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شر@ �لكلما1: 
فهو  خَر�،  َبْكًما:  يبَكم  بِكم  �بكُم: 

.(vألقر
�بَكُم (
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لثقيُل  
ملصيبُة؛   : 
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)

ملالُك؛ 
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 :Bمو

ملحبُّ  
ملنعُم؛  ؛  ُّvلر
 
لو¤ُّ؛  
حلليُف؛ 

.(vألقر
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)
.(vألقر

لطريق ( :c
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:Cلتفســ�
 vبضر قبل  من   yتعا 
هللا  بّين  لقد   
 #

ملثا� 
لسالف �� 
لذ2 يتمتع بكفا[

ستغالnا  على  يقد*  'ال   ،#
'قد*
 B9فوجو 
آلخرين،  سلطة  حتت  لكونه 

هللا   9
U قد  
آل� ' سو
[؛  عدمه   '�
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ملع©   
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ليس هو بقا9* على فعل �2 خg ح» 
يستطيع  ال  كما   ،Bبيد 
آلخرين  ينفع 

لكالW �يًضا ح» ينفعهم بلسانه بالوعظ 

لنصح على 
ألقل، 'بالتا¤ صا* عبًئا '
بشي[   Bيأمر ال  ألنه   ،Bسيد على  ثقيًال 
-ال 'هو يفشل 7 -جناBU؛ 'على 
لنقيض 
يأمر  
لسيد   
هذ لد!  Zخر  عبد   pهنا
كما   ،Bسيد 
مر '� 'فق  بالعد�  
لناَ� 
-ليه،  يعهدها  مهمة  كل   Uبإجنا  Bيسّر

لعبد �فضل من 
أل'�  
فال شك �� هذ
ميكن  'ال  شاسع،  بو�  'بينهما   ،gبكث

�� يعاملهما سيدªا معاملة '
حد<.

آلية �يًضا تعقد مقا*نة بني 
لن®  Bهذ  
� 'بني طائفة من 
لكفا*، حيث يقو� 

ملعاصي  ُبكًما أل�  لقد صرمت  nم:  
هللا 
ُترتكب   �
تز 'ال  كانت  �نو
عها  بكل 
�ماW �عينكم، فكا� 
لقوW يشركو� باهللا 
تعاy، 'يعرضو� صفاته عرًضا مشوًَّها، 
'مع �لك لزمتم 
لصمت، 'o ينxِ منكم 

إلسا[< ' pلشر
�حد لينهى هؤال[ عن 
nم  يتصدَّ   o' 
حلق؛  موالهم  
هللا   y-
 Bحلق 9فاًعا عن سيد
منكم �حد بقو� 
سبحانه 'تعاy -ال fمد �. فإ�
 كنتم 
 k'باملعر 
لنا�  �مر   7 فشلتم  قد 
 

لعد� فكا� من '
جبكم �� تتمسكو'

ألقل،  على  
لعد� '  gباخل بأنفسكم 
'تعلنو
 من خال� �عمالكم 
حلسنة عن 
 
�-'  .vلعيو
 من  'بر
[ته  
هللا  سبوحية 
كنتم غg قا9*ين على �ي 
آلخرين عن 


لشرp فكا� من '
جبكم �� تنتهو
 عنه 
بأنفسكم، 'لكنكم o تفعلو
 �لك �يًضا. 
'لَنَدlْ �مَر 
لدين جانًبا، فيا ليتكم تقدمتم 

ملجا� 
لدنيو2 بشكل ملحو¯ طاملا  7

لدنيا؛  
حليا<   lمبتا فقط  مهتمني  كنتم 
عوًنا   
تكونو  �� من  بدًال  'لكنكم 
عليهم؛  ثقيًال  عبًئا  �صبحتم  لآلخرين 
يأمر   - 
لنقيض  على   -  
fمًد 'لكن 

لنا� بالعد� '
ملعر'k، كما هو بنفسه 
�نه   2� 
ملستقيم..   c

لصر على  سائر 
 hمتوxحي. فهال �خ
كامل من �يع 
لنو

َمن �حقُّ بنصرتنا، �نتم �W هو؟

خلالصة �� 
هللا تعاy قد عقد 7 هاتني '  

