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�'�( :� \8V�%D ��G%HZ6VS�T[�� %gZ��>h)�%> V�L&�%$V1%�%��)�;D`:bi( . �$H O�1� � P�BD ��$��

!#$�� ���� J :�j����B�Z� ����& Z6VS�T[�� %8V�%D k�Z��)`�;D:al .( �H 6ST�� 8�D �� W#C(
 �� ;B����� ������ Wm0n 2�� g������ g� ]%�5
/� o�p�/�> q��)� r�����

g1p�� J 6ST�� 8�D0��> sp�� J ������ FGH t5�>�$� ��$�� 7. 
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 t&0��+ ����(>z�� {'
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 \�����> t�>� J P��	�� ����� W1p\> ���> 7g1� ����� t�( ��� ?�@�� �A�B��

F�RA J ��SB��) .The Koran, by J M Rodwell p. 2( 
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� 8� t�<1D t#��� ��& ��� �� �<1D . P0D ��ED� P����� �� o�$�� �GH>c �D�	� 
 ���#� {=c ��� �� 6'� t$@�> 7t���� }��� �<1D t+� �1� 76N���� 6'� �<� 

� 8� t�<1D P>��/� ��&  . 
�> O� 0���� ���� ��� 9C�( 7��15�� 6�#� �<� P����� �5D ��+����>t� P�K F0� :

 ��@D �� �� Y� ��+� �� �<1��]0$� ��> ]��� w� ]�0� f<1� �� �'T�� �� 
���5n �� f�<� .t<��1� �D0/� >� F0#1� 0���� P�BD >� : �1D �> ��+� �� �<1��
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F�D� t5(�1� �<� P����� �GH t��� t��D t+� 6� 7t(�1D � 6��1�� >� 0#1�� �� f�� .
��� t��D t+� ���> f�� s�> ;B�B�� FGH �<1� f+� F^���> 7��#�1� P����� t

;<��)� {C�> u1� �<5� >� 7Y���>� G�T$� �� ���B5�. 
 sK����> 7��ED� ���T5��> ��,15�� t� 0SBD> ��15�� 6�#� �<� P����� t��D ��$��>

�� �jT+A �#� �� t��C�> 7���T5�� t� 0D�L� ��> t�( ���T  ��@D ��15�� �S$� �� 2
P>���<� ��/� P�BD :¡�,�> ¡+�@� �<1� f+� ^��/�> ��+� �� �<1� ¢�. 

 � P��� �� ^��/� ��@D �� �@� 9( O�1� � 89& ?�@�� �A�B�� �� 2��>
 O�1�����L�h���%5%D ��%�� t+� c t� ���1��> c �� J f
D t+� >� 7���!�D ��� �<1D � 

<1D � >� f�� �<1D t#�£�  ��& ��,15��> ��15�� �1� �� �$H �#	$D 9( �G� 7�
;���5�� L;D`� f�� 0&�� . O�1� t��K �� ^��/�(����L�h���%5%D ��%�� ��� ��15+ �$+� 

 ��& �'�( �H�@( ��<�1\D> �H�S4TD �� �>^ 7;4p�> ;�<� ;�EK �� ���!�D
u¤#$D .¥� �<� ;'� �� P����� �G¦ 0&� 0K O�1� � �!&> ;�EB�� FGH ;�

 ����MD � ��!� �~�B� �� }�¤5�� I�R� ;'� ��> 7�'$�H���> �'BN�B� §�p>>
�'54� �<� ;�^)� ^��> �=� ;�!�/� FGH �� �D� J. 
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��,� ©�!�> ªsK> t� �/ ��) ."}�K)�( 

�=���� 8��:� P�BD>" : �> 7«�¬ L;#<= >� ª�<� t� 6\S 7;��,� �0N�( >� ªzR L!#$��
;m9C�� h����)� FGH ��E5D �� ©!#+ 6�)� J z�<� P�BD) ."-�^�T/�( 
��15�� �� ©®T� � 89& J 6�15�\D �� 6�45�/� �� ��� P�K f�G�> 7�j�£�R j�

 �� �A�B�� J !#$�� ®T� ^�D ¢ ��B#��"��,� ©�!�> ªsK> t� ��Z� ." ;�<& �� sK����>
"��,� �!�> ªsK> " �� 2�� 7�=���� 8��:� F�&� YG�� 8�'T/� �T+ �<� Y�	$�
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 ®T�"sK��� " 6m��"�0N�( >� zR " ®T�>"��,� " 6m��";��,� �0N�(" ®T�> 7
"�!� "� 6m�"�¬ L;#<=> ª�<� t� 6S"7 ?�@�� �A�B�� J O�1� � P�K 2�� :
�*�[!%� uZ( %�\H *8V�%D k6L&�) �����:b¯(. 

+°( -�^�T/� ���� ZP�K �<� ±��$�> t  6�1\5�� ��<& ®T�"!#$�� " ��4�4� j���15��
��B#�� ²� ZP�K> 7F9�� ���&G/� ;m9C�� ����)� ��E�" ::�> !#$�� J ^�D ¢ ��#+

��,� ©�!�> ªsK> t� �/ �� �A�B��.."f�� �<� ��$� g1D�#/� {= �<� ��̂ � P�K� � :
 ���D �� �@� 8�~:� ��B<5D �� 6& �� �@��� ��c j;¤� c f�� 76£�� ª��M� ���#+ 

 �1D � ³$�� ��c j;¤� c ³$�� �� 6� 7��4( 8�~:� �B<5D �� c j;¤� c �� �H 
 PM|$D;m9m ����� ��E5D YG�� u���� t�<� : �� w�C��> 7�0N�( >� t+� P>)�

 �RA �j£�� ]�$H �� ��& ´��¬ L;#<= >� �<� t� 6S t+� 2��C��> 7;��,� t�0N�(
���M=> ��C@� � u�> t�<� PM|$D �� �H>´;¤��#/� µ�Z� �Z� ³$�� ®T� �)  .
�G� �1$( � ³+ ��0�� u��+ ��0$� �$+!&> f)j��>� :( ��#R� � �� �B<5D t+�

> 7��C@� ��¤��)���+�m ( �0N�( �'�( 6� 7��4( �0N�( -�� ��@� � ��#R)� f<� ��
> 7;��,�)�jC��m (J�p� �<� �<� Y�5n ��� . {= s��� ��� 7�1/� �GH O� ���,+>

v��/� s� ]�5
D ;�)� �� 0��> ¶�� P�C� ����0BD �� ��0�� g1D�#/� ^���/� 
� FGH J ³$�� s� ]�5
D ³+ {= �� ��5#C\D �� �'1��� ��� ��& 7�M�/� FGH J 

³+ J �� 0��� � ���)� FGH �) f�� 7�M��/� -�TS��. 
������ : O�1� t��K z51\D �� �@��Z��Z,%1[�� Z°%#�$�� Z�%�� O�1� t��K �� j�0� � ��%�

���L�h��%�%5%D�� �1/�> 7 YG�� ��,1�� !#$�� �� ������5D� �������5D �u� Y� �
j��>� P!� O�1� t+� �1� 7;T+!5�� ;<· ��@D 0K> ��jB�� t<���T� ^��$� : Y� ��

P�K> t�T$� }��� ¸ 7������5D �u� :�Z��Z,%1[�� Z°%#�$�� Z�%�� . t��K �� 0&�D �GH>
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 �!"#$� ��%� &'
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  8 �/-9�:�/ ��!'; �7��� 8
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 O�1�����L�h��%�%5%D ��%��O� ��1��� �@D ¢  �<1D 6N���� ��& 6� 7�<� 80� >� 6'� 
��,1�� !#$�� �� ���!�D ��� t�T$� zR� �� ´t$� P>��/� ��)�. 

 �$H P�BD O�1� � �� �,$<� W(9��>����L�h��%�%5%D ��%� � Z��Z,%1[�� Z°%#�$�� Z�%�� w� s� 7
 F�$1� !#$�� �� �jT+A \W$�� 0K";��,� �0N�( >� ªzR "8��:� 0$� >� 7�=���� " t� ��

��,� ©�!�> sK> ";�,1�� �1� ��E5D t�T+ !#$�� �� �1D �¹ 7��B#�� ²� 0$� .
 P�B( ;�,1��� !#$�� ��> 0K O�1� � �� I�R� ;���+ �� 0º �$@�>� Z°%#�$�� Z�%�

Z��Z,%1[��� ..��ED� ;��,1�� ��#R)� g� �� ��,� zR t+� �1� .;D`� FGH �+���( ��> 
 ;�<@� u���)� �1/� �GH O� ���,+"!#$�� "»`�& �H�D0B� ��@� : ���H P���5D�

¨� f�� ���;��,1�� ��#R)� �,�� �H YG�� z 
0H�¼ �� Y>� ��& ?�@�� �A�B�� t+� �1#�� P�K 0B( 7��,1�� !#$�� �GH �H �� ��� .

F{= P�K ��$�� :��> �^�5K �� Y>� ��& -�/� 01� 21#�� t+� 0D� �){C& ���.( 
 ���� �� ���>"-9��/� " ;#<= �� 6� 7��4( ?�@�� �A�B�� �� 3045� ¢

 O�1� t��K J ?�@�� �A�B�� �� Wm0n 0B( 7��ED� �A�B����( \F%0V1%� *2DZ0%� XY�!Z#
���\$Z�V�\D�)y���)� :al½( O�1� t��K J �A�B�� ;#<= �� Wm0n ��$�� 7� ��L<L&
\1�5%�%�%>���\�Z�V�\� V�L@�+Z� j9�Z<�K �� � %gZ�¾G�@\�[<Z� *GZ�%�V�%D ©6VD%>�)-9��/�:¿Àc¿l( . ��&

 �� ������ f<� Wm0n"6ST�� 8�D"89�:� ;#<= �� !#$�� t$� ^��/�> 7 . 7�j��
 7��ED� 89�:� ;#<= �� 3045� 6� 7rB( �A�B�� �� 3045� � -9��/� ����(

� ���� W�>�$� 0K>§�p> 6@� g��p�/� 9& ��ED� !#$� . 
�$H 6N��5� P���5D �� �0� �> : >� �A�B�� �H� ´�$H �#	$D ;m9C�� s�p��/� �� ÁY�

 ��+���� g#D 2�� 7��	� �0� �A�B<� �� f�� �-�/� 01� 21#�� >� 89�:� ;#<=
 �&G� �0D0� s�p��� ���#�0��>� .P���5� 8�B�� �� ;�( ��@� �� t��C�> ��� ��� 
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�0D0
�� ;p��1/� FGH 6¬ J ;��· �H^M� . 

 �+���( �<( 7�j��"!#$����,1��  " O�1� t��B( 89�:� ;#<= �1�� Zt�Z( V�\H YZGk��
���LTZ<%5V�\�� �� �'5��� y95R� �1D 6� �!
�� �G¦ �'$�� ���( ��T<5Ì ��� �1D � 

� �H0$� y95R�� �� �1� 7�RA O� WK> ;��� g� 0��D �� O� j����� z51\�
 g�<�/� �� ;��1�� �,D 2�� {@T5�� J y95R� �� �'N����> �'N��<�> ��T@��
 �H���<� �� �1/� >� 7f�� �@� �HÐ����> �HÐ��<� I�D ��$�� �>^�#\��
 7g�<�/� �<� ��EB�� ��� ���� ��$,�( 7�0��> ;��� J ��+�@D � �H�����>

I�R� ����> J �'�T+!� ��@<'�� 6� �'�<� ��EB�� �� ��$@�5D �� ��� �>�D 
;&�1/� FGH . ��� ��&�0D �0���� �Õ�T�> g�<�/� ���Ê O� �>�,$D ��0$�

 �<� ;�M~� ��B<���0DY ��� ��$,D �Õ�K> �¦M� O� �>�,$D ��0$�> 7g�<�/� 
g�<�/� �<� ��EB�� . 
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 O�1� t��K ��@D 0K> 7�GH����LTZ<%5V�\� Zt�Z( V�\H YZGk��� y95R�� O� ����� 
39C�� �D�EB�� ¶Ì ��ED� y95R�� �GH> 7�D�(�@��> g�<�/� g� ^���/� : �1�

89�:� ;#<=> �A�B�� ;#<=> -�/� 01� 21#�� P�� �D�(�@�� ��p��1D g$��/� �� . 
 

�ξx. tβθçΗ s>÷èu‹ y™ ∩∈∪ ¢Ο èO �ξx. tβθçΗ s>÷èu‹ y™ ∩∉∪ 
������� �	
 : 

����� :��M��> o^��� F�$1� ªy�� ... J>"-��<@�� :" uT$� �<	�� 01� �uÓ 0K>
�G& [61(� f� P�K �/ f��B& �<	�� ;���� :9& .. 0K> ´f�� O� }��\D � Y�

�� �ÖB� �1� ��� :��%¤	%�� ���+:� ��� �k<�&�) .}�K)� ( 
������!:�&�5�� 0�T� �$H g��� 0 . 
������ : O�1� t��K �� ^��/�����\��<V1%�%�����5� ���<1D ���  . 8�D �+GR� ���>

 ;��0(> �H��@(� �9	� ;���B�� 8�D �'�<� �
@�� t+� ^��/�( 7��#��� J ;���B��
�'�	R . �<�5D 8�D »!�� t+� ^��/�( ?�@�� �A�B�� O� ���,+ ���t�( �A�B�� x0� 
?�@���'�<�  .��� y�	/� ;D�� J ��#��= v#S�� t+� ^��/�( 89�:� ;#<= O� ���,+ 

89�:� ;p��1� ���^�( !	R ��#@��� 0K ��� ��&�0�( . 
 6��0�� �GH> 7I��0�� FGH x0� �<� 6��0�� ;���5�� -�D`� J O�1� � �&� 0K>

 0&�D � 6��0�� �GH �� �1� 7���&G/� 39C�� �D�EB�� s� ���$D ;���B�� ^��>
��ED� 89�:� ;#<=> ?�@�� �A�B�� x0� 0&�D 6� 7��4(. 

 

óΟ s9 r& È≅ yèøgwΥ uÚö‘ F{ $# #Y‰≈yγ ÏΒ ∩∠∪ 
������� �	
: 

�"#�$%& :^�'Z/� :��)� ´×��ZT��) .}�K)� ( �D�M� �'(�S�� ��̂ �'� ��)� �����>
^�'/�. 
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������:<� uB<5�D t+� �×��ZT��� ���+:� 61TD ����  f�G�> 7;���<� ��#<£ 8�$D> t�
 O�1� � P�K���̂ �%'Z� %�V�h)� Z6%1V�%+ V������ .. ;����� o��+� �'�( �>0Ó Y�

��H�,�� FGH J �>�@T� �� u¤#$�( 7;��'���> . 
�1/� J �¥^�n� ;B�9�� ;D`� s� ;D`� FGH {�T5� 8�K� y��>. 

