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﴿َ�َفَمْن َيْخُلُق َكَمْن َال َيْخُلُق َ�َفَال 

ُر�َ�﴾ (١٨) َتَذكَّ

�لتفسـ�:
 Pيقا H' ينبغي Hلبعض: كا� Pقا 
hلق،  كمن  hلق  ال  'فمن  هنا: 
 H"يذكر �ملقا�نة  عقد  عند  أل�م 
 Hفيقولو �لقو[،  قبل  �لضعيف 
�لطفل كالبطل،   Hمثًال: هل يكو
مثل  �لبطل   Hيكو هل   :Pيقا "ال 

�لطفل؟ 
� لو  هذ� �العتر�� كاH معقوًال جدًّ
 .Nلقو� W لغر� منه �ملقا�نَة� Hكا
 W �لز³شر[  �لعالمة  سّجل  فقد 
 P"هذ� �العتر��، ¡ حا D6تفس
جعلو�  "حني  قائال:  عليه   dلر�
غ6َ �هللا مثَل �هللا W تسميته با{ه 
"�لعباNd له "سوَّ"� بينه "بينه، فقد 
�ملخلوقا�  جنس  من  �هللا  جعلو� 
Eلك  عليهم  فأنكر  ֲדا،  "شبيًها 
ال  َكَمْن  hُلق  ﴿َ'َفَمْن  بقوله 

.(eلكشا�) "﴾ُلقh
"عند[ 'H هذ� �جلو�# ليس قويًّا 
مبا يكفي، "'نه ميكن �لرd على هذ� 
�آليا�   Gسيا  M� بالنظر   Pلسؤ��
�لسابقة، �لذ[ ما gلت '�كز عليه 
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بني  �لربط  موضو�  تنا"�  لد� 
�لذ[  �ملوضو�   H� �آليا�.   Dهذ
 �ٍ�d هنا`  هل  هو:  هنا  يناَقش 
لُينـِزP �هللا � "حيه للعباd؟ لقد 
gعم �ملشركوH' H �نـز�P �لوحي 
�Cتهم،  عظمة  مع  يتنا¹  للبشر 
"لكن �هللا تعاM يعلن: ليس �ألمر 
هكذ�، بل �لو�قع 'C� Hتهم �لباطلة 
'بًد�،  �لوحي   Pنز�� على  تقد�  ال 
نعمة  'ية  قط  'حًد�  متنح   a أل�ا 
'ية  تعطيه   H' ماdية، "ال تستطيع 
 Mنعمة �"حانية 'يًضا؛ 'ما �هللا تعا
�لوحي،   Pنز�� على   �dقا فهو 
��Eً بني �هللا تعاM "بني  فال تشاُبَه 
�تاكم  قد  كما   Mتعا �نه  �Cتهم. 
�لنعم  مينحكم  فإنه  �لدنيوية  �لنعم 
 H"تريد فهل  'يًضا.  �لر"حانية 
� 'H يصبح عاطًال عن '[  هللا 
كال،  �لباطلة؟  �Cتكم  مثل   Nقد�
 (�d فما   .�dقا قو[  حي  �له  �نه 
لرقيكم  �ألسبا#   eال� خلق  قد 
�ملاd[.. فكيف ميكن 'H يقّصر- 
 dلعبا� هد�ية   W  - �Cتكم  مثل 
 H� �لر"حا.  �قيهم   Gُطر  M�
�لوحي  �لعباdَ من  �Cتكم ال حتر) 
لعجزها  "�منا  عظمتها،  بسبب 
"قلة حيلتها؛ "لكن �هللا � ليس 

 Pيز� "ال   Hكا "لذلك  عاجًز�، 
ُينـزP "حيه للعباd. "�آلية �لتالية 

'يًضا تؤكد هذ� �ملع©.

