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  البسملةمع  آيةعشرون وهي ،مكية

 لكوا حلقةًها  ملوضوع سورة التكوير، وقد فُِصلت عنسورة االنفطار تسلسلٌ
ربز اجلانب تالسورة  ولكن هذه ، واحدهماموضوع. مستقلة من حلقات سلسلتها

 . ختص املسيحينيأمورا فيها  تعاىلاهللاحيث بني  ..اآلخر من املوضوع
 ،ين أو سورتني الواحد يف جزء املوضوع هذابيان الكامنة يف مكَاِحلفيما يتعلق بأما 

ذكر منفصلةً تف ، ذات أمهية قصوىتكونفاحلكمة األوىل أن بعض أجزاء املوضوع 
 ميزات أن هذا األسلوب هو إحدى  واحلكمة الثانية هي.لتركيز عليهامن أجل ا
 كثريا،  الكرميالقرآناملؤمنني بنفع  أنه يإال  يف الظاهر بسيطرغم أنه أمرالقرآن، و

  : كاآليتوبيانه
 آخر الكتب السماوية، وكان ترسيخ الذي هوفظ القرآن  حبهناك وعد رباين

 أتباع الصحف السابقة قد  إذا كان.مضامينه يف قلوب املؤمنني من أهم احلاجات
ولكن أخرى،  كان من املقدر أن تأخذ مكاا صحف يف ذلك؛ إذ  فال بأسنسوها
، وهو آخر الشرائع، هللكت الدنيا ووقع الناس يف ضالل ه أتباع القرآنَيلو نس
 ائج حبيث من حيث النت جداا يبدو بسيطا ولكنه هام تدبري لذلكاختذ اهللاف .أبدي

 بعض أجزائه جمزأً، وجعل  الكرميأنزل القرآنَف .يصعب تقدير قيمته ومدى نفعه
يستطيع الطفل الصغري حفظ بعض أجزائه، كما يستطيع ف، ا وبعضها كبرياصغري

 الناس  أضعفأجزائه ميكن أن حيفظ بعضو أكرب منه، قسطاالكبري أن حيفظ 
 اإلخالص فسورتا . أكرب منهقوى أجزاًءة األذاكرأصحاب ال وحيفظ، ذاكرةً

  يف سطر واحد خبط صغري، ويستطيعن تكتبا حبيثصغريتان جدا والكوثر مثالً
 أما سورة البقرة .يف الرابعة من عمرهبسيط الذاكرة  طفلٌظَهما عن ظهر قلٍب ِحفْ
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٣٢٨

 مث هناك سور .لقرآنمن ا الثالثني جزًءا فهي تساوي جزءين ونصف اجلزء من
 وكل ، آية١٠٠ و٦٠ و٣٠ ما بني مخس آيات وعشر آيات حىت ة الطولمتفاوت

ره، أما قوي  يستطيع حفظ سورة من سو- ذاكرتهمستوى كان اأي-إنسان 
ون تعلم وهذا ما حيدث فعال، واملسلمون امل.فظ القرآن كلهستطيع حالذاكرة في

ا من األجزاء األخرية من القرآن الكرمي على قدر وسعهم، وهكذا جتد حيفظون سور
 . القرآن الكرميلشىت أجزاءمئات اآلالف من احلفاظ 

إذا كان :  هورح نفسههذا األمر يبدو بسيطا يف الظاهر، ولكن السؤال الذي يط
 منذ أن خلقت � فلماذا مل خيطر ببال أحد قبل حممد بل بشٍرهذا التدبري من ِق

هناك   كان عمرها؛ ستة آالف سنة أو مئة ألف سنة أو مليون سنة؟أياالدنيا 
 إنه يللو ق.  كالم اهللا تعاىل من أواحتماالن فحسب، فإما أن القرآن من كالم بشٍر

، ومل خيطر هذا التدبري يف بشر هذه امليزة ال توجد يف كالم أي : فنقولبشٍركالم 
أما إذا قلنا إنه كالم .  مل خيطر ببال أحد بعد نـزول القرآن أيضاحىتبال إنسان، 

 عن ظهر اهللا تعاىل فال بد من االعتراف أنه تعاىل قد أراد هلذا الكتاب أن يحفظ
، إذ م بشر، فيثبت فضل القرآن أيضا هو كاليللو ق. ، ولذلك اختذ هذا التدبريقلب

، أما إذا اعتربناه كالم اهللا  يف الظاهراختاذ تدبري بسيطبأحدث هذا اإلنسان ثورة 
 . تعاىل فال بد من االعتراف أيضا أن اهللا تعاىل أراد بذلك حفظه

 حفظ أي جزء من أي كتاب، فأي قدر على اإلنسان ي ما دامولو قال أحد
ال شك أن املرء ميكن أن حيفظ أي :  فاجلواب؟وله جمزأًخصوصية للقرآن يف نـز

جزء من أي كتاب، ولكن هل بوسع كل إنسان أن يقرر أن يكون ذلك اجلزء 
 ميكن أن  هو الذيمتكامال يف موضوعه؟ كال، بل إن مؤلف الكتاب أو منـزله

ا  امسن كل سورة قرآنية ليست علما أخيرب أيا من أجزائه متكامال يف موضوعه؟
لو حفظ أحد ثالث . لبضع آيات فحسب، بل إا موضوع متكامل يف حد ذاا

 ال تكون متكاملة يف مضموا، ؟ إذ قدآيات من سورة البقرة، فما الفائدة من ذلك
 توي على حتهي سورة اإلخالص مثال، ف أما.وال يتضح معناها إال بربطها بسياقها

سورة الكوثر وسورة  احلال ل كذلك.ن ال تتجاوز سطري مع أاكاملمتموضوع 
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٣٢٩

 من السور جمعولكن لو .  وغريمها، فهي كلها متكاملة يف موضوعهاسداملَ
 فليس ضروريا أن يكون هذا اجلزء  القصاراألخرى ما يساوي إحدى هذه السور

ل  سهقام مرتِّل الكتاِب بنفسه بتجزئة كتابه إذا أمامتكامال يف موضوعه، اموع 
ا  فثبت أن حفظ بضع آيات من القرآن الكرمي ال يكون نافع. على القراءااألمر كثري

؛ ولن يؤثر يف القلوب كما يؤثر بصورته املوجودة، بقدر ما تنفع أجزاؤه احلالية
 عن اإلجنيل عما حيفظونه من مقاطع وألجل ذلك إذا سألت عددا من املسيحيني

 شهرية، ولن جتدهم حىت قاطع م ال حيفظون منه إال بضعة أم، لوجدتظهر قلب
 القرآن  عما حيفظونه منأما لو سألت املسلمني.  كلهاإلجنيلمبجموعهم حيفظون 

 فبعضهم ؛ أيضا حيفظون القرآن كله بأجزاء خمتلفة منهملوجدت أن غري احلفاظ
حيفظ سورة البقرة، وبعضهم سورة آل عمران، وبعضهم سورة النساء، وبعضهم 

 الطول متفاوتة إىل أجزاء  الكرمي فتقسيم القرآن إذًا.ة األخريه من سورعديدا
وبسبب . حفظه، وهذا كان مستحيال لو كُتب مرة واحدة يف والقصر قد ساعد

عل القرآن مقسهذه احلكمة فقد جأًما جمز . 
ا إال أ ملوضوع السورة السابقة، رغم أن موضوع هذه السورة تسلسلٌفباختصار، 

هي حلقة من السلسلة السابقة، . إىل مضامني جديدة أخرىهفُصلت عنها لتنب 
وكما قلت فإن من خصوصيات القرآن أنه . أخرى نواحيف ولكنها ختتلف عنها 
شق قراءته وحفظه على ته يف سورة منفصلة، لكيال  بين فيهكلما تنوع املوضوع

 .الضعفاء
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٣٣٠

  كانىل ذلك االنقالب الذيإ �ِإذَا السماُء انفَطَرت� قوله تعاىل  يشري:التفسري
 والذي هو خاص باملسيحية، أعين أن هذه السورة تشري ،سيحصل يف الزمن األخري

موات يتفَطَّرنَ ِمنه تكَاد الس�قال اهللا تعاىل يف سورة مرمي . ىل غلبة املسيحيةإ
 ).٩٢-٩١:اآليات(� أَنْ دعوا ِللرحمِن ولَدا�وتنشق اَألرض وتِخر الِْجبالُ هدا 

ن مل تكن املسيحية عند نزول القرآن الكرمي غالبة إال على مناطق قليلة، ومل يك
 تكاد السماوات أنهوصف اهللا شركهم ب ومع ذلك ، يبشرون تبشريا عاماأهلها

يصح  عشرة أضعاف بل مئة ضعف ف اليومشركهم وقد تفاقم  أمانه؛يتفطرن م
ملا نزل .  فعالً بشركهمرت السماءطانفقد : حبسب حماورة القرآن الكرميالقول 

، ولكنها مل تكن حتكم العامل الدولة الرومانية إال مسيحية القرآن مل تكن هناك دولة
ا ركيا ومصر واحلبشة واليونان، أي أا كانت حتكم جزًء ت حتكمكله، وإمنا كانت
 أما اليوم، فاملسيحية غالبة على العامل كله، كما اختذ املسيحيون ؛من آسيا الوسطى

لقد نشروا ماليني املاليني من .  قطيف املاضيه تخذوللتبشري من التدابري ما مل ي
يفتحون وكزهم التبشريية،  مراإلجناحينفقون املاليني ونسخ اإلجنيل يف العامل، 

ينشئون الكليات لتسميم قلوب الشباب و صيدا للمسيحية، النشَءاملدارس ليجعلوا 
 وليس ،يؤسسون مستشفيات للمجذومني وغريهم من املرضىو ،سم املسيحيةاب

. بآهلة ثالثةويؤمنون هدفهم وراءها إال أن جيعلوا الناس يتركون عبادة اإلله الواحد، 
تكَاد السموات يتفَطَّرنَ � : بقوله غلبة املسيحية احملدودةوصف تعاىل قد فما دام اهللا

فحري بنا أن  ،� أَنْ دعوا ِللرحمِن ولَدا�ِمنه وتنشق اَألرض وتِخر الِْجبالُ هدا 
 إن:  اآلن وقد انتشر شركهم يف العامل كله، وبلغت غلبة املسيحية ذروانقول

 من شدة فعالً  اآلن قد انفطرت من قبلاليت كانت على وشك االنشقاق السماء
مل و نفجرا سلفًااملضغوط إىل أقصى مداه الشيء لى  الضغط عإذا زدت .شركهم

:  وكأنه تعاىل يقول.�ِإذَا السماُء انفَطَرت�ل اهللا تعاىل هنا قاا، ولذلك  ساملًعدي
قول عنه أن السماء واألرض على وشك االنشقاق من الذي كنا نقد قرب الزمان 

نصب  سي، إذلو ازداد شركهم قليال فينفطران فعالً، وسوء العقيدة الوثنية املسيحية
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بسبب بلوغ تنفطر السماء ، ف على ادعائهم أن اهللا تعاىل قد اختذ ولداتركيزهم
 .ظلمهم منتهاه

.  يف العامل بكثرةهانتشار شرك فاملراد من انفطار السماء غلبة املسيحية واإذًا،
  حىت يوجد له مثيلما مل الرقي والغلبة  قد أحرزت اليوم منواحلقيقة أن املسيحية

 الفرق الوحيد أن اإلسالم قد حقَّق االزدهار بقفزة .يف زمن ازدهار اإلسالم أيضا
 ا،ته يف عشرات القفزات، مث إن رقي اإلسالم كان معجزحققواحدة، أما املسيحية ف

