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   :شرح الكلمات
انفرد به ومل خيلط به : خال بالشيء. سأله أن جيتمع به يف خلوة ففعل: خال به وإليه ومعه: خلوا

: خالك ذم: يقال. �من أنصاري إىل اهللا�كما يف قوله تعاىل " مع" هاهنا مبعىن �إىل�وقيل إن . غريه
  ).األقرب(بتعد عنك ا

شطن . خالفه عن نيته ووجهه؛ أبعده: شطَنه". شاط"أو " شطن"مجع شيطان، وهو إما من : شياطني
فالشيطان من هذا . احلبل الطويل: الشطن. بعد عن احلق: شطن الرجل. بعدت: شطنت الدار. بعد: عنه

ئما يف الشر كأنه احتكر خمالفة اخلري الباب هو النائي عن احلق والذي يسعى إلبعاد غريه عنه، ويفكر دا
. هلك: شاط فالن. إذا احتد يف غضبه والْتهب: واستشاط غضبا. احترق: وشاط الشيُء). األقرب(

وتطلق كلمة شيطان أيضا على روح شريرة؛ . فالشيطان من هذا الباب من حيترق حسدا وتعصبا ويهلك
الراكب : "والشيطان هو اهلالك، ويف احلديث. الصغريةالعايت املتمرد من إنس أو جن أو دابة؛ احلية 

فقد سمي راكب وراكبان بالشيطان ألما أكثر عرضة ".. شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب
  ).األقرب(للهالك على يد السارقني وقطاع الطرق 

. قتله: أه الربدوأهز. مات: هزئ الرجل). األقرب(هزأ : استهزأ. سخر منه: هزأ به ومنه: مستهزئون
  ).اللسان(املستهزئ بالشيء املستخف به 

 املراد من الشياطني يف هذه اآلية رؤساء الكفار واملنافقني اللذين ابتعدوا عن اإلسالم كربا :التفسري
وكانوا ال يدعون أتباعهم ومن يلوم من الناس . �وصالفة، ونفروا عن احلضور عند رسول اهللا 

وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا �: ملستقيم، فجعلوهم كما حكى القرآن عن لسامليتجهوا حنو الصراط ا
  . فال يصح أن يراد هنا بالشيطان إبليس). ٦٨:األحزاب (�وكُبراَءنا فَأَضلُّونا السبِيال

ا بينا يف معاين كما أن كلمة شياطينهم ليست سبا لرؤساء اليهود واملسيحيني، ألن الشيطان كم
:  أصحابه بقوله�وثانيا قد خاطب النيب . الكلمة، هو املخالف عن الوجه والذي يعرض نفسه لألخطار

فالتفت وأبصر تالميذه، "وثالثا جاء يف اإلجنيل ". الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثالثة ركب"
أيها "، )٨،٣٣:مرقس" (، لكن مبا للناساذهب عين يا شيطان، ألنك ال تم مبا هللا: فانتهر بطرس قائال

فلما رأى كثريين من "، )٣٣: ٢٣مىت " (احليات أوالد األفاعي، كيف ربون من دينونة جهنم 
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يا أوالد األفاعي، من أراكم أن ربوا من الغضب : الفَريسيني والصدوقيني يأتون إىل معموديته قال هلم
  )٣:٧مىت " (اآليت؟ 

 الكتاب املسيحيني ينتقدون وصف هؤالء الناس بالشياطني وينسون ما جاء يف والعجيب أن بعض
فكلمة شياطني وردت طبقا لألسلوب العريب املبني، . �كتام املقدس على لسان املسيح الناصري 

وهي ليست من قبيل الشتائم أبدا، وهذا املعىن الذي أوردناه عن كلمة شيطان واستعماهلا ثابت عن 
إذا خلوا إىل شياطينهم من : نقل ابن جرير عن ابن عباس رضي اهللا عنه: ار العلماء أيضاالصحابة وكب

إذا خلوا إىل �ونقل ابن جرير أيضا عن قتادة أن املراد بقوله . اليهود الذين يأمروم بالتكذيب
ونقل عن . أصحام من املنافقني واملشركني: ونقل عن جماهد أم.  إخوام من املشركني�شياطينهم

  ). تفسري بن جرير(أم رؤوسهم يف الكفر : عبد اهللا بن مسعود
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   :شرح الكلمات 
  ).األقرب(طول له وأمهله : مده يف غيه: ميدهم
غال يف : طغى الكافر. عاصي والظلمأسرف يف امل: طغى الرجل. جاوز القدر واحلد: طغى: طغيان

  ).األقرب(ارتفع وزاد إىل حد الفيضان : طغى املاء. الكفر
ويطلق العمى . العمه أن ال يعرف احلجة. حتري يف منازعة أو طريق؛ تردد يف الضالل: عمه: يعمهون

 أم �يعمهون�فمعىن ). األقرب(على فقدان البصر أو البصرية أما العمه فيطلق على أعمى البصرية 
  .يتخبطون يف ممارسام الظاملة، أو عقوهلم ال تعمل

 بينا يف شرح كلمات اآلية العاشرة أن األسلوب العريب يعرب عن عقاب اجلرمية بنفس لفظ :التفسري
وإذن ال . اجلرمية، فعقاب املخادعة اخلداع، وعقاب االستهزاِء اهلزُء، فكأن ارم وقع يف نفس جرميته

إن روح . ، ألن معناها أن اهللا يعاقبهم جبرمية استهزائهم�اهللا يستهزئ م �لالعتراض على عبارة وجه 
القرآن الكرمي تتعارض مع االستهزاء والسخرية، وترمجة هذه اآلية يف بعض التراجم على أساس هذا 

  .املفهوم اخلاطئ جهل باألسلوب العريب
ومن أَصدق من اللَّه �: اهللا تعاىل بريٌء من ذلك وقد قالكما أن االستهزاء يعين الكذب أيضا، وقول 

  ).١٢٣:النساء (�قيالً
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وفضال عن ذلك فإن الكلمة اليت تسند إىل اهللا تعاىل وإىل اإلنسان تفقد مدلوهلا املختص باإلنسان إذا 
يتكلم كاإلنسان بلسان فإذا قلنا إن اهللا يتكلم، فال يراد بذلك أبدا أن اهللا تعاىل . أسندت هللا عز وجل

وقد وصف اهللا تعاىل نفسه . وإمنا املراد ظهور ألفاظ مسموعة لإلنسان بقدرة اهللا.. وشفتني وحنجرة
  ).١٢:الشورى (�لَيس كَمثْله شيٌء�: بقوله

 أنه يعاقبهم باستهزائهم وخيزيهم بني �اهللا يستهزئ م�وعلى ضوء هذا التفسري يكون معىن قوله 
  .اس، وجيعلهم أضحوكة هلمأيدي الن

إمنا حنن �: ، بينما قالوا للكفار�إمنا حنن مصلحون�: ومما جيدر باالنتباه أن املنافقني قالوا للمؤمنني
فكانوا يدركون أن . هذه شهادة فطرية من املنافقني على حال املؤمنني وحال الكفار. �مستهزئون

أما عن . ون بالكفار، وإمنا يستاءون من هذا القولاملؤمنني لن يقبلوا منهم عذرا بأم كانوا يستهزئ
إمنا حنن �: فكان املنافقون يعلمون أم خللو قلوم من التقوى، لن يستاءوا من قوهلم.. الكفار

فقول املنافقني هذا ينهض . ، بل سوف يفرحون ذا اجلواب الساخر لعداوم للمؤمنني�مستهزئون
  .املسلمون من مكارم األخالق، وعلى خلو الكفار من التقوىشهادة تلقائية مؤثرة على ما ناله 

وإمنا إلتاحة الفرصة أمامهم ..  أنه ميهلهم، ال ليزدادوا يف الضالل�وميدهم يف طغيام�: وقوله تعاىل
ولَ مرة ونذَرهم ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه أَ�: للتوبة واإلصالح، كما قال عز وجل

وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا �). ١١١:األنعام (�في طُغيانِهِم يعمهونَ
يرذالن اَءكُمجو ذَكَّرت نم يهف ذَكَّرتا يم كُمرمعن لَملُ أَومع٣٨:فاطر( �ن.(  

ففساد أعماهلم، وعدم تذكرهم بآيات اهللا، وإصرارهم على اإلعراض عن النذير، وإمهاهلم التدبر فيما 
حيرمهم معامل الطريق الصحيح، ويستمرون يف ضالهلم الذي يسوقهم إىل .. أنـزل إليهم من رم

 ويضربون يف األرض  أي يترددون يف الضالل�يعمهون�وهذا هو معىن . التخبط يف مزيد من الضالل
  .من دون عالمة ديهم
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  :شرح الكلمات 
رى مبعىن باع واشت. ومن ترك شيئا ومتسك بغريه فكأنه اشتراه. ملك بالبيع: اشترى وشرى: اشتروا

  ).األقرب واملفردات(أيضا 
. ضد اهتدى: وضل الرجل يف الدين ضاللة. مل يهتد إليه: ضل عنه. الضاللة ضد اهلدى: الضاللة

غاب عنه : ضل الناسي. نِسيه: ضل فالن فالنا. خفي: ضل املاء يف اللنب. ضاع عنه: ضل فالن الفرس
  ).األقرب(ه نفعه عمل عمال مل يعد علي: ضل سعيه. حفظُ الشيء
األول، أم اشتروا الضاللة وباعوا اهلدى يف :  تتضمن معنيني�اشتروا الضاللة باهلدى� :التفسري

فاإلنسان خملوق على الفطرة السليمة اليت وهبها اهللا تعاىل إياه، وزوده بالقوى اليت ميكنه ا أن . مقابلها
قة الشريرة واألعمال الذميمة تفسد هذه الفطرة وتفقدها مييز بني اخلري والشر، ولكن التربية السيئة والرف

فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها ال �: وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا املعىن فقال. القدرة املوهوبة
 لْقِ اللَّهخيلَ لدب٣١:الروم (�ت( ،  

  ).٥:التني (�وِميٍنسانَ في أَحسنِ تقْلَقَد خلَقْنا اِأل�
رانه أو دانه أو ينصكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهو: " يف قوله�وقد ذكرها الرسول 

فمن خسر هذه النعمة اإلهلية بسوء عمله واستمسك بالضاللة فقد ). كتاب القدر مسلم،" (سانهميج
  .شراء الضاللة باهلدى: دخل هذه التجارة الكاسدة

 املنافقني فضلوا الضاللة على اهلدى، ذلك أن اهللا تعاىل قد وهب اإلنسان القدرة على واملعىن الثاين أن
التمييز بني اخلري والشر مث خيره من ناحية، ومن ناحية أخرى أرسل الرسل وأنـزل معهم الكتاب 

وقد أساء . يف الوقت الذي كان الشيطان وأتباعه يروجون للتعاليم الضارة.. يعرض فيه اهلداية على الناس
  !املنافقون االختيار وتقبلوا الضاللة الشيطانية املهلكة ورفضوا اهلداية النافعة، فبئس االختيار

ويظن املنافقون أن سلوك النفاق ربح هلم، إذ يتجنبون به غضب الفريقني، ويكسبون مواالم، 
، أي أن األمر بعكس ما �فما رحبت جتارم�: ويهربون من مسئوليام وواجبام، ولكن اآلية تقول

وليت األمر يقف عند اخلسران واهلوان الدنيوي، ولكن العقاب األخروي . يتوقعون، فهم اخلاسرون
ما كانوا �فهم خيسرون الدنيا، و. ينتظرهم، ألن من افتقر إىل اهلداية من شأنه أن يضل عن اهلدف

  . فيخسرون اآلخرة أيضا�مهتدين
 هامة هي أن أي عمل لإلنسان له نتيجتان؛ إحدامها عاجلة، والثانية وتعلمنا اآلية الكرمية حقيقية

فمن يقبض عليه وهو يسرق مثال يلق العقاب واملذلة يف هذه احلياة الدنيا، وهذه هي النتيجة . آجلة
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العاجلة لفعلته، وبسبب انقياده وراء هذا العمل تضعف فيه القدرة على رؤية احلق واهلدى وقبوله، وهذه 
ومن يفعل اخلري جيد نتيجته العاجلة يف رضاه عن نفسه وارتفاع شأنه بني الناس؛ .  النتيجة اآلجلةهي

  .ونتيجته اآلجلة أنه يزداد معرفة باخلري، وقدرة على فعله واتباع سبيل اهلدى
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  :شرح الكلمات
أقام له مثال أي حجة؛ القول السائر بني الناس؛ : املَثَل هو الشبيه والنظري؛ الصفة؛ احلجة، يقال: مثَلُهم

بينهما مشاة املثل عبارة عن قول يف شيء يشبه قوال يف شيء آخر ). األقرب(احلديث؛ العربة؛ اآلية 
  ).املفردات(ليبني أحدمها اآلخر ويصوره 

  ).األقرب(أشعلها : استوقد النار: استوقد
  ).املفردات(أشعلها : أضاءها. استنارت: أضاءت النار: أضاءت
ذهاب النور، وقيل عدم الضوء عما من شأنه أن يكون : مجع ظلمة، والظالم والظلمة: ظلمات

. ويعرب ا عن اجلهل والشرك والفسق). األقرب(لة، وبالنور عن اهلدى ويكىن بالظلمة عن الضال. مضيئا
وجاءت كلمة ظلمات إشارةً إىل أنه فضال عن الظلمة الظاهرية فإن املكان أيضا حمفوف باألخطار 

.. ولقد وردت الكلمة يف القرآن دائما بصيغة اجلمع إمياء إىل أمر أخالقي أو روحاين. األخرى العديدة
  .اصي وسوء األخالق ال تبقى على حاهلا، بل تتفاقم ويترتب عليها مزيد من املعاصي واملصائبألن املع

استبان : أبصر الطريق. جعله يبصر: أبصر فالنا. رآه؛ أخربه مبا وقعت عينه عليه: أبصره: يبصرون
  ).األقرب(ووضح 

وقدوا النار، مث إذا انتشرت  تبني هذه اآلية التطورات اليت واجهها املنافقون، إذ إم أ:التفسري
واملراد من إيقاد النار هنا وصول الدعوة . أضواؤها أصابتهم الغشاوة، فحرموا الرؤية، ومل ينتفعوا ا

 تلقى الدعوة للذهاب إىل هناك من أهل املدينة، وكان املنافقون من �اإلسالمية إىل املدينة، ألن الرسول 
شر نور اإلسالم أصام البغض واحلسد، واجتهوا إىل أعداء ولكن عندما انت. بني اجلماعة الداعية

ومن احلقائق الروحية أن من يضل بعد االهتداء . املسلمني، ويف النهاية عموا وفقدوا بصارم وبصريم
  .يهوي إىل درك سحيق، ويفقد ما ناله من قبل
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يف القرآن الكرمي، فعندما كان  وارد �النار�إن التعبري عن التعاليم الدينية واآليات السماوية بلفظ 
آنس من جانِبِ �:  عائدا من مدين رأى جتليا مساويا بصورة النار حكاها القرآن يف قوله�موسى 

 �يا موسى إِني أَنا اللَّه رب الْعالَمني�: فلما اقترب إليها ناداه اهللا تعاىل). ٣٠:القصص (�الطُّورِ ناراً
يكَاد زيتها يضيُء ولَو لَم تمسسه �: ذلك شبه الكالم السماوي بالنار يف قوله تعاىلوك). ٣١:القصص(

ارمشريا إىل أن الذين هلم فاعلية روحية قوية، تكاد تتوقد روحانيتهم من تلقاء نفسها ).. ٣٦:النور (�ن
  .قبل أن تتلقى الوحي اإلهلي الذي عرب عنه بالنار

 جاءهم مظهرا للتجلي اإلهلي، فأضاء �جهوا الدعوة مع أهل املدينة إىل الرسول اهللا فاملنافقون ملا و
  .كالم اهللا جوانب النفوس، عندئذ ثار احلسد يف قلوب املنافقني فحرموا أنفسهم من اخلريات

كان وإذا . وتشبيه التجلي السماوي والكالم اإلهلي بالنار ليس عجيبا، فقد عرب العرب عن احملبة بالنار
احلب ينري يف نفس احملب تلك املشاعر اليت تتملك قلبه وتغلب غريها من األحاسيس، فإن التجليات 
اإلهلية والوحي الرباين تقضي على األهواء الفاسدة ومتحق امليول والنوازع إىل املعاصي، وتطهر القلب من 

كما أا .  تشبيه صادق ولطيففتشبيهها بالنار.. كل سوء فال يبقى به إال حب اهللا تعاىل وحب ما حيب
  .قد شبهت أيضا باملاء يف بعض اآليات ملا هلا من تأثريات أخرى مناسبة

وقد . مخدت ناره أي ازم يف احلرب: تقول العرب. ويف األسلوب العريب يعرب عن احلرب أيضا بالنار
وقد فر أبو سفيان جبيش . واربط العرب النار باحلرب حىت إنه إذا مخدت نار فريق أثناء املعركة تشاءم
وقد أشار اهللا تعاىل إىل هذا . املشركني يف موقعة األحزاب بسبب انطفاء نريام بفعل الرياح الشديدة

  ).٦٥:املائدة (�كُلَّما أَوقَدوا نارا للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه�: املعىن يف قوله
نافقني قد دسوا الدسائس وكادوا املكائد، متعاونني مع وعلى ضوء هذا املعىن يكون مفهوم اآلية أن امل

الكفار، وأهلبوا نار احلرب ضد املسلمني على أمل أم سيبيدون اإلسالم، ولكن النتائج جاءت على 
عكس ما متنوا، فتضاعفت قوة اإلسالم، وتأصلت عظمته يف القلوب، وبدال من أن ينتفع املنافقون 

ي فقدوا نور بصريم، وختبطوا حىت وقعوا يف احلفرة اليت حفروها  أ�ذهب اهللا بنورهم�مبكائدهم 
  .لإليقاع باملسلمني

 يعين أيضا أن العباءة النورانية لإلسالم اليت لبسها هؤالء املنافقون نزعها �ذهب اهللا بنورهم�وقوله 
ذلك .. هم بسببهااهللا منهم، مبعىن أن الكفار مل ينتصروا يف هذه احلرب اليت أشعلوها ولكن انكشف نفاق

أنه بعدم اشتراكهم يف احلروب ظهر بطالن ادعائهم باإلميان، وبالتايل تبني للمسلمني خطأ حسن ظنهم 
  .بأم مسلمون
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ذلك أنه كلما اكتمل الدين وازداد . واملعىن الثالث هو أن ازدهار اإلسالم كشف عن حقيقة املنافقني
مما يفضحهم فيسلب عنهم .. ل على املنافقني أكثر فاكثرالنور اإلهلي، كثرت أحكام الشريعة، وهذا يثق

  .لباس النور
 يدل على أن املنافقني أوقدوا نار احلرب ليحققوا ا أهواءهم �تركهم يف ظلمات ال يبصرون�وقوله 

ويسترجعوا ا عظمتهم، ولكن أمرهم انقلب ضدهم بانكشاف نفاقهم وتراكم الظلمات عليهم، 
  .يظهم وكيدهم وفقدوا الرؤية للخروج منهافاستفحل نفاقهم وزاد غ

يكون املعىن أم استدعوا اإلسالم بأنفسهم مث أعرضوا عنه، .. وباعتبار أن النار هي نور اإلسالم
  .فحرمهم اهللا من نور الفطرة السليمة، وكذلك من نور الوحي اإلهلي وبركاته

  

BΛ à¼ íΝ õ3ç/ Ò‘ôϑ ãã öΝßγ sù Ÿω tβθ ãèÅ_ö� tƒ ∩⊇∪ 

  :اتشرح الكلم
مع فيه وال . انسدت أذنه وثقل مسعه أو ذهب، فهو أصم: صم الرجل: صطموالرجل األصم من ال ي

  .كأنه ينادى فال يسمع).. األقرب(يرد عن هواه 
البكم أن يولَد اإلنسان : وقال ثعلب. وقيل هو اخلرس أيا ما كان. اخلُرس مع عي وبلَه: البكم: بكم

بني األخرس واألبكم فرق يف كالم العرب، فاألخرس : وقال األزهري. مع وال يبصرال ينطق وال يس
الذي خلق وال نطق له كالبهيمة العجماء، واألبكم الذي ينطق بلسانه وهو ال يعقل اجلواب وال حيسن 

  ).اللسان(وجه الكالم 
ميي الرجل. مجع أعمى: عمهِل؛ غَوِ: عذهب بصره كله؛ ذهب بصر قلبه وج األقرب(ي.(  

 تقدم اآلية وصفا مالئما حلال املنافقني، فهم صم ألم مل يسمعوا لكالم الوحي اإلهلي، :التفسري
وهم بكم ألم أغلقوا أفواههم استكبارا وغرورا، ومل يستفهموا . فحرموا الفائدة من القرآن احلكيم

ة، ورفضوا أن يكونوا يف موقف املتعلم  عما اشتبه عليهم من أمر، وإمنا أخذم العزة الكاذب�الرسول 
. وهم عمي ألم مل يبصروا ما طرأ على إخوام املسلمني من تغريات رائعة. بعد أن كانوا قادة معلمني

أمل يلحظ شيخ املنافقني . لقد كانت أمام املنافقني فرص عديدة للسمع والكالم والنظر يف بيوم أيضا
؟ أمل ير كيف حتول ابن "رضي اهللا عنه"أصبح عليه سلوك ابنه عبد اهللا عبد اهللا بن أيب بن سلول ما 

كذاب جبان إىل رجل صادق بر طاهر شجاع باسل، وكيف صار ابن عابد الدنيا عبدا هللا تعاىل ال 
يكف عن السجود لذي العرش العظيم؟ أمل ير املنافقون أبناء عشريم وما جيري يف بيوم ويف أعماهلم 
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 من عفة وطُهر وأمانة وصدق؟ أمل يروا بين األوس واخلزرج الذين ختلصوا من كل عيب ويف سلوكهم
كيف كانت تسيل أعينهم لذكر اهللا، وتتغىن ألسنتهم حبمد .. أخالقي، وفاضت قلوم مبحبة اهللا تعاىل

.. هماهللا، وكيف كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة؟ إذا مل يروا ذلك كله وهو أمام أعين
  فمن األعمى إذن؟
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  :شرح الكلمات
، "و"التقسيم، والتخيري، واإلباحة، واجلمع املطلق أي مبعىن : حرف عطف يفيد معاين عديدة منها: أو

وهو هنا مبعىن اجلمع . والشك واالستثناء، واإلام، والتقريب، والشرط، والغاية، واإلضراب، والتبعيض
  ).املغين(املطلق والتقسيم 

السحاب املختص بالصوب، وهو نـزول : الصيب). األقرب(الصيب السحاب ذو الصوب : صيب
  ).املفردات(املطر بقدر ما ينفع 

كل ما عالك فأظلّك؛ سقف كل شيء؛ ظهر الفرس؛ السحاب؛ املطر اجليد؛ العشب؛ رواق : السماء
  ).األقرب( البيت

فيكون معىن الرعد ). األقرب(صات وضج لألمطار : رعد السحاب. الرعد صوت السحاب: رعد
  .الك والدمار واألمر باحلربهنا األوامر اإلهلية اجلسيمة والوعيد بأنباء اهل

واملراد من الربق هنا املشاهد احلربية، أو النكات العلمية ). األقرب(الربق وميض السحاب : برق
  .الواضحة، واآليات الدالة على الصدق، والغنائم واالنتصارات اإلسالمية

سماء يف مجع صاعقة وتعين املوت؛ كل عذاب يهلك، صيحة العذاب؛ نار تسقط من ال: الصواعق
هي الصوت الشديد من اجلو، مث يكون : والصاعقة). األقرب(رعد شديد ال متر على شيء إال أحرقته 

  . وهي يف ذاا شيء واحد، وهذه األشياء تأثريات منها. منه نار فقط، أو عذاب أو موت
  ).األقرب( وجمانبة الشيء خوفا منه  التحرز: احلذر:حذر

وأنواع . ، زوال القوة احليوانية وإبانة الروح عن اجلسم)األقرب( ا زوال احلياة عمن اتصف: املوت
  :املوت خبالف ذلك هي
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يحيِي الْأَرض بعد �: األول ما هو بإزاء القوة النامية املوجودة يف اإلنسان واحليوانات والنباتات
  ).٢٠:الروم (�موتها

  ).٢٤:مرمي(� قَبلَ هذَايا لَيتنِي مت� :والثاين زوال القوة احلاسة
  ).١٢٣: األنعام(� أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه�: الثالث زوال القوة العاقلة

  ).١٨:إبراهيم(� يأْتيه الْموت من كُلِّ مكَان وما هو بِميت�: احلزن املكدر للحياة: الرابع
  ).املفردات(املنام : واخلامس

  ).اللسان(وت لألحوال الشاقة كالفقر والذل والسؤال واهلرم واملعصية وقد يستعار امل
  ). األقرب( أحدقه :أحاط باألمر: حميط

ا من هذه اآلية يتحدث القرآن عن فئة ثانية من املنافقني، هم أولئك الذين آمنوا ولكن  بدًء:التفسري
ن مواجهة ديد األعداء، إميام ضعيف، خيشون الناس أشد من خشيتهم هللا تعاىل، وجيبنون ع

ويتقاعسون عن بذل التضحيات، وحياولون أن يبقوا على صلتهم ومودم مع الكفار، ويراسلوم 
وكان هؤالء النفر يعللون أنفسهم بأن اإلسالم دين اهللا احلق، وأنه لن . وميدوم ببعض أخبار املسلمني

ري عليهم إذا صانوا أنفسهم من إيذاء الكفار يتضرر ذا الذي يفعلون، وأنه منتصر حتما، وإذن فال ض
  !ومن بذل تضحيات ال داعي هلا

ولكن القرآن يعلن منذ البداية أنه دين التضحية والفداء، وأن هذا التخاذل نفاق كريه، ومن يلجأ إىل 
 وما اإلسالم إال أن يسلم املرء كل ما ميلك هللا رب العاملني، ومن ال يوطن. هذا األسلوب منافق ضال

  . نفسه على هذا اإلخالص والفدائية فال يرجونَّ ما قدر لإلسالم من خريات وازدهار
يضرب القرآن مثل هذا الفريق من املنافقني بالسحاب املمطر، وما املطر إال فضل اهللا تعاىل املبشر 

ول دون ولكنها ال حت.. ولكن املطر يصحبه ظواهر طبيعية تدل عليه، فهناك ظلمات ورعد وبرق. باخلري
نزول اخلري، وال متنع الفالح العاقل من أن يسارع إىل االنتفاع باملطر، فيخرج ليعد القنوات واملصارف 

وما من عاقل يترك املطر يتسرب من أرضٍ خشية الرعد أو الربق فيضيع . واحلواجز لالستفادة من الغيث
  .سدى

لكن . ظلمات والرعود والربوقوكذلك فإن ظهور اإلسالم هو كغيث مساوي، يلزم أن تصطحبه ال
يعدون هلا عدا من .. املؤمنني هلم خربة مبثل هذه الظروف واألوضاع، فبدل أن يضطربوا هلا

وأما املنافقون ضعفاء العمل فيأخذهم الفزع، فيلزمون بيوم، . التضحيات، فينتفعون ا حق االنتفاع
  . وانتصاره، ويستحقون غضب اهللا تعاىل أيضاوحيرمون أنفسهم من املنافع املقرونة بازدهار اإلسالم
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مم خيافون؟ أخيافون إيذاء .. ، أي أن هؤالء املنافقني�واهللا حميط بالكافرين�: مث يقول اهللا عز وجل
الكفار الذين قد قضى اهللا تعاىل الكهم؟ ملاذا اخلوف من املقضي عليهم باهلالك؟ وهل ينجو اجلبان من 

فاحلذر إذن ال مربر .  أذنه؟ إن الرعود اليت يسمعها تقع بعد أن يرتل الربقالصواعق إذا وضع أصابعه يف
  . له، وكان األوىل به أن يسعى لالنتفاع باملطر واالستعداد له

 ال تعين الشك كما يظن البعض، فاهللا تعاىل هو العليم �أو كصيب� يف قوله تعاىل �أو�وكلمة 
 إن هذا املثل ال يتعلق بفرد واحد، ولكن يتصل جبماعة .اخلبري، وهو أمسى وأجل عن التشكك والتردد

إذا .  على الشك�أو�تتكون من عناصر خمتلفة األوضاع واألحوال، ويف مثل هذه احلالة ال تدل كلمة 
أما إذا قلت عن مجاعة إم قائمون أو . قلت عن زيد إنه قائم أو قاعد، فقد شككت ألنه فرد واحد

  .ئم والبعض اآلخر قاعد؛ وعندئذ ال تفيد الشكقاعدون فاملراد أن بعضهم قا
فئة سبق ذكرها وهي اليت ضيعت فرصة اهلداية، وعطلت مواهبها : فاآلية تدل على أن املنافقني فئتان

وملكاا، وأثارت احلرب يف وجه دعوة اإلسالم، فوقعوا يف الضاللة، وما هم خبارجني منها ما مل يعودوا 
هم اخلوف كل مأخذ كلما رأوا ظلمات الصعاب ورعد احلرب وبرق وفئة أخرى يأخذ. إىل حواسهم

احملن والقتال، ويسدون آذام عندما يرون صواعق املعارضة تنقض عليهم، ناسني أن من السنن الكونية 
أن تكون الظلمات والرعود والربوق مصاحبة لنعمة املطر الذي هو من نِعم اهللا الكربى، وأن هذه األمور 

  .تفي ويبقى الغيث ونفعه العميمسرعان ما خت
فدائما ما .. إن اآلية الكرمية ختربنا مبجريات األمور عندما تترتل رسالة مساوية وتتجلى يف آفاق الدنيا

كناية عن ظلمات املصائب واالبتالءات .. تصحبها السحب الداكنة والرعود القاصفة والربوق اخلاطفة
أي .. مث يأيت الرعد. اهلجرة والتضحية باألموال واألنفسوقطع الصالت بني املؤمنني والكافرين، و

وقد تتحول الربوق إىل . أي النوازل اليت ختطف األبصار.. مث يظهر الربق. ااهرة بالتحدي للدنيا كلها
أي يتابع األعداء اهلجمات الجتثاث شأفة املؤمنني، ويضطر املؤمنون إىل رد اهلجوم، ويصاب .. صواعق

وخياف ضعاف القلوب من املنافقني مجيع أنواع املشاكل، ولكنهم على وجه . نني أحيانافيها بعض املؤم
  .تكاد تزهق نفوسهم من هذا اخلطر األخري.. خاص

ولقد رد اهللا تعاىل على أولئك الذين يزعمون أن بعثة األنبياء مدعاة إىل ظهور الفساد والشتات، 
كذلك عند بعثة .  وتصحبه بعض الظواهر الشديدةفأخربهم بأن املطر نعمة مساوية له منافع عديدة

إن من . بل إا حتمل البشرى بالربكات املقبلة. تثور العواصف، ولكن هذه ليست عالمة شؤم.. األنبياء
تشرق الشمس على األرض، .. سنة اهللا عند املطر أن خيفي السحاب قرص الشمس، ولكن بعد حني
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.. وهكذا بعثة الرسل فإنه بعد الشدائد والصعاب. ن بركةوهي أحلى ما تكون منظرا، وأشد ما تكو
  .تشرق الشمس اإلهلية عقب الغيث الروحاين بأروع ما يكون اإلشراق

من أي :  يلفت نظر هؤالء املنافقني إىل تلك احلقيقة، ويقول هلم�واهللا حميط بالكافرين�وقوله تعاىل 
أن اهللا قضى الك أعدائه؟ فكيف ختافون من هو شيء ختافون؟ هل ختافون الكفار وأذاهم؟ أال تؤمنون ب

  هالك ال حمالة؟
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  :شرح الكلمات
  ).األقرب(ذهب به : وخطف الربق البصر. استلبه بسرعة: خطف الشيء: خيطف

  .أراد: شاء
ويستعمل املصدر مكان اسم املفعول، فالشيء ما يراد أو . كل ما يصح أن يعلم أو خيرب عنه: الشيء

  ).األقرب(يبتغى أو يقصد 
والقدرة إذا ). األقرب(القوة على الشيء والتمكن منه : القدرة. قوي عليه: يءقدر على الش: قدير

وصف ا اإلنسان فاسم لهيئة له، ا يتمكن من فعل شيٍء ما، وإذا وصف اهللا تعاىل ا فهي نفي العجز 
الفاعل ملا يشاء والقدير هو . وحمال أن يوصف غري اهللا بالقدرة املطلقة معنى، وان أُطلق عليه لفظًا. عنه

  ).املفردات(على قدر ما تقتضي احلكمة، ال زائدا عليه وال ناقصا عنه 
 تشري اآلية إىل أن هذه الفئة من املنافقني قاربوا أن يفقدوا بصرهم من شدة خوفهم كلما :التفسري

تمل أن وإذا كانوا مل يفقدوا بصرهم كلية فمن احمل. تعرضوا للمواقف اليت تتطلب منهم شجاعة وتضحية
  . وفقدان البصر هنا كناية عن فقدان اإلميان. يفقدوه إذا استمروا على خوفهم ورعبهم

إذا أضاء هلم مشوا فيه، أما إذا صاحبته الصواعق املدمرة : إن للربق تأثريين خمتلفني على هؤالء املنافقني
نة تعاونوا مع املسلمني يف واملراد أم إذا أحسوا بالطمأني. أعمى عيوم ووقفوا مكام ال يتحركون

  .أعماهلم؛ أما إذا اشتد البالء وانقضت صواعق احلرب قاموا فزعني وختلوا عن طريق املسلمني
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أن احتفظوا :  حتذير هلذا الصنف من املنافقني�ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصارهم�: وقوله تعاىل
 احملافظة على إميانكم بسماع آيات القرآن لقد وفقتم حىت اآلن إىل. بشجاعتكم واسلكوا مسلك املؤمنني

فمن املمكن جدا أن يضيع هذا اإلميان، وال يفيدكم .. احلكيم، ولكن إذا استمر حالكم هذا من النفاق
وهناك أيضا خطر فقدان بصركم؛ أي أنه بتواتر نزول صواعق احملن واملصائب ختذلون . مساع القرآن شيئا

ضمون إليهم كلما ترون ومضات النور، ولكن يخشى عليكم فقدان إنكم تن. املسلمني وتتخلون عنهم
  .هذه الفرصة فتضيع منكم بصريتكم الروحانية متاما

وبتوفيق من اهللا تعاىل . وهذه من اآليات اليت يصعب تفسريها، ولقد فسرها اآلخرون بطريقة جمملة
ا وبني اآليات السابقة والتالية هلا متكنت من تفسريها جزءا جزءا، مث الربط بني عناصرها من ناحية وبينه

  .فال يبقى يف فهمها أي غموض.. من ناحية أخرى
يظن بعض الناس أن القرآن الكرمي ال يقول بوجود النفاق باألعمال، ويرون أن النفاق املذكور يف 

أذكر عندما كنت أدرس القرآن .  هو أيضا عن املنافقني يف عقيدم� اآلية…أو كصيب�: قوله تعاىل
، وكان من العلماء اإلجالء املوهوبني مبلكة خاصة يف استنباط معاين القرآن "روشن علي"مع احلافظ 

الكرمي، على يد أستاذنا حضرة موالنا نور الدين قبل توليه منصب اخلالفة، كان احلافظ روشن يناقشه 
موضوع النفاق، وكان يقول بأن نفاق األعمال حمال عقال، وأن املنافق هو من فسدت كثريا حول 

  .عقيدته
وقد وجدت حديثا يذكر املنافقني بالعمل، فعن أيب . وأرى هذه اآليات تبني أحوال املنافقني بالعمل

ربوط قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف م: القلوب أربعة: "�سعيد قال قال رسول اهللا 
وأما . فأما القلب األجرد فقلب املؤمن سراجه فيه نوره. على أغالفه، وقلب منكوس، وقلب مصفح
وأما القلب املصفح فقلب فيه إميان ونفاق، فمثل اإلميان فيه . القلب املنكوس فقلب املنافق عرف مث أنكر

فأي املادتني غلبت .. يح والدمكمثل البقلة ميدها املاء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرعة ميدها الق
  ).مسند أمحد بن حنبل" (على األخرى غلبت عليه

فإن . فهذا احلديث يبني أن هناك منافقا يعترب مسلما من حيث اإلميان، ولكنه ضعيف من ناحية العمل
أي يضيع .. غلبت حالته اإلميانية أصبح مؤمنا صادقا، وإن غلبت حالة النفاق عليه صار منافقا كامال

  .ميانهإ
هذا املوضوع يشرح هذه اآلية ألنه يبني أن مسع وبصر هؤالء مل يزوال بعد، ولكن لو استمروا على 