آليتني مقا*نًة بني 
لن® � 'طائفتني من 
 
كانو منهم   y'أل
 فالطائفة  
لكفا*؛ 
عبيًد
 للتقاليد '
أل'هاW.. كانو
 يريد'� 

لقياW بأعما� 
خلg 'لكنهم o يفعلوها 

ألخر!  
لطائفة  �ما   .Wلقو
 من  خوًفا 
منهم فإ�ا كانت �سg< 7 قبضة 
لتقاليد 

أل'هاW، كما كانت كفا[
ִדم 
لطبيعية '
لفعل 
خلg قد صا*# ممسوخة مطموسة 
 

خلg 'لو حتر*' 
لد*جة ��م لن يفعلو
 
من قيو9 
لتقاليد '
أل'هاW. لقد صا*'
عبًئا على 
هللا تعاy، -� يسبب 'جو9ُهم 


إلسا[َ< -y سبوحية 
هللا 'قد'سيته.
 gغ ألحد   
عبًد ليس   �  
fمًد 'لكن 

هللا تعاy، كما �نه قد سّخر كلَّ ما ُ�'´َ 
من قد*
# 'كفا[
# 7 نفع 
إلنسانية، 
خا*قة  *'حانية  مبلكا#  مز'9َّ  -نه   µ

 ،Xألخال
 W*لتحلي مبكا
 تساعدB على 
فهل،  
nد!.   y- 
آلخرين  يدعو  كما 
يا ُتر!، سيقع 
خليا* 
إلnي على 
لذ2 

لذ2 يعمل ' ،9

لكفا[< '
الستعد Bعند

لذ2  على   W� 
هللا،  9ين  لنصر<   
جاهًد
يهد*ها  'لكنه   ،#

لقد*  Bهذ ميلك 

ستغالnا 7  قا9* على   gسًد! ألنه غ
 Wما� 
لصمو9  يستطيع  -� ال  
هللا،  سبيل 
تقاليد 
لقوW، �' �نه ال ميلك �2 كفا[< 

لتقاليد  قيو9  من  حر  هو  'ال  �صًال، 


لطقو�.'

�َما َ  Gِ�َْْأل��َ  1ِ��َماَ �لسَّ َغْيُب  �ِهللا َ﴿
ُهَو   �ْ�َ �ْلَبَصِر  َكَلْمِح  Oِالَّ  اَعِة  �لسَّ َ�ْمُر 
َقِديٌر﴾  َشْيٍ%  ُكلِّ  َعَلى  �هللا   َّSOِ َ�ْقَرُ� 

(٧٨)

شر@ �لكلما1: 
�لساعة: *
جع شر¹ 
آلية *قم ٦٢.

يلَمح  
لبصُر  َمَح  لـَ �لبصر:  لTْمح 

لرجُل  َملح  
لشي[.   y- 
متّد  لºْمًحا: 

لشيَ[: �بصرB بنظر خفيف �' 
ختلس 
-ليه  بالبصر: صوَّبه  
لشيَ[  'َملح  
لنظَر. 

.(vألقر
)
شيًئا:  يشا[   B]شا شا[.  مصدُ*  شي%: 

لشيُ[:  .B* 
B9. 'شا[ 
هللا 
لشيَ[: قدَّ*�
'هو  عنه.  'ُيخَبر  ُيعَلم   �� يصح  ما 

ملؤنث، ' 
ملذكر  على  ُيطَلق  ر  مذكَّ
'يقع على 
لو
جب 
ملمكن. �ُعه �شيا[ 
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.(vألقر
)

 :Cلتفســ�
يقو� 
هللا تعاy هنا: لقد عرفتم �يها 

لكافر'� �� �هل 
لسو[ ال ميكن �� 
يعاَملو
 مبثل ما يعاَمل به �هل 
لصال¹، 

آل� نكشف لكم - :ن 
لذين نعلم '

