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اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي 
التقوى

ِ﴿ َوإذَا أَ َرْدَن أَ ْن
َسقُوا
ُمْتـ َرِفي َها َفـف َ
َو ُل َف َد َّم ْرَن َها
الْق ْ
)17

نُـ ْه ِل َك َقـ ْريَ ًة أَ َم ْرَن
َح َّق َع َلْيـ َها
ِفي َها ف َ
ريا﴾ (اإلسراء
تَ ْد ِم ً

شرح الكلمات:
املتنع ُم ال ُينَع ِمن
ُم َ
رتفيها :املرتَفِّ :
ُ
املرتوك يصنع ما يشاء؛ اجلبّ ُار
تنعمه؛
ُّ
(التاج).
الرجل فِس ًقا وفسوقًا:
فسق ُ
َ
فسقواَ :
وجار عن قصد
أمر هللا؛ عصى َ
َترك َ
خرج عن طريق احلق.
السبيل؛ َ
وفسقت الرطبة عن قشرها :خرجت
َ
(األقرب).
دمرهم وعليهم :أهلكهم
ّ
دمرانّ :
(األقرب).
التفسري:
لقد نبه هللا  هنا أنه يقضي بعذاب
األمم عند فسادها ،فريسل إليهم
رسوالً ينذرهم ابلعذاب ،ولكنهم ال
يص ّدقونه ،بل يرفضونه مستهزئني،
فيأخذهم العذاب.
لقد فسر بعض أعداء اإلسالم قوله
تعاىل ﴿أَ َم ْران ُمْتـ َرفيها ف َف َس ُقوا فيها﴾
تفسريًا خاطئًا ،فقالوا أن القرآن
يعلن هنا أن هللا نفسه أيمر ِعلي َة
القوم من القرية ابرتكاب الفواحش،
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وقال هللا تعاىل ﴿قُ ْل إِ َّن َّ
اللَ ال يَْ ُم ُر
بناء على تفسريهم الواقع ،وإمنا على علمهم الناقص.
فريتكبوهنا؛ مث ً
اخلاطئ هذا يعرتض هؤالء :كيف إن ما يقوله القرآن الكرمي هو أن هللا ابلْ َف ْح َشا ِء ﴾ (األعراف)29 :
حيث  املرتَفني ّأوالً على ارتكاب تعاىل يعطي هؤالء املرتفني أوامره  -وابختصار فإن املفهوم احلقيقي لآلية
ّ
طبعا أوامر حسنة ألهنا منه  هو أن هللا تعاىل عندما يريد إهالك
الفواحش ،مث يعذهبم؟ فهذا خالف وهي ً
 ولكنهم يفسقون أي يعصون أوامره قوم أيمرهم بعمل الصاحلات بواسطةَّصفة!
العدل والن َ
احلق أن تفسري هؤالء الطاعنني  .مع العلم أن املفعول الثاين لفعل رسول يبعث فيهم ،ولكنهم بدالً من
عصيان
ظاهرا أن ينتفعوا هبذا اإلنذار يزدادون
متاما ،إذ لو أخذان ﴿أَ َم ْران﴾ حمذوف هنا لكونه
ً
املغرضني ابطل ً
ً
ألوامره  ،فيُهلكهم.
بتفسريهم ألصبحت هذه
وباختصار فإن المفهوم الحقيقي لآلية هو
ـلما أن ق ـ ـوله تع ـ ـ ـ ــاىل
مدحا للمرتَفني،
اجلملة
ً
عـــــ ً
ألهنا ستعين أن هللا  أن الله تعالى عندما يريد إهالك قوم يأمرهم ﴿أَ َم ْرَن ُمْتـ َرفِ َيها﴾ ال يعين
أيمرهم ابرتكاب الفواحش ،بعمل الصالحات بواسطة رسول يبعث فيهم ،أنه تعاىل أيمر األثرايء منهم
ولكنهم يعصون أمر هللا هذا ولكنهم بد ً
ال من أن ينتفعوا بهذا اإلنذار فحسب ،ذلك ألن من
فيهلكهم.
﴿فسقوا﴾ تعين يزدادون عصيانًا ألوامره ُ ،
معاين املرتَف :الذي يصنع
 ًعلما أن َ
ما يشاء وال ُينَع ،وهذا
عصوا  -وكأهنم رغم حث
َ
مجيعا ،األثرايء
