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التقوى

 حضرg مر]� بشN �لدين �مو: ��د
�ملصلح �ملوعو: �

�خلليفة �لثاW حلضرg �ملسيح �ملوعو: ��إلما� �ملهد6 �

من :���:

في 
حا� �لقر��

(سو�g �لنحل)
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َطيِِّبني  �ْلَمَالِئَكُة  َتَتَوفَّاُهُم  ﴿�لَِّذيَن 

َيُقوُلوَ+ َسَالٌ' َعَلْيُكُم �ْ$ُخُلو� �ْلَجنََّة 

ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَ+﴾ (٣٣) 

شر1 �لكلما0: 
�لتسليم؛  من  �سٌم  �لسالُ�  سال': 
�سٌم  ��لطاعة؛  لالنقيا:  �الستسالُ� 
�لنقص  من  لسالمته  �هللا  ��ا�  من 

��لعيب ��لفنا� (�ألقر\).

�لتفسـ4: 
�لذين  �لقو�  ��لئك  هم  �ملتقو� 
�لنفو�..  طيِّبو  �هم   Mملو� يأتيهم 
�6 يكونو� عندها بريئني من كل ما 
 Zهو عيب �نقيصة، �متحّلني بأنو�
��قي  �صفا�   Bصد من  �ملحاسن 
�منا� �عز� �Sّة. (��جع للمزيد عن 
 ٢٥ �� ٢٧ Mآليا� Nَ(طيبني) تفس

من سو�g �بر�هيم).
سـال�  ﴿يقـولو�  تعا�  �قوله 
عليكم﴾.. �6 �� �لكفا� سيتمنو� 
��ما  لَيسَلمو�،  �لصلح  عقد  عندئذ 
�ملالئكة  يستقبلهم  فسو�  �ملؤمنو� 

قائلني: سال� عليكم.
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﴿َهْل َيْنُظُر?َ+ ِ<الَّ َ>ْ+ َتْأِتَيُهُم �ْلَمَالِئَكُة 
َيْأِتَي َ>ْمُر Cَبَِّك َكَذِلَك َفَعَل �لَِّذيَن   ?ْ<َ
ِمْن َقْبِلِهْم َ?َما َظَلَمُهُم �هللا َ?َلِكْن َكاُنو� 

َ>ْنُفَسُهْم َيْظِلُموَ+﴾ (٣٤) 

�لتفسـ4:
�لكفا�  ُ�عطَيها   Kل� �ملهلة   gفتر  �� 6�
�لعذ�\،  �ال  ينتظرهم  فال  �نتهت،  قد 
فر:6  عذ�\  نوعني:  من  �سيكو� 
سيحل بأفر�: معينني، �قد ُ�شN �ليه 	 
�تيا� �ملالئكة يد7  �آلية �لسابقة، أل� 
على �لعذ�\ �لفر:6؛ �ثانيهما عذ�\ 
بقوله  �ليه   gإلشا�� متت  �قد  قومي، 

تعا�: ﴿�� يأ¯ �مُر �بك﴾.
�قوله � ﴿�ما ظَلمهم �هللا﴾ يع° �� 
�لكفا� �لذين خلو� من قبل قد �ستوجبو� 
�لعذ�\ جّر�َ� �عماfم، �ما :�� هؤال� 
�يًضا يسلكو� مسلكهم �خلاطئ، فلن 

يضر�� �لن�، بل �نفسهم يظلمو�.

 Jََحا?َ َعِمُلو�  َما  َسيَِّئا0ُ  ﴿َفَأَصاَبُهْم 

ِبِهْم َما َكاُنو� ِبِه َيْسَتْهِزُئوَ+﴾ (٣٥)

شر1 �لكلما0: 
حاJ: حاBَ به: �حا² (�ألقر\).

يستهزئو+: �ستهز�: هَز� �6 سِخر منه 
(�ألقر\).