 

tΑ$t7 Ågø: $#uρ #YŠ$s? ÷ρr& ∩∇∪ 
���� �	
��� : 

�"#�'():�
R �� rN��� >� ��)� J ��\� �� �H> 0���� \s· ^��>)�  . ^��>�>
�T�� ^��>�> ´�HÐ��Ð� ^9#�� ^��>�> ´�'L��#� ��)� :t\+�$��) .}�K)� ( 

 �DG�� ���Ð��� �!� �T�� 8�,+ �<� ®(�n ��) �T�� ^��>� ��$�)� W�X�\� 0K>
� ��& 7^9#�� 8�,+ �<� ��,(� P�· �<� ®(�n> 6&)� �<� 0���� ��$�)� �

t���� .�'5+�5�> �Õ�K> �'5(�R�> �'5$DM� �#� ��) ��)� ^��>� P�#�� ����> .
F0+��D> �u
�� Y��BD t+) 0���� ��= �H �GH> . j9C�W+� rN��� J 0���� �Z�¤%� 

t� ��0$� v#S�( �j��� t�<� �¾<1\5� . ��)� J 0���� ��¤� f�G& �� ������ t� r��5�
�'#S$5( ;��¨� }�$£� t� r��� >� 7�H{= >� q�( . ;D�� 0���� ��= �� �1D �GH>

 O�1� t��K �� ^��/�( 7t�0+���> �u
�����̂ �%�>�� �P�%#Z[��%>� �'1$Ò> ��Ë� 0$� ��� 
P�#�� J ������)� ��p�¤�� �¥ �DGH �� ���> 7�H��E� ;&�� �� . 

������:(  ¡�� uH P�#�� �� ����1/� 8�<1�� W5#m� 0B( P�#�� s(�$� �<15D ���
 �£�� �) f�� 7;D�0#�� J o�	B+� �>0� ��)� �MÕ W+�& ¡�� P��M�� �>^ W���
 ��<@( 7;@�Å {= ��)� ��
K W+�& ;D�0#�� J> 78�>0�� �<� �'5<� ��+ ��)�

(05� ���� -�0� ��)� �£�� J ��$�� W��� ��H�,�� FGH PM� ¢> 7�'���R �
��)� v	� �<� �{#& P�#� W+�@� �� ��@5� . �£�� ��
�� �0H ��0$�>

�'�<� Ø�1<� ;��� -���> ;@�Å W4#��> �Õ�
K -^�� ��)� . W��<(
���E�� �'5&�� �� ��)� s$/ ��##� �� P�#�� . �> ��S�� r��D 0���� �� ��&>
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� f�G& 7W<T$D> �HGD t�0D ��H�¬ W'5+�> ��Ë� ���E�� ;&��� WTK�
�{C@�� P��M��. 

 0$�� ;B<1� ¢�1�� ��	K� s�· �� P�B�� �$$@� 2�Í q�$<� 0$� P�#�� �� ��& 
P�#�� .q�$<� ;��,� s(�$� �'�( ¡�� Ã�<C�� P�#�� �<� PM|$� . }>G� ��0$�

'$� Ç�%
\� ¡�� ���)�> P>�0�� ��)� J Y�Ó Ã�<C�� 0<#�� uB�� ¡�� -��$B�� �
t<& .>�� ¡�� P�#�� J ���1�� �(0� O� Y^�� Ã�<C�� �� ��&q�$�� Y . �1D �GH>

�Bn P�#�� ��g(0~�  : ��0$� v#S� ��� ��& 7���E�� ;&��� �� ��)� s$Ò ���
�Õ��� t� ��5��> ��)� Y>�D YG�� ��/�� q�$�� 0Ò 2�� ��0<#�� s���  . 

 
ö/ä3≈ oΨ ø) n= yzuρ %[`≡uρø— r& ∩®∪ 

������� �	
 : 
�"*�(+) :�H> Ã>� �H^�T� Ã�>�)� : �Z� �RA t1� 0��> Ù6& ´L;�>M�� ´L61#��

�u� 6& �� \�$S�� ´t�$�) .}�K)�( 
������: 7×��ZT��& �@� 6�1� ¡�� ��)� �@� �$<1� ;���+ �� O�1� � P�BD 

 �@� 6�1� ¡�� P�#�� �@� �$<1� ��& ;&�� �� %��)� s$Ò 2�� 0$���&
 I�R� ;���+ ��> 7�&�E������%>V��� V�L&�%$[B�<%R%>� . �&G�� �<� Ã>M�� ��<	\D>

6���� P�BD 2�� 7�C+)�> :���/� P�B�> 7¡�>� >� u�>� uH :u�>� �H .
 O�1� t��K �� ^��/�(�����%>V��� V�L&�%$[B�<%R%>��C+�> ���&� �&�$B<R �$+� . 

 7�j�� O� ��1��D ��� ��@( 7�����( ��)� �~ �<R t+� ^�#1�� ��&GD O�1� �(
 �'��%� >� ;��� �~ VW�$� ��<& ��)� O� ��1��D f�G& ;���<� ��#<£ �'���(

t��� ����5 �� 6& �'�( �>0��( 7��p . t��� ����5 �� 6@� ��)� �H�0�5(
�#<�> }�
�> 6&!� �� .� q�$<� ;��� �� ��( P9R �� O�1� � �H�0�D> �

��)� . ��� ;����� �D���� Ú�'D ��& ���+Ä� ;����� Ú�Õ ��)� �� ¸
���+:�. 
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��Ë� ��K> 0$� uH ¡�� P�#�� O�1� � 61� ¸ . �¦ ��& ��)� �� sK����
�{C& s(�$� O� ��)� -�B5(� �H���> 7P�#�� P9R �� O�1� � �H�0� ¶N�B+. 

 sB� 2�� 7��)� ���� �#� uH ¡�� F��/� �R�0� ��� P�#�� 0N��( z&� ��(
;$��� P��£ F��/�� ��)� �0�5� }>G� ¸ 7P�#�� ��K �<� Ã�<C�� . �<� W#$� ��&

q�$�� sT$� ¡�� {K�B1��> }�
�)� o��+� P�#�� . ��)� ���+:� Ú�'D ��0$�
( �� Æ�#D � �'�<� Ø�1<� �H��1D> 7�^��H 9� �'T<5D 6� 7;1(�+ }�
�� �� �'�

}�
�)� 6�!5��> ��
�� s	K Ø�1<� ��� O� Ã�5�� ��<@( . ���+:� �<� ��&
 ��)� 0�'� �� t�<� ��@( 7o��M/� Ú�'D> o���
��> x�	�� �
D> -��#�� �#D ��

¤� F��#5��� -�#+ 6& �� ;�<& ��)� ;�TS5� 8�BD t+� t�^�� ��> 7j�>� f�G� � ���
 �� �� t� ��T� �'�(> 7��0� t� ;1(�+ -���#$�� FGH �� ��{C& �� s� 7t�( �0N�(

����)� . 0�T� �
�> -�#+ 6& ���+:� s	B� rB( j��'� ��)� W+�& �<(
 �<� F��/� �'�( �R�̂ �( 7j��#� ��)� J O�1� � 61� ¶B$�� �G~ ��0�> 7��ED�

�� �'�( W#+� ��& 7Ã�<m 6@� �� ¡��> q�$<� ;1(�+ uH ¡�� }�
�)�> -���#$�� 
 6�CÒ �G@H> ´P�#�� J ;¬�TÊ 6,� �'$@�> 7�H�T<��> �H�1	B� P�'��� J W+�&

��Ë� ��0$� P�#�� . �{C& 0N��( 7;���+ �� 7��)� J 61� 0K O�1� �( 7�j��
-��0K �� ��)� J �/ ���,+ �~ ;D�� � �� P�B+ �� �@� ;���+ ��> 7-���T&> 

61T��� j;�N�^ ��)� s(�$� �¦ v#S� ¡�� P�#�� �'�( �<R I�R� . ;1(�+ ��)�(
��)� s(�$� ?0� P�#�� �� x�T��> 70N��( -�� ��ED� P�#��>. 

 O�1� � P�K ;��,1�� �1$�� FGH �&� 01�>�����%>V��� V�L&�%$[B�<%R%>� .. �@<1� Y�
�D �� �C+�> ���&���@<�+ ��5 . �$B<R �$+� ��#��� ���� P�BD O�1� � �!&>

 ¡�� P�#�� �@� �$B<R> 7;'� �� �@���> q�#<��> ��/�> ��G¤��� �&0Ò ¡�� ��)�
 ��5��� �C+�> ���&�� �&�$<1�> 7I�R� ;'� �� ;�N�^ ;�p�)� s(�$/� W<1�

��m ;���+ �� 8�>0�� �<� �$�1+ �� ��1T5$�> ���N�^ �@<�+ �� ����B� �@$@�> 7;C
 �'B<R ���> ���> �jC#� �H�$B<R �$+� ��S�:� 0� �� Ã�� ¡�� ����)� FGH 6&

;D�= �> ;�@�. 
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 O�1� t��K �1�( t�<�> 7�u� 6& �� \�$S�� Ã>M�� w�1� ��>� V�L&�%$[B�<%R%>
����%>V�����j(�$�� �&�$B<R �$+�  ..7;T<5  ;�M��> �� sN�#£ �@� �$<1� Y� �@$�( 

 8�<1�� � �� �@$�> 7����$�� O� 6�� �� �@$�> 7����� J �=�D ��
)science(ÛD��5�� ;���^ �m�D �� �@$�> 7-��p�D��� 6�ETD �� �@$�> 7 . 0B(

 �0��> ;'� J �'<& �>���� 7�0��> ;1�#	� ��B<\R ��> 7�� �����K� q�$�� �$<1�
80B� Y� �>�� ¢> . 0K O�1� � �@�> ;T<5  �H��� �� w��+:� 6B1�� 61�

 s� ���$D j��¼ ���+� 6& ��5Ì 2�Í uK���> 80B5<� �� -��¼ t���� v5(>
 �� �'$�> 7�D0��� 6¤5
D �� �'$�> 7��+0��� 6¤5
D �� q�$�� ��( 7t51�#£> t��M�
7;�0$~� J �#�D �� �'$�> 7x9R)� �<� J 80B5D �� �'$�> 78�<1�� O� t��5D 
t��M�> t��	( ��Í t��¼ J s���� �1�D �G@H> 7ÛD��5�� J �=�D �� �'$�> .

 J ;#=� ���+:� J �<R 0K O�1� � �� �<� 6��^ y95R��> o�$5�� �GH>
uN�/� {= uT¨� �u
�� f�G� ��T<� j9�<= t�( 61�> 7F��D � �u� �� 24#�� .

$�� t��5D �^�
$/� ;��E�� f<� �� �jCÍ>�� -�'� O� q� . sN�#	�� �� Y��5(
6T�)� O� x��'/� ��/� Y�� ��& �'��M� ��� ;T<5  x�£ J ;�+��+:� . >�

 Y���( 7�� -�'� J t$� �jCÍ ������( 7�~ ��0�> �>0BTD W�� 6H� 6C�& t<C�
 7P��
�� O� �'E1�> }�$�� O� �'E1�> }�¤�� O� �'E1�> x�
�� O� �'E1�

��$��0���� �� 24#�� �H> ��0��> s���� y0H ��@D  . J ;D�
#�� sN�#	�� Y��5(
 ;�+��+:� ��	T�� �1
� �j��� ]�$H �� �<� P0D �¹ 7;T<5  �N��£> �� -�'�
 ´t$� �jCÍ �� -�'� J Y��5( t+�@� y�1� � �'$@�> 7t�<� ��C1�� ��>�E�

��p �� 24#� ;�+��+:� ��	T�� �� �<� 6��^ �GH> »�� �<� �H0$� ��� ¡�� �'5
 � PM|$D �� �'CÍ J P�M� �> 7-�'�� �<5  J �'$� 24#� f�G�> 7���@�
 ;$�+!�	��> ;$�@���� ���+:� �1$D �H0$�> 7�^�
$/� �'5���p �<� �'��0D> t��> O�1�
O�1� � 61� 0K �'<�� �� ¡��> �~ �1�D ��& ¡�� t5D�= P�+ 0K t+� ]�0D> 

;��$5� �H���> ;T<5  sN�#£ q�$<� . 
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 �H��/� Y>� q�$�� \tÇ���> ;D�
#�� sN�#	�� \oÇ�$�> 7P�#��> ��)� \�<�( 7�j��
 ;��,� ;D�= ���+Ä� �� �<� ©6��0� �H0��B� �� �jCÍ �� -�'� O� ;��$5/�

�~ �1�D �� �� . P0D ���+:� ��	( J ^���/� 6�<¤�� >� 24#�� �GH �� �<�
 ;#<= �<� P0D> 7��+�m -�/� 01� 21#�� ��>�p 0&�D> 7j�>� u���� ��>�p
 �0N�( ]�$H W+�& �� ��#��= u���� v#SD ¢ �� �� ´�C��m t�>M|+ 01� u~:� u����

j9�� t�>M|+ J . 
 6�^ 0K O�1� � �� P�B�� ¶�<�c �> 01� � ¡�� -�{¨�> �1$�� gD9� �<Ü 

)� �<� �Sn x�� }�#�� Z61�> P�#�� �<Ü ¸ 7���+:� �'�<� Ø�1D ¡�� ��
 ��Í 7�>���	�� �^015� sN�#	� q�$�� �<Ü ¸ 7;¤#S�� ;�N�^ tX�K�> tZ�Ç0B�> ���+:�
 ���&� ���+:� �<Ü ¸ 7�¦ ��1T5$D> �Õ�{R> ��)� Z-��0K 7;T<5�/� �'5�M��

 t<�+ ����5�� �C+�>cK ���+:� �� �<�  7�0��R ����> ^>0Ê {= uK�� �<\R 0
 ���� �� t��� 01� ���+Ä� 0� � t+� ��ED� y��5��� �� 0� 9( f�� W#m ���>
 7;D0�)� ����� 6�$� t� 6�1D ªY0H ]�$H ��@D �� 0� � Æ�5���> 7�RA ¢�� J ;D0��

°( ��> 7Y0~� f�G� ��<�1D �DG�� §��$� ���p ]�$H ��@D �� 0� � ��& �
�jC#� v#SD t<& ¢�1�� �<R. 

 
$uΖ ù= yè y_ uρ ö/ä3tΒ öθtΡ $Y?$ t7 ß™ ∩⊇⊃∪ 

������� �	
 : 
�"'��,! :t$�> 7\s	B�� W#��� L6�� : %�V����� %W%#%�)%0[<Z�� Y� :(F%�V1%� %W%#%�> 7t%1�	�K :

O�1� t��K> ´t�B�<%� :�����%#\� V�L@%�V�%+ �%$[<%1%�%>� ..6�1<� ��1[	�K Y�) .^�T/�-� ( 
t�( �6�1�� ��&�5D ^�'��� �) ��5#� ZW#��� \8�D ���D>. 