 فيما يتعلق باملقاييس املادية فإن ولكن.  إعجازي أ فيهليس املسيحية فرقيأما 
ه العدل وال  أن اإلسالم يعلِّم أتباعهوسبب. غلبتها قد فاقت غلبة اإلسالم بال شك

الظلم وال يبالون عن ون تورعيسمح هلم بالظلم، أما هؤالء فال يبالون بالعدل وال ي
 الشرق والغرب، أقطار هؤالء ينتشرون يف آخر لقد ظلّ. بغصب حقوق اآلخرين

ا ممن ال  ستجد بني املسيحيني كثريحبيث يف القلوب � خون عظمة املسيحيرسو
جاء ملقابليت  مرةً.  تعظيم املسيح من قلوم باآلهلة الثالثة، ومع ذلك مل يزلْونيؤمن

 � النيب وم علىشن اهلجأثناء احلديث ي رأيتهفجنلترا،  زياريت إلخاللطبيب ملحد 
 ليس صحيحا، وجيب أال اجم رسول اهللا األسلوبهذا  له بني حني وآخر، فقلت

 فلما .�، ولكنه ظل كاآلرية اهلندوس يوجه هجوما تلو هجوم على رسول اهللا �
، بدأت �، وال يتورع عن مهامجة النيب  املشني ذا الشكلحلمي رأيت أنه يستغلّ

 ملاذا تذكر : يلتكلم كثريا حىت امحر وجهه وقالمل أو، همأكشف له حقيقة يسوع
ك يف حديثاملسيحمل أنك ملحد، ومع ذلك علم إين أ؟ قلتمن املسيحية لْ تز 

مل أي حتولكين لن أ: فقال.  املسيح حتماتطرق إىل احلديث عنقلبك، لذلك سأ
، وإذا �أنا ال أستطيع مساع أي قول ضد الرسول و: قلت. شيء ضد املسيح

 .بكعِج، فال بد أن تسمع مين عن املسيح ما ال ي� هاهلجوم علي يف رتاستمر
 .ب وترك الكالم وخرجفغِض
أن أوروبا قد انتشر فيها اإلحلاد، وهذا ب يفرحونقد رأيت أن بعض الناس ل

 لْ مل تز� وا من املسيحية، والواقع أن عظمة املسيحءدليل على أن أهلها قد ترب
من و  ضعفهم هذه، نقطةَ� وقد أدرك املسيح املوعود. من قلوم رغم إحلادهم
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 �قد أعلن ل.  نفسهسببلل فتاوى التكفري ضده روا أصدنياملسلماملؤسف أن 
 ٣إزالة أوهام، اخلزائن الروحانية ج  ( دفن املسيح فلن متوت املسيحية ما مل يتمأنه

 وال  يعبدون املسيح فقط،مإ).  احلاشية٤٥٨ ص ١٠ جامللفوظات ، و٤٠٢ص 
 أي ..�ِإذَا السماُء انفَطَرت� : هنا ولذلك يقول اهللا تعاىل،يبالون بالعقائد األخرى

 . الظلم الذي ليس فوقه ظلمصلحني حتلّ البلية الكربى وحي
ع قلوب أهل السماء برؤية هذا  انفطار السماء تقطُّكون املراد منقد يكما 

مر، كما أن مالئكته سوف يتأذون منه، يكره هذا األتعاىل  اهللا ، واملراد أنالظلم
 أيضا أنه �لقد كتب املسيح املوعود . وقلوب األنبياء ستتأمل برؤية هذا الظلم

رتكب  ي الذي الظلمبسبب هذا املسيح يف احلالة الكشفية يتأمل ويضطرب ىرأ
 )٥٦ ص ٨نور احلق، اخلزائن الروحانية ج  (.بامسه على األرض

برؤية هيج تنبئ أن املسيحية ستصبح غالبة، وأن السماء ستباختصار، إن هذه اآلية 
 . ال نظري هلااليتفة وهذه هي اآلهذا الظلم على األرض الذي مل يسبق له مثيل، 

ن إ لطيفة ذوقية ألحد الصلحاء بأنه قال  ذا الصدد يذكر�كان اخلليفة األول 
 أن الفتنة املسيحية ستكون  إىلانشريي �نيآلِّالضوالَ � الشد واملد يف قوله تعاىل

 . شديدة وطويلة
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؛ النجم: والكوكب. ِرق وتوقَّدب: ب احلديد الكوكب، وكوكَمجع: الكواكب
 احلر؛  القوم وفارسهم؛ شدةُث يف العني؛ ما طال من النبات؛ سيد بيضاء حتدنقطةٌ

ب؛ احململاُء؛ االسيفس؛ اِخلطَّةُ؛ املسمارها لونَ أرضها؛ الطَلْقمن األودية؛  خيالف لون 
  الروضة؛ بريق؛ نور الشيِء؛ معظم املراهق؛ الفُطْر؛ الغالم بسالحه؛ اجلبلُالرجلُ

احلديد وتوقُّدمن البئره؛ والكوكب  :من اجلليد ه الذي ينبع املاء منهعين ؛ قطرات
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:  ذهبوا حتت كل كوكب:يقالو. يل على احلشيش فتصري مثل الكواكبتقع بالل
 ). األقرب. (ذو شدائد:  ذو كواكبيوم. تفرقوا

ر الشيَء نثَ:انتثرت :اقًرماه متفر .وتناثروتنثّر تقول .  متفرقاتساقطَ:  الشيُء وانتثر
  )األقرب (. القوم وتنثَّرواقتفر: العرب

وِإذَا النجوم � هنا أن اهللا تعاىل قال يف السورة السابقة اجلدير بالتذكر: التفسري
تركَدل هنا قا، بينما �ان�تثَرتان اِكبِإذَا الْكَون هذين خربان وذلك أل، �و
فرق خاص، ولذلك جاءت يف السورة السابقة كلمة  شريان إىليخمتلفان 
 �نكدرتا� ةكلم األوىل يف ت جاء، كما�الكواكب�، وهنا كلمة �النجوم�
:  السؤال هنا، ولكن أيضااالنتثاريعين ال شك أن االنكدار . �انتثرت�هنا كلمة و

هر، خاصةً وقد  مل يكن ضروريا يف الظامع أن تغيريهاغير اهللا الكلمات هنا ملاذا 
 من  فليس؟ أو أربعة أماكنة يف ثالثبكلمات واحدة جاءت يف القرآن بعض اآليات

 آخر، إذ نرى وضع املوضوع يف معند إعادةالكلمات حتما يري أساليب القرآن تغ
 فال بد من حكمة يف إذًا. يعيد الكلمات نفسها يف مكان آخره يف بعض األحيان أن

يف السورة السابقة ) انكدرت(لو كانت . )انتثرت(ـكلمة ب) انكدرت(استبدال 
مكان ) نتثرتا( اهللا تعاىل ستخدم يمل يكن من املستبعد أن) انتثرت(مبعىن 

لكان من املمكن أن ) انكدرت( مبعىن  هنا)انتثرت (ت كانإذاوهنالك، ) انكدرت(
  القرآنلوجود أمثلة عديدة يف، )انتثرت( بدالً من )انكدرت( هنا  تعاىليقول

 فرق وجود  دليل علىاستبدال الكلمات هناف وعليه .ا آيات بنفس كلماإلعادة
 . من حيث املفهومن التعبرييبني

) النجم(ملعرفة معىن القواميس نرجع إىل  حني إننا: أقول ه الكلمة التمهيدية بعد هذ
 النبات الذي  مثالً فمن معاين النجم؛ أصل الشيء معناها احلقيقي هوتضح لنا أني

 النقيض وعلى . ومن احملتم أن النبات الذي ال ساق له ال ميكن أن يطول؛ال ساق له
 وفارسهم، القوم سيد أيضا معانيه منو ،النبات من طال ما الكوكب معاين من أن جند
 .القوم قائد هو الفارس ألن املهارة،و النبوغ مفهوم )الكوكب( لفظ يف أن يعين مما
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 فال الكوكب كلمة أما النبوغ، إىل ال الساللة أو األصل إىل شريت النجم فكلمة إذن،
  .النبوغ إىل تشري ما بقدر األصل إىل تشري

 نشاط ذوي أُناس إىل إشارة الكواكب أن يبني مما احلر، شدة الكوكب معاين نم إن مث
 .املاضي كالسيف خريناآل على ونفوذ وتأثري محاسي وطبع كبري

 يوكلمت السابقة سورةال يف �انكدرت�و �النجوم� يكلمت أن يبني الفرق هذا 
 .بالغة كمِح ءهاورا بل سبب، بال ترد مل السورة هذه يف �انتثرت�و �الكواكب�

 وقوله .قهوتفر الشيء سقوط يعين واالنتثار الشيء، رتكد يعين االنكدار أن الواقع
 النسب عريقي الرؤساء أن ىلإ شارةإ �انكَدرت النجوم وِإذَا� التكوير سورة يف تعاىل

 إشارة �ثَرتانت الْكَواِكب وِإذَا� هنا تعاىل قولهو الناس، عامة يف نفوذهم سيفقدون
 مهارم بسبب النفوذب تمتعوني كانوا الذين ِحرفهم يف ملهارةوا الفن أصحاب أن ىلإ

 على قضيست ينيوروباأل متقد نتيجة احلاصلة االنقالبات أن أي ذلك، يستطيعوا لن
 ؛حتقق قد األمرين كال أن الزمن هذا يف نرى وبالفعل .واملهارة الفن أهل كبار قوة

 كما زال، قد نفوذهم أن إال املسيحية، غري البالد يف نوموجود علماءال أن فرغم
 البالد أما .قوة الو نفوذ هلم يعد مل ولكن والفن، املهارة أصحاب كبار فيها يوجد

 األمراء شوكة وانكسرت ات،نقالباال هذه نتيجة برملانات فيها تشكلت فقد املسيحية
 الفن وأهل األمراء مكان الشتراكينيوا العمال أحزاب وأخذت ،عندهم والرؤساء
 ال .أوروبا أهل متقد نتيجة احلاصلة ثورةال إىل إشارة اآلية هذه أن فثبت .واملهارة

 اولكنه ألوروبيني،ا من تأثُّرا املسيحية غري البالد يف تقع بدأت الثورة هذه أن شك
 املسيحية األوروبية الشعوب عن تتحدث السورة هذه إن وحيث .ةكامل ثورة تليس

 كبرية، تكون الشعوب هذه يف احلاصلة الثورة أن هنا تعاىل اهللا خربأ فقد ،خاصة
 الفن أهل من أو العريقة األسر من أو األمراء من سواء - النفوذ أهل إن حبيث

 غري شعوبال أما ،مكام األخرى القوى وتأخذ سيسقطون، كلهم -واملهارة
 .االنقالب هذا نتيجة نفوذهم سيفقدون فيها مراءاأل إنف املسيحية
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# sŒÎ) uρ â‘$ysÎ7ø9 $# ôNt�Édfèù ∩⊆∪ 
 :الكلمات شرح
 :القناةَ وفجر .فجرى طريقا له حفت :املاَء رفج يقال .لمبالغةل شدد فجر، مثلُ :فجر
 )األقرب( .الفجور إىل بهنس :الرجلَ رجوفَ .واسعا شقا وقيل شقَّها