  .هذا احلال فهناك خطر كبري لضياعهما
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ومن نعمة اهللا تعاىل أن الربق ال تصحبه الصواعق دائما، ومعىن ذلك أن الشدائد اليت ال بد من 
ة؛ واخلري الناجم عن هذه الشدائد أكرب بكثري من أذاها مواجهتها ال تكون يف معظم األحوال مهلك

  . فالعاقل من انتفع ا فواجهها بشجاعة، وبذل يف سبيل اهللا تعاىل غري هياب وال وجِل. هاومشاقّ
إا ختربهم بأن اهللا تعاىل عندما يرسل رسالة جيعل طريقها . إن اآلية الكرمية حتذر املؤمنني أميا حتذير

اكل والشدائد، وإن سبيل الدين ال يفرش باألزهار والورود، بل ينال اإلنسان بغيته من الدين حمفوفة باملش
ومن أراد اإلميان ولذته، فعليه أن يتحمل املشقات، ويعرف اآلالم، ويقدم . باجتياز الغابات الشائكة

ريد اإلميان إمنا والذي يتنصل عن التضحية مث يزعم بأنه ي. التضحيات بكل ما يلزم لبلوغ هذه الغاية
إن . ومن املستحيل أن ينجح ويبلغ غايته.. يتصرف تصرف احلمقى، ألنه يريد التقرب إىل اهللا بالنفاق

الباحث عن احلق إذا أدرك ذلك حق اإلدراك ففالحه أكيد وإذا مل يدرك هذه احلقيقة صار بة لألوهام 
  ! والعياذ باهللا.. هواألماين الكاذبة، وباء بغضب من اهللا بدل من أن ينال فضل

 يدل على أن اخلوف الذي يتسلط على قلوب ضعاف �إن اهللا على كل شيء قدير�: وقوله تعاىل
ملاذا خيافون التضحيات يا ترى؟ إمنا سببه . اإلميان ناتج عن نقص إميام وجهلهم حبقيقة صفاته جلّ وعال

ىل حق اليقني، ما وقعوا يف مثل هذه واحلق أم لو أيقنوا بقدرة اهللا تعا. خوفهم من أذى الكفار
أال فليعلم املنافقون أن اهللا تعاىل قدير . لو أيقنوا أن اهللا قادر على ما يريد، ملا خافوا الكفار. الشبهات

فإذا كان تعاىل قد قضى بانتصار . على كل ما يقضي به من األمور، ال مانع وال حائل دون إرادته
 دون ما يريد؟ تذكروا صفات اهللا -مهما كثُر عددهم وعدم-ار اإلسالم وازدهاره فكيف حيول الكف

  .وقووا إميانكم حىت يزول عنكم اخلوف والتردد إىل األبد
إنه مما ال شك فيه أن مجيع أنواع الضعف واملعاصي ناشئة عن اجلهل بالصفات اإلهلية ونقص اإلميان 

ميان بصفات اهللا تعاىل هو الذي يسبب وجيب على اخلائف من غري اهللا أن يستيقن بأن ضعف اإل. ا
  .اخلوف، ولوال ذلك الضعف ملا كان اخلوف أيضا

هل تعين هذه العبارة أن اهللا تعاىل :  سأل بعضهم�إن اهللا على كل شيء قدير�ومبناسبة قوله تعاىل 
دير فوصف الق. قدير على أن يكذب أو ميوت؟ مثل هذا التساؤل ال يصدر إال عن قلة تدبر وضآلة فكر

وليس الكذب واملوت من الكمال يف شيء بل مها .  وتعين ذو القدرة الكاملة�قدر�صيغة مبالغة من 
وإنه . من النقائص، وذو القدرة الكاملة مرته عن النقص، ومن مث فإن صفة القدرة ال تتعلق ذه النقائص

 إن الشجاعة والفرار ال !إن فالنا عظيم الشجاعة حىت أنه ليفر من الفأر: ملن السخف أن يقول قائل
  .جيتمعان، كذلك كمال القدرة والنقائص ال يتفقان
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 مصدر مبعىن املشيئة واإلرادة، فمعىن �شيء� يعين كل ما يريد، ألن �كل شيء�كما أن قوله 
وإرادة اهللا تعاىل كاملة، والكذب واملوت وما إىل ذلك بعيد . العبارة أن اهللا تعاىل قدير على كل ما يريده

  .لكمال، واهللا جل وعال ال يعلق إرادته ومشيئته ومقدرته على النقائص اليت ال تليق جباللهعن ا
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  :شرح الكلمات
  ).املفردات(غاية التذلل : العبادة: اعبدوا

  .راجع شرح الكلمة يف سورة الفاحتة: بكمر
أوجده وأبدعه على غري مثال سبق : خلق الشيَء. قدره قبل أن يقطعه: خلق األدمي: خلقكم

  ).األقرب(
 حرف مشبه بالفعل يفيد التوقع واإلشفاق، وخيتص باملمكن املشكوك يف حدوثه؛ �لعل�: لعلكم

، أي كي يتذكر أو �ا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشىفَقُولَ�: وجاء يف القرآن. وكذلك يفيد التعليل
  .كي وحىت: فلعلّ يف هذه اآلية تعين. خيشى

أال وهو اهللا تبارك وتعاىل، وأن ..  استهل القرآن بإعالن أن خري الدواء ما يصفه العليم اخلبري:التفسري
كتاب جامع للكلمات كلها؛ : الناحية الروحانية؛ فإنه أوالالقرآن هو الدواء الناجع لتنشئة العامل من 

يفتح باب الرقي بال حدود، ويتدرج باملتقي أعلى فأعلى : أنه مربأ من كل ريب وعيب؛ ثالثا: ثانيا
مث انتقلت اآلية إىل . مث بين الشروط اليت ال بد منها لالنتفاع الكامل ذا املنهج الرباين. حسب كفاءته
مث ذكر طائفة ثانية تدعي اإلميان بلساا ولكن القلوب من اإلميان . طائفة املنكرة للقرآنبيان موقف ال

وبني القرآن أن هذين . هواء، وطائفة ثالثة قلوم مؤمنة ولكنهم ال جيرؤون على العمل مبا آمنوا به
إليه بالقول، بل ما جاء لينتسب الناس .. النوعني ال يستطيعون االستفادة من القرآن ألنه منهج عملي

  .ليحدث تطورا حامسا يف حياة البشرية مجعاء، وليس لألدعياء نصيب يف خرياته وإمنا هي للعاملني به
مث يف هذه اآلية يوجه القرآن األنظار إىل الوسيلة الوحيدة لتحقيق التقوى يف اإلنسان واليت ا يبلغ 

إن هذه الوسيلة هي عبادة : ويقول.. دة الدنيا واآلخرةاملراتب العليا، ويهنأ خبريات املنهج اإلهلي من سعا
  .اهللا تعاىل
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والعبادة تعين التذلل الكامل واالتباع الشامل، أي أن جيعل اإلنسان نفسه خاضعة للتأثريات اإلهلية اليت 
إن االكتفاء باملظاهر التعبدية غري كاف إذا مل تكن النفس صافية صادقة يف . تسري فيها بيسر وثبات

  .لها واتباعهاتذل
ومن طبيعة النفس البشرية أن تنفعل لإلحسان، وتكون أكمل انفعاال إذا مشله اإلحسان هو وآباءه من 

ذلك كي .. واآلية تذكِّر اإلنسان بأن اهللا تعاىل صاحب الفضل واإلحسان إليه وإىل آبائه وأجداده. قبله
 يبني أن �اعبدوا ربكم الذي خلقكم�فقوله . ةفتقوم عليه العبادة الكامل.. تثري فيه أكمل شعور باحملبة

املستحق للعبادة احلقة هو اخلالق الذي أوجد اإلنسان وآباءه، وهو الرب الذي رىب اإلنسان وآباءه من 
فاهللا تعاىل ينعم .. وإذا كان املرء خيلص احملبة ملن أسدى إليه مجيال، أو صنع ألبيه معروفا. فضله وإحسانه

 على آبائه السابقني نِعما ال حصر هلا، فهو سبحانه اجلدير باحملبة الكاملة عليه كل حلظة، وأنعم
  .واإلخالص التام

 حث اهللا على العبادة بأسلوب رائع جدا، يبني به حاجة �الذي خلقكم والذين من قبلكم�ويف قوله 
ناء يعرف مقدار إن الصانع يعرف صنعته، فاملهندس الذي شيد ب: اإلنسان إىل عبادة اهللا تعاىل، فيقول

خالق اإلنسان وآبائه، والعليم مبا أودع اإلنسانَ من .. الثقل الذي سوف يتحمله البناء، وكذلك اهللا تعاىل
أما أن يسلم املرء عنانه ألي . هو وحده القادر على إصالح اإلنسان.. القوى واملواهب والكفاءات

. فال بد وأن يدفعه إىل هوة اهلالك. .جيهل صالحياته، وال يقف على حدود استطاعته.. معبود آخر
ألنه .. وهي هللا عز وعال.. بل هي التمسك باملنهج الروحاين. فالعبادة احلقة ليست جمرد تقاليد جوفاء

  .العليم بقوى اإلنسان املكنونة، اخلبري بأساليب إمنائها والبلوغ ا إىل غاية الكمال
ملنشود للعبادة ليس جمرد إقرار العبودية هللا تعاىل، ولو مث أتبعه حتديد غاية العبادة وأخرب بأن اهلدف ا

ولكن العبادة ال تؤدي إال لتكميل . كان كذلك، لكانت عبادة غري اهللا، رغم كوا ظلما، ال ضرر فيها
الروحانية والتقوى، وهذا الكمال ال ميكن أن يتحقق بيد خملوقات مل ختلق اإلنسان وال تعلم ما أودع فيه 

ومن مث فإا ستحطم هذه القوى الرائعة بدال من أن ..  وما هي خصائصها وحدودهامن قوى خفية،
  .تبلغها الكمال

فمن قائد يفتح له أبواب .. ولقد رأينا أن اإلنسان إذا أسلم قياده لغري اهللا تعرض للخسارة الفادحة
آخر يصرف النظر عن احلرية احلمقاء على مصارعها لينفلت بعيدا عن التقوى وطريق الكمال، وقائد 

قوى اإلنسان فيحمله من األعباء الثقال ما ينوء به كاهله وتتعطل به قواه ومواهبه؛ ومنهم من يوجهه إىل 
طريق الرهبانية وترك طيبات الدنيا؛ وآخر مل مييز بني النافع والضار، ومسى الشريعة لعنة، ومن مث ألقاه يف 

ليما ال ينسى به مسئولياته، كما مل يضعه حتت أعباء تدمر قواه فاهللا تعاىل هو الذي أعطاه تع. هوة الدمار
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فاهللا تعاىل الرب اخلالق يدل املرَء على . �لعلكم تتقون�: وإىل هذه األخطار يشري قوله تعاىل. الفطرية
ألنه تعاىل هو العليم بكل دقائق هذه .. العبادة اليت تتيح له التقدم املستمر يف ضوء الفطرة الصحيحة

  .فهي من صنعه وحده.. ةالفطر
 يشري اهللا إىل أن األمر بالعبادة ال يهدف إىل منفعة أو مصلحة خاصة هللا �لعلكم تتقون�وبقوله 

فالغاية املنشودة هي تكميل اإلنسان بتحقيق املقتضيات . سبحانه، بل إمنا أريد به خري اإلنسان نفسه
 هي أن يتخذوا اهللا تعاىل وقاية وجنة �تتقون� فالتقوى املقصودة من قوله. الفطرية كاملة غري منقوصة

يرعاهم وينجيهم من املتاهات .. حتميهم من أسباب اهلالك والدمار، ويكون عز وجل موىل هلم
  .واهلواجس، ويهديهم يف طرق احلياة املتشابكة

 املريب فالرب كما عرفنا هو اخلالق.  حكمة لطيفة جديرة بااللتفات�اعبدوا ربكم�:  ويف قوله تعاىل
ويف هذا النداء العام قد خصت هذه الصفة بالذكر . الذي يتدرج مبخلوقاته إىل كمال النشوء والرقي

وهي أن االكتفاء مبجرد العمل وتطبيق أوامر الشريعة ال جيدي كثريا ما .. للَفْت االنتباه إىل حقيقة هامة
فكل فرد من الناس قد زوده .  له عز وجلعالقة احملبة واإلخالص.. مل تدعمه العالقة بني اإلنسان وربه

اهللا عند خلقه بالقوى األساسية اليت ال بد منها لالرتقاء إىل الكمال، ولكنهم خمتلفون يف مدى انتفاعهم 
وعالقة احملبة مع اهللا جتتذب رضاه وحمبته، فيهب لإلنسان هداية خاصة . من هذه القوى وأوامر الشريعة

واألمر بعبادة الرب حض على إخالص احملبة هللا . مضي يف طريق الرقي قدماتالئم ذاته وتناسب حالته لي
  .لينال اإلنسان من نعمة ربوبيته تلك اهلداية اليت يهبها ألحبائه املخلصني

 أن الذين يقومون بعبادة الرب بيقني وإخالص ينجون من �لعلكم تتقون�: ومن معاين قوله تعاىل
لقد شهد التاريخ بصدق هذه احلقيقة، فإن صحابة . األمن واألمانالتعادي والتظامل، ويسود بينهم 

 كانوا دعاة سالم ومحاة أمن وحملَة عدل، واستراح -بعد أن دخلوا يف عباد اهللا املخلصني- �الرسول 
. الناس يف ظل حكومتهم متمتعني باألمن والعدالة، واضطر األعداء إىل االعتراف بإحسام قبل األصدقاء

ولو اصطبغ أهل الغرب . ن األمن ال يستتب يف هذا العامل إال إذا أصبح الناس عباد اهللا املخلصنيواحلق أ
  . بصبغة عباد اهللا ملا طغت عليهم األهواء االستعمارية

لقد سبقها ذكر صفات املتقني بأم . إن هذه اآلية هامة جدا، ألا تقدم أول أوامر القرآن احلكيم
 اهللا تعاىل بذلك، واآلن جاء األمر اإلهلي األول فكان بالتوحيد، وذلك بأسلوب كذا وكذا دون أن يأمر

وليس العرب .. أي مجيع أهل األرض.. املأمور بالعبادة هو الناس: فمثال.. لطيف كامل منقطع النظري
د، فقط، مبا يدل على أن اإلسالم كان منذ أول أمره وال يزال ينادي جبمع العامل كله على كلمة التوحي

مث ذكر . ويريد أن خيرج أمم األرض كلها من العبادات القومية املتفرقة إىل حلقة جامعة لكل األمم
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، وبذلك أبطل وجود آهلة أخرى من "اهللا"دون تعيينه بلفظ اجلاللة .. املعبود عز وجل بأنه الرب
نفى وجود آهلة من مث . �اعبدوا ربكم الذي خلقكم�: األحجار واألار واجلبال والكواكب، ألنه قال

  .�والذين من قبلكم�: بني اآلباء واألجداد بقوله
إن عالمات العبادة يف خمتلف األمم، كما أقر علماء املقارنة بني األديان، تنشأ عن طريقني اثنني، 

 يشري إىل احلب، بينما قوله �الذي خلقكم�وهذه اآلية تتضمنهما معا؛ فقوله . احلب أو اخلوف: ومها
. مها احلُسن واإلحسان: مث إن احلب ينبع من عينني اثنتني.  حيتوي على معاين اخلوف�تقونلعلكم ت�

إنه تعاىل ذو . تقدم هذين األساسني إلنشاء عالقة احلب مع اهللا عز وجل.. وهذه اآلية على إجيازها
 بارتقائه إىل خيلق شيئا يف هيئة بدائية منحطة، مث يتدرج! حسن أخاذ، ألنه رب، وما أبرعه من صانع

مث تعرض اآلية اإلحسانَ عرضا رائعا، إذ تصرح بأن اهللا عز وعال هو احملسن إليكم وإىل . منتهى الكمال
  .آبائكم أيضا، ألنه خالقهم مجيعا

 أشار إىل اخلوف من سخطه، كما نبه أيضا إىل إحسانه إليهم يف �لعلكم تتقون�فبقوله تعاىل 
فتبارك !  أشدها إعجازا من آية حوت هذه املعاين الواسعة كلها يف بضع كلماتفما أبلغها وما. املستقبل

  !اهللا أحسن اخلالقني
ومن الغريب جدا حسبما جاء يف العهد اجلديد أن املسيح الناصري عليه السالم حينما سئل عن أعظم 

 فكرك، هذه هي ن كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل الرب إهلك متحب: "وصايا يف الشريعة، أجاب
  ).٣٩ إىل ٣٧:٢٢مىت " (الوصيةُ األوىل والعظمى، والثانية مثلها؛ تحب قريبك كنفسك

والعهد القدمي آخر . مع أن الوصية األوىل والعظمى اليت كانت جتدر بالذكر هي التمسك بالتوحيد
  .هذا األمر األهم، وكذلك سائر الكتب

السماوية، أنه قدم األمر األول األحق بالتقدمي، بقوله أليس ذلك من فضل القرآن على سائر الكتب 
، بينما سائر الكتب السماوية �يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم�: عز وجل

  أخرته إىل غري موضعه؟
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  :شرح الكلمات
). األقرب(ما يفرش على األرض للنوم أو اجللوس عليه : الفرش. فرش الشيء بسطه ومده: فراشا

.. �هو الذي جعل لكم األرض فراشا�: وقوله. راشفَرش وف: بسط الثياب، ويقال للمفروش: الفرش
  ).األقرب(والفراش ما يفرش من األنعام أي يركَب . أي ذلّلها حبيث ميكن االستقرار عليها

  ).األقرب(عمر فيها دارا : بىن األرض. شيده: بىن املرتل. عكس هدم: مجعه أبنية، بىن: بناء
  ).املفردات(ف اسم ملا يبىن؛ سطح البيت، السق: والبناء
  .السحاب: السماء

اسم لكل ما يتطعم من أمحال الشجر : الثمر). األقرب(مجع مثرة وهي محل الشجر : الثمرات
  ).املفردات(

  ).٤راجع الشرح السابق يف اآلية رقم : (رزقا
 أي مشاركه يف: مشاركه يف اجلوهر، ومثله: وند الشيِء). األقرب(الند هو املثل والنظري : أندادا

هو مثل الشيء الذي يضاده يف أموره ويناده أي : قال ابن األثري. ما يسد مسده: نِد الشيِء. شيٍء كان
  ).التاج(خيالفه 

وذا يذكِّر .  أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنه خالق الكون احمليط باإلنسان من مساء وأرض:التفسري
فكل أعمال اإلنسان تدور حول الزراعة . اإلنسان وحياتهاإلنسان بأثر البيئة اخلارجية على عمل 

والصناعة والتجارة والضرب يف األرض والسياحة فيها، وهذه مجيعها ترتبط بأجواء السماوات وأحناء 
وال ميكن ألحد أن يوجه أعمال اإلنسان إىل الصراط املستقيم إال من خلق . األرض، وتتأثر بتأثرياا

نعم، إن اهلداية الكاملة . ي جعل فيها ما فيها من قوى فعالة يف حياة اإلنسانالسماوات واألرض، والذ
  .يف هذا اال يف يد اخلالق وحده

هلا دخل كبري مبا جيري على األرض من رياح وأمطار .. السماوات بأجرامها وأفالكها وأجوائها
صال، وترتبط ا سالمة اإلنسان وفيضانات وعواصف، وهذه تؤثر تأثريا مباشرا يف الزراعة والنقل واالت

. وأمنه وصحته ومرضه، وهلا عالقة وثيقة مبا يصيب احلياة األرضية من حوادث وكوارث وأمراض
هو وحده القادر على أن يهدي اإلنسان يف خضم هذه .. والرب اخلالق املسيطر على هذه العوامل كلها

ر عملها إال اهللا تعاىل؛ فهو القادر على أن يسخر كل اليت ال ميلك زمام أمورها وأسرا.. املؤثرات اجلبارة
وعلى هذا فهو اجلدير .. هذه املوجودات خلري اإلنسان، وليس أحد غريه ميلك القدرة والعلم والسلطان

  .بالعبادة اخلالصة وحده
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إن هذا الكون يضم عددا ال حصر له من خلق اهللا، وكلها تؤثر يف حياة اإلنسان تأثريات متنوعة 
ستمرة، وعلم اإلنسان ال حييط بكل هذه املوجودات، وال ميكن لإلنسان أن يدرك كل هذه الوسائل م

ومن مث فالواجب عليه أن يلجأ إىل الرب اخلالق . الظاهرة واخلفية، وال أن يعرف أثرها ضررا أو نفعا
نة، ويدعوه ليصونه املسيطر على كل هذه األكوان، يستمد منه اهلدى، ويطلب منه التوفيق، ويسأله املعو

  .من مضراا اخلفية أو الظاهرة، وينفعه خبرياا املعروفة أو اهولة
أفال تنظرون إىل أنبياء اهللا تعاىل، مل يدخر أعداؤهم حيلة وال وسعا الستئصال شأفتهم، ولكن اهللا 

ديدة للقضاء عليه،  مؤامرات ع�لقد دبر أعداء املصطفى . رم املقتدر أحبط مكائد األعداء وبددها
وتعرض هلجمام العدوانية، فتارة حاولوا قتله بالسم الفتاك، ولكن اهللا عز وجل جناه من هذه الدسيسة 

وتارة أخرى ترصدوا له ليفتكوا به يف داره . الشيطانية، وهلك أحد صحابته الكرام يف هذه املكيدة
صخرة، ولكن العليم  ل اليهود ليلقوا عليهوحدث أن احتا. وخلوته، لكن جهودهم باءت بالفشل الذريع

ولنذكر كيف ألقى اهللا تعاىل الغشاوة على أعني الكفار عند مغارة . اخلبري أنبأه بالوحي، فنجا من املؤامرة
  . ليقتلوه �ثور وهم يطلبون الرسول

 كيف حاول أعداؤه قتله على الصليب، بل قتلوه حسب زعمهم، �ولننظر إىل املسيح الناصري 
ف أرسل اهللا تعاىل رحيا عاصفة اضطرم ليرتلوه من الصليب قبل أن يهلك، وهكذا جناه من ميتة وكي

  .خزي وعار أرادها له اليهود
فعلى سبيل .. �ولقد ظهرت يف أيامنا هذه عشرات اخلوارق على يد املهدي واملسيح املوعود 

وما " باهلند"جلارف الذي اكتسح قاديان املثال أخربه اهللا تعاىل أن داره ستظل آمنة مصونة من الطاعون ا
وأيضا . فلم تصب داره بأي مكروه".. إين أحافظ كلّ من يف الدار: "حوهلا لسنني طويلة، وبشره بقوله

كان أيام شبابه مقيما يف أحد البيوت مبدينة سيالكوت، وكان معه ذات ليلة بعض الضيوف، ومنهم 
مسع حضرته صوتا غريبا يف سقف الغرفة اليت كان ينام فيها ، وحدث أن "بيم سني"رجل هندوسي امسه 

ومعه الضيوف، فأيقظ من معه وأخربه أن اهللا تعاىل أطلعه على أن السقف سيتداعى وينهار، ولذلك 
ولكن الضيوف مل يصدقوا قوله عن ايار السقف . عليهم مجيعا أن خيرجوا من الغرفة على الفور

: ولكنه ألَح عليهم باخلروج وقال هلم. غرفة قائلني إن ما أحس به وهموسخروا منه ورفضوا مغادرة ال
فخرجوا . ألن السقف سيبقى قائما ما دمت حتته.. جيب أن خترجوا أنتم أوال، وسأكون آخر من خيرج

  .مجيعا مث خرج حضرته، وما كاد خيرج حىت اار السقف
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تزال تظهر، تدل على أن هلذا الكون خالقا، كل هذه األمور اليت مل تزل تظهر منذ بدء اخللق ولن 
وتبين رعاية اهللا تعاىل وتسخريه قُوى الكون لصاحل عباده، وتكشف عن ضرورة إقامة عالقة من احملبة 

  .والعبودية مع اهللا تعاىل، لكي ينتفع اإلنسان انتفاعا كامال من هذه املخلوقات وينجو من أخطارها
ء هو العلو، أي كل الفضاء الذي حييط باألرض وتوجد فيه النجوم وليكن معلوما أن املراد بالسما

 أن �والسماء بناء�ويعين قوله . والكواكب، وليس كما يتوهم عامة الناس من أن السماء دائرة ملموسة
ومعىن ذلك أن ما . هذه السماء محاية ومنجاة، ألن البناء هو السقف، والسقف سبب من أسباب احلفظ

كلها تدخل يف .. طبقات هوائية وسحب ممطرة، وأجرام مساوية كالشمس والقمريف ذلك العلو من 
  .مقومات حياة اإلنسان على األرض

 يعين أن حقائق الكون كلها تشري إىل الوحدة يف نظام العامل، وأن كل العقالء �وأنتم تعلمون�
ومن مث فمن . كل مكوناتهيعلمون هذه احلقيقة، ويعترفون بأن الكون يسري وفقا لقانون واحد يربط بني 

  .الواجب على اجلميع أن يتمسكوا بالتوحيد القائم على العلم اليقيين وال يشركوا باهللا وهم يعلمون
وهذه .  بيان أن اجلرمية ال تعترب جرمية إال إذا ارتكبت على علم تام�وأنتم تعلمون�وتتضمن مجلة 

ى عمله رد صدور الفعل منه، بل إنه يراعي يف إحدى فضائل اإلسالم العظيمة، ألنه ال يدين عامال عل
  .حكمه الظروف واألوضاع اليت مت فيها العمل، ويتحرى مدى علم الفاعل وإدراكه للخطأ الذي ارتكبه

واإلشارة هنا إىل األرض والسماء توجه األنظار إىل أن حياة اإلنسان تتوقف على وجود السماء 
إن هذه احلياة املادية . م الروحاين ودوره األساس يف حياة اإلنسانواألرض، وبذلك يشري إىل أمهية النظا

فإا ال يكفي هلا .. ال تقوم وال تكتمل إال مبا تعطيه األرض وما ترتله السماء، وكذلك احلياة الروحية
فإذا كانت احلياة .  هداية السماء يف كل حنيرة وحدها، وإمنا يلزم هلا مع هذانور العقل ودليل الفط

رضية تكتمل مبا يأتيها من السماء، فإن الفكر اإلنساين كذلك حباجة إىل التعاليم واهلداية اإلهلية من األ
. السماء، ويتوقفان مجيعا على تكميل العامل الروحاين لإلنسان، ولوالمها لكان هذا العامل ناقصا باطال

ال شك أن اإلنسان . الروحاينفكما أن األرض فراش لإلنسان والسماء سقف له، كذلك احلال يف العامل 
مزود بالعقل، ولكن مثَل العقل كمثل العني اليت ال ترى إال بنور الشمس؛ فما مل يتلق العقلُ النور من 

وال شك أيضا أن . الشمس الروحانية، أي الوحي السماوي، ال ميكن أن يعمل بصورة صحيحة كاملة
أال .. ء الدنيوية تدنسها، وال ميكن أن تتطهر إال مباء السماءاحلاجات الفطرية طاهرة جدا، ولكن األهوا

  .كذلك ال ميكن أن حييا اإلنسان حياة ناجحة إال بعالقة مع اهللا تعاىل. وهو الوحي
أال ما أجهل أولئك الذين زعموا رغم كل هذه األيادي اإلهلية والنعم الربانية أن اهللا مل خيلق اإلنسان، 

يريدون القول بأن اهللا تعاىل ليس موجودا يف احلقيقة، ! وما أعماهم! خلق اهللابل إن اإلنسان هو الذي 
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ولألسف الشديد أن أولئك الضالني يدعون فالسفة وعلماء، واحلق أم . وإمنا اختلقه اإلنسان خبياله
  .أجهل من على وجه البسيطة

ا سبق، وبين أن األرض فيها  مزيد من الشرح مل�فأخرج به من الثمرات رزقا لكم�ويف قوله تعاىل 
قوة اإلمناء بال شك، ولكن هل تستطيع هي أن تعطي مثارا بدون ماء السماء؟ فكيف ميكن لعقولكم 
مهما كانت من اخلصب والنمو، أن تعطي مثرة طيبة بدون معونة اهللا؟ إن ماء األرض يفسد إذا انقطع 

ك إذا مل تتلق العقول البشرية مددا من وحي كذل.. عنه ماء السماء، فال تستطيع أن تعطي مثارا طيبة
فال تدعوا أن عقولكم . السماء، وذلك عن طريق العبادة، فال تستطيع أن تأيت بأفكار روحانية طاهرة

  .فنحن القادرون على فعل ذلك.. قادرة على أن تقرر لكم مناهج احلياة
ن حالة أدىن إىل حالة أعلى، وتردون على ويف اآلية أيضا إشارة إىل أن اهللا تعاىل قد رباكم ورفعكم م

كأنكم .. هذا الصنيع مبحاولة إسقاطه تعاىل من مكانته األمسى، فتدعون له أندادا من خملوقات حقرية
لقد جعلناكم خملوقا ال ند له يف الشرف بني املخلوقات، وسخرنا خلدمتكم ! بذلك حتقرونه جل وعال

  !وحنن يف احلقيقة ال شريك لنا؟.. ءاألرض والسماء، وأنتم جتعلون لنا شركا
فأضرب لكم ..  من توحيد اهللا تعاىل وترتيهه عن األنداد�أما كيف كان موقف رسول اإلسالم 

 أجعلتين هللا �فقال له . ما شاء اهللا وشئت: مثاال واحدا؛ فقد قال له أحد الصحابة ذات مرة يف أمر ما
  ).ابن كثري(ما شاء اهللا وحده : ندا؟ قل

أتناول البحث عن تساؤل أثاره بعض العلماء الغربيني، يف ضوء اآليتني األخريتني، ومن أبرزهم واآلن 
هربرت سبنسر، وفريزر، وأشاعه بعدمها الدكتور روبرتصن ومسث ولورنس جوم : الفيلسوفان املعروفان

عن االعتقاد فريق يزعم بأن عقيدة وجود اهللا تطورت : وهؤالء الفالسفة فريقان. وجرانت أيلن وغريهم
ويزعم الفريق الثاين أن اإلنسان األول خاف السباع والزواحف واحليوانات املؤذية . باجلن واجلنيات

ويتفق الفريقان يف القول بأن عقيدة وجود . فعبدها، مث تطور األمر بالتدريج إىل نشأة االعتقاد بوجود اهللا
وقد .  مث حل االعتقاد بوحدانية اهللا حمله شيئا فشيئااهللا بدأت أوال بالتعدد، أي اإلميان بوجود آهلة كثرية،

بنوا مزاعمهم هذه على تاريخ اإلنسان البدائي الذي يدل يف رأيهم على االعتقاد بوجود آهلة متعددة، 
ولذلك قالوا بأن الشرك سبق الوحدانية وجودا، وأن التوحيد ليس يف احلقيقة سوى صورة متطورة عن 

  .الشرك
وفا من رجال الدين، بأن نظريام هذه ال متثل طعنا يف الدين، بل من املمكن أن وقال بعض هؤالء خ

وأغلب الظن أم مل . اإلله العاقل قد تدرج يف إظهار نفسه كما تدرج يف كشف القوانني الكونية للناس
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ا حا. يقولوا هذا بعد تفكري وتروورم مل يم ما قالوه إال عداء للدين، أو أجة للتدبر يف بل أرى أ
  .وجلئوا إىل مثل هذا القول ختفيفا من حدة غضب رجال الدين.. ذلك

ال تقوم هذه النظريات على دليل مقنع أو على تفكري صائب، بل إن احلقيقة الناصعة اليت ال شك 
وهكذا تنهار الفلسفة القائلة بأن . هي أن األديان اهلامة تؤكد على أا نشأت بالوحي السماوي.. فيها

إنه لَمما خيالف العقل السليم أن يكون اهللا قد وجه الناس أوال إىل عبادة . اهللا أظهر نفسه شيئا فشيئا
مث بعد ذلك .. األرواح امليتة، أو دلّهم على اختاذ األفاعي والضواري واألحجار واألار أربابا من دونه

مث إن ديانات العامل كلها . دا عند العقلمع أنه لو بدأ بوحدانيته ملا كان ذلك مستبع. كله أظهر نفسه
الوحي اإلهلي لكانت كتب تعلن بوجود الوحي منذ بداية اخللق، ولو صدق الفالسفة يف زعمهم بتأخر 

واإلسالم كلها ) اوسية(شتية افاهلندوسية واليهودية واملسيحية والزرد..  السماوية باطلة مفتراةالديانات
  .هلي منذ البدايةتتمسك بعقيدة وجود الوحي اإل

تقول التوراة بوضوح إن اإلنسان تشرف بالوحي اإلهلي مبجرد أن ظهر على األرض، وتعلم منه 
فلوال الوحي اإلهلي وتعاليمه يف بداية اخللق لكان . وحدانية اخلالق، واإلجنيل يصدق ذلك كل التصديق

أثْمروا واكثُروا واملئوا : "دم قائالحيث تروي ما أمر اهللا تعاىل به آ. قول التوراة باطال وال أساس له
" األرض وأخضعوها، وتسلطوا على مسك البحر وعلى طري السماء وعلى كل حيوان يدب على األرض

تؤكد هذه الفقرة على أن آدم، أول الناس، قد أُخرب منذ البداية أن ما يف السماوات ). ٢٨: ١تكوين(
نسان، فبعد هذا التعليم اإلهلي كيف ميكن آلدم أن وما يف األرض من خملوق إال وهو مسخر خلدمة اإل

يؤمن بألوهية الشمس والقمر واحليوانات وغريها من املخلوقات؟ كما مل يكن قبل آدم آباء حىت يعتربهم 
  .آهلة، كما يزعمون

 كذلك اإلسالم قدم نفس النظرية، وقال إن اإلنسان قد تشرف بكالم اهللا ومعرفة وجوده، مبجرد أن 
ويف وجود هذه . ى األرض، وسيأيت تفصيل ذلك يف موضوع خلق آدم يف هذه السورةخلق عل

وال بد إذن . التعليمات ال ميكن أن جتتمع دعاوى الدين وأفكار هؤالء الفالسفة بأي حال من األحوال
  .من تكذيب الكتب السماوية أو رفض نظريات الفالسفة

: إنكار الوحي السماوي، ثانيا: ين مها أواللقد تأسست نظرية الفالسفة عن وجود اهللا على أمر
  .املفهوم اخلاطئ لالرتقاء

أما إنكارهم للوحي فقد جنم عن حرمام من هذه النعمة، ألم تربوا يف البالد املسيحية اليت مل تحظَ 
.. تلقاهال بأنفسهم مباشرة، وال بواسطة غريهم ممن .. فألم مل يتلقوا الوحي.. ذه النعمة منذ أمد بعيد

ودفعهم ذلك الوهم إىل البحث عن دواعٍ عقلية لوجود اهللا، . تومهوا عدم وجود الوحي السماوي بتاتا
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فأرادوا حل هذه املسألة على ضوء نظرية التطور اليت كانت تسترعي أنظارهم يف تلك األيام، فوقعوا يف 
  .هذه العقيدة املنحرفة عن احلق

.. اإلنسان يف أول األمر عبد آباءه أو مظاهر الطبيعة أو حيوانااأما مفهوم االرتقاء الذي مفاده أن 
واحلق أن مفهوم االرتقاء بالنسبة للعقل اإلنساين إمنا هو مقصور على . فهو باطل ومرفوض عقال وتارخيًا

وجلهل . أن األمور الدقيقة انكشفت على الناس شيئًا فشيئًا، ومتّ إظهارها حبسب نشوء العقل اإلنساين
ظنوا أن عقيدة األمم البدائية .. السفة بأن التخلف احلضاري ال يرتبط بالضرورة مع النشوء واالبتداءالف

ولو أم أنعموا النظر يف التاريخ . عن وجود اهللا ناشئ عن عقائد الشرك األوىل اليت كانوا يؤمنون ا
اك أمم كانت متحضرة ذات باع لعرفوا أن األمم املختلفة تناوبت عليها أدوار متنوعة من احلضارة، فهن

أمل يدرسوا حضارة اليونان والفرس والعراق ومصر؟ وهل . كبري يف العلوم والفنون مث باتت حمرومة منها
غاب عنهم تاريخ اهلند والصني؟ أمل يعرفوا االكتشافات التارخيية القدمية اليت تدهلم على أن بالد الشرق 

شت اليوم، وأن هذه البالد كانت يف سالف األيام منابع كانت يف املاضي ذات حضارات عظيمة مث تال
.. العلوم مث صارت اليوم مصادر اجلهل؟ فإذا كانت أدوار احلضارة واملدنية تسبق أدوار اجلهل والتخلف

  .فال يستبعد إذن أن يكون دور التوحيد سابقا على دور الشرك
نيب " شرناك"كاهلندوسية مثال، فإن .. والشواهد على هذه احلقيقة موجودة يف األديان املعاصرة

