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﴿َ	�هللا َجَعَل َلُكْم ِمْن َ�ْنُفِسُكْم َ�ْ�َ	�ًجا 

َ	َجَعَل َلُكْم ِمْن َ�ْ�َ	�ِجُكْم َبِنَني َ	َحَفَدً� 

َ�َفِباْلَباِطِل  يَِّباِ$  �لطَّ ِمَن  َ	َ,َ�َقُكْم 

َيْكُفُر	َ-﴾  ُهْم  �هللا  َ	ِبِنْعَمِة  ُيْؤِمُنوَ- 
(�لنحل ٧٣)

شر6 �لكلما$:  
�نُفسكم: �ألنفس ©ُع �لنْفس. �نفُس 

�لشيj: عيُنه (�e X�ُته) (�ألقر�).
�خلا�8ُ؛  �هو:  �حلافد  ©ُع  حَفد�: 

�لناصُر؛ �لتابُع؛ �لُد �لولِد (�ألقر�).
�لباطل: ضدُّ �حلق (�ألقر�).

�لتفسـ8: 
�بطر¦ ش¢  عديد%  �يا�   sمن خال
ما -�s �هللا تعاE يؤكد ضر��َ% �مرين 
�ا نز�s �لوحي �نفي �لشر� تأكيًد� 
يكشف � كال من �ملوضوعني �ثيق 
يدعم  �لو�حد   �� باآلخر،  �لصلة 
 �آلخَر؛ حيث بّين �هللا تعاE �نه بد�
فتا�   xمبر  �إلنسا يصا�  �لوحي 
�لتوحيد  مقتضى  من   �� كالشر�، 
عباَ�}؛   Eتعا �هللا   Xيهد  � �لكامل 

�فيما يلي بيا eلك. 
فكيف  ��حًد�  [لـًها  �إلله   كا  �e]
ميكن � يتر� �مر هد�ية �لعبا� > يد 
غa}. نعم، لو كا هنا� �كثر من [له 
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لتر� �لو�حُد مهمَة �zد�ية لآلخر مثلما 
يفعل �لو�لد� فيما يتعلق بتربية �أل�ال� 
�أل8،  على  �حياًنا  �أل�  يعتمد  حيث 
��دh �لعكس �حياًنا �خر�. �لكن 
ما ��8 �خلالق ��ملالك ��حًد� فإE من 
 Eيتو يوكل �مر �zد�؟ [نه ال بد �

بنفسه هد�ية �لنا�. 
 ،sلكما� يقتضي  �لتوحيد   � كما 
�لكن خلق �لنا� بد� هد� �غايٍة 
�لتوحيد،  عقيد%  مع   x�تتعا منقصٌة 
لغاية  [ال  ُيخَلق   µ  �إلنسا  كا  �eفإ
فال بد له من حيا% بعد �ملو�، �بالتا^ 
 Eمنهج من عند �هللا تعا sال بد من نز�
تلك   < للعيش  صاًحلا   �إلنسا �عل 
فقد  eلك  �جل  �من  �خلالد%.  �حليا% 
��لة  �لسابقة  �آليا�   < � �هللا  سا¦ 

ش¢ على �حليا% بعد �ملو�.
 لقد eكر �هللا تعاE موضوعي �لتوحيد 
�بطر¦  باستمر��   Xلسما��  Xدz��
�تلفة ¶يث يدعم �حُد�ا �آلخَر، مما 
-�� �لبيا قوً% ���عة ¶يث �تضح متاًما 
 ��كا �لعاµ �لر�حاª يشّد بعضها �
 Xملا��  µلعا� �جر�8ُ  تشّد  كما  بعًضا 
��يَت �جدَ�  بعًضا. �حيثما  بعُضها 

حقيقًة ��حدً% �نظاًما ��حًد�.
�> هذ} �آلية �يًضا عا� �حلديث مر% 
نّبه  �لتوحيد، حيث  تأكيد   E] �خر� 
 sملا� �عتيا� �لنا� �حتكاَ� � Eهللا تعا�

��حلكم يدs على �مرين:
�ألمر �أل�s - �هو ما قد سبق بيانه - 
 �إلنسا َيكر} بفطرته � ُيشر� > �
�مو�له �سلطته �حًد� هو حتت حكمه، 
َل من ِقبل  �لذلك يتطلب �ألمر �لتدخُّ
�لفاسد  �لنظا8  هذ�  تغّير  خا�جية  قو% 
�لبشر   Xَتسا� مبد�  على  يقو8  بنظا8 

�يضمن للجميع حقوقهم. 
��لثاª هو توحيد �لبا�¸، حيث يذّكر 
�هللا تعاE �إلنساَ �نه حني vّوله نعمًة 
كما  zا،  �ملحد�%  مبلكيته  �يًضا  يسّلم 
��ال�}   E] بشأ�ا  حقوقه   sنتقا� �يز 
 aحني يريد نقل خ بالو��ثة؛ ��إلنسا
�مو�له، �لI هي > �لو�قع منحة [zية، 
فال مينحها [ال أل�ال�}، كما ال يعطي 
�مالكه  يعطو�   �  < �حلقَّ  �آلخرين 
؛ فما zذ� �إلنسا يقع > �jمن يشا
�لباطل.. �X > �لشر�، �يصبح ناكًر� 
هذ�  �صل  �كيف  �ما  �؟  لنعمه 
ال >  �لنكر� لنعم �هللا فقد eُكر مفصَّ

�آلية �لتالية.

﴿َ	َيْعُبُد	َ- ِمْن ُ?	ِ- �هللا َما َال َيْمِلُك 

َ	�ْألَْ,ِ@  َماَ	�ِ$  �لسَّ ِمَن  ِ,ْ�ًقا  َلُهْم 

َشْيًئا َ	َال َيْسَتِطيُعوَ-﴾ (�لنحل ٧٤)

�لتفسـ8:

¶قهم  سّلمنا  قد  [ننا   Eتعا �هللا   sيقو
�سلطتهم  �مو�َلهم  �نقِلهم  �لو��ثة   <
صلة  على  هو  ملن   �� ��ال�هم   E]
ֲדم، �لكنهم يرّ�� على صنيعنا هذ� 
بأ�م مينحو - > -عمهم - سلطَتنا 
�ُحكَمنا ملن µ نعطه [ياها �� ال نريد 
�مو�zم �عقا��ִדم هذ}    نعطيه. [�
�[منا  �حلقيقة،   < zم  ِملًكا  ليست 
zم  مننح  eلك  �مع  منا،  منحة  هي 
 حق �لتصر� فيها كما �لو zم ��
 ، فكيف ال يكو�jيعطوها من يشا
لنا ºن [eً� حرية �لتصر� > �مر �يننا، 
¶يث جنعل َمن يشاj من عبا�نا ���ًثا 

للدين.
 � �آلية  تعاE > هذ}  �هللا  �شا�  كما 
 أل �يًضا،  �ألمم  �قي  يوقف  �لشر� 
عن  �هتماَمه  يصر�  عندما  �ملشر� 
ضرًّ�  �ال  نفًعا  له  ميلك  ال  ما   E] �هللا 
�[منا  [ليه،  �لتوسل  من  ينتفع  ال  فإنه 
 E] يتوسل  µ e] تأكيد؛  يتضر� بكل 
 � على  قا�ً��  بالفعل   كا  Xلذ� �هللا 
�بالتا^  �نو�عها؛  بكل  �لنعم  يعطيه 
يتوقف �لرقي �لعقلي ��ًما لد� �ألمم 
 aهم «لل كبaملشركة، �يصا� تفك�
�لكن  �لدين.  بأمو�  يتعلق  فيما   � جدًّ
�لتقد8  �لوثنية ال تز�s حتر-   aألمم غ�
عقليًّا - �غم �ºر�فها عن �حلق - أل�ا 
ال تفتأ تفكر > تلك �لذ�� �لI هي 
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منبع �لقو� كلها، فتصيب شيًئا من 
�حلقائق من حني آلخر �غم حرما�ا 

من �لوحي ��إلzا8.  

