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 حضر6 مر�� بش� �لدين �موP ��د
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﴿َما َ�َ�َ� َلُكْم ِفي �ْألَْ�ِ� ُمْخَتِلًفا 
 �ِلَقْوٍ َآلََيًة  َ�ِلَك  ِفي   َّ%&ِ َ�ْلَو�ُنُه 

ُر�َ%﴾ (١٤) كَّ َيذَّ

شر1 �لكلمـا.: 
 �َ9َwَ َخَلَقهم.  �خللَق:  �ُهللا   �َ9َwَ  :�َ�َ�َ
�لشيَ): كثَّر_. 9َwََ� �أل9َ{: بَذ9َها 

(�ألقر8).
فَصل  ما  �هو:  لو�  ½ع  �لو�%: 
بني �لشي) �بني غ�_؛ صفُة �جلسد 
�هيئُته من �لبيا{ ��لسو�P ��حلمر6 

�غ� wلك؛ �لنوُ¡ (�ألقر8).

�لتفسـ3: 
9ْ) �خللُق كما wُكر من  ِمن معا² �لذَّ
تتحد� عن  �آلية  فهذ_   �w; قبل، 
�لكو� من حيو��   h Pكل موجو

.Pنبا' �� ½ا ��
يبد� من هذ_ �آلية موضو¡ جديد 
�ختال�  هنا   � �هللا  بّين  حيث 
 .�للنا �منافعها  �تأث�ها  �أللو�� 
ما �عظَم كالzَ �هللا �لقرuَ� �لكرمي! 
فقد بّين Pقائق �حلكمة هذ_ h �من 
 � w; ،كا� �هله غافلني عنها متاًما
�سس  على  �أللو��  تأث�  ُيكتشف 
علمية ;ال h �لعصر �حلديث، فقد 
ن �لعلما) �ليوz ;` حد كب� من  متكَّ
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�ألشعة   z�باستخد �ألمر�{  عال� 
�لبنفسجية �فوY �لبنفسجية �غ�ها 

مما مت �كتشافه. 
باًبا  �أللو��  تأث�  علُم  فَتح  �قد 
فقد  �لنبا�،  �لطب   h جديًد� 
شرعو� h عال� �ألمر�{ مبساعد6 
�لقو�9ير  ميلئو�  حيث  �أللو��، 
 �Pلعا�ملختلفة باملا) � ��أللو� '��w
�يضعوTا h �لشمس �Áّولو� هذ� 
�لعال�  يقم هذ�   � .(��P `; (ملا�
ال  �لكن  علمية،  �سس  على  بعد 
�لثابتة  منافعه  بعض  ;نكا9ُ  ميكن 

بالتجا89. 
 �� �ملتحقق  �لثابت  من  �نه  كما 
��حد  جنس  من  مماثلني  شيئني 
ُيحِدثا� تأث�ين ®تلفني ;w� �ختلفا 
�لتو'،  Âر  مثًال  خذ��  �للو�.   h
 h 8اللتها�ألبيض منه يسبب �فإ� 
نافع  منه جد   Pألسو� بينما  �حللق، 
 .Yكاخلنا خط�  مر{  معاجلة   h
��ألبيض   Pألسو�  Eلصند� كذلك 
�فائدִדما  قوִדما   h ®تلفا� 
 .(٩٢  �  ٥  � �أل�Pية  (خز�ئن 
��حلاE نفسه بالنسبة ملئا' �ألشيا) 
�ألخر�. �ال شك �� هنا± �لكث� 
��لكث� من �ألشيا) �ل� � يكتشف 
�لعلما) بعُد تأثَ� �لو�Tا، �مع wلك 

يؤكد  �آل�   `; �كُتشف  ما  فإ� 
�حًد�  يسع  ال  Ãيث  �أللو��  تأثَ� 

;نكا9ُ_. 
يعاجلو�  �يًضا  �حلديث  �لطب   h�
مبختلف  �خلط�6  �ألمر�{  بعض 
�أللو��. فمثًال �جد�� �� �كريفالفني 
 h ناجع  �ألصفر   (acriflavine)

