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 حضر" مر�Í بش< �لدين >مو` &$د
�ملصلح �ملوعو` �

�خلليفة �لثا� حلضر" �إلماk �ملهد� ��ملسيح �ملوعو` �

:å�}` من

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

َماَ"�ِ! ِبَغْيِر  ﴿�هللا �لَِّذ* َ
َفَع �لسَّ
َعَلى  �ْسَتَو/  ُثمَّ  َتَرْ"َنَها  َعَمٍد 
َ"�ْلَقَمَر  ْمَس  �لشَّ َر  َ"َسخَّ �ْلَعْرِ: 
ُيَدبُِّر  ُمَسمًّى  ِألََجٍل  َيْجِر*  ُكلٌّ 
َلَعلَّـُكْم  �لآلَياِ!  ُل  ُيَفصِّ �َألْمَر 
  ﴾Jَُتوِقُنـو 
بُِّكـْم َ  Mِِبِلَقـا

(�لرعد: ٣)   
 

شرO �لكلمـا!: 
�لِعما`: ما ُيسَنُد به، Lعُه  َعَمٍد: 
�ألبنية   :ُ̀ ��لعما �َعَمٌد.  ُعُمٌد 

.(Ïألقر�) لرفيعة�
بال  عمًال  كّلفُه  ر±:  سخَّ َر:  سخَّ
ال  مقهو{  �كل  َلُه.  �لـَّ ُ&جر"؛ 
َيملك لنفسه ما çّلصه من �لقهر 

.(Ïألقر�) ٌر فذلك مسخَّ
من   ١٠١ �آلية  ({�جع  يرفع: 

سو{" يوسف)
"�لعر:  "�ستو/  �لسما"�! 
"يدبر:({�جع �آلية ٤ من يونس)

�ألجل: ({�جع �آلية ١٢من سو{" 
يونس)

من   ٣٨ �آلية  ({�جع   يفّصل: 
سو{" يونس)

ª!$#“Ï%©!$#yìsùu‘ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$#Î�ö�tóÎ/7‰uΗxå$pκtΞ ÷ρt� s?(§Ν èO3“uθ tGó™$#

’ n? tãÄ¸ ö� yèø9$#(t� ¤‚ y™uρ}§ ôϑ¤±9$#t� yϑs) ø9$#uρ(@≅ ä.“Ì� øg s†9≅ y_ L{

‘wΚ|¡ •Β4ã� În/y‰ãƒt� øΒF{$#ã≅ Å_Áx� ãƒÏM≈tƒ Fψ$#Ν ä3̄=yès9Ï !$s) Î=Î/öΝ ä3În/u‘

tβθãΖÏ%θ è?∩⊂∪uθ èδuρ“Ï%©!$#£‰tΒuÚö‘F{$#Ÿ≅ yèy_ uρ$pκ� ÏùzÅ›≡uρu‘

#\�≈pκ÷Ξ r& uρ(ÏΒuρÈe≅ ä.ÏN≡t� yϑ̈V9$#Ÿ≅ yèy_$pκ� ÏùÈ÷ y`÷ρy—È÷ uΖøO$#(Å´ øóãƒ

Ÿ≅ øŠ©9$#u‘$pκ̈]9$#4¨βÎ)’ Îûy7Ï9≡sŒ;M≈tƒ Uψ5Θ öθ s) Ïj9tβρã� ©3x� tGtƒ∩⊆∪

II;;ÏËŒËŒ¢\;Ï…Ö¬∏\II;;ÏËŒËŒ¢\;Ï…Ö¬∏\

ÈtÊ’\Â;◊Œ¬’\;◊¡]�hÈtÊ’\Â;◊Œ¬’\;◊¡]�h



٥

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العدد الثاني - جمادى الثانية ورجب  ١٤٣١ هـ  - حزيران / يونيو ٢٠١٠ م

:Sلتفسـ�
 B& �آلية مبفهومني:  تفس<   ميكن 
�هللا {فع �لسما��G بغ< عمد كما 
 Bبد� {فعها   Aتعا &نه   �&  ،Bتر�
 �& {êيتها،   Bتستطيعو &عمد" 
ال  �لكنكم  بأعمد"  مرفوعة  &Èا 
�ألعمد".  هذ±  {êية   Bتستطيعو
�كال �ملعنيني صحيحاB، �لك &ننا 
بالُعر¦  �لعمو`  كلمة  &خذنا  لو 
�ألشيا�  عليه  ُترفع  ما   �&  kلعا�
�ألخر~، فال جند هنا� مثل هذ± 
�&ما   ،Gللسما�� �ملا`ية  �ألعمد" 
 �Íملجا�  Õباملع �لعمو`  &خذنا  لو 
بدليل  &B ما ترتكز عليه �ألشيا� 
�ألخر~ هو عمو`ها ëا�Íً، فنجد 
على  قائمة  �لسما�ية   kألجر��
مثل  �ملموسة  مرئية  غ<  &عمد" 
قو" �جلا�بية &� �حلركاG �ملحد`" 
 Ïألسبا� من  �غ<ها   kلألجر�
علما�  �كتشفها  مما  �ألخر~ 

