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 حضر� مر�� بش# �لدين �مو+ �
د
�ملصلح �ملوعو+ �

� Eخلليفة �لثا� حلضر� �ملسيح �ملوعو+ &�إلما1 �ملهد�

:Ï&B+ من

في �حا� �لقر��

(سو�B �حلجر)

مكية �هي مع �لبسملة

 مائة &ية % ستة 
كوعا�  

 .� �ملحيط  �لبحر  تفس#   �  +B&  
"هذ� �لسو�B مكية بال خال�".

 &من غر�ئب �لقدB �. �هللا تعا; قد 
 Bعتبا� على  ُيجِمعو.  �لعلما¶  جعل 
هذ� �لسو�B مكية بال خال�. فلقد 
&B+ فيها من �لقضايا &�ملسائل ما ال 
 ��6 6ال  ينبغي  تنكشف عظمته كما 

كانت �لسو�B مكية.
6بر�هيم   �Bبسو �حلجر   �Bعالقة سو
قد  �لسابقة   �Bلسو�  .�  � تكمن 
 � �لسابقني  �ألنبيا¶  بأ.  نّوهت 
بWكة  &6منا  �ملا+ية  باألسبا�  يغلبو� 
�هللا  من  عليهم  نز�   Eلذ� �لوحي 
�يًضا   � �مد  �مر  &بأ.  تعا;، 
هذ�   Àتتحد& �لطريقة.  ֲדذ�  سيتّم 
�لكامنة � كال1  �لقو�  عن   �Bلسو�
�هللا تعا; حيث WÚنا � �. �لوحي 
يستطيع  شيَ¶  ال  Áيث  خاBقة  قو� 
�الفتر�¶   .6 &جهها.   � �لوقو� 
&من  �Sّين،  باألمر  ليس  �هللا  على 
�ملستحيل �. ينجو �ملفترE من عقابه 
�. فثبت �. �لقر¨. حق، &�نه قد 
على  �لد�لة   Mبالبينا مصحوًبا  نز� 

صدقه.
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 �Bلسو� تعا; � هذ�  �هللا  �كد  لقد 
�. هذ� �لكال1 عظيم ال مثيل لـه، 
حä 6. �ملعاBضني كثً#� ما يتمنو. 
åBية  عند  حسر�  بكل  &سيتمنو. 
�اسنه: ليت لديهم مثل هذ� �لكال1 
�لعظيم! &لكنهم ال يستطيعو. قبوله 
&ال  �لشخصية،  مصاحلهم  بسبب 
�لتها&. Øر1  يدBكو. �. مثل هذ� 
�ألبد   ;6 �حلق  قبو�  من  صاحَبه 
�نز�  &قد  �ما  للعذ��.  &يعّرضه 
�. ّميحي  �لوحي فال ميكن  �هللا هذ� 
يبقى &يد&1،   .� بد  &يندثر، بل ال 
حفظه  توّلى  بنفسه  تعا;  �هللا  أل. 

ايته. فمن � يقبله فلن يضر 6ال &

نفسه.
يز�لو. يسخر&.  �لناÏ &ال    كا. 
عليهم  نز�  ما  بسبب  �نبيائهم  من 
من �لوحي، &لكنهم ال يفكر&. �. 
�Sيِّن،  باألمر  ليس  �هللا  �الفتر�¶ على 
 Âيتو; �لدفا Eأل. �هللا تعا; هو �لذ
 Eيفتر �حًد�   Âيَد فال  ��ته،  عن 
عليه، &هو �لذÚ Eص �لوحَي �حلق 
مبز�يا معينة، &يهيئ �ألسبا� لقبوله 
يقبلونه  �لذين  &يرفع   ،�Bنتشا�&
&يصدقونه من �حلالة �لدنيا 6; �·ى 

+BجاM �لكما�. 
على  نز�   Eلذ� �لوحي   .� &كما 
�ألنبيا¶ �لسابقني كا. مبثابة �لكنـز 

�لذE �نتصر&� به على �لعا� ..كذلك 
كا.  فإ��  �يًضا.  �آل.   Àسيحد
�لكنو�  ֲדذ�  يستهينو.  �ملعاBضو. 
فسو�  &شأَنهم،  �مد  يا  فَدْعهم 
 � تتو�َ.  فال  �لك،  على  يعاَقبو. 
�ملؤمنني،  على  �لكنو�  تلك  تو�يع 
يرفضها،  من   B6نذ� من  َتَملَّ  &ال 
&�Bفْع �كّف �لضر�عة &�البتها� 6; 
 Eلذ� �ألمر  هو  فهذ�  +�ئما،  Bبك 

سيمّهد لتبليغ Bسالة �هللا &نشرها.

