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التقوى

�ملسلمني  من  كث�  يقر' 
 kلكرمي �ال �ا��  &wلقر�
حناجرهـم.. يقـر'�نه 
�للفظ �كأنه ال   Iبعمو يعت��&  �ال 
يؤمنو&  �كأ¢م  يقر'�نه  [اطبهم، 

ببعضه �يكفر�& ببعض!
�جل:  عز  �حلق  بقو5  فعلو�  فما)� 
بَُّر��  لَِّيدَّ ُمَبا2ٌَ{  (ِلَْيَك   Rَُنَزْلَنا' ﴿ِكَتا7ٌ 

َر ُ'ْ�ُلو� �َألْلَبا7ِ﴾ ؟! wَياِتِه َ�لَِيَتَذكَّ
(& �إلجابة على هذ� �لتسا�5 مؤسفة 
ال  '¢م   () �ألليم،  حلا¤م   Lمظهر�
يتدبر�& wياته �ال يعت��& ֲדا �كأ¢ا 

قصص �'ساط� �أل�لني! 
هذ�  مظاهر  من  بعض  يلي  �فيما 

�حلا5 �ألليم:
-  مير عليهم قو5 �حلق عن �ألنبيا1 
﴿َلَقْد َكاَ& ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرLٌ ألْ�ِلي 

�َألْلَبا7ِ َما َكاَ& َحِديًثا ُيْفَتَرd َ�َلِكن 
َتْصِديَق �لَِّذi َبْيَن َيَدْيِه َ�َتْفِصيَل ُكلَّ 
َشْي1ٍ َ�ُهًدd 2َ�َْحَمًة لَِّقْوIٍ ُيْؤِمُنوَ&﴾، 
فال يتدبر�& قصص �ألنبيا1 �لx تبني 
 Lلبص�� جها�هم لفتح عيو& عميا& 
�(حيا1 موتى �لقلو7، �ال يرتدعو& 
 A) &بعاقبة �ملكذبني ֲדم، فال ينتبهو
حتمية بعثة مبعو� من �هللا ` �د�� 

عليه wبا1هم.. 
�ْلِعَباِ�  َعَلى   Lًَحْسَر ﴿َيا  يقر'�&    -
ِبِه  َكاُنو�  ِ(ال  2َُّسو5ٍ  مِّن  َيْأِتيِهم  َما 
'نفسهم  يعت��&  فال  َيْسَتْهِزُئو&﴾ 
من عبا� �هللا، �Oسبو& 'نه لن يأتيهم 
برسو5، فاستهز�� مبن '2سله �هللا (ماما 
مهديا �مسيحا موعو�� كما �ستهز' 
 aلذين من قبلهم من �ملكذبني، �صد�
�هللا �لعظيم () يقو5: ﴿َكَذِلَك َنْسُلُكُه 

ِفي ُقُلو7ِ �ْلُمْجِرِمَني﴾
-  يقر'�& ﴿َيا َقْوIِ �تَِّبُعو� �ْلُمْرَسِلَني﴾، 
��ملسيح   dملهد�  Iإلما� يتبعو�  فلم 
بأنه مبعو� من  �لذd 'علن  �ملوعو� 
 Rفتر�� (فك  (ال  هذ�   &) �قالو�  �هللا، 
�'عانه عليه �الجنليز، كما قا5 �لذين 
 &ْ)ِ﴿ �لعاملني:  سيد  عن  قبلهم  من  
 Iٌَقْو َعَلْيِه  َ�َ'َعاَنُه   Rُْفَتَر�� ِ(ْفٌك  ِ(ال  َهَذ� 
 () �لعظيم  �هللا   aصد� wَخُر�َ&﴾. 
يقو5 ﴿َكذِلَك قا5َ �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم 

ِمْثَل َقْوِلِهْم َتشاَبَهْت ُقُلوُبُهْم﴾
 ِّI'ُ (َِلى  ﴿َ�َ'ْ�َحْيَنا  - يقر'�& 
(َِلى  َ'ْ�َحْيُت   (ْ)ِ�َ﴿ ُموَسى..﴾، 
�ْلَحَو�2ِيَِّني َ'ْ& wِمُنو� ِبي َ�ِبَرُسوِلي..﴾، 
فيستكثر�& فضل �هللا �لذi يؤتيه من 
�لبشر،  يشا1 على 'حد من 'مة خ� 

فيحّرمو& نعمة �لوحي عليه!