بينما  �خلا9جية،  �جلر�°  معاجلة 
�ألبيض   (mercurochrome)zمكو�9كر�
نافع h �جلر�° �لد�خلية؛ �بالنظر 
  (acriflavine)كريفالفني� لو�   `;
�للو�   �� مر6   ªببا خطر  �ألصفر 
معاجلة   h جيد  تأث�  له  �ألصفر 
�جلر�°، �9مبا من �جل wلك كانو� 
h �لقدz يستخدمو� �لكركم بكثر6 
ملعاجلة �جلر�°. فقمت باستخر�� 
جوهر �لكركم، �uتيُته �حد �ألطبا) 
مرضا_؛  على  باختبا9_   zليقو
�كريفالفني  مياثل  �نه   ²�فأخ
منه  �قل  �نه  غ�  �لتأث�   h ألصفر�
قو6 �فعالية. فأ9Pكت من قوله هذ� 
�نÄ � �متكن من �ستخر�� جوهر 
منه  متكنْت  �لذ�  بالقد9  �لكركم 
هذ�  صنعت  �ل�  �ألملانية  �لشركُة 

�لد��). 
�باختصا9 فإ� تأث� �أللو�� حقيقة 
  E�� لعلم ما� ثابتة، �;� كا� هذ� 

h طو9 �لتقدz ��الكتماE بعد. �قد 
�ألنظا9َ  �لكرمي بذلك   �uلقر� لفت 
;` �نه ليست �ألجر�z �حدها �ل� 
بل سخر   ،�للنا  � �هللا  سّخرها 
�خَلق  �يًضا،  �ألشيا)  �لو��  lم 
ֲדذ_  �ألسبا8  ش¤  �لبد²  لرقيهم 
lم  Áّق  فكيف  �لدقيقة؛   Yلطر�
�لظن �� ال P�عَي �� يهيئ �هللا تعا` 
لرقيهم �لر�حا² �سباًبا مماثلة بل ما 

هو �YّP منها ���سع.
�ختال�  بذكر   � �شا9  كما 
�أللو�� ;` �� �لشي) �لو�حد ميكن 
من  �آلخر  للشي)  مماثًال  يكو�   ��
�جلنس نفسه، �لكنه h �لوقت نفسه 
�تلف عنه h نو�° �خر�. فمثًال 
كل فرP من بÄ �لبشر ;نسا�، �مع 
wلك ليس هنا± �ثنا� منهم يستويا� 
 �شكًال �كفا)6ً. �باملثل فكل �9
ال  �لكن  بعً��،  يسمى  �إلبل  من 
متاًما  يتشاֲדا�  بع���  بينها  يوجد 
�هذ�  ��لقو6.  �لشكل  حيث  من 
هو حاE �لنباتا' �يًضا، خذ�� مثًال 
�شجا9 �ملاجنو، فهي كلها �شجا9، 
هويتها  منها  شجر6  لكل  �لكن 
�شكلها؛ ��ألمر نفسه ينطبق على 
Âا9ها �يًضا. فكأ� كل فرP متحٌد 
 � جدًّ �آلخرين  جنسه   P�فر� مع 



إن هذه األشـياء كما �تلف � ألوانها الظاهرة 
فإنهـا �تلف كذلـك � ألوانهـا الباطنة؛ وكما 
أن حوائج اإلنسـان املاديـة (تلفة كذلك خلق 
اهللا �إزاءها أشـياء (تلفة األلـوان والتأث3...
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�لوقت   h متاًما  عنهم  �®تلف 
يستطيع  ;منا  ��إلنسا�  نفسه. 
 z��  8� من  �قا9به،  بني  �لتمييز 
هذ�  بفضل   ،È��  ���� ��لد 
��ملالمح  �أللو��   h �الختال� 
بني  �لتمييز  لصعب  لوالها  �ل� 
;نسا� �uخر. فاهللا تعا` هو �لذ� 
بني  �لكث�6   Yلفر�� هذ_  جعل 
شي) �uخر. �هذ_ �لفر�P Yقيقة 
على  مثًال  �ألبيض  فاللو�   ،� جدًّ
ميكن  ال  Ãيث  �9Pجا'  �نو�¡ 
�للو�  يتنو¡  كذلك  �صفها، 
يستحيل  Ãيث  9Pجا'   Pألسو�
�لعني  هي  �;منا  باللسا�،  بياTا 
�لدقيقة   Yلفر�� هذ_  تد±9  �ل� 
�متيز بني شي) �uخر، �ما �للسا� 
فهو يعجز عن �صفها h معظم 