�لطبيعة &� Ñ يكتشفوها بعد. 
مز�عم  من  Íعًما  تبطل  ��آلية 
كيف   Bيقولو كانو�   �C �لكفا{، 
ال  �هو  َمر�مه   ¯ >مد  ينجح 
ميلك من &سباÏ �لغلبة ��النتصا{ 
�هللا  `حض   B& سبق  �لقد  شيًئا. 
هذ± �لشبهة̄  �آلية �لسالفة عندما 

�صف �لقرBÆ بكونه حقî &� ما 
يتحقق �يتوطد حتمî، ��آلB سا� 
على بطالÈا `ليًال Æخر فقا�: ال 
شك &B �ألشيا� تقوk على {كائز 
 B& ضر�{ًيا  ليس  لكن  مالئمة، 
 Áهذ± �لركائز كلها من نو Bتكو

��حد. 
 ال شك &B �إلنساB ال يستطيع �ال 
بأعمد"  Cال  يقد{ على {فع شي� 
ما`ية حBC ð �لسقف �لبسيط ال 
&عمد"،   �&  B�}جد  Bبد� يرتفع 
�لكن �هللا بديع ¯ خلقه، فانظر�� 
كيف {فع هذ± �ألجر�k �لسما�ية 
 Bبد� ��لضخامة  �لثقل  �ائلة �
 Õباملع  �ً̀ عمو تسميته  ميكن  ما 
&عمد"   Bبد�  �& عليه،  �ملتعا{¦ 
 kألجر��  Bفإ �لك  �مع  مرئية، 
&ماكنها   ¯ ثابتة  قائمة  تز��  ال 
�ملحد`" `�B& B ¬د¡ ¯ نظامها 
 BماÍ& مر�{  {غم  فتو{   �& خلل 

سحيقة عليها. فثبت &B هنا� بوًنا 
شاسًعا بني ما يفعله �إلنساB �بني 
ما يفعله �هللا. فيجب &B تساعدكم 
 åقيا على  �لظاهر"  �ألمو{   هذ± 

�ألمو{ �لر�حانية.
 AC §اجة   Bإلنسا�  B&  kجر ال 
�لغلبة   `�}&  ��C �ملا`ية   Ïألسبا�
 ��C  Aتعا �هللا  �لكن  &حد،  على 
على   îغالب نبيه  ½عل   B&  `�}&
 Ïسبا&  AC له  حاجة  فال  &عد�ئه 
ما`ية مرئية، بل ¬قق �لغلبة بتد�ب< 
مرئية. �لكن  �&سباÏ غ<  `قيقة 
�لناå ال يصدقوB هذ± �حلقيقة Cال 
بعد ظهو{ �لنتائج، �&ما قبلها فال 
�هللا  ن»  �نتصا{   B��يعت  Bينفكو

ضرًبا من �ملستحيل.
�لكفا{  ير~  �ل¾   Ïألسبا�  BC
  � �لن»  لد~  توفُّرها   ضر�{" 
 ¯ مذكو{"  لنجاحه،   îضمان

:ãسو{" �إلسر�� كالتا

فنجـد األجـرام السـماوية قائمة علـى أعمدة غ^ 
مرئيـة وملموسـة مثـل قـوة اجلاذبيـة أو احلركات 
احملـددة لألجـرام وغ^ها مـن األسـباب األخرى مما 
اكتشـفها علمـاء الطبيعـة أو [ يكتشـفوها بعـد. 
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�ملا�  ينابيع  عند±   Bيكو  B&  (١
.kألنعا�� åليستقي منها �لنا

فيها   Gعند± ضيعا Bتكو B&  (٢
حد�ئق �بساتني �&B ¬فر خال�ا 

&Èا{� لعمر�Èا.
ملح   ¯ &عد��±  ُيهلك   B&  (٣

�لبصر.
لنصرته  ٤) &B يأó �هللا ��ملالئكة 

على �ألعد��.
٥) &B ميلك ثر��G هائلة.