أل*�- سرًّ
 Zخر ' #

لسما' *
�سر
ينبغي �� تستوعبوB جيًد
 �ال 'هو �� 
ساعة هالكهم قريبة، بل ستحل بكم 

7 ملح 
لبصر �' �قرv من �لك.
'ملا كا� من 
ملمكن 
لقو� �� معرفة 

لغيب ال تع� بالضر'*< �� صاِحَب 

لغيب قا9ٌ* على �� يأ´ بالنتائج كما 
يريد، لذلك ختم 
هللا 
آلية بقوله ﴿-� 

هللا على كل شي[ قدير﴾.. �2 �ننا 
منلك  بل  فحسب،  
لغيب  نعلم  ال 
 ¼
�حد صياغة  على  كلها  
لقد*< 


ملستقبل كما نريد. 
سيأ´  �نه   y- -ميا[<  
آلية   7'  ،
هذ

لبعض  فيه  
لنا� Uما� سيزعم  على 
يكن   o  � fمد   ]
�عد  pهال بأ� 
 k'ال صدفًة �' نتيجًة طبيعية للظر-
 
يقللو لكي  '�لك  حينئذ،  
لسائد< 

حلا9¼. 'بالفعل فإ�  
من عظمة هذ

ملسيحيني 7 
لعصر 
حلديث  vلكّتا

مناهضي   pهال بأ�   
gًكث ير99'� 
'ليس  عا9يًّا  طبيعيًّا   
�مًر كا�  fمد 

لغيب  oمبعجز<. فانظْر كيف �� عا


لذ2 �نز� 
لقر�Z قد *9 عليهم هنا 
 � بإعالنه  
آلية  بد�  حيث  سلًفا 
نّبأ   µ 
لغيب،   oعا هو  منـّزnا   ��

لكفا*، µ ختم 
آلية  pهال v
باقتر
مؤكًد
 �� 9ما*هم لن يكو� صدفًة، 
بل :ن 
لذين سوk نفعل هذ
 بقد*تنا 


لغالبة 'مبا يفوX طاقا# 
لبشر.  
حني  به   ¤َ9�ُ قد  
لنبأ   
هذ  �� علًما 
للمسلمني  مكة  �هل  تعذيب  كا� 
ال  
ملسلمو�  'كا�   ،Bشد� على 
ميلكو� حيلة 'ال يهتد'� سبيًال -ال �� 
يهاجر'
. فانظر كيف �� �هل 
ملدينة 
نز'�  قبل  منهم  ُيسِلم   o 
لذين   -
 7 

لنبأ -ال بضعة �فر
9 - 9خلو 
هذ
 �� كيف  
نظْر   µ ��عني؛   Wإلسال


لكفا* �*غمو
 fمًد
 *سو� 
هللا � 
�نه  
ملدينة، 7 حني   y- 
nجر<  على 
مكة،  يغا9*   ��  7 يرغب  يكن   o

لكفا*  قر*   �� بعد  -ال  تركها  'ما 

لليلة  لقد خر½ منها 7  
غتياله، بل 
بيته؛  فيهما   
حاصر' 
للتني  
لساعة '
'كأنه � قد �قاW بذلك 
حلجة على 
 

لكفا* بأن� ال �*يد 
خلر'½ من هذ
مناًصا   ¤  
تتركو  o 'لكنكم  
لبلد، 
منها  �خر½   h- فها  �تركها،   �� -ال 

نظر كيف �� 
لكفا*  µ .غم �نفي*

لن®  يألو
 جهًد
 7 كسر شوكة   o
9
9 قو< -y قوته U
� باملدينة، 'لكنه 

لكفا*  9مِّر   ��  y- مذهلة  بسرعة 

�ائيًّا. 
 