� ِنْعَمَة �هللا َال ُتْحُصوَها � ﴿َ�ِ/ْ� َتُعدُّ

�هللا َلَغُفو4ٌ 4َِحيٌم﴾ (١٩) َّ�/ِ

�لتفسيـر:
 Pمن �نز� Mما �لذ[ مينع �هللا تعا ]' 
 ،dلنعم �لر"حانية 'يًضا على �لعبا�
�ملشركني  �Cة  مثل  يص6   �Eملا"
�لباطلة "يبقى صامًتا كاألصم، ما 
�d) � قد 'نزP على �لعباd نعمه 

�ملاdية ֲדذD �لكثرN؟
لغفو�  �هللا   H�﴿  Mتعا  Pقا  ¡
�حيم﴾.. '[ لو a ينـزC� Pد� 
 Hلغفر�� يتم  فكيف  �لوحي  ع� 

يتم  "كيف  �ملقّصرين،   Oللضعفا
فثبت  �ملجتهدين؟   Oألكفا�  gعز��
َيُعْد   a �Cد�ية   Pينـز  a لو  'نه 
غفوً�� �حيًما، "من 'جل Eلك ال 

يقّصر W �نز�Cا.

َ�َما  ُتِسرُّ�َ�  َما  َيْعَلُم  َ��ُهللا ﴿
ُتْعِلُنوَ�﴾ (٢٠)

�لتفســ�:
�لكرمي   Hلقر��  Gيسو  Hآل�"  
dليًال �خر على 'H �لبشر '" �آلCة 
تز"يد  على   H"يقد� ال  �لباطلة 
�هللا  "�منا  �ملالئم،  باCد[  �لنا® 
 :Pفقا Eلك؛  على   �dلقا�  Dحد"
�نه � يعلم ما عندكم من قو� 
 W خفية، "'يًضا ما يتولد" Nظاهر
"شبها�،  "سا"®  من  قلوبكم 

الواقع أن آQتهم الباطلة ال تقدر على إنزال الوحي أبًدا، 
ألنها Y متنح أحًدا قط أية نعمة مادية، وال تستطيع أن 
تعطيه أية نعمة روحانية أيًضا؛ أما اهللا تعاZ فهو قادر 
على إنزال الوحي، فال تشاُبَه إًذا بني اهللا تعاZ وبني آQتهم.
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'سر�متوها،   "' 'ظهرمتوها   Oسو�
 Dحد"  � هو   Mيتو  H' فلز) 

هد�يتكم 'يًضا.
Cد�ية  بد  ال  'نه  معلوًما  "ليكن 
�لعلم  '"Cما  'مرين:  من  �لنا® 
�لبشرية،   Nلفطر� بدقائق  �لكامل 
بقو�  �إلحاطة   H"d فِمن 
�إلنساH، ما ظَهر منها "ما بَطن، 
يستحيل توجيهه بشكل صحيح، 
كلها؛   Dقو� تنمية  ميكن  كما ال 
"ثانيهما معرفُة ما hتلج W قلب 
 Hأل ""سا"®،  'فكا�  من  'حد 
 H"هنا` �الًفا من �لذين ال يذكر
�لقو)،  شبهاִדم ألحد خوًفا من 
مريًضا  يعا¿   H' للطبيب  "'نَّى 
مرضه.  معرفة  على   Dيساعد ال 
 W يوجد   Pملثا� سبيل  "على 
�ملثقفني  من   eال� �لعصر  هذ� 
�لوحي   H"ينكر �لذين  �ملسلمني 
'صًال، "لو قلت Cم �H �ستمر�� 
من  �هبًة   - فإ�م  حق  �لوحي 
 W مبا  يصا�حو`  لن   - �لقو) 
بلسا�م  لك  يقولو�  "لن  قلوֲדم 
 H'" ،للوحي مطلًقا dال "جو Hبأ
 Hعى بتلقي �لوحي كاd� كل من
 Hمفترًيا '" منخدًعا، بل سيهربو
�حلاجة  ما  بقوCم:  �ملو�جهة  من 