وإذا قارنا ذلك الكتاب . يتضمن عقائد التوحيد" جيتا" ألفي سنة، وكان كتابه اهلندوس كان موحدا قبل
بعقائد اهلندوس قبل اليوم خبمسمائة عام لوجدنامها على طريف نقيض، وهذا يدل على أن التوحيد كان 

  .سابقا وأن الشرك كان تابعا
ختتلفان اليوم عما كانتا عليه من التوحيد كما يتبني ذلك من التوراة .. ية واملسيحيةوكذلك اليهود

  .واإلجنيل
مث انظروا يف تاريخ اإلسالم الذي هو آخر األديان والذي تأسس بنيانه على التوحيد، والذي كان 

خ الشرك  حربا على كل ألوان الشرك طول حياته، ومل يغفل قط عن تنبيه صحابته إىل فخا�مؤسسه 
صحيح " (لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد: "حىت حلظة وفاته، ولقد حذّرهم قائال

ومع ذلك نرى كيف احنرف الناس من أمته عن طريق ).. البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة يف البيعة
 اهللا تعاىل، وتوسلوا إىل األموات التوحيد واختذوا قبور األولياء مساجد، ونسبوا إليهم ما هو من صفات

فهل يصح لنا بالنظر إىل احنرافهم عن التوحيد إىل الشرك أن ندعي بأن ابتداء اإلسالم . لقضاء حاجام
كان من الشرك؟ هذه الشواهد كلها تدل على أن زعم الفالسفة بأسبقية الشرك على التوحيد ليس إال 

  . اختالقًا وافتراء
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 زعمهم هذا فقدت دلت البحوث العلمية على أن أقدم القبائل يف العامل اليوم وهناك دليل آخر يبطل
تتمسك بعقائد الشرك أشد التمسك، ولكن ال يزال عندها تصور عن اإلله الواحد رغم عقائدها املوغلة 

.. يف الشرك، مما يدل على قدم عقيدة التوحيد فيها وهم ال يعبدون ذلك اإلله األكرب مع إميام به
ويعترف علماء املقارنة بني األديان بوجود فكرة اإلله الواحد األكرب يف قبائل . ويعبدون آهلتهم الشعبية

وإذا نظرنا يف عادات اإلنسان جند أنه . استراليا وأفريقيا واملكسيك، وأنه إله غري مرئي، مقامه يف السماء
فذلك .. املتعددة وتدعي اإلله الواحد  اإللهدائما مييل إىل اجلديد ويعمل به، وملا كانت تلك القبائل تعبد

.. دليل على أن التعدد هو العقيدة اجلديدة اليت يأخذون ا، وينسون معها التوحيد ألنه العقيدة القدمية
  . وذلك جريا على عادة البشر من هجران القدمي واالجتاه إىل اجلديد املبتكر

ئل املتوحشة بإله واحد غري مرئي خالق للكل أن ومن الدالئل أيضا على وجود االعتقاد بني القبا
خالق كل " إيوانا ويلونا"يعتقدون بإله واحد امسه .. ، وهم من أقدم الشعوب"املكسيك"سكان 

، "ويلونا"فكر .. عندما مل يكن شيء ومل يوجد كائن.. يف بدء اخلليقة. األكوان، احمليط ا، أبو اآلباء
 تلك القوة املتزايدة إىل صورة فضاء واسع، ومنها جتلى نور اإلله، وعن فكره نشأت قوة النمو، فتحولت

وما أشبه هذه األفكار مبعتقدات األديان احلاضرة عن . مث أخذ الفضاء يتقلص فنشأ منه الشمس والقمر
  .خلق هذا الكون

يسمى وهناك بعض القبائل األفريقية البدائية املوغلة يف التوحش، ولديها اعتقاد مماثل بإله واحد 
ووجدت على آثار بابل وهي من أقدم مراكز احلضارة اإلنسانية عبارات التضرع إىل اإلله ". نينكُو"

  :وهاك ترمجتها.. الواحد
يا أيها امللك، ليكن حسب . يا أيها امللك األزيل األبدي، مالك مجيع املخلوقات؛ أنت خالقي"

اغرس يف قليب حب عبادة . ة ذات رمحةلتكن مملكتك الواسع. رمحتك، يا موالنا أنت ترحم اجلميع
ولكن بعد ذلك الدور ". ألوهيتك، وهب يل كل ما ترضى، ألنك أنت الذي صريت حيايت ذه الصورة

  .التوحيدي حتولت بابل إىل مركز للعقيدة الشركية
  .وكذلك كانت قبائل كندا وأستراليا البدائية تعتقد بإله واحد يدعى هنا وهناك بأمساء خمتلفة

بني مما سبق من الشواهد الدينية والتارخيية أن عقيدة التوحيد كانت سابقة يف الوجود على عقائد ويت
  .الشرك

أوقع هؤالء الفالسفة يف ظنهم الباطل هذا، وهو أم ملا .. وأريد هنا أن أكشف الغطاء عن خطأ آخر
لوا ذه الكلمات على أن قرءوا يف التوراة وغريها من الكتب عن إله قبيلة كذا وإله شعب كذا، استد

فكرة اآلهلة املتعددة هي األصل الذي تطورت عنه عقيدة اإلله الواحد، وقد وقع الفالسفة يف هذا اخلطأ 
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ألم مل ينتبهوا إىل أن الديانات السابقة على اإلسالم كانت غري عاملية، أي أن كل دين كان خيص قوما 
ذه الديانات حيسبون أن اإلله الواحد إهلهم وحدهم دون وهكذا كان أتباع ه. بعينهم أو قبيلة بذاا

وهذه الرساالت وإن كانت مساوية صادرة عن إله واحد، إال أن اختالف أحوال القبائل واألمم . غريهم
وقد نشأ عن تلك االختالفات ذلك الظن اخلاطئ . اقتضى أن تكون هناك اختالفات يف تفاصيل الديانات

  .بأن لكل دين منها إهلا خاصا بهلدى من جيهل هذه احلقيقة 
. واحلقيقة أن اإلله الذي شرف البشرية بالرساالت السماوية إله واحد، أعطى كل شعب طبق حاجته

 �وإِنْ من أُمة إِلَّا خال فيها نذير�: وقد أبان القرآن الكرمي وجه احلقيقة يف هذه القضية قائال
  ).٢٥:فاطر(

إله بين إسرائيل قد ظهر فيهم بعد " يهوه"ين يظنون بأن االعتقاد باإلله الواحد ومما يثري العجب أن الذ
مل يروا بأن إبراهيم سبق موسى بزمن طويل، وكان من ذريته قوم يسكنون مكة، وكانت .. موسى

إذ إم أسرفوا يف الشرك، ومجعوا يف الكعبة عددا كبريا من األصنام، .. عقيدم ختالف عقيدة اليهود
 ونادى يف قومه �مث جاء نيب اإلسالم حممد .. وا بعيدين عن عوامل احلضارات اخلارجية بعدا تاماوكان

يقول القرآن ايد . بأن جدهم إبراهيم كان موحدا ومل يكن من املشركني.. الذين عادوه أشد العداء
  ).١٣٦:البقرة (�نيبلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما كَانَ من الْمشرِك... �: عنه

 وبني قومه من أحفاد إبراهيم مل ينكروا عليه أبدا هذا القول، ومل �ورغم اخلالف الشديد بني النيب 
ويف هذا داللة واضحة على أن مشركي مكة كانوا يعترفون . يدعِ أحد منهم بأن إبراهيم مل يكن موحدا

ومن .  مل يكن من املشركني� بأن إبراهيم بأن إبراهيم كان موحدا، وأن عامة العرب كانوا يعتقدون
والزعم بأن . مث فإن التقاليد العريقة ألبناء إبراهيم من قبل موسى تقوم على عقيدة اإلميان بإله واحد

إسرائيل هم من ذرية إبراهيم  عقيدة التوحيد مل تكن يف بين إسرائيل إال بعد موسى زعم باطل، ألن بين
  . وإبراهيم هو حامل لواء التوحيد يف قومه وبنيهويعتزون بكونه جدهم األكرب،

وخالصة القول إن اآلية الكرمية اليت تدعو إىل التوحيد وتنهى عن الشرك ال تقدم حلقة ارتقائية 
قد .. متطورة من حلقات عقائد الشرك، بل إا توطد أركان عقيدة راسخة عريقة يف تاريخ اإلنسان

  .ت عنها اجلماعات البشرية فوقعت يف الشركواحنرف.. ضلت عنها األمم بعض الوقت
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ادعوا " ٣" لكم، ادعوا شهداءكم الذين يشهدون" ٢"ادعوا أعوانكم وأصدقاءكم، " ١"، �شهداءكم
  .آهلتكم
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يتضمن عبادة اهللا تعاىل وجتنب . جاء أول أمر مساوي يف القرآن الكرمي يف اآليتني السابقتني :التفسري
إن : وتشري هذه اآلية إىل نتيجة طبيعية تترتب على أول أمر قرآين، تلك هي قول الكفار. اختاذ أنداد له

ه قد دمر حياتنا اآلمنة، وأورثنا احلرمان من اليقني الذي كنا هذا الكالم مل يكن جديرا بأن نرضى به، ألن
وإن كنتم يف ريب مما � يف قوله تعاىل �مما�وكلمة . نتمتع به، وفتح علينا أبواب الشكوك والشبهات

 تدل على أن الريب الذي قد سبق ذكره، إمنا نشأ عند املعترضني بسبب القرآن الكرمي، الذي �نزلنا
 ليس تصديقا ملزاعمهم بأن القرآن �إن كنتم يف ريب�: وقوله.  جعل حيام قلقةحسب زعمهم قد

إن كنتم صادقني فيما تزعمون، فعليكم أن تأتوا بسورة : يسبب الشك لديهم إمنا هو تكذيب هلا، وقال
ما مثله، وإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فادعاؤكم هذا أيضا باطل، ألن اإلتيان مبثل الكالم املريب أسهل 

يقال ملن يدعي كذبا أنه عبد له فريد عليه . إن كنت عبدي فأَطعين: ومثاله يف كالم العرب قوهلم. يكون
  . بذلك، أي إن كنت صادقا فيما تدعي فأطعين، وإال فأنت كاذب

إن مطالبة القرآن واسعة، وال تقتصر على اجلمال اللغوي وحده، بل احلق أنه مل يرد هناك أي ذكر 
إذ ليس .  فضال عن املعاين األخرى الكثرية�ال ريب فيه�وإمنا يستنبط ذلك فقط من قوله تعاىل للغة، 

كما .  وترك ما يتضمنه من معان أخرى�ال ريب فيه�: من الصواب االقتصار على معىن واحد لقوله
  . وترك مطالب بأخرى تشري إليها اآلية�ال ريب فيه�ليس من الصواب األخذ بقوله 

ضات على القرآن الكرمي كانت وما تزال جتري على ألسنة الكفار، وال يربح الكُتاب واالعترا
املسيحيون يسوقون االعتراضات على القرآن ايد، ولكنهم إىل اليوم مل جيرءوا على قبول حتدي القرآن 

ذا، وأخذ من إم يدعون بأفواههم أن القرآن، وحاشا له، قد اقتبس من اإلجنيل كذا وك. باإلتيان مبثله
فما الذي .. وإذا كان األمر بزعمهم كذلك.. التوراة كذا وكذا، واستعار من كتب اوس كذا وكذا

مينعهم من األخذ واالقتباس واالستعارة ليجمعوا ويؤلفوا كتابا جامعا مثل القرآن؟ إن اعتراضهم هذا هو 
ن األزهار واألمثار رحيقها وأخذ كقول من يزعم بأن العسل ليس له فضل أو مزية، ألن النحل امتص م

ولكن هل ميكن هلذا املعترض أن يقدم عسال مثله، وأنى له ذلك؟ ها هي .. حالوا ورائحتها العذبة
األزهار واألمثار أمامه فهل بوسعه أن ميتص منها وخيرج لنا شهدا حلوا مغذيا شافيا؟ والقرآن الكرمي 

ل احلقائق املوجودة يف الكتب السابقة فحسب، بل إنه يهدم اعتراضهم ويقول بأنه ال حيتوي على ك
  :جامع حلقائق مل تكن معلومة من قبل أيضا، فيقول

  ).٤:البينة (�فيها كُتب قَيمةٌ� 
  )١٥٢: البقرة (�ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ�
  )٢٤٠: البقرة (�تعلَمونَفَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا �
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فالقرآن يعترف بأنه يتضمن التعاليم املفيدة اليت كانت موجودة يف الكتب األوىل، ويؤكد أن به أيضا 
والطعن يف القرآن بعرض بعض املتشاات خيالف األمانة، ألن الذي يزعم بأن . تعاليم بديعة أخرى

تابا مثل القرآن وجيمع فيه ما شاء من السرقات، القرآن حيتوي على مقتبسات أو سرقات فقط فليؤلف ك
إن أي كتاب ملفق لن يبلغ جزءا من املاليني من معارف . مث لينظر مصري كتابه بإزاء القرآن احلكيم

  .القرآن
، وبعدئذ ملا دعي �ذلك الكتاب ال ريب فيه�: وعالقة هذه اآلية مبا قبلها أا استهلت بقوله تعاىل

كيف توجهون إلينا هذه الدعوة وقد : ادة اهللا الواحد، ثارت ثائرة األعداء، وقالواالناس قاطبة إىل عب
ادعيتم بأنه ال ريب يف هذا الكتاب، بينما الريب كل الريب فيما قدمتم يف أول هذا الكتاب من التوحيد 

ثقوأو كدما الذي يفتح أبواب الشكوك على مصارعها وهو باطل عندنا كل البطالن، لذلك إن أو 
تقولونه ال يسمو عن االرتياب، فإىل أي خري يف دينكم تدعوننا، وبأي طمأنينة تدعون؟ فرد اهللا تعاىل 

  .�فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا�: عليهم بقوله
ويتبني مما سبق من الشرح، أن التحدي هنا يتضمن املطالبة باإلتيان بسورة تبلغ مدى ما تشتمل عليه 
اآليات السابقة يف أول سورة البقرة من املعاين، وليس املراد بذلك أن سائر سور القرآن عدا هذه اآليات 
ميكن اإلتيان بنظريه، وإمنا هذه احلجة على سبيل اإللزام، ومعناها أن عجزكم عن اإلتيان بنظري ما يف 

ن تأتوا مبثل ما يف بضع آيات سابقة القرآن كله من معان وتعاليم لبين ومستبعد كل االستبعاد، فلكم أ
  .من مضامني، ألا هي اليت أثارت اعتراضكم

ال �ففي اآلية األوىل ورد قوله تعاىل . واآلن نرى ما يف اآليات السابقة على هذا االعتراض من معان
  :يةهذه اآلية تشتمل على املعاين التال. ، وبسببه قال الكفار إن القرآن يثري الشك لديهم�ريب فيه

  : أي�ذلك الكتاب� - ١
 هذا هو الكتب املوعود الذي أخرب األنبياء السابقون عنه أنكم تعطون كتابا كامال، وهذا الكتاب -أ

  .حيقق أنباءهم هذه
  . هذا هو الكتاب الكامل الذي حيتوي على كل أمر هام لتكميل الروحانية- ب
اهدنا الصراط املستقيم، �سورة الفاحتة  هذا هو الكتاب الذي جاء استجابة لدعاء علِّمتموه يف - ج

  .أي صراط املنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.. �صراط الذين أنعمت عليهم
  : أي�ال ريب فيه� - ٢
 مل يرد فيه أمر يثري القلق واالضطراب حقا، بل يقدم على صحة كل دعوى دالئل وبراهني، ويسد -أ

  .ل خري ببيان أسباب هذا وذاكباب كل سوء ويفتح باب ك
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 مل يرد فيه شيٌء يعد مة يف حق اهللا جل وعال، أو يف حق أحد من األبرار املقربني، أو يف حق - ب
  .كتاب مساوي حق

  .  ال يعوزه أمر مما ال بد منه للكمال يف الروحانيات- ج
  . ال يتضمن تعليما يوقع اإلنسان يف املشقة أو اهلالك- د

 أي أنه ال يقتصر على مطالبة اإلنسان باألعمال احلسنة فحسب، بل يعد كلّ �تقنيهدى للم� _٣
  .من يتبع تعاليمه بإيصاله إىل مقام الوصال والقرب منه سبحانه، ويطلعه على مشيئته تعاىل

  . وكل من يرفضه من عناد يعاقبه اهللا تعاىل بعذاب أليم_٤
الصادق، سواء من ناحية العقيدة أو العمل، فأولئك هلم  والذين ال يقوم إميام به على اإلخالص - ٥

  .أيضا عذاب أليم
  . إنه يقدم تعليما صادقا مدعما بالرباهني عن اهللا تعاىل- ٦

هذه هي مضامني اآليات السابقة لآلية اليت حنن بصدد تفسريها، وال يتحقق اإلتيان مبثلها إال إذا أتوا 
نطاق قدرة البشر، وال يكون  هر أن اإلتيان مبثلها خارج عنوالظا. بسورة تتضمن كل هذه املضامني

 �وادعوا شهداءكم�: وبناء على هذه الدعوى حتداهم وقال. مثلها إال يف كتاب نزل من عند اهللا تعاىل
  .كما فتح هذا القرآن باب اإلهلام ملتبعيه.. أي استعينوا بآهلتكم ليلهموكم كتابا مثله

ة، على أن يكون كل ذلك يف أسلوب مجيل بليغ، ألن اللغة الركيكة ال هذا هو ما تطالب به هذه اآلي
 فكأنه ادعى الفصاحة �ال ريب فيه�فعندما قال القرآن إنه . تفصح عن املعاين بل حتدث الشك

ولكن من اخلطأ الظن بأن املطلوب هو اإلتيان بكالم مماثل للقرآن يف الفصاحة فحسب، ألن . والبالغة
  .قطرة من البحر ال غريهذا مبثابة تقدمي 

ومجلة القول إن القرآن احلكيم رد ردا مفحما على املعترضني بأن القرآن مثري للريب فيما قدمه من 
أما االعتراضات . دين، وفيمن هو صاحب هذا الدين، وحتداهم حبيث ألقمهم حجرا مل ولن يسيغه أحد

ولكن إذا تقدم أحد لقبول . رغة من التقوىفما زالت مستمرة، ولن تزال كذلك ما دام هناك قلوب فا
فإن مل �: فلن جيد بدا من اإلقرار بعجزه، وصدق اهللا العظيم.. ذلك التحدي وهو خال من التعصب

  .�تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة، أعدت للكافرين
اجلها القرآن يف مخسة مواضع، وأرى أن ع.. إن مسألة مسو القرآن وحتدي العامل باإلتيان بنظريه

  :مفهوم التحدي يف كل موضع منها خيتلف عن غريه
١ .�نم ةوروا بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزا نمبٍ ميي رف متإِنْ كُنو هثْلوهي آيتنا احلالية�.. م ، .  
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٢ .�وروا بِسقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي أَمنيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو هثْلم ة� 
  ).٣٩:يونس(

٣ .� متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو اتيرفْتم هثْلرٍ مورِ سشوا بِعقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي أَم
نيقاد١٤:هود (�ص.(  

٤ .� مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتال ي آنذَا الْقُرثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يع الْجِنو سنالْأ تعمتنِ اجقُلْ لَئ
  ).٨٩:اإلسراء  (�لبعضٍ ظَهِرياً

  ).٣٥-٣٤:الطور (�ديث مثْله إِنْ كَانوا صادقنيفَلْيأْتوا بِح* أَم يقُولُونَ تقَولَه بلْ ال يؤمنونَ �. ٥
ويالحظ أن التحدي يف املوضعني األول والثاين من نوع واحد، أما حتديات املواضع األخرى الثالثة 

ففي سورة اإلسراء كان التحدي باإلتيان مبثل القرآن كله، والتحدي يف . فكل منها له معىن خاص به
ولو كان باإلتيان .. عشر سور، بينما كان التحدي يف سورة الطور على إطالقسورة هود باإلتيان ب

  فما السبب يف هذا االختالف؟. ببعض سورة
قيل إن االختالف سببه التنـزل م يف التحدي حىت ينكشف هلم عجزهم التام، فطالبهم أوال مبثل 

بهم بسورة، وحينما عجزوا أيضا القرآن كله، وعندما عجزوا طالبهم بعشر سور مثله، فلما عجزوا طال
وعندي أن هذا التعليل ال خيلو من اضطراب وضعف، ألن ترتيب الرتول . طالبهم حبديث من القرآن

سورة الطور، مث سورة اإلسراء مث سورة هود، مث سورة : القرآين خيالف ذلك؛ حيث كان الترتيب كاآليت
  .يونس وكانت أخريا سورة البقرة

را لترتيب نزول السور أن يكون التحدي أوال ببعض آي القرآن فإذا عجزوا يرفع فليس من السائغ نظ
  . التحدي إىل القرآن كله، فلما عجزوا خيفض إىل عشر سور مث سورة واحدة

أود أن ألفت األنظار إىل أن كل حتد منها جاء .. وقبل أن أتناول بالبحث كل حتد منها على حدة
ما عدا الوارد يف سورة البقرة؛ ألنه صورة مماثلة للتحدي الوارد يف .. والقوةمقرونا بذكر املال والثروة 

قُلْ من يرزقُكُم من �: حيث يقول اهللا تعاىل قبل التحدي. سورة يونس أعاده اهللا تعاىل يف سورة البقرة
رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَراِء ومالس نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح 

فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ فَأَنى * يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تتقُونَ 
قُلْ هلْ من شركَائكُم من يبدأُ * قَّت كَلمةُ ربك علَى الَّذين فَسقُوا أَنهم لَا يؤمنونَ كَذَلك ح* تصرفُونَ 

ي إِلَى الْحق قُلْ هلْ من شركَائكُم من يهد* الْخلْق ثُم يعيده قُلِ اللَّه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده فَأَنى تؤفَكُونَ 
 فكَي ا لَكُمى فَمدهي إِلَّا أَنْ يهِدلَا ي نأَم عبتأَنْ ي قأَح قي إِلَى الْحدهي نأَفَم قلْحي لدهي قُلِ اللَّه

  ).٣٦، ٣٥، ٣٢:يونس (�*تحكُمونَ
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أَم * سماوات والْأَرض بل لَا يوقنونَ أَم خلَقُوا ال�: وكذلك جاء يف سورة الطور بعد إيراد التحدي
  )٣٨،٣٧، ٣٦:الطور (�*عندهم خزائن ربك أَم هم الْمسيطرونَ 

  ).١٣:هود( � لَوال أُنزِلَ علَيه كَنز أَو جاَء معه ملَك�: وجاء يف سورة هود
أَو تكُونَ لَك جنةٌ من * رضِ ينبوعا األك حتى تفْجر لَنا من  لَوقَالُوا لَن نؤمن�: ويف سورة اإلسراء

أَو تسقطَ السماَء كَما زعمت علَينا كسفًا أَو تأْتي بِاللَّه * نهار خلَالَها تفْجِريا نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر اَأل
  ).٩٣ إىل ٩١:اإلسراء (�أَو يكُونَ لَك بيت من زخرف أَو ترقَى في السماِء* ا والْملَائكَة قَبِيلً

. ومن ذلك يتبني أن هناك عالقة عميقة بني التحدي املُطالَب مبثل القرآن وبني الكنوز واخلزائن
 بالكنوز أم يطالبون والقرآن يرد على من يطالبون. فالقرآن ايد أيضا كرت من كنوز اهللا وخزائنه

ويرد على من يطالبون باملالئكة فيقول . فمعه أعظم الكنوز وأمساها..  مبا هو فعال بني يديه�الرسول 
إن املالئكة ال تترتل ملسابقات مادية، وإمنا تترتل بالوحي القرآين، وقد نزلت بالفعل على الرسول الكرمي 

وإذا أعماهم التعصب فأنكروا . الرسول مبا قد حصل من قبلفاملنكرون يطالبون . ومعها كالم اهللا تعاىل
وهكذا يقوم القرآن الكرمي . فليأتوا مبثله.. كون القرآن كنـزا، أو تنـزل املالئكة معه من عند اهللا تعاىل

يصدق نفسه بنفسه، ويقدم أدلة نزوله من عند اهللا تعاىل مبا فيه من اآليات .. نفسه ككتاب منقطع النظري
  .اليت يعجز اجلميع عن اإلتيان مبثيل هلاوالسور 

ولنلق نظرة بعد ذلك على كل آية يتحدى فيها القرآن املنكرين ليأتوا مبثله، لنفهم احلكمة من كل 
  .حتد، ومناسبته للمقام

وليس شرطا أن يكون .. جاء التحدي األكرب يف سورة اإلسراء يطالب باإلتيان مبثل القرآن كله
ولكن . ا إىل اهللا، بل جيوز هلم أن يأتوا بأي كالم يريدون، ومن أي مصدر يشاءونالكالم املثيل معزو

واملماثلة أمر هام، بينها القرآن الكرمي يف . الشرط الوارد يف اآلية أن يكون مثل القرآن أو أفضل منه
 مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ�: السورة ذاا حيث قال

هذا هو األمر اجلامع الذي طلب اإلتيان مبثله، فإذا كان املنكرون يرون القرآن ). ٩٠:اإلسراء(�كُفُوراً
  :من كالم البشر فعليهم أن يقدموا كالما مساويا له يف الفضائل التالية

عبا مجيع ضرورياته من العقائد وفلسفاا، أن يكون الكالم هداية كاملة يف أمور الدين، مستو. ١
األخالق ومبادئها  وصفات اهللا تعاىل وحكمة ظهورها، وعلم الكالم، والعبادات وفلسفتها، وعلم

الفلسفية، واملعامالت وأسسها احلكيمة، وما يتصل بالدين من أمور احلضارة واملدنية والسياسة 
 وغريها من األمور احليوية الضرورية.. اواالقتصاد، وحقيقة احلياة اآلخرة وما يتعلق .  
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أن يتناول األمور السالفة الذكر من كل نواحيها سعةً وعمقًا، ومرشدا إىل اخلري يف كل مسألة . ٢
  .دينية بكل جوانبها الدقيقة

  .أن تكون كل عناصرها مع سعتها ودقتها ال تقدم إال النافع اخلايل من الضرر. ٣
ال خيص شعبا بعينه، وال يراعي مصلحة فئة خاصة، وإمنا ينظر إىل مجيع . .أن يكون الكالم عاما. ٤

بين اإلنسان، مالئما للفطرة البشرية مجعاء، ويصلح لكل الطبائع اإلنسانية، ويوافق كل األوضاع 
  .والظروف، ويناسب كل مستوى من األفهام

ون الروحانيني ولعل يف هذا التحدي ردا على من يزعمون معرفة األمور الغيبية ممن يمس
)Spiritualists(سواء .. ، فينبههم القرآن إىل أن اإلتيان مبثل علوم القرآن مستحيل على اإلنسان

  .أحاول هو نفسه أو مبعونة األرواح اليت يدعون االتصال ا
:  ال ميلك كرتا وليس معه ملك، تقول�واآلية التالية اليت ترد على الكفار اعتراضهم بأن الرسول 

فلما كان االعتراض موجها إىل بعض األمور اليت جاء ا القرآن . �فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات�
لذلك جاء الرد يتحدى باإلتيان مبثل جزء من القرآن وليس .. من أنه كرت من عند اهللا نزلت به املالئكة

.. سور من القرآن الكرميالقرآن كله، فعلى املنكرين املعترضني أن يأتوا بعشر سور فقط متاثل عشر 
. مث لينتظروا ما يكون مصريهم بعد هذا االفتراء.. وليزعموا أا من عند اهللا تعاىل وجاءت ا املالئكة

  .وقد استعمل عدد العشرة ألنه عدد تام
ولذلك كان التحدي .. ولقد تضمنت سورة اإلسراء القول بكمال القرآن احلكيم من كافة الوجوه

أما هنا فكان االعتراض على بعض القرآن ال على كله، ولذلك كان التحدي . ن كلهفيها مبثل القرآ
  .والفرصة أمامهم متكررة عشر مرات.. بعشر سور طويلة أو قصرية دومنا حتديد

. ويف املوضع الثالث أعلن القرآن أنه ال نظري له أبدا، وحتداهم أن يأتوا مبثل سورة واحدة من القرآن
وليس ردا على الكفار، وقد جاء قبل هذه اآلية أن القدرة على .. ن أدلة القرآنوالتحدي هنا دليل م

وأورد اهللا تعاىل مخسة حتديات . التصرف املطلق هللا وحده، والدليل على ذلك هو القرآن احلكيم نفسه
لَّذي بين يديه وتفْصيلَ الْكتابِ ال وما كَانَ هذَا الْقُرآنُ أَنْ يفْترى من دون اللَّه ولَكن تصديق ا�: قائال

نيالَمالْع بر نم يهف بي٣٨: يونس (�ر.(  
فهو أوال حيتوي على تعليم ال ميكن أن يؤتى بنظريه، وهو ثانيا يصدق الكتب السماوية السابقة، وهو 

ل عبث أو تصرف إنساين، ثالثا يكمل األحكام الناقصة فيما سبق من كتب، وهو رابعا مصون عن ك
  .وهو خامسا تعليم عام من رب العاملني جلميع بين النوع اإلنساين وجلميع األزمان
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أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله وادعوا منِ استطَعتم من دون اللَّه إِنْ �: وعقَّب على ذلك بقوله
نيقادص مت٣٩:يونس (�كُن.(  

. فإذا مل يكن كل ما ذكرناه عن القرآن حقا وصدقا فأتوا بسورة مثله تتصف بتلك الصفات اخلمس
أما وأنكم لن تستطيعوا اإلتيان بسورة واحدة فأنى لكم أن تأتوا بكتاب مثل القرآن يف فضائله اليت ال 

  .فاملثلية هنا يراد ا فضائله. حتصى
وكتابٍ * والطُّورِ �:  ويراد به ما جاء يف أول السورة�..ث مثلهفليأتوا حبدي�والتحدي الرابع 

إِنَّ عذَاب ربك * والْبحرِ الْمسجورِ * والسقْف الْمرفُوعِ * والْبيت الْمعمورِ * في رق منشورٍ * مسطُورٍ 
 عاقعٍ * لَوافد نم ا لَه٩ إىل ٢:الطور (�* م.(  

وهذا إعالن مؤكد بأن القرآن هو الكتاب املوعود به على جبل الطور، وهو الذي لن يزال مكتوبا 
ومنشورا يف الدنيا، مقروًءا على الدوام ودون انقطاع، وأن اإلسالم سيزداد أهله جدا، وسيدخل فيه ذوو 

اإلسالم وهذه العني : مريننقدم هني األ. الفضائل الروحانية واجلسمانية العالية، فضال عن عامة الناس
أم يقولون �: مث يعقب اهللا تعاىل بقوله. الدفّاقة اليت ستروي خمتلف البالد يف العامل كدليل على يوم القيامة

وال يشترط عليهم . فإن كان كذلك، فعليهم أن يأتوا حبديث يتضمن مثل هذه األنباء املتنوعة!  ؟�افتراه
ولكن . أيضا، بل هلم أن يستخرجوا ذلك املثل من الكتب السابقةأن يكون احلديث مفترى على اهللا 

  .ليعلموا يقينا أم لن ميكنهم أن يأتوا بنظريه
  .أما التحدي اخلامس فهو الوارد يف آيتنا من سورة البقرة وقد سبق بيانه

هي مخس مطالبات منفصلة، كل منها .. وقد تبني وحتقق مما أوضحناه أن هذه التحديات اخلمسة
ومما أوقع املفسرين يف اخلطأ . على حدة، وكل واحدة منها ثابتة متحققة، ال تنسخ إحداها األخرى

زعمهم بأن كل حتد من هذه التحديات هو اإلتيان مبثل القرآن يف الفصاحة فقط، مع أن األمر على 
وجاء يف . إن التحدي يف هذه السور اخلمس ليس واحدا، بل إا حتديات خمتلفة منفصلة. عكس ذلك

  .كل حتد منها طَلَب اإلتيان مبثل القرآن كله أو بعضه طبق الظروف واألحوال
وال حيسنب أحد أن التحدي مقصور على اإلتيان مبثل السور اليت جاء ا التحدي، ألن املوضوع يف 

يب، وكلها ولذلك فكل سور القرآن خالية الر. مفتتح سورة البقرة يعم مجيع سور الكتاب دون استثناء
طبق الشروط املذكورة يف أول سورة .. أتى أحد مبثل سورة ما من سور القرآن فإن.. هدى للمتقني

وهيهات هيهات ملا . فإنه بذلك يكون حمقا يف تكذيب القرآن ايد.. البقرة واملوجودة يف مجيع السور
  !حيلمون
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ري إىل أن الكفار ارتابوا يف هذا  يف رأي بعض املفسرين يش�وإن كنتم يف ريب مما نزلنا�وقوله 
 يقتضي ذلك، وجرت العادة أن �نزلنا�ألن لفظ . الكتاب بسبب تنـزيله شيئا فشيئا ومرة بعد أخرى

فأتوا بسورة من �: فرد عليهم بقوله. يكون املؤلف أقدر على تأليف كتابه إذا كان على أقساط متقطعة
  . أي بقطعة منه�مثله

ذلك ألن صيغة التفعيل وإن . وال، إال أنه ال يستقيم مع قواعد اللغة العربيةواالستدالل، وإن بدا معق
دلت على التكرار والكثرة إال أن ذلك ليس مطّردا يف كل موضع، بل يفيد ذلك يف األفعال اليت جمردها 

ح وذبب، وذَبروض برا كثرية، وكذلك ضطَعلَه قعفإن قطَّع تعين ج ،مثل قَطَع ولكن التفعيل . حمتعد
فالفعل نزل هو . وضح األمر ووضحه أي جعله واضحا: يفيد أيضا التعدية إذا كان ارد الزما مثل

والقاعدة املبدئية يف اللغة العربية أن زيادة اللفظ . الفعل نزل، وال تعين التكرار والتدرج صيغة املتعدي من
  .الفعل من الزم إىل متعد، وحققت غايتهاتدل على زيادة املعىن، والزيادة هنا حولت 

 ال تعين التكرار أن الكفار ملا اعترضوا على تكرار الرتول عبر القرآن عن �نزل�ومما يدل على أن 
  : ذلك بقوله

مبعىن إنزال  �نزل�فكلمة ). ٣٣:الفرقان(�وقَالَ الَّذين كَفَروا لَوال نزلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحدةً�
وإذن فاالعتراض والريب ليس بسبب نزول القرآن جزءا جزءا، . القرآن كله مرة واحدة وال تعين التدرج

  .وإمنا اعتراضهم على عقيدة التوحيد اليت ذُكرت يف اآلية السابقة، وهي اليت أثارت شكوكهم
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  :شرح الكلمات
  ).األقرب(احلجران مها الذهب والفضة ). املفردات(اجلوهر الصلب : احلجر. مجع حجر: احلجارة
  ).األقرب(هيأه وأحضره : أعده لألمر: أعدت

ا مل تستطيعوا أن تعارضوا حتدي القرآن مبثله، وإنكم لن يقول اهللا تعاىل يف هذه اآلية إنكم إذ :التفسري
فعليكم أن تستيقنوا بأنه كالم اهللا، وأنكم ال تبارزون اإلنسان، بل إمنا تبارزون اهللا .. تستطيعوا ذلك أبدا

  .وعليكم أن تستعدوا للقاء ذلك العقاب الذي ال يلقاه إال املعارضون للحقائق السماوية.. تعاىل
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ألن الكفار وإن كانوا ..  قد يراد به جمرد املستقبل أيضا أي لن تستعدوا لذلك�علوالن تف�وقوله 
يشركون باهللا بعض اآلهلة األخرى، غري أم يعلمون يف قرارة أنفسهم أن آهلتهم تلك ال تستطيع إنزال 

: يه بقوهلمعندما اضطروا للرد عل.. كما سبق من قوم إبراهيم عليه السالم.. وحي، ولن تقدر عليه أبدا
  ).٦٦:األنبياء (�ثُم نكسوا علَى رؤوسهِم لَقَد علمت ما هؤالِء ينطقُونَ�

 جتوز واستعارة لبيان أن العالقة بني الناس واحلجارة، �وقودها الناس واحلجارة�وإن يف قوله تعاىل 
  .أي الوثنية، ستكون سببا إليقاد النار للكافرين

نوع يضمر يف :  بنوعني من أهل النار�الناس واحلجارة�اجلماعة عليه السالم وقد فسر مؤسس 
، ونوع آخر منهم شبهوا باحلجارة ألن �الناس�قلوم شيئا من حب اهللا تعاىل، وعرب عنهم بلفظ 

  .قلوم خلت من حب اهللا تعاىل جلمودها، فهي كاحلجارة الصلبة اليت ليس فيها لني وال رأفة وال شفقة
ثُم �:  املعىن على درجة كبرية من الدقة واللطافة، ويصدقه القرآن الكرمي حيث يقول عن اليهودوهذا