�ألحيا�.
�لقد نبه �هللا � هنا ;` �جلانب 
 �; :Eقا� Yلفر� �هذ h ²لر�حا�
هذ_ �ألشيا) كما Éتلف h �لو�Tا 
 h كذلك  Éتلف  فإTا  �لظاهر6 
حو�ئج   �� �كما  �لباطنة؛  �لو�Tا 
كذلك  ®تلفة  �ملاPية  �إلنسا� 
خلق �هللا � ;��)ها �شيا) ®تلفة 
من  �حد  فال  ��لتأث�.  �أللو�� 
Ãاجا'  �إلحاطة  يستطيع  �لبشر 

�إلنسا� �ملاPية بشكل تاz، �ليس 
بوسع �حد منهم �� �لق �لوسائل 
�إلنسانية؛  �حلاجا'  تلك  لتغطية 
�لبشر  من   Pفر كل  أل�  wلك 
�حاجًة؛  مز�ًجا  غ�_  عن  �تلف 
ينفعه   ±�w� �حللو  ينفعه  فهذ� 
�لباwجنا�  Áب  �هذ�  �حلامض، 
�ملو�  يأكل  �هذ�  يكرهه،   ±�w�
بشهية، �w�± يعا� ح¤ تذ�قه. 
حيث  من  Éتلف  �لبشر  فطبائع 
�ختالًفا  ��حلاجة   Yلذ��� �ملز�� 
 � �هللا  خلق  �قد  لـه،  حد  ال 
Ãيث   � جدًّ متنوعة  �شيا)  ;��)ها 
بينها  Êد   �� ;نسا�  لكل  ميكن 
ما يالئم طبَعه �مز�جه �حاجته. 
يقد��9 ح¤ على  �لبشر فال  �ما 
 h �الختال�  نو�حي  ;حصا) 

يكونو�   �� َبْلَه  �لبشرية  �لطبائع 
قا9Pين على تلبية حاجا' �جلميع 
���w�قهم  �ملختلفة  �مزجتهم  �فق 
 9Pلقا� �حد_  �هللا  �;منا  �ملتباينة؛ 
 �على wلك، فهو �لذ� خلق �لنا
 ¯ ش¤،   Eميو� ��مزجة  بألو�� 
خلق ;��) wلك �شياَ) w�' �نو�¡ 
حاجاִדم  ֲדا  ليسّد  ش¤  ��لو�� 
�ملتنوعة. �نظًر� ;` هذ� فال تؤخذ 
 �Pلعا�ُنُه﴾ هنا مبعناها �كلمة ﴿�َْلَو
�ألنو�¡   Ëمبع �يًضا  بل  فقط، 
 Ëملع� هذ�  ُسّجل  �قد   ،zألقسا��

h شر° �لكلما' من قبل.
�ألنظا9َ  بذلك  يلفت   � فاهللا 
�ألشيا)  خلق  �لذ�  هو  �نه   `;
صنوًفا ��لو�ًنا ليسد ֲדا حاجاتكم 
9غباتكم  ش¤  مر�عًيا  �ملختلفة 