\-�#Ç���> : q���� J FÐ�05�� 6�K> 7t\5kTZR 6�K> ´\8�$�� ´P����� �� L;�H�0�� ´\�H0��
L;����� t<�� 6�K> ´%�<B�� µ<#D ��) .}�K)�( 
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������: �$H O�1� � P�BD �����%#\� V�L@%�V�%+ �%$[<%1%�%>� ..H> �<� ^� �G�� 0K 
P�BD : 61\� �� �#� 0K> I�R� ��� 89�:� 0�� �T@�� 8%M'\D �� O� ;���� ��

 P�BD> O�1� � ����( �j9C� §�+> 8^A �S� J ����<¤�� V�L@%�V�%+ �%$[<%1%�%>
����%#\�� .. f�G& 7;D^�1�� �@���� J 8�$<� ��5K>> ;,B�<� ��5K> ]�$H �� �>�� ¢� Y�

 }>�$5� �0D0� I�K q�$�� 0�15��� 7���N�^ }�1
�� ���� J 8�$��> ��4S�� -��5(
;�+�m �T@�� ���M'D> ���#'D> . 7;<D�£ ��5( �D0�� 6�#� J ��<�1D ����MD � q�$�� ��

 7rB( ��+0�� J �Õ�#=� �S4$�> �D0�� �� ��#={( 7�15��> 6�@�� �'#�SD ¸
��T�� O� ��<���( ��!�> � �'&�5�( 7I�R� ��� t<ET� O�1� � �H0�¤5D ¸ 7^

�0D0� ;�+��>� �É �'5D�0~ s<	5(. 
 P�B( -�#��� s� 8�$�� �$H �&� 0K O�1� � �� 2��>�����%#\� V�L@%�V�%+ �%$[<%1%�%>� 

 �H> �RA �1� F{�T� �� 0� � 6� 78�$�� Y� y>�1/� F�$1� �$H -�#��� �1D 9(
�D0B5��( 7;����� :>;��� �@��+ �$<1�. 

»`�& ��ED� ;D`� {�T� �@� t�<1( 7�H0�� -�#��� w�1� ��> : �@��+ �$<1�>
���H^ ..j9D�£ �@��+ ��� �$<1� Y� . � YG�� ��M�� f�� 7�j�� 8�$�� �1�( t�<�>

;<T¤�� J ���	¤D 6� 78�K �<� ;�+��>��� ��
�� t�( s<	� .. ��0$� �RA {#15�>
� �� ;�� �&��;<D�£ ��5( ����$D w��>��� 8�$�� O� ��). 

 
$uΖ ù= yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# $U™$ t7 Ï9 ∩⊇⊇∪ 

 ������� �	
 : 
�"!��� :-�^�T/� ���� P�K " :v�#K �� ����+:� u�	¤D �� 6@� q�#<�� �6Z1\�>." 

 O�1� t��B( t�<�> �����%#Z� �6V�k<�� �%$[<%1%�%>� .. t� u	¤�� 6�<�� �$<1� �$+� �1D
� }��1�� �5�D �� 6& �°( 7����#� �$H 6�<�� u��\� �#��� �G~> 7�@����> �@����

 ?�@�� �A�B�� �� �RA sp�� J O�1� � P�K ��& ;���1�� J ����#� ���D� \q�%#Z�
I%�[B�5���) y���)�:ÏÀ(���+:� -���� �5�D t+) ����#� I�B5�� �Å 0B( 7 . 
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^���/� }�K� J ^�>>" :�#<��P�BD 7o��5���> LÝ95R�� q :q�#� �'$�� .. Y�
o��5��> Ý95R� ."}�1�� ���� J ���>" :�u� 6& \q�#� :FÐ�
Z=." 

������ : 78�D� ;1E� J ��$�� t����> g� 6& ���H�� ���+:� 6,� 6�<�� ��� 
 � t<1� �� 76�<�� �#�� �
@$D �> ��T¨� J 6,D ���+:� J ¶B$�� �GH �@�>

I�B�� ^>0Ê t+� Y� �GH t#�� �<� u	¤�( 7t� ����#� O�1�. 
 � 6�<��� 8�$�� WK> ��^�S�� t���� �� 2�� �� ���+Ä� ����#� 6�<�� 6�1D>
 WK> ��/� 8�+ �� t$@�> 7WK��� f�� J �����+ ��ED� ���@� �D�R`� �<� �
@$�

FGH t���� �<� �>�R`� s<£� ��'$�� .��@D ���+:� �� f�� o�p>� J t��+ ��$m� 
;�H��@�� 0�� �'H�@� 0�� �HA� �� 2�Í ��0� ;4�#K �'E1� ;#D�= . ��@D 0K j9C�(

 ��'$��� 8�+ �<( 78�$�� P9R v5T$D t�( �@�> q�$�� g� ;K���� ;+�@� �� ��/�
q�$�� g�� �� ����5�� �GH t#�� 6¬ 6�<��� 8�+ �� t$@�> 7t�( �<� }��G�� W1K> .

 �'E1�> �'E1#( 7��0� ���T$� ;1�p s�	ED �'E1�> 7������ 8�$�� ��$m� �r¤D
 O�1� � P�K t<& f�G�> ´f����& �'E1�> rB��& s�	ED� �6V�k<�� �%$[<%1%�%>

����%#Z�� .. �
@$� � 6�<��� ����$D �DG��> 7j�^�� 8�$�� WK> �H 6�<�� �� Y�
�^�� q�$�� 8�+ �� ��� 7q�$<� ;D0��� �¦��� �D�RÞ� WT
@+� ��'$�� WK> 

�'��	¤D YG�� 6�<��� �'��$� �D�R`� �� ;�T  6,� �'$@�> 78�$��� ;B<15/� �¦���. 
 �'<& 8�B�� �) f�� 7Y^�/� 6�<��& q�#<�� 6�� 6�1D ��ED� w��>��� 6�<��>
 P�BD ��&> 7t#��� }��� y�1D 0�� �> ;�+��>��� ;���$�� �� ������� ��+�@D

6C/� �� ���� �'<& �S1�� f�� 6H� ��@D f�G& 7���� 8����� J s���� �� 
;�+��>��� ;���$�� . 9( 7ß>��/�> u��1/� �@��D �jàA v#SD �'$� ���+� 6& ��

�D�R`� -���� I�D �� s�	5�D . ��� J ;�$m���> ]�
�� J g1K�> s���� ��@(
��� x�T��> 7j9C� 89�:� ��'¬ 6#K ;�<H��� ��{#& �j&�
� ��& �'E1� �� 0��

 0�� � t+� �� ]�
�� J g��¤$� ��+�& �'<& ��� s�> 7��{¤� �j&�
� �'E1�>
t#��� J ^���/� ��1�� �GH O� {
D ��& �'$� . �� ���#+ � 21#D ��0$� �@�>
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�1� 9( -�#� J t<& �1
�� ��@�( f�� 6#K ��� 7�G& ¶B$� ��+9(> 7�G& �

	5�D�t#��� ��� ;DÐ� 0�� s . 2�� ��>�>� 6H!� 6S� �� �S1�� �GH J t��C�>
 9( 7w��>� 6�� �'�<� ��R 0K t+) f�� �@$5�D �'$� 0�� �> j���� ��SK�D

��+� z&� �� 6� 7}��1��> ¶N�B$�� FGH t5�<¬ J �>�D FGH I�D ��ED� �'�( �
�H�� ;�H��@�� ��0�� J ��@TD �� �>^ 8��@�� ��� �¦ ���> ¶N�B$�� . ��0$� �@�>

��>�@$5�D> ß>��/� f<� �� q�$�� 6�Ì O�1� � 0$� �� ³+ 21#\D. 
��'$�� ��$m� g�^�@�� g<��1<� ;$DM�� �H 6�<�� �� sK����> 7;$D� q�#<�� �� ¸ . ��

�1�� �^�� ��D�m)� ��� 7�����D t���m 6�¤D 7�{B( ��& ��'� 7�'$� 0��> 6& �� }
 6�1�� ;��5+ Û�5� }��C�� �) f�� 76�<��� t+��#<D �� {= ��'$��� ���#<�( �'$�
 6�<�� WK> ����#<D 6� 7��'$�� WK> ;<���� }��C�� ��0��� ��1�	5�D 9( 7��'$���

;���<� ���<�> 6�1�� �� ��=�TD g�. �� -0��� ;��>�>)� ��0<#�� -�� ��> 
 t=��( 01� t$@�> 7��'$�� WK> Y^�� }�m J 6�1D Æ�1�� ������ �� Y�C�� 6����
 t<H� s� �<�> j9�· �jT�,+ ����m �#<D> �45�D ��#D�B� �S1�� 0$� 6�1�� ��

F^�>�>. 
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�D��� �$H O�1� � g� 0B� : ��'$�� �� �1� 7���� �� ��'$�� �$<1� �$+� �¥0��
1<� ��##� ��'$�� �$<1� �$+� w�C��> 7u� �u� t+!& >0#�( ���4<� ª�%'[,%� �� Y� 7Ø�

Ø�1�� }�#�� �� t�( ��C4#D q�$�� . 
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 ��#5�� �@�>�����1�� �� ^��/�> 7;¤��#/� 6�#� �<� 6��T�� ��� �1� ���0S� 
�~�B& 7×�1� t��� 0� J t+� P�B�� ��� 2�Í ×�1/�� ;<S�� ��m> ��'$�� : ª0D�

©P0� ..��5� j�0� t5���� �@� 2�Í P01��� f��5�� 0D0� t+� Y���0 . J t��C�>
 O�1� � P�K ?�@�� �A�B���L��%�%�%4[�� %uZ'�� ��%�ZR`� %���0�� k�Z�%>�)-�#@$1��:½d( 7

 ;�<& -��� 0B(�������� uH ��R`� ��0�� �� �1/�> ;¤��#/� 6�#� �<� �$H 
;�B�B�� ����� .�@�> 7���� �� ��@D � ��@/�> 7��@� ��� ��R`� ��0�� �� s�( 

 ��R`� ��0�� u��D O�1� ��������� ��@D ��� ���+:� �) ;¤��#/� 6�#� �<� 
;�B�B�� ����� uH ��R`� J ����� �)> 7rB( ��R`� J ���B�B� ���� . ^��/�( 7�j��

 O�1� t��K �������%1%� %��%'�$�� �%$[<%1%�%>� 6�<�� ��� 7��'$��� ;<S�� ��m> ×�1/� �� 
<S(����1� ��'$�� 61� 0K O�1� � �� P�B�� ��� 2�Í 7;T�1p ×�1/�� t5 .. Y�

�RA WK> Y� J ���5D � �� ×�1/� }�#�� �� t�( �<R . �+z5�� ��� �GH�����1�� 
×�1�<� �#� ��'$�� �� �1/� ��@�( t�( j��1T� F�+z5�� ��� ��� 7t� j��1T�. 

$@�> 7����� ^�¼ �1D ×�1/�> 6&)�� �<15� ¡�� ;�+����� ����� �^�� �1D t
rB( }�
��>. 

������: �1� J ;�<,�� ��5( }�1
�� �<� »!� t+� �$H O�1� � g� 0B� 
��'$�� 01� ¢�1�� �<� 6�<�� ;�<¬ ��� ��<C� 7����)� . 

 -�/� 01� 21#�� uH> 39m �D�EK �� 3045� ������ FGH �� 6#K �� \W$�� 0B�
 O�1� t��B( ;���B�� �1� O� ���,+> 789�:� ;#<=> �A�B�� ;#<=>� �6V�k<�� �%$[<%1%�%>

����%#Z�� ��+�@� ¢ �� 7�@���� �5�� Y^�/� ¢�1�� J 6�<�� �<R O�1� t+� �1D 
 �>0�15�5� 6�<�� ��5( �@�<� »!� �� ����M� ��@( 7���N�^ ��'$��� s5�5�� �<� �D�^�K

�5<� �&��K � �� ��@( 7w��>��� ¢�1�� J P��� f�G& 70D0� �� ��'$��� s5
 ��+0�� FGH �<R f�G& 7����#� 8�$��> ����#� 6�<�� �@� 61� 0K O�1�c uH ¡�� 

 ��R`� s� ;+��B/�� -�#���> 6�<�� ;��C�c �� �@$�@Ò �0D0� I�B� �$H �>^�>M55� 
��R`� J O�1� � ;DÐ� .� t+� ��@( �� 0� � f�G& 7��'$�� 6#K 6�<�� �� 0� 
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�@�K� 6�� �� �RA ¢�� . I�B��� ¢�1�� �GH J Ø�1�� P9R �>^>M5� �� u¤#$�(
]�$H O�1� � ;DÐ�� ��<H!5� �� ��R`� ���4<� ;#��$/�. 

 7�����+ �5$& 8�B& �@+� ^��/�( 789�:� ;#<= >� �A�B�� ;#<= o�p�� O� ���,+ ��� 
 �@�>�0D0� I�B� �'�T+ �@��+ ��5( J �&^>MD ��& O�1� � . � �� ���<�

 �H^�>M�� f��> 7�������> j;���� �>��� 0K 8�K J t�M|+� t��> PM|+� ��<& O�1�
I�R� ��� ¢�1�� �<� g#��= ��4#SD> ���#'�( �0D0� I�B� u���� . �� 0º f�G�>

-GR� 8�K J t��> PM|+� ��<& O�1� � �>�
5$�( 7��	5��> ���$�� J �H��K 
I�B�� FGH ;��5+ ¢�1�� J �>�H^MD> . ³$�� ;C1� �>GR�j9C�  . }�1�� ��&

 �'�( �@� ¢ ��& 7��@� Y� J ;#<= �~ �@� ¢> �>�K G$� ;5�� �{B� ;�� �H0$�
¢�1�� �� g�M1$�> g<��R ��
�1D ��+�&> 7uK���> 80B5<� ��mA ;D� .t+� f� �> 

 �@�> 789�:� �<� ��EB<� ��1�D> t+�p��1D ����K ?�@�� �A�B�� �'�( PM|+ �/
 P�+ 0K �1� 6& ��> -�H^�� 0K ¢�1�� J ;�� 6& �!� ���� �¦�<K J W+�&

gT<�5� P�M|+ � �$@�> 7;#<¤�� . �>�H^MD> ���0B5D �� ;�$�� �¦�<K J W+�&
¢�1�� J ;1(���> M1�� �'#1� P�$D> .�> ���( ��{C& �Õ0��� 0K ;�$�)� FGH �� ��

��H^��> 80B� �� �'�9�� 01� F���+ . t��> PM|+� ��<& O�1� � �� W#C(
}�B�) ������� ��<¬ 0K ��+�& 8�K J t�M|+� . 