  ).٧٥: البقرة (�قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً
ومن ناحية مؤاخذم على اجلن واإلنس، : ولقد أطلق القرآن ايد على الكفار من ناحية شرهم امسني

 �من الْجِنة والناسِ* الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ �: الشر مسامها احلجارة والناس، كما جاء يف قوله
قْدامنا ليكُونا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا من الْجِن واِألنسِ نجعلْهما تحت أَ�: وما ورد على لسان أهل النار

نيفَلالْأَس ن٣٠:فصلت(�م(  
 تعين اخلفاء، وهم أهل الشر الذين يضلون الناس من �جن�وقد مسي الصنف األول جنا، ألن مادة 

ولو أم نشروا الشر بطريق بين ملا اغتر الناس بوساوسهم، ولكنهم يلجئون إىل . حيث ال يدرون
.. أما عقام الشديد فقد دلَّ عليه باإلشارة إىل قسوة قلوم.  باجلندسائسهم السرية، ولذلك مساهم

  .كي تتالءم شدة العقاب وقسوة القلب، ولذلك مساهم من ناحية عقام الشديد باحلجارة
وال يعزبن عن البال أن احلياة اآلخرة ليست مادية حمضة وأن العبارات الواردة يف القرآن ايد بشأن 

األخروي ال تحمل على معناها احلريف، وإمنا هي بلسان التمثيل لتقريب الصور من فهم الثواب والعقاب 
  . اإلنسان إىل حد ما

 إشارة إىل أن عذاب اهللا ال يرتل إال باإلنكار والعناد، وإال فإن اهللا تعاىل قد �أعدت للكافرين�وقوله 
زعمون أن كل إنسان مؤمنا كان أو وكذلك تبطل هذه اآلية الكرمية ظن الذين ي. خلق اإلنسان للنجاة

  .ال بد من أن يتذوق قليال أو كثريا من عذاب النار.. كافرا
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ولنعلم أن العقاب يف التعاليم القرآنية ليس بدائم، وليست غايته االنتقام واإليذاء دون مربر، بل إنه 
لالستشفاء والعالج من وما جهنم إال كدار . يهدف إىل تطهري اإلنسان لكي يصلح للتقرب إىل اهللا تعاىل

  .آثار األمراض الروحية
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  :شرح الكلمات
أي أخربته خبرب سار بسطَ بشرة وجهه، وذلك أن النفس إذا : وبشرته. ظاهر اجللد: البشرة: بشر

 فاستعارةُ ذلك �فبشر الذين كفروا بعذاب أليم�وأما قوله .  الشجرسرت انتشر الدم فيها انتشار املاِء يف
البشارة املطلقة ال تكون إال باخلري، وال ). املفردات(تنبيه أنَّ أسر ما يسمعونه اخلرب مبا يناهلم من العذاب 

التبشري يكون باخلري و). آل عمران (�فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ�تكون بالشر إال إذا كانت مقيدة كقوله 
والتبشري يف اللغة خمتص باخلرب الذي . حتيتك الضرب وعتابك السيف: والشر، وقد يكون هذا على قوهلم

يفيد السرور؛ إال أنه حبسب أصل اللغة عبارة عن اخلرب الذي يؤثر يف البشرة تغيرا، وهذا يكون للحزن 
  ).التاج (أيضا، فوجب أن يكون لفظ التبشري حقيقة يف القسمني

أي يناسبك، فالصاحلات األفعال : هذا يصلح لك. صلح ضد فسد، أو زال عنه الفساد: الصاحلات
والصالحية حالة . الصاحل ضد الفاسد. وافقه: وصالَحه. الطيبة؛ أعمال ال فساد فيها ومالئمة ومفيدة

  ).األقرب(يكون ا الشيء صاحلا 
ستره، واجلنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجار :  الليلجنه: أصل اجلَن ستر الشيء، يقال: جنات

ومسيت اجلنة إما تشبيها باجلنة يف األرض وإن كان بينهما . وقد تسمى األشجار الساترة جنة. األرض
 �فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني�: بون، وإما لِسترها نِعمها عنا املشار إليها بقوله تعاىل

  ).املفردات(
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من فيضه وفضله . واحدها النهر، وهو جمرى املاء الفائض: اراأل وجعل اهللا تعاىل ذلك مثال ملا يدر
كثري : وْر نهِر. السعة تشبيها بنهر املاء: والنهر.  �إن املتقني يف جنات ور�: يف اجلنة على الناس، قال

  ).املفردات(املاء 
وختطئ العامة فتظن أن الزوج اثنان، ). باألقر(الزوج كل واحد معه آخر من جنسه : أزواج

قلنا �وورد يف القرآن . زوجان من محام وزوجان من نعال: فيقال. واحلقيقة أن الزوج واحد من اثنني
  .�امحل فيها من كل زوجني اثنني

 أن هلم رفقاء من جنسهم حيققون معهم �وهلم فيها أزواج مطهرة�فاملراد من الزوجني يف قوله تعاىل 
  . من االزدهار والراحةكل نوع

وبناء على . والقرآن يقرر أن اهللا تعاىل ليس حباجة إىل زوج، أما كل شيء آخر فهو حباجة إىل زوج
أما نوعية هذا الزوج فال يعلم . هذا فإن اجلميع يكونون حباجة إىل زوج سواء كانوا رجاال ونساء

  .جلنةحقيقتها إال اهللا تعاىل، وسوف ينكشف لإلنسان عندما يدخل ا
طهارة جسم وطهارة : والطهارة ضربان). األقرب(طهره جعله طاهرا . طهر ضد جنُس: مطهرة

  .نفس
خلد . أبطأ عنه املشيب، وقد أسن: خلد الرجل. دام وبقي: خلد. اخلُلد البقاء والدوام: خالدون

ود هو تبري الشيِء من واخلل). األقرب(لصق ا واطمأن إليها : أخلد إىل األرض. أقام: باملكان وإليه
. الذي يبقى مدة طويلة، مث استعري للمبقي دائما: وأصل املُخلد. اعتراض الفساد وبقاؤه على حالته

وكل ما يتباطأ عنه . بقاء األشياء على احلالة اليت هي عليها من غري اعتراض الفساد: واخللود يف اجلنة
  .يام خوالد، وذلك لطول مكثها ال للدوامالتغري والفساد تصفه العرب باخللود، كقوهلم لأل

وقد كانت حقيقة نِعم . تتضمن هذه اآلية وصفا جممال للنعم اليت سيلقاها املؤمنون يف اجلنة :التفسري
  :اجلنة وال تزال حمل االعتراض من أعداء اإلسالم، وأهم اعتراضام ما يلي

مناف لإلميان الكامل، ألن اإلميان الوب أن مثل هذه الوعود املزخرفة إفراط يف إثارة الطمع و. ١
  .بالطمع ال ميكن أن يوصف باإلميان

  .إن القرآن يقدم النعم املادية جزاء لإلميان، وهذا غري مقبول. ٢
إن اإلغراء بالنعم املادية دليل على أن القرآن يقول ببقاء هذا اجلسم املادي بعد املوت أيضا، األمر . ٣

 اجلسم املادي مصريه الفناء، وأجزاء هذا اجلسم الفاين تتحول وتنتقل إىل أجسام الذي خيالف العقل، ألن
  عديدة من البشر وغريهم، فأىن لذلك اجلسم الفاين أن يعود إىل صاحبه؟
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تتحدث هذه اآلية وآيات أخرى عن وجود أزواج ألهل اجلنة مبا يومئ إىل عالقات جنسية تثري . ٤
ألن الغرض األساسي من .. ية يف احلياة اآلخرة تبعث على االعتراضواستثارة الشهوات اجلنس. الشهوة

  االتصاالت اجلنسية هو التناسل وحفظ النوع، فما احلاجة إىل ذلك يف اجلنة؟
يتبني من صفات اجلنة أا حمل للملذات املادية واملتع اجلسدية وليست مقاما للنعيم الروحاين، . ٥

  .يمة هلا إذا ما قورنت بالنعم الروحانيةومثل هذه النعم املادية تافهة ال ق
وخالصة هذه االعتراضات أن اإلسالم، معاذ اهللا، قد أسف حبياة اآلخرة إسفافا؛ إذ جعلها حمققة 

  .لألهواء النفسانية املنحطة، وبذلك أفسد معاين احلياة السامية الطاهرة
رة اجلنة كما يقدمها القرآن وإلدراك مدى بطالن هذه االعتراضات ينبغي أن منعن النظر يف صو

لقد صرح القرآن حبقيقة اجلنة، وقدم لنا األساس الذي ندرك به ما جاء يف القرآن عن صفاا . احلكيم
 �فَال تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ�: ونعيمها حيث قال تعاىل

  .)١٨: السجدة(
ويتبني من ذلك أن كل ما ورد يف القرآن احلكيم من وصف للجنة إمنا هو على سبيل التمثيل ليس 

أعددت : "قال اهللا تعاىل:  هذا املعىن وشرحه فيما رواه عن ربه عز وجل، قال�وقد أكد الرسول . غري
خاري، كتاب صحيح الب". (لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

  ).ومسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها. بدء اخللق، باب صفة اجلنة
فيتضح من ذلك أيضا أن حقيقة نِعم اجلنة ختتلف كل االختالف عن حقيقة النعم الدنيوية، فلو كانت 

لوب هناك جنات وأمثار وأار وأزواج مادية لكانت مما رأته األعني أو مسعت به األذن أو خطرت على ق
  .البشر مرارا وتكرارا

مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ تجرِي من تحتها �: ويتحدث القرآن الكرمي عن نعيم اجلنة فيقول
ارالن رِينى الْكَافقْبعا وقَوات ينى الَّذقْبع لْكا تلُّهظو مائا دأُكُلُه اره٣٦:الرعد (�الْأَن.(  

تبني لنا اآلية أن جنات احلياة اآلخرة ختتلف عن جنات الدنيا، فثمارها دائمة ال تنقطع، وظالهلا ثابتة 
  .ممتدة ال تتقلص، ولكن مثار الدنيا وظالهلا إىل زوال حمتم

أَنهار من ماٍء مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها �: ووصف القرآن احلكيم اجلنة يف موضع آخر فقال
غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهار من خمرٍ لَذَّة للشارِبِني وأَنهار من عسلٍ مصفّى ولَهم فيها 

هِمبر نةٌ مرفغمو اتركُلِّ الثَّم نقرآن اجلنة فقالوكذلك وصف ال). ١٦:حممد (�م :� هِملَيع طَافي 
  ).٤٨ إىل ٤٦:الصافات (�*لَا فيها غَولٌ ولَا هم عنها ينزفُونَ * بيضاَء لَذَّة للشارِبِني * بِكَأْسٍ من معنيٍ 
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 أن ، فهي لذة ال تحدث السكر والغيبوبة، وبذلك أشار إىل�لذة للشاربني�يف هذه اآلية شرح لقوله 
مخر الدنيا ال تثري لذة حقيقية، بل إا تورث الغفلة عن اهلموم واألحزان، ولكن مخر اآلخرة ليس هلا هذا 

  . األثر املضيع للعقل
: وقال). ٢٢: اإلنسان (�وسقَاهم ربهم شرابا طَهوراً�: ويف موضع آخر يضيف القرآن الكرمي قوله

�تخيقٍ محر ننَ مقَوسونَ * ومٍ يسافنتافَسِ الْمنتفَلْي كي ذَلفو كسم هامتنِيمٍ * خست نم هاجزما * ونيع
 �يتنازعونَ فيها كَأْسا ال لَغو فيها وال تأْثيم�: وقال). ٢٩-٢٦:املطففني (�يشرب بِها الْمقَربونَ

  ).٢٤:الطور(
من اآليات أن أهل اجلنة يشربون من مخر ال سكر فيها وال عربدة، تقرب شاربيها إىل يتبني مما سبق 

  .اهللا تعاىل، تنبعث منها رائحة طيبة من املسك، وهي طاهرة مطهرة، ال يهذي شاربوها وال يتشامتون
 هذه هي مخر اآلخرة كما يقدمها القرآن، فكيف مخر الدنيا؟ إا تسبب السكر، وتبعث شاربيها على

يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب �: وقد وصفها القرآن الكرمي فقال. العربدة والبذاءة
قع بينكُم الْعداوةَ إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يو* والْأَزلَام رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

-٩١:املائدة  (�*والْبغضاَء في الْخمرِ والْميِسرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ الصلَاة فَهلْ أَنتم منتهونَ 
٩٢.(  

ا ختتلف وكذلك نعم اجلنة هلا أمساء نعم الدنيا، ولكنه.. فخمر الدنيا ومخر اآلخرة شيء آخر متاما
ولقد أدرك ذلك ! وشتان ما بينهما. ويراد ا النعم الروحانية دون النعم اجلسمانية.. عنها كل االختالف

ليس يف الدنيا مما : "أنه قال" رضي اهللا عنهما"، فورد عن ابن عباس "رضوان اهللا عليهم أمجعني"الصحابة 
  ).١تفسري ابن جرير ج " (يف اجلنة إال األمساء

مع ما بني نعم اجلنة ونعم الدنيا من .. يسأل عن السبب يف استعمال القرآن لتلك األمساءوأقول ملن 
.. الصديق والعدو، علية القوم وأرذهلم.. إن القرآن الكرمي خياطب مجيع طبقات بين اإلنسان: مغايرة

إليها ولذلك حيدثهم، وعلى األخص يف األمور اليت يتعذر فهمها على الناس، بلغة يفهمها ويطمئن 
  .العامة، وينتفع ا اخلاصة، وتفحم األعداء

وبالنظر إىل هذه احلكمة استعمل القرآن احلكيم يف وصف نعيم اآلخرة كلمات جيد فيها كل الناس 
فحينما يقول القرآن ايد إن للمؤمنني جنات ذات ظل . الطمأنينة واالرتياح على قدر عقوهلم ودرجام

ا سائغا مل يتغري طعمه، وماء غري آسن، وعسال مصفى من الشوائب، ومخرا ظليل، وأارا جارية، ولبن
إن األشياء اليت تعدوا : فإنه بذلك القول يرد على املعترضني قائال.. نقية ال تسكر، مطهرة للقلوب

أسن إن أاركم اليت تنعمون ا ي. متاعا وتعتزون ا هي أحط من النعم اليت يتمتع ا املؤمنون يف اجلنة
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وإن اجلنات اليت تسعدون ا يف الدنيا ليست بنعمة . ماؤها ويتعفن، أما أار املؤمنني فال يأسن ماؤها
وإن اخلمر الذي . حقيقية، ألن النعمة كل النعمة هي نعمة أهل اجلنة األخروية اليت لن يصيبها اخلراب

مر اليت يهبها اهللا املؤمنني فهي تشحذ تستلذون ا يف هذه الدنيا إمنا هي رجس وآفة تعطل العقل، أما اخل
والعسل الذي تفتخرون به تشوبه الشوائب، ولكن املؤمنني يأكلون يف . العقل وتورث الطهارة والتقوى

وإن األزواج والرفاق الذين تتباهون م، إمنا هم غري طاهرين ولكن اهللا يعطي . اجلنة عسال مصفى
  .املؤمنني أزواجا ورفقاء طاهرين

 املعاين السامية البينة ال يدركها وال يبلغ كنهها إال كل من يتخلى عن التعصب ويتخلص من إن هذه
كان األجدر ؤالء املعترضني النصارى أن ينظروا يف كتام . اجلهالة اليت ليس إىل عالجها من سبيل

  ).٢٠: ٦مىت " (اكنـزوا لكم كنوزا يف السماء: "املقدس حيث قيل هلم
  ).٢١: ١٩مىت" (ذهب وبع أمالكك، وأعط الفقراء فيكون لك كنـز يف السماءفا: "وقيل أيضا

إذا كان ادخار املال يف السماء، ولقاء الكرت بعد املوت هناك ممكنا، فكيف كانت اجلنات واألار 
  والعسل واللنب واخلمر اليت ال تسكر خمالفة للعقل؟

خرة من اجلسم كليا وكأا ليست إال روحانيةً، ولست أريد أبدا مبا سبق من البيان جتريد احلياة اآل
كال فإن الروح ال بد هلا من جسم يف كل األحوال، . وال أنّ نِعمها مقصورة على مشاعر القلب فقط
فإن اإلنسان سيحظى يف احلياة اآلخرة جبسم خيتلف .. وإذا كان اجلسم املادي الدنيوي يفىن بعد املوت

يقة احلياة اآلخرة أوجد اهللا تعاىل لنا يف هذه الدنيا عامل املنام كي وإلدراك حق. عنه كل االختالف
وقد أوضح القرآن ايد العالقة بني احلياة اآلخرة وعامل املنام، وربط بينهما يف . نقدرها بعض التقدير

مها فَيمِسك الَّتي قَضى علَيها الْموت اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت في منا�: قوله تعاىل
  ).٤٣:الزمر (�ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

تدل هذه اآلية على أن املوت واملنام متشاان، وإمنا الفارق بينهما أن الروح تفارق اجلسم عند املوت 
وترى الروح خالل هذا الفراق املؤقت مناظر عديدة، وجتد هلا . قا أبديا، وعند املنام تفارقه فراقا مؤقتافرا

ومن مث . جسما جديدا وبيئة جديدة، وحتس مبختلف األحاسيس، وتأكل وتشرب وتتحرك وتتمتع وتتأمل
  .ميكن لنا أن نقيس احلياة اآلخرة على املنام قياسا قريبا

.. يراها اإلنسان يف املنام ليست روحانية خالية من اجلسم، بل هي خليطة باجلسمإن املناظر اليت 
وهذه املناظر أو . وميكن أن نسميها شبه مادية، أو مادية على حنو ما، ألننا نرى هلا جسما ملموسا

 مبعىن ..واحلق أن النعم الدنيوية صورة ممثلة للنعم األخروية. تعرب عن حقائق معينة.. الرؤى بتعبري أصح
وإذا كان التمثيل . أن نعم اآلخرة هي األصل، والنعم الدنيوية متثيل هلا وتصوير حلقائق ذلك األصل
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فحدث عن األصل األخروي وال حرج؛ إذ إن شعور الروح أقوى من شعور .. الدنيوي شهيا لذيذا
  .اجلسد وأشد

ة والعفو وأمثاهلما، ولكن إن الكتب السماوية تأمر باألعمال احلسنة من عبادات وإحسان كالصدق
  . وهي أوسع معىن وأمشل نطاقا.. القرآن الكرمي ميتاز عنها مجيعا بأنه يأمر باألعمال الصاحلة

بل من الالزم أن تكون .. إن تعاليم القرآن ايد ال تكتفي مبجرد األعمال احلسنة لتطهري اإلنسان
تلك  ما مل تكن..  ليس مقبوال يف ميزان القرآنفالقيام بالعبادة طبق أوضاعها الظاهرة. األعمال صاحلة

نعم، إن شعائر الصالة عمل حسن، لكن دخول الرياء عليها جيعلها عمال . العبادة نقية من شوائب الرياء
ولو أن رجال حيسن السباحة قام إىل الصالة وهو يسمع صرخات . فال يقبلها اهللا تعاىل.. غري صاحل

ألن مقتضى .. حلا، وإن كانت من حيث الظاهر عمال حسنافإن صالته ليست عمال صا.. غريق
الظامل، وصفحه عن ارم دون مربر،  وكذلك عفو القاضي عن. األحوال يستدعي إنقاذ الغريق أوال

  .وتفريق مال األمانة على الفقري، وأمثال هذه األعمال ليست من الصاحلات وإن بدت حسنة املظهر
.. والعمل الصاحل هو العمل احلسن. أوسع معىن من العمل احلسنوملخص القول، إن العمل الصاحل 

والقائم بالعمل الصاحل . ال من حيث ظاهره فحسب، بل جيب أن يكون حسنا يف حقيقته وباطنه وحمله
يستعمل عقله، وينظر يف عمله كي يكون  ليس هو الذي يتبع الكلمات على غري هدى، بل إنه الذي

يقتنع بالقيام بعمل حسن، بل ينظر ويفكر يف أن تكون أعماله احلسنة والذي ال ..طبق مقتضى احلال
  .مؤيدة للمصاحل الروحانية أو املادية للجميع

 �فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه� :ويعرب القرآن الكرمي عن هذه احلقيقة بأسلوب رائع حيث يقول
  ).٤١:الشورى(

أي األعمال أفضل؟ : �النيب  سئل: عن أيب هريرة قال: "�لنيب وتتكشف هذه احلقيقة من أقوال ا
وقال ابن ). البخاري، كتاب احلج" (جهاد يف سبيل اهللا: مث ماذا؟ قال: إميان باهللا ورسوله، قيل: قال

قلت . الصالة على ميقاا: يا رسول اهللا، أي األعمال أفضل؟ قال: " قلت�مسعود سألت رسول اهللا 
  ).البخاري، كتاب اجلهاد".(اجلهاد يف سبيل اهللا: مث أي؟ قال: لوالدين؟ قلتبر ا: مث أي؟ قال

 بأن اجلهاد خري عمل بعد اإلميان كان يتقاعس عن اجلهاد، فكان بناء �فالرجل الذي أخربه النيب 
إن اجلهاد أوىل :  يوجهه ويقول له�إميانه وتقواه ناقصا، ال يدعمه العمل الصاحل من اجلهاد، فكأنه 

  .الك اآلن وأصلح هلا دون سائر األعمال الصاحلة اليت تقوم احب
 الشخص اآلخر بأن خري العمل هو إقامة الصالة على ميقاا، مث بر �وحينما أوصى املصطفى 

الوالدين مث اجلهاد، رأى أحوال املخاطبني الذين كانوا مقصرين يف أداء الصالة، وال يقومون برب الوالدين 
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لكي يسد الفراغ يف بناء .. ان األصلح أن يؤمروا بإقامة الصالة على ميقاا وبِر الوالدينفك.. حق القيام
  .أعماهلم

وذلك ألن اإلميان كبستان يرويه .. وقد بشر اهللا تعاىل ذه اآلية ذوي اإلميان والعمل الصاحل باجلنات
د أن يؤمن جتف شجرة إميانه والذي ال يقوم باألعمال الصاحلة بع. فينضر وخيضر.. العمل الصاحل

: ويقول). ١١:فاطر (�إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه�:يقول اهللا جل وعال.. وتذبل
�ةبطَي  ةرجةً كَشبةً طَيمثَالً كَلم اللَّه برض فكَي رت ٢٥: إبراهيم  (�أَلَم.(  

 إىل أن لكل إنسان من أهل اجلنة نطاقا �أن هلم جنات جتري من حتتها األار�:  تعاىلويشري قوله
حمددا من النعم ال يتدخل فيه أحد، ولكل منهم روضة خمتصة به دون غريه، يسقيها ر خيصها، ولن 

  .يكون كما نرى يف هذه الدنيا أن را واحدا يسقي عدة مزارع فيتنازع أصحاا يف مياهه
  . فله عندي معنيان�كلما رزقوا منها من مثرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل�: وله تعاىلأما ق

: أن اجلنات متثل اإلميان، والثمرات متثل لذة اإلميان، وحينما يؤتى أهل اجلنة أمثار اجلنة يقولون: األول
اه مل يضع، بل إنه ما زال يثمر لنا إا حالوة اإلميان الذي وهبه اهللا لنا يف الدنيا، وإن إمياننا الذي آمن

  .أحلى الثمرات
ومن البني أن هذه الكلمات تفيض بعاطفة الشكر واالمتنان، وأليق بشأن أهل اجلنة، وأوىل وأحق 

فهم عندما يؤتون شيئا من الثمرات يذكرون نعمة اإلميان، ويرددون الشكر على . بعظمة اهللا وكربيائه
وكذلك ال يربحون يشكرونه تعاىل على تلك .. ميان وأعقبهم مثراتهفضل اهللا الذي أورثهم ذلك اإل

  .النعمة اليت حيظون ا بصورة مثار روحانية لذلك اإلميان
هذه :  يعين وعدنا به، فاملؤمنون كلما أوتوا من مثرات اجلنة قالوا�رزقنا�أن قوله : واملعىن الثاين

إِذَا سلَّمتم ما آتيتم �: وارد يف القرآن يف قوله تعاىلوهذا األسلوب . الثمرات هي اليت وعدنا يف الدنيا
وفرععدمت بإيتائه وعدا موثقا�ما آتيتم�حيث يعين قوله ).. ٢٣٤:البقرة (�بِالْمأي ما قد و .  

فسره البعض بأن مثرات اجلنة تشبه مثار الدنيا، أو أن الثمرات .. �وأتوا به متشاا�: وقوله تعاىل
واألول باطل ألن التشابه بني نعم اجلنة ونعم الدنيا معدوم بنص القرآن . ورةً وختتلف مذاقًاتتشابه ص

والثاين أيضا باطل ألنه ال دليل عندهم على تشابه صور الثمرات واختالف . �الكرمي وحديث الرسول 
  .مذاقها

  :وعندي أن املعىن الصحيح املناسب لذلك ما يلي
فاملؤمن . تكون كلذة العبادات والقربات اليت قام ا املؤمنون يف الدنياأن لذة مثرات اجلنة س: أوال

هذه اللذة مثل الصالة اليت أقمتها، وهذه اللذة مثل : عندما يذوق شىت مثرات اجلنة ويتلذذ ا يقول
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وهذه كلذة الصدقة اليت كنت أتصدق .. الصوم الذي كنت أصومه، وهذه اللذة كلذة احلج الذي أديته
وهكذا فإن األعمال الصاحلة كلها ستتمثل .. وهذه اللذة كذلك العفو الذي تعاملت به مع الناسا، 

إن ربنا الرحيم مل ينس كذا وكذا من صالتنا، : هلم يف اجلنة، فتفيض قلوم بعواطف الشكر لرم قائلني
اهللا تبارك وتعاىل أجل، إم سوف يشعرون يف كل مثرة يذوقوا أن . وما أضاع كذا وكذا من صدقاتنا

قدر أعماهلم حق قدرها، وسوف يتذكرون تلك اللذات اليت متتعوا ا عند قيامهم بتلك األعمال 
  . الصاحلة
إن ما يرزق به أهل اجلنة من النعم والثمرات سيكون متشابه اخلواص متوافق التأثريات، وهو : وثانيا

ن األحيان متضادة التأثري، فقد يكون أحدها مفيدا بذلك خيتلف عن أطعمة الدنيا اليت تكون يف كثري م
وكذلك األعمال الروحانية . للمعدة واآلخر جمهدا هلا، وقد يكون أحدها نافعا للقلب واآلخر مضرا به

لكن غذاء اجلنة .. يف الدنيا تعارضها وتعرقلها السيئات، فتتناقص هذه وتزيد تلك أو عكس ذلك
ل عنصر من عناصره متوافق مع غريه، وكلها متعاونة على التقدم الروحاين يكون متشابه التأثري، ك

  .وتكون الروح اإلنسانية بريئة من كل األسقام.. الروحاين
أن غذاء اجلنة سيكون حبسب القوى الداخلية لإلنسان، فينال كل واحد بغيته من الغذاء مبا : وثالثا

فلن تزال قواه ..  من غذاء لتقدمه الروحاينيكفي متطلبات قوته الباطنية، ويهيئ له كل ما حيتاج إليه
  .الروحانية تنمو وتزدهر وال حتول دون ذلك أية حوائل

 هم الرفاق املطهرون، أو األزواج من اإلناث املطهرات، أو األزواج �وهلم فيها أزواج مطهرة�وقوله 
كذلك يكون أهل ..  اجلنةيف وباملعىن األول فإنه كما يكون الغذاء متوافق األنواع. من الرجال املطهرين

فهناك أمن كامل . وتكون الروح اإلنسانية بريئة من كل األسقام.. اجلنة متعاونني على التقدم الروحاين
  .ناتج عن توافق باطين وتعاون خارجي

وكلمة األزواج تطلق على الذكور واإلناث، فيكون املعىن الثاين للجملة أن لكل واحد من أهل اجلنة 
إذ إنه حيث الرجل على أن يرغب يف زوجة صاحلة، .. وليس ذلك مما يدعو لالعتراض.. زوجا صاحلا

واملرأة على أن يكون زوجها صاحلا، ألما إذا رغبا يف أن يكونا جمتمعين يف اجلنة أيضا، فعلى كل واحد 
واآلخر يف فيكون أحدمها يف اجلنة .. لئال يفترقا يف اآلخرة.. منهما أن يبذل جهده ليجعل زوجه صاحلا

فضال عن .. النار، وهذا املعىن من أروع التعاليم لنيل الطهارة الروحانية يف الدنيا، وهو األجدر بالتنويه
  .أن يكون مدعاة لالعتراض
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وإذا أردنا بذلك أنه يف اجلنة يكون لكل رجل زوجة مطهرة ولكل امرأة زوج مطهر فال حمل أيضا 
ء األزواج بالطهر، ولن يكون يف اجلنة ما ينايف هذه الصفة لالعتراض، ألن القرآن الكرمي يصف هؤال

  .أبدا
إن السور : عن هذه اآلية بتعليق قذر حيث قاال" ويري"والقسيس " وليام موير"وقد حتدث املستشرق 

ويستنتجان . املكية من القرآن تكثر من ذكر النساء يف اجلنة، بينما ال تذكر السور املدنية ذلك إال قليال
لك، والعياذ باهللا، أن حممدا مل تكن له يف مكة سوى زوجة واحدة أسن منه، لذلك كان يكثر من ذ

إن هذا املستشرق وليام موير . عندئذ من تذْكار النساء، لكنه يف املدينة وجد بغيته فقلل من ذكرهن
لقرآن الكرمي، عندما يلفقون مثل هذه التهم فإمنا يرون نفوسهم وصورهم البغيضة يف مرآة ا.. وأضرابه

ومن العجيب أم يدعون األمانة . وهم يسلكون مسلك التعصب الصلييب املعروف لدى القساوسة
العلمية، ويتباهون باالستنارة والثقافة، ومع ذلك تراهم يتهجمون بناء على أوهامهم الباطلة على مقامات 

عترضون أنفسهم ملطّخني حبمأ الرذائل بينما يكون هؤالء امل.. أهل القداسة عند املاليني من املسلمني
وما بعثهم على هذا التجرؤ . مبا يندى له وجه اإلنسانية.. ومنغمسني يف أحط دركات الفجور واخلالعة

إن ! أال يستحي هؤالء املتهجمون على قدسية أطهر البشر؟. إال شوكة احلكومات املسيحية يف هذا الزمن
ومع ذلك ما صدرت من خليفة أو ملك مسلم إهانة أو .. اماملسلمني قد حكموا النصارى زهاء ألف ع

ولو أم ذكروا هذه املنة من جانب اإلسالم واملسلمني، وقلّلوا . �كلمة نابية حبق املسيح الناصري 
  . كالذئاب الضارية�من اغترارهم بأنفسهم ما جموا على مقام سيد األنبياء وصفوة املرسلني 

فزوجته املطهرة السيدة خدجية .. مكة كانت أرغد من حياته يف املدينة يف �واحلق أن حياة النيب 
وكانت بناا . �كانت ذات ثراء عريض، وقفت كل ماهلا على خدمة الرسول ) رضي اهللا عنها(

بينما تزوجت أصغرهن السيدة فاطمة .. املطهرات قد بلغن الشباب وتزوجن مبكة، وجهزن بأغلى احللي
 يف مكة �وباجلملة كانت األوضاع املالية للنيب . دينة ومل حتظ وال حبلقة من حديدبامل) رضي اهللا عنها(

يف سبل اخلري ) رضي اهللا عنها( مجيع ثروة السيدة خدجية �ولقد أنفق املصطفى . أحسن منها يف املدينة
 واملدنية لبعض فلو كان الفرق بني حياته املكية. شيئا فشيئا حىت مل يبق له ذلك الرخاء يف حياته املدنية

  .عكس ما يزعم املستشرق املفتري وأشياعه�الدواعي النفسية، لكان األمر على
" يسوع"وإذا كان استدالل املتهجم الصلييب صحيحا، كان معارضو املسيحية أحق بأن يقولوا إن 

 الناصري مل يكن جيد ملجأ طوال حياته، واضطر أن يفر من مكان إىل مكان خوفا من اليهود ولذلك
كان يتبجح بأنه سيكون ملكا لليهود، وأنه كان حيلم دائما بالنساء األبكار ألنه مل يتزوج طول حياته، 

  :حيث جاء يف إجنيل مىت
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وكان مخس . حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنَ مصابيحهن وخرجن للقاء العريس"
وأما . ومل يأخذن معهن زيتاأما اجلاهالت فأخذن مصابيحهن . منهن حكيمات ومخس جاهالت

ففي نصف . وفيما أبطأ العريس نعسن مجيعهن ومنن. احلكيمات فأخذن زيتا يف آنيتهن مع مصابيحهن
فقامت مجيع أولئك العذارى وأصلحن . هو ذا العريس مقبل فاخرجن للقائه: الليل صار صراخ

فأجابت احلكيمات . نا تنطفئأعطيننا من زيتكن فإن مصابيح: مصابيحهن، فقالت اجلاهالت للحكيمات
قائالت :لَكُن وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس . لعله ال يكفي لنا ولكن اذهنب إىل الباعة وابتعن

يا سيد يا سيد : أخريا جاءت بقية العذارى أيضا قائالت. واملستعدات دخلن معه إىل العرس وأغلق الباب
  ).١٢ إىل ١ من  ٢٥: مىت" (ن إين ما أعرفكناحلق أقول لكُ: فأجاب وقال. افتح لنا

ذلك أن .. ولو أن املتهجمني فكروا بتدبر لعرفوا السبب وراء ما بني السور املكية واملدنية من فرق
ولذلك رد .. كفار مكة عيروا املسلمني بالذل والفقر، وحرمام مما بأيدي الكفار من نعم ومتع مادية

نة اليت اختص ا املؤمنون، وبين أن املسلمني سينالون يف اآلخرة متاعا عليهم القرآن املكي بوصف اجل
وملا ثبت اهللا أقدام املسلمني يف املدينة مل يسع الكفار أن يعريوهم، . ونعيما أوفر مما يباهي به الكفار

..  شرحهاكما أن العهد املكي كان ميثل مرحلة تثبيت العقائد واستيفاء. لذلك تغري األسلوب القرآين
  .ومنها عقيدة اجلزاء األخروي وما فيه من جنة ونار، ولذلك أفاض القرآن يف شرحها يف السور املكية

وهذه هي .  يعين أن أهل اجلنة ال ينفكون مقيمني فيها، ولن يذوقوا الفناء�وهم فيها خالدون�وقوله 
د الطعام والشراب أو مبؤثر النتيجة احملتمة ملا سبق ذكره من أن اهلالك يصيب اإلنسان بسبب فسا

ملا كان غذاء اجلنة متطابقا مع قوى اإلنسان الباطنية، وكان أهل اجلنة أخيارا متحابني . خارجي يقتله
وحيظى اإلنسان باحلياة .. فلن يكون هناك ما يؤذيهم أبدا، ومن مث تغلق أبواب املوت ائيا.. متطهرين

  .األبدية
  

**** ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ÿÿ ÿÿ ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& zz zz>>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ WW WWξξξξ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ZZ ZZππππ || ||ÊÊÊÊθθθθ ãã ããèèèè tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù 44 44 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù !! !!#### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ//// WW WWξξξξ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ ¢¢ ¢¢ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx øø øø9999 $$ $$#### ∩⊄∠∪  



 ١٤٢

   :شرح الكلمات
انقباض النفس عن شيٍء وتركه حذرا من : احلياء. حيي: استحيا. احتشم: حيِي منه حياًء: يستحيي

  . أي ال ميتنع�ال يستحيي�فقوله ). األقرب(امتنع عنه وانقبض منه : استحيا األمر ومنه. اللوم فيه
  .وصفه وقاله وبينه: وضرب له مثال. جلده: ضربه بالسوط.  صدمه وأصابه ا:ضربه بيده: يضرب

الشبه والنظري؛ الصفة؛ احلجة، يقال أقام له مثال أي حجة؛ احلديث؛ القول السائر؛ العربة؛ اآلية : املثل
  ).األقرب(

إذا كان مستخدما الفوق من األضداد، فإذا كان مستخدما يف معىن الكرب فيعين أنه أكرب منه، و: فوقها
أي ما هو أكرب من البعوضة أو ما . وميكن أن نأخذه هنا بكال املعنيني. يف معىن الصغر فيعين أنه أصغر منه

هو فوق ذلك؛ أي أكثرهم سفالةً من ذلك : فالن أسفل الناس وأرذهلم؛ فيقال: يقولون. هو أصغر منها
  ).الكشاف(

  ).األقرب(لك؛ املوجود الثابت؛ اليقني بعد الشك ضد الباطل؛ األمر املقضي؛ العدل؛ املُ: احلق
شردا وذهبا عنه ومل يدر أين : أضلّ فالن الفرس والبعري. غيبه؛ دفنه؛ أضاعه؛ أهلكه: أضلَّه: يضل