 ðح خا{قة  قو"  ميلك   B&  (٦
 ،kلقو�  kما& �لسما�   AC يرتقي 
مسطو{   Ïبكتا منها  �ينـز� 
 �& �يقر&�نه،  بأيديهم  يلمسونه 
عليه &B ال يّدعي فقط بأB �هللا قد 
 óيأ B& مر± ֲדذ� شفوًيا، بل ½ب&
 .kلقو� برسالة مكتوبة منه يقر&ها 

 .(٩٤AC ٨٩Gآليا�)
 Ïهذ± �ألسبا B& يتضح مما سلف
�ل¾ يطالبوB بتوّفرها عند �لرسو� 
� هي من نوعني: &سباÏ ما`ية 
 Gلثر���� ��ألمو��  كاأل{¿ 
��لعقاÏ؛  �جلز��  �سلطة  ��مليا± 
�&سباÏ {�حانية &� &مو{ خا{قة 
�هللا  كظهو{  �لطبيعية  للنو�ميس 
 AC �صعو`±  لنصرته،  ��ملالئكة 
 Ïبكتا منها  لينـز�  �لسما� 

مسطو{. �كانو� ½د�B �لن»  � 
 Ïمن هذ± �لقو~ ��ألسبا îر�م<
ليس  &نه   Bيظنو فكانو�  بنوعيها. 
§وÍته ما ميلكه �مللو�، كما ليس 
�لن»،  عند  توّفر±  ½ب  ما  عند± 
هذ�   B&  Bيعتقد� كانو�  �لذلك 
¬ا�� {فع �لبنا� بد�B عمد �سند 

فلن ينجح ¯ هدفه.
 ¯ يكن   Ñ يسأ�:  سائل   َّÏ}ُ�
`عو~ �لن» ما يث< عجبهم، فقد 
لنا   kيقد يز��  �ال  �لتا{يخ   Bكا
�لذكر  &مثلة كث<" ألناå خاملي 
 AC �ملؤ`ية  �لوسائل  من  >ر�مني 
صا{��  �لكنهم  �حلكم،  ُسّد" 
مثًال:  خذ��   .îحكام�  îملوك
�مللك �ألفغا� "نا`{ شا±" ��حلاكم 
 ¯  "G}بونابا  Bنابليو" �لفرنسي 

�لتا{يخ �حلديث.  
��جلو�Ï: ال شك ¯ �جو` هذ± 
من حني آلخر،   Ñلعا�  ¯ �ألمثلة 
كانو�  هؤال�   B& �حلقيقة  �لكن 
منذ  ��لوسائل   G�}لقد�  Bميلكو
�لبد�ية، �لكن �لناÑ å يأֲדو� ֲדم 
�صل  �عندما  &مرهم،  بد�ية   ¯
تنبهو�  �حلكم  ُسّد"   AC هؤال� 

�تعجبو� منهم �من قد{�ִדم.
فا{�  فهنا�  �لك،  على  �عال�" 

فهؤال�   .� �لن»  بينهم �بني  بيِّن 
�غلبتهم  ملكهم  عن  &علنو�  Cمنا 
 B�` �حلكم،   AC �صلو�   B& بعد 
بأÈم  &مرهم  بد�ية   ¯ يعلنو�   B&
 Ñ  ðح بل   ،îملوك  Bسيصبحو
يفكر�� ¯ �لك، فلم يكن هنا� 
 kلقو�  Ïستغر�� يث<   Áٍ�` عندئٍذ 
 � �هللا  �لكننا جند {سو�  منهم. 
�قبل  سلًفا  �نتصا{±   عن  يعلن 
عجيًبا  شيًئا  هذ�   Bكا� &��نه، 

.Ïللعر õ><�
 B& �هو  &ك�  Æخر  فا{�  �هنا� 
 B& بعد   îملوك  Bيصبحو �لذين 
 AC  Bيلجأ� �لذكر  خاملي  كانو� 
 AC للوصو�  مالئمة  تد�ب<  �öا� 
 `�}& عندما  فمثًال  �مللك.  ُسّد" 
�مللك   Áنتز�� �ألفغا�  "نا`{شا±" 
بعض  حوله  Lع  �حلاكم،  من 
�لبد�ية، ÷ بد& ¯ قطع  �جلنو` ¯ 
�ملناطق  &مر��   kهز  ÷ �لطر�، 
�لكبا{،  �ألمر�َ�   ÷ له،  �ملجا�{" 
حð �نتزÁ �حلكم من �مللك نفسه. 
 ،"G}بونابا Bهذ� ما فعله "نابليو�
ثو{"   �& حركة   ~&} حينما  فإنه 
Cليها بسرعة �ل��،  خفيفة �صل 
 Á}Í �هكذ�  لصاحله،  ��ستغلها 
�لرعب ¯ قلوÏ {جا� �حلكومة، 
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�كسب �ال� �جلنو` له ضدها.
�لذ�  �ملشتر�  �لقاسم  هو  هذ� 
�لذين  &�لئك  جند± ¯ حيا" Lيع 
�خلمو�،  بعد  �حلكم   AC �صلو� 
سو�� جا��� قبل �لن» � &� بعد±، 
�لذلك جند &هل مكة عندما øعو� 
��لغلبة،  باالنتصا{  �لن»  `عو~ 
 Ïما هي �ألسبا :Bشرعو� يتسا�لو
كل  �لغلبة؟  لكسب  يتخذها  �ل¾ 
ما {&�± منه هو &نه � كاB ¬ّو� 
بصحبته �لصاحلة �ألجالَ¦ �لقساَ" 
 Ïقلو &ناًسا طيبني ���   Ïلقلو�
�بدًال  مسكينة،  �طبائع  {حيمة 
من &B يعّلم &تباعه بّث  �لرعب ¯ 
عليهم،   Bبالعد�� �ألعد��   Ïقلو
كاB يأمرهم بتحمل &�~ �ملعتد� 
عنه  �بالعفو  �صمت  ص�   ¯
مثل  �صاحب  �هللا.  �جه  �بتغا� 
 AC يصل B& هذ� �لتعليم ال ميكن
 ¯ يسد  بل  {&يهم-   ¯- �حلكم 
 AC �`يؤ B& ميكن Ïجهه &� با�

سد" �حلكم. 
�لصد�{   Gبذ� �لعليم  �هللا   Bكا�
ºََلدهم من  يد�{  ما  مطلعî على 
مثل هذ± �ألفكا{ ��لتساêالG �ل¾ 
فرّ̀   .îعلن ֲדا   Bيتفوهو ال  كانو� 
هذ� ال  نبينا   BC قائًال:  عليهم  �هللا 

ُيعلن  يّدعي برفع بنا� ما`� �Cمنا 
عن {فع øا� {�حانية. ÷ �علمو� 
ترفعوÈا  �ل¾  �ملا`ية  �ملبا�   B&
�ألمر،  Æخر   ¯  kتنهد باألعمد" 
 Bبد� �ملرفوعة  �لسما�  �لكن 
ماليني  منذ  هي  قائمٌة كما  عمد 
>مد،  &مر  سيتّم  هكذ�  �لسنني. 
فقد جعلنا لقياk &مر± &سباًبا خافية 
�لسما�؛  كأعمد"  &نظا{كم  عن 
�لذ�  �لتعليم   ¯ يكمن  بعُضها 
جا� به، �بعضها يتمثل ¯ عصمة 
�هللا له. فأمر± &øى من &B يعتمد 
�لظاهر"،  �ملا`ية   Ïألسبا� على 
 ù}خا هو  ما  على  قائم  هو  بل 
على   �& �لبشر،  قد{"  نطا�  عن 
غر�بة  �ال  �لسما�ية.   Ïألسبا�
¯ &مر±، ألB ما ضربنا± من مثا� 
برهاًنا  يشكل  �لفلكية   kلألجر�
على &B �لصفاG �إل�ية Cمنا تتجلى 
على هذ� �ملنو��، هكذ� ينصر �هللا 

&نبيا�± بأسباÏ غ< مرئية.
على  �ستو~   ÷﴿  Aتعا �قوله 
{فع  كما  �هللا   B&  úيع  ﴾áلعر�
�ألجر�k �لسما�ية ¯ �لعاÑ �ملا`� 
&�ًال، ÷ بد& يتجلى بصفاته بشكل 
 ¯  Bآل� سيفعل  كذلك  كامل، 
�لعاÑ �لر�حا�، �سيكمل بو�سطة 

�لر�حانية  �لسما�   � >مد  نبيه 
صفاته   åلنا� على  تتجلى  لكي 
�إلنسانية  �يعطي   õظاهر  îجتلي
 áلعر� B& كامًال.  مع �لعلم îهدي
تكميل  به   úيع  �Æقر مصطلح 
��لر�حانية،  �لطبيعية  �لنو�ميس 
من  �ملصطلح  هذ�  �سُتع<  �قد 
�مللو�   BC حيث  �ملا`�،   Ñلعا�
قر�{  عن   Bإلعال�  Bيريد� عندما 
 .áلعر� على  من  يعلنونه   kها
�نظرAC õ هذ± �لعا`" �لشائعة فقد 
�ستخدk �لقرBÆ كلمة ﴿÷ �ستو~ 
�لتجلي   Õمبع   ﴾áلعر� على 

.Aهللا تعا� Gلكامل لصفا�
 áلعر� ماهية  عن  �لسؤ��  &ما 
 kإلما� �كر±  ما   îمبدئي فجو�به 
�لكلمة  هذ±  شر�  لد~  �لر�غب 
 áُعر� قا�:"  مفر`�ته، حيث   ¯
�هللا ما ال يعلمه �لبشر على �حلقيقة 
تذهب  كما  �ليس  باالسم،  Cال 
 Bكا لو  فإنه  �لعامة.   kها�& Cليه 
ال   Aتعا له  حامًال   Bلكا كذلك 
 BC﴿ يقو�:   Aتعا >موًال،��هللا 
 B& ¿}أل�� Gهللا ميسك �لسما���
تز�ال �لئن �Íلتا BْC َ&ْمَسَكُهما من 