 ^���/� v��/� 21� 0K O�1� � �� ��ED� �S1�� �GH J I�+>� 0$~� ^9� J 
& ��
�1D �'<H� ��& ¡����H^���> 80B5�� ��$�5D ��+�&> 76D�£ ��� �� 0�#1�� .

 J 89�:� ;p��1/ }�1�� ��H ��& 8���� ;D0�)� ��p��1D �'<H� �� f� �
 �'�( 0��55� �H0$�> 7�'��K�� 6�#��� uH ;D0�)� �� ��&�0�� �'$@�> 7;D�0#��

6�#��� �GH J ;�4E� Y� ?0B5� �>�015��( 7�!�( ��4S��. 
� ��& t��B� ���� 0K O�1� � ������%1%� %��%'�$�� �%$[<%1%�%>� ��'$�� �� O� c 6�<�� � 

c;B�B�� J ����� �<� 6��0�� �H  . uH> 7{#15�� �GH J ��@� ;¤��� ;�@� ]�$H>
 �$H �<1D O�1� � �@�> 7;15/�> ;����� }�#�� �� J %Ø�1�� �>�D j�^�� q�$�� ��

 t+>�� �� ��-�#� �H ���> Ø�1� ��� ��
�� . �� -�G</� o��+!� s5�5�� �� ��$,�
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 ³$�� ;C1� ��5( uH ��� uB�B�� Ø�1�� ��5( �� s� 7Ø�1�� �H ;����> }��> 6&�
 �� �H{=> }�
��> 6&)�� s5�5�� ��� 7;B�B�� �M1��> uB�B�� 6�1�� ��� uH ¡��

H ���> Ø�1� ��� �'( �G<��> ;����� }�#��-�#�> 8�+ � . t+>z51� �� �!&>
uB�B�� �@
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�� ��� t+>z51� �� ��> 7�@��#� ��� �H ��
�� .

 6�1�� WK> ���D f�G& 76�<��� vD�5�D> ��'$��� r
$D> 6�1D ���+:� �� ��@(
j9�� ;����� WK>> ��
�� .����¤5�� q�$<� P�BD O�1� � �!@( : ��� ����� ��&

> ;����� I�K t�( 6�1� YG�� f�� �H ��� Ø�1�� WK> �� s� ��
�� ��@���
6�<�� WK> � ��'$�� WK> �H> 7r
$�> ���+:� . �� ��� Ø�1�� ��� �� ���>

 s���� �1
D> 7��4� �'$� ^�( 6& J I�\�> 7;�4E5�� §>�� 8�B�� s5�5D g�
� 6�#� J ��T$��> �T$��� ;�4E5�� J ��@D §��$�� �� �� �) f�� ´O�1� 

 � ;&�4<� ��� ������ ��> 7]9'<� ;�9�> ��@� �H ��
�� t+>�� ��( ´��@�<
Ø�1�� �H ;$Ê> �0� t+>�� . ��� t$@�> 7��
�� y�5��> ;����� ���� �>z51� �@+�

t$�1� Ø�1�� �'( ��
�� t+>�01� � YG�� ��� 7�&�
¤D -�#� �H 6� ��
�� . � �!@(
¦ v4� 0K O�1� ;&�4<� ��� Ø�1�� �� ����> 7q�$�� g� ��1N�� !	R ;�<@�� FG

 s� 7��
�� ;&��� 80� ����� �@$@�> 7��'$�� WK> r
$D> ��/� ]�45D 2��
�@���� 6Ù	1� �H ���> Ø�1� ��� t+�. 
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�� sV#��� FGH uH �� 
"���sV# "?�@�� �A�B�� �� I�R� �&��� J -�>����� �� . O�1� t��B(� �%$V�%$%�%>
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��̂ �%0Z� ��1V#%� V�L@�KV��(� � ;$�5� ;�+��>�> ;D^�� -�>�Å s#� �@K�( �$B<R �$+� �1D 
 8�,+ J 30 � f�G�> 7��0�� 6	15D � �@Ê ��+�K �'�( 6�1D 6� 7�'�( ;�M��

��5( �> 6<R ��@��. 
�� ;�<& �+GR� �� ����̂ �0�� � ��1�(� ����,+ �@K�( �$B<R 0K �$+� ^��/�( ����(Z� �1� 

t51(�� ;D�� . 
 ;�<& {�T� �@� ��&���̂ �0�� YG�� ØH0/� 8�,$�� �GH �� ^��/�> 7;B�m> �1� 

�0��> �{�> �<� ��+�B�� �GH t�( Y�� 2�� ´t�( {¤� � F�$B<R . ]�$H �� ���<�
�jK�( P0D t&�@T+� 80� �) f�� 7�0��> ;BD�	� tZ<��> �u
�� ]�@T+� 80� g� 

t�( �Ç�¤� Y� o�K> 80� �<� P0�( �0��> ;BD�	� t<�� ��� 7F����5��> tN�B� �<� .
 ��0= P�BD> �j��� 8���� P�BD 6� 7�0��> �{�> �<� {�D � q�$�� �1� 0º j9C�(

�<� {���� tTS+ �� �@� 9( 7f�� �@� ¡�� ^�0Z
�� sV#��� �@�> 7�0��> �{�> 
 ;B�m>> 7;1��> ;1�(�> 7fT$� � ;D�K ��!� 39C�� �D�M/�� �S5� O�1� � �'B<R

�'�( �Ç�¤� � Y� . 
 t��B� �$H O�1� � ���� 0B����̂ �%0Z� ��1V#%� V�L@�KV��( �%$V�%$%�%>� 39C�� �D�M/� FGH �� O� 

 8�,$�� J 0��� ¡����,� ;D�= ��@�� �<R ���> �� �<� 6��0� Y>����� . YG��(
 ��� y0H ��>^ ���@Ê j9N�H ����,+ tK�( 61�> ���+:� �<R O�1� � �� ��MD
 s�(��� ØH0/� 8�,$�� �GH J ��05� � ¢ t� O�1� � P�BD> 7�jC#� � 61( z51D

 ;BD�	� Y�� YG��> 7t� 8�ST+� � YG�� s����� YG��> 7*6<R> *�Ç�¤� �>0� �0��>
 ���<1�� ��SD)Scientist ( �'��'(� ���B5�> t�( �>�@TD g� P�HG��> ;
H0���

ØH0� u�<� 80B� �� F�BB� �� �=� t51� ]��^� �� . J �@T�� P���°� f�<1(
 �� s����� 8�,$�� �GH ��<�\D �� P�B1/� �� 6H f�T+ P!��> u@<T�� 8�,$�� �GH

�� �GH 6�� {SD> �{SK ���� 01� �TD 6� 7tB<¨ ;D�= � YG�� x�<�/� �G~> ����1
������ . ��> 7;��,� ;D�= ���+:� �<¨ �� �<� ©��Hz� t�T+ 6N�~� 8�,$�� �GH ��

�jC#�> ���¤� ØH0/� 6N�~� 8�,$�� �GH z51\D �� 8M�. 
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#�� �<� ��+�H�� -�>����� 8�,+ O�1� � 80K 0B( 7�j��  �� ��$��#� 7-�/� 01� 21
 ����D� }�
D> 6&!�� �<�\D ¢ ���+:� �� �<� P0D ØH0/� ��@�� 8�,$�� �GH �<R

f�� �� �Å� y0~ �<\R 0K 6� 7�TD ¸ . 
 O� �$H q�$�� ��0D O�1� � �� ^��/�( 7?�@�� �A�B�� x0� o�p�� O� ���,+ ���

t+� �>�� �� P�BD> 7�Õ�	( J ��05���0D0� ;#=� �@��<K J 0��� �� J �<45 u
 {¨� J uK�5��> ;������ x9R)��c }�
��> 6&)� J �@5#=� O� ;(�p:�� c 

;���1�� ;�+��>��� ����/� á�<� ��$�5�> . 6H ��#� �>0� ;�$�)�> ;#=��� FGH 6H
 ;D^�/� �@��#=� ��B45� �'<& }�#�)� �<R O�1� � �� P�BDcuH ¡��  Ô^� c 

 w��)� �� �Å� uH ;�+��>� -�#=� �� �@�( �<R �� ��B45� �j��� �<Ì ¢>
 O�1� t��K z51\�� ;���� FGH J> �;D^�/����̂ �0� ��1#�� s#��� Ã��0/� �1� 

 ���� J ���&G/� ;�+��>���"��$��/� " ����MD � g$��/� �� O�1� � g� 2��
�� w��>��� uK��� Js#��� ����/� FGH �>��   . 

 
$uΖ ù= yè y_ uρ %[`#u�Å  %[`$̈δ uρ ∩⊇⊆∪ 

������� �	
: 
�"*�	!:��'$�� Ã��� ��) ��
�� ��ED� Ã�����> 7ªÃ\�\� t\1·> y>�1� Ã�����  .

)}�K)�( 
�"*�./(:��+��%H%>> ���VH%> \��
��> \��$�� W�%H>  :V-0B��� .Ã��H���> : \0D0
��
ZÂ%H%��� .%H%���>\Â :0�1� �� Z��
��> ��$�� Ç��) .}�K)� .( O�1� t��K �� ^��/�(
������H%> ����%�Z� �%$[<%1%�%>�0�1� �� 0D0
�� �HÇ�� Ç�%4\D ���É �$<1� �$+�  . ®�9/�>

6BD ¢ O�1� � �� �$H" :����H> Ã����� �$<1�>"P�K 6� 7 :� ����%�Z� �%$[<%1%�%>
�����H%>��� �) f�� 7 �Z� ;��,� ���É �$<1� 0K �$+� �1/�> ���T5�� 0�TD �$H �D�$5

;���H> ��� �'5T�. 
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-�^�T/� J ^�>>" :\Â%H%��� :��$�� �� X���> ��E�� LP�S� . O�1� t��K>� �%$[<%1%�%>
�����H%> ����%�Z�� ..�j��E� Y� .\�H��� %Â�H�%�> :h)Ë�". 

��É �$<1� �$+� w�C�� �1/�( ��E�� �0D0� ��� ;���G�� �'5T� �. 
������:Z������� �H���> �H��p �� �����H> ��
�� ���� O�1� � g� 0B�  . ��B��

��$�� 0B�5� ��& 0B�5� ¡�� uH ��
�� ��� 70B�5D � t+) �����H> ���D �� �@� � .
 �S$� ��
�� J O�1� � �<R 0B�"8�D^����) "Radium( ��0$�> 7 }G�$�

 ��$�� ^�B�� O� Y^�� ��& ����> �±��p 304\� ;������ ��K ;��5+ 6R�0�� O� �Õ���
��5�� 6@
�. 

���#�� �� ;�$¤� ;���H> ��
�� ��& ;T� �� . ;���K ��)� �� ��
�� 01#�
 6�� ���<� g1��)Lexicon Universal Encyclopedia: SUN( 6SD f�� s�> 7

J µ<#D> 7��)� O� �H�� t���5�� �<� q�$�� �1� �0BD � ��0� ��S�� 
�����> . J P��¨� �� 8�D� 6#K ªzR �
\+ 0B�"��H� " �� �H{� P9R rB��

-�Ò> ®�B�� �0� . �� ��$��� ��#��� q�$�� -��
� �� �@D��� �� zR ^�> ��&
;���1�� �&��/� �� MTB�� �>^���> ��� �0� .61� 0K O�1� � �� W#C( ��
�� 

;���H> 61T��� ..0�1� �� �H��� 6SD Y� . O�1� t��B( 7�j��������H%> ����%�Z�� 
�D��� O� ����� :��~>� : ��%4\D �H��� �� ��'�+�m> 7Z������ �H���> ��
�� ��p ��

0�1� �� . 
-�#+:� ��B� ��)� Z���0� �H��p> �H��� �� ��
<� �{C@�� s(�$/� ��> . �� ���<�

m��� 6� 7rB( �'5��� g�<� y0'5�� � ��)� ;�'#�<B���0�� �ED�  �1� �) 7
 01� ��� ��
<� ��15� ¢ ��� ��0�� 6�1� � -�#+:� �<� ��^�B�� ��)� ���$�
 Wp�1�> ��0�� ��)� ;��� W#<K ��� �@�> 7��0�� o�M�� ��@D � Æ�5���> 7I�R�

 ��
�� ;�1�)� ���:� ��K W#�5&� I�R� ���0D0� � 8���� s%$S\� f�G�> ´
�'���� �'<T�� 61Ó> �jB��� ��)� 3�n 2D��Ê . �0D0� ��
�� �� ��S5R��

-�#+:� ��K -0B( ��)� O� �'\5�1��> �HÇ�� 6SD ¢ ���> 7o>�M�� �<� {m!5�� . 
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 O�1� t��K z51\��>������H%> ����%�Z�� ��
�� �� 2�� �� ;���B�� 8�D O� j����� 
n ��$( �� vp���� ��> 7;D�'$�� J �TD t�T$� x�5 YG�� �u
��> 7�'�T$� x�5

 ��#& �� I�+ f�G�> 7u��
�� 8�,$�� J {#& �Ç�¤� O� ���5� Y^�\�� ��
��
 ����5��� Ø�@$� ��
�� �� ����BD �� 7;���B��� ��$��D �>GR� f<T�� ���<�

0�� ;�0� t�( v#S� 8�D »!D �� Ø�@$� 6,5�> �'1� �T5� ��& 7��Ë� I>
u��
�� 8�,$�� J I�R)� �&��@�� . 

 W
�@+� ��<&> 7^�^M� 6� 6B� � ��
�� ����� �� �>�D ���<1�� ���H �� {=
j����� -^�^�� �HM&�� O� . 05
� ;���B�� »!� ��0$� t+� ��ED� 2D0�� �� >0#D>

��
�� �����.�  
 ³$�� ;#<= o�p�� O� ���,+ ����!(  O�1� t��K �� I�������H> ������� ��E5D 

 ³$�� ���H O� ;�TR ������ �� ;@� 6H� �� �D�(�@�� O�1� � t#+ 0K 2�� 7
 ��0�Ê)� ( �
$D> �@5~A ��1D t+� ;�Í t$� ����â�> �`� �@�+��'¬ g� ��B�

�&��^> �@,�> ��<& ;��p �>{C�> 7�@N��A o�#�� �� �&�'$D> 7�@$�� t���^ 
 7t$� ��S<�55� �51	5�� �� �&0<� �� F^�£ �>0D��> 7I�B5��> z�� P���� O�

 �@� F�$<1� 0K �$+� ��(�1� � �@$@�>������H> ������� ��0�1� �HG�� t+� Y� 7
 �>0� FÇ�� �@<S�� 6� 7F��� �� ���$� �� f�� s�> 78�D)� �� 8�D J �@$�

)� 6�� �� ;�<,�� ^�0#D FÐ�p 6,��> o�	B+��@$� �0�1��� §�>� . 
 O�1� t��K �1�( ?�@�� �A�B�� ;#<= o�p�� O� ���,+ ���������H> ������� �� 

 J ��+�@� �� f�� s�> 7�>�(�@�� �'D� �@$� ��0�1� v#SD y�� �A�B�� M&��
�@�<� �<¤5D> ��ED� 0�1� �� F{m!� 6S�� 6� 7F{m!� �� PM1�. 