أحدمها أن : وإضالل اهللا لإلنسان على أحد وجهني. صيره إىل الضالل: أضل اهللا فالنا). األقرب(أخذا 
أن يضلَّ اإلنسان فيحكم اهللا عليه بذلك يف الدنيا، ويعدل به عن طريق اجلنة يكون سببه الضالل، وهو 

إىل النار يف اآلخرة، والثاين من إضالل اهللا هو أنه تعاىل وضع جبلة اإلنسان على هيئة إذا راعت طريقًا، 
ع الذي يأىب حممودا كان أو مذموما، ألفه واستطابه ولزمه وتعذر صرفه وانصرافه عنه، ويصري ذلك كالطب

وكل ما هو سبب يف وقوع شيء صح نسبة ذلك الفعل إليه، فصح أن ينسب ضالل العبد . على الناقل
أي حبسب تعاليم القرآن حيكم اهللا عليهم : يضل به كثريا". املفردات، الكليات"إىل اهللا من هذا الوجه

  .بالضالل
فسقت الركاب عن : قصد السبيل، يقالترك أمر اهللا؛ عصى وجار عن : فَسق. مجع فاسق: الفاسقني
فسق فالن . فسقت الرطبة عن قشرها أي خرجت: خرج عن طريق احلق؛ فجر؛ يقال: قصد السبيل

اخلروج عن الدين؛ امليل : الفسوق. من يتنكب الطريق السوي: الفاسق). األقرب(أهلكه وأنفقه : ماله
وتسمى الفأرة فويسقة خلروجها على . ق احلقإىل املعصية؛ النسيان والترك ألمر اهللا؛ اخلروج عن طري

وأكثر ما يقال الفاسق ملن التزم حكم الشرع وأقر به، مث أخل جبميع أحكامه ). اللسان(الناس وإفسادها 
). املفردات(فألنه أضل حبكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة .. وإذا قيل للكافر األصل فاسق. أو بعضها
  .حلكم اهللا؛ والرافض له؛ تارك احلق بعد قبولهالعاصي؛ التارك : فالفاسق
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ردا على تباهي الكفار مبا لديهم من ..  ذكرت اآلية السابقة نعيم اجلنة ومشاته لنعيم الدنيا:التفسري
وملا كان نعيم اجلنة أمسى من نعيم الدنيا يف طبيعته . متاع دنيوي، وبثًا للطمأنينة يف قلوب فقراء املسلمني

ولقد صرح القرآن . فإن هذا ال يقاس بذلك أبدا إال على وجه التمثيل وتقريب املعىن.. هودرجته ومقدار
الكرمي بأن نعيم اجلنة هو النعيم احلق، وأن حياة اجلنة هي احلياة الروحانية األمسى، وأن متع الدنيا ما هي 

أي اعتراض بسبب هذا وتتضمن هذه اآلية إزالة أية شبهة، واإلجابة على . إال قطرة من حبر متع اجلنة
وتقول اآلية إن أسلوب التمثيل مفيد يف . الفارق الشاسع بني حقيقة اجلنة وما يساق هلا من وصف

  .تقريب احلقائق من األفهام، وليس يف استخدامه ما يدعو لالستنكار
 على وتدل اجلملة.  يعين اليقني، ألن الفعل له مفعوالن�يعلمون أنه احلق من رم�والعلم يف قوله 

أن املؤمنني يعرفون حق املعرفة على أنه هو احلق، ألنه من عند اهللا، أو أنه احلق ألم حيسون ذه املتع 
إن نِعم اجلنة تشبيهات دقيقة ال تصور حقيقة تلك النعم، وإمنا هي استعارات . متاما كما خيرب اهللا تعاىل

اجلنان، وال يعين ذلك أن حقيقة الرجل هي إذا كان رابط اجلأش ثابت .. يقال للرجل إنه جبل. فقط
فاملؤمنون . حقيقة اجلبل، وإمنا يراد أن مكانة الرجل يف عامل األخالق كمكانة اجلبل يف عامل األجسام

ينوهون بصحة تلك االستعارات ويعرفون مطابقتها ملا حيسون به، ولكن الكفار على عكس ذلك ال 
واستنكارهم هذا . �ماذا أراد اهللا ذا مثال�م ا ويقولون يشعرون بشيء منها، أو أم يرفضون العل

ألن االستعارة والتشبيه أسلوب معروف يف كيان كل لغة، ويعتربها .. ليس إال عن تعصب وجهل
واحلق أن املعاين اللطيفة غري املرئية ال ميكن تقريبها إىل األفهام إال . الكتاب البارعون من أروع األساليب

بل إا من ضروريات .. االستعارات والتشبيهات ليست جمرد أسلوب للتعبري عن املبالغةف. بالتشبيهات
  .اللغة اإلنسانية، ألا تقرب احلقيقة إىل األفهام

 يعين أن املؤمنني هم أبطال الروحانية الذين يتمتعون �يضلُّ به كثريا ويهدي به كثريا�وقوله 
إم . قيقتها عندما يقرءون تلك االستعارات القرآنيةبلذائذها، ولذلك يستشعرون بقلوم بعض ح

لقد . تذوقوا طعم الصالة، وعرفوا متعة الصيام، ومتتعوا بلذة الصدقات، كذلك جربوا نعيم هذه األعمال
ومن مث فهم يدركون كنه املشاة بني الثمار اجلسمانية وامللذات .. ذاقوا طعم العمل ولذة عقباه

الذين مخد شعورهم الروحاين، وهم أبعد ما يكونون عن التلذذ بالعبادات، لكن الكفار . الروحانية
وليسوا من تذوق نِعم اهللا املرتلة يف شيء، فمثلهم كاألعمى الذي توصف له األلوان فال يتبني منها شيئًا، 

  !ويستنكر الوصف
دخلهم يف عداد  يعين يهلكهم أو ي�يضل به كثريا� فإن قوله �يضل�وكما رأينا يف معاين كلمة 

فالذين فسقوا يدخلون يف زمرة الضالني . �وما يضل به إال الفاسقني�ويؤكد هذا املعىن قوله . الضالني
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فالضالل ينشأ عن فعل اإلنسان نفسه، واحلكم األخري هللا تعاىل الذي يقضي بأن هذا . ويالقون مصريهم
  .ضال وذاك مهتد
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  :شرح الكلمات
  ).األقرب(ضد أبرمه؛ أفسده بعد إحكامه : نقض العهد واألمر: ينقضون

حفظه ورعاه حاال : عهد فالن الشيَء. وصية؛ املوثقالوفاء؛ الضمان؛ املودة؛ الذمة؛ ال: العهد: عهد
  ).األقرب(قيل هذا أصله، مث استعمل يف املوثق الذي يلزم مراعاته . بعد حال

  )األقرب. (ضلّ وهلك: خسر الرجل. ضد ربح: خسر التاجر: اخلاسرون
 إال الزما، فلم أجده يستعمل" خسر"وذه املناسبة أذكر أين حبثت يف املعاجم والقواميس عن فعل 

أما صاحب . �أُهلكوا� متعدية مبعىن �خسروا أنفسهم�ولكن العجيب أن مجيع املفسرين فسروا كلمة 
إن هؤالء : "مث يقول". ال يستعمل هذا الباب إال الزما كما صرح به أئمة التصريف: "فيقول) التاج(

  ".األئمة أخطئوا ألن القرآن استخدم هذا الفعل متعديا
عل الزم، ولكن األسف أن معامجنا وقواميسنا متأثرة بالدين حىت جعلوا اللغة أيضا حتت الواقع أن الف

إذ اختفت بسبب هذا التصرف الكثري من .. تأثري التفسري، وهذا مل خيدم اإلسالم شيئا وإمنا أضر به
حرا ليت هناك من يشمر عن ساعد اهلمة واجلد ويصنف قاموسا لغويا . معارف القرآن عن أعني الناس

فيسهل عليهم فهم .. متاما عن تأثري التفاسري الدينية، حىت خيرج الناس من هذا القيد الضاغط اايف للحق
  !القرآن الكرمي

حلللنا هذه املسألة .. لو أننا مل خنضع لرعب التفاسري، والتزمنا بقواعد اللغة" خسر"فمثال يف قضية 
كما يف قوله تعاىل " سفه" فيمكن أن نعامله معاملتنا لفعل .بدون اللجوء إىل خمالفة القواعد جلعله متعديا

�سفهمتييزا " نفس"، أي سفه يف نفسه؛ أو نعترب كلمة "يف"بتقدير حرف جر حمذوف تقديره .. �ه نفس
خسروا يف أنفسهم، أو اعتبار :  جيوز تقدير املعىن�خسروا أنفسهم�كذلك يف . يأيت أيضا معرفة كشاذ

  .ا متييز�أنفسهم�
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: فهم أوال.  تبني هذه اآلية بعضا من صفات الفاسقني الذين جاء ذكرهم يف اآلية السابقة:التفسري
يقطعون الصالت اليت أمر اهللا تبارك وتعاىل بإحكامها، وهم : ينقضون ما عاهدوا اهللا عليه، وهم ثانيا

  .يثريون يف األرض االضطراب والفساد: ثالثا
ترك التوحيد الذي يقوم على شهادة الفطرة اإلنسانية واليت : أوال: مرانأما عن نقض العهد فرياد به أ
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى �: أشار إليها القرآن يف قوله تعاىل

: األعراف (�تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا غَافلنيأَنفُِسهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَنْ 
١٧٣.(  

فالذين يعرضون عن هذه الفطرة السوية يقعون يف هوة الشرك، ويكونون كمن ينقض ذلك العهد 
  . الذي تعهدت به كل فطرة إنسانية من التمسك بالتوحيد

بأن يؤمنوا بأي نيب يرسله اهللا إليهم، وقد ذكر ذلك يف ثانيا، العهد الذي يأخذه كل نيب على قومه 
وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيني لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاَءكُم رسولٌ مصدق لما �: قوله تعاىل

ترقَالَ أَأَقْر هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعم كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو م
ينداهالش ن٨٢:آل عمران ( �م.(  

وفيما يتعلق بقطعهم الصالت فإن حمبة اهللا تذوي يف قلوم، وال يرعون صلتهم باهللا تعاىل فتنقطع 
  .دنيا وشهوااعالقتهم به، ويكون حبهم قاصرا على ال

إذ .. أما الصفة الثالثة، وهي الفساد يف األرض، فهي نتيجة حتمية لعدم إخالصهم حىت يف حب الدنيا
فساد يف احلياة الدنيا، : إم ال حيفظوا من االضطراب والسوء، ومن مث فهم اخلاسرون من مجيع الوجوه

  .وضياع احلياة املخلدة يف اآلخرة
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  :شرح الكلمات
وملزيد من ). (األقرب(وامليت من فارق احلياة؛ من ال حياة فيه أصال . مجع ميت وميت: أموات

  ).٢٠املعاين راجع شرح املفردات لآلية رقم
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الوحي اإلهلي الذي ورد يف قوله ..  عود إىل املوضوع األصلي�كيف تكفرون باهللا� قوله :التفسري
الكفر بذات اهللا تعاىل، وكفر : والكفر على نوعني. �وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا�: تعاىل

  .أي الكفر بكالم اهللا تعاىل.. بأحكامه أو ببعض صفاته، وهذا هو املراد هنا
فاآلية الكرمية . وحانية مستحيلة بدون الوحي اإلهلي، وال ميكن للعقل أن يدرك وسائلهاإن احلياة الر

تلفت األنظار إىل ضرورة التفكر يف أن اهللا تعاىل قد هيأ لإلنسان مجيع الوسائل للحياة الدنيوية، فكيف 
  مع أا هي األهم واألمسى؟ .. ميكن أن حيرمه من وسائل احلياة األخروية

أي وهبكم احلياة وأوجدكم من .. �فأحياكم� أي عدما بال حياة وال وجود، ..�اتاوكنتم أمو�
 اليت ا يعيدكم إىل احلياة اآلخرةأي .. �مث حيييكم� بأن يقبض أرواحكم،.. �مث مييتكم�عدم، 

عدم مث حياة مث موت مث : فكأن اإلنسان يتعرض ألحوال أربع.  يف اية املطافرجوع إىل اهللا تعاىلال
  .عودة إىل احلياة يرجع ا إىل اهللا

كيف يستغرب منه .. وذه اآلية خيربنا اهللا تبارك وتعاىل أنه وقد أعطانا الوجود واحلياة، مث يسلبها منا
فال بد أن ميدنا .. وإذا كانت احلياة اآلخرة حقا. إن استحالة ذلك يناقض العقل! أن يعيدنا إىل احلياة؟

  . تعد ا لتلك احلياة كما أمدنا بوسائل العيش يف احلياة الدنيويةمن عنده بشريعة هادية، نس
 قبل �مث�إن استعمال حرف . وذه اآلية أيضا يبطل اهللا تعاىل زعم من ينكرون عذاب القرب ونعيمه

.  إمنا يدل على أن امليت يلقى حياة عاجلة بعد موته الدنيوي مباشرة وقبيل حشره�إليه ترجعون�قوله 
فإذا كان فيها ثواب . وإال كانت مهملة وال لزوم هلا.. ياة القصرية ال ختلو من ثواب وعقاباحل وهذه

واألحاديث النبوية تدعم هذا، كما أن . وعقاب بصورة موجزة فقد حتقق وجود ثواب القرب وعقابه
ا غُدوا وعشيا ويوم النار يعرضونَ علَيه�: القرآن الكرمي يدل داللة واضحة على هذه احلقيقة يف قوله

أي أن آل فرعون يذوقون عذاب النار قبل ).. ٤٧:غافر (�تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ
يوم احلشر واحلساب النهائي، ونظرا لألسلوب الذي ذكرت به اآلية وعد احلياة بعد املوت ميكن أن 

إىل املوت القومي واحلياة القومية؛ واملراد بأن العامل كان ميتا فأحياه اهللا بالقرآن، تكون فيها أيضا إشارة 
وسوف ميوت مرة أخرى وسوف حيييه اهللا أيضا مرة أخرى، وكأن اآلية تتنبأ ببعثتني لإلسالم؛ األوىل يف 

آخرِين منهم لَما و�: ، والثانية يف هذا الزمن األخري واليت أشري إليها يف قوله تعاىل�زمن املصطفى 
 أن القيامة ستقوم بعد البعثة �مث إليه ترجعون�: وبناء على هذا يعين قوله تعاىل). اجلمعة(� يلْحقُوا بِهِم

  .األخرية لإلسالم، ومن مث فهي إشارة إىل أن اإلسالم هو آخر األديان، وال دين سواه إىل يوم القيامة
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  :شرح الكلمات
. استوى الطعام نضج. استوى صار سويا؛ اعتدل؛ مل يبق فيه نقص؛ زال اعوجاجه:  وسوىاستوى

: استوىل عليه، يقول الشاعر: استوى امللك على سرير امللك. استوى اإلنسان صار شابا أو بلغ الكمال
استوى إىل �فمعىن . اجته إليه: استوى إىل شيء. عال وارتفع: استوى". فلما علونا واستوينا عليهم"

): األقرب(عدهلما : سوى به أو بينهما. سوى الشيء جعله سويا؛ صنعه مستويا. قصدها: �السماء
  .راعيا كل ما يلزمهن خلقهن م�سواهن�فمعىن 
  .يراد به الكثرة أيضا ألن عدد السبع والسبعني تستعمالن يف اللغة العربية رد الكثرة أيضا: سبع

وجد أن اهللا تعاىل قد هيأ ..  خترب هذه اآلية أن اإلنسان ملا جاء إىل حياته األوىل على األرض:التفسري
  .ه حقيقة قيمة قدمها القرآن وحده ذه الصورةله كل ما يف األرض لكي يستخدمه وينتفع به، وهذ

فكل كائن يف .  يبطل عقيدة الشرك�هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا�: قوله تعاىل: فأوال
  .وبذلك بطلت ألوهيته، إذ من املستحيل أن يكون اخلادم معبودا يؤلَّه.. األرض خملوق خلدمة اإلنسان

التقدم يف العلوم الطبيعية، ألن هذا العلوم تتوقف على البحث فتح بذكر هذه احلقيقة أبواب : ثانيا
والتنقيب، واآلية الكرمية تقرر أن كل ما يف األرض خملوق لصاحل اإلنسان، وبذلك حتقق الدافع القوي 

ويكشف العلم كل يوم . إذ ليس يف هذا العامل شيء باطل دون فائدة.. للبحث الدءوب يف كل النواحي
  .اليت أزاحت الغطاء عن هذا املبدأ العلمي العظيم يف تلك القرون املظلمة.. الكرميةمصداق هذه اآلية 

فكلها أيضا تدخل يف باب ..  تبني أن الشيء النافع إذا تركب من أجزاء�مجيعا�إن كلمة : ثالثا
  .وبذلك يدعو اإلنسان لبحث تركيب األشياء لالنتفاع مبركباا األصلية أيضا. النافع لإلنسان

تشري اآلية إىل أن كل ما يف األرض تراث عام لبين اإلنسان قاطبة، فال يصح استعماله بصورة : ابعار
إن االنصراف عن هذا املبدأ القيم هو الذي يؤدي . جتعله ملكا مقصورا على فرد واحد أو شعب واحد

لقضت على هذا ولو أن الدول الكربى طبقت تعاليم القرآن هذه . بالعامل إىل ما يتعرض له من دمار
لقد أسس اإلسالم . التحاسد والتباغض املتفاقم بني الشمال واجلنوب، وبني الشعوب والطوائف واألفراد

. للبشرية مجعاء.. نظامه االقتصادي على قاعدة أن كل األشياء يف هذه األرض خملوقة لبين نوع اإلنسان
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م سائر املستحقني منافعها، بل إن املالك وامللكية الفردية يف اإلسالم ختدم هذه القاعدة، فهي ال حتر
  .يستخدم ما ميلكه فيما يعود عليه وعلى اتمع البشري بالنفع واخلري

. ولقد حكمت هذه اآلية الكرمية حكما بديعا يف اجلدل اجلاري بني األديان حول حقيقة الدنيا
وعلى ذلك يؤسسون اعتقادهم فاهلندوس يرون احلياة الدنيا جنسا تكون النجاة منها بالنفور منها، 

  . بالتناسخ، واخلالص عندهم يعين النجاة من اآلالم
فاذهب وبع أمالكك، أعط "واملسيحية تزعم أن الدنيا رجس جيب التخلص منه كما جاء يف اإلجنيل 

  ).٢١:١٩مىت" (الفقراء، فيكون لك كرت يف السماء، وتعال اتبعين
شتية اوالزرد. ة، والنجاة عندهم باخلالص من هذه الرغباتوالبوذية تكره األهواء والرغبات الدنيوي

  . خالق للخري وخالق للشر: تقسم الدنيا إىل شر وخري، وتزعم أن هلا اهلني
ولكن اإلسالم واليهودية . فالديانات كلها ترى حقيقة الدنيا على أا بالء مكروه ينبغي التجنب عنه

 واليهودية أن اليهودية اختذت الدنيا غاية تتوخاها، واإلسالم بني اإلسالم والفرق. ال يريان الدنيا عقابا
وإمنا ليستخدمها .. هو الدين الوحيد الذي يعلن بأن اإلنسان قد خلق يف هذه الدنيا ال ليفر منها

والعجيب أننا اليوم نرى أولئك الذين تقول ديانام . لتكون وسيلة للحياة اآلخرة.. االستخدام احلسن
  .س وشر يعضون عليها بالنواجذبأن الدنيا جن

 إشارة إىل أن اهللا بعد أن جعل كل ما �مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات�: ويف قوله تعاىل
يف األرض ذا نفع لإلنسان، أعد للمنتفعني به انتفاعا صحيحا سبع درجات من الرقي، وهم الذين حيظون 

رقي درجات كثرية، ألن عدد السبع يدل على الكثرة واملراد بسبع درجات من ال. بتلك املراتب العليا
  .أيضا

..  يشري إىل أن اهللا تعاىل بعد أن جعل كل ما يف األرض نافعا للبشر�وهو بكل شيء عليم�: وقوله
ال بد أن يضع أيضا نظاما جيازي به وينعم على من استعمل هذه الوسائل األرضية االستعمال األمثل طبق 

  .أوامره تعاىل
 وال هو كالم اهللا تعاىل.. اب اإلسالمإن القرآن، كت. العبارة دليل ناصع على صدق اإلسالموهذه 

فال .. وما دام القول والفعل من اهللا تعاىل. يناقض العلوم الطبيعية اليت تشرح فعل اهللا تعاىل يف هذا الكون
إن غاية العلوم الطبيعية . طنألن اهللا عليم بدقائق خلقه ما ظهر منها وما ب. ميكن أن حيدث بينهما تناقض

وإذا كانت . إدراك خواص األشياء، ومعرفة تلك اخلواص ستوطد دعائم صدق اإلسالم ولن تضره شيئا
الديانات األخرى تنظر نظرة عداء إىل تقدم العلوم وتتوجس منها خطرا يهدد دم بنياا، فإن اإلسالم 

  .قدمه العلم دليل على صدق اإلسالمألن كل ما ي.. على عكس ذلك يزداد طمأنينة وسرورا
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 إىل كثرة الدرجات الروحانية وتعددها، رمز �فسواهن سبع مساوات�: وبعد أن أشار اهللا تعاىل بقوله
إىل أن سنة االرتقاء كما هي جارية يف العامل اجلسماين، كذلك هي سارية يف العامل الروحاين أيضا، وهو 

ويف حديث . �منها هو الذي ظهر فيه سيدنا وموالنا حممد منقسم إىل عدة أقسام، والقسم األخري 
 يف السماء األوىل، ورأى نفسه يف السماء السابعة إشارة إىل أن � آدم �اإلسراء الذي رأى فيه النيب 

وكأن العامل . آدم هو احللقة األوىل يف سلسلة ارتقاء العامل الروحاين، وأن حممدا هو احللقة األخرية منها
  .� اكتمل يف شخص النيب �ي كانت بدايته بآدمالروحي الذ
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   :شرح الكلمات

القول يستعمل على أوجه؛ أظهرها أن يكون للمركب من احلروف، املربز بالنطق، مفردا أو : قال
فالن يقول بقول أيب " لالعتقاد حنو : يقال للمتصور يف النفس قبل اإلبراز باللفظ؛ الثالث: مركبا؛ الثاين

). املفردات" (امتأل احلوض وقال قطين: " قال للداللة على الشيء حنو قول الشاعري: ؛ الرابع"حنيفة 
  :وهناك أمثلة أخرى يف اللغة الستخدام القول لبيان حقيقة حادث، حنو قول الشاعر

  قالت له العينان مسعا وطاعة        وحـدرتا كالدر ملَّا يثَقَّبِ
  :وقول آخر

     إنـك ال ترجع إال حامـداقالت له الطري تقدم راشـدا    
  )اللسان                                                          (

" قلنا يا ذا القرنني"يف اإلهلام حنو قوله تعاىل : يقال للعناية الصادقة بالشيء؛ السادس: اخلامس
  ).املفردات(

امتأل احلوض : ان كما قال الراجزومن سنن العرب أن تعرب عن اجلماد بفعل اإلنس: "وقال الثعاليب
  ) .فقه اللغة" (فقال قَطْين
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مجع ملَك، أصله مأْلَك، وقيل هو مقلوب من ملْأَك، واملألك واُأللوك هو الرسالة، ومنه، : املالئكة
  .ألكْين أي أبلغه رساليت

ومن البشر يقال له ملك واملتويل من املالئكة شيئا من السياسات يقال له ملَك، . إنه من امللْك: وقال
  ).املفردات(

وهذا يعين أن امللَك . أبلغه عين رسالة: أالكه إىل فالن إالكَةً: وقال البعض إن املَلَك من َألك، يقال
  .أداره يف فمه: أالك الشيء). األقرب. (كان يف األصل مَألك مث حذفت اهلمزة لكثرة االستعمال

عليه : والك الفرس اللجام وكأن الرسول يلوك الرسالة يف فمه، أي يراجعها حىت ال ). تاجال(عض
فاملالئكة اسم لكائنات ترتل . ومنه سمي الرسل الذين يأتون برسالة اهللا إىل األنبياء مالئكة. تفلت منه

  .برسالة اهللا إىل الناس، وتنفذ إرادته يف الدنيا؛ أو اسم لكائنات شديدة القوى
 يعين اإلمام الذي ليس فوقه إمام؛ الذي خيلف ويقوم مقامه؛ السلطان :اخلليفة مجعه خلفاء: خليفة

إما لغيبة املنوب عنه أو ملوته أو لعجزه .. اإلمارة؛ النيابة عن الغري: واخلالفة. األعظم أو امللك أو احلاكم
  )األقرب. (واملعىن الشرعي للخالفة اإلمامة. أو لتشريف املستخلف

  ).األقرب. (صلى؛ قال سبحان اهللا: وسبح.  نزهه من العيوب والنقائص:سبح اهللا وسبح له: نسبح
ومجاع . والتسبيح هو الترتيه هللا من الصاحبة والولد؛ وقيل ترتيه عن كل ما ال ينبغي له أن يوصف به

: �سبحانك اللهم�ومعىن ). اللسان(بعده تبارك وتعاىل عن أن يكون له مثل أو شريك أو ند : معناه
ئك يا رب من كل سوء؛ وأنزدل على الترتيه من :  مصدر يقوم مقابل الفعل؛ قيل�سبحانك�هك وأبر

إذا رفع ..  مصدر سبح�سبحان�أن ) العجائب للكرمين(ويف . مجيع القبائح اليت يضيفها إليه املشركون
ومسيت الصالة . دوالتسبيح قد يطلق ويراد به الصالة والذكر والتحميد والتمجي. صوته بالدعاء والذكر

  ). التاج(تسبيحا ألن التسبيح تعظيم اهللا وترتيهه من كل سوء 
. املر السريع يف املاء أو اهلواء، والتسبيح ترتيه اهللا تعاىل، ألن أصله املر السريع يف عبادة اهللا: والسبح

اما يف العبادات وجعل التسبيح ع! وجعل ذلك يف فعل اخلري كما جعل اإلبعاد يف الشر، فقيل أبعده اهللا
  ).املفردات(قوال كان أو فعال أو نية 

 أي نطهر األشياء �وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك�ومعىن قوله تعاىل . التقديس التطهري: نقدس
والفرق بني السبوح ". املفردات"وقيل نقدسك أي نصفك بالتقديس . لك" أي امتثاال"ارتساما 

أن السبوح هو الذي نرتهه عن كل سوء؛ والقدوس هو املبارك ذو والقدوس، ومها من أمساء اهللا تعاىل، 
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فالفرق بني ). اللسان(الربكة، اجلامع للمحاسن كلها، والطاهر أي الطاهر بنفسه ويطهر اآلخرين 
  .التسبيح والتقديس، أن التسبيح فيه ترتيه أما التقديس فيجمع الترتيه والتعظيم

، مساه اهللا خليفة ألنه قُدر له أن �فة املذكور هنا هو آدم  يرى بعض املفسرين أن اخللي:التفسري
وإين أرى هذا الرأي، ولكين ال اتفق مع من قال بأن املالئكة كانوا . يكون نبيا منفذا ألحكام اهللا تعاىل

وكذلك ال أتفق مع القول بأن اجلن من غري البشر هم . ألنه ال سند لذلك.. سكان األرض قبل آدم
ومل تكن تسمية آدم خليفة بسبب جميئه بعد . سابقون، فهو قول واه وزعم ال دليل عليهالسكان ال

املالئكة أو اجلن، بل هذا سبب باطل واه، إذ إن اخلليفة يصلح ألن يطلق على كل خملوق خيلف خملوقا 
  .واحلال أنه ال ميلك أحد حتديد بداية اخللق.. جاء قبله

فة هم ذرية آدم من بعده، ألن القرآن عندما أراد ذكر خالفة كما ال يصح عندي القول بأن اخللي
  :الشعوب بعد آدم استخدم صيغة اجلمع مثل قوله تعاىل

  )١٦٦:األنعام (�وهو الَّذي جعلَكُم خالئف الْأَرضِ�
  )٤٠:فاطر (�هو الَّذي جعلَكُم خالئف في الْأَرضِ�
�ف فالئخ اكُملْنعج ضِثُم١٥:يونس (�ي الْأَر(  
�فالئخ ماهلْنعج٧٤:يونس (�و(  
  )٧٠:األعراف (�واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاَء�
  )٦٣:النمل (�ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَرضِ�

 وبعثته إىل الناس بالقرآن الكرمي الذي ال ريب فيه، �بعد أن أشار القرآن إىل اصطفاء املصطفى 
فدلَّ بذلك على أن نزول الوحي .. ذكر اصطفاء اهللا تعاىل آلدم.. للمتقني، من عند اهللا تعاىلوهدى 

السماوي وبعث األنبياء ليس من البدع، بل إنه سنة مطّردة منذ خلق اإلنسان على هذه البسيطة، وال 
، وأن اهللا تعاىل يزال مستمرا دون انقطاع، وأن آدم هو اإلنسان األول، ومعه بدأ نزول الوحي السماوي

  .مل يترك اإلنسان مهمال مضيعا أبدا، بل ما زال قائما على هدايته منذ البداية
وبذكر قصة آدم مع املالئكة يقدم القرآن درسا مفيدا للناس فيما يتعلق بالوحي والنبوة، ومها من أمور 

ل بعث نيب، ال يدركون احلاجة فقد أشار اهللا تعاىل بتساؤل املالئكة إىل حقيقة أن الناس عادة، قب. الغيب
إىل الوحي وإرسال نيب إىل أن يبعثه اهللا، فيتم رسالته، ويظهر للناس مدى حاجتهم إليه، وذلك بسبب ما 

إن . حيدث من تطورات تدفعهم إىل االعتراف بأنه لوال ظهوره لظلت الدنيا حمرومة من تطور نافع
 ال يستطيعون إدراك حقيقة ذلك التطور العظيم الذي تساؤل املالئكة يشري إىل أنه حىت أمثال املالئكة

فمن لوازم احلكمة أال . حيدث يف الدنيا بعد بعث نيب من األنبياء، فما بالك باألشرار والسفلة من الناس
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خيالف املرء أمرا قبل وقوعه؛ إذا مل ميكن له اإلميان به، فعلى األقل أن ال يعارضه، بل ينتظر حىت يتم 
وقد ذكر القرآن .  فإن يك صادقا حتقق صدقه بعمله، وأن يك كاذبا تبني كذبه بعملهاملبعوث مهمته،

وإِنْ يك كَاذبا فَعلَيه كَذبه وإِنْ يك صادقًا يصبكُم �: هذا املعىن على لسان واحد من قوم فرعون فقال
كُمدعي يالَّذ ضعا�: وقال). ٢٩:غافر (�ب رى أَمرِكُونَ  أَتشا يمالَى ععتو هانحبس جِلُوهعتسفَلَا ت للَّه *

 قُونا فَاتإِلَّا أَن لَا إِلَه هوا أَنرذأَنْ أَن هادبع ناُء مشي نلَى مع رِهأَم نوحِ مكَةَ بِالرلَائلُ الْمزنالنحل (�*ي :
٢،٣(  

.. خيربنا القرآن الكرمي. الوضع إشارة إىل دورهم يف مهمة املبعوث السماويوذكر املالئكة يف هذا 
فهم .. وسائر األديان تؤيده يف ذلك، أن تدبري أمر هذا العامل يتم بإذن اهللا تعاىل بواسطة املالئكة

لتنفيذ أوامر املوت، ومالئكة موكلة بالكواكب  فهناك مالئكة.. مأمورون بإمتام األعمال املختلفة
.. ويف األمر اإلهلي للمالئكة جبعل آدم خليفة مث السجود له. ركاا، ومالئكة لتدبري األمطار والرياحوح

إشارة إىل أن املالئكة مكلَّفون بتأييد آدم يف مهمته كخليفة أو نيب، ولذلك فإن فالح النيب يف مهمته أمر 
حياة األنبياء من الشواهد ما يدل على ونرى يف . حتمي؛ إذ تسانده املالئكة املدبرون لنظام هذا العامل

ففي جناة نوح من الطوفان، وسالمة إبراهيم من النريان، واجتياز موسى البحر وهالك . هذه احلقيقة
كرشن "رغم إحداق أعدائه به، وغلبة " رام شندر جي"فرعون؛ وجناة عيسى من الصليب، وانتصار 

.. دائه األشداء، وفوق كل ذلك كله وأعظم منهعلى أع" شتازرد"على أعدائه اجلبابرة، وتغلب " جي
يف تلك ..  جلميع العرب وهو وحيد منفرد، وانتصاره عليهم مجيعا بصورة خارقة�الرسول  مبارزة

احلوادث كلها معجزات بينات ال ينكرها إال العميان املعاندون، وداللة على صدق هذه احلقيقة، وتذكري 
 يف مهمته، وأم سوف �ساندة آدم مأمورون أيضا مبساندة حممد للناس بأن املالئكة الذين أُمروا مب

  . بالرغم من كل العداء�حيدثون تطورات حامسة يترتب عليها االنتصار النهائي لرسول اهللا 
وتشري اآلية أيضا إىل أن آدم خلق على هذه األرض، وكانت مهمته يف هذه الدنيا، وعلى هذه األرض 

ومما . عم البعض من أن آدم أُدخل اجلنة اليت يدخلها الصاحلون بعد موموذلك خبالف ما يز.. ذاا
، ومع ذلك يصر البعض على �إين جاعل يف األرض خليفة�يدعوا للتعجب أن اهللا عز وجل يقول 
وقد قال بعضهم بأن اهللا خلق آدم أوال على األرض مث أدخله . دخول آدم يف اجلنة املوعودة يف اآلخرة

ومن البني أنه .  اآلية ال تسيغ هذا القول، ألا صرحية يف جعل اخلليفة يف هذه األرضولكن.. اجلنة
  .يستخلف يف األرض من أجل هدف وغاية، وال يتحقق ذلك بدخول آدم يف اجلنة

ال لَغو فيها وال �يقول تعاىل عن اجلنة املوعودة بأا : وآيات القرآن األخرى تدحض هذا الزعم فمثال
. ولكن اجلنة اليت دخلها آدم دخلها معه الشيطان، وحرضه على معصية اهللا تعاىل).. ٢٤:الطور (�متأْثي
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لكن آدم ).. ٤٩:احلجر(�ال يمسهم فيها نصب وما هم منها بِمخرجِني�مث يصف اهللا اجلنة بقوله 
، ولكن آدم أُخرج من )٣٢:فصلت (�دعونَولَكُم فيها ما ت�وكذلك يقول عن اجلنة . أُخرج من اجلنة

 �نتبوأُ من الْجنة حيثُ نشاُء�وجاء يف وصف جنة اآلخرة . اجلنة بسبب اقترابه من الشجرة
  .، ولكن آدم أمر بأال يقرب الشجرة)٧٥:الزمر(

، فكان  كانت على هذه األرض، ألنه كان خليفة ألهل هذه األرض�تبني مما سبق أن جنة آدم 
  .حمتما بقاؤه فيها حىت املوت

  :، فقالوا�..وإذ قال ربك للمالئكة�وقد اعترض بعض الناس على قوله 
 لقد استشار اهللا تعاىل املالئكة، فهل حيتاج اهللا عز وجلّ إىل استشارة؟ .١
فهل هلم حق االعتراض .. �أجتعل فيها من يفسد فيها�بقوهلم  ارتاب املالئكة يف حكم اهللا تعاىل .٢

 لى حكم اهللا تعاىل؟ع
  .لقد حتقق قول املالئكة وأفسدت ذرية آدم يف األرض .٣

إن هذه الكلمة اليت ترددت يف ". قال"وقبل أن أجيب عن هذه األسئلة ينبغي أن نفهم معىن كلمة 
 اآلية ال تعين أن اهللا عز وجل قد دعا املالئكة والناس إىل جملس، مث وجه اخلطاب إىل املالئكة؛ وإمنا املراد

وقد ورد هذا . شرح الكلماتمنها التعبري عن املُتصور يف النفس قبل اإلبراز باللفظ، كما جاء يف 
 �ويقُولُونَ في أَنفُِسهِم لَوال يعذِّبنا اللَّه بِما نقُولُ�: األسلوب يف القرآن الكرمي، كما يف قوله

ثُم استوى إِلَى السماِء وهي �: اء يف القرآن الكرميوهي أيضا تدل على لسان احلال كما ج). ٩:اادلة(
نيعا طَائنيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَويضِ ائْتلْأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخ١٢:فصلت (�د.(  

 فليس من الضروري أن يكون القول الوارد يف اآلية الكرمية قد مت بصورة ظاهرة، وإمنا أريد ذا
  .احلوار تصوير ملا جرى على لسان حال كل شيء من االستجابة حلكم اهللا تعاىل

وإذن فإن ما حتكيه آيتنا من قول إما مناقشة بلسان احلال، أو أنه تصوير للوحي السماوي الذي أنزل 
ىل وكل ما قال اهللا تعاىل للمالئكة إعالن بقراره تعاىل ال ميت إ. على املالئكة، وهذا ما أرجحه