 تعاىل اهللا قال حيث السابقة السورة يف آية كلماِت اآلية هذه كلمات تشبه :التفسري
 قلت لقد .�فُجرت الِْبحار وِإذَا� :هنا قال بينما ،�سجرت الِْبحار وِإذَا� :كلهنا
 كل فإن لذا باملسيحيني، خاص موضوع عن تتحدث االنفطار سورة أن قبل من
 أن عندي اآلية هذه فاهيمم منف .األمة هذه على تنطبق فيها الواردة اتماراأل

 مثال أبرز وإن .ببعض بعضها وايوصل حىت البحار ونسيشقّ رقيهم زمن يف املسيحيني
 هأن شك ال .املسيحيني بأيدي تاشقّ قد وكلتامها ما،نب وقناة السويس قناة ذلك على
 األفغان شقّه ما ومنها ،رسالفُ هقَّش ما منها أخرى، عظيمة قنوات عاملال يف شقَّت قد

 وال منفردين ليسوا همولكن ،فنال هذا يف واتقدم قد نياألوروبي أن شك وال .واملغول
يف قنياسب أما .القنوات شق شك فال ببعض بعضها وإيصال رالبحا شق تفردوا مأ 
 قوله يف البحار تفسر قدل .هكذا األرض فرحب قبل من البحار توصل مل إذ ذلك؛ يف

 ا،عموم األار من القنوات بشق سابقةال سورةال يف �سجرت الِْبحار ذَاوِإ� تعاىل
 هذه أما األخري، الزمن يف ستقع اليت العامة النقالباتا عن تتحدث األ وذلك

 .خاص بشكل اعالما وتذكر خاصة املسيحية الشعوب عن فتتحدث السورة
 تفسر فلذلك مسبوق، غري أمر األرض فرحب ببعض بعضها البحار إيصال إن وحيث
  .اخلاصة املسيحيني أحوال إىل انظر املعروف مبعناها هنا البحار

 �فُجرت الِْبحار وِإذَا� تعاىل فقوله وعليه الكبري، العاِلم مبعىن هنا البحر يكون وقد
 أن يعين وهذا .بكثرة املسيحيني القساوسة إىل سيعزى والفجور الفسق أن إىل إشارة
 كما ،الناس يف الشرك وتنشر العامل على غالبة تصبحس املسيحية أن خترب اآلية هذه

  .أخرى جهة من متاما وسخة جنسة الكنيسة تصبح
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 بعضها البحار إيصال يعين �فُجرت الِْبحار وِإذَا� تعاىل لقوله املادي فالتفسري إذن،
 .كلية تفسد الكنيسة أن فيعين الروحاين التفسري أما ،ببعض
 هذا يف فعالً نراه ما وهذا الزمن، ذلك يف وسعست األار أن اآلية هلذه الثالث واملعىن
 سفن ا تمرف وأمريكا أوروبا يف كثرية أار مصبات بتوسيع قاموا حيث ،الزمن
 صغرية جداول وتصبح البحار يف مصابها عند تتفرع األار كانت اضيامل يف .كبرية

 وإجنلترا وأستراليا وأملانيا فرنسا يف األار نم كثري مصاب عمقوا فقد يومال أما كثرية،
 عمق إىل السفن هذه تصل األماكن بعض ويف .بسهولة السفن فيها فتجري ؛وأمريكا
 البضائع تصل وهكذا ،ميل مئيت مسافة إىل العميقة األار هذه مصاب عرب اليابسة
  .زهيدة لفةوبك بسهولة منها وخترج البالد داخل
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  :الكلمات شرح

ثرتعب: قه :الشيَء بعثرده فروبد. فيه ما وأثار فكشفه استخرجه :شيَءال وبعثر. 
 )األقرب(

 يف .العصر هذا يف ةاملسيحي الشعوب هذه يف جلية نراها اأيض العالمة وهذه :التفسري
 أن القدمي التاريخ من لنا يتضح حبيث كبريا تعظيما ملقابرا يعظمون الناس كان املاضي
 ال كانواو هناك، مبانيهم يشيدوا ومل بلدم خريطة غيروا مقابر وجدوا إذا الناس

 عندهم يعد فلم املسيحية الغربية الشعوب هذه أما .املقابر حرمة يف التقصري يطيقون
 جرأة، بكل القبور ينبشون مدينة، إنشاء دونيري فعندما .إطالقا للمقابر احترام
 مدينة بناء عند هوادة بال املقابر مئات هؤالء نبش قدل .يشاءون ما مكاا ويبنون
 .السكّانية ةركثال نتيجة شنبست املقابر أن اآلية هذه معاين فأحد إذن، .اجلديدة دهلي
 حيفرون حيث مصر، يف اليوم حيصل كما القدمية، املقابر فتح أيضا تعين القبور وبعثرة

 يف ورد يثح الكلمة هذه إليه تشري ما وهذا .ممومياوا منها وخيرجون ماءالقد قبور
 الغربية املسيحية شعوبوال ."فيه ما وأثار فهفكش هاستخرج :القرب ثرعب" :القواميس
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 متاحف ىلإ يرسلوا مث املومياوات منها فيستخرجون املصرية، القبور فرحب تقوم أيضا
 .روسيا إىل وبعضها أمريكا إىل وبعضها فرنسا إىل وبعضها إجنلترا إىل بعضها بالدهم،
 يف ا حتفظوايل اإلرث أموال مقست ماك املوتى جثث بينهم فيما يقسمون فكأم

  .بالدهم متاحف
 للناس وكشفوها القدمية قبورال من وتىامل جثث استخرجوا الذين هم فاملسيحيون 

 عيدواي أن الغلبة ينالون حني املسلمني واجب من أن وأرى .البالد خمتلف يف هاونشرو
 قبورها من اجلثث جاخرإ اجد املنكر من ألن أخرى، مرة القبور إىل اجلثث هذه

 يف مصر فرعون مومياء يدفنوا أن جيب .للموتى كبرية إساءة ألا لناسل عرضهاو
 .امسه القرب على ويكتبوا ،ثانية األرض

 امدن أن اآلية هذه تفسري فيمكن أيضا، املدفونة األشياء على يطلق القرب إن وحيث 
 املدن دفائن أن نرى وبالفعل ،األخري الزمن يف األرض حتت من ستخرجست كبرية
 .عليها وتوزع املتاحف يف وتوضع تستخرج القدمية

 واملقابر املباين ىعل والعثور ،القدمية املكتبات اكتشاف اآلية هذه فاهيمم منف إذًا
  .الزمن ذلك يف القدمية
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  ؟)نفس كل علمت( :يقل ملو ،�نفْس عِلمت� :هنا تعاىل اهللا قال ملاذا :التفسري
 يف �نفٍْس كُلُّ� :قال أن سبق قد تعاىل اهللا بأن ذلك على املفسرين بعض أجاب
 آل(�محضرا خيٍر ِمن عِملَت ما نفٍْس كُلُّ تِجد يوم� :قوله يف وذلك آخر موضع
  .�نفْس� بكلمة هنا اكتفىف ،)٣١:عمران

 يف ما أمر إىل بالتلميح يكتفي حيث األسلوب، هذا الكرمي القرآن استعمال أنفي ال أنا
 اللاستد مع أتفق ال ولكن ،ذلك يف بأس الو آخر، موضع يف ويفصله ،موضع

 قبل، من املذكورة املسيحية النفس إىل إشارة هنا �سفْن� كلمة أن وأرى املفسرين،
 تعرف ال اليت احلقرية النفس هذه أن واملعىن التحقري، سبيل على هنا التنوين جاء حيث
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 متقد ما يومئذ ستعرف ،تفعل ال أو تفعل أن جيب ماذا تدري وال شرها، من خريها
 من السماء به انفطرت اكبري اشركً وارتكبوا ،ناحية من القبور وانبش لقد .رتأخ وما

 �سفْن� كلمة هنا اهللا استخدم لذلكف الفطرة، هماتعافُ األمرين وكال أخرى، ناحية
 وكلمات .وأخرت قدمت ما احلقرية النفس هذه ستعرف وقال لشأم، احتقري النكرة
 قوله يف نفسه األمر إىل شريأُ وقد .ألعماهلم قرياحت جاءت أيضا �وأَخرت قَدمت ما�

 جيب كان الذي تعاىل ئالبار ذات أسقطوا أم أي ..�انفَطَرت السماُء ِإذَا� تعاىل
 هعباد من عبد أنه مع تعاىل، اهللا عرش على وأجلسوه املسيح ورفعوا ،موهيعظّ أن

 تعاىل، اهللا إىل ال املسيح إىل همأدعيت يف يتوسلون املسيحيني أن ترى وبالفعل .تعاىل
 يد يف األلوهية مهمة وضعواو التقاعد، ىلإ اهللا أحالوا قد -باهللا والعياذ- وكأم
 أم �وأَخرت قَدمت ما� عنهم تعاىل قوله صدق على مثلةاأل فأحد .� املسيح
 املوتى قبور نبشوا قد مإ وثانيا .اإلله درجة إىل العبد ورفعوا العبد منـزلة اإلله أنزلوا
 قَدمت ما� تعاىل قوله إن وحيث .الناس عليها ليتفرج املتاحف يف ووضعوها ماءالقد

ترأَخم فاملعىن والتأخري، التقدمي تعين �ووما ،يفعلوا مل وما فعلوا ما سيدركون أ 
 األعمال أي مئذيو ستدرك احلقرية الذليلة النفس هذه أن مبعىن ..يفضلوا مل وما فضلوا
 ما تعمل مل أا ستدرك أا أي ..بالترك أوىل كانت وأيها ا، بالقيام أحق كانت
 .بالعمل يليق ال ما وعملت ،تعمله أن جيب كان

 أي -آنفًا املذكورة األحداث قعت حني أنه وهو آخر، مبعىن اآلية هذه تفسري وميكن 
 ،بعض بعضها البحار وإيصال ،ساءؤوالر امللوك شوكة انكسارو ،الشرك انتشار
 النفس هذه جيعل ما األسباب من عندها اهللا سيهيئ - يقهاوتفر هاوكشف القبور ونبش
 ال وما تفعل أن عليها جيب كان ماذا تدرك ،بيدها اهللا ألوهية أمر أخذت اليت ،احلقرية
 الدنيا، على كالبتال خطأ وفداحة همركِش شناعة عليهم سينكشف أي ..تفعل

  .أخطائهم على نادمني ثانية التوحيد إىل نفيعودو
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 )األقرب( .عليه اجترأت كيف أي بفالن، كغر ما يقال :كرغَ
 )األقرب( .الكرم ذو :الكرمي

 قوله يف املذكور اإلنسان بل إنسان، كل اإلنسان من املراد ليس أيضا هنا :التفسري
 ِبربك غَرك ما� النفس الدينء اإلنسان أيها يا :له يقال حيث ،�نفْس عِلمت� تعاىل

 اهللا معصية على جترأْت كيف مبعىن الكرمي؟ ربك على جرأك الذي ما أي ؟�الْكَِرِمي
  .لك جائزة ةرأاجل هذه تكن ملو عقابه، نتوأِم

 اهللا بني حيث رم على هذه جرأم تشنيعل هنا وردت �رميالك� كلمة أن علما
 املرء يأتيها اليت األفعال من أن ذلك .اإلطالق على االئقً عمالً تكن مل جرأم أن تعاىل

 �بربك� كلمة تعاىل اهللا استخدم ولذلك ،معه يتعامل من مكانة إىل نظرا به تليق ال
 ،)الكرمي( لقا مث ربك؟ هو الذي على ِفعلةال ذه جتاسرت كيف :اإلنسان هلذا وقال

 ربك هو بل فحسب، كرب ليس تعاىل ألنه إطالقا، بك ليقت ال كتعلِف أن بنيلي
 بدالً الكرمي، الرب هذا مثل على التجاسر من وتستحي ختجل أن عليك فكان ؛الكرمي

 كان وضعهام يف اجلرأة أبدى إذا املرء .يهإل واإلساءة احملسن، هذه بنعم الكفران من
 وخسة لؤم هذا تجاسركف .منه ورا كان حملها غري يف أبداها إذا ولكنه ،له شرفًا

 وتنقاد، له تذعن أن من بدال الكرمي ربك وعصيت حمسنك إىل أسأت حيث ورذيلة،
تعاىل هتبعظم تليق ال اليت العقائد وابتدعت. 