اإلنسان  الوحي لرقي  نزول  أنه ال بد من  فثبت 
روحانيًّا، إذ ليس بوسع البشر أن يلّبوا حاجاتهم 
الروحانية مبساعدة عقوPم وحدها، وإذا حاولوا 
لن  ا Uيث  نطاق Vدود جدًّ ذلك فسيكون � 
يسد ح^ حاجات شخص واحد بشكل كامل...
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 �� لكم  كا�  �ما  �ميولكم، 
فكيف  �بًد�؛  بأنفسكم  تسّد�ها 
 �� �لبشر  بإمكا�   �� تظنو� 
على  �جلميَع  ينفع  تعليًما  �ترعو� 
قو�هم   h يوجد  ما  9غم  �لسو�) 
��ختال�.  تفا�'  من  �ُخللقية 
يقد9  �لذ�  �حد_  �هللا  ;منا  كال، 
�ملختلفة،  حاجاִדم  تلبية  على 
�لطبائع  ֲדذ_  خلقهم  �لذ�  فهو 
�هو  �ملتباينة،   Eمليو�� ��ألمزجة 
ما  �ما  �ملختلفة.  Ãاجاִדم  �ألعلم 
�ترعه �إلنسا� من منهج �تعليم 
فال بد �� يكو� خاضًعا ألهو�ئه 
�9غباته هو، �;w� قامت �موعة 
منهم ��قترحو� �� منهج �قانو� 
فال بد �� يكو� مشوًبا بشو�ئب 
�مزجتهم �ميوlم فقط. �;منا �هللا 
 Eُينـز  �� ميكن  �لذ�  �حد_ 
كافة،  �لبشر   Eميو ير�عي  تعليًما 
�لبشرية  �لفطر6  مقتضيا'   Íيل�
�حلاجا'  ح¤  �يغطي  كلها، 
بد  ال  �نه  فثبت  �يًضا.  �خلفية 
�إلنسا�  لرقي  �لوحي   Eنز� من 
�9حانيًّا، ;w ليس بوسع �لبشر �� 
يلّبو� حاجاִדم �لر�حانية مبساعد6 
حا�لو�   �w;� �حدها،  عقوlم 
 Pد��  Yنطا  h فسيكو�  wلك 

� Ãيث لن يسد ح¤ حاجا'  جدًّ
شخص ��حد بشكل كامل، كما 

لن يلÍ بعض حاجا' �جلميع.
بقوله:  �آلية  هذ_   � �هللا  �ختم 
﴿;� w hلك آليًة لقوz يّذّكر��﴾ 
 ��w �لبشر  حاجا'  سد  أل� 
�خالقية  قضية  �ملختلفة  �أللو�� 
�لصلة  �ثيقة  بالطبع  �هي  Ãتة، 

بالذكر ��لنصح.
�قد ال ִדد� كلماُ' (يتفكر��، 
يعقلو� �يّذّكر��) �لو�T h 6P9اية 
كل من هذ_ �آليا' �إلشا6َ9 ;` 
�آليا'  من  ��حد6  موضو¡ كل 
على حد6، �;منا تكو� ½يع هذ_ 
بفحو�  صلة   '�w �لكلما' 
ֲדذ�  �جا)'  مًعا،  كلها  �آليا' 
�لترتيب Ãسب 9Pجاִדا �لطبيعية. 

��ًال  �لتفكَر  تعا`  �هللا  wكر  فقد 
لكونه ��E �سائل �إلصال°، أل� 
 �� �خل�   `; مييل  حينما  �إلنسا� 
�لشر يبد� h �لتفك� ��ًال؛ �حني 
فيه  يتولد  �يكتمل  فكر_  ينضج 
�لعقل.. مبعË �نه يكف نفسه عن 
�9تكا8 �لشر، �يشر¡ h ;صال° 
 �� �لثالثة  �ملرحلة  �تليها  �عماله؛ 
 h �خل�  يتأصل  حيث  �لتذكر 
�إلنسا�، فيتذكر ��جَبه عند كل 
ر  خطو��P ،6 �ية حاجة ;` مذكِّ
خا9جي يرPعه عن �ملعاصي، �;منا 
�ميسك  تلقائيًّا،  �يّتعظ  يتذكر 
حـيث  �Pًما،  �خلـ�  مببد� 
طبيـعة  �لصـاحلا'  تصـبح 

ثـانية له.
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َر �ْلَبْحَر ِلَتْأُكُلو�  ﴿َ�ُهَو �لَِّذ< َسخَّ
ِمْنُه  َ�َتْسَتْخِرُجو�  َطِريًّا  َلْحًما  ِمْنُه 
�ْلُفْلَك   Eَ�َتَر َتْلَبُسوَنَها  ِحْلَيًة 
َفْضِلِه  ِمْن  َ�ِلَتْبَتُغو�  ِفيِه  َمَو�ِخَر 

َ�َلَعلَُّكْم َتْشُكُر�َ%﴾ (١٤)

شر1 �لكلمـا.: 
طريًّا: َطِرَ� �لغصُن ��للحم ��لثو8 
يطَر� �َطُرَ� يطر� َطر��6ً �َطر�)6ً 
�َطر�ً): كا� طريًّا (�ألقر8).. �� 

كا� طا�ًجا.
 Ïِحللية: ما ُيزيَّن به ِمن مصو�ِحْلَية: 
�لكرمية،  �حلجا69   �� �ملعدنيا' 

��جلمُع �لـُحِلّي (�ألقر8).
�يؤنَّث  ر  يذكَّ �لسفينُة  �لُفلك: 

(�ألقر8).
َ®ر'  ماخر6.  ½ُع  َمو�خر: 
مع  �ملا)  تشّق  جَر'  �لسفينُة: 
 h لريَح�ستقبلت �صو'؛ �قيل: 
�ملاَ)  شّق  �لسابُح:  �َ®ر  َجريتها. 
تشق  �ل�  �ملو�خُر:  ��لُفلك  بيديه. 

�ملا) مع صو' (�ألقر8).

�لتفسـ3:
�لسابقة  �آليا'   h حلديث�كا�  
 �� ميكن  �ل�   �� �لّ�ية  �لِنعم  عن 
ينتفع ֲדا �إلنسا� �هو h �ل�، ��ما 

�لبحر �كونه   � �هللا  فذكر  �آل� 
ًر� لإلنسا�.  مسخَّ

تعا`  �هللا   zستخد� �يًضا  �هنا   
ال  ألنه  للبحر،  �لتسخ�  كلمة 
سلطا� لإلنسا� على �لبحر، �;منا 

ينتفع به فقط.
لد�  �نه  هنا  باملالحظة  �جدير 
��لنها9  �لليل  �حلديث عن تسخ� 
�ضا�  قد  �لسما�ية   z�ألجر��
�لكنه  ﴿بأمر_﴾،  كلمة   � �هللا 
لد� �حلديث عن تسخ� �لبحر � 
ال  �هذ�  ﴿بأمر_﴾!  كلمة  يضف 
يعÄ �� تسخ� �لبحر ال يتم بأمر 
�هللا �، �;منا سببه �� �إلنسا� ال 
يتكبد مشقة �ال عنا) h �النتفا¡ 
�هكذ�  �لفلكية،   z�ألجر� من 
ر�'  مسخَّ �ألشيا)  هذ_  تكو� 
��ما  كليًة،  تعا`  بأمر_  لإلنسا� 
فيما يتعلق بالبحر فال بد لإلنسا� 
من  ينتفع  ح¤   Pملجهو�  Eبذ من 
منافعه، كأ� يصنع �لسفينة �Áيك 
هنا  �هللا  يقل   � �لذلك  �ملصيد6، 
 ��  h فأ� شك  �;ال  ﴿بأمر_﴾، 

كل شي) يتم بأمر_ �؟!
  ;� �لبحر �يًضا �سيلة ك�� لسد 
بكث�  Áتفظ  ;نه  �لبشر.  حاجا' 
تظل   �� ميكن  �ل� ال  �لكنو�  من 

�على  uخر.  طريق  بأ�  مصونة 
�مليا_  �لبحر  يّدخر   Eملثا� سبيل 
�لشمس بأشعتها على  �ل� حتملها 
شكل �ا9. كما �� �لبحا9 تسّهل 
مكا�  من  �لبضائع  �نقَل  �لسفَر 
;` uخر، أل� �لسفر h �لبحر �قل 
كلفة ;` حد كب� من �لسفر على 
�لو�قعة   Pلبال� �تستطيع  �ليابسة، 
حتقق   �� �لبحا9  شو�طئ  على 
�لسياسة   h �كبً��  سريًعا  تقدًما 
 h يقع  ال  �لبحر  أل�  ��لتجا69، 
قبضة �لعد� بالسهولة �ل� تقع ֲדا 
�ليابسة h يد_. ;�w فالبحر �سيلة 