هالة شحاتة عطية
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- يقر'�& ﴿ما َ'ْغÒ َعْنُكْم َجْمُعُكْم 
َ�ما ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُر�َ&﴾، فيستك��& 
تكف�  على  �لفقهية  �ملجامع   qبإ�ا

�ألtديني!
َ'ْقَسْمُتْم  �لَّذيَن  ﴿َ'هؤال1ِ  - يقر'�& 
ال َيناُلُهُم �هللا ِبَرْحَمة ُ'ْ�ُخُلو� �َجلنََّة ال 
َتْحَزُنوَ&﴾،  'َْنُتْم  َ�ال  َعَلْيُكْم   Pَخو
�ألtديني  بإ��نة  �هللا  على  فيتأّلو& 
لن  �هللا  بأ&  �يقسمو&  �تكف�هم، 

ينا¤م برtة!
ِمْن  َيْعِصُمَك  ﴿��هللا  - يقر'�& 
�لنَّاِ¥﴾، _ يقولو& بأ& �هللا ` يعصم 
 ،Rفسحر� �ليهو�  من  �حبيبه  نبيه 
قالو�  �لذين  بالظاملني  'شبههم  فما 
 :Aعنه كما 'خ� �حلق سبحانه �تعا
اِلُموَ& ِ(ْ& َتتَِّبُعوَ& ِ(ال 2َُجال  ﴿َ�َقا5َ �لظَّ

َمْسُحو�2ً﴾!
ٌد ِ(الَّ 2َُسو5ٌ َقْد  - يقر'�& ﴿َ�َما ُمَحمَّ
 �ْ'َ مَّاَ	  َ'َفِإ&  �لرُُّسُل  َقْبِلِه  ِمن  َخَلْت 
ُقِتَل �نَقَلْبُتْم َعَلى َ'ْعَقاِبُكْم﴾، فيقولو& 
ما	  كما  �` ميت  عيسى  ` ميض 

سائر �لرسل!
ِمْن  َيْدُعوَ&  �لذين  عن  يقر'�&   -
َ�َما  َ'ْحَيا1ٍ  َغْيُر  ﴿َ'ْمَو�ٌ	  �هللا:   &ِ��ُ
فيقولو&  ُيْبَعُثوَ&﴾،  'َيَّاَ&  َيْشُعُر�َ& 
(& �ملسيح �لذd يعبدR �لنصاd2 من 
بل حي  �ألمو�	  ليس من  �هللا   &��

Ø �لسما1!

- يقر'�& ﴿ِ(&َّ �لَِّذيَن َتْدُعوَ& ِمْن ُ��& 
�هللا َلْن َيْخُلُقو� ُ)َباًبا َ�َلِو �ْجَتَمُعو�﴾، 
َخَلَق  َماَ)�  َفَأ�2ُِني  �هللا  َخْلُق  ﴿هَذ� 
ِفي  اِلُموَ&  �لظَّ َبِل  ُ��ِنِه  ِمْن  �لَِّذيَن 
خلق  لقد  فيقولو&  ُمِبٍني﴾،  َضَال5ٍ 
�لذبا7،  من  'عظم  هو  ما  �ملسيح 
 	��( من  ط��  �لطني  من  خلق   ()
[لق   &' مهمته  �كأ&  �ألجنحة، 
مهمة  مثل  �ليس  �لريش  من  طيو�2 
طيو2   A) �لنا¥  Oّو5   &'  Ùن كل 
مبعرفتهم  �لر�حانية  Úا1   J تسبح 
باهللا حق �ملعرفة! فكانو� بقو¤م هذ� 

