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

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما� �ملهد	 �

:���من �

KA

في 
حا� �لقر��

َفْأُتو�  ُقْل  �ْفَتَر�ُ�  َيُقوُلوَ�   �ْ�َ﴿
�ْسَتَطْعُتْم  َمِن  �ُعو� ْ��َ ِمْثِله  ِبُسوَ%ٍ$ 
َصاِ�ِقنيَ﴾  ُكْنُتْم   �ْ-ِ �ِهللا   �ِ��ُ ِمْن 

(�آلية:٣٩).

شر2 �لكلما/:
�لرفعُة؛  �ملنـزلُة؛   :�ُ��لسو سو%$: 
�لفضُل؛ �لشر6ُ؛ ما طا4 من �لبنا2 
�لعالمُة  �حسن؛  �لسما2  جهة   >?
�ملستقلة  �لقطعُة  �لدليل)؛   	C)

(Dألقر�)

�لتفس4:
�تعا<: ?H �لكافرين  J� يقو4 �هللا تبا
 Lلصفا� Mֲדذ HPغم حتلِّي �لقر� -
��ملز�يا - تر�هم يقولوX H? :Hمًد� 
 Hُتر[، ?]� كا .Mمن عند Mقد �فتر�
هذ�  مثل  �فتر�2  على  قا��ين  �لنا� 
فليؤّلفو�  �ملز�يا   Mֲדذ �ملتسم  �لكال� 

مثله كدليل على صدa �عو�هم.
 �لقد �ّجه �لقرHP هنا حتدًيا d يقد
حقيقته   Dستيعا� على   H��ملفسر
Cلقى  حّتى  ��ضح،  كامل  بشكل 
سيدنا �إلما� �ملهد	 ��ملسيح �ملوعو� 
� �لضو2َ على هذ� �ألمر، حني 
قائًما  ليس   HPلقر� صّرHC l حتّد	 
فحسب،  �للغو	   pإلعجا� على 
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متسم  بكال�   Hإلتيا�  >?  Mيتعد� بل 
�ملعجز�  �لقرPنية  �ملحاسن  sميع 
(�ل�tهني  �إلعجاpية  �للغة  فيها  مبا 
 ١w �لر�حانية  �خلز�ئن  �ألxدية، 

.(٢٧٠|
�لتحد	  هذ�   HC بعضهم  ظن  �قد 
 p�يع� HC ُكل من Cّلف كالًما يبا

 .Lفسو6 ميو HPبه �لقر
��لو�قع، كما Cسلفُت، HC �ملفسرين 
�لتحد	  هذ�  حقيقة  يد�كو�   d
على �لوجه �ألكمل. �ملا كاH هذ� 
Cماكن  عد�   �  ��مذكوً �ملوضو� 
�تلفة فقد َظنَّ  Lبكلما� HPمن �لقر
بعضهم خطًأ HC �لقرHP غ� مستقر 
ينقص من مطالبته   [? �لتحد	،   �
� �لوقت. فمرً� طالبهم �هذM مع مر
بأH يأتو� بكتاD مثل �لقرHP حجًما 
�ضخامة، � حتد�هم بأH يأتو� بعشر 
 HC �عاهم  �Cخً��  مثله،  من   �سو

��حد� فقط. ��يأتو� بسو
�[ HC هذ� ليس بصحيح، C لك��
]كر  قد   HPلقر�  HC �حلقيقة  �?منا 
�ملختلفة  �ألماكن   Mهذ من  كلٍّ   �

موضوًعا �تلًفا مستقًال.
﴿َفْأتو�   : �آلية   Mهذ  � قا4  فمثًال 
من  �ملر��  �ليس  مثله﴾،   �ٍ�بسو
منه  �ملر��  �?منا   ،HPلقر� (مثله) كل 
مثل �آلية �لسابقة �لذكر، ?] ليست 

�لعا�	  مبعناها  هنا   ���لسو كلمة 
�لعالمة  هنا  معناها  �?منا   ��ملشهو
�ملع� �  �لدليل كما جا2 هذ�   	C
 Hملر��: ?]� كا��شرl هذM �لكلمة، 
ما ]كرناM � �آلية �لسالفة من �Cلة 
لدنكم  من  بكال�  فأتو�  بشر  كالَ� 
يتضمن �ليًال ��حًد� كالذ	 �حتوته 