 .�الْكَِرِمي ِبربك غَرك ما� تعاىل قوله حول غريبة عجيبة أقواال املفسرون ذكر لقد 
 عن ناسألَ إذا جنيبه كيف هذا هقولب علّمنا قد تعاىل اهللا أن مثالً الصوفية بعض فكتب
 ناوأوقع ناغر ما فهذا كرمي، ربنا إن :جتيبوا أن عليكم :لنا قال تعاىل وكأنه ؟ناجرائم

 :لك وقال القيامة يوم اهللا أقامك نْإ :اهللا رمحه عياض بن للفضيل وقيل" .املعاصي يف
 حقي تفسري( "رخاةاملُ كتورس ينتغر :أقول قال تقول؟ ماذا ،الكرمي بربك كغر ما

  .مغرورا جعلين قد وإحسانك عفوك أن أي ..)والكشاف ،الربوسي
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٣٤٠

 ههذ ومهمف يف رواتدبي مل مأل األقوال هذه مثل إىل القوم هؤالء أذهان تبادرت لقد
 هذه أن أدركوا أم ولو .االستنتاج ذا وقاموا منها فقرة أخذوا إمناو كلها، السورة
 �الْكَِرِمي ِبربك غَرك ما� تعاىل هقول اعتربوا ملا اإلسالم أعداء عن تتحدث إمنا السورة
 .املسلمنيب متعلقًا

 بيلس على إال يصح ال التعبري هذا ولكن ،جريئا جعلين كمركَ :يقال أيضا بالدنا يف
 ا يراد بل املعروف، معناها عندها اجلرأة تعين فال .احلقيقة وجه على ال االستعارة
 يف يقوله ال ما اأحيان تباسطه يف يقول اإلنسان أن رادوامل التكلف، وعدم التباسط

 جيعل ال الكرم ألن ،لجرأةل املعروف باملعىن إطالقا التعبري هذا يصح ال ولكن .ِجده
 قد اجلملة هذه أن شك ال .إليه سنأح نمل وطاعةً حبا يزيده بل حا،ِقو اإلنسان

 ،)٦٦٢ ص ١ ج الروحانية اخلزائن أمحدية، براهني( � املوعود املسيح استعملها
 جيعل ال الكرم أن الواقع إذ ذكرته، الذي باملفهوم هاولكن ا،أحيان حنن ونستعملها

  .أكرمه من إىل مسيئا اجريئً اإلنسان
 بغالم صاح � إنه فيقولون ،اآلية هذه تفسري لدى � لعلي واقعة املفسرون كرويذ
 يتقَِثلِ :قال ين؟تجب مل لك ما :له فقال بالباب، هو فإذا فنظَر .يلَبه فلم مراٍت له

 )الكشاف( .هوأعتقَ جوابه فاستحسن .عقوبتك نِم ينموأَ حبلمك،
 �الْكَِرِمي ِبربك غَرك ما� تعاىل قوله نأ يؤكد أيضا احلادث هذا أن املفسرون ويقول
 !الذنوب على اإلنسان ئرجت اإلهلي والعفو الربانية العنايات أنواع أن إىل يشري

 ما� تعاىل بقوله إطالقا هلا عالقة ال ولكن ذوقيا، اأمر ااعتربناه لو الواقعة ذه بأس ال
كغَر كبا وجد ملا اخلادم نإ ولقال نستطيع إذ ،�الْكَِرِمي ِبرعليه ساخطًا � علي 
 اآلية أن على دليل هناك ليس ولكن .� علي به فأُعجب اللطيف، اجلواب ذا أجابه

 فمثال .فحسب الذوقية األمور من هو إمنا كال، .نفسه املعىن هذا إىل تشري التفسري قيد
  :بالفارسية سعدي الشاعر يقول

�������� ���	 
��	 ���� ����	 � ����� ���� ���� 
 )٩ ص سعدي لستانگ(                                                              
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٣٤١

 هذه مثل  ولكن .السب على يكافئون اوأحيان باملدح، يسخطون اأحيان امللوك أن أي
 أم كما متنوعة، اأذواقً للناس نإ بشأا نقول وإمنا األصول، منها ستنبطت ال األقوال
 يسخطونو ،حينا قول بسماع فيفرحون ،خمتلفة أوقات يف خمتلفة بأحوال ميرون

 ناولَ أمريا كان حينما أنه "ريغناجه" املغويل لكامل عن حيكى فمثالً .آخر حينا بسماعه
محامتني "نورجهان" هخادمت، قليل بعد "ريغناجه" رجعف يدها، من إحدامها فانفلتت 
 احلمامة فأفلتت كيف؟ :غاضبا فسأهلا .طارت :فقالت األخرى؟ امةاحلم عن وسأهلا
 عارض أباه ولكن .هاقَِشوع بساطتها نِم فأُعجب .هكذا :وقالت يدها من الثانية

 تزوجهاف فترة، بعد زوجها تويف ولكن آخر، شخص من فتزوجت منها، زواجه
 )٧٣ ص السادس الد ،اهللا ذكاء للمولوي هندوستان تاريخ( .أبيه موت بعد "ريغناجه"

 ،اآلية هلذه اتفسري ذلك نعترب أن ميكن ال ولكن أيضا، اخلاطئ اجلواب يعجبك فأحيانا
 التخلص يف برباعته أُعجب اخلادم الغالم هذا جواب مسع ملا � عليا أن املمكن من إذ

 شخصي، حادث حال كل يف إنه .إساءة من جوابه يف ما رغم فأعتقه، العقاب من
 .األحداث هذه مثل على الكرمي القرآن تفسري نبين وال
 وإين عربة، ذات عجيبة قصة "األمساء شرح" كتابه يف القشريي اإلمام دأور لقد

 ألبني هاأسجل أين إال اآلية، ذههل تفسريا ليست األخرى هي أا علما .جدا ا معجب
 أحد نإ القشريي قولي .بارعة يلحب العقوبة من رب اإلنسانية الفطرة أن كيف

 :فقلت ع،مشي معهم وليس أربعة حيملها جنازة البصرة سوق يف رأيت :قال الصلحاء
 عها،شيُأل إين !أحد؟ عهايشي ال مسلم رجل وجنازةُ البصرة سوق !اهللا اال إله ال

 شارواوأ ،املرأةُ تلك نااستأجرت وإمنا نعرفه، ال فقالوا عنه، همسألت دفنوه وملا .فتبعتها
 مث ،تدعو السماء ىلإ يدها املرأةُ فرفعت .انصرفوا مث القرب، من قريبا واقفة امرأة إىل

فتعلّ .وانصرفت ضحكتا قت هذا إن :فقالت .بقضيتك ختربيين أن بد ال وقلت 
 إذا أمي، يا يل فقال ،أيام ثالثةَ ضفمِر .لهفع إال املعاصي من شيئا يترك ومل ،ابين امليت
الف مت م مبويت اجلريانَ خربيتولكن ...جنازيت حيضرون وال مبويت يفرحون فإ 
اهللا رسول حممد اهللا الإ إله ال" :خامتي على يباكت"، أصبعي، ىف عيهوض عيوض لَكِرج 

 اهللا إىل يديك فارفعي يندفنِت فإذا .اَهللا عصى نم جزاُء هذا :ويلوقُ مت إذا خدي على
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٣٤٢

 فلما .به أوصاين ما مجيع فعلت مات فلما .عنه فارض عنه رضيت إين اللهم :ويلوقُ
السماء إىل يدي رفعت ودعوت ه مسعتفقد ،أمي يا يفانصِر :فصيح بلسان صوت 
على قِدمت رحيم كرمي رب، فلذلك عين، فرضي ضحكت عن نقالً( .حباله اسرور 
 )للربوسي البيان روح تفسري

 كبري، عامل القشريي اإلمامو ،باطلة أم صحيحة القصة هذه كانت إذا ما أعلم اهللا
 أهل أعمال يرتكب يظل املرء نإ � اهللا رسول قال قدل .األمر يحتر بعد هاكتب فلعلّه
 تعاىل اهللا فضل يد فتحميه ،خفي خري قلبه يف يكون ولكن فيها، يسقط يكاد حىت النار
 يدخلها، يكاد حىت اجلنة أهل لأعما يعملل املرء نإو .اجلنة فيدخل ،فيها السقوط من

كتاب القدر، باب : البخاري( اجلحيم يف لقيهيو ظهريف خفي، شر فيه يكون ولكن
 ا حتمل درس إال أاسواء أكانت هذه القصة حقيقة أم من نسج اخليالف .)يف القدر

 يةهذه اآلمتت إىل تفسري ا رغم أا ال نهقد ذكرتها ها كثريا، وأحبلذلك ، وهاما
  هذا جزاُء:ويل وقُي إذا متي رجلك على خدِعض"مه  االبن ُأل هذافقولُ. بصلة

 أنه قد ارتكب من املعاصي ففكّر على أنه كان يف قلبه خري، يدلّ" من عصى اهللا
 هذاأرى أن قوله غري أين . التوبة إىل اهللاكلمات تفوه بال  على لسانهقدرحبيث ال ي
. أدخله اجلنةفيبدو أن اهللا تعاىل سر بفعله هذا  منه، ومليةعة التوب مبثابة الألمه كان

أسطورةكانت هذه القصة حقيقة أم أ سواء فكما قلتا رائعا، إال أن فيها درس 
 .تعاىل اهللا مغفرة سعة لنا يكشف

 اتبعوا قد الصحابة جند ،التفاسري أصحاب ذكرها اليت الذوقية األقوال هذه وإزاء 
 من يثبت ما ذكروا بل الذوقية األقوال إىل مييلوا لمف عاقل،ال نساناإلب الالئق طريقال

 غَرك ما اِإلنسانُ أَيها يا� :يقرأ رجال مسع � عمر نإ سفيان قال فقد .اآلية هذه
كبحامت أيب ابن ونقل ).كثري ابن عن حامت أيب ابن( .اجلهلُ :عمر قالف ،�الْكَِرِمي ِبر 
 واحلسن خيثم بن والربيع عباس ابن عن رويو ."جهلُه ،واِهللا ،رهغ" :عمر ابن قول

 )كثري ابن( .الشيطان العدو هذا غري آدم ابن غر ما :قتادة وقال .ذلك مثل البصري
 الناس إىل سؤاالً هنا وجه قد تعاىل اهللا أن رأوا مأل إال قالوا ما هنا الصوفية يقل ومل

 كلمة بإضافة أيضا اجلواب علّمهم مث ،�الْكَِرِمي ِبربك غَرك ما انُاِإلنس أَيها يا� بقوله
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٣٤٣

 هو هكرمو الكرمي نارب وفْع نإ واقولف ذلك ئلتمس إذا :قال تعاىل وكأنه ،�الكرمي�
  !املعاصي على عناشج الذي