﴿َفَال َتْضِرُبو� هللا �ْألَْمَثاEِ Fَ-َّ �هللا 
َيْعَلُم َ	َ�ْنُتْم َال َتْعَلُموَ-﴾ (�لنحل 

(٧٥

�لتفسـ8:
�X ال تسعو� لسّن �لقو�نني عما vص 
لكم  علَم  ال   e]  ،Eتعا �لبا�¸   ��e
�لذX سو�  فهو  �؛  قد�ته  بسعة 
 jلدينية َمن يشا� مينح بنفسه �لسلطَة 
�سو�   ،jيشا ما  �بقد�  عبا�}  من 
يهبها للذين ير�هم كأ�ال� ��حانيني 

له نظًر� [E [خالصهم �تفانيهم.
علًما �نه > لغة �لوحي قد ¿ِّي بعض 
 sقو �مثالـه   � هللا   jًبنا�  jألنبيا�
"فاeهبو�  للحو��يني:   � �ملسيح 
�عمِّد�هم  �ألمم،  ©يَع  �َتْلِمذ�� 
�لقد�"  ��لر�]  ��البن  باسم �أل� 
(م¢ ٢٨: ١٩). فكلمة "�البن" هنا 
 �هللا تعاE قد �صطفى �ملسيح � gتع

.Xًثا للملكو� �لسما��جَعله ���
�قد �شا� �لقر� �لكرمي [E هذ� �ملع� 
�لًد�  �لر�ُن  �Äذ  ﴿�قالو�  قوله   <
 :jألنبيا�) ﴾سبحانه بل عباٌ� مكَرمو
٢٧).. �v Xطئ �ملشركو > قوzم 

بأ �هللا �Äذ �لًد� له > �حلقيقة، بل 
هم  [منا  له   jًبنا� �هللا  يسميهم  �لذين 
�لتسمية  ֲדذ}  �ملقصو�  �[منا  عبا�}، 
�لكن  �يكرمهم.  �بهم  �هللا   �
 يغتّر� �جلاهلني  بعض   � �ملؤسف 
�هللا  عبا�   �يعت�� �أللقا�  ֲדذ} 
�ملتو�ضعني �بناj له حقًّا، بينما يهّب 
 < بعُض �ألغبياj �آلخرين �يطعنو

هذ} �أل¿اj ��أللقا�.
�قد بني �هللا تعاE بقوله ﴿[ �هللا يعَلم 
 ما يستخدمه �  ﴾تعَلمو ��نتم ال 
فإنه  �كلما�  �لقا�  من   � �هللا 
ال   Iل� �حلقائق  بعض   E] يرمز 
�ألخر�،  �إلzية  �لصفا�  مع   Æتتنا
 تستخدمو  jألغبيا� �يها  �لكنكم 
 sيد  Xلذ� �ملع�   < �أللقا�  تلك 
ما  ميّت  ال   e] �ملطلق،  على جهلكم 
تقولونه [E �حلقيقة بصلة بتاًتا. �على 
سبيل �ملثاs حني يطلق �هللا على عبد 
به  يقصد  فإمنا  �هللا"  "�بن  عبا�}  من 
�إلشا�% [E حبه �لشديد لذلك �لعبد 
�بًنا  يعت�}  �ملشر�  �لكن  �لطاهر، 
هذ}   sِّو� �هكذ�   Eتعا هللا  حقيقًيا 
 E] لر� ��لعبد� �لطاهر% بني  �لصلَة 
 ��e E] %jصلة ما�ية، مما ميّثل [سا
 شأ من  �ّط  كما   ،Eتعا �لبا�¸ 
باعتقا�هم  أل�م  �ملكَرمني؛   jهؤال
 Iل� �حلقيقية  عظمتهم   ينكر� هذ� 

حصلت zم مبعرفة �هللا ��لتضحية > 
 Iل� �ملا�ية  �لعظمة  �ما   ،Eتعا سبيله 
ال  كما  موهومة  فهي  [ليهم  يعز��ا 
تسا�X �ما8 �لعظمة �لر�حانية شيًئا.