هللا هلم على الفواحش ال يرتكبوهنا ،بّيـنًا ،وهو فعل اخلريات.
ُ
وحذف أحد املعىن يشمل اآلمثني ً
صالحا من ذي املفعولني أو كليهما جائز يف العربية يف منهم والفقراء على حد سواء.
أكثر
ً
بل يصبحون َ
وقد يكون املراد أن أَ ْم َران هذا يكون
قبل! وهذا املعىن ابطل ابلبداهة ،ألن مثل هذه املناسبات.
عاما يف احلقيقة ،فريفضه املرتَفون
بي،
أمرا ًّ
هذه اآلية جاءت يف حمل اللوم على لقد قلت إن احملذوف هنا ظاهر ٌّ
ً
ألن القرآن الكرمي قد أكد مرة بعد أي اجلبابرة البُغاة منهم ،بينما يقبَله
املرتفني.
فسرانها أبن هللا  حيث املرتَفني أخرى أن هللا  ال أيمر إال ابخلري ،الصلحاء من بينهم؛ ونظريه يف القرآن
ولو ّ
على الفواحش فريتكبوهنا ،مل تستقم كما صرح هللا تعاىل يف قوله َّ
﴿إن َّ
﴿ما َمَنـ َع َك أَال
اللَ قول هللا تعاىل إلبليس َ
ابلع ْد ِل واإلحسا ِن وإِيتا ِء ذي تَ ْس ُج َد إِ ْذ أَ َم ْرتُك﴾ (األعراف،)13:
﴿فسقوا﴾ يف السياق ،ألهنم ما
ُ
أيم ُر َ
كلمة َ
داموا ارتكبوا الفواحش أبمر هللا تعاىل ال ُق ْرىب ويَ َنهى عن الفحشا ِء و َ
موج ًها
املنك ِر مع أن أمر السجود مل يكن َّ
غي يَ ِع ُظكم لعلّكم تَ َّ
عاما
ذكرون﴾ إليه بشكل خاص ،بل كان ًّ
يعصوه  ،بل والبَ ِ
فلم يفسقوا أي مل ُ
متاما أييت
أطاعوه.
(النحل ..)91 :أي أنه تعاىل أيمر يشمله مع غريه .وهكذا ً
القوم
فثبت أن تفسريهم هذا دليل على ابلعدل واإلحسان وكذلك ابخلريِ كل نيب أبحكام هللا اليت ّ
ختص َ
جهلهم ابللغة العربية ،وال يَ ِرُد الذي ال ميكن أن يفكر صاحبُه يف كله ،فيؤمن هبا املؤمنون ،ويكفر هبا
الكافرون.
االعرتاض على القرآن الكرمي يف اجلزاء عليه.
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أما «القرية» فلم تَ ِرْد هنا مبفهومها
العام ،بل جاءت مبعىن «أُّم القرى»..
كزا لدعوة
أي القري ُة اليت خيتارها هللا مر ً
نبيه املبعوث يف ذلك العصر؛ كما
﴿وَما َكا َن َربُّ َك ُم ْهلِ َك
قال هللا تعاىل َ
الْ ُق َرى َح َّت َيـْبـ َع َث ِف أُ ِّم َها َر ُسوال﴾
(القصص)60:
ُر ِ
﴿وَك ْم أَ ْهل ْ
ون ِم ْن بَـ ْع ِد
َ
َكنَا ِم َن الْق ُ
وح َوَكفَى بِ َربِّ َك بِ ُذنُ ِ
ريا
نُ ٍ
وب ِعبَا ِد ِه َخبِ ً
ريا ﴾ (اإلسراء )18
بَ ِص ً
شرح الكلمات:
مجع قرٍن ،وهلا عدة معا ٍن
القرونُ :
منهاُّ :
كل أمة هلكت فلم يبق منها
أهل زمان
الوقت من الزمان؛ ُ
أحد؛ ُ
واحد؛ أُم ٌة بعد أُمة .وقرُن الشيطان
قوتُه
وقرانؤه :أُّمته املتّبعون لرأيه ،أو ّ
انتشاره وتسلُّ ُطه (األقرب).
و ُ
التفسري:
يقول هللا تعاىل إنكم ستجدون أمثلة
كثرية على بعث رسول إىل كل أمة
على مر الدهور منذ عصر نوح حىت
اليوم .
وقوله تعاىل ﴿وَك َفى بِ َربِّ َك بِ ُذنُ ِ
وب
ِعبَا ِد ِه َخبِريًا بَ ِصريًا﴾ يعين أنه ال يليق
ابهلل اخلبري البصري أن يلتزم الصمت
التقوى