 ةنتيج الذنوب ارتكاب على ونرؤجي ال الناس أن هو الواقع صعيد على نراه ما لكنو
 فقهوا أم ولو ؛هالتهمج إىل راجع هو أو ،الشيطانَ اتباعهم سببه وإمنا ،تعاىل اهللا عفو

 ال .املعاصي هذه رتكبواا امل بصريم وأعملوا طاعته أمهية وأدركوا تعاىل اهللا أحكام
 يصح ال ولكن ،حلظة كل وغفرانه بعفوه ويوقن كرمي، اهللا بأن يؤمن املؤمن أن شك
 أكرب أن القرآن يف تعاىل اهللا صرح لقد .املعاصي الرتكاب اسبب كرمه ربنعت أن أبدا

 ِمن تاب ثُم ِبجهالٍَة سوًءا ِمنكُم عِملَ من� :هجهالت الذنوب يف اإلنسان لوقوع سبب
 اإمن اإلمث يرتكب الذي أن فاحلقيقة .)٥٥ :األنعام(�رِحيم غَفُور فَأَنه وأَصلَح بعِدِه

 اإلنسان نإ القول لنا جيوز اذل .الكافر إال اعمد مثَاإل رتكبي ال إذ جهالة؛ عن يرتكبه
أن القول جيوز ال ولكن مغرورا، جتعله اليت هي جهالته أن أو ،الشيطانَ باتباعه يغتر 
 نعتربه أن إال اللهم ؛والغرور اجلرأة هذه إىل اإلنسان يدفع الذي هو وعفوه اهللا كرم

 كرم إن .الشخص هذا قلب يف مرض على ذاته حبد يدل مما ،للكرم طبيعية غري نتيجة
 امتام اخلطأ منف .الذنوب ارتكاب على جرأةً وليس اوعرفان اإميان اإلنسان دييز اهللا

 اهللا بكرم يوقن املؤمن أن شك ال .الذنوب على اإلنسان ئرجي تعاىل اهللا كرم أن القول
 أي :هو هنا نفسه يفرض الذي السؤال ولكن دائما، هرمحت ويرجو إيقان، أميا تعاىل
 الكافرين، عن تتحدث اآليات هذه إن إذ ؟السياق هذا يف احلديث هذا ملثل داٍع

 عن سألكمأ حني ينإ للكافرين سيقول تعاىل اهللا أن يقولون الصوفية هؤالء وكأن
 عقلال بليق هل .ناغر الذي هو كوكرم بنا، كرميا كنت :ولوافقُ ذنوبكم سبب

 ومع ناحية، من الكافرين على اهللا سخط إىل يشري اآليات سياق يكون أن سليمال
 عن هنا احلديث كان لو حبيبه؟ إىل احلبيب يتحدث كما معهم اهللا يتحدث ذلك

 عن هنا احلديث ولكن ،يقولون ما قبول -ما حد إىل- املعقول من لكان املؤمنني،
 تنفطر تكاد جرمية ارتكبوا قد مإ تعاىل يقول ثحي عليهم، اهللا سخط وعن الكافرين
 ما ارمني معلّ قد بنفسه تعاىل اهللا أن خيربوننا الصوفية هؤالء ولكن .منها السماء

 جدا، كبرية جرميتكم أن شك ال :هلم لقاف ،جرميتهم عن السؤال عند به ونيبجي




	��א����א������������������������������������������������������������������������������ ���	�א��

 

٣٤٤

 يكلم أن املستحيل من .لكم أغفر ولسوف اجلواب ذا فأجيبوين كمسألت إذا ولكن
 ال .عليهم الشديد العذاب إنزال يريد وهو اللطيف الكالم هذا مبثل الكافرين تعاىل اهللا

 أن تعين اأ مع ،األقوال ذه اآلية هذه يفسروا ألن الصوفية دعا الذي ما ندري
 عدم إىل تكموقاح دفعتكم قد ولكن الكرمي، ربكم أمام حواتست أن عليكم الواجب

 .أيضا الكرمي ربكمب كتراثاال
 :قَالَت عاِئشةَ أَن احلديث يف ورد .منه ىستحي الكرمي أن تبني � للنيب واقعة هناك 

 ،بكٍْر أَبو فَاستأْذَنَ ،ساقَيِه أَو فَِخذَيِه عن كَاِشفًا بيِتي ِفي مضطَِجعا � اللَِّه رسولُ كَانَ
 كَذَِلك وهو لَه فَأَِذنَ ،عمر استأْذَنَ ثُم .فَتحدثَ ،الْحاِل كِتلْ علَى وهو لَه فَأَِذنَ

 قَالَت خرج فَلَما ...ِثيابه وسوى � اللَِّه رسولُ فَجلَس ،عثْمانُ استأْذَنَ ثُم .فَتحدثَ
 ،تباِلِه ولَم لَه تهتش فَلَم عمر دخلَ ثُم ،تباِلِه ولَم لَه تهتش فَلَم بكٍْر أَبو دخلَ :عاِئشةُ

لَ ثُمخانُ دثْمع تلَسفَج تيوسو كابِحي أَال :فَقَالَ ؟ِثيتأَس ٍل ِمنجِحي رتست هِمن 
  ).عثمان فضائل من باب الفضائل، كتاب :مسلم( .الْمالِئكَةُ

 بعد نصدق فكيف .احلياء كثري كان ألنه � عثمان من استحى قد � النيب أن رىنف
 قوله أن أرى الذنوب؟ على الناس جرأ قد نفسه هو كرمي رب هو الذي اهللا أن ذلك
 على الكرمي ربه يطيع أن اإلنسان واجب من كان أنه شريي إمنا �الْكَِرِمي ربك� تعاىل

  .يعصيه أن ال األقل،
 املسيحية إىل يشري إمنا �الْكَِرِمي ِبربك غَرك ما اِإلنسانُ أَيها يا� تعاىل قوله أن أرىو

 أن أساسها إن بل كبريا، اتركيز اهللا رمحة على زعمها يف زتركّ األ لطيف، بأسلوب

 شك ال .)٣٦-٣٥ :٦لوقاو ،٨ :٤اُألولَى الرسوِل يوحنا ِرسالَةُ( رحيم وأنه حمبة، اهللا

 األمورب يتعلق مافي - باهللا والعياذ - ظامل دِج تعاىل اهللا يعتربون سيحينيامل نأ

 أيضا زونيركّ ولكنهم ذنوم، للناس يغفر أن يقدر ال تعاىل أنه زاعمني التفصيلية،

 مث ،جهة من كرميا اهللا ونتسم أنكم الغريب أن عليهم اهللا فريد ؛كثريا اهللا رمحة على
 اطريقً دجي مل حني تعاىل أنه ظانني اولد له تتخذونف كرمه، نايفت صفات إليه ونعزت

    )١٠-٨  :٤األوىل يوحنا رسالة( !ذنوم عن ارةًكفّ بابنه ضحى الناس ذنوب لغفران
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٣٤٥

 الذين املؤمنني أعداء عن وإمنا املؤمنني، عن تتحدث ال اآليات هذه إن ،باختصار 
 ال إنين .الذنوب غفران على يقدر ال هأن يزعمون ذلك ومع كرميا، ربا اهللا يسمون
 الكرمي اهللا صفيت تذكر املسيحية الكتب أن ظين أغلب ولكن جيدا، اآلن أتذكر

 اهللا قول وإن .أيضا الرمحة مليش الكرم نفإ يكن ومهما .العموم على امع والرحيم
 بعدم مهوتته جهة، من كرميا ربا اهللا تسمي أمة إىل إشارة �الْكَِرِمي ربك� تعاىل

 الذي ما اإلنسان، أيها :عليهم اهللا دفري أخرى، جهة من الذنوب غفران على القدرة
اهللا تعترب أن أكجر ولذلك الناس، ذنوب غفران على قدري ال أنه تزعم مث ،كرميا ارب 

 ؟الصليب على بابنه ضحى
 

“Ï%©! $# y7 s)n=yz y71§θ|¡sù y7s9 y‰yèsù ∩∇∪ þ’Îû Äd“r& ;οu‘θß¹ $̈Β u !$x© 

š�t7©.u‘ ∩∪ 
 :الكلمات شرح

  .كلها ونقائصه عيوبه أزال أي ..)األقرب( سويا جعله :الشيَء سوى :فسواك
لَكدل :ععد لين" ،أقامه :السهمإذا قوم يف جع لو ِملْتأي "ينعد ينموقو. لوعد 

 )األقرب( .هوازن :فالنا
 أن هالُوأسه ،القرآنية اجلملة هذه حشر يف أقوال هناك :ركَّبك شاء ما صورة أي يف
 جسمانية صورة أعطاك أنه مبعىن .شاء صورة أي يف ركَّبك :واملعىن زائدة، هنا "ما"

 صورة لإلنسان اختار تعاىل أنه إىل تشري "شاء" فكلمة .مشيئته حسب وروحانية
 له اهللا اختار بل الصدفة، وجه على الصورة ذه يخلق مل اإلنسان أن أي ..له أرادها

  .بنفسه الصورة هذه
 قام أنه :اهثانيو اإلنسان، خلق قد اهللا أن :اأوهل أمور، عدة هنا ذُكرت لقد :التفسري
 ..بتعديله قام تعاىل أنه :اهوثالث ذايت، وعيب نقص من فيه ما كل أزال أي بتسويته،

 صورة ناإلنسا ىأعط تعاىل أنه ورابعها األخرى، األشياء من اعتداالً كثرأ جعله أي
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٣٤٦

 تربز األربعة األمور وهذه .عالية كفاءات فيه أودع أي خبلقه، قام هاوحبسب ،له هارادأ
 عيبين عن عبارة هو املسيحي التاريخ إن .تعاىل اهللا إىل املسيحيني إساءة شناعة

 )ب( باهللا، همإشراك )أ( :كاآليت وتفصيله اهللا، إىل اإلساءة :األول العيب خطريين،
 هماام )جـ( ،يغفر وأن يعفو أن على يقدر ال نهإ كقوهلم العيوب نواعأب اهللا همرمي
 إنه حيث بالظلم، تعاىل اهللا هماام )د( ،ذريته يف آدم خطيئة أورث أنه تعاىل اهللا

 ِكبرهم )أ( :وتفصيله ،ناسبال يتعلق الثاين والعيب .اآلخرين مكان األبرياء يعاقب
 ؤهمإخفا )ب( ،شيء كل يف األخرى ممألا على أنفسهم لونيفض حيث وغرورهم،

 ،جنسةً اإلنسانية رةَطالف هماعتبار )ج( ،بصنيعهم موكفرا اآلخرين حسنات
 :قائال هذا خطئهم إىل هنا تعاىل اهللا ههمنب قدلو .اإلهلية القدرات امتالك ؤهموادعا
 متكربا رورامغ جعلك الذي ما ينرأخِب املسيحي، أيها أي ..آنفا املذكور اإلنسان أيها
 تارةًف .أخرى ناحية من رهحتقّو ،ناحية من اهللا متعظّ أنك مبعىن ؟الكرمي ربك على
 تعاىل اهللا أن حبجة له، اابن عباده من اعبد تتخذ أخرى تارةًو كرمي، ربك بأن متسلّ
 أن لزمف الغفران، على قادر غري كان وملا ،ذنوم للناس يغفر أن على بقادر ليس