﴿َضَرMَ ��هللا َمَثًال َعْبًد� َمْمُلوًكا َال 

َيْقِدُ, َعَلى َشْيQٍ َ	َمْن َ,َ�ْقَناOُ ِمنَّا ِ,ْ�ًقا 

َحَسًنا َفُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه ِسرًّ� َ	َجْهًر� َهْل 

َال  َ�ْكَثُرُهْم  َبْل  هللا  �ْلَحْمُد  َيْسَتُو	َ- 

َيْعَلُموَ-﴾ (�لنحل ٧٦)   

�لتفسـ8:
 لقد نّبه �هللا تعاE > �آلية �لسالفة �
 Xيقف عند �حلد �لذ � على �إلنسا
�د�} �هللا تعاE > �ألمو� �لر�حانية 
بعيًد�  به  �تنحر�  قدُمه   sّال ستز]�
�هللا  �خ�  كما  �لصو��،  جا�%  عن 
يريد  حني  �نه  �لسالفة  �آلية   <  �
�ملحبوبني �يطلق  تكرمي بعض عبا�} 
يقصد  فإمنا  عا�ية   aغ  jا¿� عليهم 
 �ملشركو يقصد}  ما  عكس  بذلك 
بإطال¦ تلك �أللقا� على بعض من 
�لوقاته؛ �ما > هذ} �آلية فضر� �هللا 
 :sفقا  jجال �ألمر  يزيد  مثاًال   Eتعا
للجشع  فريسٌة  فيمن هو  فّكرمت  هال 
�أل�ها8  بأصفا�  �مقيد  ��zو� 
��لتقاليد �لقومية شأَ �لعبد �لذX ال 
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يستطيع �ستغالs كفاj�ته كما ينبغي 
 � لغa}.. فهل ميكن  لكونه مملوًكا 
قيو�  من  حر  هو  �من  هو  يتسا�� 
�يستغل  �لقومية،  ��لتقاليد  �أل�ها8 
 ��jكفا� قًو�  من  به  �هللا  حبا}  ما 
سرًّ�  تامة  ¶رية  �إلنسانية  خدمة   <
 sحلا�� شك-  فال  كال.  �عالنية؟ 
 Xلذ� هذ} - � �هللا سيكو > عو
يستغل قو�} �ملوهوبة من عند} � > 
 خدمة عبا�}؛ �بالتا^ ال بد � يكو

�لنجا] حليفه هو.
 � Éشخص �لن E] %�شا] sهذ� �ملثا�
 حيث �خ� �هللا � هذ� هو �إلنسا
 ،Eنعم �هللا تعا hير �لذX بإمكانه �
�مهما �ستعمل �هللا تعاE > حقه من 
كلما� �ملد] ��لتكرمي فهو �حق ֲדا 

��هلها.   
�قد �شا� ֲדذ� �ملثاs �يًضا [E �نكم 
ال تشركو فيما خّوs �هللا لكم من 
نعم [ال ��الَ�كم �ُ�سركم فحسب، 
�©ع   µلعا� ُيشر�   � +مًد�  �لكن 
 فنجاحه مضمو تعاE؛  �هللا  نعم   <

�فشلكم �كيد.
﴿سرًّ�   Eتعا قوله   aتفس �ميكن 

�جهًر�﴾  بثالثة ��جه هي:
لإلنسانية   Xيسد  � +مًد�   �  -١
 jخدمًة خفية ال ير�ها �لنا� كالدعا
��الستغفا� zم، كما vدمهم خدمة 