 21#D ��0$� O�1� � �� �<��> ���#+30n ��$��/� �<45D> ��+0�� J �{#& ;�p 
t����1� q�$�� ��¤�<#D> t���^ �>�
$D ¢ �� j��� ������D 9( ØH0� Q9R°� . ���

           

� D��E� 8 2�/" : 1!H�� I�� ���"�, &97� 1!H@ JK L��� �� ����"� M!� N�#� !$�@
O-�� 8 &.��
? ��3 	�
 P�7�) ".QR!�S� =TU� V���� W2��X( 
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 ���zD � 6� 7�'<�� �� ��TK�5D � f�� s�> 7}�#���> �N�5
<� ��p�15D
�/� v��/� ��� J s��+ �$& 9C�( ´�'5D�0H 6�� �� �'��B� g��9� ^��� 

�$�^��	� �� ��1$5� � gD0�)� �!� ������ �0��> ;<· gp��1/� F��(� �� . �GH
 P�BD> �$H O�1� � F0&�D ��������H%> ����%�Z� �%$[<%1%�%>� .. ���É �$<1� 0K �$+� Y�

Ç�� §zD ��ZSD �HÐ�p> �H0�1� �� �� �@+9 .j�>� �GH. 
���+�m> ::� ;D`� FGH ��E5� ³$�� ;���� ��& O� ����� � ���� 2�� ;�/�� 

 0�Ê ����1� �>�5� �@+� O�1�� J ��
�� ��p �
5$D ��& t<& ¢�1�� J �
5$� 
�'<& ��+0�� . �� -��$� 01� �>�5� �@$@�> 7;@� J 89�:� ��
5+� �<� ��@#�

 ��0�Ê� v#S�� �����%H> ��������'<& ����1/� t�> FÐ�p u	¤�( 7.   
�jC��m> : ³$�� ���( ^�05�� O� ©����� 0�1� ��@� �� ��E��> ��� P��> J>� 

 �� ��&> 7��0� �05¹ tp��( ��� �� O�1� � g� 2�� ��ED� ��M�� 2�� ��
 f�G& ;���B�� 8�D O� ��+0�� 6H) ;D^�/� -����� 0�� 6,5� ;D^�/� ��
��

��5��� ¢�1�� ;�+��>��� ���T�� 0�5��'�<� ��> ��)� � 3�D �� O� ��. 
 

$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ z⎯ÏΒ ÏN≡u�ÅÇ÷èßϑ ø9 $# [™ !$tΒ %[`$̄gwR ∩⊇∈∪ 
������� �	
: 

��	%01�23�:��ZSV1\� �H0��> 7�	/�� �S51� �N�4���  . �¦ ¡�� vD��� ��ED� ��ZS1L/�>
P�BD 2�� ��S�� :vD��� Z-�S�� :��S�:�� -���) .}�K)�( 

ZS1L/� �� s�> ;��4S�� �1� P�K ��& §�D��� �1� 0K ��)Yz	��( ��ZS1L/� �@�> 7
 �jK�#	+� �C&)� �1/�( 7����Ò �$H �#	$D � �1/� �GH> 7��S�� �'�( ¡�� vD��� uH j;¤�

�	/�� �S51�> ��/�� �<45� ¡�� �N�4��� �H �$H . �1D ��& �/ ��S�:� �� {=
B��� Ã���5��> �u
�� �S� j;¤� �0D0
�� §�D��� �<� -��S1/� x9£� �@��( 7t

±��� �'�( ��/� ��Ü P��n ¡�� .P�� 6& �<� . �� ;��4S�� �1� P�K 0K
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�-��S1/���4��� ��� �'E1� P�K> 7§�D��� uH  . �D��T/� �,1� v��� 0K>
j;¤� -��S1/� �1� �H �GH t+) {R)� �1/�) .{C& ��� 7���#�� v5( 7Yz	��( 

�4�"*��5:���/� �Â�m  :�P�� .�	/� �� Ã���C��> :Z}�#S+�� \0D0
�� LP������) .}�K)�( 
������: � 30n 0K � �4��� �� 3045�( �`� ��� 7��
�� �� 6#K �� 

 v#S�> !�'5� ��)� �� g#��;1(�+ -!�Õ ��� ��� �1� 7g��H�,�� g��H �0���� 
M+ 7Ã��H��� Ã����� {m!5����$�� J �Õ�#+ GR!( 7-��S1/� �� ��/� �'�<� P . 

 �#�5D f�G& 7-�#+Ä� ��)� M'� ��& ��
�� ÂH> �� �$H O�1� � g� ��&
��ED� �4��� �Ç�@� J . ��4#�� F��� ��Ü �� W��� ��� �I�� �D �4��� uH ��(

¸ 7��
�� ����Í ��� J sT��� ¡�� �H{=> P>�0��> ���)�> ��)� O� PM|$� 
I�R� ��� j9N�� ±��� ��� �^>z� P�45� �� 01� . ��$�� �<� ��/� W1p> �� f+°(

 ��4#�� F��� ��#5� f�G& 7t<& ��#� j9D�£ ��5K> t5&�� ��> 7��R^ t+!& ��#5D GR�
 �� ¸ 7�j��
( �j��� ��� J s�5Ó> sT��5( 7��
�� ����� ��15� ��0$� �H{=>

»!� §�D����	� 6@� �<� ��)� �<� �~M|$�> �¦  . Ã�H��� Ã����� �°( 7�j��
 �� �'�<� ��/� PM|$\D t�T+ �H I�R� ;���+ ��> 7;���+ �� ��)� 0'� t�T+
 }�#�� t� Ú�'D t�T+ �H ���+Ä� �jB�p �#�D YG�� ��� �� �1D �GH> ´������

��ED� ;�����> ^z��. 
`� FGH {
5( ;���B�� o�p�� ��� 6@� 61� 0K O�1� � �� 2�� �� �'��� ;D

;��5+ �u� . v#S� ��� ;��5$��> 7��)� �<� ��m��> ������ J 0B�5� ��
�� �°(
 7��/� ��Ü �Õ���Í s(�� �'�T+ ��
�� �� ¸ 7�Õ�ER> �Õ�#+ Ã��R: j�MH��

���	� ��)� �<� PM|$� �4� O� P�45� ��� ;��5$��> .� �� P�È� ��> ��@
 0� � 6� 7�jC#�> ���¤� � 0$� �� ��@�� J ����5�/� FGH �X#�/�> �#��� ;<�<�
 ^���� y��5��� �� �$� 0� 9( 7��+0�� FGH J �H��+ � �$@�> 7;��,� ;��5+ �� �~
 O�1� � �� ���+:� P�BD �� ;��,1�� ���)� FGH ÂN�5+ �'�( �',� I�R� ����

��@�� �GH �<Ì ¢�jC#� ��,1�� . 
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 P�����> ?�@�� �A�B�� ���� 0K O�1� � �� 2�� �� ;D`� FGH ��'��� {
5( 
 �A�B�� �� ����B�> 7�A�B��> P����� �GH �@� t��BD �¹ ��BD�E5� �@+� �$H g�
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�$'� t�T$� ��/� �5Ì ¢ ��( ..O�1� � 6�#� J I�)�> �È� �D�£ Y� .. 6SD ¢

 t���� I�)� �D�£ J {��� �� t� 0� 9( }�+G�� �1� y�5K� 0K ��& ��� ��� 7
��B<� �,4�� �H01�> 7��R`� J >� ��+0�� FGH J ���� 7}�B1& WK��� �1� � 

O�1� .}��S��� �<�� �>. 
 ;�<& �� ���<��g=�	<�� ®T<� P�� ����æ%���D0B5��> 7 : ��̂ ���� W+�& �$'� ��

g=�	<� ���& P�� ���æ�> . O�1� t��K �� >��j��æ� g=�	<�� ®T<� j;T� z51\D 
���̂ �����. 

 

t⎦⎫ÏVÎ7≈©9 !$pκ0Ïù $\/$s) ôm r& ∩⊄⊆∪ 

������� �	
 : 
�"C�>7):)� t�+�1� ��> 7�[B\� \s· }�B� :\�C&� P�BD> 7;$� ��+�à ´f�� �� 
\�H0������ ´L;$6�K> ´:��$��� ) .}�K)� ( 

������ :O�1� t��K �Z��ZC%g�©P��  ç� �Z�k	<Z=�%g� ��+�@D g=�	�� �� �1/�> 7
��+>�K >� ����H^ >� -��$� �'�( gC�� �$'� J . 
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� FGH �� �jB�� 3045$� ��+0�� FG¦ �<15D ���( t+� �� 7��R`�� �<15D ���( ;D`
61T��� ��+>�K -��5�� 0K 89�:� ;#<= �� 0º �$+°( .� ��+0�� J }�1
�� �1� �H^M

> ;����\�¬ 2�� ��+>�K -��5�� g�<�/� ;#<= �@�> 7��ED� ;���� ^�#�< g#��= ��
;���K0K �1E�� ��& ��> 7�Ræ� >� 6@
� �>�K ;1#�  J �'��� }��5D GR� 

s����� ��B��76�  -05��  t�> J y�K��� �<� 0�� �'�( Ð�� �@D ¢ ¡�� ��5T��
%��� g�<�/� J y�K��� �<� ����5� I�R)� }�1
�� -�0� 0K �� 7;$� 

rB( �>�K ;m9m G$� �''�>f��> ´�~ Y0S5�� �<� ��^�K ��� -�� g�  . 0B�
$� Ý�	��� J ���<�/� GR� J >01�� �K�( Y^9�/� �
� s����� ��B�� G

 7;$� ��� ;���K �''�> J y�K��� �<� 0�� Ð�� �<( f�� 6#K ��� 7�''�>
 89�:� ��0�) ;D��+0�� �$'� ;�M|$� ��5T�� FGH W+�&> ¡�� ��K�5 �'�( ��<¬

��0�&> ��0��. 
�T� ¡�� }�B�Ë� Y�¤<�� �1/� -��<@�� §�� 0$� \-�&� 0B� ��� 7�[BL�� �H^

 P>�$�!( �`��H{�T� . 
 u<� P�K 01�� ²� �� ¢�� �� å�� ²� ��� F�>� �� F{�T� J {C& ��� 6B+ 0B�

���£ ²� ��� �Y�%��~� P9~  :P�K �P�M|$/� � }�5& J �[BL�� �>0Ó �� :
6& 7����D ��m9m �'� 6& 7���'� �
� �$m� ;$� 6& 7;$� g+�à F0º ��� 8�D 

;$�) .{C& ���( 
 �0/� FGH v#S�> ;$� ��� ;���à> �+��<� �D�
�> ;�+�à. 

>��� �� � 0#� ��> : 7�>�01� �¹ ;$� ��!& �'$� 8�D 6& 7;$� ��1��� �[BL��
å�� ²� ��� F�>�) .{C& ���( 

>  v#S� ;��1���> ��+��<� �
� ;1��� �0/� FGH ���;$�. 
 ²� ��� I>� 0K>  �� 7g1��5�� �� ^0�> {#� �� 0�1�> q�#� ��� �� t<C� å��

;$� ��1#� �[BL�� ����K ���.) {C& ��� ( 
uH �0/� FGH> }��BD �� �
�> ;5� D;$� ���<� � . 
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٤٣

>( �G@H^�0�)� FGH }�E# /� ^01�� J��0B ;�<& �� "}�B�� "1+�< �0/� 
�'�( ��$�� 6H� 3�@/ ;���·:�)� �� �� 70����� �B�� ;��K uH ;B����� 8�K�. 

>  ;�<& �� 8�'T/� ^01�� ��& ��'�> 7P�� 6& �<�"}�B��"> 7+�&� ���� W
FGH/� �0���·:� ;�� �� ;$� ���<� ;�� �� >� ��+��<� g1��� >� ��+��<� �D�
� � 

P�� 6& J �^>0Ê ��5( Æ�5���> 7�� W#m� FGH  ^>0Ê �$'� }�G� �� -�D�>��
>8�D)� �� 8�D J u'5$�� t+� . 

0K>�1� ��T/� > ��ED� �¦ �G7��)�P�BD ���� �� 6��B� 0Ó f�G�> " : FGH ��
 ;D`���B� ;R��$�O�1� t: �j����G%� �Z� V�L&%0DZM%+ V��<�( ��LK>LG�(�) "{C& ���( f��> 7

 ;D`� uH ;D`� FGH �� s�b¯ s·� 0K> 7�'�T+ !#$�� ���� �� ��T/��>�<�  
�~>M+-��5( �<� � 7�0��> ;1(^ .( �j�� -�D`� FGH PM|$� �� P�B1/� {= �� �� 

�0��> ���� 0��> WK> J >j;1(^Û�$� ¸ 7�0��> I�R)� �¥�0��  . 
> ��ED� ��0V1%� �� 0��R�z5� �H;R��$�. 

-�D�>��� FGH 6B+ 01� �D�� ��� P�BD> " : t��K ��@D �� 6�54\D>� %gZCZ�� �%'�Z(
�����BV���� t��B� �jB<15� �����%�%� �%> ��̂ V�%� �%'�Z( ���LK>LG%D �� 01� �~ � 3Z04\D ¸ 7

�RA o�+> �RA 6@� �� ����G� f��") {C& ���..( �'�( ��C#<D �$'� 6H� �� �1D 
�G� �� �� 7�'�( ��C@� ��ED� f�� 01� ¸ 7������ �> ��̂ �� �'�( ��K>GD � ��+>�K �¦

�RA j9@� GR!��. 
�$'� �� �D�� ��� P�BD ¸" :�~ ��EB+� � ��� v�4S��>". 