ِبْسـِم �هللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم (١)

�ْلِكَتـا4ِ  &َيـاُ�  ِتْلَك  �لر 
�ُقـْر&9ٍ ُمِبـيـٍن (٢)َ

شر; �لكلمـا�:
�لعالمُة  &هي:  ¨ية  مفر+ها  &يا�: 

من  كال1ٍ  لكل  &يقا�  &�لدليل؛ 
¨ية  لفظي  بفصل  منفصٍل  �لقر¨. 

.(Ï&لعر� Ðتا)
 Mيا  �B= �. �جلمل �لقر¨نية ُسّميت̈ 
 .�  Ïلنا�  �Bليد نفسها،  للحكمة 
مضامني �لقر¨. مرتبة ترتيًبا كامًال، 
&كل <لة منه +ليل على صدf ما 
معاٍ.،  من  �لسابقة  �جلملة   �  +B&
�لترتيب  هذ�  مر�عا�  بد&.  &�نه 
�لقر¨نية   �Bملعا� �حد   �Bيد لن 
 Mباآليا ُسّميت  &قد  جيد.  بشكل 
كذلك أل. كل <لة قر¨نية ¨يٌة من 
 .� =Bهللا تعا;. يزعم �لنصا� Mيا¨
�لقر¨. ال يّدعي �نه معجز�، مع �. 
¨يًة  منه  <لة  كل  ّ·ى  قد  �لقر¨. 
 EتوØ �نه   ;6 مشً#�  معجز�،   E�
على معجز�M كث#�، بل 6نه بنفسه 

معجز� عظمى.
يكتب.  كَتب   Bُمصد �لكتا4: 

 وتتحدث هذه السـورة عن القوة الكامنة _ كالم اهللا 
تعاw حيث uvنا � أن الوحي قوة خارقة tيث ال شيَء 
يستطيع الوقوف _ وجهها. إن االفyاء على اهللا ليس 
باألمر اUّني، ومن املستحيل أن ينجو املفyي من عقابه �.
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يقا�: كَتب �لكتيبَة: َ<عها. &كتب 
 E� ..(Ï&لعر� Ðتا) لسقاَ¶: خَر���
سّد فَمه ëيَطِني من جلد. &ֲדذ� �ملع® 
يسّمى �لكتا� كتاًبا ألنه ُتجمع فيه 
مسائل ìتلفة، &ألنه ُيصنع بتجميع 
�أل&ë f�Bيط &غ#�. &�لكتاُ�: "ما 
ُيكتب فيه من Ôموعة �&f�B فاBغة؛ 
�لقدBُ؛  �ُحلكُم؛  �لفرÎُ؛  ُكتب؛  ما 
(�قر�  �ملكتوبة"  �لرسالُة  &�لكتا� 

.(+Bملو��
&�با.  �تضح،  �لشيُ¶:  �با.  مبني: 
(�قر�  �&ضحه  �لشيَ¶:  فال. 

(+Bملو��
 �Bكلمة (مبني) � سو M+B& لقد
هنا  &�ما  ح،  �ملوضِّ مبع®  يوسف 
�لو�ضح. &قد جا¶M كلمة  فبمع® 
(قر¨ٍ.) هنا بالتنوين تفخيًما لشأنه.

�لتفسـ@:
��6 كا.  فيما  �ملفسر&.   Àلقد حتد
&(قر¨.  (�لكتا�)  بني   fفر هنا� 
مبني)، أل. (&) �لعاطفة تر+ عموًما 

لبيا. �ملغاير� بني شيئني.
�حلق �îم &قعو� � هذ� �لنقاí عبًثا 
حيث �خذ&� (�لكتا�) مبع® Ôموعة 
تعا;  �هللا   .� مع  �ملكتوبة،   f�B&أل�
قد قصد بذكر كلمة (�لكتا�) ��6¶ 
(قر¨.) �إلشاBَ� 6; مع® خاï &هو 