 ذنوب عن فداًء بنفسه ضحى الذي هابن اهللا فبعث الغفران، مقام يقوم ام هناك يكون
 ليتوا ،املسيحي الدين أساس هي اليت ارةالكفّ أو الفداء مسألة أساس هو هذا .الناس
 أن مع ).٢٠ :٩ الرسل أعمال( اهللا ابن املسيح أن بالدعاية املسيحيون يقوم اعليه بناًء

 التوراة، يف اهللا أبناء سموا قد أيضا اليهودي الشعب بل اآلخرين، األنبياء من عديدا
 جِميع انظُر ِمصر، ِإلَى ِلترجع تذْهب ِعندما" :ِلموسى الرب وقَالَ" ورد حيث

 يطِْلق الَ حتى قَلْبه أُشدد ولِكني .ِفرعونَ قُدام واصنعها يِدك ِفي جعلْتها الَِّتي الْعجاِئِب
بعقُولُ .الشنَ فَتوعقُولُ هكَذَا :ِلِفري باِئيلُ :الررِني ِإساب الِْبكْر. فَقُلْت أَطِْلِق :لَك 

 ابنا، ِلي يكُونُ وهو" :سليمان عن تعاىل اهللا يقول مث ).٢٣-٢١ : ٤ اَخلُروج( ".ابِني
  )١٠ : ٢٢ اَألولُ اَألياِم أََََخبار( ".اَألبِد ِإلَى ِإسراِئيلَ علَى ملِْكِه كُرِسي توأُثَب ،أَبا لَه وأَنا

 هي فما اهللا، أبناء سموا قد الصلحاء بل األنبياء دام ما :هو نفسه يطرح الذي السؤالف
 أنّ زاعمني للمسيح ميزة املسيحيون اخترعف اهللا؟ ابن ىعدي أن يف ملسيحا خصوصية

 املسيح ا انفرد خصوصية يوه املسيح، بتضحية منوطا كان الناس ذنوب غفران
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٣٤٧

 مبعىن اهللا ابن املسيح وكان آخر، مبعىن اهللا أبناء كانوا ولذلك ،األنبياء سائر دون
 .الوثنية املسيح ألوهية عقيدة بالتدريج الناس قلوب يف رسخوا وهكذا .خمتلف

 )٧٩٢ ص )أردو( الكتاب قاموس(
 مهموتقد املادية قوم هو وكربيائهم املسيحيني غرور إىل أدى الذي اآلخر واألمر 

 كانت اإلسالمية العلوم ألن التقدم هذا أحرزوا قد أم والواقع .املدهش املادي
 ،اليونانية العلوم املسلمون وجد لقد .رقيهم صرح اعليه فبنوا كبذرة، هلم متيسرة
 تفكان املسلمني، علوم فوجدوا املسيحيون أما ،دهرواواز همحبوث إليها فأضافوا
 مأخذ الرقي هذا فبإحراز .املسلمون أحرزه مما كربأ اتقدم حيرزوا أن احلتمية النتيجة
 م جديرا كان هأن مع ،تخمترعا من به جئنا مبا قبلنا شعب أي أتي مل فقالوا الكربياء

  .تعاىل اهللا إىل إنابةً رقيهم يدهميز أن
رمت  ليتكم فكّ، وكأنه قاله به املسيحيني فقد نب�الَِّذي خلَقَك� تعاىل  اهللاما قولأ

وبارك اُهللا الْيوم " :ورد يف التوراة!  عن هذا الظلمفارتدعتم  الذي خلقكم، اهللايف
هِذِه مباِدئ . ُهللا خاِلقًاالسابع وقَدسه، َألنه ِفيِه استراح ِمن جِميِع عمِلِه الَِّذي عِملَ ا

 "السماواِت واَألرِض ِحني خِلقَت، يوم عِملَ الرب اِإلله اَألرض والسماواِت
قُوموا باِركُوا الرب ِإهلَكُم ِمن اَألزِل ِإلَى  «:ورد أيضاو). ٤-٣ : ٢التكِْويِن (

أَنت هو الرب . الَِلك الْمتعاِلي علَى كُلِّ بركٍَة وتسِبيٍح ولْيتبارِك اسم ج.اَألبِد
كدحا . وكُلَّ مو ضاَألرا، وِدهنكُلَّ جاِت واوماَء السمساِت واومالس تعنص تأَن

ن اهللا أكف). ٦-٥: ٩نحميا  ("علَيها، والِْبحار وكُلَّ ما ِفيها، وأَنت تحِييها كُلَّها
 كه إىل غريه؟لْنسبون ميم فلماذا ه هنا إىل أنه تعاىل ما دام هو خالقهمتعاىل قد نبه

لقد جعل اهللا . ين من العيوب إىل أنه خلقكم مربأ�فَسواك�مث نبههم بقوله تعاىل  
 فيها من نقص، تعاىل حبكمته الكاملة يف الفطرة اإلنسانية عالجا لكل ما يوجد

فمثال إذا كان اإلنسان يتعرض ملصاعب كبرية، فقد زود اهللا فطرته إزاء ذلك مبيزة 
الصرب على الشدائد، وإذا كانت جراثيم شىت األمراض اجم اإلنسان، فقد خلق 
اهللا إزاءها مناعة تلقائية يف جسده، وهكذا تفىن كثري من األمراض تلقائيا يف النفس 

ل اهللا تعاىل أنه ما دام قد جعل عالج أمراضكم اجلسدية يف دمائكم فيقو. البشرية
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٣٤٨

وشفاَء أمراضكم اخلُلقية والروحانية يف أنفسكم، فكيف ميكن أن يتبع طريقة غري 
 متعطش للدم، �طبيعية لنجاتكم، فيقتل الربيَء على الصليب خلالصكم؟ وكأنه 

 . فال يترك أحدا من دون أن يشرب دمه، والعياذ باهللا
، فنبه به إىل أنه مل يصِلح أنفسكم فحسب، بل خلقها �فَعدلَك�أما قول اهللا تعاىل 

وهذا . أفضلَ من الكائنات األخرى، فصرمت أهالً للحكم على املخلوقات األخرى
أي جعله كامالً يف ذاته، .. يعين أن اهللا تعاىل إذ كان قد منح اإلنسان كماالً ذاتيا

أي جعله أكمل من املخلوقات األخرى؛ فكيف .. سبيا أيضافإنه قد منحه كماالً ن
يصح بعد ذلك الظن أن اإلنسان حباجة إىل فداء ابن اهللا تعاىل لنجاته؟ وكيف جيوز 
للشعوب أن تتفاخر على الشعوب األخرى وحتتقرها وتزدريها نتيجة التقدم الذي 

 أحرزته نتيجة القوانني الربانية؟ 
 ال يشري إىل التسوية العادية اجلسدية فقط، بل �فَسواك� ولنتذكر أن قول اهللا تعاىل

فيه إشارة أنه تعاىل قد خلق يف اإلنسان كفاءات عالية لو استغلّها حلِظي بلقاء اهللا 
 . تعاىل

 فإشارة إىل أن اهللا تعاىل قد قام مبوازنة قوى اإلنسان لريى �فَعدلَك�أما قوله تعاىل 
دلق من أجلها، ما إذا كان قد صار مزوا بالكفاءات اليت تساعده على املهمة اليت خ

أي لريى ما إذا كان قد صار أهالً للحكم على .. وهي نيابة اهللا على األرض
وذه املوازنة قد زود اهللا تعاىل اإلنسانَ بكل القوى اليت . املخلوقات األخرى أم ال

:  ذكر أن للعدل معنيني، أوهلمالقد سبق أن. جتعله أهالً للحكم على الدنيا املادية
، واملعىن الثاين هو املوازنة، وهذا هو �فَسواك�التقومي، وقد أُشري إليه يف قوله تعاىل 

 تكرارا عابثًا ال يليق �فَعدلَك�، وإال تصبح كلمة �فَعدلَك�املراد من قوله تعاىل 
 تعاىل قد أودع اإلنسانَ كفاءات  أن اهللا�فَعدلَك�فاملراد من قوله . بالقرآن الكرمي

عليا باملقارنة مع املخلوقات األخرى متكّنه من احلُكم عليها والنيابِة عن اهللا يف 
وقد بين اهللا تعاىل بذكر هذا املوضوع أنه إذا نال قوم احلُكم يف الدنيا . األرض

ذه القوى، وأحرزوا تقدما ِعلميا، فعليهم أن يكونوا شاكرين هللا تعاىل إذ زودهم 
ال أن يصبحوا مزهوين متكربين مبا عندهم من العلم واحلُكم، فيعلنوا التمرد على 
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٣٤٩

حكم اهللا تعاىل، ويدعوا الفضلَ على اآلخرين، فريجعوا بغضب اهللا وبسخطه بدالً 
 . من أن ينالوا مغفرته
تعاىل أعطى  ليشري إىل أنه �ِفي أَي صورٍة ما شاَء ركَّبك�مث قال اهللا تعاىل 

اإلنسان صورة أحبها ورضيها له، أي زوده بقوة االتصاف بصفات اهللا تعاىل، 
فمن ذا الذي هو أكثر حظا ممن وفِّق ألنْ يتصور . ألن صورة اهللا أفضل الصور

: بصورة اهللا تعاىل؟ جاء يف التوراة أن اهللا خلق اإلنسان على صورته حيث قيل
"لَقانَ اُهللا فَخسلَى اِإلنِتِه عورلَى .صِة عوراِهللا ص لَقَهكِْويِن( "خوهذه .)٢٧ :١الت 

 وكأن تعاىل، بصفاته االتصاف بقوة اإلنسان زود قد تعاىل اهللا أن تعين إمنا الفقرة

 يف املعىن هذا إىل أُشري وقد .الصفات حيث من تعاىل هللا مظهرا يصبح أن بوسعه
 :الرازي تفسري( ."اهللا بأخالق تخلّقوا" :� هللا رسول قال حيث الشريف احلديث

 )الدين علوم إحياء ،خليالً إبراهيم اهللا واختذ تعاىل قوله النساء، سورة
 فَسواك خلَقَك� تعاىل لقوله تفسري إما �ركَّبك شاَء ما صورٍة أَي ِفي� فجملةُ

لَكدلْقًا خلقه تعاىل أنه أي ..�فَعاهو له، أراده خها تسويةً سوله له، أحبعدالً وعد 

 وهب الالزمة بالكفاءات اإلنسان زود أن بعد تعاىل اهللا أن منها املراد أن أو له؛ شاءه

 هو الثاين املعىن هذا أن واحلق .اهللا بأخالق التخلق بقوة زوده أي ..له أحبها صورة له

دق اجلسمانية الصورة نأل ذلك روحانية، صورة أعطاه تعاىل أنه أي عندي، األصح 
لَقَك� كلمة يف قبل من ذُكرتهذه أن فثبت املعىن، هذا لتكرار داعي وال ،�خ 

 على املعىن هذا ترجيح على األدلة ومن .الروحانية صورته تكميل عن تتحدث اجلملة

 ،إليه اهللا ينظر مما ليس األعضاء من وغريها وفمه وأذنه اإلنسان أنف أن األول املعىن
 ووجهه وأذنه أنفه كان وإنْ ،بإعجاب اإليه اهللا ينظر اليت هي الروحانية صورته اوإمن

 تعين �ركَّبك شاَء ما صورٍة أَي ِفي� تعاىل فقوله إذن، .الظاهري اجلمال إىل يفتقد
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 املرضية الروحانية املبادئ كلّ علّمناه الالزمة القوى بكل اإلنسان زودنا أن بعد أننا

  .لنا مظْهرا يكون ألن تؤهله يتال عندنا،
 قد العصور من عصر يف لإلنسان أرادها صورٍة أي أن إىل إشارةٌ هذا اهللا قول أن احلق