�آلية، �ليس �سة �Cلة.
هذ� �?H كل عاقل يد�J جيًد� Cنه 
ح�  يأ�   HC بشر  على  يستحيل 
من  ُ]كر  ��حد كالذ	  بدليل  �لو 
على  Cحد   �يقد  d �لذلك  قبل. 
 ��لن يقد �Pلقر� 	هذ� �لتحد �ّ�
عليه ?< يو� �لقيامة. هذ� �ال يز�4 
 HC �لو  �ليو�.   >? قائما  �لتحد	 
Cحًد� � هذ� �لزمن Cتى بكال� �مل 
�ملز�يا   Mهذ من  ��حد�  َمِزيًَّة  �لو 
�لتحد	   Hببطال العترفنا  �خلمس 
 L���لكن قد تز�4 �لسما .�Pلقر�
 �يقد  HC �لكن ال ميكن  ،����أل
 Hأل Cبًد�،  مبثله   Hإلتيا� على  Cحد 
خصوصية  من  هي  ?منا  �ملز�يا   Mهذ
يستطيع  �ال  فقط،  �إل�ي  �لكال� 

�لبشر ]لك Cبًد�.   
Cما ?]� Cخذنا كلمة (سو��) مبعناها 
فليأتونا  �آلية:  من  فاملر��   6��ملعر
 >? تصل  بشر  تأليف  من   ��بسو
مستو[ كالمنا �لذ	 ]كرناP Mنًفا. 

�لكن هذ� �ملع� ليس بقو	 كاملع� 
�أل�4، ألH �ملر�� � هذM �حلالة هو: 
فليأتو� بسو�� شاملة لكل هذM �ملز�يا 
هو:   4��أل �ملع�  بينما  �خلمس، 
فليأتو� بكال� يشمل �لو ��حد� من 

هذM �ملز�يا.
Cما �آلياL �ألخر[ �ل� تذكر هذ� 
فسو6  Cخر[   Lبكلما �لتحد	 
 ��تفس� سو لد[   lبالشر نتنا��ا 

هو�، ?H شا2 �هللا تعا<.
�قوله تعا<: ﴿���عو� من �ستطعتم 
من ��H �هللا﴾ ��p به �لتحد	 قو� 
Cنتم  تبذلو�  ال  ��ملر��:  �شد�.. 
�حدكم �جلهو� � �ا��� �لقرHP، بل 
�ْ�ُعو� pعما2كم ��ستعينو� بآ�تكم، 
 Hستفشلو Cنكم  كيف   ���نظر  �
 HC كله dيًعا، لينكشف للعا�فشًال ]
 L�2فتر�� >? Mمتو��لكتاD �لذ	 عز
 Dعلى تأليف كتا ���Xمد d تقد
�ال  pعما¢كم  �ال  Cنتم  ال  مثله، 

�Pتكم �لباطلة £يًعا.

ُبو� ِبَما َلْم ُيِحيُطو� ِبِعْلِمِه  ﴿بْل َكذَّ
 <َ َكذَّ َكَذِلَك  َتْأِ�يُلُه  َيْأِتِهْم  ا  �َلمََّ
َفاْنُظـْر  َقْبِلـِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن 
اِلِمَني﴾  �لظَّ َعاِقَبُة  َكاَ�  َكْيـَف 

(�آلية: ٤٠)
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شر2 �لكلمـا/:
 Hُبيا باملر��؛  �لظُن  �لتأ�يُل؛  تأ�يل: 
 4ََّ�C .للفظ؛ �لعاقبُة� LتمالX حدC
 Mّبر� �لكالَ�:   4�ّC �ّجعه.  �لشي2َ: 
�4َ �لر¢يا: عّبرها. ّC .Mفّسر� M��قّد

(Dألقر�)

�لتفسـ4:
 تقو4 �آلية: ال تتعجب من تر�يد 
 ،Jضد �الفتر�2  ִדمة  �ملعا�ضني 
على   �يقد ال  حينما   Hإلنسا�  Hأل
خطأ،  يظنه  فإنه  Cمٍر   Dستيعا�
�هؤالC 2يًضا حني �ستعصى عليهم 
�جد�� Pياته �الفة ملا � HPفهم �لقر
 Lعا���عندهم من علو� �مبا�¨ 