�لقر¨.  Áماية  يقو1  سو�   � �نه 
�لكرمي كتابًة &حتفيًظا.. �E �نه سو� 
ُيكَتب &يد&َّ.، &سو� ُيقَر� بكثر�. 
مستهّل   � �كد  قد  تعا;  &كأنه 
بعد  �كر�   Eلذ� �لنبأ  نفَس   �Bلسو�
�لذكر  نّزلنا  قليل � قوله ﴿6ّنا ðن 
جا¶  حيث  حلافظو.﴾،  لـه  &6ّنا 
بكلم� (�لكتا�) &(قر¨.) َكصفَتِني 
كلمة  مثل  َكاْسَمِني،  ال  للقر¨. 
�مد" �ل� ُتستخد1 َعَلًما � بعض "
�خر=.  �حيا.   � &صفًة  �ألحيا.، 
يتم  سو�  بأنه  (�لكتا�)  بـ  تنّبأ 
(قر¨.)  تد&ينه &كتابته، &�خW بـ 

�نه سو� ُيقَر� بكثر�.
كتا�   E� هنا�  ليس  �نه  &�لو�قع 
·ا&E يتسم ֲדاتني �لصفتني مًعا غ# 
 ��Bلتو�  .� شك  ال  �لكرمي.  �لقر¨. 
ال  &لكن  بكثر�،  ُيقَر¶�.  &�إلجنيل 
ظهر  عن  Øفظهما   Ïلنا� من  �حد 
 Ï&ندS� �ُقلب. &�ما "�لفيد�" كتا
قليلة  لقلة  لغته غ# مفهومة 6ال  فإ. 
جّدñ، َ+عك �. Øفظه �حد عن ظهر 
قلب. 6. عد+ �Sند&S� � Ïند يبلغ 
مليو.   ٢٥٠  Hحو� �أليا1  هذ�   �
َبَلَغنا �نه يوجد بينهم  شخص، &قد 
على  قا+Bين  فقط   ïشخا� �Bبعة 
غموضه.  &توضيح  "�لفيد�"  تر<ة 
للزَّْندَ�ِفْستا.  بالنسبة  �حلا�  &نفس 

6. �لقر¨. �لكرمي هو �لوحي �لوحيد 
�لذE ُيقر� � صو�B كتا�، &ُيحفظ 
عن ظهر قلب �يًضا، &هنا� �ملاليني 
�لذين ينتفعو. منه بكال �لطريقني. 

جدير�  �خر=  مالحظة  هنا� 
بالذكر، &هي �. �لقر¨. قد ُ&صف 
&�لقر¨.)  (�لكتا�  �لصفتني  ֲדاتني 
مًعا � ¨يتني: � �آلية �ملذكو�B هنا، 
�لنمل،   �Bسو من  �لثانية  �آلية   �&
�نه  &هو  &�ضح،   fفر هنا�  &لكن 
� هذ� �آلية قدِّمت كلمة (�لكتا�) 
حصل  بينما  (�لقر¨.)،  كلمة  على 

�لعكس � سو�B �لنمل.
�B= �. سبب هذ� �لفرf هو �لتأكيد 
على �مر معني � كّل من �ملوضعني. 
6بر�َ�   �Bلسو� �Sد� � هذ�  فكا. 
من  �كثر  (قر¨ًنا)  �لوحي  هذ�  كو. 
صفة  قّد1  فلذلك  (كتاًبا)،  كونه 
(�لقر¨.)،  صفة  على  (�لكتا�) 
قبل   ô+أل� يذكر&.  �حياًنا  ألîم 
 �Bما � سو� للدBجة.  بياًنا  �ألعلى 
6بر��  هنالك  �لقصد  فكا.  �لنمل 
ر هنا� كلمة  صفة �لكتابة لذلك �خَّ
1 كلمة (�لقر¨.).        (�لكتا�) &قدَّ
&هو  6ليه  �لتنبه  ¬ب  ¨خر  �مر  &õة 
"�لكتا�  هنا  يقل   � تعا;  �هللا   .�
مبني﴾،  ﴿قر¨.  قا�  بل  �ملبني"، 
�لنمل   �Bسو �لعكَس �  �كر  بينما 
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�6 قا� ﴿تلك ¨ياM �لقر¨ِ. &كتاٍ� 
مبٍني﴾.  