 .(G�`ملفر�) ﴾±حد من بعد&
�لو�قع &B �لعرá لغًة تعú: �لسقف، 
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سو�� كاB عريًشا &� مظلًة ُيستظل 
فو�  من   îمرفوع  õسرير  �& ֲדا، 
�أل{¿ بقو�ئم ُيجلس عليه. كما 
ُيكÕ بالعرá عن �لكر�مة ��ملُلك 
��لغلبة �قو�k �ألمر (�لتاù). �هذ± 
&يًضا مستقا" من �لسقف،  �ملعا� 
 ¯  kلقو� كبا{  عا`"   Bكا ألنه 
 �& Gلسو� حتت �ملظال½ B& لقدمي�

�لعر�ئش &� على �لُسر{ �ملرفوعة.
 "áلعر�" كلمة   G`}� �قد 
مبعÕ �لسقف ¯ �لقرBÆ ¯ قوله: 
عر�شها﴾  على  خا�ية  ﴿�هي 
(�لبقر":٢٦٠).  &� كانت سقو¦ 
�لبيوG قد ִדّدمت فسقطت عليها 
�جلد{�B. كما �{`G مبعÕ سرير 
�مللك ¯ قوله تعاA ﴿�{فع &بويه 
(يوسف:١٠١).   ﴾áلعر� على 
&{بع   Õملع� ֲדذ�   îيض&  `}� �قد 
مر�Ḡ  سو{" �لنمل عند �حلديث 

عن ملكة سبأ.
كما �{`G �لكلمة مبعناها �خلا  
 ¯ مرً"   ٢١ �إل�ي"   áلعر�" بـ 
من  ملزيد  �لكرمي.({�جع   BÆلقر�
من   ٤ {قم  �آلية  تفس<  �لتفصيل 

سو{" يونس).
قو�  �ملعا�   ��} ��كر صاحب 

�السم-  �كر   Bبد�- �لبعض 
على  �ستو~   ÷﴿ Aتعا قوله   Bبأ
للحكم  �ستعا{"  Cمنا هو   ﴾áلعر�
 ¯  Aتعا قوله  بدليل  ��لتدب<، 
  . �ألمر﴾  ﴿يدّبر  يونس  سو{" 
﴿يدبر   Aتعا قوله   B& ير~  فهو 
لقوله ﴿÷ �ستو~  �ألمر﴾ تفس< 

.﴾áعلى �لعر
�قد نقل بعض �ملفسرين �جلد` هذ� 
 Õعن �ألسال¦، �لكنه مع Õملع�
 ¯ "áخاطئ، ألنه قد ُ�كر "�لعر
�لشريف  ��حلديث  �لكرمي   BÆلقر�
يستحيل  §يث  �تو�تر  بكثر" 
Cال   úيع ال   áلعر�  B& نظن   B&
��لتدب<"  �حلكم   " �الستعا{" عن 

فقط ال غ<.
 Aقوله تعا AC ~فلنرجع مر" &خر
�هللا  {بكم   BC﴿ يونس  سو{"   ¯
��أل{¿   Gلسما��� خلق  �لذ� 
على  �ستو~   ÷  kيا& ستة   ¯
�لعرá يدّبر �ألمر﴾ لِنجد &B قوله 
﴿يدّبر �ألمر﴾ ميكن �عتبا{± حاًال 
 ﴾áلعر� على  �ستو~  لقوله ﴿÷ 
 áلعر� على  �ستو~  �هللا   B&  Õمبع
مدبرõ نظاk �لكوB كله، &� ميكن 
 BC﴿ لقوله   îثاني  õ�خ نعت�±   B&

�هللا  {بكم   B&  Õمبع {بكم...﴾ 
على  ��ستو~   Bلكو� خلق  �لذ� 
 ¯ هنا  &ما   .Bلكو� يدبر   áلعر�
 õ>كب فاصًال  فنجد  �لرعد  سو{" 
على  ﴿��ستو~   Aتعا قوله  بني 
تعاA ﴿يدّبر  قوله  �بني   ﴾áلعر�
�ألمر﴾ فال ميكن �عتبا{ قوله(يّدبر 
على  لالستو��   õ>تفس �ألمر) 

.áلعر�
قوله  من  �ملر�`  فليس  �باختصا{، 
 ﴾áلعر� على  �ستو~   ÷﴿ Aتعا
&B �لعرá ما`ّ� &� &نه ال �جو` 
�حلكم  عن  �ستعا{"  &نه   �& له، 
 áلعر� بل  كال،  فقط.  ��لتدب< 
�لتابع  �ملركز�   kللنظا �سٌم 
 Bهللا �لتنـزيهية �ل¾ تكو� Gلصفا
�لصفاG �لتشبيهية مبثابة حامٍل �ا 