: ال صراحة وال ضمنيا، فاآلية تقول.. ألن سياق اآلية وألفاظها مل تذكر االستشارة.. االستشارة بصلة
من أين استخرج املعترضون معىن االستشارة؟ إن اهللا ! ، فليت شعري�إين جاعل يف األرض خليفة�

عليه السالم، ويدرك تعاىل أخرب مالئكته باألمر كي ينشط كل واحد منهم يف نطاق عمله ملناصرة آدم 
فإذا استفسر عن شيء منها فليس ذلك عن اعتراض، وإمنا . األمر املوجه له ويتفهم نواحيه الغامضة

وحنن نسبح حبمدك �: وال أدل على براءة املالئكة من مة االعتراض من قوهلم. استزادة من العلم
  .�ونقدس لك
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ذلك أن آدم كما كان نائبا .  شبيه باالعتراضومن زاوية أخرى ميكننا أن نأخذ هذه العبارة كتساؤل
فيمكن أن يكون قد خطر . جتوز تسميتهم مالئكة.. هللا تعاىل، كذلك كان هناك أناس شبيهون باملالئكة

فأي حاجة هناك لبعث إنسان .. ببال هؤالء أم ما داموا يعبدون اهللا عز وجل بقدر ما أتوا من العقل
فكلما يبعث . عترب هذه العبارة ردا على ما خطر ببال هؤالء من اعتراضبالشريعة؟ ويف ضوء هذا املعىن ت

 فمن كان منهم ذا تقوى حقيقية .لظاهر يفكرون بنفس هذا األسلوباهللا نبيا فإن أصحاب الصالح يف ا
يفطن خلطئه، ويؤمن بإمام زمانه، وأما اللذين تنقصهم التقوى احلقيقية الكاملة فتزل قدمهم، وخيرجون 

  . صفوف املالئكة إىل صفوف األبالسةمن 
 أيضا جند شخصا امسه زيد، وكان يدعي أنه �ففي زمن النيب .. هذا املشهد يتكرر يف زمن كل نيب

ومرة اجتمع على . يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ويدعو العرب قبل بعثة النيب إىل عدم اإلشراك باهللا تعاىل
 بأنه مل يقع يف �فأجابه النيب . نه ال يأكل مع املشركنياألكل مع النيب، فرفض األكل معه حبجة أ

 بأنه بعث رسوال من اهللا تعاىل مل يوفق هذا الرجل إىل �النيب  وبعد فترة عندما ادعى. اإلشراك باهللا قط
البخاري، . (لو كان اهللا باعثا نبيا لبعثيت أنا الذي حاربت الشرك طيلة احلياة: التصديق به، وإمنا قال

  )ناقب، مناقب األنصار؛ وسرية ابن هشامكتاب امل
رفض ..  مبثابة ملَك من املالئكة بني العرب�فانظروا كيف أن هذا الرجل الذي كان قبل بعثة النيب 

وأمثال هؤالء يوجدون يف عصر كل نيب، ورغم أم يكونون فيما . ، واعترب بعثته عبثا�أن يؤمن به 
  . يف األبالسة باالعتراض على بعث إمام زمامإال أم يدخلون.. يظهر ظالال للمالئكة
فهي أيضا ناشئة عن .. من حيث حتقق قول املالئكة وعدم حتقق قول اهللا تعاىل.. أما املسألة األخرية

تفكري قاصر، فاهللا تبارك اهللا تعاىل مل يقل بنفي الفساد وسفك الدماء، بل إن مفهوم سفك الدماء 
يقول اهللا صحيح أن بعث آدم كخليفة يعين أن أفعال الناس . �ليفةخ�والفساد متضمن يف إعالن بعث 

سوف تقاس مبقياس الشريعة وسوف تعد بعضها فسادا وسفكا للدماء، ولكنه مع ذلك سيحقق غاية 
.. �إين أعلم ما ال تعلمون�ويؤكد هذا قوله تعاىل . عظيمة ال ميكن أن حيققها أحد من سائر املخلوقات

وهكذا وجد املالئكة اجلواب على . هناك شيء أعرفه وال تعرفونه: واهم، بل قالحيث مل خيطئهم يف دع
  .سؤاهلم كما حتقق ما أخربهم اهللا به

أيتصل هذا القول .. �قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء�: ورب سائل عن قوله تعاىل
  بآدم، أم ببعض من بعث إليهم، أم بذرية آدم املقبلة؟

أما عالقتها بآدم فألنه أول األنبياء، .  ذلك أن هذه اجلملة تتصل ؤالء الثالثة مجيعاواجلواب عن
ومن البني أن من يتوىل أمر تطبيق النظام قد يعمد أحيانا . وعلى يده جاءت الشريعة قيدا على اإلنسان
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ئب عند توطيدا لدعائم النظام، وقد يفرض الضرا.. إىل سجن بعض األفراد، وقتل ارمني منهم
وهذه التصرفات قد تبدو بادئ النظر نوعا من الفساد عند من ال يعرف مصاحل النظام، . الضرورة

كيف جيوز االستيالء على أموال الناس باإلكراه؟ وكيف يسجن األحرار ويقتل : وعندئذ يتساءل متحريا
 ارمني وقتل األحياء؟ ولكن ال ميكن أن يقوم بتثبيت قواعد األمن من دون فرض الضرائب وسجن

  .القاتلني
وأما عالقة ذلك القول مبن بعث إليهم آدم وبذريته املقبلة، فذلك ألن حدود الشريعة هي اليت متيز 

إن احليوان يفترس ويقتل ويلدغ وال يعد مفسدا، ألنه حمروم من . املسيء من احملسن، واملذنب من الربيء
وهكذا كان البشر قبل آدم، فإذا بلغ . حلدود الشريعةالعقل الذي يفرق بني اخلري والشر، وال خيضع 

كان عندئذ التمييز بني املفسد واملصلح، وأصبح منذ .. اإلنسان من العقل مبلغا يؤهله التباع الشريعة
ذلك الوقت مطالبا على لسان آدم أال يعتدي على حق غريه وال يفسد يف األرض، وأصبح احلاكم املنفذ 

األمر .. ومن خالف الشريعة فهو املفسد أو سافك الدماء. اء كل ذي حق حقهللشريعة مسئوال عن إعط
  .الذي مل يكن معروفا قبل الشريعة

. ومن الطرائف الغريبة أن اإلجنيل أشار إىل هذا املعىن ولكن بصورة ناقصة يف رسالة بولس إىل رومية
 .."ا تعدلى أن اخلطية ال حتسب إن مل ع.. ألن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيض

ولقد استدلت املسيحية ذا املعىن الناقص استدالال خاطئا إذ ظنت أن ). ٤،٥:صح" (يكن ناموس
وهكذا تغافلوا عن . الشريعة حمض عقاب، وأن املسيح الناصري هو الذي جنى اإلنسان من هذا العقاب

ولذلك عدها .  بل ألا يف حد ذاا سموهي ليست مسا ألن الشريعة حسبتها كذلك،. أنَّ اخلطيئة سم
إن وصف السم بالسمية ال يزيد من مضرته، بل إنه يفتح أمام اإلنسان أبواب اجتنابه . اهللا تعاىل معصية

إن الطفل الصغري حمروم من الوعي والشعور الصائب، ولذلك كانت أفعاله حرة مطلقة من . والنجاة منه
وإمنا .. ؤذي غريه، فليس مبسؤول عن فعله، ال ألن ما فعله ليس بشراملسؤولية، فإذا فعل ما يؤذيه أو ي

وعندما يبلغ الطفل مبلغ اإلدراك والفهم الواعي يحكم . ألن الطفل ال يقدر على التمييز بني اخلري والشر
يه أي ماذا يفعل وماذا يترك، وعل.. على فعله بالصواب واخلطأ، وعلينا عندئذ أن نعلمه األوامر والنواهي

  .فإن فعل أصاب، وإن خالف أخطأ.. أن يعمل وفق ما نعمله
أن حالة البشر سوف تتغري بعد نزول الشريعة وتعيني : إن سؤال املالئكة يعين: وقصارى القول

خليفة، وعندئذ سيكون منهم مفسدون وسفاكو دماء طبقا هلذه الشريعة، وما كانوا من قبل الشريعة 
ومل تكن احلكمة .  فاستفسارهم هذا يف حمله وحيتاجون شرحه وبيانه..يدانون على مثل هذه األفعال

اإلهلية ترمي إىل إدانة اإلنسان ووصمه باإلجرام، وإمنا كان الفكر اإلنساين قد بلغ عندئذ من التقدم 
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والدنو من الكمال حبيث تترك أفعاله هذه أثرا سيئا يف قلبه، فلذلك أراد اهللا تعاىل أن يرتل على البشر 
ه، فيصطفي آدم من بينهم خليفة ليقود البشرية إىل مكانتها املرموقة، ويسعى إىل تلك املثل العليا اليت وحي

  .أصبح اإلنسان أهال هلا
وتساؤل .. فكل ما قاله عز وجل عند استخالف آدم قول صحيح متاما.. وهنا نقطة جديرة بالذكر
فاهللا تعاىل كان .  من ناحية وجهة النظر فقطواالختالف بينهما إمنا هو.. املالئكة أيضا تساؤل صائب

فآدم هو املرحلة األوىل لوضع .. �يرى من استخالف آدم جتليا عظيما لظهور سيدنا وموالنا حممد 
، بينما كانت املالئكة �الذي يصل إىل ذروته يف شخص خامت النبيني .. البشرية على طريق الكمال

  .صطبغة بصبغة أيب جهل وأمثالهختشى على البشرية من أجل مظاهر الشر امل
إن تأسيس اخلالفة سيكون مدعاة إلنزال العقاب بطائفة معدودة من املفسدين والقاتلني، ولكن هناك 

وهذه الطائفة الناجحة . طائفة أخرى قدر هلا أن تتفوق على املالئكة أنفسهم، وتنال حمبة اهللا والقرب منه
ال جيرؤ أحد .. ولوجود هذه الطبقة املمتازة من البشر. ملنظمهي الغاية من خلق هذا اتمع اإلنساين ا

على االدعاء بفشل النظام البشري، بل إن كل واحد من أفراد هذه الفئة العليا جلدير بأن يخلق هذا 
لوالك : "، الذي خاطبه اهللا تعاىل فقال له�هو حممد .. وأعالهم شأنا وأحقهم بذلك. النظام من أجله
  ".كملا خلقت األفال

وهؤالء .  إهلامات مماثلة، وقد تلقى أشخاص كمل�هذا احلديث القدسي ورد يف حق املصطفى 
  . الكاملون لدليل على أن مشيئة اهللا هي احلكيمة، وأنه مل يكن ملخاوف املالئكة أي وزناألبرار

تعاىل،  يبطل الظن باعتراضهم على اهللا تبارك و�وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك�: وقول املالئكة
إمنا هم .. فهم احلامدون املقدسون، وما كان حلامد مقدس هللا أن يعترض على أمر منه عز وجل

  .يتساءلون عن ذلك لفهم حقيقة األمر ال غري
وميكن أن يكون هلذه العبارة معىن آخر، فاملالئكة يعربون بقوهلم هذا عن الشك يف كمال عبادم هللا 

دس لك مبا يف وسعنا، ولعل ضعفًا قد حدث يف عبادتنا هذه، فاقتضى إننا حنمدك ونسبحك ونق: قائلني
ومن ناحية هذا املعىن ال يكون يف قول املالئكة مظنة االعتراض، . ذلك خلق كائن آخر يكون ظال لك

  .وإمنا هو مظهر لطيف رائع خلشية اهللا تعاىل، وهو األجدر بشأن املقربني عنده عز وجل
ألم ..  جواب جممل كاف إلقناع أمثال املالئكة املقربني�م ما ال تعلمونقال إين أعل�: وقوله تعاىل

إين أعلم ما ال تعلمون من املصاحل العظيمة يف خلق آدم : فلما قال تعاىل. يعرفون عظمة اهللا عز وجل
ابا مث أراد اهللا تعاىل أن يبني ذلك لألجيال املقبلة من بين آدم، ولذلك أورد جو. أيقنوا بأنه هو احلق

  .مفصال كما سنرى يف اآليات التالية
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وجدير ذكره أيضا أن القرآن الكرمي يتميز عن الكتب السماوية األخرى بأنه جيمع بني التسبيح 
إن التسبيح يتضمن التنـزيه عن العيوب، وأهل السمو ال يقنعون بصفات الترتيه، . والتحميد والتقديس

إن نفي بعض العيوب ال يعطي الصورة احلقيقية، ولكن . يقيةألن الكمال يتطلب الصفات اإلجيابية احلق
فمثال لو قلنا إن اهللا تبارك وتعاىل ليس مبادة، وأنه . ذكر الصفات الثابتة اإلجيابية هو الذي جيلي احلقيقية

تبني للسامع من قولنا .. ال جيوع وال يعطش، وال يأخذه نوم وال يطرأ عليه موت، وال خيضع لألهواء
ولكن ال يستبني له من ذلك عظمة اهللا .. هللا تعاىل خمتلف عن سائر املوجودات بعض االختالفهذا أن ا

  .وكربياؤه حبيث يقدره حق قدره
لقد اهتمت الديانات البدائية بناحية الترتيه والتسبيح، ألن العقل اإلنساين مل يكن قد بلغ عندئذ مبلغا 

ولكن القرآن الكرمي مل يولِ الصفات اإلهلية . سمن كمال النشوء حبيث يدرك ناحية احلمد والتقدي
الترتيهية اهتماما كبريا، وإمنا أعطى الناحية التقديسية أعظم األمهية، وا يقدم للناس صورة واضحة جلية 
للصفات اإلهلية مل يسبق هلا مثال يف الوضوح والشمول والتمام، حبيث يعرف اإلنسان عن ربه ما ميأل 

وعلى سبيل املثال يقول القرآن الكرمي عن اهللا . لصاحب احلمد املطلق والقداسة التامةقلبه حبا وإجالال 
 �ال يطعم�، )٤:اإلخالص(� ولَم يولَد�، � لَم يلد�، )٥٩:الفرقان(� ال يموت�: تعاىل أنه

  ).٢٥٦:البقرة (�ال تأْخذُه سنةٌ وال نوم�، )١٥:األنعام(
فات السلبية وجدناها ال تتحدث يف احلقيقة عن عظمة اهللا، وإمنا هي صفات تبطل إذا تأملنا هذه الص

معتقدات الشرك الشائعة يف النصارى وأمثاهلم من املشركني، الذين كانوا يصفون اهللا تعاىل بصفات 
ن لقد صرح القرآن يف هذه اآليات أن اآلهلة اليت تأكل الطعام ومتشي يف األسواق، وتولد من بطو. البشر

إنه متعال .. ليست من اهللا تعاىل يف شيء.. األمهات، وتتزوج وتنجب، وتنام ويغلبها النعاس من التعب
  .عن كل ذلك علو كبريا

، فهي أيضا ليست سلبية حمضة، وإمنا تبني أن اهللا )١٢:الشورى (�لَيس كَمثْله شيٌء �أما صفته 
ية الذاتية بصورة تقرا إىل فهمنا، ولكن علينا أال ننخدع ا تعاىل ذكر لنا يف القرآن الكرمي صفاته اإلجياب

إن اهللا تعاىل متكلم، ولكنه . وحنسبها تشابه صفات اإلنسان، فإا يف احلقيقة خمتلفة عنها متام االختالف
ال يتكلم بالكيفية اليت يتكلم ا البشر حبيث حيتاج إىل لسان وحلق وشفاه وما إىل ذلك من أدوات 

وهكذا يعرفنا القرآن .  يف مسعه وبصره�ليس كمثله شيء�وهو يسمع ويبصر، ولكنه . البشريالنطق 
  .الكرمي بالصفات اإلهلية الذاتية مع بيان اختالفها عن الصفات البشرية

 إشارةٌ إىل ما يراه ذوو العرفان الكامل من عباد �وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك�: إن قول املالئكة
م ال يرون اهللا تعاىل عن طريق صفاته الترتيهية السلبية، بل يتشرفون بعرفانه عن طريق إ. اهللا املقربني



 ١٥٨

كما أنه إشارة أيضا إىل أن القرآن الذي يؤكد على وجود هذه الصفات . صفاته احلقيقية اإلجيابية
مع اهتمامهم سيكون ذريعة إىل خلق املظاهر املالئكية اليت تم باحلمد والتقديس .. اإلجيابية احلقيقية

بالتسبيح، وأا ستقرب الوجود اإلهلي إىل عباد اهللا بصفاته املتصلة بتجلي قدرته تعاىل، ولن يقتصر 
اهتمامها على صفاته الترتيهية السلبية اليت جتعله، جل وعال، كما لو كان وجودا خفيا متواريا منقطعا 

  .عن عباده
إال بالتفكر يف صفاته اإلجيابية واالنتفاع ا، ومن واحلق أن االتصال الكامل باهللا عز وجل ال ميكن 

يتمسك بالتسبيح فقط فإمنا يعترف بأن هللا تعاىل وجودا أمسى؛ لكن الذي يسبح حبمده فإنه يراه إهلا حيا 
  . فعاال، ويحظي به اآلخرين أيضا

ال يكتفوا بترتيه لقد علم اهللا عز وجل أمة اإلسالم بقول املالئكة هذا درسا عظيما، فعلى املسلمني أ
اهللا تعاىل بالصفات السلبية، بل عليهم أيضا أن يذكروه بالصفات اإلجيابية كي يستفيدوا منها وحيمدوه 
ا، ويكونوا بذلك اجلواب العملي على تساؤل املالئكة، والربهان الفعلي على أمهية خلق البشر بتفوقهم 

  . حكمة اهللا عز وجليف التسبيح واحلمد، ويصبحوا شهادة حامسة على كمال
  بعض مفاهيم اآلية على ضوء آيات أخرى 

إن آدم عليه السالم هو احللقة األوىل من سلسلة النظام اإلنساين، بدأ اهللا به نزول الوحي : أوال
وأود أن أكشف الغطاء عن أن آدم املذكور يف هذه . السماوي إىل الناس حسبما ورد يف القرآن الكرمي

بشر الذي بدأ به خلق اإلنسان، فالقرآن الكرمي ال يصدق هذا الزعم، وال يقول بأن اهللا اآلية مل يكن أبا ال
بل إن ذلك القول مأخوذ من التوراة .. تعاىل خلق آدم دفعة واحدة، مث خلق زوجه حواء من ضلعه

على نعمل اإلنسان : وقال اهللا" :جاء يف التوراة. وغريها من الكتب، وعزوه إىل اإلسالم افتراء عليه
صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على مسك البحر وعلى طري السماء وعلى البهائم وعلى كل األرض وعلى 

فخلق اهللا اإلنسان على صورته، على صورة اهللا خلقه، ذكرا . مجيع الدبابات اليت تدب على األرض
الرب اإلله جنة يف عدن وغرس .. لئوا األرضروا وامكثأَروا ومثأَ :وأنثى خلقهم، وباركهم اهللا، وقال هلم

ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا : وقال الرب اإلله.. شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله
وأوقع الرب اإلله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضالعه، ومأل مكاا حلما، وبىن الرب .. نظريه

آدم، فقال آدم هذه اآلن عظم من عظامي وحلم من اإلله الضلع اليت أخذها من آدم امرأة وأحضرها إىل 
  )٢ و١سفر تكوين،صح ". (حلمي، هذه تدعى امرأة، ألا من امرئ أخذت

وتقول الكتب اهلندوسية إن خلق اإلنسان مت بصورة زوجية، إما بانشطار اإلله إىل شطرين عند 
  .عند اآلخرين، ومنه انتشر النوع اإلنساين" برامها"البعض، أو بانقسام 
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إن قصص خلق اإلنسان هذه جاءت بأسلوب ااز، ويبدو أن الكتاب املتأخرين أحلقوا ا زيادات 
ولكن هناك تشاا بني خمتلف القصص . هنا وهناك من عند أنفسهم فجاءت ذه الصورة األسطورية

  .الواردة يف كتب اهلندوسية، وتتفق يف خطوطها العامة
 العصر احلديث، بتقدمي النظرية القائلة بنشأة جرثومة احلياة على أحد علماء وفالسفة" دارون"وقام 

األرض، مث أخذت تنشأ وتنمو بعد عدد من التطورات املتتابعة عرب زمن طويل إىل أن وصلت إىل طور 
احليوانات املتنوعة، وأخريا وصلت إىل نوع أشبه ما يكون بالقرد، ومن هذا النوع احليواين تطور وجود 

بقا هلذه النظرية، مثّل خلق اإلنسان احللقة األخرية من نشوء بذرة احلياة، ومل خيرج إىل احلياة فط. اإلنسان
  .دفعة واحدة

ولقد حاول بعض العلماء األملان والفرنسيني املعاصرين تصوير املعتقدات اهلندوسية والبابلية القدمية 
:  إىل وجود اإلنسان، أو بعبارة أخرىفقالوا إن وجود اهللا هو الذي نشأ وتطور.. بقوالب علوم طبيعية

الذي هو آخر طور من هذا االرتقاء .. إن مبدأ النواميس األزلية هو الذي حتول إىل صورة اإلنسان
  .املطرد

.. أما القرآن فقد اختار طريقا بديعا لكشف أسرار خلق هذا الكون وإزالة الستار عن حقائقه الغامضة
 من تعاليم القرآن أن سنة االرتقاء والتطور جارية يف العاملني الروحاينيتبني . خيتلف عن سائر هذه اآلراء

واملادي دون مراء، وأن العامل املادي قد بلغ منتهى أوج كماله بعد تطورات ارتقائية طويلة، وكذلك 
ولكن القرآن الكرمي ال يسلم . وصل العامل الروحاين إىل قمة كماله بعد أن طوى مراحل االرتقاء الطويلة

بأن اإلنسان كان آخر حلقة من سلسلة االرتقاء يف احليوانات املختلفة، وإمنا يقول بأن التطور اإلنساين 
مستقل بنفسه ومنفصل عن غريه من التطورات، وأنه ليس جمرد مظهر صادف التطور احليواين، ويتبني 

وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا وجعلَ * ت طباقًا أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سموا�: ذلك من قوله تعاىل
 - ١٤:نوح( �يها ويخرِجكُم إِخراجاثُم يعيدكُم ف* واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا * الشمس سراجا 

١٩.(  
  :يتبني من هذه اآلية ما يلي

  .نسان قطع أحواال وحدودا ومراحل عديدة قبل أن يكتمل على أن خلق اإل�اأطوار�تدل كلمة . ١
أن خلق اإلنسان بدأ قبل خلق السماوات واألرض، وأن مراحله األخرية كانت من األرض بعد . ٢
أي أن مراحل اخللق اإلنساين بدأت على صورة ما حينما كانت السماء واألرض جمرد دخان، مث .. ذلك

 اكتملت صورة اإلنسان على األرض بعد خلق السماوات تطورت هذه الصورة فيما بعد إىل أن
  .واألرض
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أنه بعد أن جتمعت املادة الدخانية وتكونت منها السماوات واألرض، دخلت مرحلة جديدة يف . ٣
خلق اإلنسان، فربز فيها وجوده من بطن األرض إىل ظهرها كمثل النبات الضعيف الذي ال يتحرك 

  .ذ يتحول شيئا فشيئا إىل صورة وجود متحركويستمد غذاءه من رطوبتها، مث أخ
فاجلسد يتحول . أن ما جيري على اإلنسان بعد موته لدليل على صدق ما يقرره القرآن ذا الشأن. ٤

إن موت اإلنسان وحتوله إىل : مث يقول. إىل تراب، األمر الذي يشهد على أن بدء اخللق كان من الطني
 وتفقد احلياة، بل يبقي اهللا تعاىل منه تلك احلالة املتطورة الدائمة بعد التراب ال يعين أن مجيع أجزائه تفىن

  .واليت يعيدها إليه ببعثة أخرى حياسب فيها اإلنسان بأعماله.. خلقه من الطني
وجممل القول إن خلق اإلنسان حبسب تعليم القرآن، مل يكن دفعة واحدة وال يف وقت واحد، بل إنه 

 بدأ خلق النظام الكوين، مث أنبته من األرض نباتا متطور النشوء يف خمتلف تعاىل أسس بنيان خلقه منذ
  .األزمان، وأعطاه الصورة اإلنسانية، ووهب له العقل والشعور

ويذكر القرآن لإلنسان حالة أخرى سابقة لتلك، وهي اليت مل يوجد فيها حىت وال جرثومته البدائية أو 
ويف هذه ). ٦٨:مرمي (�ر اِإلنسانُ أَنا خلَقْناه من قَبلُ ولَم يك شيئاًأَوال يذْكُ�: فيقول.. ذراته األوىل

  .اآلية يقرر أن اهللا تعاىل مؤلِّف مادة اخللق اإلنساين بعد أن خلقها من عدم
  :وآيات القرآن الكرمي تتناول موضوع اخللق مشرية إىل مراحله املتعددة، منها مثال

  )١٢:فاطر (�م من ترابٍواللَّه خلَقَكُ�* 
  )٨:السجدة( �الَّذي أَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْق اِإلنسان من طنيٍ�* 
  )٥٥:الفرقان (�وهو الَّذي خلَق من الْماِء بشراً�* 
  )٣١:اءاألنبي(�وجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤمنونَ�* 
  )٩:السجدة (�ثُم جعلَ نسلَه من ساللَة من ماٍء مهِنيٍ�* 

ويتبني من هذه اآليات أن املرحلة األوىل خللق اإلنسان كانت دور نشأته من الطني، مث ملا تطورت 
  ).٣٨:القيامة (�من منِي يمنى�.. نشأته ذا الطريق أخذت ذريته تتناسل من ماء مهني

  .تضح أيضا أن دور نشوء اإلنسان من الطني خيتلف عن دور تناسله من املاء املهنيوي
مث إن القرآن فيما حتكيه آياته يبني لنا أن خلق اإلنسان مل يكن بنشأة متطورة من احليوانات األخرى، 

 فاهللا تعاىل بل إن اجلرثومة اإلنسانية منذ بدء اخللق كانت مستقلة بذاا، خمتصة لتكون بصورة اإلنسان،
يقول يف اآلية إن ذرية اإلنسان أخذت يف التناسل بعد أن صار اإلنسان بشرا سويا، ولكن التسليم بنظرية 

  .يستلزم اإلقرار بأن اإلنسان كان يتناسل عن طريق احليوانات حىت قبل أن يبلغ مبلغ البشرية" دارون"
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هلْ أَتى علَى اِألنسان �: قال تعاىل.. اوهناك آية أخرى تدلنا على حالة اإلنسان قبل أن يكون بشر
أي أن اإلنسان يف هذا الدور من حياته مل يكن قد ).. ٢:الدهر (�حني من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُوراً

نشأت فيه القدرة الفكرية، ومل يكن عندئذ كائنا ناطقا عاقال، وإمنا كان كائنا منطويا على قوة كامنة 
  ..م والتطورللتقد

ويف هذا إشارة إىل ). ٣:الدهر (�نبتليه إِنا خلَقْنا الْأنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ�: مث تقول اآلية اليت تليها
أن تناسل اإلنسان من خالل النطفة قد بدأ بعد أن ظهر بصورة الكائن احلي، وكانت نطفته هذه 

ونطف . ليت متيز النطفة اإلنسانية عن نطفة سائر احليواناتأمشاجا، أي خليطا من القوى املتنوعة ا
احليوانات األخرى ليست بأمشاج، أي أا ليست خليطا من قوى خمتلفة، لذلك فليست احليوانات 

ولكن البشر الذين خلقوا من نطفة أمشاج فهم خمتلفون يف أمزجتهم، . قادرة على اختيار طرق خمتلفة
أما القرد فيتمتع اليوم أيضا بنفس القوى اليت كان يتمتع ا . ختيار الطرقوقادرون على االختالف يف ا

نطفة �ولكن ذرية اإلنسان املخلوق من .. قبل آالف السنني، وكذلك األسد وسائر احليوانات األخرى
. ن اختلفوا عن آبائهم يف أفعاهلم وقواهم، فأصبحوا قادرين على التقدم املستمر يف العلوم والفنو�أمشاج

  . إشارة إىل كون اإلنسان حيوانا ناطقا�نطفة أمشاج�وكأن يف كلمة 
  ).٣:اإلنسان (�فَجعلْناه سميعا بصرياً�: وتكتمل اآلية بقوله

. وهاتان الصفتان تدالن على املبالغة والكمال، ومها ميزتان ختتصان باإلنسان دون سائر احليوانات
وهو يبصر، ولكنه ليس بصريا، . ه ال يعقل وال يفكر يف ما يسمعاحليوان يسمع ولكنه ليس مسيعا، ألن

وهكذا فإن آدم كان أول مظهر لتلك القوى املودعة يف . ألنه ال يتفكر فيما يرى وال يعمل عقله فيه
  .السميع والبصري: النطفة األمشاج واليت جتلت يف الصفتني

ل آدم، بل إا تدل على أن اجلنس البشري وال يراد باآليات السابقة النفي املطلق لوجود البشر قب
، ألن قواهم مل تتطور �كان موجودا قبله، ولكن مل يكن أحد منهم متصفًا اتني الصفتني غري آدم 

إىل حد يؤهلهم لسماع كالم اهللا تعاىل والنظر يف آياته ومظاهر قدرته، فلذلك مل يرتل إليهم عندئذ 
وملا ترقى اإلنسان وتقدم يف نشأته حىت صار .  آياته اخلاصة بالشريعةالوحي السماوي، ومل يظهر اهللا هلم

وقد ورد يف القرآن الكرمي ما يوضح املراد اتني . اصطفاه اهللا لكالمه، وشرفه بوحيه.. �بصريا مسيعا�
 آمنوا إِنَّ الَّذين�: قال تعاىل.. الصفتني من أما تدالن على النظر الفكري والفهم آليات اهللا وتدبرها

مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى * وعملُوا الصالحات وأَخبتوا إِلَى ربهِم أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ
  ).٢٥، ٢٤:هود (�*والْأَصم والْبصريِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَالً أَفَال تذَكَّرونَ
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السميع البصري هو من عرف آيات اهللا فآمن ا وعمل الصاحلات، وأما الذين ال يفطنون هلا، أو ال ف
  .فهم عمي صم.. يدركوا، أو يتعامون عنها ويعرضون

مما سبق من اآليات يتبني أن خلق البشر، كما يقدمه القرآن الكرمي، مل يكن دفعة واحدة، ومل يبدأ 
ول مظهر حلالة الكمال البشري اليت استحق ا أن يدعى إنسانا حقيقيا ، بل إن آدم كان أ�خبلق آدم 

وبذلك جاز أن يكون آدم أبا البشر من الناحية الروحية، ألنه املبتدأ للعامل . جديرا حبمل الشريعة
الروحاين، وكان أول إنسان تشرف بالوحي اإلهلي، ولكنه ليس باحملتم أن يكون أبا للبشر من الناحية 

ية، بل من املمكن أن يوجد عندئذ بعض بين نوع اإلنسان من نسل أناس آخرين من البشر، اجلسمان
منهم من آمن بآدم ومنهم من مل يؤمن به يف حياته، ولكنهم ال زالوا يدخلون يف نطاق املطالبني باإلميان 

  .به
مل يبدأ به، وأن كثريين وإذا تأملنا بعض آيات القرآن اليت تتناول خلق آدم لتبني لنا أن النوع اإلنساين 

  :منها قوله تعاىل.. من البشر كانوا موجودين يف عصره
� كفسيا ويهف فِْسدي نا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خي الْأَرلٌ فاعي جإِن كَةالئلْمل كبإِذْ قَالَ رو
  ) .٣١: البقرة (�الدماَء

  ).١٢:األعراف (�دمنا للْمالئكَة اسجدوا آلناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْولَقَد خلَقْ�: وقوله
  ).١١٦:طه (�ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ فَنِسي ولَم نجِد لَه عزماً�: وقوله
فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا * مسنونولَقَد خلَقْنا الْأنسانَ من صلْصالٍ من حمأ �: وقوله

يناجِدس ٣٠.. ٢٧احلجر  (�*لَه.(  
فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه * إِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِني خالق بشرا من طنيٍ�: وقوله
يناجِد٧٣..٧٢:ص (�*س.(  

فخلق اإلنسان املذكور يف هذه اآليات ال يشري إىل خلق آدم بذاته كما زعم بعض الناس، وإمنا املراد 
وجيوز أن يكون اهللا تعاىل قد أخرب املالئكة عند أول خلقه للبشر، بأن هذا البشر . به خلق البشر البدائي

عدئذ عندما حان استخالف آدم أخربهم مرة سيكون يف يوم من األيام املقبلة أحق بتلقي الوحي، مث ب
، وذلك بعد أن متت تسوية آدم هلذا املنصب اجلليل، كما �إين جاعل يف األرض خليفة�: ثانية بقوله

  .�فإذا سويته ونفخت فيه من روحي�: أشار إىل ذلك بقوله
ثُم جعلَ *  خلْق الْإِنسان من طنيٍ الَّذي أَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَه وبدأَ�: ويصدق هذا املعىن قوله تعاىل

ئدةَ قَليال بصار والْأَفْ وجعلَ لَكُم السمع واَألثُم سواه ونفَخ فيه من روحه* نسلَه من سلَالَة من ماٍء مهِنيٍ 
  )١٠-٨: السجدة(�ما تشكُرون
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  :ق اإلنسان كما يليتبني هذه اآلية أن ترتيب خل
  خلق اإلنسان أوال من طني،. ١
  مث استمرار نسله بالنطفة املنوية،. ٢
  مث متام اكتمال القوى اإلنسانية فيه،. ٣
  .مث بعد ذلك نزول الوحي اإلهلي عليه. ٤

الذين  كان من ذرية الناس الذين خلقوا من النطفة، وليس من.. فآدم الذي تشرف بكالم اهللا تعاىل
  . من خلق الطني كحلقة أوىل للبشريةتطوروا

 مل يكن أول إنسان ظهر يف الوجود، بل كان يف عصره كثري �ومثة آيات أخرى تدل على أن آدم 
. �وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة�: ففي سورتنا هذه يقول اهللا تعاىل.. من الناس اآلخرين

حاب واجلماعة، ومبعىن ذلك أن بين نوعه أيضا ويصح من الناحية اللغوية أن يكون املراد بالزوج األص
  .كانوا موجودين من قبله

وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر ومتاع �: مث قال عز وجل بعد هذه اآلية
ا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم قُلْن�: وهنا اخلطاب للجماعة، وبعدها قال).. ٣٦:البقرة (�إِلَى حنيٍ

قَالَ اهبِطَا منها جميعا �:  وقال أيضا�مني هدى فَمن تبِع هداي فَال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ
نِ اتفَم دىي هنم كُمنيأْتا يفَإِم ودضٍ ععبل كُمضعقَىبشال يلُّ وضفَال ي ايده ع١٢٤:طه (�ب.(  

  .وخطاب آدم هنا يراد به مجاعة آدم ومجاعة الشيطان، ومها اجلمع
ولعل هناك من يتساءل عن أن مفهوم اآلية األخرية يدل على أن الشيطان كان من جنس البشر، مع 

ك أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَنا خير منه قَالَ ما منع�: أن القرآن ينص على اختالف جنسيهما حيث قال
كَانَ من الْجِن �: ، ويف موضع آخر قال عن الشيطان)١٣:األعراف (�خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ

هبرِ رأَم نع ق٥١:الكهف (�فَفَس.(  
  ).١٦:الرمحن (�جانَّ من مارِجٍ من نارٍوخلَق الْ�: كما جاء يف اجلن قوله تعاىل

وجوابنا على ذلك بأن القرآن يفرق بني إبليس والشيطان، فحيثما ذكر االمتناع عن السجود آلدم 
  :وإليكم بعض الشواهد.. نسبه إىل إبليس، وحينما ذكر حماولة إغواء آدم أسندها إىل الشيطان

١ - �اس كَةالئلْما لإِذْ قُلْنووا آلجوا إِالددجفَس مدرِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلا *  إِبملَّهفَأَز
 يها فا كَانما ممهجرا فَأَخهنطَانُ عي٣٧- ٣٥:البقرة (�الش(  
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٢ - �اس كَةالئلْما لقُلْن ثُم اكُمنروص ثُم اكُملَقْنخ لَقَدووا إِالجدجفَس موا آلدد نم كُني لَم يسلإِب 
يناجِد١٢:ألعراف (�الس(  

  ).٢١:األعراف (�فَوسوس لَهما الشيطَانُ�....    
  )١١٧:طه (� إِبليس أَبى للْمالئكَة اسجدوا آلدم فَسجدوا إِالوإِذْ قُلْنا� - ٣

