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التقوى

 حضر� مر¬� بش9 �لدين 7مو& ,*د
�ملصلح �ملوعو& �

�خلليفة �لثاU حلضر� �إلما� �ملهدg ��ملسيح �ملوعو& �

من &	�»:

(سو
� هو�)

َ"ْنُفَسُهْم  َ+َلِكْن َظَلُمو�  ﴿َ+َما َظَلْمَناُهْم 

َيْدُعوَ/  �لَِّتي  4َِلَهُتُهُم  َعْنُهْم  َ"ْغَنْت  َفَما 

َ"ْمُر  َجا8َ  ا  َلمَّ َشْي8ٍ  ِمْن  �هللا   /ِ+�ُ ِمْن 


بَِّك َ+َما َ��ُ�+ُهْم َغْيَر َتْتِبيٍب﴾ (هو&: َ
( ١٠٢

 :Dلكلما� Eشر
تتبيب: تبََّبه: ,هلكه (�ألقر�).

:Fلتفسـ�
 �بعد ,خر �لكرمي مر�  �لقر~�   يؤكد 
,ننا ¢ ُنعاقب ,ية ,مة Aال بسبب ,عما¯ا، 
��لسبب  منا.  �Aجحاًفا  ظلًما  �ليس 
¯ذ� �لتأكيد �ملتكر	 من �لقر~� �لكرمي 
,نه  �أل¬�  منذ  يعلم  تعا?  �هللا   �, هو 
فيه  يقو�  ¬ما�  �لنا»  على   Èسيأ
بعض �ملتكّلفني 	ياlً بالدفاÃ عن تلك 
�لبائد� مدعني بأ� �هللا تعا? قد  �ألمم 
ظلمهم �,غلظ عليهم �لعقا�، مع ,µم 
Aال   lٍخطا, من   wتكبو	� ما  يرتكبو�   ¢
نتيجة قضاl �هللا �قد	w! �لذلك جند �هللا 
تعا? ¢ يتحد� u �لقر~� عن عقا� 
قوٍ� Aال �نفى �لظلم عنه، �هكذ� ,نكر 
له من  �	فض �جو& ,g قضاl �قد	 
قوًما  سبحانه  يرفع  بأ�  �لقبيل،  هذ� 
 gّ, ��& يضع ~خرين� Xمنا �ستحقا�&

عّلٍة ,� سبب.

الغرض من َسرد الغرض من َسرد 
القرآن الكرمي أحوال األمـمالقرآن الكرمي أحوال األمـم  السابقةالسابقة
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في �حا� �لقر��
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تش9   wهذ �لقر~�   Dكلما  �, كما 
مالئًما  يكو�  ,مة  كل  عقا�   �,  ?A

حلالتهم �نتيجًة منطقية ألعما¯م.
عنهم  ,غنْت  ﴿فما  بقوله  �,شا	 
~¯تهم﴾ A? ,� كل ما u �لكو� من 
ماlٍ ,� هو�lٍ ,� ناٍ	 فإنه ينفعهم، �لكن 
 ُّg, نفع. فمثًال g, تهم ال متلك ¯م¯~
شك u ,� سيوª �لكفا	 قد نفعتهم 
u حرֲדم ضد �ملسلمني حيث تسببت 
u �ستشها& بعض ,صحا� �لن� �، 
�لكن م� نفعتهم ~¯تهم بصو	� عملية 
كهذw؟ فما ,شّدهم غباlً حيث يتخذ�� 

ً̄ا. A نفٍع g, لب ¯مÎ ما ال
�قوله تعا? ﴿ملا جاl ,مر 	بك﴾ Aشا	� 
A? ,� ¬يف �آل¯ة �لباطلة Aمنا ينكشف 
حينما يقضي �هللا بكشف بطالµا �بيا� 
تنفع،  �ال  تضر  ال  ,�ها�  Âر&  كوµا 
يعز��  �لنا»  ينفّك  فال  fلك  قبل  ,ما 
�لكن   ،Dكاkل�� �ملنافع  ش�  Aليها 
حني ينـز� �لقضاl من �هللا تعا? فال 
بطال�  �يظهر  شيًئا،  حياَلُه  ميلكو� 

شركهم للعيا�.
�هنا يطر¦ سؤ�� نفسه: ما با� �لقر~� 
�لكرمي يعلن من جهة ,� �آل¯ة �لباطلة 
جهٍة  �من  ضرًّ�،  �ال  نفًعا  متلك  ال 
¬�&�هم غ9َ  يقو� عنها ﴿�ما   �,خر
�لباطلة  �آل¯ة   wهذ  �,  g, تتبيب﴾.. 