�لكرمي؟   Hلقر�� بعد  �لوحي   M�
بني  من  �ملاليني  هنا`   H' كما 
�ملسلمني �ملعَجبني بالثقافة �حلديثة 
�هللا   dَجو"  Àح  H"ينكر �لذين 
معهم  حتدثت  لو  "لكن  كليًة، 
لك  يقولو�  فلن   � �هللا  عن 
 Oليس هنا` '[ شي H' صر�حًة
بأمو�  سُيلُهونك  بل  كاإلله، 
 :Hيقولو فمثًال  ملتوية،  هامشية 
نعم، نسّلم بوجوd �هللا، "لكن ما 
 H"شؤ W يتدخل هو Hلد�عي أل�
 H'  Hإلنسا� على  �لدنيا؟  'هل 
يكوH طيب �لقلب، "هذ� يكفي 
 Hيتهربو �لر#. "هكذ�   Oإل�ضا
�ل2  "�لنو�هي  �أل"�مر  طاعة  من 
الئذين  بالوحي   � �هللا  'نزCا 
تبناها  �ل2  �لباطلة   Pألقو��  Dֲדذ
 H"d من ..HبوEلكا�  Hملتصوفو�
من  خوًفا   - يصا�حو`   H'
 H"لو�قع ينكر� W قومهم - '�م
 H' "�لو�ضح   .�  Áلبا��  ��E
�لذ[ cهل مثل   ]dلعا� �ملصلح 
هذD �لشبها� �خلفية W �لصد"� 
'مو�  على  �ألdلة   Gيسو  eسو
'خر� ال متت �M �ملر� �حلقيقي 
�أللسنة  ترddها  "�منا  بصلة، 
هو  �لذ[  "لكن  للقو)؛  خد�ًعا 

من  �لقلو#   W ما  على  مّطلع 
 eسو خفية  "عيو#  'مر�� 
يرّكز على ضر"�N تطه6ها من 
ا �لنظر عما  تلك �ألمر��، غاضًّ
"هكذ�  بأفو�ههم،  �لنا®   Pيقو
�إلصالحية  »لته  تكلَّل   eسو
هو   � �هللا   H' "مبا   .iبالنجا
�لصد"�  Âفي  مبا  �لعليم   Dحد"
بقو�  �خلب6   Dحد" هو  مثلما 
"�ألحر�   M"أل� فهو  �لنا® 
هو  "منهجه  Cم،  �Cد[   Pبإنز�
 iلنجا� له  ُيكتب  �لذ[   Dحد"
 Hلنا®. "�لقر�� iلة �صال« W
 Dهذ على  عملي   Hٌبرها �لكرمي 
�لدعو�؛ فإنه يتضمن بني dّفتيه 
ما يقّو) "ينّمي �لقو� �إلنسانية 
Ãيعها، سو�O ما ظهر منها "ما 
على   dّير تعليمه   H' كما  بطن؛ 
�لنفس  ֲדا  توسو®  شبهة  كل 
 d� قد   Hلقر��  H� بل  �لبشرية، 
�ل2  �لوسا"®  تلك  على   Àح
 W �لقلو#   W تتولد  بد'� 
�لتقد)   Oَجّر� �حلـديث  �لعصر 
 Hكا  H�"  ،]dملـا� �لعـلمي 
 Dֲדذ  H"هرc ال  �لنا®  معظـم 
�لوسـا"® "�لشبها� خشـية 

�آلخـرين.
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�هللا   �ِ�:ُ ِمْن  َيْدُعوَ�  َ��لَِّذيَن ﴿
َال َيْخُلُقوَ� َشْيًئا َ�ُهْم ُيْخَلُقوَ�﴾ 

(٢١)