�'�( P�K ¢�� �� ;D�>� �D�� ��� 6B+ ¸" : ���� \W1Å)Y�S#�� ( �� P!�D
 t��K O�1�������BV��� �%'�Z( %gZCZ���P�K  : J ^�<¨� �� ��0Z� �~ ��<( }�B�)� ���
��$��) .{C& ���( 
 0B�+� -�D�>��� FGH �� vE��t P0D ;D`� FGH �H�¬ �� ��1�· ���H P�#� �	R 0K 

 }�G� 8�>^ 80� �<���$�� �'<D>!5� ��1�D ��<,( 7 ��Íj���� 7�Õ0�B� ��#5��� 
 O�1� � P�K������BV��� �%'�Z( %gZCZ��� t��B� �jB<15� � �%> ��̂ V�%� �%'�Z( ���LK>LG%D �

����%�%��j����> 7I�R� �� ��#5��� Z� �~ ��� }�B�)� �0� . 
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 ®T<� �<15D ���(>�����B��� ��� �1� ´;�<B�� o�· �� }�B�)� �� ����<1� �@�<( 
��
1�� O� ;m9C�� g� �� t� ^��D ¡�� o���� �� . 0�TD � ;�<K s· 6& �� f� �

 7��>�E��� ;<B��0���� t� sp\> �/ 8��5H�� �� 0� � t+�  t(�S� ¢ �� 7;<B�� �1� 
 ��> 7t� sp\> ��� t(�� ��� 9( ;$D�B�� FGH �>0� ��� 7�1/� �GH �� ;$D�K

\D 6D>!5<� }�� v5T\��Z1#;B�B�� �� �+0 . �� �1� ´��$�� ;D�$1� ��@� ;$D�B�� FGH>
 6R0� �!& ´��$�� j��H�¬ ��@�> 7�'�<� P0� I�R)� 0H��
�� >� ;�+A�B�� -�D`�

<� ;�<@�� FGH �"P� "��C@�� �<� P0� ;�<& O� ;(�E� ��@� >� 7;�K��¤5��� . ���
MN�� {= �G'( ;$D�K �>0� j;¤� t� o�p�/� v�4S�� F�$1� �� ®T� y��. 

> "}�B�)� "-��$� s�� O� 39m g� �� j;¤� �1� �� �@� . ^0� �+z5�� ��>
� ��0� ;1�5���SKJ �¦�E$�( }�B�)� �1/  ;���à> ��+��<� �D�
�> ;�+�à  ���

;$� 6& ;$� g+��C� F�D0B� å YG��> -�D�>�<� �jB(> �B4<� �<�)� 0�� �H> 7
7;$� ��� P^�1D �'�( 8�D}�B�Ë� �>��T/� t$��� YG�� �1/� �+GR� ��� f��>  7

-�D�>��� f<5� �jB(> 7x9£:� �<� }�B�Ë� �H�D0B� �@� ;��K �<�� uH>. 
 J ;$� 6& �� �&G� ¡�� ;D�>��� �� �<� P0D �RA Y�#+ 2D0� �+0$� �@�>

 P����� P�K W��� ;$� ��!& uH ��R`�� uH 6� c �<=)� �<� c s�\� �¹ 
�H{=> ^�'��� �� . �<�� ²� �� ��M#�� I>� 0B(²������<� P!� t+� �91��  

u��5�� : �� Ã�Ì 6H��$��P�K �0��  : �� s(�+ �m0� ³$�� �� ��� ���� t+� 
P�K: "j���B�� �'�( 2@� �� 0�� ��$�� �� Ã�Ì � �>" .P�K : sE� �B��>

���D ��5�> ;�à9m ;$� 6& 7;$� ��+�à>�>�01� �¹ �". )/ �=), ��� �Y�/+� V�Z
Q�)�.� [��\� :D��E� &3� �]-^ J� ��7� I52 �� _�� ���7� I'? ��` _��,abcde( 

B� ³$�� �� 2D0�� �GH �� W#m 0� 01� �'$� ��$�� 6H� Ã>�Ü 0B51D ��& 
 �'m�@� �!� ��$��D �Õ0�B� O� ����:� WB#� �DG�� �@�> 7����B�� �'�( �'m�@�

��0�� 0�� �'$� Ã�Ì �� t+� �1D ����B�� ��$�� J . �H��@(� 0$T� ;D�>��� FG'( 7�j��
 P����� �� 0&��>� Ã>�Ü ���D ��& }�B�)� 01� �'$� ��$�� 6H� . ^�> �� ���

 ;D�>��� FGH J f�� 01�"P�K : ��5�> ;�à9m ;$� 6& 7;$� ��+�à> sE� �B��>
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���D�>�01� �¹ �" P����� P�K F�+z5�� �<( 7� �� ����K �DG�� �!	R 0&�D ��ED� �'( 
;$� ��!& �B�� �� 8�D 6&7F�1Å ��01� �1/� �GH ��<B+ 0K ���>  ^�'��� �� 

�H{=> .� �� � 0#� P�K �� ;<��� FGH W+�& �� ��� ��c ��'$� � up� c 
 t��B� W#m ��ED!("�>�01� �¹ ����D " �� ����K �DG�� �K�� 0�$T� f�G� ^��� 0K t+�

;$� ��!& }�B�)� �� 8�D 6& . ���H t��� �H� YG�� �1/� !	R W#m 0B( 7�j��
 ���� 78�B��W+�&�GH  P����� P�K �� ;<��� F���� �� � 0#� P�K �� >� ´ 

�9�)� ;��4S�� �� t+°(. 
 �� 01�� ²� �� ¢�� F�>� �� uH 8�B�� ���H �K�� 6	#� ¡�� ;C��C�� ;$D�B��>

 u<�� ���<� �� ^�> 2�� � ��&0$� �B�� �>0Ó ��& Y�%��~� P9~ P�K 
 ³$�� �� >�D ¢ t+� �<� P0D �¹��  zR) f�G& ��& ��> 7}�B�Ë� ����R �1

 �u<���1/� f�� �� j�9H �� P0� 7t$� j�9H P!�D . 
( 7�j�� 6@ 6� 7��4( �'$� ��$�� 6H� Ã>�R M�Ó � -��05���> -�D�>��� FGH

 �0� �'�( ��C@��� ��� ��ED� 0&�� ;D`� FGH �� 0�� ´�'$� �'�>�R �� z�
+z5�� �� �4( 7;<D�£ 7;$� ��+�à �B� 6&> 7�B�� �� ��
� }�B�)� �

�>�K ;�+�à �0/� FGH -��S� . �� �0��> ;��� �) ��0�� �{SB� W��� �0/� FGH>
� }�G1��>0#��0� ;<D�£  . ��ED�> ��B�� �B�� w�1� �� �� 6#K �� \W$�� 0K>

 ��B�� �1� �+GR� ��> ´6D�	�� ��M�� Y� �H0��) �0/� FGH W4#��>�K ��
� .
 t��B� ��0� j9D�£ }�G1�� v#�� 6D�	�� ��M�� Y� �H0�� �1� �B�� �+��( ��� ���

 ?�@�� �A�B�� J O�1����>Ç0\1%� ���Z� *;%$%� Z�[��!�& %fX�%� %0V$Z� j��V�%D k�Z�%>�)Â��:¿l( 7
;$� y�A ��
� �H0$� }�B�)� v#S� �� .W#CD 9( �0/� FGH W+�& ��'�> �'$� 

s	B$D � �N�^ �$'� }�G� �� . �A�B�� �� �RA ��@� J P�BD O�1� � �� ���<�
?�@�� :� %�[��� %gZ�V�%R \F\��%0[BZ� ����& *8V�%D uZ( ZtV���Z� \§>Ç���%> L;�@ZN9%�[�� \Ã\�V1%�

*;%$%��)Ã��1/�:d(,�� ��$�� }�G� �°( ;$� ��� g�è %�[BL�� �+z5�� �� �4( 7 6
s	B$� {= t+� W#CD �> 7��̂ >0Ê. 
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 ³$�� ��0�!� 6 YG�� Y��+0�� }�G1�� �1� �$H �$'� ��#5�� ;��� J>� �°( 
 g� �� §>��5� ��5T� g��<¤� ��<,�� 89�:� ��0�� �!� ���#+ v#S� ;D`� FGH

g5��;$� ��� O� ;$� ;�à9m >� ;$� g1���>  .uH ¡�� }�B�)� ;�<& �� f�� 
 �� ;m9m �1� �$H }�B�)� �� �$<K �<( 7��
1�� O� ;m9C�� �<� P0� ;�<K s·
 ��M�� �GH ��� g+��C�� J ;m9C�� �$��p> 7����� ��+�à �H �B�� ��> 7�B��
 78�� ;���à �0/� FGH -��� g+��C�� J ��
1�� �$��p ��� ��� 7����� g1���> g5��

� �B�� �+z5�� ��� ��� ���> 7;�à9m ��M�� �GH ��� ;m9C�� J ;�/� �$��p> 8�� ;�
8�� ��� ��� ��
1�� J ;�/� �$��p. 

 s� 7;#D���> 8�¦:� �<� P0D 89�:� ;#<= �� g5T<5�/� g��0/�� P�B�� �� 6�K ��>
 8�¦:� �1� ^��> �� q!� � t+� }����( 7O�1� � 89& J �D� � t+�

 P��5���> 7t�( 0��D �� �� 6� 7��0D0� ��p�= �B 0� O� O�1� � u�> J
0�T� ��� �H 6� v�#B� ��� 8�¦:� �GH 6C�> . ;#<= �!� ��#R:� J Z��p�= ;à>

 g5�/� O� 89�:� ;#<= �� ��~�>� 78�� ��� >� 8�� ;�à9m O� 05�5� 89�:�
 W+�& ;m9C�� �>�B�� O� >� ;$� g1���> ���<�/� ��& 2�� 7;��,�> ;<�5@�

 �@D ¢ �� ��5T�� FGH J ��0�� x�5 >01�� 6,( 7�jT�1p >01�� ��& ��& �D045�
 J s�	D �� ��K u���¨� >01�� 0$� �@D ¢ ��& ��T1p ���<�/��'�<� ;#<¤�� .

�� f� �¨�  W<ST+�> 7���M�� �� ��K ��EB+� 01� g�<�/� g� 6S� 0K y9
+�#�� 7^�0¤� �� �� ��H^�� �<� ��#<� �m�D 2�Í �K�T5D ¢ y9¨� �GH �� 0��

89�:� 01� ��  ;$�ÏÀ¯|H.�/ �05�/� ��5T�� ��� g5 �>�K ;m9C� >� ;$� g1���> 
 ��> 7;���+ �� ��B�� ��5@� ;�4��/� �'�( -GR!( 7;$� ��� >� 7�>�K ;�+�à O�

�/� J �}0D �1E�� GR� I�R� ;���+§�p�� g�< . ��4� �@� ¢ f�� s�>
¤<� 0K g�<�/� �1p> g�4��/�W 2�Í �0
�� �� �E� �� ´g�<�/� ;#<¤� 

 ��E45/� �£�$/� W+�&c P�É> ���A ���  ��BD�(�c ��	�� Wn P�M� � 
;�<& g�<�/� . ���#+ �°( 7�j��������BV��� �%'�Z( %gZCZ�����(�� WBBn 0K  . 80�5�� 0K

 ®T� �$H O�1� ������B��� g�<�/� uK� ;���+ O� ����Ä� �'#� ^0� �<� P�0�� 
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٤٧

#<= ��5( O� {
D 6K)� ^01��( 7g��5T�� J�'5 7;<��@�� P0D ��$�� z&)� ^01�� 
 ��5( �<���#<¤;'�( -�'¬ ¡�� ���mA �� g#��= �'�( ��<¬ ��> 7g�<�/� J �1E. 

>��� �R`� ��¤�� ���  J g�<�/� ;#<= M��� �RA ���� ;à �� �'( 8�¦:� �GH ^
 ���<¬ g�<�/� �� �H> 7I�R)� ;1#��� �>�B�� J �'5#<= �� O>)� ;m9C�� �>�B��

�<¬> 7O>)� ;m9C�� �>�B�� J ������ 89�:� 8�@�!� g<��� �D�(�@�� ��<��1D ��
 �H01� ��� 7�����]�</�& ��(�S5D �>GR!(> �D�R`� � �D�(�@�� ��<��1D �u


�����B��  .L6H� t� 6��1D �¹ 6E(� W+�& FGH ;���B�� �'5<��1� �� f� � 
 �@� ¢ �'$@�> 7�H{= I�R)� ��D^)���Í89�:� ����1�  . 0�� �GH>

 6#ZK �� gT<5  g&�<� �<� W�^ ;�'#� ;�<& �$H �A�B�� 8�0�5�� ���> }�#�)�
T�� J g�<�/�;���5�� ;1#��� �>�B�� ��5(> 7O>)� ;m9C�� �>�B�� ��5( 7g��5 . �GH>

 O�1� � P�K �� ^��/� ��ED� �$� �
@D �1/�������G%� �Z� V�L&%0DZM%+ V��<�(�  2��
8�D)� �>�� �05
�� �D�(�@�� }�G� �� O�1� � zR� . �� ´r#E��� 6S� �� �GH>

� ���<��1D ���<�/� ��& O>)� �>�B�� J �(� ����1� ��Í 01� ��� 789�:�
 J ���B�� O� �����( 7g�<�/� }�<K J Y>GD ;��9�:� ����15�� {m!� GR!( f��

;#K�15/� ;��9�:� -���@�� J �¦�G� ^�^��> 7��0�)� ;<��1�. 
 �1� ;D`� FGH �� 7��S5R��c 89�:� ;#<= O� ��,+ c#<¤�� FGH ��  �� ��5�5� ;

sK���� J 6S� �� �GH> 7;$� ��� O� �>�K ;m9m . ��5T�� FGH 6<� 0K t+� f� �
 -���H55��� ���H 6R^ 2�� ´-0è �� ����� �'$@�> 7g�<�/�� -�p� ¡�� 

P�� 6& J �#��= 89�:� 6¬> 789�:� J . �� Ú#$� � ;D`� FGH �°( t�<�>
 �T@�� ]9H> 89�:� ��H^�� O� 05�5� 89�:� ;#<= �� �ED� z� 6� 7��4(

g�<�/� Ý�	�� �0#D> t��� �T@�� s({� ]�� 01�> 7;$� ��� . -�D`� �� 2��>
*��1� ���T�  O�1� t��K �� ^��/� �H �G'( 7;T<5  �D�EK O� �,$��� �0D0�� %gZCZ��
�����BV��� �%'�Z(� P�����> 89�:� ;#<= O� �,$��� �7 7�$'� }�G� O� �,$��� ��� 

 ��C@� ��� �� ����B�� �'�( �'C#� �� ^��/� ��<( 7���M�� �1� �B�� �� P�B$(
��0� j9D�£ ��$�� �'�(. 




	��א����א����������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٤٨

 9( t�<�> 7s	B$� {= ��D0�� ��� �$'� }�G� �� ?�@�� �A�B�� �� vE5D ��&
 ®T� y�� �@������B���u<�)� F�$1� ��  .D`� u<D ���(> �G¦ ;�+A�B�� -�

�!
��:   
j��>�  :O�1� � P�K :�©;%DZ>�%H \tÇ�L!�(�);���B��:a¯ ..(�8)� ;��C� uH �$'� �� Y� 

 6H� §�>�� P��&� �5�� f�G& 7t�� ��� J F��� 6�5@D g$�� �� ��@( 7�'<H)
-��<¬ J �'N�B� 01� ��0D0� ���+��>� �jB<R �'�( ����$�( 7�$'� J ��$��39m . 