¬�&ִדم خسر�ًنا �هالًكا؟

نوعا�:  �لضر	   �, نعلم   �, Îب  هنا 
�لضر	  �مثا�   .g	ضطر���  g	خيا
بصاحبه  ,حد  ُيلحق   �,  g	خليا�
ضرً	� عن قصٍد �A	�&�، �مثا� �لضر	 
مثًال  �لسقف  يسقط   �,  g	الضطر��
 �&�	A gعلى ,حد �يهلكه، فال &خل أل
من جهة �لسقف u هالكه، Aمنا كا� 

هذ� نتيجًة طبيعيًة لسقوطه عليه.
�لضر	  من  �لنوعني  هذين  فهم  �بعد 
 h�	&A  lملر� على  يصعب   �, ينبغي  ال 
مر�& �لقر~� �لكرمي u هاتني �لعبا	تني. 
ضر	   g, �لكرمي  �لقر~�  ينفي  فعندما 
 g	خليا� �لضر	  به  يع�  �آل¯ة  قبل  من 
�لذg يكو� ناجتÑ عن A	�&� تلك �آل¯ة، 
~¯تهم  تلحقهم  عّما  يتحد�  �حينما 
 g	الضطر�� 	فيقصد به �لضر 	من ضر
 g,� فيه.  �آل¯ة   wذ¯ &خل  ال   gلذ�
�لسبب  هي  �لباطلة  �آل¯ة   �,  u شك 
 g	الضطر�� �لضر	   XحلاA  u  kألك�
بالنا»، أل� �إلشر�h باهللا هو ,كk من 
,ية جرمية ,خر� (سو	� لقما�: ١٤).

عندما ,مر �لن� � عند فتح مكة بقتل 
ال  ,نه  معلًنا  �ملجرمني  كبا	  من  بعٍض 
�لكعبة   ?A  lهؤال  Ãهر,ُ ¯م،  ,ما� 
ֲדا،  الئذين  بغالفها  �,مسكو�  �ملشرفة 
ظنÑ منهم ,� ~¯تهم �ل{ �ضعوها فيها 
سوª حتميهم، �لكنهم ُقتلو� مع fلك. 
(�لس�9 �حللبية، فتح مكة). �لو ,µم ¢ 
 ��fيفكر�� هذ� �لتفك9 �خلاطئ لرمبا ال
بالفر�	 �جنو� من �لقتل. �هكذ� فإ� قوله 
تعا? (فما ¬�&�هم غ9 تتبيب) يع� ,� 
فسا& عقائد �ملشركني يؤ&A g? خلل 

�فسـا& u مكائـدهم ,يًضا.

 Iَخَذ �ْلُقَر"َ �MَNِ بَِّك
﴿َ+َكَذِلَك َ"ْخُذ َ

َشِديٌد﴾  َ"ِليٌم   Qُْخَذ"َ  َّ/Nِ َظاِلَمٌة  َ+ِهَي 

(هو&: ١٠٣)

 :Fلتفسـ�
لقد fكر هنا �لغرqَ من َسر& ,حو�� 
�ألمم �لسابقة، �بّين ,نه �fA نز� �لعذ�� 

لقـد ذكـر هنـا الغرَض مـن َسـرد أحـوال األمم 
السـابقة، وبـّني أنه إذا نـزل العذاب بسـاحة قوم 
@ـا كل أثر rـم. فليحذر الذيـن يناصبون @مًدا 
العداء، فال يسـلكوا طريًقا يـؤدي بهم إQ العذاب!
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فليحذ	  ¯م.  ,ثر  7ا كل  قو�  بساحة 
فال   ،lلعد�� 7مًد�  يناصبو�  �لذين 
يسلكو� طريًقا يؤ&g ֲדم A? �لعذ��!

