   _�  ºح �ألمر،  بد�ية   �
عّلم   � �لرسو{  بأ_  يعترفو_   Ðيض

�نظر"�  "لكن  �لكامل،  �لتوحيد 
مبر"�  "�ملسلمو_  �ليهو�  صا�  كيف 
"هذ�   .Ðعملي "ثنيني  مشركني  �لزمن 
كانو�  �لبد�ية.   �  rبالنا حد°  ما 
موحدين « صا�"� مشركني. "هذ� ما 
يؤكد¿ �لقرv_ �لكرمي هنا بأËم عندما 
قطعو� صلتهم  باخلالق 
خذ"� يبحثو_ 

"هكذ�  �ملخلوقا�،   �  uملال� عن 
تسرÄ فيهم ��¢ �لشر�. 


ما قوله تعا� ﴿"من ُيضِلِل �هللا فما "
) %ا ثالثة  
ضلَّ) _
له من هاٍ�﴾ فاعلم 
 ،Ðعت�¿ غوي� "
 ،ßحد
 ªغو
معاٍ_: 

هلكه. "مبا 
_ �هللا تعا� ال يغو\  "

هذ¿   � قا{  كما  يهد\  بل   ،ßحد

 ªد% �هللا  شا¢  نفسها: ﴿لو  �لسو�� 
نأخذ   _
 ميكن  فال   ،﴾Ðيع�  rلنا�
قوله ﴿من يضلل �هللا﴾ مبعã �إلغو�¢، 

" من  Ðمن �عت�¿ �هللا غوي _
بل �ملر�� 

هلكه �هللا فال 
حد يستطيع 
_ يهديه. 
على  مطلع  للغيب  عا¦  تعا�  "�هللا 
ال  فلذلك  "سر�ئرهم    rلنا� بو�طن 
ميكن 
_ يعت� 
حدß ظاملÐ ما ¦ يكن 
�%د�ية  طر�  "جهه   � هذ�  سدَّ  قد 
 ªخر
كلها. "يتأكد هذ� �ملعã بآية 
حيث قا{ �هللا تعا� ﴿"ما يضل به �ال 
 ßحد

نه تعا� ال يعد  \
�لفاسقني﴾ 
�لسو¢  
هل  من  يكو_   _
 �ال   Ðظامل

"�لعصيا_. 

فقد أشار بقوله تعاs ﴿أم تنبئونه مبا ال يعلم ! األرض﴾ إs انعدام أي دليل عقال>، 
وال شهادة إ}ية على وجود الشركاء. وأشار بقوله ﴿أم بظاهر من القول﴾ إs انعدام 
أي دليل يستند إs الكتب السابقة أو الفطرة اإلنسانية على صحة عقيدة الشرك.
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التقوى

ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ�  ِفي   Yٌَعَذ� ﴿َلُهْم 
ِمَن   َلُهْم  7ََما  1ََشقُّ  �ْآلَِخَرِ�   Yُ7ََلَعَذ�
�هللا ِمْن aٍ�7َ * َمَثُل �ْلَجنَِّة �لَِّتي 7ُِعَد 
 
�ألْنَهاُ َتْحِتَها  ِمْن   bَتْجِر  Rَْلُمتَُّقو�
ُعْقَبى  ِتْلَك  7َِظلَُّها  َ��ِئٌم  1ُُكُلَها 
 ﴾
�لَِّذيَن �تََّقْو� 7َُعْقَبى �ْلَكاِفِريَن �لنَّاُ

(�آليتا_: ٣٦:٣٥) 

:Oلكلمـا� Qشر
: شقَّ �لشيَ¢: صَدعه "فّرقه. شقَّ  1َشقُّ
على  شقَّ  َصُعَب.   :Ðشّق �ألمُر  عليه 

(Äألقر�) قعه � �ملشّقة"
فالٍ_: 
�لصفُة؛  "�لنظRُ؛  �لِشْبُه  �ملثُل:  َمثل: 
 \
 مثًال  له   fَقا
 ُيقاُ{:  �ُحلّجُة؛ 
حجًة؛ �حلديُث؛ �لقوُ{ �لسائر؛ �آليُة 