له  حظَّ  ال  ممن  �لبعض  يظن  &قد 
من �سر�B �لقر¨. �. هذ� �ألسلو� 
ظن  &هذ�  &�لقافية.  للسجع  �Bجع 
باطل، �لك �نه ��6 كا. �هللا تعا; قد 
�ستخد1 هنا� كلمة (قر¨.) للسجع 
(�لكتا�)  قّدمها على كلمة  فلما�� 
خالًفا ملا فعل هنا � سو�B �حلجر؟ 
فهذ� يد� �. هنا� حكمة � تغي# 

 .Mألسلو� &�لكلما�
&ليكن معلوًما �يًضا �. كلمة (مبني) 
فقط،  �ملكانني  هذين   � تر+   �
مو�ضع  عد�   �  M+B& قد  î6ا  بل 
�خر= &عقب كلماM �خر= �يًضا، 

&6ليكم بيا. �لك: 
  جا¶M كلمة "مبني" صفًة للقر¨. 
 �Bا: هذ� �آلية من سوÍ موضعني �
�حلجر &�آلية ٧٠ من سو�B ياسني. 
 ١٢  � للكتا�  صفًة   M+B&&
موضًعا &هي: �ملائد�: ١٦، �ألنعا1: 
٦٠، يونس: ٦٢، هو+: ٧، يوسف: 
 ،٧٦&  ٢ �لنمل:   ،٣ �لشعر�¶:   ،٢
�لقصص:٣، سبأ: ٤، �لزخر�: ٣ 
�نه ال +خل   Ãيع &�لدخا.: ٣. مما 
قد   Mلكلما�  .6 بل  هنا،  للسجع 

تغ#M حلكمة ما.
هنا�   .� سبق  مما  �تضح  &قد    

كلمتا  فيهما   M+B& فقط  مكانني 
مقر&نتني  مًعا  &�لقر¨.)  (�لكتا�، 
هذين   .� شك  فال  (مبني).  بصفة 
 äح �لتدبر  منا  يتطلبا.  �ملوضعني 
 +&B& سبب  &نعلم  �حلكمَة  نفهم 
 � للكتا�  صفًة  (مبني)  كلمة 

موضع &للقر¨. � موضع ¨خر؟
&�لنمل  �حلجر   úBسو  .� علًما 
Ñتلفا. � �ملوضوÂ، فاأل&; منهما 
تذكر �ألحد�À �ل� &قعت لألنبيا¶ 
للكتابة  �منهم   � يكن   � �لذين 
Ð�&B، بل كا. �لناÏ يعتمد&. على 
 1+¨ مثل  &�ملعرفة،  للثقافة  �لذ�كر� 
�أليكة  &�صحا�   ûلو& &6بر�هيم 
&قو1 صاü عليهم �لسال1. لقد ُبعث 
¨+1 � �لفتر� �أل&; حينما � يكن 
للنا�B+ Ïية بفن �لكتابة �لذE � يكن 

 ûبعد. &كا. 6بر�هيم &لو Âقد �خُتر
مولدÍا  &كا.  �لعربية  �لقبائل  من 
عندهم  للكتابة  يكن   �&  ،fلعر��
Ð�&B �يًضا. &�صحا� �أليكة كانو� 
 ،üصا قو1  كا.  كما  عربية  قبيلة 
كب#  �هتما1  لديهم <يعا  يكن   �&
 .� �ألمثلة  هذ�  من  فثبت  بالكتابة. 
سو�B �حلجر Ñاطب عموًما �&لئك 
�ألقو�1 �لذين � يهتمو� بفن �لكتابة 
 .�  Bملقد� من  كا.  &�لذين  كث#�، 
ينتفعو� من معا�B �لقر¨. بالذ�كر� 
�كثر من �لكتابة؛ لذلك قا� �هللا هنا 
﴿قر¨. مبني﴾ ليخW �. هذ� �لوحي 
سينفع هؤال¶ بصفته (قر¨ًنا) �E ما 
ُيقر� كثً#�؛ 6ال �نه تعا; �ضا� 6; 
تأكيد�  �يًضا  (�لكتا�)  كلمة  �لك 

حلمايته Sذ� �لوحي. 

وكما أن الوحي الذي نزل على األنبياء السابقني كان 
مبثابة الكنـز الذي انتصروا به على العا| ..كذلك 
سيحدث اآلن أيًضا. فإذا كان املعارضون يستهينون 
بهـذه الكنوز فَدْعهم يا 1مد وشـأَنهم، فسـوف 
يعاَقبون على ذلك، فال تتواَن _ توزيع تلك الكنوز 
علـى املؤمنني، وال َمتَلَّ من إنـذار من يرفضها.....
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&�ما � سو�B �لنمل فقا� ﴿كتا� 
مبني﴾، ألنه قد Bّكز فيها على �كر 
�حد�À موسى &+�&+ عليهما �لسال1 
�لذيـن  6سر�ئيـل   Ãب من  &Íـا 
�لكتـابة  على  �عتمـا+هم  كـا. 