�فضوها �Cنكر�ها. HC ما لبثو�
تفس�   � �لز�شر	  �لعالمة  �قا4 
�لتكذيب   >? سا�عو�  "بل  �آلية: 
�فاجأ�M � بديهة �لسما�  HPبالقر
."MمرC يعلمو� ُكْنَه� Mيفهمو HC قبل

�قا4 �بن عطية � مع� قوله تعا< 
ا يأִדم تأ�يله﴾: هذ� �للفظ  �لـمَّ﴿
 ��Cبد ªCم  Cحد»ا:  معنيني  �تمل 
 Mعيد�يث��H �لضجة قبل HC يتحقق 

.Dبالعذ�
�?ثا�� �لّصَخب ��لضّجة ليس بدًعا 
 DC� هذ�   4�p ما  بل  هؤال2،  من 
�لكفا� جتاC Mنبيائهم، ��حلق HC هذ� 

 .Hماp عد�2 �حلق � كلC Hُهو َ�ْيَد
ال ينتظر�H �نكشا6 �حلقيقة، �?منا 

.���فضها فوً >? Hعو�يسا
 ��لو قيل: ?]� كاH ال بد من �النتظا
ح� تنكشف حقيقة بعض ما يقوله 
�ألنبيا2 فال يصح ?]Hْ �إلمياH ֲדم � 
�آلية   H?  :Dفاجلو� �عو�هم؟  بد�ية 
بد�ية   �  Hيأتو ال  ?ªم  تقو4  ال 
�عو�هم بأ�لة �بر�هني تساعد �لنا� 
تع�:  �?منا  عندئذ،  تصديقهم  على 
�م  تيسر  مبا   Hينتفعو ال  �لذين   HC
 Hمنا يولو?�من �Cلة على صدقهم، 
±ب  Cخر[  معينة   �ألمو �أل»ية 
�لتكذيب   >? يسا�عو�  Cّال  عليهم 
 H�يريد ال  كانو�   �[? �ألقل.  على 
�م  �ق  فال  �لثابتة  �حلقائق  قبو4 
�� ?< �لطعن فوً�� فيما �Cيًضا HC يبا�
�HC H يتأّنو� � �يشكوH فيه من Cمو

�ينتظر�� ح� تتجلى حقيقتها.
 Dكّذ ﴿كذلك  تعا<  قوله  �Cما 
هذ�   HC فيع�  قبلهم﴾   من  �لذين 
Cنبيائهم   Mجتا �أل�لني   DC�  Hكا

��ئًما، بأH يث��� �لضجيج عبًثا.
 Mتفس� � 	ه��لقد نقل �لقسيس 
 Hكلما�بر  aملستشر� عن  �عتر�ًضا 
 d مشركو مكة ��� ما  فيه:  يقو4 
Xمد  �عو[  حقيقَة  متاًما  يد�كو� 
�� �لضجة ضدM، فأ	 ]نب � ��Cثا

]لك؟ (تفس� �ه�	)
 Jهنا  Hبأ يفّكر   d �ه�	  �لكن 
َبْوًنا شاسًعا بني عد� �إل���J �لكامل 
 .J���إل� ]لك  ?مكانية  عد�  �بني 
?H �لقرHP ال يقوC 4بًد� بأªم كانو� 
 d مª? :4منا قا?� ،J��معد�مي �إل�
�لنية إل���J حقيقة  يسعو� ³لو| 
CمرM. فما ��مو� d يتدبر�� جيًد� فيما 
�بر�هني، بل  �ُعر� عليهم من Cمو
قائلني: ال ميكن  متعجلني  �فضوها 
فكيف  مثلنا،  لبشٍر  �هللا  يوحي   HC

�H بريئني من �ملسؤ�لية؟tُيعت

�ِمْنُهْم َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َ�ِمْنُهْم َمْن ال َ﴿
ُيْؤِمُن ِبِه َ�َ%بَُّك َ�ْعَلُم ِباْلُمْفِسِدين﴾ 