 � نوح زمن يف لإلنسان تعاىل اهللا ارتضاها اليت الروحانية فالصورة فعالً؛ له وهبها
 املبادئ علّمه � إبراهيم لزمن مناسبة كانت اليت والصورة هلا، املالئمة املبادئ علّمه

 علّمهما -السالم عليهما- وعيسى موسى بزمن تليق كانت اليت والصورة هلا، املالئمة
 كما .املالئمة مبادئها اهللا علّمه � حممد لزمن مناسبة كانت اليت والصورة مبادئها، اهللا
 حبسب والعلوم ااالت شىت يف املخترعات شتى واخترعوا ماديا تقدموا قوم كل أن
 املادية والعلوم الروحانية املعارف أنزلنا لقد هنا يقول تعاىل اهللا وكأن .وظروفهم يئتهمب

 إليها، حباجة الناس كان عندما التوراة أنزلنا لقد .عصر كل وضرورات أحوال حبسب
 العقل كان عندما اليونانية العلوم وعلّمنا له، حباجة الناس كان عندما القرآن وأنزلنا

 فهمها، على اإلنسان قدر حينما العربية العلوم وأنزلنا استيعاا، على اقادر اإلنساين
 اآلخرين على تتفاخرون فكيف .لتلقّيها أهالً اإلنسان صار عندما الغربية العلوم وأنزلنا

    احلق؟ الدين عن وتعرضون اهللا بنعم وتكفرون
 ميان" عند وأقمت عمري، من العشرين يف كنت حني "الهور" مدينة إىل مرة ذهبت
 مع للحوار نذهب تعال :يل فقال صداقة، أواصر به تربطين كان الذي "شريف حممد

 وكان .فذهبت .هنالك التبشريية للكلية عميدا وكان وود، مستر امسه قسيس
 دار ذلك ومع جيدا، اإلجنليزية أعرف ال كنت كما جيدا، األردية يعرف ال القسيس
 إبراهيم نال كيف :له قلت .باألردية وساعدته زيةباإلجنلي ساعدين إذ بيننا، احلديث
 النجاةَ الناس به سينال النجاة به ناال الذي فالطريق النجاةَ؟ السالم عليهما وموسى

 قبله؟ كانا وقد ذلك كيف :قلت .باملسيح بإمياما النجاة ناال لقد :قال .أيضا اليوم
 كان إبراهيم أن النصارى زعم فندام السؤال هذا أثار قد أيضا الكرمي القرآن أن علما

 إن :للقسيس فقلت ؟النصارى من يعد فكيف املسيح، قبل إبراهيم كان فقال نصرانيا،
 باملسيح؟ مؤمنني كانا وموسى إبراهيم أن على دليلك هو فما .متاما باطل تقوله ما

 من املسيح نيك مل :قلت .له ابنا يكون أوالده من شخص بوالدة تنبأَ قد داود إن :قال
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 � املسيح نسب اإلجنيل يف ورد فقد النبوءة؟ هذه عليه تنطبق فكيف داود، أوالد
 أن كليهما املوضعني يف جاء وقد ،٢٣ :٣ ولوقا ،١٦-١ :١ مىت :موضعني يف

 ومل داود أوالد من يسوع كان فكيف !داود أوالد من كان مرمي تزوج الذي يوسف
 عند أمه إىل الولد ينسب ال أنه واملعروف أب؟ دون من ولد قد بل يوسف، ابن يكن
 ادعائك مع متاما تتناىف أب دون من املسيح والدة أن فالواقع .أبيه إىل وإمنا إسرائيل بين

 داود؟ ةءنبو خالل من باملسيح إبراهيم إميان ثبت كيف مث .داود ابن املسيح بكون
 فقال باملسيح؟ إبراهيم نإميا ا ثبت فكيف النبوءة، ذه تنبأ الذي هو فداود

 نسل من يكن مل املسيح إن :قلت .أوالده برقي وعد إبراهيم أن ورد قد :القسيس
 أعين أوالده، إال ختص ال فإا إبراهيم، أوالد رقي عن نبوءة هناك كانت وإذا إبراهيم،

 كان وإذا .اهللا ابن كان بل إبراهيم ابن يكن مل الذي املسيح ال � النيب ختص أا
 :وقال القس تضايق طويل نقاش وبعد .هللا بنوته قضية انتهت فقد إبراهيم ابن املسيح
 إنسان من للجواب بد ال ولكن أمحق، كل يثريه أن ميكن السؤال أن يوناين مثل هناك
 مين ظنا جئتك لقد :قلت أن ألبث فلم األيام، تلك يف محاس طبعي يف وكان .عاقل
 سفّهين قد كان أنه إال جوايب، يف أخطأت أنين بعد فيما عرفت لقد .عاقل أنك

  .قولَه عليه فرددت
 عرب نزل مل أننا �ركَّبك شاَء ما صورٍة أَي ِفي� قوله يف تعاىل اهللا بين فقد إذن، 

 كان منها وكل عصر، كل ضرورة حبسب خمتلفة تعاليم للناس نرتل املختلفة العصور
 .به بالعمل تعاىل اهللا برضا الفوز يستطيع كان إذ العصر، لكذ إنسان حلاجات مناسبا
 كما- األخرى األمم واحتقار السابقني األنبياء من النيل فإن هذه، سنتنا رؤية فرغم

 بعد نزل الذي املتكامل التعليم إنكار أن كما للعقل، خالف -املسيحيني دأب هو
  .العقل مع يتناىف املسيح

 �ركَّبك شاَء ما صورٍة أَي ِفي � فَعدلَك فَسواك خلَقَك ِذيالَّ� فقوله باختصار،
 ربك خلقك لقد املغرور، اإلنسان أيها تعاىل قال حيث للمسيحيني، اهللا من تنبيه

 قد عيب كل منك أزال قد بكرمه مث كرمه، صفة نتيجة خلْقَك جعل أي منه، كرما
 فعل فلما األخرى، املخلوقات من أكملَ جعلك بكرمه مث مبسؤولياتك، قيامك يعيق
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 كمثل مثلك أن الواقع .أخرى ناحية واحنرفت خلقك، غاية نسيت ذلك كلَّ لك
 إىل ويبعثهم ومطايا، سالح من العدة له ويعد وتدريبه وجتهيزه جيش بتعبئة يقوم مِلٍك

 اخلمر لشرب اناتاحل إىل توجهوا حىت املدينة من خرجوا إنْ ما ولكنهم العدو، حرب
 �الْكَِرِمي ِبربك� بقوله اهللا أخياطبهم سيدهم؟ على عارا هؤالء جيلب أال .امليسر ولعب

 أن شك ال املسؤولية؟ من به يتخلصون جوابا ليعلّمهم أم ويزجرهم، عليهم ليتأسف
 من على ِنعمه يعدد حيث وسخطه، احملسن أسف على تدل �الْكَِرِمي ِبربك� كلمة

 .أُريد ما عكس فعل هذا ولكن شيئا، أراد بأنه متأسفًا إليه، أحسن
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 )األقرب( .القضاء احلساب؛ املكافأة؛ اجلزاُء؛ :الِدين

 بإميانكم ستغفر خطاياكم أن قولكم أما احلق، القول لكم نقول أننا أي :التفسري
 ال إذ املغفرة، وعدم باملغفرة تؤمنون ال أنكم واحلق عذر، جمرد إال سلي باملسيح
 يؤمنون ال أيضا القسيسني فحىت الواقع، صعيد على نراه ما وهذا .بالقيامة تؤمنون
 ا يعنون فإمنا القيامة، عن يتحدثون حينما أم وجدت لقد .حقيقيا إميانا بالقيامة

 .ا يوقنون فال البشرية فناء بعد ستأيت اليت القيامة أما �ثانية، السماء من املسيح نزول

           
نشرته ) دعائى عام(فمثال هناك كتاب باألردية باسم . عقيدم هذه مذكورة يف كتبهم �
: ، وقد جاء فيه ضمن أدعية الصباح أن على كل داٍع أن يدعو كاآليت"مجعية املعرفة املسيحية"

 باإلله اآلب القادر مطلق القدرة وخالق السماوات واألرض وبيسوع املسيح الذي هو ابنه أؤمن
لقد أُوذي يف عهد .  وولد من مرمي العذراء أُلقي يف البطن بقدرِة روح القدسالوحيد وربنا، والذي

 وصعد بيالطس وصلب ومات ودفن ونزل يف عامل األرواح، مث أُحيي من املوتى يف اليوم الثالث
إىل السماء، وجلس على ميني اإلله اآلب القادر مطلق القدرة، وسيأيت للعدالة بني األحياء 

  )١٠ص ) أردو(دعائى عام، . (واألموات
سريجع من ) املسيح(إنه : "تعميد األطفال علنا:  حتت عنوان٢٤٥كما ورد يف املرجع نفسه ص 

 ."اتهناك يف آخر الدنيا للدينونة بني األحياء واألمو
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 أا بد ال التوراة أن فنؤمن حنن أما .اليهودية الديانة يف للقيامة ذكر ال أنه ذلك وسبب
 التوراة يف ليس ولكن ذكرها، من اهللا كالم خيلو أن احملال من إذ القيامة؛ ذكرت
 كانوا اليهود أن أخرب قد القرآن أن شك ال .القيامة على قطعي دليل أي احلالية

 على العثور أن إال ،)٨١:البقرة( لنا يغفر مث معدودة، أياما إال اهللا يعذبنا لن يقولون
 كتبهم كانت فلو .مضنية جهودا منا يتطلب أيضا القدمية مصادرهم يف هذه عقيدم

 قد اليهودية نةالديا أن الواقع .املضين البحث هلذا اضطررنا ملا بكثرة القيامة تذكر
 ولذلك كلية، القيامة عقيدة ينكرون اليهود معظم إن حىت قليال القيامة ذكرت

 تعاىل اهللا يقول ولذلك أيضا، املسيحيني حال هو وهذا .الدنيا حطام على يتكالبون
 الصريح بإنكاركم اهللا عذاب تستدعون ِلم أي ..�ِبالديِن تكَذِّبونَ بلْ كَالّ� هلم

  بالقيامة؟
 استخدام أحسن إذا اإلنسان أن �ِبالديِن تكَذِّبونَ بلْ كَالّ� تعاىل قوله معاين ومن

 :هلم يقول تعاىل اهللا فكأن .العذاب يف وقع استخدامها أساء وإذا الراحة، نال كفاءاته
 تنحرفوا أن بد فال عصيانه، يف الكرمي ربكم ِمن املوهوبة قدراتكم تستخدمون دمتم ما

  .النهاية يف الوخيمة عاقبته وتروا املستقيم، اطالصر عن
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 اإلنسان أعمال حيفظ تعاىل اهللا أن أخرى مواضع يف الكرمي القرآن من يتضح :التفسري

 .احلقيقة هذه على الصحيحة ألحاديثا تنص كما بذلك، تتكفل املالئكة وأن
 املسيحيني فأعمال فيه، للمسلمني خصوصية وال فيه، شك ال أمر األعمال فتسجيل
 أكان سواء تسجل إنسان كل فأعمال .ستسجل أيضا وغريهم والزرادشتيني واليهود

                        
.  هي ايء الثاين للمسيحفقد اتضح من اجلملة األخرية متاما أن املسيحيني يرون أن القيامة