�لتفسـ4: 
هو  عِملو�﴾  ما   Mُسيئا﴿ من  �ملر�: 
�ضح  لقد  �لوخيمة.  �عماfم  عاقبة 
�لكفا�  يعذ\  ال  �نه  هنا   � �هللا 
fم  wُلقو�  بأعماfم  �م � بل  ظلًما، 
�لعذ�\، أل� �لعذ�\ ليس شيًئا يأ¯ 
طبيعية  نتيجة  هو  ��منا  �خلا�³،  من 

ألعما7 �لشرير.
فلسفة  هنا  �لكرمي  �لقر[�  بّين  لقد 
�لعذ�\ �إلfي، حيث �خ% �� عذ�\ 
�هللا هو �لعذ�\ �لوحيد �لذ6 ال ميكن 
من   eسو� ما  ��ما  عليه،  �العتر�� 
�لنتائج  قبيل  من  ليس  �لذ6  �لعذ�\ 
 Nكث 	لطبيعية فيصبح مثاً�� للطعن �
يعاقب  حينما  فمثًال  �ألحيا�؛  من 
�لقاضي �حد �ملجرمني فقد ير� �لنا� 
�لعقوبة �قسى من جرميته؛ �لكن   ��
 	 �سر�فه  نتيجة  �حد  مير�  حينما 
�ألكل فلن يقو7 �حد عنه �� مرضه 
�كله،  بعقا\ مالئم على سو�  ليس 

نتيجة  يعرفو� �� مرضه  أل� �جلميع 
 �� �ملستحيل  �من  فعل  ملا  طبيعية 

يتجا�] حدe �لطبيعي.
ما  ֲדم   Bحا�﴿ تعا�  قوله  ��ما 
كانو� به يستهزئو�﴾ فقد نّبه به �� 
�نفسهم  �لطاعنني  �لكفا�  هؤال�   ��
�ا �Nيث Kيتعرضو� للمطاعن نفسها �ل
بالكذ\  �موهم  فإ��  �نبيائهم؛  ضد 
 ���� للدنيا،  هم  كذֲדم  �هللا  كشف 
بكشف  َفَضَحهم  باملسا�¶  �ִדموهم 

مسا�ئهم هم.

�هللا   Pََشا َلْو  َ>ْشَرُكو�  �لَِّذيَن   Qََقا?َ﴿

َنْحُن   Pٍَشْي ِمْن  ُ$?ِنِه  ِمْن  َعَبْدَنا  َما 

ِمْن  ُ$?ِنِه  ِمْن  ْمَنا  َ?َال َحرَّ VََباUَُنا  َ?َال 

َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  َفَعَل  َكَذِلَك   Pٍَشْي

َفَهْل َعَلى �لرُُّسِل ِ<الَّ �ْلَبَالWُ �ْلُمِبنيُ﴾ 

(٣٦)

 لقـد وضـح اهللا � هنـا أنـه ال يعـذب الكفار 
ظلًمـا، بل إنهـم بأعماIم 6ُلقون Iـم العذاب، 
ألن العـذاب ليـس شـيًئا يـأR مـن اخلـارج، 
وإمنـا هـو نتيجـة طبيعيـة ألعمـال الشـرير.
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التقوى

�لتفـس4:
لقد صر5 �هللا سبحانه �تعا� من 
شا�  ﴿�لو   gلسو��  eهذ  	 قبل 
 ..(١٠ (�آلية:  �£عني﴾  fد�كم 
ملا�� جعل  �لكفا�:  يفكر  �مبا   6�
 �� ��حلق  �يًضا،   gجائر طرًقا  �هللا 
تفكNهم هذ� ليس 	 �له، أل�م 
 Bلطر�  eهذ �خترعو�  �لذين  هم 
�خلاطئة، �ليس �هللا �، ألنه � 
لو   ��  ،eإلكر��� �جل%  ميا��  ال 
نّفذ مشيئته هو باجل% fد� �لنا� 
£يًعا. ��ما هنا 	 هذe �آلية فقا7 
�لكفا� بالفعل: لو شا� �هللا ما عبدنا 
من :�نه من شي� �ن �ال [باºنا، 
�لكنه � مينعنا من هذ�، فثبت �� 
 eجتا eال �عتر�َ� �ال كر�هيَة عند

�عمالنا �لوثنية.
 gعقيد ¢مل  من  كل   �� �حلق 
خاطئة - سو�� كا� فرً:� �� قوًما 
 Nغ مسلًكا  يسلك   �� بد  ال   -
معقو7 �ما� قوg �أل:لة ��ل%�هني، 
متمسًكا  �حلق  يعا��  ال  ألنه 
 �� فيضطر  �ملبا:¶،  من  مببد� 
تغيN مبدئه مرg بعد �خر�. ففي 
 �� تعا�  �هللا  �خ%  �قم ٢٥  �آلية 
على  يقد���  ال  حني  �لكفا� 
ما  يقولو�:  �حلق  �هل  مو�جهة 
�ليه؟  يدعونا  �لذ6  �لتعليم  قيمة 