(�آلية: ٤١) 

�لتفسـ4:
�تعا<: ?H هؤال2  J� يقو4 �هللا تبا
لن   - �ملتر�ية  حالتهم  �غم   -
ُيحرمو� £يًعا من ��د[، بل سو6 
 Hهللا من بينهم َمن سيهتمو� wُيخر
�لن   ،Hفيؤمنو حالتهم   lبإصال
�لئك �ألشقيا2 C ال? Hُيحر� من �إلميا
�لذين ال يtحوH مصّرين على �لفتنة 
تعا<  �كأنه  �لنهاية.  ��لفسا� ح� 
ملا  ��ضح �قو	  �ٍ�� Jيقو4: هنا
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ُنملي �م �نعطيهم من مهلة. ?] من 
�ملمكن عقلًيا HC يؤمن مشركو مكة 
�ليس   ،Mهذ مهلتنا  منتهزين  هؤال2 
بنا2   - نعر6  بل  فحسب،  هذ� 
على علم �يقني - Cنه سو6 يؤمن 
نعذֲדم  ال  �لذلك  يقيًنا،  بعضهم 

على �لفو�، بل منهلهم ?< حني.
�ل�  �لقرPنية  �لنبو2َ�   Mهذ Cعَظَم  ما 
 HC �لو  متاما.  موعدها   � حتققت 
معا�ضتهم   �فو Cُهلكو�  مكة  Cهل 
بن  خالد  منهم   wخر ملا   �  µللن
�لوليد، �عمر� بن �لعا| �عكرمة 
�غ�هم من Cبطا4 �إلسال� �لعظا�، 

�ضي �هللا عنهم C£عني.

َعَمِلي  ِلي  َفُقْل   Mَُبو َكذَّ  �ْ-ِ�َ﴿
ا  ِممَّ َبِريـُئوَ�  َ�ْنُتْم  َعَمُلُكْم  �َلُكْم َ
َتْعَمُلوَ�﴾  ا  ِممَّ  PٌQَبِر �َ�َنا َ َ�ْعَمُل 

(�آلية:٤٢)

شر2 �لكلما/:
¶لََّص  َبَر�2ً�:  منه   َ̈ َبِر بر	2ٌ: 
َ̈ من �ملر� ُبر�2ً، �Cهل  �َسِلَم. َبِر
�ملر�  من   LCبر  :Hيقولو  pحلجا�
�شفيت  �تعافيت  نقهت  َبر�2ً: 

(Dألقر�)

�لتفسـ4:
يأمر �هللا تعا< �سوله HC ُقْل للذين 
 H�تريد كنتم   �[? يكّذبونك: 
�تكذيبµ فهذ�  	��للجاw � ?نكا
�ختالًفا  �بينكم  بي�   Hأل شأنكم، 
�ما   Hتعملو ما  بني   Hشتا� كبً��، 
 HC � حد منا �حلق��Cعمل، �لكل 
يفنِّد موقف خصمه، �لكن ±ب Cال 
يتحّو4 هذ� �الختال6 ?< خال6ٍ 
�عد�2، �يبدC كل فريق بفر� �Cيه 
�?كر�ًها. فما �مت  �tًعلى �آلخر ج
فلما]�  موقفي  على  Cُكرهكم  ال 

تسعوH إلكر�هي على موقفكم.
� هذM �آلية شرlٌ لقو4 �هللا � ما 
باملفسدين﴾   Cعلم  �بك �﴿ سبق 
£اعتكم  ��مت  ما  يقو4:  حيث 
غ� £اع� �Cعمالكم غ� Cعمالنا، 
�كل �لعاd يد�J ]لك جيًد�، فما 

 .Mإلكر����لد�عي لّلجو2 ?< �لفسا� 
�ستخد��   >? يلجأ  ?منا   Hإلنسا�  H?
�لقو� ضد �آلخر ?]� كاH هذ� �آلخر 
�حرًجا ، �لكن ما  ��يسبب له ضرً
 ����مت Cعمالنا ال تسبب لكم ضرً
نشاطاتكم   HC كما  فضيحًة،  �ال 
فما   ��� خساC  ��بنا ضرً تلحق  ال 