.....�هإِلَي سوسطَانُفَوي١٢١:طه  (� الش(  
واختالف الكلمتني يف كل مرة ال خيلو من حكمة، والقرآن احلكيم يرعى احلكمة يف كل كلمة من 

فلزم أن يكون املمتنع عن .. كلماته، فمن املستحيل أن يكون االختالف بني الكلمتني فيه دون حكمة
  .الشيطان: إبليس، وعلى الثاين اسم: ولذلك أطلق على األول اسم.. السجود غري الذي حاول اإلغواء

أما اجلواب األجدر باالعتبار، فهو أن القول خبلق اجلان من النار ال يعين وال يستلزم أن يكون إبليس 
أو اجلن قد خلقوا فعال من النار املادية، وإمنا يدل هذا األسلوب اللغوي العريب على أن إبليس كان 

ومثل هذا األسلوب ورد يف القرآن الكرمي يف مواضع . والعصيانمطبوعا على طبائع نارية من التمرد 
اللَّه الَّذي �، و)٣٨:األنبياء (�خلق اإلِِنسانُ من عجلٍ سأُرِيكُم آياتي فَال تستعجِلُون�: أخرى مثل

 فعض نم لَقَكُم٥٥:الروم (�خ.(  
  :واخلالصة

مل يتم دفعة واحدة، بل إن اجلزئيات الدقيقة تطورت يف .. ميأن خلق آدم كما أخرب القرآن الكر. ١
  .نشوئها، ومرت مبراحل عديدة خمتلفة إىل أن حتولت للصورة اإلنسانية

أن مكونات اإلنسان منذ بدايتها يف أبسط صورها كانت مهيئة لتكون يف النهاية ذلك الكائن . ٢
  . احليوانات املختلفةنتيجة تطور مصادف يف.. البشري، وليس كما زعم الفالسفة

أن الوجود البشري األول مل يكن يتلقى الوحي السماوي، ولكن جيال من ساللته اليت خلقت من . ٣
نطفة هو الذي وصل إىل حد من الكمال أهله لتلقي الوحي، وأول من حاز هذا املقام اجلليل هو من 

  .آدم.. أمساه القرآن الكرمي
وقد اختار اهللا تعاىل آدم ليكون خليفة جيمع .  كثري من بين جنسهأنه كان قبل آدم، ويف زمنه،. ٤

مشلهم بنظام وهداية مساوية، وأن معاصريه هؤالء أقاموا معه يف تلك اجلنة األرضية اليت عاش فيها، وأم 
  .أُخرجوا منها أيضا معه

ايل حول مسألة وأذكر يف هذه املناسبة حوارا جرى بني مؤسس اجلماعة األمحدية وبني منجم أستر
  : املنجم عدة مدن يف اهلند والتقى معه يف الهور حيث دار بينهما هذا احلواراوقد زار هذ. خلق آدم
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ورد يف التوراة أن آدم أو اإلنسان األول ظهر يف أرض جيحون وسيحون، وقطن هناك، فهل : سؤال
  هؤالء املقيمون يف أمريكا وأستراليا وغريها هم أيضا من أبنائه؟ 

فنقول مبا تدعيه من أن الدنيا بدأت خبلق .. لسنا نقول بذلك، وال نتبع التوراة يف هذه القضية: ابجو
كما أننا ال . آدم منذ ستة آالف عام أو سبعة، ومل يكن قبل ذلك شيء، فكأن اهللا عز وجل كان متعطال

آدم هذا األخري، بل إننا ندعي أن بين نوع اإلنسان الذي يقطنون اليوم يف خمتلف أحناء األرض هم أوالد 
إين جاعل يف �.. كما يتبني من كلمات القرآن احلكيم.. نعتقد بأن بين اإلنسان كانوا موجودين قبله

فال ميكن لنا اجلزم بأن سكان أستراليا وأمريكا من أوالد آدم هذا، ومن اجلائز أن يكون . �األرض خليفة
  .بعض األوادم اآلخرين

 عجيب رآه الشيخ حميي الدين بن عريب، وهو شخصية إسالمية بارزة، وأشري ذا الصدد إىل كشف
  :فقد قال

وأنا أطوف بالكعبة مع قوم من الناس ال أعرفهم بوجوههم، .. أراين احلق تعاىل فيما يراه النائم" 
  :فأنشدونا بيتني نسيت أحدمها وأذكر الثاين وهو

  مجعينـاا أرنا كما طفتم سنينا    ذا البيـت طُفْ لقد طُ
كم لك منذ :قلت. أنا من أجدادك: ى يل أحدهم باسم ال أذكره، مث قال يلسموت. فتعجبت من ذلك

معن أي : فقال يل! فما آلدم هذا القدر من السنني؟: فقلت له. يل بضع وأربعون ألف سنة: ؟ فقالت
اهللا خلق مائة ألف آدم، أن  "�عن غريه؟ فتذكرت حديثا لرسول اهللا  آدم تقول، عن هذا األقرب إليك

، الفصل اخلامس ٣ جكتاب الفتوحات املكية". (ن أولئكقد يكون ذلك اجلد الذي نسبين إليه م: وقلت
  ).٣٠٩يف املنازالت، باب 

يفهم من هذا الكشف أن آدم املوحى إليه، والذي ينتسب إليه بنو آدم اليوم، مل يكن آدم األول، بل 
قد تستعمل كصفة أيضا مبعىن اجلد األكرب، وأن " آدم"نه أن كلمة وكذلك يظهر م. إنه آخر اآلوادم

.. الوجود البشري ما زال مستمرا منذ أقدم العصور، وأن الدور املذكور يف األحاديث النبوية الشريفة
  .وليس أدوار البشرية مجعاء.. إمنا أريد به دور آدم األخري فقط.. واحملدد بسبعة آالف سنة

ا كان اجليل البشري موجودا قبل آدم املذكور، وأنه تتابعت والدته عن نطفة، إذ: ورب سائل يقول
وملاذا قيل يف احلديث النبوي أن املرأة قد .. فلماذا إذن يقول القرآن احلكيم بأن اخللق من زوجني؟

  خلقت من ضلع أعوج؟
ا تصرح بأن اهللا ال تذكر آدم بتاتا، بل إ.. واجلواب على ذلك أن اآليات املتضمنة هلذا املوضوع

  :فيقول.. تعاىل خلق اإلنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها
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يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً �. ١
الَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا وريكَثامحالْأَرو اَءلُونَ بِهس٢:النساء (�.. ي ت.(  

هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَيها فَلَما تغشاها حملَت حمالً �. ٢
مهبر ا اللَّهوعد ا أَثْقَلَتفَلَم بِه تريفًا فَمفخرِيناكالش نم نكُونا لَنحالا صنتيآت ن١٩:األعراف (�ا لَئ.(  

  ).٧:الزمر (�خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة ثُم جعلَ منها زوجها�. ٣
وإمنا يراد ا أن األفراد واآلحاد تنشأ منهم .. �وال يراد بالنفس الواحدة هنا البشر األول أو آدم 

إنْ كفارا فكفارا، وإن مؤمنني .. م الكربى، وأن األجيال إذا اقتفت آثار آبائهم صاروا مثلهماألم
  .فمؤمنني

 فيعين أنه تعاىل خلق زوجها من نوعها ليكون الزوجان �جعل منها زوجها�: أما قوله تعاىل
  .يؤثر أحدمها يف اآلخر.. متجانسني

" النساء خريا فإن املرأة خلقت من ضلعاستوصوا ب: "�وال خيطئن أحد فهم حديث الرسول 
فاحلديث ال خيتص بزوج آدم، بل خيص مجيع ).. صحيح مسلم، كتاب الرضاعة، باب الوصية بالنساء(

نساء العامل، وهيئة والدة النساء معلومة مشهودة، وال يريد احلديث املعين الظاهري للضلع، بل إن املراد 
كتاب جممع حبار األنوار، " (عوج، أي خلقن خلقا فيه االعوجاجفإن خلقهن من ضلع استعارة للم: "به
  ).،للشيخ حممد الطاهر١ج

ال يدالن على أن آدم الذي جعله اهللا خليفة كان .. واخلالصة أن اآليات السابقة واحلديث املذكور
ة هو أول البشر، أو أن زوجته خلقت من جسمه، ولكن اآليات تتناول مجيع بين اإلنسان كقاعدة كلي

  .شاملة جلميع هذا النوع رجاال كانوا أو نساء
  متدن آدم

 هو أول من جعله اهللا تعاىل خليفة يف هذه األرض، كي يقيم التمدن اإلنساين، �وملا كان آدم 
كان من املناسب هنا أن نذكر املبادئ اليت تأسس عليها متدن .. وهو اهلدف احلقيقي من بعثته واستخالفه

  :آدم
إذ شرع ألتباعه ما مل يكن قد عرفوه من قبل من عالقة شرعية حمددة بني الرجل : جنظام الزوا. ١

  )٣٦: البقرة (�يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ�: واملرأة طبقا ألمر اهللا تعاىل
فقد بدأ األمر بالعمل طبقا لبعض األحكام والنهي عن بعض األعمال، : نظام التحليل والتحرمي. ٢

وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُال منها رغَدا حيثُ شئْتما وال تقْربا هذه �: كما قال تعاىل
نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترج٣٦: البقرة. (�الش(  
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  .نظام التعاون على يئة وسائل الطعام والشراب للجميع. ٣
  .لكساءنظام ا. ٤
  .نظام السكن. ٥

وأَنك ال تظْمأُ *إِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها وال تعرى�: وجيمع هذه النظم الثالثة األخرية قول اهللا تعاىل
وليست هذه صورة مفصلة جلنة آدم كما زعم بعضهم خطأ، ). ١٢٠-١١٩:طه(� *فيها وال تضحى

إن اجتماع الناس يؤدي . م واليت دعا إليها اتمع اإلنساين األولبل إا الصورة املرسومة لتمدن آد
أحيانا إىل حرمان قسم من الناس من وسائل الغذاء والكساء، فعلى اآلخرين الذين يتمتعون خبريات 
التمدن أن يسعوا جهدهم لسد هذا الفراغ، ويتعاونوا على إعانة الفقراء واملسنني والعاجزين، ويهيئوا هلم 

  .م من الغذاء والكساء واخلباءحاجته
  

  اخلالفة 
  : تطلق على املعاين التالية�خليفة�إن كلمة 

  .الذي خيلف عن قوم أو شخص خال. ١
  .الذي ينوب عن حاكم أعلى يف حياته لتنفيذ أحكامه ببلد آخر. ٢
  .الذي يقوم من بعد شخص ليضطلع بسلطاته ويدير أعماله، أو يواصل نسله وولده. ٣

  :هذه الكلمة يف القرآن الكرمي يتردد يف ثالثة استعماالتولكن معىن 
اخلليفة مبعىن النيب، كما يف آيتنا احلالية؛ ألن فضيلة آدم ال تتوقف على جمرد األبوة جليل جديد، . ١

 ذه الصفة يف �وقد وصف داود . بل إن فضيلته الكربى هي تشرفه بالنبوة كما تصرح هذه اآلية
اود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق وال تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن يا د�: قوله تعاىل
  )٢٧: ص (�ِ..سبِيلِ اللَّه

أَوعجِبتم أَنْ جاَءكُم �: �كما جاء على لسان هود .. اخلليفة من خيلف عن قوم هلك من قبل. ٢
 كْروحٍذمِ نقَو دعب نلَفَاَء مخ لَكُمعوا إِذْ جاذْكُرو كُمرذنيل كُمنلٍ مجلَى رع كُمبر ناألعراف (�..م :
٧٠.(   

اخلليفة الذي خيلف عن نيب ويقتدي بأثره، ويوجه قومه إىل شريعته، وجيمع مشل أمته؛ من األنبياء . ٣
 �اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح وال تتبِع سبِيلَ الْمفِْسدين�: �ارون كما قال موسى هل..كان أو غريهم

  ).١٤٣:األعراف(
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واألمة اإلسالمية موعودة يف القرآن ذه األنواع الثالثة من اخلالفة وعدا مؤكدا، لكن مع األسف 
ستفادة، وفقا لقوله عز ظل املسلمون معرضني عن هذه احلقيقة فلم يستفيدوا من نعمة اخلالفة حق اال

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من �: وجل
م مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملرِكُونَ بِي قَبشنِي ال يوندبعا ينأَم هِمفوخ دعب ن

  )٥٦:النور (�شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
، إذ أورث املسلمني مكانة األمم اخلالية، وأهلك � ولقد أوىف اهللا عز وجل بوعده يف حياة النيب

لو متسك املسلمون باإلميان والعمل الصاحل لظل عزهم وشرفهم ثابتا شاخما، ف. أعداءهم ودمرهم تدمريا
  .ولكنهم، وأسفاه، انصرفوا بعد برهة من الزمان عن الدين، واندفعوا حنو الدنيا

عليه وعلى (إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تعتقد أن اهللا تعاىل قد فتح مبؤسسها مرزا غالم أمحد 
.. � أبواب النبوة احملمدية النابعة من معني سيده وسيدنا وموالنا حممد املصطفى )مطاعه الصالة والسالم

، ألجل �تلك النبوة الالئقة بشأنه األجلّ األعظم، واملختصة بأمته فقط، واليت تعكس أنوار كماالته 
لألمة إصالح هذا العصر الغاص بالفنت، والسترداد جمد اإلسالم الغابر، وذه اجلماعة جدد اخلالفة 

املسلمة، وأنشأ ا مجاعة نشيطة تليب دعوة اخلالفة إىل خدمة اإلسالم، وال تزال بفضل اهللا تعاىل، وبربكة 
 ساهرة على الكفاح املتواصل الستعادة حقوق اإلسالم واملسلمني يف مجيع �االقتداء الكامل باملصطفى 

.. كلمة اإلسالم احلق، وتندحر مجوع الكفروليس ببعيد ذلك اليوم املبارك الذي تعلو فيه . أحناء العامل
  : مصداقا للبشارة اإلهلية

�ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهيإن شاء اهللا، وهو على كل شيء قدير).. ٤٦:القمر (�س.  
  املالئكة

يد ويف هذه اآلية الكرمية جاء ذكر املالئكة، وحيسن بنا أن نذكرها ببعض التفصيل، إذ إن اجليل اجلد
بعد أن أخطئوا الطريق إىل معرفة اهللا تعاىل، وتقاصروا عن إدراك .. من الشبان املتأثرين بالفلسفة العصرية

وجوده وصفاته عز وجل، ظنوا أن وجود املالئكة باطل ألنه ينايف األلوهية؛ والذين مل تزل م عقيدة 
  .اعر الصاحلة اليت خيتلج ا قلب اإلنساندينية طمأنوا أنفسهم بقوهلم إن املالئكة ليست إال من قبيل املش

والواقع أن وجود املالئكة ال يتعارض أبدا مع كمال األلوهية، وأيا كانت الصورة اليت اخترمتوها من 
فإذا كان اهللا تعاىل فعاال منذ . هاتني الصورتني، فإن وجود املالئكة ال يكون مظنة االرتياب واالعتراض

أي أكانت هناك سنن .. عندئذ وسائط من خملوقه ألجل القيام بأعمالههل كان يتخذ : األزل تسألنا
طبيعية لوجود هذا الكون عند بدء اخلليقة أم كان كل تطور حيصل بنفسه دون أي قانون أو سبب، 
كعجائب الشعوذة والسحر؟ ولئن سلّمنا بأن كيان هذا العامل وبنيته تقتضي خضوع كل تطور حادث 
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اضطررنا للتسليم بأن اهللا عز وجل خلق بعض الوسائط لتكوين هذا العامل، .. افيه لقاعدة أو سنة م
فإذا سلمنا بذلك، وال بد من التسليم، فال . وأصدر سننا خاصة سببت وجود هذا العامل ذه الصورة

مفر إذن من اإلقرار بأن وجود املالئكة أربأ وأمسى عن االعتراض، ألنه إذا مل يكن اختيار وسيلة ما 
  .افية لقدرة اهللا تعاىل، فإن اختيار وسيلة غريها ال يعد أيضا منافيا لقدرته عز وجلمن

وكذلك إذا اعتقدنا بأن هللا عز وجل عالقة فعالة بإدارة هذا العامل اليوم أيضا، فال داعي إذن إىل 
د غليل اإلنسان فإن اهللا تعاىل يستعمل النطفة اإلنسانية للوالدة، ويرب.. االعتراض على وجود املالئكة

وإذا كانت هذه الوسائط ال تنال من قدرته، فكيف يكون توسيطه .. باملاء، وينور على العامل بالشمس
  تعاىل للمالئكة يف إدارة نظام هذا الكون مدعاة إىل املساس بكربيائه وجربوته؟

، بقدرته الكاملة كما يتبني من القرآن، وتصدقه نواميس القدرة اإلهلية، أن اهللا عز وجل.. واحلق
وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج * رفَع سمكَها فَسواها �: يقول تعاىل.. أخضع نظام العامل لقانون واسع متشعب

.. ، وتدلنا هذه اآلية على أن النظام السماوي مؤسس على قانون كامل)٣٠-٢٩:النازعات (�ضحاها
إمعان النظر وإمعان التدبر؛ ومنه ما هو ظاهر واضح وضوح منه ما هو خفي كالليل، وال يتبني إال ب

هذان النوعان من نواميس القدرة واضحان للناظرين فيهما، فالشمس .. النهار، ويتبني من الوهلة األوىل
والقمر مثال يعرف الناس بعض تأثرياما، ولكن بعض أسرارها يف غاية اخلفاء حىت أن العلماء 

  .ثون فيها ملعرفة أسرارمهااملتخصصني ال يزالون يبح
فالقول بأن وجودها ينايف القدرة اإلهلية وهم . إن أول حلقة يف سلسة العلل واملعلوالت هي املالئكة

فإن العامل كله قائم على آالف العلل واملعلوالت، وال يقول عاقل بأن هذه .. أوهى من بيت العنكبوت
ن وجود املالئكة كحلقة أوىل يف السلسلة مما ينال من القوانني تتعارض مع قدرة اهللا تعاىل، فكيف يكو

وال ميس .. إذا كان النور سببا إلبصار العني، وذبذبات اهلواء علة حلاسة السمع. قوته وسلطانه عز وجل
  .ذلك قدرة اهللا، فكذلك وجود املالئكة كعلّة يف إدارة نظام هذا الكون لن ينال شيئًا من قدرة اهللا تعاىل

ئكة هي العلة األوىل خللق اإلنسان، كذلك هي العلة النهائية لالتصال باهللا تعاىل؛ يقول وكما أن املال
. أي أن املصري النهائي لكل خملوق إلىل اهللا تعاىل).. ٤٣: النجم (�وأَنَّ إِلَى ربك الْمنتهى�: عز وجل

الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن � :وهذا االتصال األخري يتم عن طريق املالئكة كما يفهم من قوله تعاىل
  ).٨:غافر (�حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم ويؤمنونَ بِه ويستغفرونَ للَّذين آمنوا

ونوجز القول هنا عن املالئكة بأم كائنات روحانية، خلقهم اهللا تعاىل كاحللقة األوىل يف خلق العامل 
وهم ليسوا عند اهللا تعاىل كأصحاب احلظوة املقربني عند امللوك؛ بل إن اهللا . لهم مدبرين لهاملادي، وجع

تعاىل أوجدهم سببا مبدئيا وعلة أوىل إلدارة نظام هذا العامل، وإلجراء التطورات والتغريات الظاهرة يف 
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 وطبق القواعد اليت الكون، وهم ال يربحون قائمني على إحداث التطورات يف العامل بإذن اهللا تعاىل،
  .حددها عز وجل

إن الذين مروا بتجارب روحية أتيحت هلم معرفة املالئكة ومشاهدم، فقد ورد يف اإلجنيل نزول 
وذكر القرآن . �املالئكة على بعض الصاحلني والصاحلات، ونزول جربيل على املسيح الناصري 

ويف هذا . � سيدنا وموالنا حممد املصطفى الكرمي واألحاديث النبوية نـزول الروح األمني جربيل على
كما إنين تشرفت شخصيا . العصر حظي مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية ذا االتصال املالئكي

إن الذين حيسبون املالئكة جمرد قوى كامنة يف اإلنسان يبنون . ببعض املشاهدات بفضل اهللا تعاىل ورمحته
 الصادقني، ولكن املرء إذ نال املشاهدة الشخصية ال ميكن له إال رأيهم على الوهم واجلهل وإنكار جتارب

  .اليقني حبقيقة وجودهم
إن هذه اآلية الكرمية تشكل الدليل الناصع على أن من سنة اهللا املستمرة بعث األنبياء عند مقتضى 

اق عمله، احلاجة إليهم، وأنه تعاىل عند ذلك خيرب مالئكته خبرب ظهور النيب، فينشط كل منهم يف نط
  .وحيرك يف األجواء التيارات اخلاصة بتأييد ذلك املبعوث ونصرته

، �وحتمل اآلية أيضا إشارة إىل أن مثل هذا االعتراض ليس مبستغرب أو مستبعد عند بعثة املصطفى 
  .�وعند نزول القرآن الكرمي، بل كان ال بد من ذلك وفقا لسنة اهللا املتواترة منذ آدم 
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   :شرح الكلمات
: أدم يأدم بينهم أدما: وعندي هو مشتق من. قيل هو اسم أعجمي، وقيل هو مشتق.  أبو البشر:آدم

 . وأدمي األرض سطحها. صار هلم أسوة: وآدم أهلَه. خلطه باإلدام: وآدم اخلبز. ألَّف ووفَّق
فيسمى آدم آدما ألنه مجع الناس على متدن؛ أو ألنه تكون من عناصر ). األقرب(واألدمة الوسيلة 

 بني اهللا وقوى متعددة، أو ألنه صار أسوة لقومه؛ أو ألنه عاش على سطح البسيطة؛ أو ألنه كان وسيلة
  .تعاىل وبني عباده

: ؛ واالسم)األقرب(االسم اللفظ املوضوع للداللة على اجلوهر أو العرض لتمييزه؛ والعالمة : األمساء
  ).الكليات(الصفة : ما يعرف به ذات الشيء أو أصله، واالسم
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رض الشيء ع. إذا أظهره للراغبني يف شرائه: عرض املتاع للبيع. أظهره له: عرض الشيَء له: عرضهم
  ).األقرب(أراه إياه : عليه

قال : صدقين فالن). األقرب(أنبأه بالصدق : صدقه احلديث. صدق يف احلديث ضد كذب: صادقني
صدقت، :  سؤاال، فلما أجابه قال له�ويف البخاري ومسلم أن جربيل سأل الرسول ". التاج"يل الصدق

  .وهذا هو املعىن املراد يف اآلية.. أي أصبت القول
فقال البعض أا أمساء األشياء مثل كوب .  لقد اختلف املفسرون يف األمساء اليت علِّمها آدم:تفسريال
، ولكن )فتح البيان(وزاد عليه البعض أنه علمه كل اللغات ). الدر املنثور(مبعىن أنه علمه اللغة .. وقدر

ولكن إذا رجعنا ). الدر املنثور(ده وقال آخرون إنه علمه أمساء أوال. هذا املعىن خالف للعقل والنقل كلية
  .إىل القرآن نفسه عرفنا بسهولة حقيقة هذه األمساء

ال شك أن اإلنسان عندما شرع يف التمدن كان حباجة إىل لغة، وال بد أن اهللا تعاىل قد علَّم آدم لغة 
ل له دينه وخلقه، ما، ولكن القرآن الكرمي خيربنا أن مثة أمساء خاصة جيب على اإلنسان أن يتعلمها ليكم

وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا �: يقول الكتاب الكرمي. وال ميكن أن يعلمها إال اهللا جل وعال
  ).١٨١:األعراف (�الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ

  :انيتبني من هذه اآلية الكرمية أمر
 ..يعلم اإلنسان أمساءه، أي صفاتهأن الوسيلة الوحيدة ملعرفة اهللا تعاىل واالتصال به هي أن : األول

  .علما صحيحا
وأن حماولة إدراكها باالجتهاد  أن العلم الصحيح ذه األمساء ال يتأتى إال بتعليم من اهللا تعاىل،: والثاين

د بعث لتأسيس الدين، وتعزيز عالقة املخلوق باخلالق  ق�وملا كان آدم . الشخصي يوقع املرء يف اخلطأ
كي تعرف .. جل وعال، فلذلك كان من الالزم أن يتعلم من اهللا تعاىل الصفات اإلهلية، ويعرفها بأمسائها

وإذا مل يتعلم آدم تلك األمساء خيف عليه وعلى أمته من اإلحلاد واالحنراف عن . أمته إهلها وتتصل به
  .الدين

. اآليات التالية أن األمساء اليت علمها اهللا تعاىل آدم مل تكن معروفة للمالئكة متام املعرفةويتبني من 
واألمساء اليت ال يعرفها بكاملها مجيع املالئكة فردا فردا إمنا هي الصفات اإلهلية، ألن املالئكة كما 

رفون ما يؤمرون بفعله، أما ما سوى فهم يع).. ٥١:النحل (�يفْعلُونَ ما يؤمرونَ�وصفهم القرآن الكرمي 
  ذلك فأىن هلم معرفته؟

. نعم، ال يعلم الصفات اإلهلية علما كامال إال اإلنسان، وليس املالئكة من هذا العامل الكامل يف شيء
إم يعلمون من الصفات ما يتصل بنطاق عملهم فحسب، ولكل منهم عمل حمدد ال يتجاوزه، فهو 
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إن . أما اإلنسان، فكما يؤكد القرآن الكرمي، يعلم األمساء كلها. صفاتيعرف صفة واحدة أو بعض ال
إنه يصلح لالتصاف بالصفات . اإلنسان مزود بالقدرات اليت جتعله أهال ألن يتصف بتلك الصفات

ولكن املالئكة ال تصلح ألن جتمع كل تلك .. اإلهلية، فيكون رحيما وغفارا وقهارا وجبارا وشكورا
  .منهاالصفات يف واحد 

وأرى أن اآلية تتضمن هذا املعىن . ويرى بعض املفسرين أن اآلية تشري إىل معىن تعليم اللغة أو اللسان
ويبدو أن اهللا تعاىل علم آدم مبادئ اللغة اليت تأسست . أيضا، ألن اللغة ضرورية لتأسيس جمتمع متمدن

  .عليها اللغات
 تعلم �هي اللسان العريب؛ فاآلية تصرح أن آدم وبالتدبر يف معىن اآلية يتبني لنا أن تلك اللغة 

األمساء عن طريق مسمياا، مبعىن أن أساس اللغة اليت تعلمها قام على عالقة بني األمساء واملسميات، أي 
وهذه امليزة . أن كل شيء سمي بامسه بناء على خواصه، فلم تكن األمساء بدون سبب يربطها مبسمياا

ألن األمساء فيها تفيد التعرف على الشيء، ولو غرينا أمساء ..  دون سائر اللغاتخمتصة باللغة العربية
ويسمى " رويت"فمثال باللغة األردية يسمى الطعام املصنوع من الغالل . املسميات ما حدث خلل ما

ن ولك. ولو استبدلناها بأية أمساء أخرى ما كان لذلك أثر يذكر".. نان"وبالفارسية " برد"باإلجنليزية 
تدل على الصنع " خ ب ز"إذ إن مادة .. وهو اسم ذو معىن" خبز"اسم هذا الطعام يف اللغة العربية 

صنع شيئا بضرب : مسن بدون مرض أو عيب، خبز: نفخ صدره وأبرزه، خزب: فمثال بزخ. واالنتفاخ
قيقي هلذا وهذه الكلمة تصوير ح. فاخلبز شيء صنعته األيدي بسرعة، وهو أيضا منتفخ. الكفني بسرعة

  .بكلمة أخرى ما أفادت هذا املعىن" خبز"واآلن، لو استبدلنا كلمة . الطعام
. ومعناها يف العربية الذي يريب ويرتقي بالشيء من حالة أدىن إىل حالة أعلى" رب"وخذ مثال كلمة 

  .وال يتأتى هذا املفهوم باستبداهلا بكلمة أخرى
الفارسية أو " آمسان"على االرتفاع والعلو، ولكن كلمة اليت تدل " س م و"مشتقة من " مساء"مث كلمة 

  .اإلجنليزية ال تبني هذا املدلول" سكاي"
وإمنا .. �و ال أعين بذلك أن سيدنا آدم تعلم اللغة العربية بشكلها احلايل، أو أا مل تتطور بعد آدم 

  . فيما بعدأعين أن أصول تلك اللغة هي اليت تطورت وتوسعت وقامت عليها اللغة العربية
فاملراد بتعليم اللغة أن اهللا تعاىل علم آدم لغة مبنية على حكمة، إذ إا متناسقة يف ربطها بني املبىن 

أو بعبارة أخرى، إن اهللا العليم اخلبري علَّم آدم اللغة .. واملعىن، أي أن كل كلمة فيها ذات معىن تعرب عنه
ملؤسس اجلماعة اإلسالمية " منن الرمحان"راجع كتاب . (اتالعربية اليت صارت فيما بعد أما لسائر اللغ

  ).األمحدية، الذي بين فيه بالبيان الرائع كيف أن اللغة العربية هي أم األلسنة
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 التعليم الفطري الطبيعي دون التعليم احلاصل عن الوسائل �وعلم آدم األمساء�: وميكن أن يراد بقوله
.  من ناحية هذا املعىن هي خواص األشياء�األمساء�و. الحية التعلماخلارجية، فالفطرة اآلدمية مزودة بص

فنرى اإلنسان منذ عهد آدم وإىل اليوم، ال يزال عاكفا على االختراع واالكتشاف يف شىت نواحي 
وما األمساء إال تلك اخلواص والصفات الطبيعية واملنافع . الكون، وعلمه يزدهر بذلك ويتقدم كل يوم

  .شياءاليت يبتكرها لأل
ال يراد منه مجيع الصفات الظاهرة يف كل األزمان، وإمنا ما يتصل منها بعصر آدم .. �كلها�وقوله 

ومن املمكن أن تكون مستوعبة لكل الصفات، ويكون معىن اآلية يف هذه احلالة أن اهللا . من الصفات
 ،دم كان بالقوة وباإلمجالتعاىل أودع يف آدم وذريته كفاءة إلدراك كل الصفات؛ فكأن تعليم األمساء آل

 بالفعل التعليم كان وإن ..وبالتفصيل بالفعل وليس عامة وبصفة اإلدراك، على بالقدرة تزويده أي
   .� حممد وموالنا سيدنا بوجود كماله ذروة بلغ قد والتفصيل

 اللغة اليت وكذلك ليس املراد بتعليم أمساء اللغة تعليم كل أمسائها وموادها، بل املراد به تعليم مبادئ
  .تطورت فيما بعد بصورة اللغة العربية املتكاملة

ألن الضمري جلمع . على األمساء" هم"ال يعود ضمري الغائب .. �مث عرضهم على املالئكة�ويف قوله 
؛ وتبني من ذلك أن الضمري راجع إىل "كلها"مؤنثة ومؤكدة بكلمة " األمساء"وكلمة .. املذكر العاقل

 أن يكون العرض بصورة مادية، �عرضهم�وال يلزم من قوله . دون األمساء نفسها مساءاملسمين ذه األ
راجعا على " هم"فمن املمكن أن يكون بصورة كشف املظاهر املقبلة لألمساء، وخباصة إذا كان الضمري 

  .ذرية آدم يف املستقبل
لذين وهبهم اهللا آلدم بعد كما ميكن أن يكون املعروضون على املالئكة هم أولئك األعوان واألنصار ا

ويكون املعىن أن اهللا تعاىل . أن تعلم األمساء وتوىل اخلالفة، والذين كانوا مظاهر لصفات اهللا املختلفة
عرضهم على املالئكة بعد أن أمثرت فيهم تربية آدم وتعاليمه، وأصبحوا مظاهر للصفات اإلهلية، وسأل 

إن هؤالء أبناء الصالح . أيكم السابق يف البشر صادقاأخربوين عن صفات هؤالء إذا كان ر: املالئكة
أما أعداء آدم وحاسدوه فهم على عكس . والسالم، وال ميكن أن يصدر عنهم فساد أو سفك دماء

  .أولئك األوفياء، وليس آدم مسئوال عنهم
واحلق أن بعثة كل نيب كانت مقرونة بسفك دماء وهياج فنت، لكن ذلك مل يكن ناشئا عن أعمال 
األنبياء وأتباعهم، ومل يكن م رغبة يف ذلك وال يرضونه، بل كان حيدث على عكس إرادم وبسبب 

فالفساد الذي يظهر ليس من فعل األنبياء، وإمنا هم خمرجوه من صدور الفاسدين دفينا . شرور أعدائهم
  .األشراريف أعماقهم، ويكونون عامال قويا يف إخراج اخلبائث الباطنية الجتثاثها من نفوس 
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ويتبني من معاين اآلية أن اهللا تعاىل يطلع األنبياء على شيء من مواهب أتباعهم واألنبياء املبعوثني من 
فنرى جليا أن سنة اهللا مع من بعثوا بعد آدم من األنبياء أم ما زالوا ينبئون ببعثة نيب أو أنبياء . بعدهم

ع اهللا فيه الكماالت كلها فقد أخرب ببعثته كل  الذي مج�يأتون من بعدهم، أما سيدنا وموالنا حممد 
وكذلك بالنظر يف حياة األنبياء جند أم ينكشف هلم أحوال خاصة أتباعهم بصورة إمجالية، ولذلك . نيب

. نرى أنه مل خيطئ نيب قط يف اختيار أصحابه واصطفاء أنصاره، أي مل جتتمع أغلبيتهم على اخلطأ بتاتا
  .أدركوا هذه احلقيقة فكفُّوا عن معاداة اخللفاء الراشدينويا ليت إخواننا الشيعة 

يظن البعض أن تعليم الصغار يف مدارس وروضات األطفال حيث يتبع أسلوب خاص للتعليم، فال 
مما  عليم أمساء األشياء بعرضها عليهميعلمون األطفال عن طريق حفظ ما يف الكتب، بل يكون ذلك بت

أقول حيسب البعض أن هذا األسلوب من .. لى أذهام وذاكرميساعدهم على حفظها دومنا ضغط ع
. مستحدثات أوروبا، ولكن القرآن الكرمي يقدم يف هذه اآلية الوجيزة هذا األسلوب التعليمي تقدميا رائعا

إن اهللا تعاىل مل يعلم آدم حبفظ األمساء عن ظهر الغيب، بل علّمها إياه بعرض مسمياا امللموسة املشهودة 
  .ه، وتعيني خواصها بصورة عمليةعلي

عرضهم على �مث إذا جاء دور تعليم املالئكة فلم جيبهم بالكلمات فقط، بل اتبع نفس األسلوب و
إذ طريق التعليم املؤثر أن .. أي عرض عليهم األشياء بصورا األصلية، أو يف صورة كشف.. �املالئكة

فأول درس على منهاج روضة . ها ووظائفهاتعرض األشياء بأصلها أو مناذجها مع أمسائها وخواص
أو روضة آدم، فكانت .. بل كان يف اجلنة.. األطفال مل يكن يف أوروبا أو أملانيا على وجه اخلصوص

  .حيث علم اهللا تعاىل بوحيه آدم مث املالئكة. بذلك أول روضة لتعليم األطفال
اإلسالمية األمحدية يف هذا العصر، إنه ومن األمثلة احلديثة للتعليم اإلهلي ما جرى مع مؤسس احلركة 

.. مل يتعلم يف مدرسة من املدارس، ومع ذلك ملا بدأ يف تأليف الكتب باللغة العربية امتثاال ألمر اهللا تعاىل
علّمه اهللا يف ليلة واحدة أربعني ألف مادة من اللغة العربية، فقام بعدها يتحدى العلماء يف كل العامل بأن 

حتداهم مجيعا أو آحادا، ولكن مل يكن .. لكتب يف بالغتها وما حتتويه من أدق املعاينيأتوا مبثل هذه ا
ومثل هذا اإلعجاز ليس إال . ألحد أن يأيت هلا مبثيل حىت اليوم، رغم كثرة توزيعها وقتئذ يف البالد العربية

  .مثرة إلعجاز القرآن الكرمي وتصديقا له
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  :شرح الكلمات
  ".٣١راجع الشرح السابق يف آية رقم . "نربئك اللهم من السوء براءة: سبحانك

العدل؛ العلم؛ احللم؛ ما مينع من اجلهالة؛ : واحلكمة. العامل، صاحب احلكمة؛ املتقن لألمور: احلكيم
  ).األقرب(وضع الشيء يف موضعه؛ وصواب األمر وسداده : وافق للحق؛ وقيلكل كالم م

أبين حنيفة أحكموا : "منع منعا لإلصالح، من ذلك يقال للّجام حكمة، قال الشاعر: حكم
  ).املفردات(أي امنعوهم من السفاهة ".. سفهاءكم