 )املفسر(
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 جهاز واختراع .القيامة يوم عنها وسيسأل مشركا، أو مؤمنا متدينا، أو كافرا
 حركة كل أن به ثبت إذ أكثر، الكرمي القرآن بيان أكد قد العصر هذا يف لكيالالس
 اجلو يف تسجل إا آخر وبتعبري اجلو، يف تنتشر خفيفة، كانت مهما اإلنسان، ا يقوم
 دائما آمل فإين أنا أما اجلو؟ يف حمفوظة الصوت أو احلركة تلك ستظل مىت وإىل .فورا
 نابليون صوت به فنسمع ما، جهاز عبر السابقني واتأص فيه نسمع زمان يأيت أن

 جهاز يخترع فقد السابقني أصوات مساع نستطع مل إذا أو مثال؛ فمه من بونابرت
 أن شك وال .عشرة أو أربعة أو يومني بعد اجلو يف اآلن تنتشر اليت األصوات به نسمع
 بعد خطابه ويعاد بلٍد مِلك خيطب حيث اهلدف هذا حيققان والفونوغراف املذياع
 القرآن صدق معا أثبتا قد والفونوغراف فالالسلكي إذن، .مثال أربعة أو يومني
 آخر، أو بطريق حتما بصمته يترك بل يضيع، ال لإلنسان عمل أي أن احلقيقة .الكرمي
 ميكن كيف :استغراب يف يقولون املاضي يف الناس كان .أحيانا أجيال عدة بعد فيظهر

 على جديدا دليالً هيآ قد والفونوغراف الالسلكي ولكن اإلنسان؟ لأعما تكتب أن
 .الكرمي القرآن بيان صحة

 من يوم يف حتما واقع أنه ونوقن به نؤمن القيامة يوم عن الكرمي القرآن قاله ما كل إن
 القيامة يوم يف يكون قد .ونوعيتها أعماله على وِرجله اإلنسان يد فتشهد األيام،
 فعل ما كلّ فتخرب وغريها، ولسان ورجل يد من اإلنسان أعضاء يهعل توضع جهاز

 أعمال، من تأتيه كنت ما وامسع تعال :لإلنسان ويقول سيعمل مسجال وكأن ا،
 جاء لقد .والندم اخلجل فينتابه حينا، ويكذب حينا، ويسب حينا، يسبح أنه فيسمع

 ومعناه ،)٩:االنشقاق( يسريا حسابا حياسبون أم املؤمنني عن الكرمي القرآن يف
 أعماله عن بالسؤال القيامة يوم يفضحه فلن املؤمن، عن العفو يريد تعاىل اهللا أن عندي

 كان فإذا ال، أم صحيحا اإلمجايل حسابه كان إذا عما بالسؤال يكتفي وإمنا بالتفصيل،
 يف سيئام تظل وهكذا اجلنة؛ إىل خذوه :اهللا فيقول يرام، ما على اإلمجايل حسابه
 ِسِجلَّ أَخِرجوا تعاىل اهللا فيقول صحيحا، اإلمجايل حسابه يكن مل من أما .اخلفاء
 فيفضح األخرى، تلو واحدة سيئاته عليه ستعرض وهكذا كله، عليه واعرضوه أعماله
 .واآلخرين األولني أمام وخيزى
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 خاصا �كَاِتِبني ِكراما � لَحاِفِظني علَيكُم وِإنَّ� تعاىل قوله اعتربنا إذا أما
 هذا يف الرباين املبعوثُ هو رأيي يف الكاتبني الكرام احلافظني من فاملراد باملسيحيني،

 أعمالكم يسجلون بقوم سنأيت :املسيحيني هنا خيرب تعاىل فاهللا إذًا .هومجاعت الزمن
 .مسومها على لقضاُءوا الِشركية أعمالكم إبطالُ مهمتهم ألن جيدا، وحيفظوا الوثنية
  .جيدا وسيعلمونه تفعلون ما يسجلون فلسوف الوثنية عقائدكم تفنيد مهمتهم فألن
 بل املسيحيون، يفعله ما كل سيعلمون أم يعين ال �تفْعلُونَ ما يعلَمونَ� تعاىل قوله
 وحتاول الناس ختدع املسيحية ألن ذلك جيدا؛ أعماهلم حقيقة سيعلمون أم املراد

 خداعها، يف يقعوا لن القوم هؤالء ولكن كحسنات، أمامهم سيئاا تصوير
 .جيدا املسيحيني سرائر حقيقة ويعلمون نواياها، وسيعرفون
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 :الكلمات شرح
 وتوقّى محابه، وحترى به ورِفق إليه الطاعة أحسن :والده وبر .البر مجع :األبرار
 )األقرب( .مكارهه

 يفوزوا لكي جاهدين ويعملون برفق، ويعاملون الطاعة، حيسنون الذين هم فاألبرار 
 .	 سخطه ويتجنبوا اهللا برضى
 .عطيته :اهللا ونعيم مرتاحه؛ البال دئها :البال نعيم ورجلٌ الدعةُ، املالُ؛ :النعيم :نعيم

 ).األقرب(
 ملدة هكذا أظن وكنت مجٍع، صيغة كأا العرب غري حنن توِهمنا �النعيم� كلمة إن 

 ليست ولكنها اجلمع، بصيغة أيضا احملترم علي حممد املولوي ترمجها وقد طويلة،
 .فقط النعمة معناها وإمنا كذلك،
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 أن �جِحيٍم لَِفي الْفُجار وِإنَّ � نِعيٍم لَِفي اَألبرار نَِّإ� عاىلت قوله من يبدو :التفسري
 ذلك بعد أوضح قد تعاىل اهللا أن غري جحيم، يف الفجار وأن نعيم، يف املؤمنني
 .اجلزاء يوم سيدخلوا أم أي ..�الديِن يوم يصلَونها�
 حبق وردت وقد اجلنة، لدخول ال النار لدخول تستعمل )يصلَون( كلمة أن شك ال 

 به قاصدين بأمر اخلاص الفعل يستعملون أم العربية األساليب من ولكن هنا، الكفار
- هوممف ألنه اجلنةَ املؤمنني دخول هنا يذكر مل تعاىل اهللا أن ويبدو أيضا؛ اآلخر األمر

 عليكم، سيكشف تدبرال أن اآلية هذه فستعين وعليه .النار الكافرين دخول من -ضمنيا
 يف املؤمنني أن سترون بل املوت، بعد حىت لالنتظار بكم حاجة ال أن املسيحيون، أيها
 قلوب أن أي نفسها؛ الدنيا هذه يف النار يف الكافرين وأن نفسها الدنيا هذه يف اجلنة

 أن وثروام أمواهلم رغم فريون سكينةً، متلؤها اليت الطمأنينة إىل تفتقر الكافرين
 باليقني يتمتعون املؤمنني جيدون النقيض وعلى املرضية، بالنتائج تأيت ال جهودهم

 يف باجلنة ينعمون وأم الظاهر، يف ومصائب وضيق شدة من فيه هم ما رغم واألمل
  .املشرق ومستقبلهم دينهم انتصار برؤية الدنيا هذه

 سكينةً -بلغ مهما- ثراؤه هل جيلب فلن تعاىل باهللا صادق إميان عنده ليس من أنّ الواقع
 من خلت قد األوروبيني قلوب أن كلهم متفقون أوروبا فالسفة إن .سلوانا وال

 واضطرابا قلقًا قلوم يف أن إال الظاهر يف وقوة ثراء من عندهم ما ورغم السكينة،
 لب واهلدوء، الراحة أسباب شىت توافُر رغم الطمأنينة جيدون فال بثرائهم؛ املتعة أفقدهم

 .الدنيا هذه يف اجلنة يف كأنه يشعر املؤمن ولكن .دائما قلوم يف تشتعل جحيم هناك
 .اهللا جنة يف أنه حني كل فيشعر مطمئن قلبه ولكن ثراء، وال مال عنده يكون ال

 رفعت .دائما اجلنة يف املؤمن أن كيف يبني � املوعود للمسيح شهري حادث هناك
 معاقبته على مصمم القاضي أن فأُخرب ،� وعودامل املسيح ضد قضية قاٍض إىل
 .سيحدث مما خائفًا وكان باخلرب أتاه الذي هو الدين كمال اخلواجا وكان .�
 على يقدر القاضي كان إذا :وقال وجهه امحر اخلرب � املوعود املسيح مسع فلما

 أذى، بأي نصاب فلن علينا اهلجوم حاول لو إنه .عاقبته ولير فليفعل اهللا أسد حماربة
  )٢٦٢ ص )أردو( طيبة سريت( .بالغة جبراح هو يصاب سوف بل
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 اليت املصيبة كربت مهما بأنه مطمئنا قلبه فيكون كاملة ثقة باهللا يثق املؤمن فألن
 .نفسها الدنيا هذه يف اجلنة يف املؤمن يكون وهكذا سينصره، تعاىل اهللا فإن به، ستحل

 هذه يف اجلنة يف املؤمن عيش على النظري نقطعم مثال وهو � للنيب حادث وهناك 
 الغار مدخل على العدو وجاء الغار، يف خمتفيين بكر وأبو � النيب كان ملا .الدنيا

 النيب فنبه .قليال املغارة داخلَ نظر لو العدو يرامها أن بكر أبو خاف جدا، منه واقترب
 ،٤٠:التوبة سورة( .معنا اهللا إن حتزن، ال :اهلدوء مبنتهى � فقال اخلطر، إىل �
 والكافر حني، كل اجلنة يف يعيش فاملؤمن ).الغار حديث ٢ جملد اُألنف الروضو

 يف حيترق أنه فإما إنسان، لكل مالزمتان والنار فاجلنة إذًا .حني كل النار يف يعيش
 لرأى بصرية املرء عند كان ولو .حني كل مطمئنا باجلنة ينعم أو حني، كل اجلحيم

 يرون ال الكافرين هؤالء أن خيرب تعاىل اهللا ولكن نفسها، الدنيا يف واجلحيم اجلنة ههذ
 ألننا تقلقوا ال ولكن اجلنة، يف وأم اجلحيم يف املؤمنني أن ويظنون بعد، اجلحيم هذه

 اآلن فيها حيترقون اليت اجلحيم بأعينهم ونريهم الدين يوم هذا عليهم نكشف سوف
 .اجلنة يف املؤمن وأن اجلحيم يف أنه العدو يعترف يومئذ .سرا

 

$tΒ uρ öΝèδ $pκ÷] tã tÎ6 Í←!$tóÎ/ ∩⊇∠∪ 
 لن ولكنهم اجلحيم، هذه يدخلوا ال لكي جاهدين سيسعون هؤالء أن أي :التفسري

 يسحب يومئذ حكمهم، على ويقضى قوم، فيه تحطَّم يوم وسيأيت منها، اينجو
 بعينها، جحيم •األيام هذه يف اجلارية احلرب هذه أن واحلق .أقدامهم حتت من البساط

 اهللا أخربين وكما .وشيك أوروبا احنطاط أن يشعرون بدأوا حيث قوم، قوضت وقد
 حلرب السماء يف استعدادات هناك أن -سنتني منذ اخلرب هذا أشعت قد - أيضا تعاىل

 إن يقولون بل قريب، أوروبا زوال أن فيه يقولون ال يوم سيأيت بسببها أخرى، شديدة
 القيامة، يوم اجلحيم سيدخلون احلق بالدين الكافرين أن شك ال .فعال أتى قد زواهلا

 لن إم .منها اينجو ولن ،�ِبغاِئِبني عنها هم وما� .أيضا الدنيا يف سيصلوا ولكنهم

           
 )املترجم. ( إىل احلرب العاملية الثانية� يشري حضرته •
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