&� كأعمد" �ا بتعب< Æخر.
�قد �كر سبحانه �تعاA �ستو��± 
عن  �حلديث  بعد   áلعر� على 
{فع �لسما��G ليش< AC &نه � 
حينما çلق øاً� �&{ضî {�حانيتني 
جتليا  صفاته  تتجلى  جديدتني 
��حد"  بصفة  يتجلى  فال  كامًال، 
صفاته  من  صفة  كل  يسّخر  بل 
 Gلصفا�  kلنظا �لتابعة  �لتشبيهية 
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 Aتعا �كأنه  �ملركز�،  �لتüيهية 
من  �خلاصة  بركاته  حينئذ   �üُي
مركز صفاته �لتüيهية لكي تظهر 
�لتابعة  �لتشبيهية   Gلصفا� Lيع 
�لذ�  �مللك   Bكامًال، شأ  õ}ظهو
على   îجالس �امة � &��مر±  يصد{ 

عرشه. 
 AC هذ�  بقوله   � �هللا  &شا{  لقد 
صفة  {سوله  لتأييد  يسّخر  ال  &نه 
��حد" فحسب، بل يسّخر Lيع 
صفاته �لتشبيهية.. &� �ل¾ يتجلى 

ֲדا على �لعبا`.
 Aهللا تعا� B& قا� �نظر�� كيف ÷
 Gِلسما��� {فعه  جانب   AC-
��لقمر  �لشمس  ��أل{َ¿- سّخر 
خلدمتكم `�منا &جر. BC ُ&جر��كم 
&جر  نظ<  ֲדم   Bتستعينو �لذين 
 ¯  B�``يتر� منكم   Bيشتكو قد 
خدمتكم، �لكن هذ± �ألجر�k ال 
تز�� منذ عصو{ سحيقة تقدk لكم 
عامل   �& تر��   B&  B�` خدماִדا 
من �خلو¦ &� �لرجا� يضبط هذ± 
�ألجر�k، �للهم Cال �لقانوB �إل�ي. 
�هللا  يسخر   B&  ¯ �لغر�بة  فما 
نفس هذ� �لقانوB من &جل نصر" 
{سوله >مد � ليسّخر كل شي� 

لتأييد±.
�ألمر  ﴿يدّبر   Aتعا قوله  &ما 
ُيفّصل �آلياGِ لعلكم بلقا� {بكم 
 Bنكم كما جتد�& úفيع ﴾Bتوقنو
يد�{  عظيًما  نظاًما >كًما   Bللكو
بد�B &عمد" مرئية لكم،  كذلك 
سو¦ يدّبر �هللا تعاA &مر {سوله 
 Gبينا  GياÆ فُير~   .� >مد 
كله   Bللكو �سيصد{  لنصرته  
{سوله،  لتأييد  �لصر¬ة  �أل��مر 
على   Bلكو�   ¯ "}� فتعمل كل 
.úليقي� Bتنالو� �إلميا ðنصرته، ح

َ"َجَعَل   Xَ
�ْألَْ َمدَّ  �لَِّذ*  ﴿َ"ُهَو 
ُكلِّ  َ"ِمْن   �
َ"َ]ْنَهاً 
َ"�ِسَي َ ِفيَها 
َ�ْ"َجْيِن  ِفيَها  َجَعَل  �لثََّمَر�ِ! 
ِفي   َّĴِ  
�لنََّهاَ �للَّْيَل  ُيْغِشي  �ْثَنْيِن 
  ﴾Jَ"َيَتَفّك_ُر  ٍ̀ ِلَقْو َآلَياٍ!  cَِلَك 

(�لرعد: ٤)

 شرO �لكلمـا!:
 :Bَملديو� مدَّ  َبَسَطُه.   :± مدَّ  : مدَّ
&مهَله. مدَّ �هللا عمر±: &طالُه. �مدَّ 
�لقوk: صا{  �لشيَ�: جذبه. �مدَّ 
 ¯� بنفسه.  �&غاثهم   õ`مد �م 
 ،õمّد �أل{¿   Gُ ْ̀ َمَد  :Bللسا�
ِمن   õ`اø�&  îتر�ب فيها   G`Íِ  ��C
�&كثَر  �ا  &عمَر   Bفيكو َغ<ها، 