لذ2 ميكن �� يسمي هذ  
  من �
 k'للظر طبيعية  نتيجًة   '� صدفًة، 

لسائد< حينئذ، 'ال سيما بعد �� مت 
 vللكّتا ميكن  هالكهم؟  عن  
لتنبؤ 
fمد   lتبا� بأ�   
ُيثبتو  �� 
ملسيحيني 
 '� 
لُفرِ�  كسر!   
ها�و حني   �
كل  
طو*ية xم- كانت   Wِ'لر
 قيصَر 

:طاc، 'كا� جنم ' �
'U 7 منهما

*تفاl؛ ' صعو9   7 
ملسلمني  9'لة 
كيف  هنا:   �

لسؤ ليس  'لكن 
 '� 
إلير
نية  
حلكومة  حالة  كانت 
هجم  حني  
ملسلمني   ]
U- 
لر'مية 
 :�

لسؤ '-منا  fمد،   lتبا� عليهما 
�2 قو< كا� ميلكها fمد *سو� 
هللا 
 B*بانتصا نّبأ  مكة حني   7 'هو   �
 yهللا تعا
'هزمية مناهضيه؟ '-�
 كا� 
هو 
لذ2 منحه 
لقو< 
لb قلبت حكم 
جهة،  من  لصاحله  
لعربية  
جلزير< 
'قيصر  كسر!  بعر'¾  '�طاحت 
من جهة �خر!، �فليس هذ
 مبعجز<؟ 

لذ2  فما  معجز<   
هذ يكن   o  
�-'

يسمَّى معجز< -��؟! 
 ¤9�ُ قد  
لنبأ   
هذ  �� معلوًما  'ليكن 
 �'� 
ملكية، '��  
لفتر<  
خر '� به 7 
 7 كا�  
ملسلمو�  حققه  
نتصا* 
بعد حو
¤ سنتني  معركة بد*.. �2 
'نصف 
لسنة �' ثال¼، 'قد ُفتحت 

لنبأ بعشر سنني، 'لكن  
مكة بعد هذ
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كلما# 
لنبأ تقو� -� 
لفتح سيتم 7 
ملح 
لبصر �' هو �قرv؛ مما يوّضح �� 
تؤخذ Àرفيتها،  
لتعابg ال   Bمثل هذ
-ال  ֲדا  يقصد  ال  
لكرمي   �Zلقر
 أل� 


ملستقبل 
لقريب فحسب. 

ألمر أل�   
-y هذ 
لنظر  لفتُّ  'لقد 
بعض   7 بالطعن  يبد�'�  
لبعض 

لكلما#  Bمثل هذ >]

ألنبا[ عند قر

لوحي  لغة  �ساليب  متجاهلني  فيها، 

    .Bكهذ

��هللا َ�ْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوSِ ُ�مََّهاِتُكْم َ﴿
َلُكُم  �َجَعَل َ َشْيًئا   Sََتْعَلُمو َال 
َلَعلَُّكْم  ��ْألَْفِئَدَ] َ ��ْألَْبَصاَ� َ ْمَع  �لسَّ

(٧٩) ﴾Sَ�َتْشُكُر

:Cلتفسـ�
قد  
لنا�  �يها   :yتعا 
هللا  يقو�   
�مهاتكم  بطو�  من  �خرجناكم 
'U'9َّناكم  شيًئا،  تعلمو�  ال  '�نتم 
بالسمع '
لبصر '
لفؤ
9 لكي تتعلمو
؛ 
فال   ،Bهذ بنعمنا   
تنتفعو  o 'لكنكم 
باأل�� Âعتم، 'ال  بالعني *�يتم، 'ال 

بالفؤ
9 فكرمت ''عيتم.
مبشاعر  
جلملة   Bهذ مفعمٌة  هي  كم 

لقا9*  فربنا  
لتأسف! ' 
لشفقة 
 #9ّ�  bل
 
لعبا9  غفلة  على  يتأسف 

لعذ
v بكلما# تنم عن fبته  y- ֲדم


ملتناهية!