�أل�لني!  لألنبيا�  تقليًد�  صنعه  �منا 
بأمرين:  قوfم  على   � �هللا  فرّ: 
��fما ��م ال يقصد�� بذلك �ال 
تشويه �حلقيقة �تضليل �لعامة، لذ� 
لو كا�   �� فال �]� العتر�ضهم؛ 
لأل�لني  تقليد  hر:  �لوحي  هذ� 
 eيقبلو  �� يليق ֲדم  �فال  فحسب، 
طاملا هو حّق �صدB؛ �ثانيهما �نه 
لو كا� صاحب هذ� �لكال� يقّلد 
�ألنبيا� �أل�لني فليعلمو� ��م �يًضا 
�لسابقني؛  �ألنبيا�  �عد��  يقّلد�� 
يأ¯ هؤال�  يأتو� ما  حيث كانو� 
من �عما7 �نشاطاM، �لكنهم � 
ينجحو� 	 مر�ميهم، فكيف ينجح 
فقد  �هكذ�  �هد�فهم؟   	 هؤال� 
قّد� �لقر[� :ليًال عمليًّا على سخافة 
�عتر�ضهم  لو كا�   �� �عتر�ضهم، 
�ألنبيا�  تعاليم  كانت  �لو  معقوال 
hر: تقليد لأل�لني ملا �تبعها �لنا� 

تا�كني �:يا�م �لسابقة.
�لقر[�  بني  �قم ٢٥  �آلية  بعد   ¿
�لكرمي بالتفصيل كيف سيعامل �هللا 

� �ملؤمنني ��لكفا�.
�ن   Kل� �آلية   eهذ  	� ��آل� 
�لقر[�  �ستأنف  تفسNها  بصد: 
�لكفا�  مطاعن  على  �لر:َّ  �لكرمي 
�لرّ:  ملا �عو�  �لكافرين   �� ��خ% 
خيبة   ����� العتر�ضهم  �لد�حض 

موقفهم  غّير��   gلشرير� [ماfم 
�قالو�: كيف ميكن �� يعّذبنا �هللا؟ 
�[باºنا خاطئني عند  ��� كنا �ن 
�هللا فِلم � يصرفنا عما �ن عليه، 
على   gلقد�� منا  يسلب   � �ِلَم 
�ليس  �لوثنية؟  �ألعما7  ��تكا\ 
هو قا:ً��؟ �ير: �هللا على �عتر�ضهم 
سبيل   lهنا كا�  �يقو7:  هذ� 
��حد لذلك �هو �� يأمر �هللا � 
�لنا�،  على  �جل%  مبما�سة   eنبيا��
هؤال�  يقّد�   �� يستحيل  �لكن 
�لكفا� �6َّ ن� - من بني �ألنبيا� 
�لذين هم يؤمنو� ֲדم مثل �بر�هيم 
�لو²، ��لذين ير�� �� معا�ضيهم 
�لناَ�   eََ�ْكَر �لباطل -  كانو� على 
�هللا  يسمح   � فإ��  �إلميا�.  على 
على  �لنا�  ُيكرهو�   �� ألنبيائهم 
�إلميا�.. فكيف يتوقعو� �لك من 
�مد؟ فكما �� �لرسل 	 �ملاضي 
 eنشر�� تعاليمهم بالتبليغ ال باإلكر�

كذلك سيحصل �آل� �يًضا.
بالرغم  �نه،  �ملستغر\  من  �ليس 
من �جو: هذe �آلية �كثN غNها، 
 eو�] �إلكر�Á يعتقد بعض �ملسلمني
��تد�: كي سز�  (�نظر  �لدين؟   	
�سالمي قانو� مني - �6 "عقوبة 
 - �إلسالمي   Zلشر�  	  g:لر�

للمو:�:6: �لعقل �قتل �ملرتد).
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Cَُسوًال  ُ>مٍَّة  ُكلِّ  ِفي  َبَعْثَنا  ﴿َ?َلَقْد 

اُغو0َ  َ>ِ+ ُ�ْعُبُد?� �َهللا َ?�ْجَتِنُبو� �لطَّ

َمْن  َ?ِمْنُهْم  �هللا   aَهَد َمْن  َفِمْنُهْم 

ِفي  َفِس4ُ?�  َالَلُة  �لضَّ َعَلْيِه  َحقَّْت 

َعاِقَبُة  َكاَ+  َكْيَف  َفاْنُظُر?�   eِCَْْأل�

ِبَني﴾ (٣٧) �ْلُمَكذِّ

شر1 �لكلما0:
عنه  بُعد  �جتنَبه:  �جتِنبو�: 