�كَثـَر منه على �لذ�كـر� 
 The Illustrated Bible Dictionary,)  
(1658-Part 3 Under; 'Writing' P. 1657

 Âتبا� يستفيد   .�  Bملقد� من  &كا. 
هؤال¶ �لرسل مما نز� على �مد � 
(قر¨ًنا)،  منه  �كثر  (كتاًبا)  بصفته 
�لنمل   �Bلتأكيد � سو� &لذلك جا¶ 
على كو. هذ� �لوحي (كتاًبا) �كثر 
�لكتا�  كلمة   1 فقدَّ (قر¨ًنا)،  منه 
مضيًفا 6ليه صفة (مبني) فقا� ﴿كتا� 

مبني﴾.
مبني  �لوحي  هذ�   .6 �لقو�  خالصة 
 &� (قر¨ًنا)  كونه  ناحية  من  سو�¶ 
كله  للعا�  نز�  �نه  &مبا  (كتاًبا)، 
فسو� تنتفع منه �ألمم كلها، سو�¶ 
على  علومها   � تعتمد  �ل�  تلك 
�لقر�¶� &�حلفظ عن ظهر قلب �& �ل� 

تعتمد على �لكتابة.
كلمة  فإ.  بّينُت   .� سبق  &كما    
�ملصحف   �  M+B& قد  ﴿مبني﴾ 
فقط،  مرتني  للقر¨.  صفًة  �لشريف 
بينما جا¶M صفًة للكتا� ١٢ مر�، 

مما يش# 6; �. هذ� �لوحي سيكو. 
 .� (كتاًبا)، مبع®  بصفته  تأثً#�  �كثَر 
معظم �لناÏ سو� ينتفعو. منه ألîم 
سيجد&نه مكتوبا، &لذلك فإنه سو� 
حتفظ  �ل�  �ألمم  بني  بكثر�  ينتشر 

�لعلو1 &�ملعا�B عن طريق �لكتابة.
كلمة   Bتكر�  �  =B�  Ãن� كما    
 �ًB6شا �لكثر�  ֲדذ�  مبني﴾  ﴿كتا� 
Bبانية للمسلمني بأ. �ملنتفعني بالكتابة 
�ملنتفعني  من  عدً+�  �كثَر  يكونو. 
يهتمو�   .� فعليهم  فقط،  بالذ�كر� 
بنشر �لتعليم فيما بينهم حä ال ُيحر1 
�هل �إلسال1 مما � �لقر¨. �لكرمي من 

.Mمنافع &بركا
تتنا&�   �Bلسو� هذ�  كانت  ملا 
�إلسال1  تعاليم  حفظ   Âموضو

كما أن� أرى _ تكرار كلمة ﴿كتاب مبني﴾ بهذه الكثرة 
إشارًة ربانية للمسلمني بأن املنتفعني بالكتابة يكونون 
أكثـَر عدًدا من املنتفعني بالذاكـرة فقط، فعليهم أن 
يهتمـوا بنشـر التعليم فيما بينهم حـ� ال ُ�رم أهل 
اإلسـالم مما _ القـرآن الكـرمي من منافـع وبركات.

هنا  �لوحي  هذ�  �هللا  &صف  فقد 
بصف� (�لكتا�) &(�لقر¨.) تأكيًد� 
حلمايته. �لك �نه من �ملستحيل 
اية 
يتم   � ما  كاملة  
اية  تعليم   E�
قد   �6 مًعا،  بالكتابة &�حلفظ  ضبطه 
�لكاتب،  يسهو  &قد  �لذ�كر�  Ñو. 
�لو�حد   ���� �جتمعا   ��6 &لكنهما 
خطأ �آلخر، فال يبقى هنا� �حتما� 
للخطأ. &لقد تيسرM للقر¨. �لكرمي 
 �6 (كتا�)،  فإنه  بنوعيها،  �حلماية 
كتابية   �Bبصو بأ&�  �&ال  ضبطه  مت 
� حيا� �لنÒ �، كما �نه (قر¨.).. 
مبع® �نه � يز� ماليني �لناÏ - منذ 
 - هذ�  يـومنا   ;6 نـز&له  بد�ية 
Øفظـونه عن ظهر قلب &يقومو. 

بتال&تـه.