�كلمة (ظاملة) جاDl هنا مبعÓ مشركة. 
 Óلكرمي �لظلم مبع� �فقد �ستخد� �لقر~
�لشرu h مو�ضع عديد� منه، كما ,� 
�لرسو�  ,حا&يث   u ثابت   Óملع� هذ� 
�لدخا�)،  �لتفس9،   ،g	لبخا�)  �
 �Ôي gلعذ�� �لذ� �ملر�& من �آلية ,��
�حلقيقي  �لتوحيد   ���¬ عند  قو�  على 
للغاية،  مدّمًر�   Ñعذ�ب يكو�  بينهم  من 
نتيجة  باألمم   �Ôي  gلذ�  hال¯� ,ما 
�لعو�مل �لطبيعية فيحل ֲדم تد	Îًيا �ال 

يكو� شديدÕ مثل �أل��.

 Sََعَذ�  Tََخا َِمْن  َآلَيًة  Mَِلَك  ِفي   َّ/Aِ﴿

 Wُلنَّا� َلُه   Yٌَمْجُمو َيْوٌ]  Mَِلَك  �ْآلَِخَرِ� 

َ+Mَِلَك َيْوٌ] َمْشُهوٌ�﴾ (هو&: ١٠٤)

 :Fلتفسـ�
ميكن ,� يتسا�l هنا ,حد: ما �لفائد� من 
�لعذ�� ما &�� ال يعتk بآية �لعذ�� Aال 
 gشى �آلخر� من قبل، �,ما �لذ� gلذ�

ال �افها من قبل فال يستفيد منها.
�جلو��: Îب ,� نتذكر جيدÕ ,� كلمة 
(�آلية) ال تع� هنا ,� fلك �لعذ�� يكو� 
 Dlمنا جاA� ،ليًال على عذ�� �آلخر�&

 u شك   gّ,�  ،�kلع�  Óمبع هنا  (�آلية) 
 �ًkع يكو�  Aمنا   gلدنيو� �لعذ��   �,
 �fA �آلخر�.  عذ��  بوجو&  يؤمن  ملن 
فاآلية تتحد� فقط عن �ملؤمنني باآلخر� 
 gلدنيو� �لعذ��  	×ية   �A �تقو�: 
تذّكرهم بعذ�� �آلخر�، فيجّد�� ,كثر 

u �لسعي لكسب �لد�	 �آلخر�.
له   ÃٌموÂ يوٌ�  ﴿fلك  تعا?  �قوله 
�لنا»﴾ يع� ,� fلك �ليو� u حد �fته 
�إلنسا�،  	�حانية  لتكميل   g	ضر�
هو  �Aمنا  ~خر   ªد¯ �سيلة  هو  فليس 
 �, بّين  �هكذ�  �غاية.  مقصد  بنفسه 
ليس  معني  يو�   u كلهم  �خللق  Hع 
 ،Ñعتباطي� Ñحا&ث �غاية، �لن يكو �بد�
بل سيتم مبشيئة A¯يٍة �¯دª خاÆ هو 

كشف �حلقائق كلها.
يبّين ,� كل ما  �لقر~� �لكرمي  �حلق ,� 
ال  فإنه  عمل  من  �إلنسا�  عن  يصد	 
يكو� u �حلقيقة عمًال خالًصا من لدنه 
متأثر�  كلها  ,عماله  تكو�  بل   ،wحد�
 ªلظر��� lبعو�مل كث�9 من ِقبل �آلبا
¬مالئه  ِقبل  ِمن   �,  ،w&مليال �لسابقة 
سيأتو�  �لذين  ِقبل  �من  �,خالقهم 
بعدw، �ال بد من �لنظر A? هذw �لعو�مل 
��لتأثD�9 كلها عند تقييم ,g عمل من 