 .(Ïألقر�) لز{عها îيع}
تعاA﴿مدَّ  قوله  من  فاملر�` 

�أل{¿﴾:
١) &B �هللا هو �لذ� بسط �أل{¿ 

��ّسعها. 
قشر"   `�ّÍ �لذ�  هو  �هللا   B&  (٢
 Bلتكو ��لسما`   Ïبالتر� �أل{¿ 

&كثر عمر�ًنا ��اً{�.        
�هذ� ثابت بالبحو¡ �حلديثة �ل¾ 
ö�نا &نـه ال تز�� تقـع عـلى 
قيـقة    للـغايـة    ̀G�}� ¿}أل�
من �لكو�كب �ألخر~ مما يساعد 

لقد أشـار اهللا � بقوله هذا إ+ أنه ال يسـّخر لتأييد 
رسـوله صفة واحـدة فحسـب، بل يسـّخر oيع 
صفاته التشـبيهية.. أي الq يتجلـى بها على العباد.
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.Gأل{¿ على �إلنبا�
٣) &B �هللا هو �لذ� &غا¡ &هلها 
كيال  حتصى  �ال  تقد{  ال  بنعم 

ينقرضو�.

"�سَي: �لر��سي: �جلباُ� �لثو�بُت 

.(Ïألقر�) لر��سُخ�

 :Sلتفسـ�
﴿مّد  بقوله   Aتعا �هللا  &شا{  لقد 
﴿{فع  قوله  بعد  �أل{¿﴾ 
�لسما�   B&  AC   ﴾Gلسما���
 .Bتتفاعال�  Bتتعامال ��أل{¿ 
كز�جني  تفاعلهما   B& فكما 
 Bفإ كذلك   ،ùإلنتا�  AC يؤ`� 
Cمنا  �ملا`�   Ñلعا�  ¯ �ألمو{  Lيع 
�لسما�  بني  قو�  بتفاعل  تتم 
بالضبط  هو  �هذ�  ��أل{¿. 
 îيض& فهو  �لر�حا�،   Ñلعا� حا� 
ما�   AC  �& �لسما�   AC §اجة 
�لسما�،  من   �üي �لذ�  �لوحي 
�جلاهز"  �لطبائع   �& �أل{¿   AC�
�كما  �لسما��.  �ملا�  لقبو� 
 B& تلبث  ال  �لصاحلة  �أل{¿   B&
�لتفاعل  نباִדا  ��ا{ها بعد   ùرö
مع ما� �لسما�، كذلك هو حا� 
مبثابة  فهي  �جلاهز"،  �لطبائع  هذ± 

�لر�حانية،  �لسما�   ��ÍC �أل{¿ 
بعد  خز�ئنها   Bكتما تستطيع  �ال 
�لتفاعل مع ما� �لوحي �لسما��، 
ن»   AC  Ïتنجذ  B& تلبث  ال  بل 
 AC �حلديد  قطعة   Ïجنذ�� �هللا 
�ملغناطيس. فال تتعجبو� من �نتشا{ 
 B& عو" �لن» >مد �، بل ½ب`
كيف   �C تنتشر،   Ñ  ��C تعجبو� 
 ùال ُتخر B& ميكن أل{¿ صاحلة

نباִדا {غم نز�� �ملطر عليها.
{��سي  فيها  ﴿�جعل  قا�   ÷
 ¯ جعلنا  لقد   �&  .﴾õ}اÈ&�
�أل{¿ جباًال لنّدخر فيها �ملا� ¯ 
باملا�   Ñلعا�  `�üل �جلليد،  شكل 
�لينابيع  شكل   ¯  Áنقطا�  B�`
��ألÈا{. �لو نفذG هذ± �لذخ<" 
��ألÈا{،   Bلعيو� جلّفت  �جلليدية 

�&صبحت �أل{¿ قاحلة جر`��.
�لر�حا�،   Ñلعا� حالة  هي  �هذ± 

 îعظام  Gٍشخصيا  îيض& فيه   Bفإ
 kكال َتدَّخر   �C �جلبا�  مبثابة  هي 
 Gشخصيا �هنا�   .Aتعا �هللا 
&خر~ ال تّدخر كالk �هللا، �لكنها 
&خر~  �فئة  �آلخرين.  به  تنفع 
تكوB كاأل{¿، فتر~ &هلها من 
َفهم  �جلبا�  &ما  فقط.  �ملنتفعني 
�ألنبيا�، �&ما �ألÈا{ فهم �لعلما�، 
 .åلنا� عامة  فهم  �أل{¿  �&ما 
�لر�حانية  �لر��سي  هذ±  �لوال 
جلّفت �لينابيع �لر�حانية �هلكت 

�لدنيا.
÷ قا� ﴿�من كل �لثمر�G جعل 
جعل   �& �ثنني﴾  �Íجني  فيها 
¯ �أل{¿  من كل �ر" �Íجني 