(Äألقر�)
    

:Tلتفسـ�
من  ﴿جتر\  تعا�  قوله  من  �ملر��   
حتتها �ألËا�﴾ 
نه ستكو_ هنا� 
Ëا� 
جا�ية خال{ بساتني �جلنة. "� هذ� 
�شا�� �� توفُّر �ملا¢ على مقربة منهم، 
 Ðملك تكو_  سو¯  �ألËا�   _
  ��"

%م. 
"�علم 
_ "�لنهر" هو �ملا¢ �جلا�\ � 
سهولة "يسر، "هكذ� فكلمة (�ألËا�) 

هل �جلنة سو¯ Üققو_  _
 �� Rتش

 \
  _"� بسرعة  �لر"حانية  �لترقيا� 
عائق.

على  تدّ{  "�لنهر"  كلمة   _
 كما 
�لقنا�   "
 �لنهر  أل_  "�لسعة،  �لكثر� 
 "
ال Üفر "ال يشق من 
جل عشر� 
 ·ٍ��
عشرين فد�نÐ مثًال، بل من 
جل 

عما{  _
شاسعة. "� هذ� �شا�� �� 
�ملؤمن تكو_ كث�R "متنوعة، "
نه ال 
يكو_ ضيق �آلفا� " قليل �ملعلوما� 
 ªير" �لبئر،  ما¢  يعيش �   Âكضفد


_ �لبئر هي �لكو_ كله. 
(�ألËا�)  �جلمع  صيغة   fباستخد�  »
�ملشا�  "�لنعم  �ملنافع   _
  �� 
شا� 
 Ðقسام
�ليها بكلمة �)ألËا�( ستكو_ 

.Ðلو�ن
"
�للغة   � �لعمل  تع»  �لنهر  "كلمة 
�ملؤمن  
عما{   _
  ãفاملع �لر"حانية، 
�ملتنوعة �لكث�R ستتمثل له يوf �لقيامة 
على شكل 
Ëا� كث�R، "سيكو_ له 
 ßRتذك öكل عمل صا ¢�È� �ٍر جاË
عمل  على  جز�÷�  �لنهر  هذ�   _
 له 

وهـذا ما يؤكده القـرآن الكرمي هنـا بأنهم عندما 
قطعوا صلتهم  باخلالق أخـذوا يبحثون عن املالذ 
! اخمللوقـات، وهكذا تسـرب فيهم داء الشـرك. 

كذ� "كذ�.
 _
"بّين بقوله ﴿ُ
ُكُلها ��ئٌم "ظلُّها﴾ 
 ،ßبد
�خلريف لن يهاجم بساتني �جلنة 
 .f�"بل ستظل  ضرً� نِضرً� على �لد
�جلنة  
هل  نعيم  يتخلل  لن  
نه   ãمبع
�Ëم  بل   ßبد
  Âنقطا�  \
 "��حتهم 

سينعمو_ ֲדا �� �ألبد.
��ئٌم  
ُكُلها ُ﴿ بقوله  
شا�  كما 
بنوعيها  �لنعم   f�"�  �� "ظلُّها﴾ 
�لظاهر\ "�لباط»، أل_ øا� �لشجر� 
تنعش باطن �إلنسا_ "
ما ظّلها فRيح 

ظاهر جسمه.
�لكافرين   àتعا�("عق بقوله  ""ّضح 
�لنا�) 
Ëم ¦ يهتمو� � �لدنيا برقيهم 
�"منا  �آلخرين  �تبعو�  "�منا   Gلر"حا�
ما  نتبع  ﴿بل  "قالو�:  ""عي  تبّصر 
 ¦ "كأËم  vبا¢نا﴾..  عليه  "جدنا 
يعيشو� ألنفسهم "�منا لغRهم. "هذ� 

يضÐ حيث  �آلخر�  ֲדم �  ُيفعل  ما 
ُيلَقو_ � �لنا� �ل¾ ال ينفعها �حتر�قها 

شيئÐ، "�منا ينتفع ֲדا �آلخر"_. 