ظاهر% جلية مثل �خالقه � �لفاضلة 
�لI كا يعاملهم ֲדا ��لI قد �شا�� 
عنها  �هللا  �لسيد% خد�ة �ضي  [ليها 
ما  ��هللا  "كال،   :aلشه� قوzا   <
ُيخزيك �ُهللا �بًد�. [نك لتِصل �لرِحَم، 
�ملعد�8َ،  �ُتكسب   ، �لَكلَّ �حتِمل 
نو�ئب  على  �ُتعني  �لضيَف،   Xَتقر�
�لوحي،  كتا�   :X�لبخا�) �حلق." 
با� كيف كا بدj �لوحي). ��ملر�� 
�نك  �ملعد�8"  "�ُتكسب  قوzا  من 
 Iل� �لسامية  �ألخال¦  بتلك  تتحلى 

قد �ختفت من بني �لنا�.  
٢- �نه � يعمل على خدمة �إلنسانية 
نفع   < �سًعا  يّدخر  �ال  �اَ�،  ليَل 

ا �لطر� عن ��حته. �لبشرية غاضًّ
٣- � خدماته � نوعا: نو� هو 
خاٍ� �X ال يقد�} �لناُ� حق قد�} 
عظيمة  خدمة  �نه  مع  [يا}،  جلهلهم 
�نو�  zم؛  �حلق  بتبليغ  كقيامه 
 �يعترفو �لنا�  يقّد�}  باٍ�  ظاهٌر 
به بلسا�م؛ �مثاe sلك � شخًصا 
جاj �لنÉ � �شكا [ليه � �با جهل 
ال ير� له ماله، فخر4 �لنÉ � معه 
من فو�} �َطَرَ¦ على �Ë جهل بابه؛ 
فلما ��� �لنÉَّ � ��قًفا �مامه �صيب 
 e] [ليه  `يئه  يتوقع   µ ألنه   sبالذهو
 :%aح  < فسأله  ��ئًما،  يؤeيه   كا
ما �لذ� X���j؟ فقاs �لنÉ �: هل 

َ�ْعِطه   :sقا نعم.   :sقا ماَله؟  �كلَت 
ماله على �لفو� �ال تؤeِ}. قاs: نعم، 
�هيبًة،  �عًبا  قلبه  ُملَئ  �قد  ��جع 
هذ�  شا�  فلما  ماله.  للغريب   �ّ��
�خل� بني �لقو8 المو� �با جهل قائلني: 
ما  «ال�  تأمرنا   !جباُ يا  �يلك 
�ْيَحكم!   :sفقا +مد!  مع  صنعَت 
��سه  فو¦   ]� [ليه  خرجُت  ��هللا، 
ثائًر�، ما ��يت مثَل  َفْحًال من �إلبل 
�نياِبه لفحٍل قط! ��هللا لو  هامته �ال 
البن  �لنبوية   %aلس�)  gألكل �بيُت 

هشا8: �مُر �أل��شي).
من �ملمكن � تكو �Ìية �Ë جهل 
للبعa مع �لن � É�Ìيَة كشٍف، بيَد 
�قد  قط؛  eلك   E] ُيشر   µ  � �نه 
يكو �بو جهل قد �ختلق من عند} 
قصَة �لبعa �لفحل ليخفي عن -مالئه 
�لرعب �لذX �ستوE عليه لد� قيا8 
�لصو�%  ֲדذ}  �حلق  بتأييد   �  Éلن�

�ملذهلة.
  هذ�، �[ هذ} �آلية تتضمن �يًضا 
�إلشا�% [E ضر��% يو8 �لقيامة؛ eلك 
 بعض حسنا� �إلنسا تبقى خافية �
 �ا-�} � على �لنا� فال يستطيعو
 X�طريقة، فلذ� من �لضر� Xعليها بأ
 يكو هنا� يو8 ُيكشف فيه للنا� �
صاحبها   sينا�  sألعما� هذ}  مثل 

جز�jها.