�لتفســ�: 
 Pيقو  H' هنا   dلو��� من   Hكا
�لتعنت  سبيل  على   Hملشركو�
�Cتنا   H' ليس صحيًحا   :dلعنا�"
غ6 قاN�d على �نز�C� Pد[؛ ��ا 
"تستطيع  �لصد"�  خفايا  تعلم 
 ،�Oشا لو  �لنا®  ִדد[   H'
 Hلوحي أل� Pلكنها ال تريد �نز�"
�إلنساH ليس §اجة �M �لوحي. 
�ملشركـني  معظم  يزعم  "فعًال 
تعلم  �Cتـهم   H'  Nشـد بكل 
بل   ،((Rig Veda V. 3 P. 170لغيب�
�ملتصوفني  �H بعض �حلمقى من 
�لن+   H'  Hيظنو 'يًضا  �ملسلمني 
 Eلعيا�" �لغيب -  يعلم   Hكا �
 Nكر 'ن¨ كنت 'ناقش مرE' .باهللا
'حد �ملتصوفني كهؤالO، "كنت 
�'سي  على   Hنذ�` صبيًّا، "كا�
�يش،  لـه  تركي   Äطربو
�لطربوW Ä يد[.  "كاH �يش 
�أل»ق:   eملتصو� هذ�   � Pفقا
 H' يعلم   � �لكرمي   Pلرسو�  H�
 Mتعا فاهللا  يد`.   W لريش� هذ� 

�لوثنيني   Oهؤال مثل  على   dير
"يقوH� :P علم �لغيب ال يتيسر 
 Hخالًقا، أل Hيكو H' ألحد �ال
خالق �لشيO هو "حدD يعلم مبا 
W ³لوقه من قو� "صفا�، "لو 
 Oلشي� Eلك  بصفا�   D6ُغ علم 
على  �آلخر  هو  لقد�   Dمز�يا"
تتخذ"�م  �لذين  "لكن  خلقه، 
هم  بل  Åالقني،  ليسو�  �Cة 

'نفسهم ³لوقوÃ Hيًعا. 
ما '�"َ� ما فّندْ� به هذD �آليُة 
كوHَ 'حد، 'يًّا كاH، عاملًا بالغيب 
للغـر�بة  يا  �! "لكن  �ال �هللا 
 E� �ملسلمني،  على  "�ألسف 
 H'  Hيزعمو من  بينهم  يوجد 
�لغيب  يعلم   Hكا  � عيسى 
 � �هللا   H' مع  �لطيو�،  "hلق 

يصرi هنا 'نه ليس بني كل ما 
يستطيع  'حٌد  �هللا   H"d ُيعَبد من
 H' "�لظاهر   .Oشي  ]' خلَق 
�آلCة  بني  من  هو   � عيسى 
�لباطلة �ل2 يعبدها �ملاليني.               

َ�َما   Aٍَ�ْحَيا َغْيُر   Cٌ�﴿َ�ْمَو
َيْشُعُر�َ� َ�يَّاَ� ُيْبَعُثوَ�﴾ (٢٢)

 :Cلكلمـا� Hشر
يشُعر��: شَعر به شعوً��: عِلم 
به. "شَعر لكذ�: فِطن له؛ عَقل؛ 

'حسَّ به (�ألقر#).

�لتفســ�:
منهًجا   iيقتر ملن  بد  ال   ]'  
 M� حيًّا باإلضافة Hيكو H' ®للنا

فهـل تريـدون هللا � أن يصبح عاطـًال عن أي 
قدرة مثل آQتكـم الباطلة؟ كال، إنه إله حي قوي 
قـادر. فما دام قـد خلق آالف األسـباب لرقيكم 
املـادي.. فكيـف ميكـن أن يقّصر- مثـل آQتكم 
.jُطرق رقيهـم الروحا Zهدايـة العبـاد إ � -
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كونه خالًقا، ح�E� À طر' على 
�لفو�.  على  '�gله   dفسا خلقه 
 Hحرما على  �خر  dليل  "هذ� 
�آلCة �لباطلة من صالحية �Cد[ 
 H' � حيث بّين �هللا ،dإل�شا�"
�ملو� قد Æل كلَّ من تعبد"�م 
 H' ميكنهم  فكيف   ،"d من 
 dفسا Hيهد"كم؟ فلو حصل �آل
 Oهؤال يتمكن  كيف  �لنا®   W
 dلفسا� هذ�  dفع  من  �ألمو�� 