رضون على اهللا سبحانه وتعاىل، وال  يتبني من نص ما قاله املالئكة أم مل يكونوا بسؤاهلم يعت:التفسري
.. حيتجون باستحقاقهم للخالفة، وإمنا كانوا يستفسرون عن احلاجة الداعية إىل تأسيس هذا النظام اجلديد

كان سؤاهلم استفهاما عن احلقيقة، وكان اجلواب . مع ما يضمره من خطر سفك الدماء وانتشار الفساد
لدماء والفساد بعد اخلالفة، أو بإقرار ذلك اإلمكان مع تأكيد املمكن إما بالنفي البات إلمكان سفك ا

  .أمهية هذا النظام لبين نوع اإلنسان، وإيضاح أن نفع النظام اجلديد أكثر من ضرره
إنه مل : وكان الوجه الثاين للجواب هو األصح لنظام اخلالفة اإلنسانية، وهو الذي صدر اجلواب به

 من سفك الدماء والفساد، فذلك ممكن على يد بعض اجلناة، ينف عن النظام إمكانية حدوث شيء
ولكنه صرح بأن النظام سينتج عنه شخصيات عظيمة متحلية بعديد من صفات اهللا عز وجل، ولذلك 
فال بد من خلق مثل هذه الشخصيات القادرة على إظهار الصفات اإلهلية على األرض، على الرغم من 

  .لك أنفع جدا لنظام العاملوجود الشخصيات الناقصة أيضا، فذ
  :وكان من املمكن أن يكون هذا الوجه من اجلواب على قسمني

  .أن يدعم باألدلة العقلية: األول
أن يؤيد بالدليل العلمي، فيظهر مواهب اخلليفة األول وكفاءاته بصورة واقعية، ويكشف : الثاين

وهذا ما .  أقوى تأثريا وأعظم إقناعاومثل هذا اجلواب يكون. للمالئكة وجود الكُمل من أتباع آدم
اختاره اهللا تعاىل إذ علم آدم صفاته، فأثبت باالتصاف ا أنه ال ميكن أن يظهر الصفات اإلهلية ظهورا 
كامال إال من يكون مخيرا بني اخلري والشر، فيطغى عليه احلب اإلهلي فيندفع حنو إمناء قوى اخلري يف 

  .نفسه ليتقرب إىل اهللا
ني من قول املالئكة أم قد اطمأنوا جبواب اهللا كل االطمئنان، وأم اعترفوا بأن علمهم ناقص ويتب

وحمدود بالنسبة إىل علم اإلنسان املوهوب من لدن اهللا تعاىل، وأم أقروا بأن اهللا تعاىل هو وحده العليم 
  .احلكيم الذي ال خيلو فعل من أفعاله من احلكمة الكاملة
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ن التفسري السابق هلذه اآلية أن الرد املفصل ملا جرى آلدم إمنا يهدف إىل حتديد الغاية ويتبني أيضا م
من خلق الكون وتعيني حكمته، ويرمي إىل بيان أن سبب نزول الوحي السماوي يف كل زمن إمنا هو 

ىل لتحقيق فكأن الذين يعترضون على بعثة األنبياء إمنا يعترضون على إرادة اهللا تعا. لتحقيق هذه الغاية
  .فهذا اعتراض يفند نفسه بنفسه، وليس مبانع لرتول الوحي.. غاية خلق اإلنسان

 فليس املراد منه األمر البديهي من أن علمهم مقصور �ال علم لنا إال ما علمتنا�: أما قول املالئكة
 بالقدرة عليه، على ما علمهم اهللا، وإمنا لبيان أن علمهم ال يزداد كازدياد علم اإلنسان الذي زوده اهللا

وأن ما آتاهم اهللا تعاىل من قوى ال يستطيعون ا أن يدركوا شأو اإلنسان يف علومه املتنوعة اجلامعة، أي 
أم أيقنوا بأن اإلنسان خملوق حلكمة، وأنه مكلف بعمل ال يستطيعونه، وأن خلق اإلنسان لفعلٌ حكيم 

  .فك الدماء وإثارة الفنتمن أفعال اهللا عز وجل، وإن كان بعض جنسه سببا لس
  

 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ;;;; // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( (( !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ rr rr'''' tt tt6666 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& ≅≅≅≅ èè èè%%%% rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 

ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& || ||==== øø øø‹‹‹‹ xx xxîîîî ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö öö7777 èè èè???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF õõ õõ3333 ss ss???? ∩⊂⊆∪ 

   :شرح الكلمات
  ).األقرب(أظهره : ظهر، وأبدى األمر: بدا األمر: تبدون

). األقرب(أخفاه، كتم الفرس الربو أي ضاق منخره عن نفَسه : كتم الشيَء أو احلديثَ: تكتمون
وال يكتمون اهللا (وقد قال ابن عباس يف قوله تعاىل . فحالة عجز الفرس عن إخراج نفَسه تسمى كتما

واهللا ربنا ما : (القيامة ال يدخل اجلنة إال من مل يكن مشركا قالوا) يوم(أهلا رأوا أن املشركني إذ) حديثا
  ).املفردات(فتشهد عليهم جوارحهم، فحينئذ يودون أن مل يكتموا اهللا حديثا ).. كنا مشركني

ولكن استكماال .. � مع أن املالئكة فهموا على وجه اإلمجال الغرض من خلق آدم :التفسري
اهللا تعاىل آدم ببيان كماالت اخلاصة من أمته أو نسله لكي تتبني احلقيقة عمليا بعد أن للدليل أمر 

  .اتضحت علميا
وليس املراد ذه اآلية أن حمادثة جرت بني رب العزة وبني املالئكة وآدم، بل إا تعرب عن بعض 

له العينان مسعا وطاعة، أو قالت : احلقائق بلسان احلال، حسب أساليب اللغة العربية املعروفة مثل قوهلم
فليس ضروريا أن يكون هذا احلوار قد مت فعال بني اهللا وآدم، بل ميكن .. امتأل احلوض فقال قَطْنِي: قوهلم
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أن يكون آدم قد بدأ بأمر اهللا تعاىل بيان الصفات اإلهلية اليت كان من املقدر ظهورها عن طريق نسله، 
  .وحاين الذي ميكن أن حيققه اإلنسانوهكذا انكشف للمالئكة مدى الرقي الر

كما ليس املراد من تعليم آدم أن اهللا أجلسه أمامه يعلمه، وإمنا معناه أنه تعاىل آتاه علم الصفات اإلهلية 
فلما أنبأهم �: وقوله. واللغة وخواص األشياء؛ إما بالوحي اخلفي أو بالوحي اجللي أو بكليهما

 يف بيان تلك الصفات اإلهلية اليت سوف تظهر يف أمته عامة ويف  ملّا شرع� يعين أن آدم �بأمسائهم
الكاملني منها خاصة، علم املالئكة أن ال أحد يستطيع االتصاف بالصفات اإلهلية كما يقدر اإلنسان 

  .على ذلك
فقد انكشف للجميع أن اهللا تعاىل العليم اخلبري، هو األعلم حباجات األرض ..  أما واألمر كذلك

إنه العليم مبا أودع يف املالئكة . ياا لرتول الفضل اإلهلي، وهو أعرف ملا تتطلب صفاته عز وجلومقتض
ومن اخلطأ أن يتصور أحد أن املالئكة حاولت . ظاهرة يبدوا، وباطنة ال ميكن هلم إظهارها: من القوى

ري، إذ إم ال ميلكون اإلرادة العجز والقصور الفط: إخفاء شيء عن اهللا تعاىل، وإمنا يراد بالكتمان هنا
ولكنهم يظهرون ما زودوا به من صفات، ويكتمون ما ليس بوسعهم .. واحلرية اليت يتمتع ا اإلنسان

  .من صفات
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  :شرح الكلمات
أطاعتها : وسجدت السفينة للرياح. خفض رأسه: وسجد البعري. خضع وذل؛ احنىن: سجد: اسجدوا

: وقوله تعاىل). األقرب(التذلل : والسجود. ذليلٌ؛ خاضع: فالن ساجد املنخر: يقال. ومالت مبيلها
أوالده؛ أو معناه اسجدوا ألجل خلق أمروا بالتذلل له والقيام مبصاحله ومصاحل : قيل: �اسجدوا آلدم�

  ).املفردات(أي متذللني منقادين : �ادخلوا الباب سجدا�وقوله . آدم
؛ كما تأيت رد �اسجدوا هللا� ، كقولهالالم تأيت صلة لسجد تقوية ملعىن السجود وتعديته: آلدم

ويوم عقرت : "ؤ القيس امركما قال.. الصلة وتؤدي معىن من معانيها املستقلة وهي العلّة والسببية
  .أي اسجدوا هللا بسبب خالفة آدم: �اسجدوا آلدم�فيكون معىن ".  مطييتللعذارى



 ١٧٨

استثناء : حرف استثناء، أي إخراج ما بعده من حكم ما قبله، واالستثناء يف اللغة على ضربني: إال
ال زيدا، فزيد واحد جاءين القوم إ: متصل، وهو أن يكون املستثىن منه واملستثىن من جنس واحد كقوهلم

ما جاءين القوم إال : من جنس القوم؛ واستثناء منقطع، إذا مل يكن املستثىن من جنس املستثىن منه كقوهلم
  .محار 

أبلس . قل خريه؛ يئس من رمحة اهللا؛ انكسر وحزن؛ أبلس يف عمله؛ حتري؛ سكت غما: أبلس: إبليس
 اخلري فيه، وحتري وارتبك، ويئس من رمحة اهللا، وال فإبليس هو ذلك الذي قلّ جانب. جعله يائسا: غريه

  )األقرب. (يزال مغموما
االمتناع عن : اإلباء. كرهه:أباه). املفردات(شدة االمتناع : اإلباء). األقرب(مل يرضه : أباه: أىب

  ).التاج(الشيء والكراهية له لبغضه وعدم مالءمته 
احلالة اليت خيتص : الكرب). األقرب(ا وعظم عنده رآه كبري: استكرب الشيَء. كان ذا كربياء: استكرب

واالستكبار يقال على . ا اإلنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى اإلنسان نفسه أكرب من غريه
أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له ) ٢(أن يتحرى اإلنسان ويطلب أن يصريا كبريا، ) ١: (وجهني

  ).املفردات(
. أيضا" صار"ويكون مبعىن . اقصة، ويدل عموما على حدوث الفعل يف املاضيمن األفعال الن: كان
  . كان من قبل كافرا؛ صار من الكافرين�كان من الكافرين�فمعىن 

 من احملقق أن السجود مبعىن العبادة لغري اهللا تعاىل يناقض تعاليم القرآن الكرمي، وأن املالئكة :التفسري
 ال يعين سجود التعبد �اسجدوا آلدم�ا، ولذا فإن املراد من األمر اإلهلي ال يسجدون لغري اهللا تعاىل أبد

اسجدوا هللا بسبب استخالفه آدم، ألن اهللا تعاىل قد أسس هذا النظام الرائع، فكأن اهللا : آلدم، وإمنا يعين
لظهور عز وجل حينما أثبت للمالئكة بالدليل العملي أن خالفة آدم هلا حكمتها السامية، إذ أنيط ا ا

.. الكامل لصفات اهللا تعاىل، عندئذ أمر اهللا املالئكة أن يسجدوا له عز وجل سجود محد على هذه النعمة
  .وذلك كما نرى أن عباد اهللا الشاكرين خيرون سجدا حينما تتراءى هلم مظاهر قدرة اهللا تعاىل وجربوته

 نزل عليه فضل اهللا، ألن ذلك أدعى ونظرا إىل هذا املعىن، ينبغي على املؤمن أن خير ساجدا هللا كلما
ولكن مع األسف أن كثريا من الناس بدال من أن يشكروا، يأخذهم .. إىل زيادة نزول أفضاله جل وعال

  .االستكبار عندما حيظون بنعم اهللا، وحيسبون ازدهار أعماهلم من آثار نبوغهم وبراعتهم
أي قوموا مبصاحله .. يعوه وانقادوا له يعين أط�اسجدوا آلدم�والسجود هو الطاعة أيضا، فقوله 

ومن ناحية هذا املعىن يكون املراد من األمر بالسجود أن اهللا عز وجل بعد أن شرف آدم . ومصاحل أوالده
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اليوم هو مظهر مرضاتنا يف الدنيا، فعليكم أن تساعدوه يف  باخلالفة، أمر املالئكة بطاعته، وقال إن آدم
كلف به، وتسخروا له من هذا النظام الكوين ما هو حتت إدارتكم، والذي مهمته وتعاونوه على إجناز ما 

  .  أي فاندفعوا حنو تأييد آدم والعمل على حتقيق عزائمه�فسجدوا�. أنتم حلقة من حلقاته
ىف هذا املكان وإمنا تعين " سوى" ال ترادف �إال� استثناء منقطع، و�إال إبليس�وقوله تعاىل 

  . أىبأي لكن إبليس".. لكن"
إذا كان إبليس من غري املالئكة فلماذا ذُكر معهم حينما أُمروا بالسجود : وهنا ميكن أن يتساءل أحد

  والطاعة؟ وإذا مل يكن مأمورا ومكلفا فلماذا طلب منه السجود؟
 �فَالْمدبرات أَمراً�: واجلواب عن ذلك أن املالئكة هم مدبرو أمر هذا الكون طبقا لقول اهللا تعاىل

ر إليهم عاما يشمل مجيع من فهم العلة األوىل إلدارة نظامه، ولذلك يكون األمر الصاد ،)٦:النازعات(
إن اهللا تعاىل إذا : "�قال رسول اهللا : ولقد جاء يف احلديث النبوي عن أيب هريرة قال.  من األفراديليهم

مث ينادي جربيل يف . يحبه جربيلإن اهللا أحب فالنا فأحبه، ف: أحب عبدا نادى جربيل عليه السالم
صحيح البخاري " (إن اهللا أحب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول يف األرض: السماء

فأمر . وهذا احلديث يبني تسلسل األمر اإلهلي حىت يصل إىل الناس فيما يتعلق باألمور اليت ختص البشر). 
  .ا ما صدر هلؤالء فقد مشل السلسلة كلها حىت البشرفإذ.. اهللا تعاىل للناس يبدأ باملالئكة

 بيان ملوقف إبليس من السجود آلدم، لقد أىب إبليس �أىب واستكرب وكان من الكافرين�: وقوله تعاىل
فمن مقتضيات اإلباء االمتناع عما حيطُّ .. إنه يف تقديره نظام ناقص. ألنه مل ير هذا النظام مالئما لنفسه

إن الناس يرون احلقائق مبنظار أهوائهم ومصاحلهم الشخصية، وال يروا يف ضوء .. من شأن املتأبي
نسوا عاقبتهم وأعرضوا عن مصاحل عامة .. املصاحل العامة، فإذا وجدوا فيها إضرارا مبصاحلهم العاجلة

  . الدنيا، واجتهدوا ومشروا ملعاداة احلق
قَالَ ما منعك �: إبليس عن هذا االستكبار بقولهولقد عرب . واالستكبار دافع ثان إلنكار احلق ورفضه

فزها بكونه ). ١٣:األعراف (�أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ
باع احلق الذي وهكذا فإن ات. ناري الطبع، وأن آدم طيين الطبع إذ يتشكل يف كل القوالب كالعبيد

إنه عندهم ينايف املصاحل الوطنية . يورث اإلنسان خلُق التواضع هو يف نظر أعداء احلق معرة ومنقصة
إم يتباهون بشراستهم وطبائعهم الشريرة، وحيسبون أم . ويرون أهل التواضع خونة لبالدهم.. وامللّية

.. ون مبا حيصلون عليه من إثارة الشر والفنتإم ينخدع. بعادام العدوانية قادرون على تشييد جمدهم
  .ولكن ذلك كله ال حيقق املصاحل الثابتة الدائمة
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والسبب الثالث لإلباء أن يرى املرء ما يعرض عليه كبريا ومستحيال، وقد عبر عن هذا األمر يف قوله 
نزِلَ علَينا الْمالئكَةُ أَو نرى ربنا لَقَد وقَالَ الَّذين ال يرجونَ لقَاَءنا لَوال أُ�: تعاىل على لسان الكفار

، فهم حيسبون لقاء اهللا تعاىل أمرا مستحيال فأبوا )٢٢: الفرقان (�استكْبروا في أَنفُِسهِم وعتوا عتوا كَبِرياً
  .أن يصدقوه

وكان �:  وصف اهللا له يف قولهوالسبب الرابع لإلباء أن يعتاد املرء إنكار احلقائق، ويدل على ذلك
وليت الناس حاولوا . واليوم أيضا جند أن املنكرين للحقائق يتعرضون ملثل هذه األوضاع.. �من الكافرين

إدراك تلك احلقائق متخلني عن هذه العيوب األربعة، فعرفوا أن اهللا تعاىل قد فتح هلم يف هذه األيام أبوابا 
صار اإلسالم وسائلَ عديدة، ولكن قلَّ منهم من جيرؤ على مالقاة واسعة للتقدم والرقي، وأتاح النت

ولكنهم يبذلون كل جهد . التضحيات وجها لوجه لكي حيظوا فيما بعد باحلياة اخلالدة هلم ولإلسالم
  !يا ليت قلوم انشرحت وتطهرت من الصدأ. لتحقيق املصاحل العاجلة وإن كانت مؤقتة زائلة

فقد حذره اهللا تعاىل منه صراحة، وقال له .. بكالم إبليس أمر غري معقوليرى البعض أن اخنداع آدم 
، )١١٨:طه( �فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدو لَك ولزوجِك فَال يخرِجنكُما من الْجنة فَتشقَى �:عز وجل

فَنِسي ولَم نجِد لَه �: ظن فيقولبينما ذكر ىف القرآن يف مكان آخر براءة آدم عليه السالم من هذا ال
  ؟)!١١٦:طه (�عزماً

وميكن تفسري هذا التعارض الظاهري باعتبار الشيطان الذي خدع آدم غري إبليس الذي حذر اهللا تعاىل 
. إن آدم اخندع من الشيطان ومل يعرف أنه أيضا من أعوان إبليس وأظالله، فلم يأخذ احلذر منه. آدم منه

، �إبليس�وهذا ما يؤكده القرآن، فإنه كلما ذكر الكائن الذي امتنع عن السجود مساه . طأفوقع يف اخل
. �الشيطان�  وأخرجه من اجلنة مساهوهو الذي حذر اهللا آدم منه، ولكنه كلما ذكر الذي وسوس آلدم

  .فالقرآن يقرر أن املخرج هو إبليس، واملوسوس هو الشيطان
ئكة واحملرض على الشر، والشيطان اسم عام يطلق على مجيع القوى فإبليس هو الكائن املخالف للمال

ميكن أن يطلق على إبليس نفسه، أو على غريه ممن يتبعه، أو ينوب عنه يف إغواء الناس .. الشريرة
والشيطان على عكس إبليس يطلق أيضا . وتوجيههم إىل املنكرات، وإغرائهم على مقاومة رسالة األنبياء

بيثة كما يطلق على بين البشر؛ غري أن استعماله يف املعىن األول أكثر من استعماله يف على األرواح اخل
وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا �: كما جاء يف وصف املنافقني حيث قال تعاىل.. وصف اإلنسان

كُمعواملراد بالشياطني هنا أئمة الكفر؛ كقوله تعاىل). ١٥:البقرة (�م � فوخطَانُ ييالش كُما ذَلمإِن
نِنيمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخفَال ت اَءهيلا �: ؛ وكقوله تعاىل )١٧٦:آل عمران (�أَولْنعج ككَذَلو
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خضٍ زعإِلَى ب مهضعي بوحي الْجِنسِ واإلن نياطيا شودع بِيكُلِّ نوراًللِ غُرالْقَو فاألنعام (�ر :
  .فهؤالء كلهم أهل الشر الذين يتزعمون املعارضة والتحريض عليه).. .١١٣

  :املالئكة وإبليس
هل خلق اهللا تعاىل إبليس كي يضل الناس؟ هل يريد اهللا سبحانه أن يضلل .. لقد تساءل البعض

  عباده؟
جل زود اإلنسان بالقدرة على اخلري والشر، وخلق فاهللا عز و.. الواقع أن األمر على العكس من ذلك

الفريق األول يرغِّب القلوب يف اخلريات، والفريق الثاين . معه املالئكة وأظالهلم وإبليس وأظالله أيضا
يغريها على الشرور، فالذي يليب دعوة املالئكة وأظالهلم استحق األجر، والذي ينقاد لتحريض إبليس 

والكمال اإلنساين يتطلب أن يكون اإلنسان خمريا بني هاتني احلركتني، لكي . بوأوليائه يستحق العقا
ولوال تعرضه ال الشر ملا أمكن أن . حيكم بنفسه وخيتار الطريق الذي يقبله، فيستحق بذلك النعم العليا

  .يكون مستحقا ألعلى النعم وأمثاهلا
 أحد ليس وال للشيطان أي تصرف يف أمربأنه ليس إل.. أجل، لقد أوضح القرآن الكرمي أميا إيضاح

إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم �: فهم خمريون بني اتباعه وخمالفة حتريضه، كما يقول تعاىل.. من الناس
اوِينالْغ نم كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا م٤٣:احلجر (�س(  

 ال تتأسس على دليل أو برهان، أن القرآن الكرمي يدلنا على أن حركات إبليس: وقصارى القول
واستفْزِز منِ استطَعت منهم �: كما قال تعاىل.. ولكنها تقوم على الوعد والوعيد بأمور مزخرفة كاذبة

عا يمو مهدعو الدالْأَوالِ ووي الْأَمف مارِكْهشو كجِلرو كليبِخ هِملَيع بلأَجو كتوطَانُ إِلَّا بِصيالش مهد
لذلك فال ميكن القول بأن اهللا قد عمل على أن يضل عباده خبلق إبليس، تعاىل ). ٦٥:اإلسراء (�غُروراً

إمنا كان يصح ذلك لو أنه عز وعال قد أعطى للشيطان سلطانا من عنده، لكن .. اهللا عن ذلك علوا كبريا
  . يتبع إبليس إمنا يتبعه باختياره، وهو مسئول بنفسه عما يفعلاألدلة كلها تؤيد املالئكة دون إبليس، فمن

 جعل إبليس تابعا للمالئكة، األمر الذي يدل على أن اخلري �إال إبليس�إن اهللا عز وجل يف قوله 
غالب، والشر مغلوب، وعلى أن املالئكة هم املدبرون لنظام هذا الكون، وهم منابع اخلري؛ وإبليس ما 

: وقد صرح القرآن الكرمي مرارا بأن اإلنسان مفطور على اخلري، فقال.  عن طريق اخلريهو إال االحنراف
 �*وقَد خاب من دساها * قَد أَفْلَح من زكَّاها * فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها *  ونفْسٍ وما سواها �
ان مفطور على االستعداد لقبول توجيه املالئكة، أن اإلنس.. ومعىن ذلك بلفظ آخر). ١١ إىل٨:الشمس(

وقد . وعندما يولد يكون بريئا من تدخل الشيطان، لكن بعدئذ يقتفي هو بنفسه آثار الشيطان فيهلك
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" كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه: "وضح ذلك احلديث النبوي
  ). يف أوالد املشركنيالبخاري، كتاب اجلنائز، باب ما قيل(

  

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%% uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ää ää3333 óó óó™™™™ $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 ãã ãã____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— uu uuρρρρ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ää ää.... uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### ´´ ´´‰‰‰‰ xx xxîîîî uu uu‘‘‘‘ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

$$$$ tt tt//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ nn nnοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩⊂∉∪ 

  :شرح الكلمات
  . من السورة٢٦يف اآلية  شرح الكلماتراجع : زوجك

والرغَد الكثري الواسع الذي ال يعييك من مالٍ أو ). األقرب(طاب واتسع : رغد عيشه رغدا: رغَدا
  ).التاج(ماٍء أو عيشٍ أو كأل 

  ).األقرب(أي كلوا من حيث شئتم ومىت شئتم .. تفيد ظرفية الزمان واملكان: حيث
: ظلم حقّه. فعل له الظلم: ناوظلم فال. وضع الشيء يف غري موضعه: ظلَم ظُلما. مجع ظامل: الظاملني
ظلم : األول: والظلم ثالثة). األقرب(والظلم كذلك جتاوز احلد واالعتداء على حقوق الغري . نقصه إياه

. �إن الشرك لظلم عظيم� :لذلك قال تعاىل.. الشرك والنفاقبني اإلنسان وبني اهللا، وأعظمه الكفر و
فمنهم ظامل : "م بينه وبني نفسه، وإياه قصد يف قوله تعاىلظل: والثالث. ظلم بينه وبني الناس: والثاين
من ) ٢(من يضع الشيء يف غري موضعه ويعمل عمال يف غري حمله، ) ١(فالظامل ). املفردات" (لنفسه

من يفعل ) ٥(املشرك، ) ٤(من يتجاوز احلد ويعتدي على ملك غريه، ) ٣(ينقص حقوق اآلخرين، 
  .الظلم

 اجلنة اليت دخلها آدم هي اجلنة اليت يدخلها الصاحلون بعد املوت ، أي أا جنة  قيل إن هذه:التفسري
إين جاعل يف األرض �: ألن القرآن الكرمي يقول) أوال(ولكن ذلك خطأ بالبداهة، ذلك . مساوية
د لق) وثانيا. (، فكيف يعقل أن يرسل اهللا آدم إلقامة نظامه السماوي يف األرض ويبقيه يف السماء�خليفة

ال يمسهم �: وصف اهللا تعاىل اجلنة األخروية يف سياق قصة سيدنا آدم الواردة يف سورة احلجر بقوله
جِنيرخا بِمهنم ما همو بصا نيهأُخرج من اجلنة اليت عاش فيها، �ولكن آدم ).. ٤٩:احلجر (�ف 

تصرح اآليات القرآنية أن ) وثالثا.. (ةفلم تكن جنة آدم هذه إذن جنة مساوية، وإمنا كانت جنة أرضي
فال ميكن .. الشيطان وذريته دخلوا تلك اجلنة، وملا كان دخول الشيطان وذريته يف اجلنة السماوية حماال

  .أن تكون اجلنة املشار إليها يف هذه اآلية هي جنة النعيم األخروي، وإمنا هي جنة أرضية
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كن مع زوجته أو أصحابه يف موضع ما، مث انتقل منه  كان يس�ويستنبط من اآلية أيضا أن آدم 
، فاهللا �اسكن أنت وزوجك اجلنة�، ألن كلمات اآلية تقول "اجلنة"بأمر اهللا إىل موضع آخر مساه اهللا 

  .تعاىل يوجهه ليغادر مكانه إىل مكان آخر أفضل منه
" م الذي جبلهوغرس الرب اإلله جنة من عدن شرقا، ووضع هناك آد: "وجاء يف العهد القدمي

فكأن . وأشار العهد القدمي بعد ذلك إىل أن هذه اجلنة تسقى من دجلة والفرات). ٨:٢تكوين، صح(
شهادة العهد القدمي بصدد هذه اجلنة خليط من احلقيقة وااز، وهي حتدد حدود تلك اجلنة جبوار دجلة 

 وقومه �الصواب؛ فأحوال نوح وهناك من القرائن ما جيعل شهادة العهد القدمي أقرب إىل . والفرات
وتدل البحوث العصرية واحلفريات احلديثة . بالعراق" أور" مولود يف �تتصل ذه املنطقة، وإبراهيم 

كل ذلك حيمل على الظن بأن آدم مولود يف . على أن هذه املنطقة كانت موطن أقدم حضارة إنسانية
ع من هذه املنطقة، وأا مسيت باجلنة حلسن أرض العراق، وأن اجلنة اليت ذكرت يف قصته تقع يف موض

  .نظامها الذي وضعه آدم
 عام قبل املسيح، ٣٥٠٠ترجع إىل " ووليه"و" هال"ومما يصدق ذلك أن اآلثار اليت اكتشفها الباحثان 

  ".دائرة املعارف الربيطانية، حتت كلمة أور."وبعضها أقدم من ذلك
ة أقدم بيت من بيوت اهللا، وهو الكعبة املشرفة يف مكة، وإننا حينما نرى يف غرب شبه اجلزيرة العربي

فإننا ال .. ، ويف املنطقة وقعت أقوى التطورات يف التاريخ املعلوم"أور"ويف شرقها أقدم آثار احلضارة يف 
  .نستبعد أن يكون مولد آدم أو مبدأ التطور البشري احلضاري يف هذه املنطقة

إمنا هي .. عيش واتساعه وخصوبته والرخاء يف لوازم احلياة إشارة إىل أن طيب ال�رغدا�ويف قوله 
فاآلية تشري إىل مزايا التمدن االجتماعي الذي يسبب . من مثار املدنية اليت يئ لإلنسان حياة وفرية املرافق

وهذه هي اجلنة األرضية اليت قام بنياا على .. توفري لوازم احلياة وادخارها ملواجهة احلاجات املفاجئة
  .�لتمدن االجتماعي، واليت أسسها آدم ا

ناحية التمدن واالجتماع، حتقق ألفرادها خفض .. إن األمم اليت توجه اهتمامها إىل هذه الناحية
ولقد سارت األمة املسلمة على هذا املبدأ، وطبقت تعاليم السماء بشأا يف عهدها . العيش والدعة

  .من من اجلوع والعري والفقراألول، فكان كل فرد فيها كبريا وصغريا مبأ
وال يظنن أحد أن هذا األمر من األمور الدنيوية البحتة، فاحلق أن هذا املنهج من احلياة هو الذي 

إن الفقر واحلرمان من أقوى الدواعي إىل السلب والنهب والغش، . يساعد على جناة اإلنسان من املعاصي
 هلم أسباب النجاة من الوقوع يف إمنا توفر.. سهم ومسكنهملهم وملبواألمة اليت توفر ألفرادها مجيعا مأك

نعم، قد يبدو هذا األمر ذا مظهر . حفرة املعاصي، وتبعدهم من أقوى احلوافز على العدوان والشرور
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إن من . دنيوي سياسي، ولكنه يف الواقع من صميم الدين، ويساعد على اجتثاث جذور املآمث واملعاصي
الدولية هو ذلك البون الشاسع بني األثرياء املترفني والفقراء الصقْعى الدقْعى، أسباب انتشار الرتاعات 

ولئن تأسس يف العامل نظام يهيئ لكل إنسان ما يلزمه من وسائل احلياة، فقد حسمت كل الرتاعات 
  .واخلصومات

ة اإلنسانية  إىل أن تسهيالت االنتقال واإلقامة من أهم عناصر احليا�حيث شئتما�: ويشري قوله تعاىل
املدنية الكاملة، وأنه جيب رفع القيود املفروضة على السفر واإلقامة من بعض الدول ضد دول أخرى، 

إن هذه القيود كبرية من الكبائر اليت . واليت دف ا إىل االستئثار بنعم اهللا الواسعة وحرمان الناس منها
ريات مثل أستراليا يسكنها بضعة ماليني من مثال هناك قارة عظيمة املساحة واخل. تثري احلسد والشر

  .البشر، ومينعون اآلخرين من اإلقامة فيها
قيل إن الشجرة هي شجرة القمح .. �وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني�: وعن قوله تعاىل

قال، ألن ومثل هذه املعاين مستبعدة ع. وقيل هي شجرة التمييز بني اخلري والشر. أو العنب، أو هي املرأة
فكال منها �: بل قال اهللا هلما.. فكالمها حالل..  ظاملارة القمح أو العنب ال جيعل املرءاالقتراب من شج

أما املرأة فقد أمر اهللا تعاىل آدم أن يسكن هناك مع .  أي كلوا حىت تشبعوا من طعام هذه املنطقة�رغدا
 كان هناك مثل هذه الشجرة فليس من الظلم كما أنه ليس هناك شجرة ملعرفة اخلري والشر، وإن. امرأته

أن مييز اإلنسان بني اخلري والشر، ألن التمييز بني اخلري والشر جيعل اإلنسان أشرف من احليوانات 
  .األخرى

يتبني من القرآن احلكيم أن هذه الشجرة قد تسببت يف انكشاف عورة آدم، ويف هذا دليل على أن 
فإننا مل نر على .. ة أرضية حقيقية، وإمنا هي شجرة على سبيل اازالشجرة املذكورة ليست شجرة نباتي

البسيطة شجرة يؤدي االقتراب منها أو أكل مثارها إىل كشف العورات، كما ال جند ال يف الشريعة 
ويؤكد هذا املعىن أيضا قول القرآن . اإلسالمية وال يف غريها من الشرائع السابقة شجرة حيرم أكلها شرعا

قتراب آدم وزوجته وأصحابه من تلك الشجرة سيجعلهم من الظاملني، يف حني كان من املفروض بأن ا
أن يقول القرآن بأنه سيجعلهم من اآلمثني، ألن الظلم قد ورد يف القرآن الكرمي مبعىن الشرك باهللا، أو 

 آدم إياها وأيضا لو أا كانت شجرة مادية ملموسة مرئية لكانت مقاربة. مبعىن هضم حقوق الغري
عصيانا متعمدا، وليس عن خطأ أو نسيان، لكن القرآن الكرمي ينص على أن آدم قد نسي ومل يتعمد 

  .ذلك، األمر الذي يدل على أن تلك الشجرة مل تكن مادية، بل كانت شيئا معنويا
. وهةفما هي تلك الشجرة إذن؟ لقد استعريت كلمة الشجرة يف القرآن احلكيم ملعان طيبة وملعان مكر

ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة � �... أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة�: يقول تعاىل
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بِيثَةأما . ومن ناحية هذا املعىن فإن اهللا تعاىل أمر آدم أن يتجنب شجرة املنكرات). ٢٥،٢٧:إبراهيم (�خ
 عز وجل نظام احلسنات اليت وهبت آلدم باجلنة، كذلك وصف األمور املناقضة هلذا النظام وقد شبه اهللا

بالشجرة اليت ى عن مقاربتها؛ فكأن اهللا تعاىل خيرب آدم ومن معه بأم قد أمروا باإلقامة يف جنة 
  .احلسنات هذه، باالبتعاد عن األمور املعاكسة هلا لكيال تضيع منهم تلك اجلنة

 تفهم خطأ آدم يف أمر من دقائق األمور، إذ كان من يكون من السهل جدا..  هذا املعىنءوعلى ضو
فمع أنه من املمكن أن يكون املراد بالشجرة املمنوعة كل تلك املنكرات . اليسري أن خيدعه أحد يف هذا

عين خاصة أخذ اليت ى اهللا تعاىل آدم عنها، إال أن االبتعاد عن الشجرة، يف ضوء موضوع هذه اآلية، ي
فَقُلْنا يا �: ويؤكد ذلك يف قوله تعاىل. احليطة واحلذر من إبليس وذريته، ألنه أقسم بإغواء آدم وذريته

ومما يؤيد هذا املعىن ). ١١٨:طه (�آدم إِنَّ هذَا عدو لَك ولزوجِك فَال يخرِجنكُما من الْجنة فَتشقَى
فاالمتناع عن الشجرة إذن إمنا يعين أخذ . �شجرة النسب� مبعىن �شجرة�مة أيضا استعمالنا لكل

 على إبليس استخدام لطيف �الشجرة�فإطالق تسمية . أي أصحابه وأعوانه.. احليطة من إبليس وذريته
للغاية، إذ شبه بذلك إبليس وأعوانه بشجرة حمرمة، مكتفيا بذكر جذعها الرئيس، وهو إبليس، الذي 

  . سائر األعوان والذرارييتفرع منه
و ال يغينب عن البال أن حمادثة اهللا عز وجل مع آدم مل تكن كاحملادثات اإلنسانية، بل كانت بصورة 
وحي مساوي مما يتلقاه األنبياء، وما زال الوحي السماوي حملّى بألوان من االستعارات واازات 

 مكان هو كاجلنة راحة ونعمة، ووهب له شريعة أمر اهللا تعاىل آدم بأن يقيم ىف. والتمثيالت العديدة
حتول هذه الدنيا إىل اجلنة، وأنعم عليه بزوج وأصحاب كانوا منقادين له مطيعني، حمولني هذه احلياة إىل 
جنة آمنة، فنظرا لكل هذه النعم اجلليلة، أمر اهللا عز وجل آدم وأصحابه معه باإلقامة يف تلك اجلنة؛ بينما 

 جاء ألجل �الشجرة�فاستعمال كلمة . اكسة للجنة باستخدام كلمة الشجرةاه عن صفات مع
  :وقد أشري بذلك إىل األمور التالية. �اجلنة�مناسبتها لكلمة 

  .أن أصل التعاليم اليت تلقاها آدم من ربه هو احللّ، أما التحرمي فهو ألجل الضرورة. ١
 أعداءه سوف يتحولون إىل أقلية، حبيث أن مجاعة آدم ستكون هي الغالبة واألكثر عددا، وأن. ٢

كالنسبة بني جنة كثرية األشجار .. وأعدائه من ناحية أخرى.. تكون النسبة بني آدم ومجاعته من ناحية
  .وشجرة مفردة حمدودة النطاق

  