آلية مبا قبلها تكمن  Bعالقة هذ' ،
هذ
على ضر'*<  Zخر  9ليًال  متّثل  ��ا   7

لوحي؛ �لك أل� 
إلنسا� يولد 'هو 
ال يعلم شيًئا، 'لكن 
هللا يزّ'B9 باأل�� 
على   Bتساعد  bل
  9

لفؤ' 
لعني '
 Wلعلو
 فكل  
ملعرفة. ' 
لعلم  حتصيل 
 Bهذ  xع لإلنسا�  تتيسر  -منا  
ملا9ية 

لوسائل، 'ليس بوسع �حد �� يقو�: 
 bل
 
لوسائل   Bهذ  y-  Ä حاجة  ال 
بوسائل  
لعلم  سأنا�  بل  
هللا،  خلقها 

إلنسا�   W
9 فما  بنفسي.  �خلقها 

ملا29  
لعلم  حتصيل  على  يقد*  ال 
فكيف  'سائل،  من  
هللا  خلق  مبا  -ال 

لوسائل  W
يسوÅ له �� يرفض 
ستخد

لعلم  لتحصيل   yتعا 
هللا  خلقها   bل



لر'حاh؟
�ليس من 
ملستغرv �� كل ما Æققه 

إلنسا� من شرk 'كما� -منا Æققه 

لوسائل 
لb هي عطية من  W
باستخد
 ��  �'9 من   ،  yتعا' سبحانه  
هللا 
'لكنه  عا*،   2� 
ستخد
مها  ير! 7 

لوسائل   W

ستخد  y- ُيدَعى  عندما 

ملماثلة 7 
ملجا� 
لر'حاh ف9g على 
 Ä ليس قائًال:  باإلنكا*  
لدعو<   Bهذ
قا9*  ألن�  
لوسائل،   Bهذ  y- حاجة 
بد'�ا.   hلر'حا
 
لرقي  حتقيق  على 
مع �� 
حلقيقة �نه ليس بوسع 
إلنسا� 

ملا9ية لكسب  �
�� يستغ� عن 
حلو

لعلم 
ملا29، كما ال ميكن له لكسب 

عما  يستغ�   ��  hلر'حا
 
لكما� 
'سائل  من  
لبالغة  Àكمته  
هللا  خلقه 

*'حانية.

آلية بقوله ﴿لعلكم  yهللا تعا
'قد ختم 
تشكر'�﴾ لينبِّه �� 
لغر� من خلق 
 �� 
لنا�،  �يها  فيكم،   �

حلو  Bهذ
تقد*'
 نعم 
هللا تعاy 'تشكر'B عليها، 

لغر'* ' 
لكxيا[  تأخذكم  'لكنكم 

لنعم، 'تقولو� ال حاجة  Bنتيجة هذ

بنا أل2 تعليما# من 
خلا*½!
 µ ُأل�� �ّ'ًال
 yهللا تعا
هذ
، 'قد �كر 
نفسه  
لترتيب   

لفؤ
9، 'ֲדذ  µ لعني

على  
إلنسا�   �

حلو  Bهذ تساعد 
Uيا9< معرفته؛ فاُأل�� هي 
لb تعمل 7 

ملولو9 قبل كل شي[ لكسب 
ملعرفة، 

لقلب �2 
لقو< 
لفكرية.  µ ،لعُني
 µ

لعلمية  
لبحو¼  �كدته  ما   
'هذ
مو
ليد   �� جند  حيث  �يًضا؛  
حلديثة 
بعض 
حليو
نا# تفتح عيو�ا بعد عد< 
 Bا عملها 7 هذ�
�Z بينما تعمل ،Wيا�
عينه  فتبد'  
إلنسا�  �ما طفل  
لفتر<. 

لو
قع  'لكن  
لوال9<،  عند  مفتوحة 
��ا تعمل عملها بعد 
ُأل��، �ما قوته 
فتر<  مر'*  بعد  عملها  فتبد�  
لفكرية 

من 
لوقت.
برهاًنا  يشكل  
لطبيعي  
لترتيب   
هذ

هللا  Wكال �Zلقر
ساطًعا Zخر على �� 
تعاy، -� �خx هنا مبا o يكن معلوًما 

إلنسا� �لك 
لعصر.  