مثل �لظاملني �Ø ضال5 مبني! 
2َْيَب  َال  �ْلِكَتا7ُ  ﴿َ)ِلَك  - يقر'�& 
ِفيِه﴾، ﴿ال َيْأِتيِه �ْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه 
فيقو5 لسا& حا¤م  َخْلِفِه﴾  ِمْن  َ�ال 
)لك �لكتا7 فيه �لريب، ففيه ناسخ 

�منسو§! 
يِن﴾،  �لدِّ ِفي   Rَْكَر�)ِ ﴿َال  يقر'�&   -
َيُكوُنو�  َحتَّى  �لنَّاَ¥   Rُُتْكِر ﴿(َ'َفَأْنَت 
ُثمَّ  wَمُنوْ�  �لَِّذيَن  ُمْؤِمِنَني﴾،  ﴿ِ(&َّ 
 �ْ��ُ��َkْ� ََّمُنوْ� ُثمَّ َكَفُر�ْ� ُثمw ََّكَفُر�ْ� ُثم
َ�َال  َلُهْم  لَِيْغِفَر  �هللا  َيُكِن  لَّْم   Ûُكْفر
 ،Lد �لر�f &لَِيْهِدَيُهْم َسِبيًال﴾، فيقولو

�'& �لذين wمنو� _ كفر�� ُيقتلو&.
- يقر'�& ﴿َيا 'َيَُّها �لَِّذيَن wَمُنو� �تَُّقو� 
يتقو&  َسِديًد�﴾ فال  َقْوًال  َ�ُقوُلو�  �َهللاَّ 
��لتو2ية  �حليل  ِمن  �يستحلو&  �هللا 

��ملعا2يض!
�من )لك �لكث� ��لكث�!

فيا حسرL على من ال يؤمنو& بآيا	 
�هللا ��¬ذ�� �لقرw& مهجو�2، �فضلو� 
عليه ما هو من عند غ� �هللا �لو كا& 
من عند غ� �هللا لوجد�� فيه �ختالفا 

كث��. 
�إلميا&   A) يهتد��  'ال  عجب  فال 
�ملوعو�،  ��ملسيح   dملهد�  Iباإلما
 َّ&)ِ﴿ يقو5:   () �لعظيم  �هللا   aفصد
�لَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَ& ِبآَياِ	 �هللا َال َيْهِديِهُم 

�َهللاُّ َ�َلُهْم َعَذ�7ٌ 'َلِيٌم﴾
صدقه  wيا	  ينكر��   &' عجب  �ال 
مع  تشاֲדت   ،Lمستك� فقلوֲדم 
 aصد� �لسابقني،  �ملكذبني  قلو7 
wَياِتَي  َعْن   Pُيقو5 ﴿َسَأْصِر  ()  ×2
�لَِّذيَن َيَتَكبَُّر�َ& ِفي �ْأل2َِْ� ِبَغْيِر �ْلَحقِّ 
َ�ِ(ْ& َيَرْ�� ُكلَّ wَيٍة َال ُيْؤِمُنو� ِبَها َ�ِ(ْ& 
َسِبيًال   Rَُيتَِّخُذ� َال  �لرُّْشِد  َسِبيَل  َيَرْ�� 
َسِبيًال   Rَُيتَِّخُذ� �ْلَغيِّ  َسِبيَل  َيَرْ��   &ْ)ِ�َ
ُبو� ِبآَياِتَنا َ�َكاُنو� َعْنَها  َ)ِلَك ِبَأنَُّهْم َكذَّ

َغاِفِلَني﴾
على  �لكذ7  يفتر��   &' عجب  �ال 
�ملوعو�  ��ملسيح   dملهد�  Iإلما�
يقو5:   () �حلق   aفصد ��اعته، 
َال  �لَِّذيَن  �ْلَكِذ7َ   iَيْفَتِر ﴿(ِنََّما 
ُهُم  َ�ُ'ْ�لـِئَك  �هللا  ِبآَياِ	  ُيْؤِمُنوَ& 

�ْلَكاِ)ُبو&﴾.
 
 