حلماية حرية �لنا� �يًضا. 
 Eمثا بضر8   � �هللا  نّبه  فقد    
به  ليسد  �يًضا  خلقه  �نه  �لبحر 
حاجاتكم �لعديد6، حيث يغذيكم 
�فليس  �لسمك.  من  طريًّا  حلًما 
يز�Pكم   ��  ��لنا �يها  عجيًبا 
�ملاPية  �لتسهيال'  بأنو�¡  �هللا 
��لبحرية،  �ل�ية  9حالتكم   h
9حلتكم  تسهيل  عن  يتغافل  بينما 
�لر�حانية؟ ¯ �ليس من �ملستغر8 
�نكم َتقَبلو� بكل بشاشة ��بتها� 
�ملر�فق  من   � �هللا  مينحكم  ما 
�ملاPية، �لكنه تعا` حني يهيئ لكم 
�ملر�فق �لر�حانية ترفضوTا قائلني: 



�ألسبا�  �هللا  يهيئ   � �لد�عي  ما 
لرقينا �لر�حا�؟

نه  تذّكرنا  �آلية  هذ#   � كما    
�ملا( يسد حاجا&   � بالرغم من 
�لبشر �نه موجو4 3 �أل12 على 
بوسع  ليس  نه  :ال  >ا2،  شكل 
�إلنسا� � يستخد@ هذ� �ملا( سو�( 
لشفا( غليله � لسقا( 2Dعه، �لكن 
�هللا � يهيئ لإلنسا� من هذ� �ملا( 
نفسه غذ�( عاL �جلوJ4 كالسمك؛ 
هذ�  بتصفية  يقو@   Nتعا نه  كما 
شعة  بو�سطة  يرفعه  حيث  �ملا( 
ليصبح  �جلو   Lعا  N: �لشمس 
 Tيع مما  �إلنسا�.  لشر�  صاًحلا 
�لدنيا   3 �حلقائق  �جو4  \ر4   �
ال يسمن �ال يغT من جو^، �:منا 
تنفع هذ# �حلقائق فقط :`� قا@ �هللا 
 bمن خال �تصفيتها  بتنقيتها   �

مما يع� أن �رد وجود احلقائق � الدنيا ال يسمن 
وال يغ� من جوع، وإمنا تنفع هذه احلقائق فقط إذا 
قام اهللا � بتنقيتها وتصفيتها من خالل الوحي، 

وجعلها صاحلة الستخدام روح اإلنسان.  

�لوحي، �جعلها صاحلة الستخد�@ 
e�2 �إلنسا�.  

منه  � ﴿�تستخرجو�   bقا  g   
 hل� �لآللئ  تتولد   j ِحْليًة﴾.. 
تلبسوpا كُحلّي من هذ� �ملا( نفِسه 
�لذj ال يصلح للشر�؛ كما متخر 
فيه �لسفن �لh تسهل ֲדا سفا2كم، 

�تز4هر ֲדا جتا2تكم. 
من   bقا  Nتعا نه  للنظر  ��مللفت 

قبل عن �ألنعا@ :pا حتملكم �حتمل 
هذ�   N: هنا  شا2  �قد  ثقالكم، 
عن  �حلديث   yلد نفسه   zملع�
�لبضائع  نقل   � ��لو�قع  �لسفن. 
 JهيدD بتكلفة  يتم  �لبحر  ع| 
�ليابسة،  ع|  هذ�  يستحيل  >يث 
 J2جتا جتـد��  `لك  جل  �من 
كثر  �لبـحا2  شو�طئ  سكا� 

�4Dهـا�2ً. 

ما !خا� عليكم �جلني: مؤمن قد تبني �ميانه ��جل كافر قد تبني كفـر�، 
�لكن !خا� عليكم منافق, يلو* باإلميا) �يعمل بغ"�. (عمر بن �خلطا� �)

 8لكال9 كالد�78، �) !قللَت منه َنفَع ��) !كثر3َ َقتَل. (عمر� بن �لعا� �)
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