"��gلته؟
�لعجيب 'H كث�6ً من �ملسلمني 
 Dهذ Âالف  عقائد   Hملو�
 Hيقولو فمثًال  �لصر�ة.  �آلية 
عليهما  مرمي  بن  عيسى   Nيا§
يعلن   Mتعا �هللا   H' مع  �لسال)، 
 Hكا من  كل   H' صر�حة  هنا 
gمن   Àح �هللا   H"d من  ُيعَبد 
ما�؛  قد  �لكرمي   Hلقر��  P"نز
"كاH �لنصا�� يعبد"H �ملسيح 
 P"نز قبل  "فاته  فثبتت   ،�
 Dهذ  Ndشها مبوجب   Hلقر��
�آلية، ألH �لتسليم §ياته يستلز) 
�تُّخذ"�  ممن  يكن   a 'نه   Pلقو�
 Eلعيا�" - Hة بالباطل، بل كاC�

باهللا - �Cًا حقًّا! 
هاتني   W  � �هللا  'بطل  لقد 

�آليتني عقيدN �لشر` بأ�بعة 'dلة 
قوية هي:

١. '�م ﴿ال hُلقوH شيًئا﴾، مع 
'نه ال بد لإلله 'H يكوH خالًقا، 
 Pلكما� تستلز)  �أللوهية   Hأل

�ملطلق.
 H'  ]'  ،﴾Hُيخَلقو ﴿"هم   .٢
�لغ6،   M� §اجة  �لباطلة  �آلCة 
"هذ� عوg "نقصاH، "�لناقص ال 

ميكن 'H يكوCً� Hا.
 ]'  ،﴾Oحيا' غ6ُ  ﴿'مو�ٌ�   .٣
 Hآل�  Hميلكو �لباطلة ال  �آلCة   H'
�إلله cب  نفًعا "ال ضرًّ�، "لكن 
 W يتصف بصفة �لنفع "�لضر� H'

.H�" كل حني
 ،﴾Hُيبَعثو Hَّيا' H"٤. ﴿"ما يشُعر

ا كان،  مـا أروَع ما فّنـدْت به هذه اآليُة كـوَن أحد، أيًّ
عاًملـا بالغيب إال اهللا �! ولكن يا للغـرابة واألسـف 
علـى املسـلمني، إذ يوجـد بينهـم مـن يزعمون أن 
عيسـى � كان يعلـم الغيـب وtلـق الطيـور، 
مـع أن اهللا � يصـرح هنـا أنـه ليس بـني كل ما 
ُيعَبـد مـن دون اهللا أحٌد يسـتطيع خلَق أي شـيء.

 W ليس  'يًضا  مص6هم   H'  ]'
'يديهم. 

�لدليل  ما  'حد:  هنا   Pيقو قد 
على '�م ال علم Cم مÀ ُيبعَثوH؟ 
"�جلو�# 'H سيدنا عيسى � 
 W ُيعَبد  َمن  'كثر  هو  �لذ[   -
 Pهللا � - يقو� H"d لدنيا من�
عن يو) �لبعث: ""'ما Eلك �ليو) 
"تلك �لساعة فال يعلم ֲדما 'حد 
"ال �ملالئكة �لذين W �لسماO "ال 
�البن �ال �آل#. �نُظر"�. �سَهر"� 
 Àم  Hتعَلمو ال  ألنكم  "صلُّو�، 
 :١٣ (مرقس  �لوقت."   Hيكو

(٣٢ "٣٣
هذ� هو حاP عيسى �، فما 
بالك باآلCة �لباطلة �ألخر�.   