وهو يرى عبا َده يف الضالل اتئهني!!
وهذه اجلملة أيضًا تبطل زعم أولئك
اجلاهلني الذين قالوا أن اآلية السابقة
تعين أن هللا يدفع العبا َد إىل غشيان
صرح هللا
املعاصي مث يعذهبم! فقد ّ
الناس آمثني فيأمرهم
تعاىل هنا أنه يرى َ
ابلكف عنها ،وليس أنه هو الذي
يدفعهم إىل ارتكاب اآلاثم.
ان يُرِي ُد ال َْع ِ
اج َل َة َع َّج ْلنَا لَ ُه
﴿م ْن َك َ
َ
ِفي َها َما نَ َش ُاء لِ َم ْن نُرِي ُد ُثَّ َج َع ْلنَا لَ ُه
ورا﴾
َّم يَ ْص َل َها َم ْذ ُم ً
وما َم ْد ُح ً
َج َهن َ
()19
شرح الكلمات:
العاجلةَِ :
أسرَع.
الرجل:
عجل
ُ
َ
العاجل ُة :الدنيا (األقرب) .وقوله
﴿م ْن َكا َن يُرِي ُد ال َْع ِ
اجلَ َة ﴾..أي
َ
اض الدنيوية (املفردات).
األعر َ
دار العقاب بعد املوت
جهنمُ :
(األقرب).
طرده؛
دحره ُ
مدحوراَ :
ً
يدحر ُد ً
حوراَ :
أبع َده؛ دفَعه (األقرب).
التفسري:
لقد نبه هللا تعاىل اإلنسا َن هنا أن ال
يطمع يف املنفعة العاجلة ،بل يطمح
إىل ما هو مبارك وإن كان آجال.