�لذكر ��ألنثى.
لقد �كر هنا �لثما{ فقط، �لكنه 
من  &خر~  &ماكن   ¯ &كد  قد 
من  جعل  قد   Aتعا &نه   BÆلقر�

فـال تتعجبوا من انتشـار دعوة النـP >مد  �، بل 
vـب أن تعجبوا إذا [ تنتشـر، إذ كيف ميكن ألرض 
صاحلـة أن ال zُـرج نباتها رغم نـزول املطر عليها.
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كل شي� �Íجني. �هذ± حقيقة 
Lيع  عن  بذكرها   BÆلقر� ينفر` 
�لدياناG. لقد عر¦ �لعرÏ قبل 
�لنخل  &شجا{   B&  BÆلقر� نز�� 
�لذكر ��ألنثى، �لكنهم   Bجا�Í
Ñ يعرفو� &كثر من هذ�. �كانت 
عن  عاجز"  حينئذ   Ñلعا� عقو� 
فهم هذ± �حلقيقة �لقرÆنية. �لكن 
نز��ا  على   îقرن  ١٣ مر�{  بعد 
�حلديثة   kلعلو� &كدִדا   BÆلقر�  ¯
 ¯ �لعلما�  توصل  حيث   ،kليو�
 ðح شي�  كل   B&  AC §وثهم 
�لذكر   Bجا�Í  G�`جلما�  G�}�

��ألنثى.     
ليبني  �ملثا�  هذ�  �هللا   Ïقد ضر�
&نه كما خلق كل شي� �Íجني، 
�إلنسا�  للعقل  جعل  كذلك 
 �üي  Ñ فما  �لوحي.  هو  �Íًجا 
عليه نو{ من �حي �هللا لن تتيسر 
 ùنتا هي  �ل¾  �حلقيقة  �ملعرفة  له 
تفاعل �لعقل ��لوحي. كما يؤكد 
بذلك &يضî &نه ��C �متزù �لعقل 
�لسليم �ما� �لوحي �لسما�� فال 
تستطيع قو" من �لقو~ منعهما من 
Cنتاù �لثما{. �كما &نه كاB من 
�ملستحيل &B تتيسر للناå معرفة 

�هللا حقî بد�B ما نز� على >مد 
� من �حي øا��، كذلك من 
�لسليمة  �لعقو�  متتنع   B& �ملحا� 
ُعر¿  ما   ��C تعليمه  قبو�  عن 

عليها عرضî سليمî صحيًحا.
�لليَل  ﴿ُيغشي  قوله   ¯ �سا� 
�نتشا{  على  Æخر  `ليًال  �لنهاَ{﴾ 
ال  فقا�:  �لكرمي،   BÆلقر� {سالة 
çيم حو� >مد  مبا  &حد  çدعّن 
�نتشا{  فيستبعد  حالك   kظال من 

وقد ضرب اهللا هذا املثال ليبني أنه كما خلق كل شيء 
زوجني، كذلك جعل للعقل اإلنسا~ زوًجا هو الوحي. 
فما [ ينزل عليه نور من وحي اهللا لن تتيسـر له 
املعرفة احلقيقة الq هي نتاج تفاعل العقل والوحي. 

�هللا  ألمر  خاضعة  تابعة  �لكنها 
�إل�ية  �لقو�نني  �فق   óتأ�  ،Aتعا
 îشعاع B& Bي. &ال تر��C بقضا��
��حدõ من �لشمس يهتك حجب 
�لسحاÏ �لد�كن �لظالk. كذلك 
سيحد¡ �آلBّC �C ،B �هللا تعاA ال 
�حد±  �لنو{  على   Bلسلطا� ميلك 
بل على �لظالk &يضî، فلو شـا� 
ال  تز��  فسو¦  �لظلمة  �ÍCلة 

>الة.

 Bجتد� &نكم  فكما  تعليمه. 
 Ñلعا�  ¯ �لسائد"   Gلظلما�  Bآل�
�لر�حا�، كذلك تكوB �حلا� ¯ 
 óلكن �هللا يأ� ،îملا`� &يض� Ñلعا�
بالنها{ من �لليل �ملظلم نفسه. فلو 
كانت ظاهر" �لظلماG �لر�حانية 
ظاهر" حر" &� خا{جة عن نطا� 
�ÍCلتها،  لتعّذ{  �إل�ية  �لنو�ميس 

 kلقو  Gٍآليا �لك   ¯  BC﴿
 Bلذين ُيعملو� B& �& ﴾Bيتفكر�
من   Áالنتفا�  Bيستطيعو �لفكَر 
 Bينتفعو ÈCم  بل  �ألمثلة،  هذ± 
 B& Cال   Bيأَبو �لذين  &ما  فعًال، 
يصبحو� حـطب جهنـم فليس 
 B�` ألبـد�� Bال �حلـرماC م�

{يـب.