��+�m� :O�1� � P�K :�*�Vu%� k6L& VW%1Z�%> uZ5%�V�%�%>�)y���)�:adÀ .( W��^ ��>
 �� �$H �� W#C( 7�ED� ��$�� �6H� s�� �� 0� 9( 7�u� �6& VW1�> 0K � ;��

y�	/� ;D�� J ��$�� }�G� �� ���$�� P�$�� ���+:� . 
jC��m� : ;<%�%� ���� �<� O�1� � P�K×�1�� :� j;%�V�%� *�Vu%� k6L& %WV1Z�%> �%$��%�

���[<Z�%>�)�(�=:l .( ��°( P�45�� Ã��R �H ���� ]�$H �� ;D`� FGH 01� LP�B��
�� ���� ]�$H �� P�B�� ��ED� 6�45�/� ��( 7O�1� � �<� x�	+t<�
� �� ;��  

��1��� :O�1� � P�K :� ZW%��%̂  �%� �%'�Z( %�DZ0Z��%R %fÇ�%� h��%� �%� �Z� \�V�h)�%> \-�%�%�����
\0DZ�\D �%�Z� ©P��1�( %f��%� k�Z��)^�H:a¯l .( �����T= ��� t+� �$H O�1� � g� 0B�

j91( �T¤�� t+� 6� 7��4(. 
����R� :O�1� � P�K :�V�\'�B�<%R %fZ��GZ�%> %fÇ�%� %�Z�%� V�%� �Z��)^�H:aÏ¯(. ��°( 

� ��&6& �<R 0K O�1� ���+� �� �,��( 7t5��� F0�¤5�� �1#��  �B#�� J 
;D`� FGH s� Ñ�$5D �H0�� 0�� �$'� .q�#� ��� �� {C& ��� 6B+ 0K> � J 

P�B� ;D�>� ;D`� FGH {�T�" :}�G1<� �'B<Ì ¢> 7�'B�<R ;��<�) "{C& ��� .(
t��$D �� 0� � �u
� �<\R YG�� �� �5È� ��>. 

^����� :O�1� � P�K :�\F%�%D ���V�%R *����� �P��B[CZ� [6%�V1%D V�%��(�);�M�M��:l ..( Y��� 
��{R ��/� 6Z��7 7F��M� I�D �� 0� � 6� 7O�1� � t1�ED �<( 7��� P�BC� ��> 

 ¸ 7t��+� �<� }�B1�� j��>� P�+ ��� �� {¨� �GH ��M� I�D �� t+� vp���� ��>
t$� �T1D. 




	��א����א����������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٤٩

��1��� : � P��� �� ��ED� 2D0�� J ^�>�P�K " : � P�BD� : Y0#� ^��� ���
 ��> 7�'<C� �H�#5&�( �'<�� �°( 7�'<�1D �� t�<� �H�#5@� 9( ;��� 6�1D ��
 �H�#5&�( �'<�1D �<( ;$�� 6�1D �� ^��� ���> 7;$�� t� �H�#5&�( u<�� �� �'&%��

 t� �H�#5&�( �'<�� �°( 7;$�� t��1Zp ;��1#� O� �~�C�� �
1�) "Y���#�� :
O�1� � P�K }�� 70���5�� }�5& :� 89& ���X0%#\D �� �>0D�D .( 

P�K �� �~�C�� ��
1� ;$��� �<� ��M��� �ED� ?�@�� �A�B�� J O�1� � 0�> 0K> :
��& Ztk<�� Z6�Z#%� uZ( V�\'���%�V��� ���LBZTV$\D %�DZGk�� L6�C%� ¾6L& uZ( �6Z��%$%� %sV#%� VW%5%#V+�� *;�#%� Z6�C%�

ª��Z<%� ªsZ��%> \tk<��%> ���%
%D V�%�Z� \�Z��%E\D \tk<��%> *;�#%� L;��Z� *;�<\#V$\��)��B#��:Ï½Ï .( 2��>
 �<� t��$�� ��M� �$#�� �<( 7�¤� ��'� {¨� �� �u
� �<45D ���+� 6& ��

`� FGH> Y�#$�� 2D0�� �GH ��p �� ���+� Y� ����� 6B1�� M�� 9( 7;�+A�B�� ;D
��D0�� ��+���� ���$��. 

0DM�<� VsZ��� O�1� t��K {�T� �ª��Z'%�%> ª{Z(%� �%'�Z( V�\'�� Z���$�� uZT�( ��LB%� %�DZGk�� ����!�(� 
 O�1� t��K O��*�>LGV�%� %�V��= ±���	%��� �GH �� 2��C�� 0<ã� J ^�H ���� J {�T5�. 

 
Ÿω tβθè%ρä‹tƒ $pκ0Ïù #YŠ ö� t/ Ÿωuρ $¹/#u�Ÿ° ∩⊄∈∪ �ωÎ) $VϑŠÏΗ xq $]%$¡¡xî uρ ∩⊄∉∪ 

[™ !#t“y_ $»%$sùÍρ ∩⊄∠∪  
������� �	
: 

�"#1	C :%#��^V� :\��B+\8�$�� ´���� 7 6C/� J> :^Vz�� s$� ^Vz�� ..%8�$�� s$� ^z�� �1D .
)}�K)�  ( 

P�K> ��0D� ���> ��	�> ��: ���̂ ���j;���> ���>%� Y� ) .���#�� v5(( 
�"��F:�����  :���� ��/� ´®�B�� ´�ED� ^��#�� ��/� �1D �� 7^�0p)� �� �H> 7�
x%�%1��) .}�K)�( 
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�9G��H :�� 45�� #67�� ��8�� 6)���� �#9
:;� <�=>?@��#�AB�� �#� <#6C��-� <��%D! E .
)��>���( .H �#� �I�� �� <�=>@���E�J� K�� �#� CL�M� )�
�� �L� 6��) .N��O�( 

�9G�;%( :�jK�(Z> �u
�� �<� %��(�> :%���R Ç0p.) }�K)�.(Z���> [(�:%��	/�  g� ;B
g��
��.) -�^�T/�( 

 O�1� t��K �� ^��/�( ��jK�(Z> ±��M�� ..P���Ë� �jB��	� ±��M� Y� . 
������ : O�1� t��K��%'�Z( ���LK>LG%D �..� *��m P�� �g=�	<��7 t��K ��& 2�� 
 O�1�������BV��� �%'�Z( %gZCZ���~ P�>)� P��� � ��$�� J ��+�@D g=�	�� �� ^��/�> 7

����� �> �^�� �'�( ��K>GD � ���& P��. P�B( �D�� ��� ��� : O�1� t��K ��� �
����%�%� �%> ��̂ V�%� �%'�Z( ���LK>LG%D�|� �<15� �������BV��� �%'�Z( %gZCZ�� ;���+ �� �1� 7

01� ���( {¤55� �¦�G� . ��� �H0$� �15� ;D`� �) 7;H�0� 6£�� �1/� �GH �@�>
 7;�����> ��/� �~ ���� ��� t+� s� 7}�
�� ���> ;������ }�B�)� 01� ��15�5��

 �� �$<B� rB( ������ �$H �&� 0K �A�B�� ��& �� �}�G1�� �D!( P>MD �� �'#DG1�
 7�ED� ;�����> 8�$�� �1D ^z��> 7�ED� ��̂ �� }��
�� s� �&� t$@�> 7��/� }�
�

 �1/� ��@�(c �D�� ��� F�&GD �� ��Í c }�
�� ���> ;������ ��15�5D �� ��� 
���B�� ��� {= 7�ED� ;�����> 8�$��> }�
<� ��/� �~ ���5�( f�� 01� ��� 7�

J g��B� ��<,����4��  .;H�0� 6£�� �1/� �GH �� W#C(. 
 �$H �&� 0K O�1� � �� �R`� 6��0��>�����%�%�� �� j9ST$� ���̂ V�%�� �� P0D �¹ 7

���̂ V�%�� ]�$H �~ ���5� �� t+� �H> 7�RA �1� t� 6� 7�$H ^��#�� ��/� �1D � 
 �) f�� 7;����� }�#�� �� ^�> 2�� ´;����� ^z�� w�1�"^z�� : §>����

;�����>) ".���#�� v5(( 
 O�1� t��K {�T� �@��( ;���B�� o�p�� �<15D ���(>� �%> ��̂ V�%� �%'�Z( ���LK>LG%D �

����%�%�� �� 7}�
<� �j��� �> 7;���<� ��##� ]�$H �>0� �� ��� �H> 7���H�¬ ��{�T� 
�jK���= . �H -��<@�� §�� J \W$�� ��& x��¤��>"��é$/� �u
 " >�" 0D0� ^��#��
^z��" >� 7"F��> v�K �� �H0D0�> ��$�� 6H� ^�<� �� �	BD �� ." ;�<@( 7�j��
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��=���jK�� �� ���#� ��ED� ���̂ V�%��  �1D � �$H��  �1D t�T+ x���¤�� �) 7;�����
�^>z�� 0D0
�� ^��#��  . 

 YG�� ��/� �� �$H O�1� � ���� 0B� 7��S5R�� 7��0� ����� ��@�� ��$�� 6H� F0�
 ±��� ���B�\D ��� >� 7�'�>�� 0D0� >� �H^�<� �� �	BD �� ��B�\D ��� ��&

t��
� ���$�� rB�� �^>z�� 0D0� ±��� >� 7��0� ��$�A ��$5$�. 
 O�1� � P�BD ¸��jK��(Z> ±��%M%�� 7���Ò �~���) �B��	� ��@�� ��M�� �GH �� Y� 7

�1� �� ��R`� J �>0��� �G� 7�j	�> �j&�<� �@D ¢ ��+0�� J �'&�<� �� 
�'&�<� 6m�� �� ��M�� .. ��� �RA {#15�> ´��0� ��̂ ��� >� ��0� ����� ��@D �� Y�

 �Õ{� �@� ¢> 7g<£�� g<��@5� ��
�1D >� �,�= ��	�
5�D ��+0�� J ��+�&
¦ �$'� }�G� ����$�� f�G<( 7�j	%�%> }�
<� ���<¤� ±��� ���	1D> 76@
�� �G

��0� ��̂ ��� ±��� �+����> 7�+���� . �<( 7;���> ;15� t�( t���� 0� YG�� ^��#�� ��/� ���
�$'� J �m� t� ��@D .�T@��> 89�:� g� M��/� x�T�� �H �GH>c ��D^)� ��� 

 I�R)�c�� ]�<��� ��<1D 89�:� �°( 7x9R)�� �<15D ���(  � �@�> 7r��
-�+�D0�� �� F{= J ��<15�� �GH 0��D .;D^�'��� P�B� j9C�( :" ��$V�%�%> 7*�[T%$Z� ���[T%+

 ��p%�%> 7*§V�\�Z� ���V�\�%> 7«u�@Z� ����&%> 76V�Z�Z� j9V�Z�%> 7*0%�Z� ��0%D%> 7«�Z�Z� ��$Z�%> 7*�V�%1Z�
«�%�Z�) "Ã>�¨� Ïa :ÏbcÏd .(5( ;�4��/� ���P�B" : %]X0%R ��<%� %f%��	�� V�%�

��EVD�� %�%R`� \t�� [PX�%4�( Z�%�VDh)�) "�%5�d :bi .( O� 6�Ò g5+�D0�� I0�� �� I�5(
rD�T5�� O� Y� rB( �D�'�M�� O� 6�Ò I�R)�> 7Ý��(:� O� Y� rB( ®�B�� .

�¹ ±��M� rD�T5�� >� Ý��(:� J ;<=�/� P���)� FGH ��M� ��@�( ��@�( 7�~ j9m
0D0� *̂ �� J �>�R`�> 7u<¤D ��� J �'E1� . ]�<�� ��!D 89�:� �@�>

 �K�1+ ��> 7;���� �E5B� 0$� ���+ �� �+��!�( 7t��@�� s�· J r���� �D�	��
}�B1�� �E5B� 0$� . ?�@�� �A�B�� J O�1� � P�BD� �%'L<[CZ� ©;��X�%� *;��X�%� ���%M%�%>

%� V�%��(%gZ�Z��k,�� Ç�Z4\D ��� \t�+Z� Ztk<�� ��<%� \F\�V��!�( %v�<V���%> ��T�)I��
��:¿a ..( �� Y�
 ��@D �� Ý�
� ¢�,�� �� �T1D YG�� �@�> 7rB( �H�0B� t5��� �<� ¢�,�� ;#K�1�

���5� O�1� � 0$� F�T� ��M� 0���( t� §9�� �T1�� J. 
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45� -�D`� FGH �+z5�� ��� ��� P�����> ?�@�� �A�B�� �� 30� �H���T$( 7
6#K �� �$<1( ��& ��+��>� ��{�T� .. 7��0�� ;����� �>0� �� 89�:� ��0�� �� Y�

%1$� ��> ��<@( 7��0�� ;$�@���� �¦�<K � �V>�� 89�:� ���� �'<
(��� Ý�#�:� �¦
 ��$��> 7��$�� Ý�$B��> ����Hg+�ã�& F�·�H> 89�:� 0p. 

� F�Ç�Õ ;��5+ y�S5�( ��$�� Â�'D ���+:� �� uH x��¤��> ����� ;��� ��
 � �� ´§��$�� tT�� � g5���� �5<& J> 7;�~� ��0K�( ��'$D �RA �$��> 7g+�ã�&
 ��0B�� 0BTD �%� %§��$�� ��� � ��& 7g+�ã�& {Z¤\D> ��'5D �� �S5$D �� �@�

> q!��� �0� �� 6�1�� �<�Ý�$B��. 
 �>�� 01� �¦��� O� �>^�1�� 89�:� ��0�� �� ��ED� zÌ O�1� � �@�> 
 0K ��+�@D g�<�/� �� 2��> 7;�,$� -���H g�<�/� �<� ���$
�( }�B��
 ��@� I�R� ;���+ ��> 7;���+ �� ��M�� f�� J �~���� ���� O�1� � ��	���

��<�/� 8M'$�( 7;�,$� ��T@�� -���H�D�(�@�� 8��� �. 
 