كما نصح  اإلنسا َن أال َيـ ُع ّد
ِ
فضل هللا
الرتقيات املادية وحدها
َ
بعض األمم الرقي
تعاىل إنه مينح َ
ال
أحيان ،ولكنه ال يكون دلي ً
املادي ً
على رضاه ،ألن الرقي املادي ال يُعترب
ال ورضو ًان من هللا إال إذا صحبه
فض ً
أيضا.
الرقي الروحاين ً
ُّ
﴿وَم ْن أَ َرا َد َْ
ال ِخ َرَة َو َس َعى لََا َس ْعَيـ َها
َ
ان َس ْعُيـ ُه ْم
َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن َفأُولَئِ َك َك َ
ورا﴾ ()20
َم ْش ُك ً
التفسري:
إن ضمري املؤنث يف ﴿سعيها﴾
راجع إىل اآلخرة ،واملعىن :أهنم يسعون
لآلخرة السعي املناسب للفوز هبا .وقد
أشار هللا  بذلك إىل أنه لن ينفع
أح ًدا يف اآلخرة السعي العادي ،وإمنا
ينفعه من السعي ما يتالءم ومتطلبات
الفوز ابآلخرة.
مؤمن﴾ إىل
كما نبّه  بقوله ﴿وهو ٌ
أن الفوز يف احلياة اآلخرة إمنا أساسه
طهارة القلب .ذلك أن األعمال
الدنيوية تنفع صاحبها يف الدنيا
أيضا ،ولكن يف
ً
أحيان بدون اإلميان ً
اآلخرة لن ينفع اإلنسان من أعماله
إال ما صدر عن إميان صادق ،ألن
«مشكورا» هنا يعين مقبوال ،أي لن
ً
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يقبَل عند هللا إال العمل الذي معه
إميان.
علما أن قوله تعاىل ﴿وهو مؤمن﴾
ً
ال يعين أنه ال يُقبَل العمل احلسن
أب ًدا إال من املؤمن ،وإمنا املراد أن
الذي يعمل العمل احلسن مؤمنًا جبزاء
اآلخرة سينال اجلزاء عليه هنالك ،أما
الذي يعمل العمل احلسن غريَ مؤمن
جبزاء اآلخرة فينال جزاءه عليه يف هذه
الدنيا نفسها.
ُ
﴿ك ًّل ُنِ ُّد َه ُؤَل ِء َو َه ُؤَل ِء ِم ْن َع َطا ِء
ورا ﴾
َربِّ َك َوَما َك َ
ان َع َط ُاء َربِّ َك َْم ُظ ً
()21
شرح الكلمات:
أمده؛ أمهلَه؛ َّ
ُنِ ّدَّ :
أمد أجلَهَّ :
أخره.
أمد اجلن َد :نصرهم جبماعةَّ .
َّ
فالن
أمد ً
مبال :أعطاه؛ أعانَه وأغاثَه (األقرب).

َ
الرتقيات املادية وحدها
اإلنسان أال َي ُع ّد
كام نصح 
ِ
َ
فضل الله تعاىل ،إنه مينح َ
بعض األمم الرقي املادي أحيا ًنا،
ولكنه ال يكون دلي ًال عىل رضاه ،ألن الرقي املادي ال ُيعترب
الرقي الروحاين ً
أيضا.
فض ًال ورضوا ًنا من الله إال إذا صحبه ُّ

احملرُم ،ومنه
حمظورا :احملظور:
املمنوع َّ
ُ
ً
﴿وَما َكا َن َع َط ُاء َربِّ َك
يف القرآن َ
مقصورا على طائفة
ورا﴾ ،وقيل:
ً
َْم ُظ ً
الشيء إذا
دون أخرىِ ،من َح َظ َر
َ
حازه لنفسه خاصة (األقرب).
التفسري:
لقد أزال هللا تعاىل هنا الشبهة اليت
قد تتولد لدى قراءة اآلية السالفة،
إذ قد يظن البعض أن غري املؤمن

لن ينال أي جزاء على حسناته؛
صرح هللا  هنا أن النصرة
لذا ّ
اإلهلية نوعان :النوع األول ال خيتص
ابلدين واإلميان بل هو عام؛ فكل
ال ويسعى هلدف ينال
من يعمل عم ً
مثرة جهوده ،سواء أكان هندوسيًّا أو
مسلما أو مسيحيًّا أو ًّ
يهودي أو غري
ً
ذلك .والنوع اآلخر من النصرة اإلهلية
خاص ابلدين ،ويتلقاه املؤمن دون
الكافر.

رصح الله  هنا أن
قد يظن البعض أن غري املؤمن لن ينال أي جزاء عىل حسناته؛ لذا ّ
النرصة اإللهية نوعان :النوع األول ال يختص بالدين واإلميان بل هو عام؛ فكل من يعمل
عم ًال ويسعى لهدف ينال مثرة جهوده ،سواء أكان هندوس ًّيا أو ً
مسلم أو مسيح ًّيا أو يهود ًّيا
أو غري ذلك .والنوع اآلخر من النرصة اإللهية خاص بالدين ،ويتلقاه املؤمن دون الكافر.
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