,عما� �إلنسا�.
فعلى سبيل �ملثا� هناh شخص قد تعو& 
 wتكا� �جلر�ئم، �لكن عا&ته هذ	على �

ه َ�ِ	َثـُه  ناHة عن خلل تكوي� u ُمخِّ
عن ,حد ~بائه �أل��ئل �لذg كا� Âنوًنا 
نقو�   �, نستطيع  فال  Âنو�.  شبه   �,
 u نضع �ا جرميته فقط، بل ال بد ,µبأ
�Aال  هذ�،   wجلّد �لعقلية  �حلالة  �العتبا	 
فسوª نكو� ¨طئني ال 7الة u تقييم 
هذw �جلرمية. �ما &�� �ألمر كذلك فال 
مع  كافًة  �لنا»  فيه  ُيجَمع  يو�  من  بد 
,عما¯م لُينظر u �لظر�ª �ل{ �	تكبوها 
فيها، fلك لكي ير� كل ��حد منهم 
ّمتت  �ل{   ªلظر��� �لعلل  مع  ,عماله 
فيها، فتنكشف له �لغw9 حقيقة ,عما¯م 
�نكشاًفا تاًما، فيد	كو� �يطمئّنو� بأ� 
�لتفا�u D جز�l �لنا» ال ظلم فيه �ال 
AجحاA ،ªمنا هو عد� �قسط من �هللا 
تعا? �لذg يرّ& كل فعل يقترفه �إلنسا� 
�إل	�&ية  ��لد��فع  �حلقيقية  مسبباته   ?A

.wl�	� &ية �ل{ تكمن�	غ9 �إل�

ُرNِ Qُالَّ ِألََجٍل َمْعُد+ٍ�﴾ (هو&:  ﴿َ+َما ُنَؤخِّ

.(١٠٥

:Dلكلما� Eشر
�عشر��  �ثنا�  �جلاّ	ِ�  ِلّال�  ألجٍل: 
 g,) (?A) لثامن منها مو�فقة�� ،Óًمع
Aليه   g, له ,µا تكو� مبعv (?A Óُو: 

(�ألقر�).



٧

التقوىاجمللد الواحد والعشرون، ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٢٩ هـ  - مايو / أيار  ٢٠٠٨ م

 :Fلتفسـ�
من  نقله  ميكن  ,جٌل  نوعا�:  �ألجل 
 �, ميكن  7د&�  &�ئر�  له  حيث  مكانه، 
يتقد� ,� يتأخر فيها &�� ,� يتجا�¬ها، 
يطو�   �, فيمكن  �إلنسا�،  عمر  �مثاله 
,� ينقص u &�ئر� معينة �لكن يستحيل 
,� يتعد�ها. �هناh ,جٌل ~خر ال ¼يد عن 
�لكو�،  بعمر   Æخا ,جل  �هو  مكانه، 
موعد  ¼ني  فعندما  7ّد&،  معد�&  فهو 
فنائه ال ميكن ,� ¼يد عنه قيَد ,منلٍة، فال 

يتقد� ,� يتأخر �ال للحظة ��حد�.

ِبِإMِْنِه  Nِالَّ  َنْفٌس  َتَكلَُّم  ال   Dَِيْأ ﴿َيْوَ] 

َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َ+َسِعيٌد﴾ (هو&: ١٠٦)

:Fلتفسـ�
قيا�  �قت  هو  �لوقت  fلك   �,  g,  
�هللا  حكم  �صد�	  �إل¯ي  �حلسا� 
 �fال بإA تعا?، فلن يتكلم عندئذ ,حد

�هللا جّل جالله.
�ملحاكم   u للنا»  ُيسمح  ال  ,نه  Aعلم 
�ملوظف  من  بأمر  Aال  بالكال�  �لدنيوية 
�ملجا¬ �fلك منعÑ للضجيج �لناتج عن 
�لنا» �ملتد�خل، �لكن ليس هذ�  كال� 
هو �لسبب u �متناÃ �لنا» عن �لكال� 
 ÑطالقA م لن يتكلمو�µA يو� �لقيامة، بل
 ªكل نفس سو �هللا له، أل� �َfِ, ال َمنA