(�ألقر\).
�لكاهُن؛  ؛  متعدٍّ كلُّ  �لطاغو0: 
ضال7؛   ��� كلُّ  �لشيطاُ�؛ 
�ألصناُ�؛ كلُّ  معبو: من :�� �هللا؛ 
َمَرَ:gُ �هل �لكتا\. �£ُعه طو�غيُت 

�طو�Åٍ (�ألقر\).
�لطاغو0: �لساحُر؛ �ملا�ُ: من 
 Nجلّن؛ �لصا�ُ� عن طريق �خل�

.(M�:ملفر�)
َهَدa: هد�e �لطريَق ��ليه �له: بّينه 
َمه،  تقدَّ فالًنا:   �هَد لـه.  �عّرفه 
فرٌ�  يهديها  �خليُل   Mجا� تقو7: 
 �� �هللا   eهد� يتقدمها.   6� �شقر 

�إلميا� �6 ��شدe �ليه (�ألقر\).
شـي�   كل  [خـُر  عاقبـة: 

(�ألقر\).

�لتفسـ4:
 لقد �: �هللا � على طعن �لكفا� 

�ملذكو� من قبل بعدg �جوبة هي:
١- ﴿�لقد َبَعْثنا 	 كلِّ �َمٍة �سوال 
كنتم   ���  6� �َهللا﴾..  �ْعُبُد��   �ِ�َ
مصيبني فيما تقولو� فلما�� :عا كل 
ن� �� �لتوحيد �حا�\ �لشرl؟ لو 
به  �ضي  مما   lلشر�  gعقيد كانت 
�هللا لبعث �سوًال ��حًد� على �ألقل 

.lيدعو �� �لشر
٢- ﴿بعْثنا 	 كل �مة �سوًال﴾.. 
 	  eإلكر��  � �هللا   :��� لو   6�
�لدين ملا كانت هناl حاجة ألكثر 
�سوًال   � لبعث  بل  �سو7،  من 
��حًد� فقط ليهد6 �لناَ� قسًر� �� 
�لكن  �لألبد؛   gحد��  gمر �حلق 
hي� �ألنبيا� �لو�حد تلو �آلخر، �	 
كل �مة، يد7 على �� �لنا� كانو� 
ينحرفو� عن طريق �ألنبيا� مرg بعد 
ِمن  �كثَر  بعَث  تطلََّب  مما   ،��خر
�سو7 ��حد. �لكن لو كا� �جل% 
�ألمو�   Mجر ملا  �إلfية  �خلطة  هو 

على هذ� �ملنو�7.
 6�  ..﴾Mَلطاغو� ﴿��جتِنبو�   -٣
صحبة  باجتنا\  �َمر  ن�  كل   ��
 Nبتعب  �� طاعته..  �عد�  �لشرير 
 Mخر �َمر بأخذ �حلذ� من هجما]
�لشيطا�. فلو كا� �هللا � هو �لذ6 

��آلخرين  موّحدين  �لبعض  جعل 
يأمر   �� ميكن  فكيف  مشركني.. 
كا�  لو  �لطاغوM؟  باجتنا\  �يًضا 
�جلميع متمسكني بدينهم �معتقدهم 
بإكر�e من �هللا تعا� �ليس عن خيا� 
�ألنبيا�  يبعث   �� �حلاجة  فما  منهم 
موحًد�  �ملوحد  فليبَق  إلنذ��هم؛ 
هي   eهذ أل�  مشرًكا   lملشر��

�ملشيئة �إلfية!
�هللا �منهم   �َهَد َمن  ٤- ﴿فمنهم 
 6� �لضاللُة﴾..  عليه  حّقْت  َمن 
فكيف  حقًّا  تزعمو�  ما  كا�  لو 
من  £اعة  ]من  كل   	 خرجت 
 ��� �نه   Çمبع بالن�؟  تؤمن  �لكفا� 
كا� �هللا هو �لذ6 جعلهم من قبل 
مؤمنني؟  صا���  فكيف  كافرين 
فهذe �لشها:g من �لو�قع تد7 :اللة 
��ضحة على �نه تعا� ال ُيكرe �حًد� 