�لد�عي ?< �لفتنة ��لفسا�. 
Cخر[  �ينية  مسألة   wستنتا� �ميكن 
 >? Hنه �ق لإلنساC هي�من ]لك، 
 tجل��حد�� معينة HC ميا�� �لضغط 
على فر� من Cفر�� قومه �£اعته، ?]� 
�للوَ� ��لعا� على  جلب هذ� �ألخ� 
�لقاعد�   Mهذ  >? ��ستناً��  �جلميع. 
Cفر�� من  Cحيانا على  نفر�  نفسها 
بعض  � عقوبة على C غر�مة  £اعتنا 
��حلمقى  �جلها4  فيث�  Cخطائهم، 
ضجة �يقولوH بأH هذ� مبثابة عبا�� 

       ما أعَظَم هذه النبوءَة القرآنية ال� حتققت � 
موعدها متاما. ولو أن أهل مكة أُهلكوا فور معارضتهم 
للن3 � ملا خرج منهم خالد بن الوليد، وعمرو بن 
العاص وعكرمة وغ:هم من أبطال اإلسالم العظام، 

رضي اهللا عنهم أ<عني.



اجمللد الثامن عشر، العدد الرابع - جمادى الثانية ورجب ١٤٢٦ هـ - آب/ أغسطس ٢٠٠٥ م

٨

��أل�ليا2. مع HC �آلية تؤكد  ��لكبا
��لضغط   tُجل� للمر2   pو± Cنه  على 
 Hعش�ته. فلوكا�على Cفر�� £اعته 
هناJ مثًال فرٌ� من £اعتنا يقو� بقطع 
 H�� يتهاC ،لنهب����لسلب  aلطر�
� 2��C �لصال�، مما يسبب ?سا�2 ?< 
�لضغط  حقنا  فمن  ككل،  �جلماعة 
 HC ?ال  �للهم  حاله،  ليصلح  عليه 

ينشّق   �C �ألxدية،  بالدعو�   Dِّيكذ
عن £اعتنا �يكّوH له فرقة جديد�، 

عندئذ ال �ق لنا �لضغط عليه Cبًد�.
 َّHC �هو:  لآلية  Pخر  مع�   Jهنا�
Cعمالنا  بني  ��ضًحا  تبايًنا   Jهنا
�Cعمالكم، �ال يوجد بيننا �بينكم 
�جه شبه، فانتظر�� ح� تظهر  	C
�لفريقني   	ّC فنر[  �ألعما4  نتائج 

Cحسن عمًال �Cحظى قبوًال عند �هللا 
تعا<. لو كانت Cعمالنا �Cعمالكم 
 ُّ	C �جلز�  ميكن  متشاֲדة  مماثلة 
 ،Dللخر�  �مصد هو  �لفريقني 
�Cيهما مصد� للخ�؟ �لكن ما ��� 
ال تشابه بيننا �بينكم فسو6 يسهل 
 Mسبب½ �ذ Hجلز�: َمن ِمن �لقو� كا�

�ملفاسد ��ألمر��.

عن علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه قال: من نصب نفسه للناس إمامًا فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل 
تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته، قبل تأديبه بلسانه. وقيل: مؤدب نفسه ومعلمها أحق باإلجالل من 

مؤدب الناس ومعلمهم."

 وفي هذا الصياغ أنشد العرب:

غيــره الـمعلـم  الرجـل  أيهـا  يـا 
تصـف الـدواء لـذي السـقام وذي الضنـى
عقولنـا بالرشـاد  تصلـح  ونـراك 
غيهـا عـن  فانـههـا  بنفسـك  فابـدأ 
ويَهتـدي تقـول  مـا  يُقبـل  فهنـاك 
مثلـه وتأتـي  ُخلُـٍق  عـن  تنـه  ال 

التعليـُم ذا  كان  لنفسـك  هـال 
َسـقيُم وأنـت  بـه  يصـح  كيمـا 
عديــُم الرشـاد  مـن  وأنـت  أبـًدا 
حكيـُم فأنـت  عنـه  انتهـت  فـإذا 
التعليـُم وينفـع  منـك  بالقـول 
عظيـُم فعلـت  إذا  عليـك  عـار 


�	����א�����


