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  البسملةمع آية ثالثون وهي ، مكية
 

فعن ابن عمر قال .  قليال على ما يبدو أكثرلقد نزلت قبل اهلجرة بست سنوات أو
ِإذَا �من سره أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأي عني، فليقرأْ : �رسول اهللا 

تركُو سمإ� و�الشتفَطَراُء انمِإذَ� و�ذَا السقَّتشاُء انممسند أمحد . (�ا الس
والترمذي كتاب التفسري، واملستدرك للحاكم، كتاب التفسري، وروح  ،٢٧ص 

 )املعاين
يتضح من هذا احلديث أن هذه السورة ترسم لنا مشهد يوم القيامة رمسا مفصال، 

 .حبيث يتراءى يوم القيامة أمام األنظار
هي تلك القيامة اليت تقوم بعد فناء اجلنس البشري ما هو املراد من يوم القيامة هنا؟ أ

 كله أم غريها؟
 فليكن معلوما أن لفظ القيامة قد ورد يف القرآن بعدة معاٍن، حيث أُطلق على 

كما أُطلق هذا اللفظ . القيامة اليت سيبعث فيها الناس مجيعا ويحشرون بعد املوت
إن بعثة نيب قيامةٌ من حيث إا . عهعلى بعثة نيب، أو هالك أعدائه، أو غلبة أتبا

عندما يظهر نيب تربز للعيان . تتسبب يف انكشاف شىت الكفاءات الكامنة يف الناس
قوى اخلري وقوى الشر الكامنة يف قومه، فيقع مبجيئه حشر يف العامل، و تنشكف 

يل وعلى سب. القوى الكامنة يف النفوس، وهكذا يكون النيب مبنـزلة يوم القيامة هلم
 نفسه سببا يف حتول أيب بكر إىل ما صار إليه، ويف حتول �املثال كان رسول اهللا 

كان أبو جهل يسمى أبا احلكم من قبل، ولكنه ملا رأى . أيب جهل إىل ما صار إليه
ذلك الكائن الروحاين العظيم ازداد بغيا وطغيانا وإصرارا للقضاء عليه إذ وجد يف 

يف تلك الصورة اليت ) أبو احلكم(طاغوتية، وبالتايل ظهر لنا ظهوره موتا لقواه ال
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٢٥٠

 وقابل الناس أبا احلكم فرمبا وصف يف �ولو مل يبعث النيب . نكرهها اليوم مجيعا
 النورانية الغالبة �التاريخ كأحد رؤساء العرب الشرفاء، ولكن شخصية النيب 

كذلك .  اخلفية على العاملهيجت يف أيب احلكم قواه الطاغوتية، فانكشفت جناسته
 فرمبا وصف يف التاريخ كأحد جتار � وقابلَ الناس أبا بكر �لو مل يبعث النيب 

 أدى إىل ظهور حسنه الروحاين �العرب الشرفاء األمناء، ولكن إميانه برسول اهللا 
 �فثبت أن ظهور النيب . حبيث ال جتد الدنيا كلها مناصا من الثناء عليه حىت اليوم

 . و الذي جعل أبا بكٍر أبا بكر وأبا جهٍل أبا جهله
 مل ينِرب املولوي حممد حسني على ذلك يف عصرنا هذا أيضا، فلووجند مثاالً 

 لذكَرمها �البطالوي أو املولوي ثناء اهللا األمرتسري ملعارضة املسيح املوعود 
أما اآلن . انالتاريخ كعلماء مسلمني عظام، ولظلَّ عداؤمها اخلفي للحق طي الكتم

ومل . فيعرف املرء بقراءة كتاباما أما أرادا القضاء املربم على احلق مبجرد رؤيته
، أما بدون ذلك فما �املسيح املوعود حيصل هذا االنقالب فيهما إال ببعثة 

 لوصفنا املولوي � أو لوال بعثته. كانت قوى الشر الكامنة فيهما لتظهر للعيان
 العلماء الكبار واألطباء احلُذّاق املشفقني على الفقراء،  كواحد من�نور الدين 

 . ومل نر فيه فضيلة أكثر من ذلك
 .باختصار، إن بعثة نيب نوع من أنواع القيامة

مث إن ساعة هالك أعداء نيب تعترب قيامةً أيضا؛ ألن من معاين القيامة املوت، فقد قال 
حتت كلمة :  حبار األنوار حملمد السنديجممع(. من مات فقد قامت قيامته: �رسول اهللا 

. )١١٨٣، واملقاصد احلسنة للسخاوي، احلديث رقم ٢٧٦القيامة، وتشييد املباين احلديث رقم 
ويقول . فما دام موت شخص واحد يسمى قيامة، فموت قوم أحق أن يسمى قيامة

لى وقد ورد يف الكتاب والسنة ع: "الشيخ حممد طاهر السندي عن لفظ القيامة
ثالثة أقسام؛ القيامة الكربى والبعث للجزاء، والوسطى وهي انقراض القرن، 

 )القيامة: جممع حبار األنوار." (والصغرى وهو موت اإلنسان
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وهذا ما يؤكده القرآن ويصدقه، بل إنه قد ألقى ضوًءا أكثر على لفظ القيامة 
تكشف لنا  حيث - علما أن هذين اللفظني يستعمالن مبعىن واحد-والساعة 

 :دراسة القرآن الكرمي أن لفظ القيامة يطلق فيه على املفاهيم التالية
 . احنطاط أمة نيب بعد رقيها-٣ دمار أعداء نيب -٢  رقي أمة نيب-١

. )٢:القمر( �اقْتربِت الساعةُ وانشق الْقَمر�وقد ورد املعىن األول يف قوله تعاىل 
جد عند املسلمني فكرة شائعة أن هذه اآليات تشري بسبب معجزة انشقاق القمر تو

إىل تلك املعجزة، مع أنه ليس فيها ما يؤكد أا تشري إىل تلك املعجزة فقط، ذلك 
فسواء اعتربنا . ألا تذكر انشقاق القمر ضمنيا، إذ تعتربه دليال على اقتراب الساعة

جزة الشهرية اليت أظهرها انشقاق القمر مبعىن زوال حكم العرب، أو مبعىن تلك املع
؛ حيث رأى املؤمنون والكافرون القمر وكأنه قد انشق، فإن �اهللا على يد رسوله 

ومعلوم أن القيامة . من املؤكد أن القرآن قد استدل بانشقاقه على اقتراب القيامة
الكربى اليت سيشمل فيها الدمار العاملَ كله ويبعث فيها الناس مرة أخرى مل تظهر 

ومعلوم من .  سنة على ظهور تلك املعجزة١٣٧٠يوم، رغم مرور قرابة حىت ال
األحاديث أن املسيح واملهدي سيظهران يف هذه األمة، وسيزدهر اإلسالم على 

 على عكس -أيديهما، فلو أن املسلمني الذين ال يزالون ينتظرون ظهورمها 
يعين أن القيامة  قدروا زمن ظهورمها وما بعده سبعة قرون أيضا، فهذا -عقيدتنا

ستقوم بعد ألفي سنة من هذا اإلنذار من اقتراا يف سورة القمر، ويف هذه احلالة 
وبعيد عن . يصبح إنذار كفار مكة من اقتراب الساعة أمرا عبثًا، بل أضحوكة

أيها الكافرون ستدمرون، ويصبح اإلسالم : عظمة القرآن أن ينذر كفار مكة قائال
ف يستمر قرونا، مث يظهر بعدها املسيح، فيجعل اإلسالم غالبا غالبا، مث يصيبه ضع

ثانية، مث بعد ازدهاره الذي يستمر مدة طويلة سيزدهر الكفر مرة أخرى، وعندها 
سيدمر الكون كله، فها حنن ننذركم من ذلك اليوم الذي سيأيت بعد ألفَي سنة 

 !!  أثر هلم ألفا سنةفقط، وذلك برغم أنه سيكون قد مر على فنائهم وامنحاء أي
هل من عاقل يعرض مثل هذا األمر على الناس يا ترى؟ فكيف يعزى إىل اهللا الذي 
هو أعلم العاملني ما ال حيب املرء عزوه إىل نفسه؟ فثبت جليا أن املراد من اقتراب 
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والثابت من كالم العرب أيضا أن القمر يرمز إىل . الساعة هنا هو غلبة اإلسالم
فاحلق أن اهللا تعاىل قد أرى الكافرين واملسلمني معجزة . �لعرب أو رئيسهمحكم ا

لقد رأيتم معجزة انشقاق القمر اليت : انشقاق القمر أوالً، مث فسرها يف القرآن قائالً
هي مبثابة إنذار باقتراب انتهاء حكم الكافرين، واقتراب غلبة اإلسالم اليت ستكون 

إذًا فقد ثبت من هنا أن الساعة أو القيامة يف هذه . ملة القيامة ألعداء اإلسالنـزمب
 .اآلية ال تعين إال زمن غلبة اإلسالم وازدهاره

كذلك قال اهللا تعاىل يف سورة املمتحنة مستنكرا ما كان يفعله بعض املسلمني 
وا ِإنْ يثْقَفُوكُم يكُون�: أحيانا من إبالغ أخبار إخوام إىل الكفار، فقال هلم حمذّرا

 لَن �لَكُم أَعداًء ويبسطُوا ِإلَيكُم أَيِديهم وأَلِْسنتهم ِبالسوِء وودوا لَو تكْفُرونَ 
ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو كُمنيفِْصلُ بِة يامالِْقي موي كُمالدال أَوو كُمامحأَر كُمفَعنت� 

 )٤-٣:املمتحنة(
 هنا القرار الذي صدر يوم فتح مكة وبعده يف هذه الدنيا، �يوم الِْقيامِة�واملراد من 

فهؤالء الكافرون سابقا مل يستطيعوا اإلسهام يف . والذي ميز بني الكافرين واملؤمنني
وملا نادى . رقي األمة، بل أضروا باملسلمني يوم حنني، حيث تسببوا يف فرارهم

 يا معشر األنصار، أين أصحاب بيعة الرضوان، إن رسول اهللا � العباس بأمر النيب
يناديكم، رجع األنصار وقدموا تضحية غري عادية حىت انقلبت هزمية املسلمني فتحا 

الكافرين قبل .. ، ولكن هؤالء املسلمني اجلدد)السرية البن هشام، غزوة حنني(
دام مضمون هذه اآلية قد حتقق فما . مل يتوقفوا إال بعد أن وصلوا إىل مكة.. الفتح

           
�  نى عيحِن يِعيٍد بةَ أَنَّ ساِئشع جوز ِبيالن � قَالَت: تأَياٍر ثَالثَةَ رأَقْم قَطْنِتي ِفي سرجح، 

تصفَقَص اييؤلَى ركٍْر أَِبي عيِق بدالص. ا قَالَتفَلَم فِّيوولُ تساللَِّه ر � ِفندا ِفي وِتهيا قَالَ بلَه 
 ) اجلنائزاملوطأ، كتاب(. خيرها وهو أَقْماِرِك أَحد هذَا :بكٍْر أَبو
 يف وقع قمراً أن احلقيق، أيب ابن الربيع بن بكنانة عروس وهي املنام يف رأت قد صفية كانت  "
 مفلطَ !؟حممداً احلجاِز كِلم نيمتن أنك إال هذا ما: فقال زوجها، على رؤياها فعرضت جرها،ِح

لطمةً هاوجه رخض ا يتفأُ. منها هاعين َا � اهللا رسولو هو؟ ما :فسأهلا ،نهم أثر هذا هفأخربت 
 )املؤمنني أم صفية أمر، خيرب إىل املسري ذكربع، الرا الدالسرية البن هشام، ." (اخلرب
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يف هذه الدنيا بشكل كامل دومنا تأويل أو توجيه، فال داعي لتطبيقه على القيامة 
 . اليت تكون بعد املوت

منوا  ويسخرونَ ِمن الَِّذين آزين ِللَِّذين كَفَروا الْحياةُ الدنيا�كذلك قال اهللا تعاىل 
). ٢١٣:البقرة(�وقَهم يوم الِْقيامِة واللَّه يرزق من يشاُء ِبغيِر ِحساٍبوالَِّذين اتقَوا فَ

ويوم القيامة املذكور هنا إشارة إىل يوم فتح مكة وغريه من األحداث املماثلة اليت 
 � الِْقيامِةالَِّذين اتقَوا فَوقَهم يومو�أما إذا اعتربنا قوله تعاىل . وقعت يف هذه الدنيا

): أوالً(إشارةً إىل يوم القيامة واحلشر الذي يكون بعد املوت، فال يستقيم املعىن، إذ 
ليس هذا القول حجة على الكافرين، إذ ال جدوى من االستدالل حبادث يقع بعد 

ن بعد املوت ال قيمة له وال املوت، ومن ذا الذي سيؤمن مبثل هذا الدليل؟ واإلميا
أن املسلمني لن ينالوا الغلبة يف - يف هذه احلالة -ستعين هذه اآلية ): اثاني(و. نفع 

وهذا باطل بداهة، بل قد أصبح املسلمون غالبني يف . هذه الدنيا، بل بعد املوت
 .الدنيا نفسها يوم فتح مكة ويف املعارك التالية

، وهذا ال �ِر ِحساٍب يرزق من يشاُء ِبغيُهللاوا�ولو قيل إن اهللا تعاىل يقول هنا 
ميكن إال يف احلياة اليت تكون بعد املوت فقط، فاجلواب أن للرزق بغري حساب 

األول أن يؤتى املرء أكثر من عمله، والثاين أن حيسن املرء استعمال : مفهومني
فقد . الرزق حىت ال حياسب عليه؛ ألنه حياسب حني ال يؤدي واجبه كما ينبغي

 لَيس أَحد يحاسب يوم الِْقيامِة :قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه : عاِئشة عنورد يف احلديث 
لَكِإال ه.ولَ اللَِّه: فَقُلْتسا رالَى، يعت قَالَ اللَّه قَد سأَلَي  :� هابِكت أُوِتي نا مفَأَم

 ، ِإنما ذَِلِك الْعرض:�لَ رسولُ اللَِّه فَقَا؟ �ِبيِميِنِه فَسوف يحاسب ِحسابا يِسريا
ذِّبِة ِإال عامالِْقي موي ابالِْحس اقَشني دأَح سلَيالبخاري، كتاب الرقاق، باب . (و

إذًا فكون املؤمنني يرزقون بغري حساب يعين أم سينفقون ما ). من نوقش احلساب
وكال املفهومني للحساب قد . طائلة احلسابأُوتوا إنفاقًا صحيحا، فينجون من 

حتقق للمسلمني يف احلياة الدنيا، فأُعطوا فيها بغري حساب دون أن ينتظروا القيامة 
ال شك أن تضحيام كانت . اليت تكون بعد املوت ليعطوا فيها بغري حساب

 جسيمة، غري أن اجلزاء الذي أعطاهم اهللا تعاىل كان أكثر من تضحيام بكثري،
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حيث صار رعاةُ الغنم واإلبل ملوك العامل كله، ونال هذا الشعب املقهور املغلوب 
 باملفهوم اآلخر أيضا؛ فقد �ِبغيِر ِحساٍب�كما نالوا الرزق . ملكًا عظيما قويا

لقد نالوا الرزق . أحرزوا التقوى والورع حبيث ال تزال الدنيا تثين عليهم حىت اليوم
يضيعوه إسرافًا وبذخا، بل أنفقوه إنفاقًا أدى إىل صالحهم يف الكثري، ولكنهم مل 

؛ خالصة الكالم أن يوم القيامة هنا يعين زمن غلبة اإلسالم. الدنيا وثوام يف اآلخرة
نفسه، كما أُعطوا الرزق " اليوم"إذ أصبح املسلمون غالبني على الكافرين يف هذا 

 . بغري حساب أيضا
 من سورة ص، واآلية ٤٩ من سورة النور، واآلية ٣٨ة  للمزيد انظر تفسري اآلي

 .  من سورة الزمر١٠
مث يف سورة القيامة أيضا قد ذكر اهللا تعاىل نوعني من القيامة؛ إحدامها تتعلق ذه 

 � فَِإذَا بِرق الْبصر�: وقد ذُكرت إحدامها يف قوله. الدنيا واألخرى باآلخرة
 رالْقَم فسخو� ِمعجو رالْقَمو سموالواضح أن خسوف ). ١٠-٨القيامة (�الش

القمر وكسوف الشمس ليسا من عالمات القيامة اليت تقوم بعد فناء البشر مجيعا، 
فثبت من . بل مها من عالمات ظهور املهدي املسعود حبسب ما ورد يف احلديث

ألخري، ال القيامة ذلك أن القيامة املذكورة هنا هي قيامة إحياء اإلسالم يف الزمن ا
 .اليت تقوم بعد هالك البشر مجيعا

آيات عديدة أخرى قد استخدم فيها القرآن الكرمي لفظ القيامة والساعة وهناك 
والقيامة املذكورة يف اآليات قيد التفسري . مبعىن انقالب عظيم حاصل يف هذه الدنيا

 حييي اهللا تعاىل  حيث- كما سيتضح الحقًا -أيضا هي قيامة هذه احلياة الدنيا 
املسلمني بعد موم الروحاين، وسوف يتجدد اإلسالم بعد امنحاء آثاره، وقد 

 .ذُكرت عالمات هذا الزمن األخري يف هذه السورة ويف اليت تليها
وكما أن القرآن الكرمي قد استخدم لفظ القيامة أو الساعة مبعىن انقالب عظيم يف 

فهوم نفسه يف األحاديث الشريفة أيضا حيث هذه الدنيا، فقد ورد هذا اللفظ بامل
 ى الساعة:  وأصحابه بصورة إنسان وسأله�ورد أن جربيل جاء مرة إىل النيبت؟م 

 إذا ولَدت : وسأُخِبرك عن أَشراِطها،ها ِبأَعلَم ِمن السائِلنولُ عئ ما املس:� قالف
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البخاري، كتاب اإلميان، . ( ِفي البنياِن البهِم وِإذَا تطَاولَ رعاةُ اِإلِبِل،اَألمةُ ربها
 ) باب سؤال جربيل

وقد ظهرت هذه األشراط زمن ازدهار العباسيني، حيث اقتىن أكثر ملوكهم 
اجلواري واإلماء، فصارت أوالدهن ملوكًا، وقُضي على حكم العرب بسبب 

التضحية والسفر وكذلك ترك العرب حياةَ اِجلد والكد و. أقارب هؤالء اجلواري
 .وأقاموا يف املدن وامكوا يف بناء املباين العالية

 ؟ متى الساعةُ:فَقَالَ �وورد يف حديث آخر أن شخصا حضر جملس رسول اهللا 
 أَين أُراه الساِئلُ عن :حتى ِإذَا قَضى حِديثَه قَالَ... يحدثُ �فَمضى رسولُ اللَِّه 

 قَالَ . الساعةَ فَِإذَا ضيعت اَألمانةُ فَانتِظِر: قَالَ. ها أَنا يا رسولَ اللَِّه: قَالَ؟الساعِة
البخاري، كتاب . ( قَالَ ِإذَا وسد اَألمر ِإلَى غَيِر أَهِلِه فَانتِظر الساعةَ؟كَيف ِإضاعتها

ا أمانة احلُكْم، والقيامة هنا وقت احنطاط واألمانة هن).. العلم، باب من سئل علما
 .املسلمني وهالكهم

 ، ويثْبت الْجهلُ،ِإنَّ ِمن أَشراِط الساعِة أَنْ يرفَع الِْعلْم: "وورد يف حديث آخر
رمالْخ برشيا،ونالز رظْهيواملراد ). البخاري، كتاب العلم، باب رفْع العلم." ( و

أنه ستكثر البغايا، ويتفاخر الناس بفواحشهم يف " ويظْهر الزنا: "�من قوله 
 .واملراد من القيامة هنا أيضا زمن احنطاط اإلسالم. االس

 ، وتكْثُر الزالِزلُ،ال تقُوم الساعةُ حتى يقْبض الِْعلْم: "وورد يف حديث آخر
 وهو الْقَتلُ الْقَتلُ حتى يكْثُر ِفيكُم ؛ ويكْثُر الْهرج،لِْفتن وتظْهر ا،ويتقَارب الزمانُ

). البخاري، كتاب االستسقاء، باب ما قيل يف الزالزل واآليات." (الْمالُ فَيِفيض
إشارة إىل تطور علم التاريخ، فكأن أحداث األزمان " ويتقارب الزمان "�وقوله 

فهو إشارة إىل " حىت يكثر فيكم املال فيفيض: "�أما قوله . املختلفة تصبح قريبة
 .وهنا أيضا قد سمي احنطاط املسلمني قيامة. كثرة املال وحياة البذخ واإلسراف

ال تقُوم الساعةُ حتى تقَاِتلُوا قَوما : �وهناك حديث آخر يقول فيه رسول اهللا 
رعم الشالُهِنع،الس قُومال تقَةُ وطْرانُّ الْمم املَجهوهجا كَأَنَّ ومقَاِتلُوا قَوى تتةُ حاع .

هذا احلديث يشري إىل ). البخاري، كتاب اجلهاد، باب قتال الذين ينتعلون الشعر(
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 تترأن احنطاطهم سيبدأ جمات ال على املسلمني، وفيه إشارة إىل ترهجوم الت
 .عليهم

البخاري، كتاب الرقاق، " ( يعِني ِإصبعيِن،والساعةُ كَهاتيِنبِعثْت أَنا : "ويف حديث
أي أن زمين متصل بالساعة كاتصال ).. باب قول النيب بعثت أنا والساعة كهاتني

 مل تقم الساعة حىت �ولكن رغم انقضاء ثالثة عشر قرنا على زمن النيب . إصبعني
. خر، وهو رقي اإلسالم وازدهاره فثبت من ذلك أن الساعة هنا مبعىن آ!!اآلن

 هذا أن كثريا من األنبياء مل تزدهر أُممهم إال بعد وفام بفترة �واملراد من قوله 
 . وهذا ما حصل فعال. طويلة، ولكن اهللا تعاىل قد وعدين بازدهار اإلسالم يف حيايت

ذي، كتاب املناقب، الترم." (ِمن اقِْتراِب الساعِة هالك الْعرِب: "وهناك حديث آخر
 . �اقْتربِت الساعةُ وانشق الْقَمر�وهذا هو املعىن لقوله تعاىل ). باب فضل العرب

مبعىن القيامة : باختصار، قد ورد لفظ القيامة يف القرآن واحلديث بعدة معان
الكربى، أي اليت ستظهر بفناء البشر مجيعا أو حبشرهم مرة أخرى؛ ومبعىن ازدهار 

من سره أن ينظر إىل يوم " إن �قول الرسول ف. وم أو زوال قوم أو موت شخصق
 �ذَا السماُء انفَطَرت�إ� و�ِإذَا الشمس كُورت�القيامة كأنه رأي عني، فليقرأْ 

ال يعين أن هذه السور إمنا تتحدث عن القيامة اليت " �ِإذَا السماُء انشقَّت�و
ء البشر مجيعا فقط؛ ذلك ألن القرآن الكرمي قد استخدم لفظ القيامة ستكون بعد فنا

 .  أيضا أن يستخدمه مبعان خمتلفة�مبعاٍن عديدة، فيجوز للرسول 
 هذا إمنا يعين أن هذه السور ترسم مشهد القيامة �باختصار، إن قول الرسول 

رة الحقًا أن ما وسيتبني من تفسري هذه السو. رمسا مفصال حبيث تتراءى أمام أعيننا
 . كان صدقًا وحقا�قاله الرسول 

 :عالقة سورة التكوير بالسور السابقة
إن عالقة هذه السورة بسورة عبس بل بالسور السابقة األخرى تكمن يف أن تلك 

وكان من املقدر أن يغلب . السور تتحدث عن غلبة اإلسالم والقيامة الكربى
.  مرتني� املقدر أن يبعث الرسول اإلسالم مرتني على األقل؛ كما كان من

 كان هلا مظهران كبريان كما هو بين من �والقيامة اليت قامت على يد الرسول 
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 أوالً، وكان من املقدر �سورة اجلمعة، حيث قامت هذه القيامة يف زمن الرسول 
 أن تقوم ثانيةً بعد ثالثة عشر قرنا، أي بعد انقضاء فترة ضعف اإلسالم املمتد أللف

ويتضح من مواضع أخرى يف القرآن أيضا أنه كان من . رقيه األوىلسنة بعد فترة 
يدبر اَألمر ِمن السماِء ِإلَى اَألرِض ثُم �املقدر أن يضعف اإلسالم كما قال تعاىل 

، حيث بني اهللا )٦:جدةالس(�يعرج ِإلَيِه ِفي يوٍم كَانَ ِمقْداره أَلْف سنٍة ِمما تعدونَ
تعاىل أنه سينِزل أمر اإلسالم من السماء إىل األرض، مث يعرج إليه تعاىل خالل ألف 

 سيستمر ثالثة قرون �وختربنا األحاديث أن ازدهار اإلسالم يف زمن الرسول . سنة
فإذا أضفنا إىل هذه ). البخاري، كتاب الرقاق، باب من حيذر من زهرة الدنيا(

الثة ألف سنة من ضعف اإلسالم أصبح وقت انتهاء هذا الضعف عام القرون الث
وحيث إن اهللا تعاىل قد نبأ .  امليالدي�١٨٨٦ من اهلجرة؛ أي قرابة عام ١٣٠٠

أوالً عن غلبة اإلسالم، مث عن فترة ضعفه، فكان لزاما أن يبني أيضا ماذا سيحصل 
 . ممهمبعد الضعف كيال يستويل اليأس على املسلمني فتنهار ِه

يف مر  - خطبأياسر بن  أبا -وورد يف احلديث أن أحد كبار علماء اليهود 
 ذَِلك �امل �اتح سورة البقرة ووهو يتلو ف �رجال من اليهود برسول اهللا 

تعلمون واهللا، لقد : فقال، خطبأ  بنيي فأتى أخاه ح،� ريب ِفيِهالِْكتاب الَ
ا يتلو فيما مسعتامل �  عليهزلَنأُ حممد�ابالِْكت أأ:  فقال!� ذَِلك؟ نت مسعت
يا حممد، أمل : ، فقال� يف أولئك النفر إىل رسول اهللا ييفمشى ح. نعم: فقال

الَ�امل �  عليكنزلَأُنك تتلو فيما أذكر ي ابالِْكت ِفيِه ذَِلك بيبلى: ؟ قال� ر .
           

.  امليالدي١٨٨٦إىل الشمسية تصري عندنا عام ) هجرية( سنة قمرية ١٣٠٠لو حولنا :  احلاشية�
تساوي ) اهلجرية( سنة القمرية ١٣٠٠لـ  امليالدي، وإن ا٦٢٢ قام باهلجرة عام �ذلك أن النيب 

 وإذا تركنا السنوات الزائدة فهي سنة - ١٨٨٦= ١٢٦٤ +٦٢٢ سنة مشسية، و ١٢٦٤تقريبا  
 � هي السنة اليت بشر اهللا تعاىل فيها مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية ١٨٨٦ و – ١٨٨٥

أساس اإلسالم، وبوالدة ابن عنده بفتح اإلسالم ثانية وبتأسيس مجاعة على يده ستعمل على تقوية 
وذلك االبن املولود هو صاحب هذا . خالل تسعة أعوام سيذيع اسم اإلسالم يف أحناء العامل كله

 اليت جاءت تصديقًا ١٨٨٦التفسري بفضل اهللا ومشيئته، الذي أُدليت النبوءة بوالدته يف بداية عام 
 )املفسر. (ونواهللا غين ال يسأل وهم يسأل. للنبوءة القرآنية
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 غلبتك لواحد وسبعني سنة، ألن ال ضري، فإنك لو صرت غالبا فستستمر: فقال
 وسوف . وسبعون سنةإحدىربعون، فهذه ألف واحدة والالم ثالثون وامليم األ

لقد نزل : �فقال له رسول اهللا . نصرب هذه املدة، ألن غلبة دينك تنتهي بعده
لف واحدة والالم ثالثون وامليم األ : حييقالف. �املص�علي غريه أيضا؛ وهو 

 وال ضري، وإن كانت .حدى وستون ومائة سنةإتسعون، فهذه ربعون والصاد أ
لف األ: قالف. �الر�إنّ معي غريه، وهو : �فقال النيب . هذه املدة أطول

فقال .  سنة ومائتانوثالثونحدى إ فهذه ،واحدة والالم ثالثون والراء مائتان
 لفاأل. هذا أثقل وأطول: فقال. �املر�إن معي غري ذلك أيضا، : �النيب 

 سنة وسبعونحدى إفهذه ، والراء مائتانوامليم أربعون واحدة والالم ثالثون 
. عليناأمره  قد تشابههيا بنا نذهب، ف: مث توجه حيي إىل أصحابه وقال. ومائتان

 ) ما نزل يف أيب ياسر وأخيه، والسرية البن هشام،�امل�سورة البقرة، قوله تعاىل : نفتح البيا(
إن هذا الدين سيضعف : سمع نبوءة ضعف ديٍن يقول يف نفسهإذًا، فالعدو حني ي

يف يوم من األيام، وسوف نصرب على زمن غلبته بطريق أو بآخر، ألنه سينقضي 
فلذلك جند أن النيب ال يكتفي باإلنباء عن ضعف دينه، . لتأيت بعده أيام غلبتنا ثانية

 لرقي أمته وغلبتهم بل ينبئ أيضا أنه سيأيت بعد الضعف واالحنطاط نيب آخر ميهد
ال شك أن كل رقي مقرونٌ باالحنطاط، وهذا قانون جاٍر منذ األزل، ولكن . ثانية

 ،ا بفترة جديدة من الرقيالنيب ال يكتفي باإلخبار عن فترة االحنطاط، بل يبشر أيض
وهكذا خيرب أنه سيموت، ولكن ملّته لن تنمحي أبدا، فإذا جاءت على دينه فترة 

وهكذا جيعل اهللا تعاىل . ، فسوف تليها أيام غلبة دينه على الكفر ثانيةمن االحنطاط
الكفر يائسا من الغلبة دائما، ويثبت قلوب املؤمنني بأال ييأسوا، بل جيب أن تبقى 
مهمهم عالية وعزائمهم قوية ونظرام مسددة، ألن اإلسالم سيصبح غالبا مرة 

ا هو الفرق بني كالم اهللا وكالم هذ. أخرى، وسوف يقع الكفر يف احلضيض ثانية
البشر، وأَنى لغري اهللا تعاىل أن ينبئ عن ترقيات بال اية؟ كال، بل إن اهللا وحده 
يعلم الغيب، وهو وحده القادر على حتقيق مشيئته اليت خيرب ا أحبته، لكي يوصلوا 

فترة ال شك أن . هذه األنباء إىل اآلخرين، لتكون هذه األنباء سكينة لقلوم
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 أيضا، ولكن كل �االحنطاط قد جاءت بعد موسى وبعد عيسى وبعد رسول اهللا 
نيب ينبئ حتما عن كل تراجع، حىت إذا جاءت فترة االحنطاط أصبحت آية على 

أما لو أصيبت أمة باالحنطاط من دون نبوءة سابقة فيمكن أن يعتربه . صدق النيب
 باالحنطاط جلاز للمؤمنني أن يقولوا الناس مصادفة، ولكن لو كان هناك نبأ سابق

ولكن لو . إن هذا االحنطاط أيضا دليل على صدقنا، ألن هناك أنباء سبقت عنه
اكتفى النيب باإلنباء عن االحنطاط دون خرب الرقي بعده، الستوىل اليأس على قلوب 

ومن أجل ذلك ينبئ النيب عن االحنطاط من ناحية لكي تشكل فترة . املؤمنني
طاط حبد ذاا دليال على صدق النيب، ومن ناحية أخرى ينبئ عن الرقي بعد االحن

إذا كان هذا . ن ازدهاره الدائمماالحنطاط ثانية، ليطمئن املؤمنون وييأس الكفر 
الرقي منوطا بنيب فيخرب اهللا تعاىل عن بعثته، وإذا كان منوطًا بشخص آخر، فيخرب 

 .عنه
 األسلوب الرائع لتقوية قلوب املؤمنني ورفع  على أي حال، يتبع اهللا تعاىل هذا

دعوة (وقد بينت هذا األمر يف كتايب . وقد جربته بنفسي جتربة رائعة. معنويام
، فقلت إن املصائب اليت حلَّت باإلسالم اليوم قد سبق أن أنبأ عنها �)األمري

 قد أخرب عن هذا االحنطاط قبل �وما دام .  يف حديثه بالتفصيل�الرسول 
فكلما .  سنة، بل بشر بفترة من الرقي بعده أيضا، فال داعي ليأس املسلمني١٣٥٠

هذا ليس تكذيبا لإلسالم، بل هو تصديق للرسول : طالت فترة الضعف هذه نقول
وهناك مثال لذلك يف القرآن الكرمي أيضا، حيث .  إذ قد أخرب عن ذلك سلفًا�

لكافرين للهجوم على املسلمني أخذ ورد يف سورة األحزاب أنه ملا اجتمعت جنود ا
أين وعودكم عن االنتصارات املادية؟ فازداد املؤمنون : املنافقون يعيروم قائلني
هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما �: إميانا على إميام وقالوا

 سبق أن أخربنا �أي أن رسول اهللا ).. ٢٣ة اآلي(�زادهم ِإال ِإميانا وتسِليما
فما الداعي للحزن والقلق؟ . بذلك، فنحن فرحون على أنه تعاىل قد حقق وعده

           
 )املترجم. ("دعوة إىل احلق"ترِجم هذا الكتاب إىل العربية وطبع باسم   �
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فتالحظ أم مل يصبهم فزع بسبب هذا الوعد، ولكن لوال هذا الوعد فلرمبا أصام 
اىل إذًا فاألمر الذي خيوف به العدو املؤمنني قد جعله اهللا تع. الفزع واالضطراب

سببا لتقوية إميام، حيث يقولون ما دام اهللا تعاىل قد أخربنا يف كالمه سلفًا عن 
 هذا الضعف الذي يصيبنا، فلماذا خناف وملاذا نقنط؟ 

فما يصيب املؤمن من بالء حبسب أنباء اهللا السابقة فإنه يشحنه بقوة هائلة، ألن 
ا مل تصبه هذه اآلالم، فإن نفس أما إذ. تلك املصائب تأيت حتقيقًا لكالم اهللا تعاىل

إن نبيكم كان قد أخرب : العدو الذي يعتربها دليال على بطالن اإلسالم سيقول له
ولكن املؤسف أن هذه األنباء حني تتحقق، وتأيت . ذا، ولكن نبأه هذا مل يتحقق

فترة الضعف واالحنطاط، فإن العدو يعتربها دليال على بطالن هذا الدين، مع أا 
ل على صدق الدين، ودليل على صدق النيب، ودليل على هزمية الكفر، ألنه كما دلي

وإثبات . حتقق كالم اهللا تعاىل عن رقي الدين، كذلك قد حتقق كالمه عن ضعفه
 . هذا األمر هو الواجب األول للدين

إذًا، فهذه حكمة بالغة، لو استوعبها املرء مل يتزعزع إميانه يف زمن ضعف الدين 
إنه يدرك أن دينه . له، بل تظل قدمه ثابتة على صخرة قوية من اإلميانواضمحال

كان حقا يف أيام الغلبة، وهو حق يف أيام الضعف؛ إذ سبق أن . حق يف كل حال
ولكن املؤسف أن املسلمني مل يدركوا هذا األمر ووقعوا . أُنبئَ عن ضعفه سلفًا

، فبينت )دعوة األمري( كتايب  يف-إىل حد ما-لقد شرحت هذا األمر . فريسة لليأس
أن أنباء ضعف اإلسالم يف حد ذاا دليل على صدقه وصدق القرآن؛ إذ وردت 

مث إن اإلسالم مل يكتف بأنباء ضعفه، بل أنبأ . مفصلةً يف القرآن واحلديث سلفًا
أيضا أنه سيصبح غالبا بعد فترة الضعف ثانية، وأن الكفر سيكب على وجهه مرة 

فهذا . أن حممدا رسول اهللا والقرآن سيصبح غالبا على الدنيا من جديدأخرى، و
الضعف يتضمن بشارة عن الرقي أيضا، وهذه الظلمة تنبئ عن طلوع الشمس، 
فلماذا يقنط املسلمون إذن؟ وملاذا ال يتدبرون حبسب الوعود اإلهلية وملاذا ال 

ك الشمس املوعودة يبحثون عن ذلك النور السماوي، حىت يعلموا أين طلعت تل
 .اليت ستبدد هذه الظلمة
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لقد قابلين يف دهلي زعيم من . لقد مررت بتجربة عجيبة فيما يتعلق مبا ذكرت آنفا
 يف شركة، فقال امهندسوامسه شودري فقري حممد، وكان يعمل " سرحد"منطقة 

إىل نضم حنن أربعة إخوة، اثنان منا أمحديان، واثنان ليسا بأمحديني، وأنا مل أ: يل
أتشك يف صدقها؟ وكان يف طبعه : فسألته عن سبب ذلك، وقلت. مجاعتكم بعد

الواقع أين مل تتح يل فرصة التدبر يف األمحدية بعد، غري أننا قوم : مزاح فقال
. لقد أعطيناكم نصف روبية، وأعطينا املسلمني اآلخرين نصف روبية. عادلون

: قال.  بنصف روبية، بل نأخذها كلهاولكنا لن نرضى: فأجبته على سبيل املزاح
ذْها بتأثريك الروحاين إن استطعتسنسعى لذلك، وسيعطينا اهللا نصف : قلت. فخ

إن : وكان الرجل ذاهبا مع عياله إىل إجنلترا للسياحة، فقال. الروبية اآلخر إذا شاء
، وضع يف "جارسده"القاطن يف مدينة " خان حممد أكرم خان"أحد إخويت هو 

إين ذاهب للسياحة، ولن : فقلت له. عندما خرجت من البيت يب بعض كتبكمحقائ
أجد وقتا لقراءا، ولكنه وضعها يف حقيبيت رغما عين، ومل أمتكن من قراءة أي 

 .كتاب منها حىت اآلن
 مث ذهب هذا الرجل إىل إجنلترا، ومل متض ثالثة أشهر حىت وصلتين رسالة بدأها 

 أُريد أن أُعرفكم أنين ذلك الشخص نفسه الذي قابلكم قبل أن أكتب مطليب: بقوله
إننا قوم عادلون؛ حيث : يف القلعة امللَكية يف دهلي قبل ثالثة أشهر، وقال لكم

ولكننا ال : أعطيناكم نصف الروبية، وأعطينا املسلمني غري األمحديني نصفها، فقلت
ربعا آخر من تلك واآلن وحبسب أمركم أُهدي لكم . نرضى إال بالروبية كاملة

مث أشار يف رسالته إىل املعىن الذي . الروبية، وأنضم إىل مجاعتكم مبايعا على يدكم
جئت إىل إجنلترا وزرت معاملها، فرغم أين من األفغان وأمتتع : قد بينته اآلن، وقال

لقد : حبماس ديين، إال أنين كلما رأيت قوة الكفر املتزايدة ازداد قليب يأسا، وقلت
ى الكفر حبيث ال أمل يف أن يتقوى اإلسالم وينهار الكفر مرة اار اإلسالم وتقو

هذه . لقد مات اإلسالم، وليس األمل يف حياته إال ضربا من الوهم واخلبل. أخرى
هي األفكار اليت ظلت تغزو عقلي باستمرار فيئست حىت أيقنت أن اإلسالم لن 

م أخذت هذه الفكرة من نفسي كل ويف أحد األيا. يغلب على الدنيا مرة أخرى
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٢٦٢

تعال انظر يف الكتب اليت : مأخذ، فقلت لنفسي يف هذه احلالة من اليأس والقنوط
فلسفة تعاليم "وكان أول كتاب وقع يف يدي هو . قد وضعها أخوك يف حقائبك

، حىت وصلت إىل الصفحات "دعوة األمري"مث بدأت أقرأ كتابك . ، فقرأته"اإلسالم
 ا إىل أقصى درجة؛ أعين ضعف اليت تناولتفيها نفس القضية اليت مألت قليب يأس

 وقلت قد سبق أن �لقد أشرت إىل نبوءات عديدة للنيب . اإلسالم واضمحالله
 عن ضعف اإلسالم يف نبوءة كذا وقد حتققت، ويف نبوءة كذا وقد حتققت �تنبأ 
ما دامت أنباء : قلت عن ازدهار اإلسالم ثانية، و�مث ذكرت نبوءات النيب . أيضا

 املتعلقة بضعف اإلسالم قد حتققت، فكيف ال تتحقق أنباؤه املتعلقة �النيب 
بازدهاره وغلبته؟ فلما قرأت هذا امتأل قليب فرحة وسرورا وزال منه اليأس، وملعت 
فيه بارقة األمل، وقررت أين لن أخلد إىل النوم ما مل أكتب لك رسالة بيعيت، وها 

 .ابل النوم، فأرجو قبوهلأنا أكتبها ق
 عن هذه املصائب واآلالم اليت �فاحلق أننا عندما ندرك أنه سبق أن أنبأ الرسول 

ستتحقق : صبت على اإلسالم واملسلمني، جند يف هذه اآلالم نفسها راحة، ونقول
 .أخبار غلبة اإلسالم أيضا كما حتققت أخبار ضعفه واضمحالله

 دليال على يوم القيامة أيضا، ألن اهللا هو الذي حييي  مث إن حتقق هذه األنباء يشكل
النفوس امليتة يف هذه الدنيا، فكيف يتصور أن يعجز عن إحيائها يف اآلخرة؟ ما دام 

 ممكنا حبسب هذه األنباء يف هذه الدنيا، -روحانيا-موت هذه النفوس وإحياؤها 
 .ىلفال بد من إحياء املوتى يف اآلخرة حبسب ما أنبأ اهللا تعا
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٢٦٣

  ijk ∩⊇∪ 

# sŒÎ) ß§÷Κ¤±9$# ôNu‘ Èhθä. ∩⊄∪ 

 :شرح الكلمات
مجعه : وكور املتاع. صرعه: وكور فالنا. لَفَّها: كَور العمامةَ على رأسه: كُورت

 )األقرب. (وشده ولفَّه على جهة االستدارة
إذا الشمس :  أوإذا الشمس لُفَّت،:  يعين�ذَا الشمس كُورتِإ�فقوله تعاىل 

رعتا جمازية، واعتربنا. صالناس، لسهل حدأها أما إذا اعتربنا الشمس هنا مشس 
علينا إدراك مفهوم اآلية، وهو أن هذه الشمس اازية سوف تلَف كما يلَف املتاع 

 . يف حزمة مستديرة وتوضع جانبا، وال يلمسها أحد
 حبذف مضاف وهو الضوء، �لشمس كُورتذَا اِإ�كما ميكن أن يفسر قوله تعاىل 

إذا مِحي ضوء الشمس وجعلت خمتفية عن : إذا لُف ضوء الشمس، أو: واملعىن
 . األنظار مثل احلزمة اليت تلَف وتوضع بعيدا عن األنظار

حينما يقرأ اإلنسان املعىن الذي نفسر به هذه اآليات مع مفهوم اآليات : التفسري
لقد . م أنه هو املفهوم احلقيقي والصحيح، وليس يف تفسرينا أي تكلفالتالية يعل

قلت هذا ألن البعض قد يستغرب عند قراءة تفسرينا لآلية األوىل من سورة 
 يف كتبه عن تفسري هذه اآلية، كما أن � املوعوداملسيح لقد حتدث . التكوير

نا فإم لن جيدوا يف تفسريها يقدم من ِقبل مجاعتنا عادة، فالذين يسمعون كالم
تفسرينا هذا أي تكلف، ولكن الذين مل يتيسر هلم االطالع على كتب مجاعتنا، أو 
مل تتح هلم فرصة كافية لسماع أقوالنا فيستغربون منه يف أول وهلة، ولكنهم عندما 
يتدبرون يف اآليات كلها، سيدركون أنه ليس يف تفسرينا هذا أي تكلف، بل هذا 

 . تعاىل يف هذه اآلياتنفس ما بينه اهللا
 يف القرآن الكرمي مشسا �ليكن معلوما أن اهللا تعاىل قد مسى الرسول 

، وقد أخرب اهللا تعاىل هنا أنه سيأيت زمن ستكور فيه الشمس وتلَف، )٤٧:األحزاب(
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٢٦٤

، بل �وعليه فاملراد من هذه اآلية أنه سيأيت زمان لن يتبع فيه املسلمون الرسول 
 ليس بقلوم فحسب بل بأعماهلم أيضا، �اءهم، معرضني عن تعاليمه يتبعون آر

وهذا املشهد ميكن أن يراه املرء .  يف حيام العملية�فيستغنون عن االقتداء به 
 والعمل �فهم تعاليم الرسول إن املسلمني ال يكادون يأون ل. اليوم يف كل مكان

أما اليوم فقد تركوا العمل حبديث إم مل يكونوا يعملون بالقرآن من قبل، . ا
 فال يتعدى ذلك �وإذا كانوا يعملون بأحاديثه .  إىل حد كبري�رسول اهللا 

 على �التقليد الشكلي؛ إذ أمهلوا روحها ومضموا، ولذلك ال يتجلّى نور النيب 
 املرافق ومسح الرأس عند  ال ينحصر يف غسل األيدي إىل�إن نور النيب . العامل

 يف كل جماالت احلياة �ل هو يف العمل بكل ما أمر به الرسول ، بالوضوء
وهذا هو األمر الذي جيعل وجه املرء يلمع كالشمس وجيعله يسرع اخلُطا . اإلنسانية

ولكن املسلمني ال يشعرون كيف أم يسترون عن أعني العامل . إىل الدرجات العلى
أهل "سمون أنفسهم ال شك أن هناك طائفة ي. �النور الذي جاء به الرسول 

 �، ولكن الربكات اليت أتى ا النيب �، ويظنون أم العاملون بأحكامه "احلديث
 عموما وال يتوجهون إىل مغزاها �ال تتجلى بواسطتهم؛ إذ يهتمون بظاهر تعاليمه 

 هلداية الناس هو القرآن الكرمي، ولكن �مث إن أكرب ما أتى به الرسول . ومضموا
. يبذلون أقصى جهدهم ألن جيعلوا القرآن تابعا للحديث" حلديثأهل ا"طائفة 

 مظهرا للقرآن الكرمي �كان الرسول . فكأم يظهرون أمرا ويسترون أمرا آخر
وللحديث معا لكونه مشسا، ولكنهم ميحون أحدمها حموا تاما، وبالتايل يستحيل 

فاملسلمون .  للدنيا�سول القول إم سيتسببون يف انكشاف النور الذي جاء به الر
أهل "ففرقة . مل يعودوا تابعني للشمس الروحانية اليت خلقها اهللا تعاىل إلنارة العامل

حني يتناولون قضية العالقة بني القرآن واحلديث حياولون جاهدين إبطال " قرآنال
بينما . احلديث النبوي كلية، وال يقبلون يف تفسري القرآن إال ما اخترعته أذهام

وكال األمرين . أن جيعلوا القرآن تابعا ألفكار رواة احلديث" أهل احلديث"حياول 
 . على العامل�حيول دون جتلّي نور النيب 
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أن املسلمني : أوهلما:  مفهومني�ذَا الشمس كُورتِإ� باختصار، إن لقوله تعاىل 
أن األنوار : ما منهم رأيه، وثانيه ويتبع كلٌّ�سيتركون االقتداء برسول اهللا 

 الذين كان واجبهم نشر نور النيب -احملمدية سيتوقف جتلّيها، وسيصبح املسلمون 
 .  بدالً من كشفه ونشره� سببا يف انكماش نوره - يف العامل إىل أقصى حد �

 حمو ضوئها، وعليه فاملراد أن الشمس �ذَا الشمس كُورتِإ�ومن معاين قوله تعاىل 
وهذه إشارة إىل النبوءة الشهرية املذكورة يف حديث الرسول . كسفستظلم، أي تن

تنكسف القمر ألوِل : إن ملهدينا آيتني مل تكونا منذ خلِق السماوات واألرض: "�
ليلة من رمضان وتنكسف الشمس يف النصف منه، ومل تكونا منذ خلَق اُهللا 

أي أن .. )سوف والكسوفالدارقطين، كتاب العيدين، باب صالة اخل(" السماوات واألرض
هناك آيتني على صدق مهدينا مل تظهرا لصاحل أي مدٍع منذ خلق اهللا السماوات 
واألرض، ومها خسوف القمر يف أوىل ليايل اخنسافه يف رمضان، وكسوف الشمس 

 .يف اليوم الوسط من أيام انكسافها يف رمضان نفسه
اديث تتحدث عن ال شك أن هذه السورة تتحدث عن الشمس فقط، لكن األح

علما أن من أساليب القرآن واللغة العربية حذف . خسوف الشمس والقمر كليهما
أحد األمرين املتالزمني يف بعض األحيان، فحيث إن نبوءة خسوف الشمس والقمر 

، فاكتفى القرآن بذكر )١٠-٩: القيامة(مذكورة يف مكان آخر من القرآن 
. قيد التفسري، لكونه تابعا للشمسكسوف الشمس دون خسوف القمر يف اآلية 

ومثاله أننا إذا أردنا ذكر احلر والربد معا، اكتفينا بذكر أحدمها معتربين أن 
أيضا قد ذكر اهللا تعاىل أحد جزئَي النبوءة لكونه يشري فهنا . املخاطَب يفهم القصد

 .إىل اجلزء اآلخر تلقائيا، فلم تبق هناك حاجة إىل ذكره منفصال
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# sŒÎ) uρ ãΠθàf –Ψ9 $# ôN u‘ y‰s3Ρ$# ∩⊂∪ 

 :شرح الكلمات
. الكوكب؛ ما جنَم من النبات على غري ساق وهو خالف الشجر: النجم: النجوم
يقال هو ِمن جنِم صدٍق، وكذلك يقال ليس هلذا احلديث جنم، .. األصلُ: والنجم

 )األقرب. (ومجع النجم أَنجم وأَجنام وجنوم ونجم. أي أصلٌ
يف سريه:انكدرت يعدو:  انكدر يقال انكدر ،وانقض أسرع .عليه القوم وانكدر :

وكدر يكدر وكِدر يكدر كَدرا وكَدارة . تناثرت: وانكدرت النجوم. انصبوا
 )األقرب. (ضد صفا: وكُدورا وكُدروة وكُدرة

وإذا اعتربنا النجوم . صافيةأي تصبح غري .. �وِإذَا النجوم انكَدرت� فقوله تعاىل 
فكأن اهللا تعاىل خيرب هنا أنه . هنا استعارة، فرياد ا أشخاص كانوا سببا هلداية الناس

سيأيت يوم تصبح فيه هذه النجوم منكدرة، ألن فيوضها ستنقطع ولن يعود الناس 
 . ملتزمني دايتهم

تشييد ". (تديتم اهتديتمأصحايب كالنجوم بأَيهم اق: "�قال النيب : أوالً: التفسري
، والنجوم صحابته، �وحيث إن الشمس هنا الرسول ). ٥٩رقم احلديث : املباين

يعين أن الناس لن يتهاونوا يف العمل  �وِإذَا النجوم انكَدرت�وعليه فقوله تعاىل 
 فحسب، بل لن يتبعوا صحابته أيضا، معرضني عما تركوا �بتعاليم الرسول 

فنجد أن . وهذا هو املشهد الذي نراه يف هذا العصر. لوم ومعارفوراءهم من ع
املسلمني إذا أرادوا ضرب مثال على شيء فال يقولون إن الصحابة قالوا كذا، بل 
يقولون إن هتلر قال كذا، ونابليون أعلن كذا، وإن لينكولن قال كذا، يف حني أن 

وهذا ما أشار به عمر، وهذا هكذا قال أبو بكر، : املسلمني السابقني كانوا يقولون
إذًا خيربنا اهللا تعاىل هنا . ما أعلنه عثمان، وهكذا قال علي رضوان اهللا عليهم أمجعني

حياة أي : يقال باإلجنليزية. أن املسلمني لن يهتموا مطلقا باتباع خطوات الصحابة
درك أي ال ترجى حياا ما مل ي).. Traditions(أمة تتوقف على متسكُّها بتراثها 

هذا هو دستور األمم احلية؛ فإن كل فرد . كل فرد منها أن عليه احلفاظ على تراثها
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٢٦٧

منهم يسعى جاهدا إلحياء أفعال آبائه، ويقول كان أيب يقول كذا، وكان أيب يفعل 
فإذا حافظت األمة على هذه الروح طالت أيامها، . كذا، وكان جدي يعمل كذا

 �وِإذَا النجوم انكَدرت�فقوله تعاىل . ماتتأما إذا ماتت يف أفرادها هذه الروح 
يعين أن حماسن الصحابة وفضائلهم لن تنعكس يف أعمال أفراد األمة، ولن يرى هلا 
تأثري فيهم، وبالتايل ستضيع ِمن ذاكرم روايات تفوق هذه األمة أيضا، وستندثر 

عندما يذكَّر . وسع اآلمالمن بينهم الروايات البطولية لألمة، اليت تنمي األخالق وت
أفراد األمة مرة بعد أخرى أن آباءهم كانوا ذوي حماسن ومزايا عظيمة، فإم 
يسعون للتقدم واالزدهار، ولكن لو قيل هلم إن آباءكم كانوا جاهلني غري صاحلني 

واحلق أنه مل حيلّ هذا . لشيء، فال يرغبون يف الرقي، بل ال يعودون صاحلني للتقدم
ر الشديد باإلسالم واملسلمني إال ألن تراثهم القومي العظيم صار طي النسيان الدما

وفُصلوا عن ماضيهم املشرق واختفت عن أنظارهم حماسن الصحابة والقادة 
وقد عملت كتب التاريخ اليت ألّفها األوروبيون .  بإحسانهماآلخرين الذين اتبعو

ليس هناك سلطان مسلم إال خاصة على تدمري هذا التراث اإلسالمي العظيم؛ ف
ورماه هؤالء األوروبيون بالتهم وقدموه أمام العامل بأسوأ صورة وأبشعها، والنتيجة 
أن كل طالب مسلم حني يقرأ هذه التواريخ يظن أن آباءه مل يكن فيهم أي خري 

وهكذا يصبح جذر . وال ميزة، فينسب كل عيب إىل آبائه، وكل خري إىل األغيار
وسا نِخرا؛ إذ من احملال أن حتيا أمة يف الدنيا من دون إحياء تراثها رقي األمة مس

إن أسهل طريق لتدمري أمة هو أن جتعلوا أبناءها يسيئون الظن . وتقاليدها القومية
مباضيهم؛ إذ يصبحون بذلك كشجرة اجتثّت من فوق األرض ما هلا من قرار، ولن 

ذا السالح سهل االستعمال فشوهوا تاريخ إن األوروبيني قد جلأوا إىل ه. حتيا أبدا
واألدهى . فإذا ذكروا أكرب سالطني املسلمني وصموه بشىت العيوب. اإلسالم كله

أم يسمون هذا حبثًا وحتقيقًا، فيدعون أنه قد ثبت بعد حتري األمر أن فالنا من 
 هو واحلق أن كل ما يقولونه. امللوك املسلمني كان فيه كذا وكذا من النقائص

وقد أدى هذا التشويه إىل أنك لو سألت أحدا من املسلمني عن . كذب يف كذب
سيقول . السالطني املسلمني فستجد أنه لن يرى يف أسالفه هؤالء أي خري وفضل
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٢٦٨

كان حممود الغزنوي لصا، وكان أورنغزيب غامشًا، وكان يف فالن كذا وكذا من 
 ال عمل هلم إال إحصاء عيوب وكأم. العيوب، ويف فالن كذا وكذا من النقائص

لقد فقد هؤالء أي أمل يف أن جيدوا يف األسالف أية . األسالف ورميهم بالتهم
وبسبب هذا العيب مل يعد يف املسلمني رواج لسرد الوقائع البطولية، فقُطع . حماسن

 .دابر رقي األمة
ل ال يلجأ  إن هؤالء الغربيني يلجأون، من أجل تنفري املسلمني من آبائهم، إىل حي

مثال إذا ذكروا سلطانا مسلما قالوا إنه كان يشرب اخلمر، . إليها أي شريف أبدا
مع أن هؤالء . وال يذكرون هذا األمر إال إلثارة املسلمني ضده ولتنفريهم منه

األوروبيني يشربون اخلمر ليل ار، ويأتون شىت املنكرات املوبقات دومنا وازع وال 
ارب مخر، ومِلكُهم شارب مخر، ورئيس وزرائهم إن كل فرد منهم ش. رادع

كان تشرشل يشرب اخلمر وكان روزفلت يتعاطاها، ومع ذلك إذا . شارب مخر
نسلِّم أن بعض ملوك . ذكروا سالطني املسلمني فال بد أن يرموهم بتعاطي اخلمر

املسلمني كان شارب مخر، ولكنكم ال تذكرون ذلك إال لتنفّروا املسلمني منه، 
وهم مبحاسن ملوككم، مع أم كانوا يشربون اخلمر ويرتكبون املنكرات ولتقنع

 . أكثر من أي مِلٍك مسلم بآالف املرات
أن التاريخ اإلسالمي  �وِإذَا النجوم انكَدرت�باختصار، لقد أنبأ اهللا تعاىل بقوله 

قد سيصبح مكدرا، وأن حماسن املسلمني ستخفى وتمحى، وسيبدو أن النجوم 
 .انكدرت

 يعين أن �وِإذَا النجوم انكَدرت�ومن معاين النجم األصل؛ فقوله تعاىل : ثانيا
مبعىن أن املوازين ستنقلب وختتلّ فيما يتعلق مبعرفة معادن الناس .. األصول ستخرب

وبالفعل، نرى . وعراقة النسب، أي ستندثر املعايري اليت يعرف ا نسب أقوام شىت
لقد امنحى يف أوروبا . اس بعراقة النسب قد امنحى يف هذا العصر متاماأن اإلحس

 . ائيا، وأخذ ينمحي عندنا بالتدريج، فبدأ نفوذ ذوي النسب العريق يف االنقراض
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٢٦٩

أنه يف ذلك العصر ستتالشى  �وِإذَا النجوم انكَدرت�إذًا، فمن معاين قوله تعاىل 
وبالفعل نرى اجلهود تبذل للنهوض باألقوام . موازين عراقة األنساب عن الدنيا

 . املنبوذة، وليس ذلك إال سعيا للقضاء على أي اعتبار لعراقة النسب
 ضعف تأثري العلماء واألمراء �وِإذَا النجوم انكَدرت�ومن معاين قوله تعاىل : ثالثا

حيث يقودهم إن زمام قيادة القوم يكون يف أيدي هاتني الفئتني . يف ذلك العصر
واهللا تعاىل خيربنا هنا أن عالقة اجلماهري ستضعف مع . األمراء سياسيا والعلماء دينيا

العلماء واألمراء كليهما، سيضعف تأثري األمراء على ذوي امليول املادية، وتأثري 
وبتعبري آخر، يفقد العلماء واألمراء السيطرة على . العلماء على ذوي امليول الدينية

 .الناس
ِإذَا �ومن معاين انكدار النجوم تناثُرها، ومن معاين اآلية املذكورة من قبل : بعارا

تركُو سمعترب �الشالشمس والقمر، وإذا مجعنا بني اآليتني، فسي قوله  خسوف
املسيح إشارةً إىل سقوط الشهب بكثرة يف زمن  �وِإذَا النجوم انكَدرت�تعاىل 

ققت هذه النبوءة القرآنية جبالء، حيث سقطت الشهب يف وقد حت. �املوعود 
وقد .  يف كل أطراف الفضاء بكثرة كأنما هناك ألعاب نارية١٨٨٥ نوفمرب ٢٨

نشرت اجلرائد يف أوروبا وأمريكا وآسيا هذا اخلرب على نطاق واسع مستغربني هذه 
 . �الظاهرةَ اليت اعتربوها أُعجوبة من العجائب

           
كما صرح املسيح  الليلةُ اليت سبقت ذلك اليوم م هو١٨٨٥نوفمرب  ٢٨الواقع أن املراد من يوم  �

ر ومن تلك اآليات اليت ظهرت بعد أن تلقيت اإلهلامات املشا: " حيث قال ما تعريبه�املوعود 
، أقصد الليلة اليت سبقت اليوم الثامن ١٨٨٥إليها أنه يف ليلة الثامن والعشرين من نوفمرب 

 مشهد غريب لسقوط الشهب بكثرة مل أر له مثيالً ، كان يف السماء١٨٨٥والعشرين من نوفمرب 
اء وهذا ما أكده العلم). ١١٥ ص ٥، اخلزائن الروحانية الد "آئينه كماالت إسالم. ("يف حيايت

  .م١٨٨٥ من نوفمرب ٢٧أيضا حيث قالوا إن هذه الظاهرة املذهلة وقعت يف ليلة 
انظر The Guinness Book of Astronomy, 5th  Edition P. 132. واملعروف أن اليوم يف التقومي الشمسي يبدأ 

 )املترجم. (بالنهار ال بالليل
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٢٧٠

وإذا .  الشمس جمازية أي روحانية، فنعترب النجوم أيضا روحانية أيضاإذًا، فلو اعتربنا
إذًا، فمن معاين . اعتربنا الشمس مادية، فرياد بانكدار النجوم سقوط الشهب بكثرة

 :� وِإذَا النجوم انكَدرت�قوله تعاىل 
 أي ستسقط الشهب بكثرة كاملطر-١
عهم، وتصبح علومهم متروكة  لن يتبع الناس الصحابة يف صالحهم وور-٢

 . مهجورة
 . سيفقد ذوو النسب العريق نفوذهم-٣
 . سيفقد األمراء تأثريهم على العامة-٤
 . سيفقد علماء الدين تأثريهم على الناس-٥

 .  هذا العصر يف وكل هذه العالمات قد حتققت
 

# sŒÎ) uρ ãΑ$t7Ågø:$# ôN u�Éi� ß™ ∩⊆∪ 
وطالَ؛ عكس الساحل؛ سيد القوم عاملهم، تقول كلُّ وتٍد يف األرض؛ عظُم : اجلبل
 )األقرب. (أي سيدهم وعاملهم: فالنٌ جبلُ قومه: العرب
جعله : وسير املثلَ. ألقاه: وسير اجلُلَّ عن ظهر الدابة. جعله سائرا: سيره: سيرت

 )األقرب. (أخرجه وأجاله: وسيره من بلده. يسري بني الناس
عندما تسير اجلبال من مكاا؛ عندما : �ِإذَا الِْجبالُ سيرتو�تعاىل فاملراد من قوله 

 .يطرد العلماء والزعماء من بالدهم وينفون
من معاين هذه اآلية أن اجلبال سوف تسير من مكاا، أي تنسف : أوالً: التفسري

 � الِْجبالُ سيرتِإذَاو�وسيعترب عندها قوله تعاىل . اجلبال لشق الطرق من خالهلا
فهذا إشارة . جيري امليزاب، مع أنه ال جيري، بل املاء هو الذي جيري فيه: كقولنا

وأكثر الشواهد على . إىل نسف اجلبال بالديناميت من مكاا لشق الطرق خالهلا
صدق هذه النبوءة يف الدنيا اليوم؛ حيث ينسفون اجلبال بالديناميت ويقطعون 

لطرق الواسعة بكثرة، فيمكن أن ترى ذلك يف جبال دهلوزي اجلبال ويشقون ا
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٢٧١

لقد نسب اهللا تعاىل هنا السري إىل .  ومري وكشمري ومنصوري وغريهالهموِش
اجلبال والواقع أن الناس هم الذين يسريون، فاملراد أن اجلبال ستشق فيها الطرق 

 بكثرة ال حد هلا، لقد نسفت اجلبال يف هذا العصر. اجليدة بكثرة لسري الناس فيها
وقلّما يوجد جبل مل تشق عربه الطرق، حيث يضعون فيه ديناميت وينسفونه نسفا، 

كما تنسف اجلبال بكثرة خالل احلروب احلالية، فإذا كان العدو . مث يشقّون الطريق
كن البارود يف املاضي مل ي. هرابضا على قمة جبل، يضعون حتته بارودا وينسفون

فهذه اآلية تنبئ ضمنيا عن كثرة البارود . كمية حىت تنسف اجلبالمتوفرا ذه ال
 .أيضا، إذ ال تشق الطرق يف اجلبال من دون الديناميت

 كذلك قد اخترعت كثري من اآلالت الثقيلة ملهد الطرق؛ إذًا فهذه اآلية إشارة إىل 
 .اختراع هذه اآلالت أيضا

 سيعين �ِإذَا الِْجبالُ سيرتو�فقوله تعاىلومن معاين اجلبل سيد القوم، وعليه : ثانيا
وهذا أيضا مل يتحقق يف املاضي . أن علماء القوم وسادام سيطردون من البالد

كما حتقق اليوم، فقد طُرد من روسيا كلها علماء الدين املؤثرين الدين على 
 فيها أن من السياسة، أما تركيا فقد اكتسحت الدين اكتساحا؛ فقد أُمر املسلمون

أراد منهم الصالة فليصلّها بالتركية، ومن أراد قراءة القرآن فليقرأه بالتركية، وإال 
 . سينفى من البالد أو يسجن

سنتحدث عن اآليات التالية الحقا، ولكن أمعنوا النظر يف هذه اآليات الثالث، 
فلن جند فيه وفكروا هل اجتمعت هذه األمور من قبل؟ لو مجعنا تاريخ العامل كله 

إن خسوف الشمس والقمر وسقوط . حىت عشر هذه العالمات يف أي زمن
الشهب بكثرة وتالشي الروايات البطولية القومية عالمات بينة مل تظهر ذا الشكل 

لو مجعنا تاريخ األمم لستة آالف سنة مثالً، بل حىت ملائة ألف . يف أي عصر مضى
 على الروايات البطولية للشعوب املقهورة كما سنة، لن جند عصرا مت القضاء فيه

فإن كل مِلٍك أورويب شارب مخر جاهل ظامل يعرض على الناس . حصل اليوم
وملا . بصورة مجيلة، وكل مِلٍك مسلم طيب يعرض عليهم بصورة مشوهة مكروهة
بنون كان أهل الغرب هم الذين ميلكون نظام التعليم فإن املسلمني أيضا قد بدءوا يت
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٢٧٢

يف املاضي جتد زيدا قد نسي منجزات أسالفه، أو جتد عمرا . آراءهم املشوهة هذه
تغافل عن حماسن آبائه، ولكنك لن جتد األمة بأسرها نسيت رواياا البطولية، بل 

فمثالً جند اليوم مئات اآلالف . أخذ أبناؤها يرون حماسن أسالفهم عيوبا ونقائص
د من سالطني املسلمني بالسوء والفسق، ويف الوقت نفسه من املسلمني يرمون العدي

يقولون . يثنون على ملوك غربيني كانوا أسوأ وأخبث من هؤالء امللوك املسلمني
كان السلطان حممود الغزنوي موصوما بعيب كذا وكذا، ولكنهم ال يفكرون أن 

ا السلطان ملوك األمم األخرى الذين يثنون عليهم كانوا أشد خبثًا وسوًءا من هذ
إذا كان بعض سالطني املسلمني يشرب اخلمر فكان يتعاطاه سرا، أما . املسلم

إذا كان . امللوك اآلخرون الذين ميدحهم هؤالء الطاعنون فكانوا يشربون جهارا
شرب اخلمر عيبا، فهو عيب عند اإلسالم، ال عند املسيحية، فكان على هؤالء 

انا مسلما وقع يف شرب اخلمر مثلهم، الغربيني املسيحيني أن يفرحوا أن سلط
ولكنهم يطعنون فيه بسبب شربه اخلمر، وليس غرضهم من ذكر ذلك إال تنفري 

ما الذي يضر هؤالء الغربيني إذا . املسلمني من سالطينهم وحتقريهم يف أعينهم
شرب سلطان مسلم اخلمر أم مل يشرب؟ املفروض أن ينحصر تعليقهم على 

 . خربوا الناس كيف كان هؤالء يديرون احلكم والنظامسياستهم لبالدهم، في
لقد كنت يف زيارة ملدينة الهور يف األيام األخرية، فسألين البعض مشريا إىل بعض 
ما فعله السلطان حممود الغزنوي وقال هل كانت تصرفاته هذه حبسب تعاليم 

يد الطعن ا إن هذه األمور تتعلق بالدين، ومع ذلك تر: اإلسالم أم خالفها؟ فقلت
يف سلطان مسلم لتثبت أنه كان حاكما سيئا وأن فالنا من امللوك األوربيني كان 
حاكما جيدا، والواقع أن ذلك امللك األورويب كان موصوما بآالف العيوب؛ 
فأسلوبك هذا ليس سليما، وإمنا عليك أن تقارن أخالق السلطان حممود الغزنوي 

فما دام الغزنوي أمسى أخالقًا من ملوك عصره، فال . همع أخالق امللوك املعاصرين ل
بد أن يعد ملكًا عظيما من الناحية التارخيية رغم بعض عيوبه، وال تصح مقارنته 

فمثالً لقد قام أديسون مبخترعات كثرية، واملخترعات اليت متّت . مبلوك هذا العصر
يئًا، ذلك ألن ما قام به بعده أكثر منها بكثري، ولكن هذا ال ينال من أديسون ش
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٢٧٣

كذلك ما دام حممود الغزنوي أحسن أخالقا . كان عمال رائعا جدا جدا يف عصره
من امللوك املعاصرين له، فال بد من الثناء عليه، وينبغي فحص أعماله من هذه 

 .الزاوية نفسها
باختصار، إن مثال انكدار الروايات البطولية لألمة واضح يف هذا العصر حبيث ال 

كذلك إن ضعف نفوذ العلماء واألمراء واضح حبيث مل . جند له مثيال يف املاضي
يسبق له نظري يف املاضي؛ لقد نفي العلماء املتمسكون بالدين من روسيا ومن تركيا 

دان األخرى، ومن أملانيا ومن إيطاليا، كما تعرضوا إىل معاملة مماثلة يف بعض البل
 .ضيض كما يلقى اجلُلُّ عن ظهر الدابة احلإىل من مقام العز وأُلقي م

باختصار، لو مجعنا العالمات املذكورة هنا مع ما ذُكر يف اآليات التالية فلن جندها 
قد اجتمعت يف أي عصر خال، بل لو نشرنا إعالنا بأن من قدر على إثبات هذه 

ن يقدر األمور يف أي عصر من العصور اخلالية فله جائزة مائة ألف أو مائيت ألف، فل
أي زمن : ضع هذه األمارات أمام أي مؤرخ مث اسأله. أحد على قبول هذا التحدي

إا عالمات هذا العصر؛ إذ مل تقع من : تنطبق عليه هذه األمارات؟ لقال لك فورا
وكل من يقرأ هذه اآليات سيشري إىل هذا العصر فقط ال إىل أي عصر . قبل قط

 هذه السور ترسم يوما كالقيامة رمسا واضحا  أن�وهذا ما أخرب به النيب . آخر
 . عني فليقرأْ هذه السوررأين من أراد أن يرى مشهد يوم القيامة إحبيث 

 

# sŒÎ) uρ â‘$t±Ïèø9 $# ôMn=ÏeÜãã ∩∈∪ 
 :شرح الكلمات

. مجع العشراء، وهي من النوق اليت مضى حلملها عشرةُ أشهر أو مثانية: الِعشار
.  على النوق حىت ينتج بعضها وبعضها ينتظر نتاجهاوقيل الِعشار اسم يقع

 )األقرب(
 )األقرب. (خالّها بال راٍع؛ وكُلُّ ما تِرك ضائعا فقد عطِّلَ:  عطَّل اإلبلَ:عطِّلت
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٢٧٤

لقد نزل القرآن الكرمي يف اجلزيرة العربية، ولذلك قُدمت فيه حاجات : التفسري
هموا القرآن جيدا، مث ينشروه يف العرب ومشاعرهم على أي شيء آخر، لكي يف

إن تعبريات أول املخاطَبني بوحي اهللا تعاىل ومشاعرهم تقدم على تعبريات . العامل
 اآلخرين ومشاعرهم، ألم كيف ينشرون الوحي بني الناس إذا مل يفهموه؟

حيث كانوا يسافرون عليها، ويشربون كانت اِجلمال ركوب العرب وغذاءهم؛ 
لون حلومها كغذاء، فكانت الناقة عزيزةً عليهم وكانوا شديدي احلرص ألباا ويأك

عليها إذا كانت يف شهرها العاشر من احلمل، أو كانت قد وضعت محلها؛ إذ كانت 
الناقة احلامل تصلح للركوب، كما كان هنالك أمل يف نتاجها الذي سينفع كمركب 

ا مثل حلم محِل الضأن، فإن جتارة علما أن حلم ولد الناقة لذيذ جد. وكغذاء أيضا
مثالً تقوم على حلم حمالن الضأن إىل حد كبري، حيث يذحبون " بيشاور"سكان 

 .احلَمل وهو يف شهره الثاين، فيأيت الناس من أماكن بعيدة ألكل حلمه اللذيذ جدا
  باختصار، كانت الناقة العشراء عزيزة على العرب للبنها وولدها، ولذلك قال اهللا

أي .. أي سيأيت زمان تترك فيه هذه النياق معطلةً.. �وِإذَا الِْعشار عطِّلَت�تعاىل 
 سوف تخترع مراكب جديدة تصبح ا النوق يف شهرها العاشر من احلمل أو -١

 وسوف تخترع من املراكب السريعة ما يوصل -٢. اليت قد وضعت ولدها عاطلةً
لن يعودوا حباجة إىل ألبان النوق كغذائهم شىت األطعمة إىل بالد العرب، ف

وقد حتقق هذان األمران . األساسي، وهكذا ستفقد الناقة العشراء قيمتها املعهودة
يف هذا العصر، حيث اخترعت الباخرة والقطار والسيارة والطائرة، فأخذ عرب 

عندما بدأ السفر بالسيارات يف . اجلزيرة يسافرون ا بدالً من ركوب اجلمال
اجلزيرة العربية ثار البدو حبجة أن هذا سيضر بتجارم، ولكن ظل الناس يستعملون 

والذين يذهبون اليوم إىل مكة إمنا . السيارات حىت انتهى عهد السفر باجلمال
 .يسافرون بالسيارات

كان املولوي ثناء اهللا األمرتسري قد اعترض علينا مرة أن سكة احلديد مل تصل إىل 
 أن ال فرق بني القطار والسيارة، ألن املقصود من هذه النبوءة أن واحلق. مكة بعد
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السفر على اِجلمال سيصبح متروكًا الختراع وسائل سفر جديدة فيفضلها الناس 
القطار . إذًا فالسيارات قد قللت من أمهية السفر على اجلمال متاما. على اجلمال

 ا صاحبها يف أي وقت شاء، ينطلق مبواعيد حمددة، أما السيارة فيمكن أن يسافر
إذًا فهذه النبوءة . لذلك حيثما تكون السيارات تصبح املراكب األخرى معطلة متاما

قد حققها اهللا تعاىل ذا الشكل أيضا، حيث تسري السيارات من جدة إىل مكة 
 . ومن مكة إىل املدينة، ومل تعد اجلمال ذات أمهية

 اليت السريعة والطائرات السفن اختراع أعين ،ةكما حتقق اجلزء اآلخر من هذه النبوء
 األساسي طعامها كان اليت فاألمة .العرب بالد إىل واخلضار األطعمة صنوف توصل
 إىل حباجة تعد ومل والثمار، واخلضار اللحوم أنواع هلا تيسر قد وحلومها، اجلمال ألبان

 لقد .الضرورة عند بل للذته يشرب ال الناقة لنب إن .وحلومها اجلمال بألبان االكتفاء
 هذا يشرب آخر غذاء جيد ال الذي أن شك ال .أتقيأ كدت حىت أستِسغه فلم شربته،

 حلم أن كما يشربه؟ فلماذا األخرى والشرب األكل أنواع جيد من ولكن احلليب،
 لو ولكنهم يأكلونه، كانوا العرب أن شك ال .بسهولة يمضغ ال صلبا يكون اجلمل
 أنواع هلم تيسرت وإذا اجلمل؟ حلم يأكلون فلماذا واحلمل اجلدي حلم وجدوا

 شىت ستخترع أنه هنا تعاىل اهللا بينه ما وهذا النوق؟ ألبان يف يرغبون فلماذا اخلضار،
 فلن العربية، اجلزيرة إىل شيء كل إليكم ستوصل اليت السريعة والسفر النقل وسائل

 اليوم رأينا لقد .عندكم قيمة ذا احلُوار محل وال الناقة حليب وال اجلمل ركوب يعود
 فضالً يستعملونه العرب وبدأ والطائرات، بالسفن العربية اجلزيرة إىل يصل♦"البان" أن
 ولكنها العرب، ببال لتخطر تكن مل كثرية ومشروبات مأكوالت وهناك .اهلنود عن

 تقلّ تزال وال وحلمها اإلبل حليب إىل جدا احلاجةُ فقلّت بسهولة، اآلن تصلهم
 كان كما احلال يعد ومل .األخرى البلدان كأهل اإلبل عن العرب واستغىن باضطراد،

  .املستقبل يف أكثر الوضع وسيتغري قبل، من
 

           
هارات مثل اهليل وغريه مع حلويات اسم شجرة يف اهلند يلفّون يف ورقها بعض الب" البان "♦

 )املترجم(. معطرة، ويضعوا يف الفم، فتنظف الفم وتعطره، كما تفرح القلب
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# sŒÎ) uρ Þ¸θãm âθø9$# ôNu� Å³ãm ∩∉∪ 
 :الكلمات شرح

 .الرب دواب من يستأنس ال ما أو الرب، حيوان :ومعناه الوحش مفرده :الوحوش
 )األقرب(

 :فالنا وحشر .ولطَّفه دقَّقه :الِسنانَ وحشر .مجعهم :حشرا الناس حشر :حشرت
 :الوحوش وحشرت .آخر إىل مكان من أخرجه :اجلمع وحشر .وطنه عن جاله
 )األقرب( .وأُهلكت ماتت

 :معانيها فمن .العصر هذا يف حتققت وقد أخرى عظيمة نبوءة هذه :التفسري
 يف الرب وحوش حشرت كيف ترى وبالفعل .الرب حيوانات فيه تحشر زمن سيأيت -١

 قطر اليوم الدنيا يف ليس اخلالية؟ األزمنة يف نظري لذلك سبق هل .احليوانات حدائق
 يوجد مل ولعله .والدواب الوحشية احليوانات حدائق فيه وتوجد إال إقليم وال بلد وال
 .الشكل ذا والبحر الرب وحوش فيه حشرت كله العامل يف واحد مكان املاضي يف

 .أكرب بعدد حشرها يف وآخر وإقليم وآخر بلد بني تنافس فهناك
 امليتة احليوانات جبثث فيها حيتفظون متاحف هناك احليوانات حدائق على وعالوة 

  .معرفة ا ويزدادوا الناس ليشاهدها املواد، مبختلف جلودها حبشو وذلك احملنطة،
 احليوانات ياكل حيتفظون حيث األحياء، علم يف العلمية لبحوثل معاهد هناك مث

 ومراحل الزمن، من عليها مضى وما عمرها ملعرفة الفحوص عليها وجيرون املنقرضة،
 .تطورها

 يف البحث ومراكز واملتاحف احليوانات حدائق بإنشاء النبوءة هذه حتققت فقد إذًا، 
  .مسبوق غري حشرا امليتة أو احلية الوحوش هذه حشرت وقد األحياء، علم

 تستعمل حيث الوحشيني؛ األناس مبعىن جمازا، هنا الوحوش تكون أن ميكن كما-٢
 فإنه تكلِّمه، ال :يقولون أيضا األردية لغتنا ويف �بكثرة، املعىن ذا الكلمة هذه

           
 )املنجد. (أي أراذهلم: هو ِمن وحش الناس:  يقال�
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ِإذَا� تعاىل فقوله وعليه .الوحوش من القوم هؤالء :يقال أو .وحشيو وحالْوش 
تِشراملتحضرين، وال املتعلمني وغري اهلمجيني أي الوحشيني، األقوام أن يعين �ح 

 وسهولة الطرق وكثرة احلضارة انتشار نتيجة املتحضرة باألمم مجعهم سيتم
 قرية هذه أن مرارا لسمعت "البنجاب" إقليم يف "البار" منطقة زرت فلو .املواصالت

 هذه أن يعين وهذا .الوحشي يعين واهلمجي ."اهلمجيني" قريةُ وتلك جديدة،
 اختلطت قد منعزلة تعيش كانت اليت املتحضرة وغري الوحشية أو اهلمجية الشعوب

 املاضي، يف الوحشيني من يعدون كانوا اجلبال وأهل .متاما املتحضرة بالشعوب اآلن
 يف ثرياءاأل يرتادها ومصايف متنـزهات تقريبا جبل كل على أُنشئت فقد اليوم أما
  .املتحضرة باألمم اجلبال أهل اختالط مت وهكذا بكثرة، الصيف أيام

 بعد على الواقعة )بور نور( مصيف من قريبة قرية من قادمني كنا مرة ذات أننا أتذكر
 املرحوم، احملامي حممد يار املولوي معنا وكان ،)بطانكوت( مدينة من ميال ١٥

 يار املولوي وذهب بالسيارة، نتقدم أن نستطع لمف الطريق، وسط واقفة امرأة فوجدنا
 متر حىت الطريق عن قليال تنحي -السيدة أيتها أي- )مائي( :قائال وخاطبها إليها حممد

 :وقال املولوي فاندهش .أهاا قد أنه وزعمت والسباب الصراخ يف فأخذت .سيارتنا
 وتسب تصرخ ظلت ولكنها حصل، عما وتساءلنا احلرية فأخذتنا أهنتِك؟ كيف
 لوجه ساحميين :قائالً األخري يف املولوي إليها فتوسل ؟)مائي( ناديت ملاذا :له وتقول

 ولكنها .عندنا احترام كلمة ألا الكلمة ذه ناديتك وإمنا إهانتك، أُرد مل فإين اهللا؛
 ةكلم من فهمت ماذا أدركنا عندها .ألبيك زوجةً مسيتين إنك بل كال، :تقول ظلت

  .وتشتم تصرخ كانت وملاذا ،)مائي(
 سكان من سيارتنا سائق أن فعلمت ،)دهلوزي( مصيف من عائدا كنت فترة وقبل
 فال اليوم أما القدمي، يف كان هذا :فقال الطريفة، هذه له فحكيت ،)بور نور( قرية

 بأهل البنجاب أهل اختالط كثر إذ الكلمة؛ هذه من املنطقة هذه نساء تتحرج
 املولوي" فإن عاما أربعني قبل أما .الكلمة هذه معىن يفهمن نساؤنا وبدأت نا،منطقت

 :قوهلا على تصر وكانت ساعة، ثلث حوايل السيدة تلك إىل يتوسل ظلّ "حممد يار
 أبيك؟ زوجة جعلتين كيف
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٢٧٨

 بني فيه سيجمع زمن سيأيت أنه �حِشرت الْوحوش وِإذَا� قوله يف أنبأ قد تعاىل فاهللا
 من شرب كل يعمر سوف آخر وبتعبري املتحضرة، والشعوب املتخلفة أو الوحشية األمم

 وبالفعل .بينهم التعليم ويكثر املتخلفة الشعوب بني صحوة هناك وتكون األرض،
 الغرب إىل يِفدون أخذوا املاضي يف عراة يعيشون كانوا الذين إفريقيا سكان أن نرى

 داعيتنا كان .واحملاماة الدكتوراه شهادات نيحامل ويرجعون العليا، للدراسات
 وصول قبل عراة يعيشون كانوا الذين األفارقة صور يرينا "نير الرحيم عبد املولوي"

 يف كلها الوحشية الشعوب فتربية .اآلن الثياب يلبسون بدءوا ولكنهم إليهم، دعاتنا
 املرء يسميه أن فيمكن دواح أمر هناك كان لو .مثال له يسبق مل أمر الراهن الزمن

 مكان يف القرآن يف املذكورة العالمات هذه كل تعترب أن ميكن كيف ولكن صدفة،
 ؟ صدفةً واحد عصر وعن واحد

 وحشية تعترب كانت اليت األمم �حِشرت الْوحوش وِإذَا� تعاىل بقوله يراد وقد -٣
 وأمريكا أوروبا أهل يصبح أي الدنيا، يف فتنتشر ا ينهض حيث القرآن نزول زمن

 وكان ،� النيب زمن يف متاما كالوحوش يعيشون كانوا أوروبا أهل أن ذلك .غالبني
 ستة أو مخسة قبل صورهم إىل نظرنا لو بل كاألفارقة، عراة شبه يعيشون معظمهم

 القسي أيديهم يف وحاملني ركبهم، إىل تصل جلودا البسني وجدناهم قرون،
 الْوحوش وِإذَا�تعاىل قوله معاين فمن .عجيبة قبعة ؤوسهمر وعلى والنشاب،

تِشرأنه �ح عترب كانت اليت باألمم النهوض سيتمالقرآن، نزول زمن وحشية ت 
 .الدنيا يف وتنتشر وتتقوى فتتحد

 ستنال املتدينة غري األمم أن �حِشرت الْوحوش وِإذَا� تعاىل قوله معاين ومن-٤
 نيل عن نبوءة فهذه .له دين ال من والوحشي دين، عنده من هو اإلنسي ألن احلُكم،

  .الدين يف لديها رغبة ال اليت الشعوب من وغريها روسيا مثل احلُكم امللِحدة األمم
 األخالق انتشار عن نبوءة �حِشرت الْوحوش وِإذَا� تعاىل قوله من يراد وقد -٥

 .الدين أهل وضعف الذميمة،
 ستطرد الوحشية الشعوب أن �حِشرت الْوحوش وِإذَا� تعاىل قوله عاينم ومن -٦

 ستجد أوغندا أو كينيا إىل ذهبت فلو .إفريقيا يف اليوم حيصل كما أراضيها، من
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 ما تعمروا أن إما :ألهلها فقالوا البالد، تلك إىل اإلجنليز وصل لقد .نفسه املشهد
 أميال ٦ مساحتها منطقة ميلك بعضهم كانو .منها خترجوا أو األرض من متلكون
 بعض اليوم وجتد .عليها واستولوا وضياعه أراضيه من األوروبيون فطرده مربعة،
 أم إال يعمرها، ال ولكنه الفدادين، من املليون ونصف مليونا ميلك إفريقيا يف اإلجنليز

 وكيف .منها وجواخلر أراضيهم إعمار بني أهلها خيروا البلدان تلك إىل ذهبوا ملا
 اإلجنليز استوىل أن النتيجة وكانت كلها، األراضي هذه إعمار واحد لشخص ميكن
 اهلنود كان أيضا؛ األمريكية القارة يف حدث ما وهذا .أهلها منها وطردوا األرض على

 أرضهم منهم انتزعوا األوروبيني ولكن كلها، واجلنوبية الشمالية أمريكا ميلكون احلمر
 .كلها يهاعل واستولوا

 �حِشرت الْوحوش وِإذَا� تعاىل قوله فيعين وعليه أُهلكت، )حشرت( معاين ومن -٧
 البالد تلك سكان األوروبيون قتل قد وبالفعل .شتى بطرق ستباد الوحشية األمم أن

 القدامى سكاا من اآلن فيها يبق مل أنه والية عن قرأت لقد .التعذيب بأنواع القدامى
 يوجد ال وكذلك .قبل من اآلالف مبئات فيها يعيشون وكانوا فردا، عشر ثالثة إال

 يف اآلالف مبئات يعيشون وكانوا اليوم؛ خرب وال أثر األصليني أستراليا لسكان
 والتعذيب اآلالم بأنواع أبيهم بكرة عن أبادوهم قد األوروبيني ألن ذلك .املاضي
  .أثرهم وحموا
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 :الكلمات شرح

 فالرجل شيء، يف متوسع كلُّ عظيم؛ ر كلُّ املَِلح؛ املاُء الرب؛ خالف :البحر :الِبحار
 .وِبحار أَبحر بحور البحر ومجع حبر، جريه يف املتوسع والفرس حبر، العلم يف املتوسع

 )األقرب(
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سجر :رتره، :املاَء سجر فجالتن وسجِإذَا� :القرآن ويف ليحميه، باحلطب مأله :ورو 
ارالِْبح ترجأي قيل ..�س ا تعود حىت بعض إىل بعضها بتفجري أُِمحيتواحدا حبر. 

 )األقرب(
 أو ر، من القنوات تشق أن :أوهلما بطريقني؛ يكون أن ميكن األار تسجري :التفسري

 حىت بكثرة األار من القنوات ستشق أنه رادوامل .آخر يف ويصب آخر ر ماء يؤخذ
 ِكال أن ونرى .مائه لزيادة آخر يف وتصب ر من باملياه سيؤتى أو جتف، تكاد

  .اليوم حتقق قد األمرين
 األار يصلحون إم .بكثرة أوروبا يف تستخدم ولكنها للسفن، رواج بالدنا يف ليس
 النقل فيسهل البالد، داخل عربها لسفنا ويسيرون البحر، يف مصبها عند

 حىت بالسفن منه كلفة أكثر بالقطار البضائع نقل أن بالتجربة فالثابت واملواصالت،
 األار، يصلحون .للتجارة السفن استعمال من يكِثرون الغرب أهل جند ولذا اليوم،
 ألماكن،ا بعض يف ميل مئة بل أربعني بل لثالثني البالد داخل عربها سفنهم فتصل

 رواج له ولكن بالدنا، يف يوجد ال األمر هذا .التجارة يف كبرية سهولة جيدون وهكذا
  .عندهم كبري

 قنوات منه ليشقوا آخر، إىل ر ماء يأخذون بل األار، من القنوات يشقون إم مث
 .البحار تسجري هو وهذا واسعة،

 العلم منهم ينـزع العلماء أن �سجرت الِْبحار وِإذَا� تعاىل قوله معاين ومن
 .علمه يف املتوسع العامل الرجل البحر معاين من إن إذ جهاال، فيصبحون

 البحار بعض أن فاملراد املعروف، مبعناها أي املِلح، املاء مبعىن هنا البحار كانت وإذا
 وربط السويس، قناة بشق )املتوسط( الروم ببحر األمحر البحر ربط كما بغريها، تربط

 .بنما قناة بشق األمريكيان البحران
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# sŒÎ) uρ â¨θà� ‘Ζ9$# ôM y_Íiρ ã— ∩∇∪ 
 تعاىل اهللا أخرب حيث واالتصال، والسفر املراسلة سهولة إىل تشري اآلية هذه :التفسري

 يدل ما وأكرب .بعض من بعضهم الناس تقرب خمترعات األخري الزمن يف ستخترع أنه
 واحدة عربة يف فتجد .القطار هو الراهن الزمن يف آنيةالقر النبوءة هذه صدق على

 يف وأفغانيا ثالث يف وبنغاليا آخر يف وإجنليزيا مقعد يف جالسا الصينيني أحد للقطار
 خمتلفة مناطق إىل ينتمون أشخاصا جتمع واحد فعربة .خامس يف وبنجابيا رابع مقعد

 واملناطق األجنبية البالد أهل يرون الناس كان املاضي يف .شىت لغات ويتكلمون
 جتد حبيث السفر وسهل املواصالت وسائل كثرت فقد اليوم أما بصعوبة، األخرى

 .أمريكا يف واهلنود اهلند يف ميشون األمريكان
 حيث جبالء هذه النفوس تزويج نبوءة حققت قد واملذياع والربيد الربق أجهزة إن مث

 أمساعنا إىل وتصل آخر، حينا يابانينيال وخطب حينا الصينيني خطب باملذياع نسمع
 إذًا .أخرى تارة اإلجنليز وأحاديث تارة األملان أصوات -بيوتنا يف جالسون وحنن-

 ومع أخرى، مرة مكان يف ياباين ومع مرة، مكان يف صيين مع جالسني نكون فإننا
  .آخر حينا أملاين ومع حينا، إجنليزي

 يف واحدة نظر وجهة انتشار إىل إشارةٌ �زوجت وسالنفُ وِإذَا� تعاىل قوله أن كما
 النفوس احتاد أصبح حبيث كله العاملَ الغربية العلوم اليوم سادت قد وبالفعل .العلوم

 الدنيا بأهل أحاطت حىت العالَم العلوم هذه غزت لقد .جدا سهالً بينها فيما وارتباطها
 فعندما .خاص بطابع الناس عقول تصوغ أخذت اليت األوروبية الفلسفة خاصة كلها،
 رغم الغرب أهل بأسلوب يفكر فإمنا اليوم األفغاين أو العريب أو الياباين أو الصيين يفكر

 غزت قد الغربية واحلضارة الفلسفة ألن إال ذلك وليس وألسنتهم، شعوم اختالف
 .ِعلميا األمم شىت أفراد تزويج ومت اجلميع، عقول

 كثرة التزاوج بني أفراد شىت الشعوب �وِإذَا النفُوس زوجت�وقد يراد بقوله تعاىل 
وبالفعل جتد اإلفريقيات تزوجن من اإلجنليز والفرنسيني، وتزوجت . واألمم

لو زرت فرنسا مثالً، وجدت الفرنسي . اإلجنليزيات رجاال من الشعوب األخرى
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فرنسي وزوجته ميشي واضعا يده يف يد زوجته اإلفريقية دون أي إحساس أنه 
كما بدأت الدول تصدر قرارات جبواز التزاوج بني أهل األديان املختلفة . إفريقية

يف املاضي كان الناس يترددون كثريا يف . حىت ال يبقى هناك عائق يف هذا الصدد
الزواج من األجانب، أما اليوم فيضغطون على احلكومات إلصدار القرارات للزواج 

عندما كنت مقيما يف مدينة . ى إلزالة أي عائق ذا الشأنبني أهل األديان األخر
الهور من أجل عالج زوجيت أم طاهر رضي اهللا عنها، زارين أحد الزعماء الكبار 
مع زوجته، فأخربتين زوجته أا ولدت عند أبوين مسلمين، وأن ثالث أخوات، 

 . وقد تزوجت إحداهن مبسلم، واألخريان ندوسيني
من " الدكتور خان"تزوجت بنت  جة كبرية يف مدينة بيشاور حنيومرة حصلت ض

 ". السيخ"طيار ينتمي إىل طائفة 
باختصار، لقد شاعت الزجيات بكثرة بني أهل األديان والشعوب املختلفة، وهذا 

 .دليل بني على صدق هذه النبوءة القرآنية
ابات وأحزاب كما تشري هذه النبوءة إىل احتاد نفوس شىت وتأسيس مجعيات ونق

وبالفعل نشاهد يف الدنيا أحزابا كثرية مثل حزب العمال واحلزب الفاشي . خمتلفة
واحلزب الشيوعي واحلزب االشتراكي، حيث جيتمع أصحاب فكر واحد ويشكّلون 
أحزابا خاصة م، فيكافح العمال والصناع واملعلّمون والتجار من أجل حقوقهم، 

 .  عن غريهم يف سباق الرقي والتقدمويتنافسون حىت ال يتأخروا
 نفسه؛ العصر هذا يف تعاىل اهللا حقّقها وقد العصر، ذا تتعلق كلها العالمات هذه إن
فكل إنسان .  حتققت فيها هذه العالماتفترة العامل تاريخ من تقدم أن احملال من إذ

ورد .  دون غريهنعرض عليه هذه العالمات سيقول لنا حتما إا تشري إىل زمننا هذا
 كان خيطب مرة يوم اجلمعة فقرأ قول اهللا تعاىل �يف الروايات أن سيدنا عمر 

 ابن رواه( ."شيعتهم إىل شيعة كل تؤلّف أن تزوجها" :وقال �زوجت النفُوس وِإذَا�
 سيشكّلون واحدة مهنة أهل أن أي )..كثري ابن بشري، بن النعمان عن حامت أيب

  .اتونقاب مجعيات
  .احلاضر العصر أحوال عليه تدل كما جبالء النبوءة هذه حتققت فقد إذًا،
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 :الكلمات شرح

 "األساس" وعبارةُ .حية وهي القرب يف دفَنها :وأْدا يِئدها ِبنته وأَد :املوءودة
  )األقرب( .موءودةو ووئيدة وئيد فهي ،"بالتراب أثقلَها" ):للزخمشري(

 اليت البنت عن يسأل سوف أنه يعين �سِئلَت الْموُءودةُ وِإذَا� تعاىل قوله :التفسري
 توجيه يف ألن ستسأل، نفسها املوءودة أن يقولون املفسرين ولكن .حيةً تدفن كانت
 ولكين ).فالكشا( بشهادا باإلدالء ستطالَب ألا أكرب، تبكيتا املوءودة إىل السؤال

 من يتضح إذ املعروف، القرآين لألسلوب وخالف صحيح غري املعىن هذا أن أرى
 عما يسأَلُ ال� :تعاىل اهللا يقول .املظلوم إىل ال الظامل إىل يوجه السؤال أن القرآن
 الناس بل يفعل، عما يسأل ال تعاىل اهللا أن أي )..٢٤:األنبياء(�يسأَلُونَ وهم يفْعلُ
 �ِصدِقِهم عن الصاِدِقني ِليسأَلَ� تعاىل وقال .أعماهلم عن يسألون الذين هم
 �يفْترونَ كَانوا عما الِْقيامِة يوم ولَيسأَلُن� تعاىل وقال ،)٩:األحزاب(
 ِإناثًا ِنالرحم ِعباد هم الَِّذين الْمالِئكَةَ وجعلُوا� تعاىل وقال ،)١٤:العنكبوت(

 ).٢٠:الزخرف(�ويسأَلُونَ شهادتهم ستكْتب خلْقَهم أَشِهدوا
 يف إال الضحية، إىل ال ارم إىل دائما يوجه السؤال أن تكشف اآليات هذه فكل 

 ابن ِعيسى يا اللَّه قَالَ وِإذْ� � مرمي بن للمسيح تعاىل اهللا قول وهو واحد مكان
ميرم تأَأَن اِس قُلْتِخذُوِني ِللنات يأُمِن ويِإلَه وِن ِمنقَالَ اللَِّه د كانحبا سكُونُ مِلي ي 

 ِفي ما أَعلَم وال نفِْسي ِفي ما تعلَم عِلمته فَقَد قُلْته كُنت ِإنْ ِبحق ِلي لَيس ما أَقُولَ أَنْ
فِْسكن كِإن أَنت لَّاموِب عياملسيح اىل السؤال توجيه يف والسبب ).١١٧:املائدة(�الْغ 
 فإفحاما التعليم، هذا علمهم الذي هو املسيح إن :قالوا النصارى أن هو �

 ليس ولكن .ضروريا املسيح إىل السؤال هذا توجيه كان لشبهام وإبطاالً للنصارى
 يدفنوها أن املوءودة قالت فمىت .�سِئلَت ُءودةُالْمو وِإذَا� تعاىل قوله يف هكذا األمر
 جلاز حية، بدفنها هلم قالت اليت هي املوءودة أن الكفار من ادعاء هناك كان لو حية؟

 هي ألا نفسها، املوءودة اسألوا بل السؤال، هذا تسألونين ملاذا :الوائد ولقال سؤاهلا،
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 للموءودة بالنسبة للكفار ادعاء أي هنالك ليس إنه وحيث .حيةً ادفنوين قالت من
 السؤال؟ إليها يوجه فكيف
 حق، بغري ظلما دفنت لقد .عنها سئل املوءودة وإذا :كاآليت اآلية مفهوم أن وعندي

 والكافر حياسب، أيضا املؤمن أن شك ال .إدانته تثبت وأدها عن وائدها يسأل فحني
 لقوله سهل يسري املؤمن سابح أن وهو حساما، بني فرق هناك ولكن كذلك،

 بسيطة أسئلة سيسأل أنه أي )..٩:االنشقاق(�يِسريا ِحسابا يحاسب فَسوف� تعاىل
 :قال � النيب أن احلديث يف ورد .شديدا يكون الكافر حساب ولكن سبيله، يخلّى مث
 احلساب نوقش من باب الرقاق، كتاب البخاري،( ".عذّب احلساب نوقش من"
 اهللا فرييد املؤمن أما احلساب، بعد ليعاقَب إال بشدة يسأل ال ارم أن والواقع ).ذبع
 فعلت هل :ويقال احلسنة أعماله عن سيسأل فلذلك وجزائه، نعمه من نصيبا يعطيه أن

 إهانته الكافر حساب من الغرض أن فثبت .اجلنة اهللا يدِخله ا يعترف وعندما كذا؟
 الناس، على أعماله أروع كشف هو املؤمن حساب من رضالغ ولكن وإذالله،
 يسأل يومئذ هنا تعاىل اهللا يقول السبب هلذا .احلسنة أعماله روعة مدى الناس ليعرف

 حية؟ دفنتموها ذنب بأي :هلم ويقال شديدا، سؤاالً املوءودة عن ارمون
 ذا ليس أنه كما لعقائدية،ا الناحية من له أمهية ال ضمنيا أمرا هنا املفسرون ناقش لقد 

 من جدا مهم موضوع أنه غري باآلخرة، يتعلق األمر ألن الدنيا، هذه يف كبري نفع
  .ةنظريال الناحية

 املشركني أوالد أن على دليل �سِئلَت الْموُءودةُ وِإذَا� تعاىل قوله إن الزخمشري قال
 ذنب بأي :يقل مل وإال تعاىل، اهللا عند مذنبة غري املوءودة ألن اآلخرة، يف يعذَّبون ال

 )الكشاف( .قُتلت
 كانت إذا وما خطأً، أم صائبا الزخمشري استنتاج كان إذا فيما املفسرون خاض وقد 

 من استنتاجه يف عباس ابن اتبع قد الزخمشري أن واحلق .باطلة أم صحيحة القضية هذه
 الروايات يف ورد فقد .اجلنة ونسيدخل وأم أبرياء املشركني أوالد إن وقال اآلية هذه
 لقد :فقال اجلحيم، يدخلون املشركني ذراري إن البعض يقول � عباس البن قيل أنه

 .�سِئلَت الْموُءودةُ وِإذَا� الكرمي القرآن يف يقول تعاىل اهللا ألن هؤالء، كذب
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٢٨٥

  .ضعيف األثر هذا إن يقول املعاين روح صاحب ولكن 
 اآلية ذكر وإمنا استدالله، وجه يذكر مل ولكنه ذا، قال أيضا عباس ابن أن فترى
 أوالد براءة على دليالً �قُِتلَت ذَنٍب ِبأَي� تعاىل قوله اعترب فقد الزخمشري أما .فقط

 تعاىل قوله يعين ال إذ خطأ، اآلية هذه من استدالله ولكن النار، من وجنام الكافرين
�ٍب ِبأَيذَن إدانة ثبوت عدم ألن ذلك اجلنة؛ سيدخلون الكافرين ريذرا أن �قُِتلَت 

 ارتكب قد يكون أن ميكن إذ كلها؛ القضايا يف براءته يتضمن ال ما قضية يف شخص
 ولكنه املوءودات، البنات بشأن صحيح الزخمشري استدالل أن شك ال .أخرى جرمية
 ورةبالضر يعين ال شخص ضد جرمية ثبوت عدم ألن إطالقه، على صحيحا ليس

  .أخرى جرمية أية من براءته
 �قُِتلَت ذَنٍب ِبأَي� تعاىل قوله أن وهو الزخمشري رأي يقوي واحدا أمرا هناك أن إال

يتعلق بطفل غري بالغ، وحيث إن الطفل الذي مل يبلغ أشده غري مكلف بالشرع، 
 . غريهافال ميكن أن نقول بأنه إذا مل يكن قد ارتكب هذه املعصية فرمبا ارتكب 

 سأزيد األخري يف مث املوضوع، هذا سلسلة من األخرى احللقات بعض اآلن وأبني
  .وضوحا نظري وجهة
 من أم اجلنة أهل من أهم املشركني، بأوالد يتعلق فيما العلماء بني كبري اختالف هناك
 بن أمحد اإلمام روى فمثال الصدد، ذا وآثارا أحاديث البعض نقل وقد النار؟ أهل

 إال النار، يف واملوءودة الوائدة :قال � اهللا رسول أن اجلعفي يزيد بن سلمة عن حنبل
 روى وقد ).كثري وابن املعاين، روح( .عنها تعاىل اهللا فيعفو اإلسالم الوائدةُ تدرك أن

 :مسعود ابن عن حامت أيب ابن روى وقد .هندية بن داود عن احلديث هذا النسائي
 أوالد عن � اهللا رسول سئل :عباس ابن وعن ).كثري ابن( النار يف واملوءودة الوائدة

 النسائي( ."عاملني كانوا مبا يعلم وهو - خلقهم حني - اهللا خلَقهم" :فقال املشركني
 )اجلنائز كتاب داود، وأبو

 رسول يا قلت :قالت - عنها اهللا رضي - عائشة عن رواية ينقلون موقفهم ولتأييد 
 مبا أعلم تعاىل اهللا :قال عمل؟ بال :قلت .آبائهم ِمن هم :فقال املؤمنني؟ ذراري اهللا،
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٢٨٦

 بال :قلت .آبائهم ِمن :فقال املشركني؟ فذراري اهللا، رسول يا :قلت .عاملني كانوا
 )اجلنائز كتاب داود، أبو( .عاملني كانوا مبا أعلم تعاىل اهللا :قال عمل؟

 سيدخلون املشركني أوالد أن ءهؤال يستدل السابق واحلديث الرواية هذه بني فباجلمع
  .تعاىل اهللا علم يف املستقبل يف مشركني سيكونون ألم النار
 عن � اهللا رسول سألت أا - عنها اهللا رضي - خدجية عن رواية هناك أن كما

 بن اهللا عبد مسند أمحد، مسند( .النار يف مها :� فقال اجلاهلية، يف هلا ماتا ولديِن
 )مسعود

 .النار املشركني أوالد دخول على ا يستدل اليت واآلثار ديثاألحا هي هذه
 على املسلمني علماء من به يعتد من أمجع" :النووي اإلمام فيقول املسلمني أوالد أما
 شرح املنهاج( ."مكلفًا ليس ألنه اجلنة أهل من فهو املسلمني أطفال من مات من أن

 )القدر كتاب ملسلم، النووي
 صبيا بأن - عنها اهللا رضي - عائشة حلديث الشأن هذا يف توقف البعض ولكن 

 .يدرك ومل سوًءا يعمل مل اجلنة، عصافري من عصفور له، طوىب :فقالت تويف، أنصاريا
 هلا خلَقهم ..أهالً للجنة خلَق تعاىل اهللا إن عائشة، يا .ذلك غري أو :� النيب فقال
 .آبائهم أصالب يف وهم هلا خلَقهم ..أهال للنار وخلق آبائهم، أصالب يف وهم

 )القدر كتاب مسلم،(
 � اهللا رسول لعل :بقوهلم اجلنة يف املؤمنني أوالد بدخول القائلون عليه أجاب وقد
 � أنه ويحتمل .قاطع دليل عندها يكون أن غري من القطع إىل املسارعة عن اها
 ِمن ما" :قال احلقيقة عِلم فلما اجلنة؛ يف املسلمني أطفال أن يعلم أن قبل هذا قال 

 "إياهم رمحته بفضل اجلنةَ اهللا أدخلَه إال اِحلنثَ يبلغوا مل الولد من ثالثة له ميوت مسلٍم
 احلديث فهذا ).ثالثة له يتوىف من باب اجلنائز، كتاب والنسائي، املعاين، روح(

 أن عن شةعائ ى � النيب ألن اجلنة، سيدخلون املؤمنني أوالد أن رأيهم يف يصرح
 .احلقيقة انكشاف قبل اجلنة عصافري من عصفورا الوليد هذا تسمي

 تبعا النار يف هم :األكثرون فقال مذاهب؛ ثالثة ففيهم واملشركني، الكفار أوالد أما
 فقال صغرهم يف ميوتون الذين املشركني أوالد عن � النيب فيه سئل حلديث آلبائهم
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٢٨٧

 كيف :قائلة الشأن هذا يف طائفة وتوقفت ".املنيع كانوا مبا أعلم تعاىل اهللا" :�
 أهل من إم :الثالثة وقالت .فيه نتدخل فال القيامة، بيوم يتعلق مما وهو هذا نعلم

 املعراج يف رأى � اهللا رسول أن حديث عندهم أكربها بأدلة ويستدلون اجلنة،
 اهللا، رسول يا :فقيل .معهم يلعب ِولداٍن مع كبرية شجرة حتت جالسا � إبراهيم

 أي ...املشركني وأوالد نعم، :� قال أيضا؟ الِولدان هؤالء بني املشركني أوالد هل
 كوم األوالد إىل يبعث ال والرسول رسول، بعثة بعد إال يرتل ال العذاب إن حيث

 ).املعاين وروح التعبري، كتاب :البخاري( .يعذَّبوا لن املشركني أوالد أن فثبت مكلفني، غري
 نبعثَ حتى معذِِّبني كُنا وما� تعاىل اهللا قول :أيضا أدلتهم ومن

 ).١٦:اإلسراء(�رسوال
 بني الربزخ عامل يف سيكونون األوالد هؤالء أن :منها أيضا أخرى مذاهب وهناك
 نتيجة حبسب النار أو اجلنة فيدخلون القيامة، يوم سيختربون أم ومنها .والنار اجلنة
 مؤمنا اعترب بدخوهلا، رضي فمن النار، ادخلوا :هلم سيقال أنه وطريقته .ختباراال هذا

 ويقول .النار يف وأُلقي كافرا اعترب النار، دخول رفض ومن اجلنة، اىل وأُرسل
 كلمات أا "عاملني كانوا مبا أعلم واهللا" :� الرسول قول عن الرأي هذا أصحاب

 إنْ فاعلني كانوا مبا أعلم اهللا :بقوله � النيب اكتفى إذ النهائية؛ النتيجة تذكر ال مبهمة
 أنه يبدو بل مبصريهم، هنا يصرح مل � فهو .مصريهم سيكون وماذا الدعوة بلغتهم

 ابن اإلمام رجح وقد .مصريهم سيكون مبا أعلم فاهللا الفرصة، هلم أُتيحت لو أم أراد
  )املعاين روح( .التأويل هذا تيمية
 نبيا اآلخرة يف سيبعث تعاىل اهللا إن :تقول اليت األحاديث تلك دعمهت الرأي وهذا

 األسود حديث أمحد، مسند( .شيئًا يعي ال الذي اهلرم والشيخ واملعتوه انون الختبار
 )�سريع بن

           
 ال أَصم رجلٌ :الِْقيامِة يوم أَربعةٌ :قَالَ � اللَِّه نِبي أَنَّ سِريٍع بِن اَألسوِد ِنع: نص احلديث   �
عمسئًا ييلٌ ،شجرو قملٌ ،أَحجرو مرلٌ ،هجرو اتٍة ِفي مرا .فَتفَأَم مقُولُ اَألصفَي: بر اَء لَقَدج 

الما اِإلسمو عمئًا أَسيا ،شأَمو قمقُولُ اَألحفَي: بر اَء لَقَدج لَاماِإلس بالصانُوِذفُوِني يحِر يعِبالْب، 
 رب :فَيقُولُ الْفَترِة ِفي مات الَِّذي وأَما ،شيئًا أَعِقلُ وما اِإلسلَام جاَء لَقَد ربي :فَيقُولُ الْهرم وأَما
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٢٨٨

 بال سيحشرون املشركني أوالد أن أضاف أنه غري الرأي، هذا السيوطي رجح وقد 
 اضطر وقد .مكلفني غري لكوم األخرى احليواناتك ترابا سيصريون ولكنهم شك،

 السؤال هذا ميكن ال إذ ،�سِئلَت الْموُءودةُ وِإذَا� تعاىل قوله بسبب االستدالل هلذا
 أخرى شاة نطحت شاة بأن حديث ذكره ما مياثل وهذا .املوءودة تحشر أن بعد إال
 إذًا ).الرب كتاب مسلم،( الناطحةَ انطحي للنطيحة فيقال القيامة يوم ستحشر الدنيا يف
 ألن يقول ولكنه اآلية، هذه بسبب األوالد حبشر القول إىل السيوطي اضطر قد

 أن بعد ترابا حيولون فلذلك شيئًا، يعملوا مل إذ عمل نتيجة اجلنة يستحقون ال األوالد
 يؤدي أن دبع الفناء إىل ستصري اليت األخرى احليوانات مثل األسئلة، هذه على جييبوا

  .بعض حقوق بعضها
 وقال السيوطي، اإلمام رأي إىل أيضا - اهللا رمحه - السرهندي أمحد اإلمام مال وقد
 )املعاين روح( .أخرى مرة سيفنون ولكنهم سيحشرون، األوالد إن

 ال األوالد هؤالء إن :وهو آخر سؤاال ناقشوا قد اجلنة يف األوالد بدخول والقائلون
 إذًا؟ يدخلوا فكيف عمل، نتيجة أي استحقاق عن اجلنة ملرءا ويدخل هلم، عمل

 وقال .فيه يتدخل أن ألحد حيق وال يشاء من يعطيه تعاىل اهللا فضل أنه بعضهم فأجاب
 فال برؤيتهم، آباؤهم وسيفرح كاخلدم اجلنة يف األوالد هؤالء سيكون :اآلخر البعض

 روح( .اآلخرين خدمة جلأ من هناك يكونون وإمنا استحقاق، عن اجلنة يدخلون
 )املعاين
 اهللا رسول يا قلت :قالت اخلنساء، عمة وهي امرأةٌ، فيها راٍو آخر أخرى رواية وهناك

 يف واملوءودة اجلنة، يف واملولود اجلنة، يف والشهيد اجلنة، يف النيب :قال اجلنة؟ يف من
 قيل" :وهي لة،مرس رواية احلسن عن حامت أيب ابن نقل كذلك ).أمحد مسند( .اجلنة

                        
 نفْس فَوالَِّذي :قَالَ .النار ادخلُوا أَِن لَيِهمِإ فَيرِسلُ ،لَيِطيعنه مواِثيقَهم فَيأْخذُ .رسولٌ لَك أَتاِني ما

 قَالَ ِهشاٍم بن معاذُ حدثَنا عِلي حدثَنا قَالَ. وسالما بردا علَيِهم لَكَانت دخلُوها لَو ِبيِدِه محمٍد
 دخلَها فَمن :آِخِرِه ِفي قَالَ أَنه غَير هذَا ِمثْلَ هريرةَ ِبيأَ عن راِفٍع أَِبي عن الْحسِن عِن أَِبي حدثَِني
تِه كَانلَيا عدرا بلَامسو، نمو ا لَملْهخدي بحسا يهاملترجم". (ِإلَي( 
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٢٨٩

 أيب ابن نقل كذلك ).كثري ابن( "اجلنة يف املوءودة :قال اجلنة؟ يف من اهللا، رسول يا
 كذب، فقد النار يف أم زعم فمن اجلنة، يف املشركني أطفال" :عباس ابن عن حامت
  )كثري ابن( ".�قُِتلَت ذَنٍب ِبأَي سِئلَت الْموُءودةُ وِإذَا� تعاىل اهللا يقول
 يتعلق فيما السابقني العلماء وكتب احلديث كتب يف جندها اليت القدمية اآلراء هي هذه

 أوالد دخول على متفقون غالبيتهم أن منها والظاهر واملشركني، املؤمنني بأوالد
 كانا إذا شبهة موضع املسألة هذه جيعالن فقط حديثان هناك .اجلنة يف املؤمنني

 اهللا رسول سألت أا - عنها اهللا رضي - خدجية إىل نسب ما :أحدمها صحيحين؛
 املسلمني أوالد كان لو .النار يف مها :� فقال اجلاهلية، يف ماتا هلا ولدين عن �

 واحلديث النار؟ يف أما خدجية ولدي عن � النيب قال فلماذا حتما، اجلنة سيدخلون
 عصفور له طوىب :تويفَ أنصاري ولد عن قالت ملا -عنها اهللا رضي - عائشة أن اآلخر

 � دلل مث .النار أهل من يكون لعله ذلك، غري أو :� النيب قال اجلنة، عصافري من
 آبائهم، أصالب يف وهم هلا خلَقهم ..أهال للجنة خلق تعاىل اهللا إن :بقوله ذلك على

 اجلزم ميكننا فكيف ).مسلم( .آبائهم أصالب يف وهم هلا خلَقهم ..أهال للنار وخلَق
 أوالد املؤمنني من أهل اجلنة أو من أهل النار؟ أن

 لعائشة إمنا قاله قبل � لقد ذكرت من قبل أن احملدثني يقولون عن قول النيب 
ولكنهم يواجهون هنا . انكشاف احلقيقة عليه حيث غير عقيدته بعد انكشافها

 جالسا � رأى إبراهيم �مشكلة أخرى، إذ ورد يف حديث آخر أن رسول اهللا 
اجلنة مع أطفال، وكان بينهم أوالد املشركني أيضا، وقد رأى ذلك يف واقعة يف 

وهذا يعين أن احلقيقة كانت قد . املعراج الذي وقع يف السنة اخلامسة للبعثة
 عائشة بعد � قبل اهلجرة بثماين سنوات، بينما تزوج النيب �انكشفت على النيب 

 قبل زواجه ا بتسع �وهذا يعين أن احلقيقة انكشفت عليه . اهلجرة بسنة
 فال ؟ لعائشة قوالً خيالف هذا االنكشاف السابق�سنوات، فكيف ميكن أن يقول 
 .جدوى من إجابة احملدثني هذه

 إذًا، إننا جند التعارض يف األحاديث، فال بد لنا من العودة اىل القرآن الكرمي، 
تدبره ونعرف تعاليمه ذا الشأن، فهو وحي أنـزله اهللا تعاىل، وميكننا قبوله لن
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٢٩٠

ال جرم أن بعض هذه األحاديث قوية اإلسناد وقد . واألخذ به دومنا تردد وال خطر
وردت يف الصحاح، ولكن يبدو أنه قد اختلط فيها احلابل بالنابل، أو أن بعضها 

 التوجه إىل القرآن الكرمي ملعرفة حقيقة موضوع من قبل الوضاعني، فال بد لنا من
 . القضية

وحيث إن اهللا ). ١٨٣:آل عمران(�وأَنَّ اللَّه لَيس ِبظَلَّاٍم ِللْعِبيِد�: يقول اهللا تعاىل
ليس بظامل، فكيف ميكن أن يدخل األوالد يف النار من دون ذنب؟ إن عقاب من مل 

 . لظلم يقينايرتكب جرمية، مث هو غري مكلف بأحكام الشرع، 
أي ال .. )١٦اإلسراء (�وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسوالً� مث يقول اهللا تعاىل 

وقد استدل احملدثون أنفسهم ذه اآلية على جناة . نعذب الناس من دون بعثة رسول
ون إقامة فاهللا تعاىل يعلن أنه ال يظلم العباد، مث يعلن أنه ال يعذب الناس بد. األوالد

احلجة عليهم ببعثة رسول، وهذا دليل على أن األوالد ال ميكن أن يعذَّبوا؛ إذ مل 
 . يرتكبوا جرمية ومل يبعث إليهم رسول

ولَو أَنا أَهلَكْناهم ِبعذَاٍب ِمن قَبِلِه لَقَالُوا ربنا لَوال أَرسلْت �كذلك قال اهللا تعاىل 
وقد تكرر املعىن ). ١٣٥طه (�نتِبع آياِتك ِمن قَبِل أَنْ نِذلَّ ونخزى فَِإلَينا رسوالً

يا أَهلَ الِْكتاِب قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى فَترٍة ِمن �نفسه يف قوله تعاىل 
 ِذيٍر فَقَدال نِشٍري وب ا ِمناَءنا جقُولُوا مِل أَنْ تسلَى الرع اللَّهو ِذيرنو ِشريب اَءكُمج

ٍء قَِديري٢٠املائدة (�كُلِّ ش.( 
 فقد أعلن اهللا هنا أن إقامة احلجة إمنا يعين أن يبعث نيب فيصدقه الناس أو يكذبوه، 
إذ خيرب تعاىل هنا أننا قد بعثنا إليكم األنبياء حىت ال تقولوا يوم القيامة مل يأتنا 

لو مل نبعث إليكم : م كانوا عقالء إال أن اهللا تعاىل يقول هلمفرغم أ. رسول
وحيث إن الكبار يعدون أبرياء إذا مل يأم نيب، فإن جترمي . األنبياء العتربناكم أبرياء

 مع أم ال يفهمون حقيقة النبوة وليسوا مكلفني -الصغار واعتبارهم من أهل النار 
إن القرآن يعلن أن العاقل ال . قرآن الكرمي يقينا العتقاد خمالف لل-بأحكام الشرع

يعد جمرما ما مل يبعث إليه نيب، فكيف، يا ترى، يعد جمرما من ليس عنده عقل وال 
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فهم أصالً؟ وما دام اهللا تعاىل ال يعترب العقالء جمرمني إذا مل يبعث إليهم نيب، فكيف 
 حلجة عليهم حىت ببعثة النيب؟ ميكن أن يعذّب األطفال الذين مل تقُم ا

إذًا فقد تبني من هذه اآليات جليا أن القرآن الكرمي يرفض دخول األطفال يف النار 
 .وأا عقيدة باطلة متاما

إذا كان أوالد املؤمنني والكافرين غري مكلفني، فماذا يكون مصريهم؟ : أما السؤال
ما يؤيد ذلك حديث املعراج، فليكن معلوما أن أوالد املؤمنني سيدخلون اجلنة ك

ال . إنه حديث متواتر ومتعدد اإلسناد. والعقلُ أيضا يفيت بصحة هذا احلديث وقوته
إذًا . شك أنه مضطرب يف بعض أجزائه، إال أن احملدثني قد اعتربوه قويا جدا

مث إن العقل يفيت . فحديث املعراج دليل على أن أوالد املؤمنني سيدخلون اجلنة
يقول اهللا تعاىل .  دخول أوالد املؤمنني اجلنةَ من أجل سرورهم وسكينتهمبضرورة

، وإن أكرب أمنية لألم أن يرجع )٣٢النحل (�لَهم ِفيها ما يشاُءونَ�عن أهل اجلنة 
سوف أُحلَق اآلن بابين : لقد رأينا أن بعض النساء إذا أتاهن أجلهن قلن. إليها ولدها

قل أيضا يفيت بأنه من أجل سكينة األمهات واطمئنان فثبت أن الع. الذي قد مات
ال بد من لقاء أوالدهن يف اجلنة، أيا كانت نوعية هذا اللقاء، سواء كخدٍم أو دمى، 
اللهم إال أن يكون هؤالء األوالد من أهل النار وأعداء هللا ولرسوله، ألن املؤمن 

باختصار، إذا كان .  أبدايقطع صلته عن مثل هؤالء األوالد، وال يفكر بلقائهم
الولد بالغا كافرا مشركًا فلن يبايل املؤمن أينما يدخله اهللا تعاىل، ولن يتأذى بدخوله 

أما الولد غري البالغ الذي مات يف سن الرباءة، . النار؛ ألنه قد نفض حبه من قلبه
احلق أن اجلنة بل . فإن العقل والفطرة يقتضيان أن يسكَن مع أبويه املؤمنِني يف اجلنة

وبناء على هذا الدليل العقلي ميكن . لن تكون جنة لألم إال إذا كان معها أوالدها
 .القول إن حديث املعراج مطابق للفطرة متاما

أما أوالد الكفار واملشركني، فال شك أن هناك أحاديث تؤيد أم يدخلون النار، 
ل حديث املعراج الذي غري أن هناك أحاديث أخرى توضح أم سيدخلون اجلنة مث

وقضية أوالد املشركني .  يف اجلنة�ورد فيه أن أوالد املشركني كانوا مع إبراهيم 
وفيما يتعلق . ليست ذات أمهية، إال أن قضية أوالد املؤمنني ذات أمهية بال شك
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بأوالد املشركني فهناك أحاديث تقول بدخوهلم يف اجلنة، وأحاديث تقول بدخوهلم 
ورحمِتي وِسعت كُلَّ �ك فإننا نرجح األحاديث األوىل لقوله تعاىل يف النار، ولذل

، ألن القرآن الكرمي قد بني لنا مبدأً أساسيا أنه إذا تعارض )١٥٧األعراف(�شيٍء
فحيث إن األحاديث . أمران فخذوا األقرب إىل رمحة اهللا، ألا غالبة على غضبه

يع ترجيح بعضها على بعض، فالدراية تفيت  وال نستط�بنوعيها تروى عن الرسول 
ورحمِتي �: بترجيح األحاديث اليت تقول بدخوهلم يف اجلنة عمالً باملبدأ القائل

 .�وِسعت كُلَّ شيٍء
 وإذا مل يكن األمر كذلك، فهناك تأويل آخر يف رأيي، وهو أن أهل النار عندما 

أوا فيها املقام الذي تبوأه من دخلها خيرجون منها ويدخلون اجلنة فال ميكن أن يتبو
مباشرة، فرمبا سيميز اهللا بني من دخل اجلنة مباشرة وبني من مل يدخلها مباشرة بأنه 
سيسِكن أوالد الفئة األوىل الصغار معهم أيضا، ولو بصفة خدم، أما الذين يدخلون 

قاقا ذاتيا إذ مل اجلنة فيما بعد فأوالدهم الصغار يفنون؛ إذ ال يستحقون اجلنة استح
 .يعملوا شيئًا، كما ال ينفعهم االستحقاق غري املباشر أي بسبب آبائهم

أما إذا كانت هذه القضية ستحسم حبسب ما ورد يف احلديث أن نبيا سيبعث إىل 
، فال قيمة للبحث السابق، إذ ال يبقى )مسند أمحد(األوالد يوم القيامة الختبارهم 

املؤمنني وأوالد الكافرين، وسيكون املراد من حديث املعراج عندها فرق بني أوالد 
عندها أن أوالد املؤمنني واملشركني كلهم سيظلون يف اجلنة حتت رعاية إبراهيم 

 كلُعٍب إىل يوم البعث، مث سيبعث إليهم يوم القيامة نيب الختبارهم، فيدخلون �
 .اجلنةَ بتصديقه أو النار بتكذيبه

 إذ يرى �املسيح املوعود  كما فعل - هذا احلديث مبفهوم آخر  أما إذا فسرنا
 فنقول إن الذين يستحقون -أن أمر إميام سيحسم يوم القيامة حبسب فطرم 

 ا عليهم فال ظُلْما، أما أوالدهم الصغار فلو مشلهم الفناء ترمحا حتمالنار سيدخلو
فًا لقلبه هو الرمحة بعينها، أما الكافر يف هذا، ألن إسكان أوالد املؤمن يف اجلنة تألي

 .فحيث إنه قد فقد سكينته بدخوله النار سلفًا ففي فناء أوالده رمحة له ال ظلم
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٢٩٣

 إذًا، فأوالد املؤمنني سيسكنون مع آبائهم يف اجلنة ولكن أوالد الكافرين يفنون 
بدا رأي اإلمام ولو سلّمنا ذا املعىن لتوافق القوالن، و. كاحليوانات، ويصريون ترابا

 .  أقرب إىل الصواب- رمحه اهللا -أمحد السرهندي 
 فقط، نظريبأي شكل سيسكن هؤالء األوالد يف اجلنة، فهو نقاش : أما السؤال

غري أنه قد انكشف . فإن اهللا وحده يعلم كيف يسِكنهم فيها، وال دخل لنا يف ذلك
نعماء اجلنة حقا إال البالغون، علي بالتدبر يف آيات من القرآن الكرمي أنه لن يتمتع ب

كنت أظن من قبل أن . أما الصغار فيسكَنون فيها من أجل سكينة آبائهم البالغني
األوالد سيسكنون يف اجلنة كما يسكن فيها آباؤهم، ولكن هناك فرق بينهم وبني 

ِذين والَّ�أما اآلية األوىل اليت تشري إىل ذلك فهي قول اهللا تعاىل . آبائهم ذا الشأن
تهم وما أَلَتناهم ِمن عمِلِهم ِمن ـتهم ِبِإمياٍن أَلْحقْنا ِبِهم ذُريـمنوا واتبعتهم ذُريآ

نها ومن جنات عدٍن يدخلُو�، واآلية الثانية هي قوله تعاىل )٢٢ :الطور(�شيٍء
مث هناك قول اهللا تعاىل الذي ). ٢٤الرعد (�ِجِهم وذُرياِتِهمباِئِهم وأَزواصلَح ِمن آ

عدتهم ومن ربنا وأَدِخلْهم جناِت عدٍن الَِّتي و�هو عبارة عن دعاء املالئكة، وهو 
 ). ٩ :غافر(�باِئِهم وأَزواِجِهم وذُرياِتِهمصلَح ِمن آ

، �بإمياٍن� أو �ومن صلَح� أنه قد وردت فيها ألفاظ فنرى يف كل هذه األماكن
فألن . مما يدل على أن هناك فرقًا بني الكبار والصغار فيما يتعلق بدخول اجلنة

أرواح الصغار لن تكون متطورة بشكل كامل فال يدخلون اجلنة عن استحقاق، 
 إىل أن الصغار وإمنا يدخلوا تسكينا آلبائهم، ولذلك قد انتقل ذهن املفسرين

أما أنا فال أمسيهم خدما بل أمسيهم لُعبا، ألن أرواحهم . سيكونون يف اجلنة كاخلدم
مث إن اهللا تعاىل قد . لن تكون متطورة حىت تستمتع بنعماء اجلنة حق االستمتاع
سالم علَيكُم ِبما �: أخرب هنا أن املالئكة سيستقبلون أهل اجلنة على أبواا قائلني

اِرصى الدقْبع مفَِنع مترواملالئكة لن يسلّموا إال على من يكون ممن )٢٥:الرعد(�ب ،
من صلَح و� و�اتبعتهم ذُريتهم ِبِإمياٍنو�آمن أو ممن صلح، واهللا تعاىل قد ذكر هنا 

 ومل تتطور كفاءام بعد، ، والصغار مل يؤمنوا�باِئِهم وأَزواِجِهم وذُرياِتِهمِمن آ
فثبت أن . وبالتايل لن يتبوءوا يف اجلنة املقام الذي يتبوأه اآلخرون ممن بلغوا أَشدهم
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، أما الصغار الذين ماتوا يف طفولتهم فلو دخلوها االكبار سيدخلون اجلنة استحقاقً
ن شكلهم بغري أي اختبار زائد، فإمنا يسكَنون فيها ثلَجا لصدور آبائهم، أيا كا

هناك ومهما كانت درجة روحانيتهم، فهذا سر من أسرار اهللا تعاىل ال حاجة بنا 
 .للخوض فيه

 وكما قلت، مل خيطر هذا املعىن ببايل من قبل، وكانت تأخذين احلرية دائما إذ 
ملاذا يسكَنون يف اجلنة خدما، ولكن بعد التدبر يف هذه اآليات تبني يل : كنت أقول

لن تكون متطورة بشكل كامل، ولذلك فإم رغم دخوهلم يف اجلنة أن أرواحهم 
 .وهم خدما أو لُعبامسيختلفون حاالً عن اآلخرين، سواء مسيت

 أن من هنا، وهي - ضمنيا- مسألة أخرى تستنبط أيضا أن هناكواجلدير بالذكر 
هذه .  املرء ميحو كل ما ارتكب يف زمن كفره من ذنوبإن إسالم: قال �النيب 

مسألة شهرية ومذكورة يف احلديث، غري أا حباجة اىل شيء من التعديل يف رأيي، 
فقد ورد يف احلديث أن قيس بن . ال أمسيه تعديالً إصالحيا، بل أمسيه تعديال إكماليا

فقال .  وقال يا رسول اهللا، لقد وأَدت بعض بنايت يف اجلاهلية�عاصم جاء النيب 
يا رسول اهللا، إين صاحب إبل، وليس : قال.  كل موءودةأَعِتق عبدا عن: �

فاحنَر عن كل واحدة منهن : �فقال . صاحب عبيد، فهل أحنَر عن كل موءودة
، رقم احلديث الِْمنقَِري عاِصٍم بن قَيس: الْقَاِف ببا ابن كثري، واملعجم الكبري للطرباين،(. بدنةً

١٥٢٥٧( 
و أدى كفارةً عن ذنوبه اليت غُفرت له نتيجة إسالمه يتضح من هنا أن اإلنسان ل

وتوبته، ولكنها ال تزال تثقل على قلبه فيؤنبه ضمريه بسببها، لكان ذلك أدعى 
 .لتكميل روحانيته

 أيب أيوب بنفعن سعيد . اآلن أنقل حديثا آخر بصدد الوأد جيب إلقاء الضوء عليه
ذامة بنت وهب أخت عكاشة  حدثين أبو األسود عن عروة عن عائشة عن ج:قال

لقد مهمت أن أى عن : " يف ناس وهو يقول� اهللا حضرت رسولَ: قالت
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، فنظرت يف الروم وفارس فإذا هم يِغيلون أوالدهم وال يضر أوالدهم ذلك �الغيلة
: مسند أمحد(". ذلك الوأد اخلفي: �مث سألوه عن العزل، فقال رسول اهللا . شيئا

 ) كتاب النكاح،كتاب الطب، والنسائي: كتاب النكاح، وأبو داود والترمذي: لمحديث جذامة، ومس
وبناء على هذه الرواية قال البعض حيث إن العزل وأد خفي فيجب أن يعاقب 

 .صاحبه بعقوبة ما
إذا كان العزل ممنوعا لكونه : ولكن استنتاجهم من هذه الرواية غري سليم، فأوالً

ن مجاع احلامل أيضا ممنوعا، ولكنا ال جند حرمة مجاع وأْدا خفيا فيجب أن يكو
هناك أحاديث جتيز العزل حيث ورد أن : وثانيا. احلامل، مع أنه وأد قطعي ويقيين

ال عليكم أَلَّا تفعلوا، فإنه ليست نسمةٌ كتب اهللا أن :  سئل عن العزل، فقال�النيب 
). ب وكان أمر اهللا قدرا مقدوراالبخاري، كتاب القدر، با. (خترج إال وهي كائنة

 رغم كونه -وملا كان العزل جائزا حبسب احلديث فيكون املراد من هذا احلديث 
 أن العزل جائز عند الضرورة فحسب، ومن جلأ إىل العزل بغري -حديثًا قويا 

ضرورة فقد قام بوأد خفي، مبعىن أنَّ الذي يعزل عزالً فيه انقطاع نسل فهو جمرم 
فمثالً هناك شخص . د اهللا تعاىل، وإال فإن العزل جائز يف بعض احلاالتوآمث عن

قوي، ولكن زوجته مريضة، وهو ال يقدر على الزواج بثانية، فقد خلق اهللا تعاىل 
بيب من يف هذا اإلنسان القوة الشهوانية من ناحية، ومن ناحية أخرى حيذّره الط

أن العزل ليس جائزا له فحسب،  فماذا يفعل؟ احلق خطر احلمل على حياة زوجته؛
 يقول �بل لقد مسعت املسيح املوعود . بل إسقاط احلمل جائز لو محلت زوجته

لقد قال . إن مثل هذه املرأة إذا مل تسقط محلها وماتت بسببه فسوف تعترب منتحرة
جيب إسقاط اجلنني يف هذه احلالة فإننا ال نعلم عن اجلنني وال عن مصريه : �

حياا يفرض علينا يئا، ولكنا نعلم حتما أن أُمه حيةً ترزق، واحلفاظ على وعاقبته ش
أما إذا جلأ أحد للعزل أو إسقاط احلمل خشيةَ إمالق .  اجلننيإنقاذها واخلالص من

 .فهو يرتكب حراما

           
 ) خمتار الصحاح. (ترضعه وهي مهأُ يغَِش إذا :ولده فالنٌ أغالَ �
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٢٩٦

 باختصار، إن فتوى جواز العزل أو عدمه يتعلق حبالة املرأة، فلو مت العزل عند 
ائز، أما بدون ضرورة فهو مكروه، ولو متَّ ِلقَطْع النسل فهو حرام؛ الضرورة فهو ج

فاألوربيون مثالً يلجأون إىل العزل لقطع النسل فقط، وألن هذا يدمر األمة فهو غري 
وإذا . وإذا قام أحد بالعزل بدون ضرورة فهو يرتكب مكروها. جائز وحرام يقينا

 . ليهجلأ أحد إىل العزل لضرورة حقة فال سبيل ع
 إذا جِعلَ العزل سببا لتدمري النسل فهو :تصار، هلذه املسـألة ثالثة جوانبباخ

حرام، وإذا مل يؤد إىل تدمري النسل ولكنه مت َّ بدون ضرورة فهو مكروه، وإذا متَّ 
فليس كل . إلنقاذ حياة املرأة أو لضرورة مماثلة أخرى أجازها الشرع فهو جائز

 يعد العزل جرمية إذا أدى لدمار األمة كما نرى يف هذه األيام عزل وأدا خفيا، إمنا
يف فرنسا ويف غريها من البالد حيث أدى إىل نقص يف ِتعداد السكان بشكل 

ولذلك قال النيب . خطري، وأصبح هذا الشعب ذليالً مقهورا أمام الشعوب األخرى
�" :لودالو دودجوا الوزوجوا من النسوة ).. النسائي، كتاب النكاح" (تأي تزو

 .اللوايت هن ودودات وينجنب بكثرة، ألن ذلك يساعد على رقي األمة
 على القيامة فيكون لكلمة �وِإذَا الْموُءودةُ سِئلَت�: وأما إذا طبقنا قوله تعاىل

�ِئلَتسأل، وثانيهما أن وائدها أوهلما:  مفهومان�سحيا سوف يأنَّ املوءودة ست 
 لكي - ولو لبعض الوقت وستفىن بعدها كما ستفىن احليوانات -خرى مرة أ

 إمنا يشري إىل أن وائدها سيسأل �ِبأَي ذَنٍب قُِتلَت�: تسأل، بيد أن قوله تعاىل
 .عنها

هذا، وككل النبوءات األخرى الواردة يف هذه السورة قد حتققت هذه النبوءة أيضا 
ىل هنا أنه سيأيت زمان يتم فيه احلظر على وأد يف هذا العصر، حيث أخرب اهللا تعا

وبالفعل قد سنت احلكومة الربيطانية . البنات بسن القانون، وسيعاقَب الوائد مبوجبه
 قانونا ذا الشأن، وهكذا قد حتققت هذه العالمة املتعلقة بالزمن ١٨٧٢عام 

 . األخري
 