على �لكفر.
فانُظر��  �أل��   	  ��Nَُفِس﴿  -٥
�ملكذِّبني﴾..  عاقبُة  كا�  كيف 
فإ�  ن� هلكو�،  �عد�� كل   ��  6�
كنتم ال تعلمو� فِس��N 	 �أل�� 
�لعا�  لتتأكد�� من �لك؛ أل� كل 
حافل بآثا�هم. فإ�� كا� �هللا تعا� 
هو �لذ6 جعلهم كافرين �� مشركني 
 �� جا]  فكيف  ]عمكم  حسب 
�كرههم  �لذ6  هو  �نه  مع  يعاقبهم 
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على �لكفر؟ فحلو7 �لعذ�\ ֲדم �� 
:7 على شي� فإمنا يد7 على �� �هللا 
تعا� � ُيكرe �حًد� على �لكفر �� 
�لشرl، ��منا �Èذ كلُّ ��حد موقفه 

  .eريته �خيا�y

 

﴿ِ<ْ+ َتْحِرiْ َعَلى ُهَد�ُهْم َفِإ+َّ �َهللا 

ِمْن  َلُهْم  َ?َما  ُيِضلُّ  َمْن   jَيْهِد َال 

َناِصِريَن﴾ (٣٨)

�لتفسـ4: 
 � �لن�   �� ه  موجَّ هنا  �خلطا\ 
��تباِعه، حيث قا7 �هللا � fم: كل 
للكفا�،  �fد�ية  يريد  منكم  ��حد 
�جلميع،  ليهد6  �هللا  ما كا�  �لكن 
ألنه كما ال ُيكرe �حًد� على �لكفر 
�� �لشرl كذلك متاًما ال ُيجِبر �حًد� 
هذ�  أل�  �لتوحيد،   �� �إلميا�  على 
�هو  �ال  �إلميا�  من  �لغر�  ُيبطل 

تطهN �لقلب.
يهد6  ال  �هللا  ﴿فإ�   � قوله  �ما 
 	 Nلضم� فاعلم ��  ُيِضّل﴾..  َمن 
﴾ ال يعو: �� �هللا تعا�، �ال  ﴿ُيِضلُّ

تع° هذe �جلملة �� من ُيضلْله �هللا 
فال يهديه، فهذ� مفهو� خاطئ �قد 
مت �بطاله 	 �آلية �لسابقة، ��منا يعو: 
هذ� �لضمN على (َمن)، ��ملر�: �� 
�هللا تعا� ال يهد6 من يقو� بتضليل 

�آلخرين.
 gَإلشا�� �جلملة   eهذ تتضمن  كما 
�� �� �fد� �منا يتيسر ملن يبحث 
تضليل   	 ي5%  ال  �لذ6  �ما  عنه، 
عن  يبحث   �� له  فأنَّى  �آلخرين 
يغّير  ال  نفسه  هو  �نه  فبما   ،��fد
حالة قلبه فكيف ميكن �� يهتد6؟

ِمن  fم  ﴿�ما   � بقوله  �بّين 
ناصرين﴾ �نه فيما يتعلق باfد� فال 

كل واحـد منكـم يريـد اIدايـة للكفـار، ولكن 
مـا كان اهللا ليهـدي اجلميـع، ألنه كمـا ال ُيكره 
أحـًدا علـى الكفـر أو الشـرك كذلـك متاًما ال 
eُـdِ أحـًدا على اإلميـان أو التوحيـد، ألن هذا 
ُيبطـل الغرض من اإلميـان أال وهو تطه< القلب.

 �ميكن �� ينصر �إلنساَ� �حد سو
سّد��  قد  هؤال�  �لكن  تعا�،  �هللا 
كانو�  فإ��  �إلfية.   gلنجد� با\ 
 ��fد ينالو�  سو�  �م � يظنو� 
باطل. هناl سبيل  تلقائيًّا فهو ظن 
��حد فقط fد�يتهم.. �� ُيسلمو�، 
 	 يدخلو�   �� من  بدًال  �لكنهم 
�سيلًة  �ألصنا�  يعت%��  �إلسال� 
fد�يتهم؛ أل�م  فرصة  فال   ،�للهد
�لباطلة  [fتهم   	 ��غبني  :�مو�  ما 
معرضني عن �هللا � فلن يأ¯ هو 
 Nغ فهي  [fتهم  ��ما  لنجدִדم، 
�بالتا¡  �صال،  جندִדم  على   g�:قا

فال صريخ fم �ال مغيث.

ُكْن كالَنخلة تُرمى باألحجار وتعطي أطيب الثمار