تعرª ,� ال جد�� من تقدمي �ملعاfير 
 ªهللا تعا? سو� �ما� عا¢ �لغيب. غ9 ,,
بر*ته   w&عبا عن   Ãلدفا� بنفسه  يتو? 
عندهم  ما  بتقدمي  ¯م  �يسمح  �لكاملة 
 u ينفعهم ,� ينفع غ9هم �مما ميكن ,

Ûفيف جر�ئمهم ,� تعظيم حسناִדم.
,ما قوله تعا? ﴿فمنهم شقي �سعيد﴾ 
 ?A لشقي هو من ليس فيه ميل� �فاعلم ,
�خل9 �ال يتأثر قلبه من &��عيه. ��لسعيد 
تكلف  &�منا  بطبعه  �خل9   ?A مييل  من 
ُيكَر�   ªسو �ليو�  fلك   u�  .lيا	  �,
ُيخذ�   ªسو� Aميانه   Xلصد �لسعيد 

�لشقيُّ �ُيها�.

﴿َفَأمَّا �لَِّذيَن َشُقو� َفِفي �لنَّاِ
 َلُهْم ِفيَها 

َ�ِفFٌ َ+َشِهيٌق﴾ (هو&: ١٠٧)

:Dلكلما� Eشر
 tَخر, �¬ف�9ً:  َ¬فًر�  يزفر  ¬َفَر  ¬ف9: 
A wياw؛ �¬فرD �لنا	: ُسمع  نَفَسه بعد مدِّ
 �ُ�, �لد�هيُة؛  ��لزف9:  لتوقُّدها.   Dصو

صوD �حلما	 (�ألقر�).
يشهـق  �لرجل  شهق  شهيـق: 
 .w	صـد  u  lُلبكا� تر&ََّ&  شهـيًقا: 
صوته.  ~خر  �حلمـا	:  �شهيُق 

(�ألقر�).

 :Fلتفسـ�
لقد شّبه �لقر~� هنا �لكفا	 باحلما	. �قد 
fكر ,حَد ,سبا� هذ� �لتشبيه u موضٍع 
~خر منه بأنه كما ال ميكن للحما	 ,� 
 ،wظهر على  �لكتب  «مل  عاملًا  يص9 
بل  يبقى *اً	� كما هو، كذلك حا� 
�ملعرضني عن �حلق، فإµم 	غم علومهم 
�لظاهر�، يبقو� 7ر�مني متامÑ من �ملعرفة 

��لر�حانية �حلقيقيتني.
,نه  بغبائه،كما  مشهو	  �حلما	   �A  Ç
﴿كأµم  تعا?  قوله  �فق  جبا�  حيو�� 
ُحُمٌر مستنفرٌ� فرDَّ من قْسو	ٍ�﴾ (�ملّدّثر: 
 .Ñ,يض 	٥١ �٥٢). �هذ� هو حا� �لكفا
 �, أل&	كنا  �لنظر  ,معّنا  لو  ,ننا  ��حلق 
هذين �ألمرين ميّثال� ,كk عائق u سبيل 
Aميا� �لنا». fلك Aما ,µم ال ينتفعو� مبا 
بسبب   ª	معا� علو�  من  Aليهم  يقّد� 
يقبلو� �حلق  *قهم �غبائهم ,� ,µم ال 
�قد �ستيقنته ,نفسهم خوفÑ من �جلّبا	ين 
من �لقو�. �u كلتا �لصو	تني يؤكد�� 

شَبَههم باحلما	.
�شهيق﴾  ¬ف9  فيها  ﴿¯م  تعا?  �قوله 
تصد	   ªسو  Dألصو��  wهذ  �, يؤكد 
من  فاتضح  �جلحيم.   u يدخلو�  عمن 
fلك ,� �آلياD �ل{ يبد� منها ,� �جلحيم 
هي �ل{ سوª ُتحد� هذw �ألصو�A Dمنا 
 ªسو Dألصو�� wهذ �معناها �حلقيقي ,
تصد	 نتيجة بكاl ,هل �لنا	 �عويلـهم.