öΝ åκ̈ΞÎ) (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθã_ ö� tƒ $\/$|¡Ïm ∩⊄∇∪ 
������� �	
: 

��,*1	� I :h�u
�� ��� :%y�R ´t� �6���.) }�K)�( 
"C��7�:\}����  :Ç0%1��.) }�K)�( 

������:���,+ 7;D`� FGH �15�  O�o�p��  01� 21#��� ��$K�D � ��� 7��R`� 
�� ���!D 9( 7-�/� 7��+0�� �H �~���� ���> M(��� ���> 7��R`� J �'1T$� ���

-�{¨� 61T� ��Bk(�D 9( 7v�4� {= M(��� �GH �� 2��>. 
 7��R`� �<� ��B#	$D g�$1/� 9&> 7��ED� y�¨�> 6�)� �1D ������ �� ���<�

Z�C\D �� ��<�!D �> 7�~���� ��� �<� }�B1�� ��(�Ì � ��� ^��/�> �'# � �<�
�Õ�$�� . 
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 WK> J �0D0� ��1� �<� P0� -��<& 6�15�D t+� ?�@�� �A�B�� ���Ê �� ��
 P��� �H ��& 70��> J ;�<&���\��D�7 y�¨�> 6�)� �<� ������ P0D 2�� 

��'�<& . ���> �� Y� y�Ì � t+� ��� ´g##�� ���+:� P���� O� x�	5D ^��T��
t����� ��� �<� }�B� � ���� 0K> ´t��$�� �<� }��m Y!� �K�D � t+� >� 7

 t��B� ��'�<& �D��)� O� O�1������%�Z� ���\�V�%D � ��\+��& V�\'�+Z�� .. ��+�& ��� Y�
�Õ�$�� �<� ����CD �� ��<�!D � ��+�& ��& 7�Õ���� �<� ��#%��4\D �� ��(�Ì �. 

�<15D ���( �B45D ����<� g�$1/� 9& j;<� ����B\D ¢ ��� �1� 7��ED� ��+0�� FG¦ 
 0�4� �> ?�@�� �A�B����7 }�B1�� ��(�Ì ¢ ��) F�'K> � �E= ��#��5��> 
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 6C� 6B1�� �� � �H�@� �� {= 7O�1� � �� J ��+��
+ �'#��� 61�>

�<� 6� 7��¨�F . 
 

|= Ïã#uθx.uρ $\/#t� ø? r& ∩⊂⊆∪ 
������� �	
: 

O����:� uH> 7���& \s· 0H�$�Y����� �� ) .}�K)�( 
�C�	'):\�C&�> 7f1� 0�\> �%� �H> 7*}V�Z� \s· ��  P�BD 2+�/� J 6�15�\D " FGH

*;+9( \}V�Z� "�'�$Z� �<� W+�& ���) .}�K)�( 




	��א����א����������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٦٦

 6B+>u£�����Y^�)� ��  :"L��$�)� }���)�) �0��> �� �� �H �DG�� Y�( � 7
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�'<& �H^��(� I�5�� �<� }��B5� ��& ��� ��� 7�'5�¥> �'���> �H��@(� J 
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�) g1(�+ ��+�@D �<( 7��)� �<�'5�\̂ ��(� ��@D �� �0B� �L�  ;�µ<� ½¯ >� À¯ 

%�� �'N�$��  ��> 7}��B5� ��1�· �'�K� �) f�� 7j9C� ;1(��� �� ��0��> ���5� 
� ��{C& 6K� ��&�DG�� �¤<� �������� ��$� �'51(� J  . ^��(� ��
� ]�$H ��& ��
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 �H���+ �� uH> ;��R �M�� 7�H��( ��@� O� ��<SD g� 7�>��5� ��� 2�Í

J> ��1�(� ���+��>� I�5�� �¤<#�������B5� �H��5�� ��@D t�T+ WK���  . �� f��
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 �D�R`� s� �'�cP�K> 7§�M/� 6�#� �<� �{SK ;���� �¦��!(  : ;$�� 6R0D ��
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�'5D�B� ^��� ��� ���+:� J �1E� 9( . ���+ ��@� �� �H �H)� ��)� �� W#C(

 O�1� t��B� �jK�0S� 8�B�������%�V��� %�Z��%��&%>�. 
& �� ���<� ;�<�����&� ;�<& ��� 7uS�
�� }�#
�� O� {
� �������� M��5( 

;�)� ;���#� O�. 
 ;�<& �� ¸�����%�V���� � �� 7��+)� �H w��>��� �1/�� GR)� �� 0&�� �ED� 

;$�� J ������� ���$�� ��& J ;�@� �> �1� . FG¦ �<15� ;�<@�� FGH �� 6� 9&
��+0��´\� �� t#$uK� ��  P�Ê ;�)� ��@D �� �>0� s�5ã� ���$� �D0�� I�5�/� 
������ .;���
��> ;�M1��> ;�~�� g<45D �� ��7 70N�0
��> �N�S/�� g��#D 9( 

*-�015�� ��L@D> �'�9R� J �~��� �� ��R!5D �> 7;�4E� Y� ?0B5� 
�'$D0� �'#�> �'���> .45�D 2�Í ;�>��� �� µ<#D �1/� �GH> ������ ^�1D �� �
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t� ;D�� �. 

 

Ÿω tβθãèyϑ ó¡o„ $pκ0Ïù #Yθøós9 Ÿωuρ $\/≡¤‹ Ï. ∩⊂∉∪ 
������ :�� 2�� vp>� 0K f�G� 7���p� �'�( ¡�� ��¨�� t�#\� 0K O�1� � ��� 

 ��& �H�@��� O�1� t�#� �� O�1� �� 7�¦��� ��¨� �@� �@�> f�� �1D �
��¨� }��� �'�( ��¤$D ¡�� }��1�� J ��1B�� ��� . j9C� ��¨� ���p� ��(

 O� 6�� �¦��� �� Y� 7�DG@5��> �¤<��2#1�� �GH>  � �@�> 7���
��> 89@��
 P�BD O�1������kGZ& �%> ���V¤�� �%'�Z( ���\1%�V�%D �� .. J ;$�� �è }��� sBD �� Y�

�G~�> ��DG~� .�G���&¡�� �B� �<� �
Ò� W$& �+� �j���  -�� W1��( 7
¶��t#��S� P�BD  : 7;C��m> ;�+�m ��� t�T+ -�S�� W1Å ¸ �6(9T�� 6&!��
 �@�>�R`� y�	�� �� }��� Y� sÅ� ¢ . Û���� 0�� \-0��( x�( �� -�,$(

 t#��� ��&> 7���@� �H> ;<��� FGH ^^�D ��0� O� ��0$5�� YG�� 0K t��<@D
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 6¬> 7t�T+ P����� ��@D P�MD � ��& t$@�> 7;<D�£ ;(��� s	K> F0$� �� �H�
t�9R 6�> 0K t#��� ��@D 9D�£ �$�� ��ED� f�� 01� F^^�DI�R� ;D�K O� . 

YG'D �¦��� �� ��¨� }��� z&� ��( . ���
�� O� 6�� �¦��� �� w�C�� �'#��>
 }�#���>c 7�R`� }¾G@\D �¥0�� �� F�$1�> 7%}kG�& �0S� }��GZ@�� �� ���<� 

�¥0�� P�BD 2�� :�R`� ^{( 7�G& %W<K 0K : 6K� ¢ 79&c FGH �#��> 
� P�BD ��¨� J }��1�� ;$�� �è �� O�1� � �%> ���V¤�� �%'�Z( ���\1%�V�%D �

����kGZ&� ..�	1\D ��0$� ��� Y�;$�� ���1+ ��7 >� ��¨� q>�& 6@� J ���� 
�����GZ& �> ���¤� }��
�� �GH 0���D �� 7u~:� �
1�� }��� q>�& . �� s��ED �¤<��

 ��¨� ��£�15D �DG�� �� 0º f�G�> 7���+:� WK> uH P���!� g��¤
� ��<,D
WK�<� ;1�E�6C� ���B�� YG�� �^�� ��¨� }�� 01� �� �%1<\D �  . �� ��/� �@�>

 ¢ 7�¤<�� %��$Ó��EDs¢ ���+�m> 7j��>� t5K> �@TD 6�1�� J �� ´> � 6�1�� �<� M�&�5��
 ��/� ����0B���1D�� 7�+� f��  t���� J t5K> o�p� �¤<�� O� P�� ��� ;'(�� 0�B(> 

 ^�51D t+� 2��> 7���$� 6�� O� P��> M�&�5�� t� ���� �¤<�� �$Ó ��� t$@� 7M�&�5��
�6�1�� M�&�5�� �N�^ v#SD> 7��05��> �@T�� ��K t�( ^�^M5( �¤<�� �$�5D> ���$#�� 

�u� 6& O� F�#5+��> .+� �jC��m> ��S$D �¤<�� �Ç$�5� t 6&> 6�1�� �� �M� 6&
;�)� �� �M��$Ó ��� ��/� �� f�� ´s(�+ �H ���( %�Z�� �¤<��  Y�>�p �H �� 6
 ���> 70�T�>8�K �'<& 8�B�� �;<N�H ;���� ���0B� s(�+ �H �. 

�~�>� ´�¤<�� �Ç$Ó J 0N��( ;m9m ]�$H 7��S5R��  :�'5�+�m> 7WK��� o��p \80� :
�'5C��m> 7���N�^ -�D�¤�� O� ��H�)� tÇ��� :8Ç0B� ;��� �D��)� ;��5+ ;�)� 

�D��&G/� . 
 O�1� � P�BD ¸������GZ& �%>� .. 7���
��> 8�S¨� O� Y^�� ;D^�/� ��¨� �� Y�

 �� �<Ì u~:� �
1�� }��� �@� �@�"}��GZ@�� .." 8�SR O� Y^�D �� t+� Y�
61� 6� 7g�<�/� g� ���� �>0����� �RÞ� �jKX0S�> ��0XD�� �'$�  .� �� ��

�¤<�� 61TD ��& 7;�)� uK� �G� �<� q!T�� sED �DG@5�� . ��¢ ��%51D  0
 7�,�� ��� 8M<5�D �DG@5�� 80� �) 7�¦ �,�� �� �� 0� � �D�R`� �DG@�
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 F�Ó ;$�@���> ;$�+!�	��� }�<B�� �1$� �� 0� 9( �D�R`�� �,�� ��/� ���� ���>
�D�R`� .�� ��� ;��5+ t<& �
�� �� �D�R`�� ��,�� ��� ��/� ^�5�� ��� 7�,

 �'<& ��+0�� v#S� ;���� FGH J> 7t��1£ VW��Å 0K t5�>� ��@� �� �
���(
���4� . �,�� ��� �� ���<� 0� � ¡�� I�R)� -9��1/� -��
� ]�$H

��{C& t�9��1� -0�( �,�� ���> f
<� ;�D�( 6¬ �� ��� 7�'�( �D�R`�� . �@�>
 6��1� ��� FGH> 7�<B�� ��$��£�� ���1+ �����$5D ¢> �,�� ��Í �'$�� ���( q�$��

�,�� ��� ;��5+ ;�)� �¦ s5�5� ;��,� ;�1+ . ��� O>)� �0N�T�� uH FGH
�,��. 

 7�'$�� ���( ��+>�1� �>^�^�� �D�R`�� �,�� ��$��� ��� ;�)� ^��(� �� ;�+�C�� �0N�T��>
%0���> P���� J ��E1� �'E1� %̂ ���> I�B5��> z�� Æ�5���> 7�D�R`� �>�15� ��E� 

LK���0 . ���� ��� ��� 7t�0���/ 80B5D ¢ t� ��>0� Fz5��> t#��S� �,�� ��/� ���� ��
0N�0
��> �È� J t�0���/ �015�� �jBD0� Fz5��> �,�� t� . 

��+>�1� ^�^M� ;�)� �� �,�� ��� ;�+�C�� ;1T$/�( 7�j�� . 
$/�>\D ��/� �� �,�� ��� ;C��C�� ;1TZ0B �� q�$�� �� y�R �>^ t<�� �<� 8

�D�R`�� t$¬ ��� ;��5+ ��	R)� ���= ��Ì t+� 6� 7t� �'5�� x�S�°� F�<
T\D .
 ��B�°� ��> ����( t��S$� �>�E4�� t+�{� �� ]�^�> ;$Ê J ��/� ��& ��� j9C�

� t�> J �GH �BD y��( 7�	¨� O� �'�T+� � YG�� �@� 7;���
� 0N�0
�
�K0�� t+�{� ��& ��� �� Y�0D��0�� 8� F��È� ;'���� �<� �0BD �<( F . 7�j��

 Y� ?0B5� 015��( 76�� Y� �<� t��0K� 0$� ������ ��/� J 0��D �,�� ��4(
t5�� 6�� �� ;�4E� . 

 I�R� ;DA J ;$�� ��> J O�1� � P�K� �%> �%'�Z( ª�V¤�� �ª��Zm[!%��)��	��:Ï¿( 7
�(�� ;�<@� �$H ���m!�� ��@� �Z&kG������ ���#� ´0��> �u� ��m!5��> }��GZ@�� �� 

%��m!5��> 7�R`� 0����� �DG@� �1D }��GZ@�� �) f�� ���( �'5�� q�$�� P\̂ �#� �1D 
 g5�<@�� �5<& �� W#C( ´�'$���1�0��> . 
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[™ !#t“y_ ⎯ÏiΒ y7 Îi/¢‘ ¹™ !$sÜtã $\/$ |¡Ïm ∩⊂∠∪ 
������� �	
: 

�"C��7:}����  :J�@�� ´Ç0%1��) .}�K)�( 
������:f�� �� ±��M� �1$�� FGH �~ ��@� Y�  . 

 O�1� t��K �� ^��/�> �����%�Z� ±���	%��}��Í ��@D ��M�� �GH �� . 
 ;�<& �H�¬ �Z� 6���\D>�����%�Z����M�� �GH �� �<� �$H M&�D O�1� � �!&>  

 ���� � �� I�R)� �A�B�� -�DA ¶$� g� J 7}��� �>0� � }��Í ��@D
��B45�D �¹ �C&� �~���� �<� q�$�� YM�> .\��1� ]�$'( 7�j�� g� �H�,�� J �

 O�1� t��K�����%�Z� ±���	%�� g$��/� YMº �+� O�1� � P�BD 2�� 7I�R� -�DA> 
� �$H P�BD ��$�� 7��<�� �¹ �C&�}��Í ��@D �H��M� � ! 

 §�� J �#� ��& J�@�� ��ED� �1D }���� �� ^0S�� �G¦ ���<1� �@�<(
 O�1� t��B( t�<�> ´-��<@�������%�Z� ±���	%�� ;��� 6& �0��� ��	� t+� �1D 

���+Ä� .;D`� FGH {�T� J {C& ��� P�K 0K>:" �����%�Z� ±���	%�� .. ���(�& Y�
& �j/�� ���(�>��{C .}�1�� P�B� :w�(�& Y� 7�%#%��!( w�	�� . Y� 7� uZ#V�%� t$�>

kJ�& � ". 
Y� }���� J ��& ��	� ����$D ��� �H> �RA �1� ]�$H �� 0��J  ��#��� 

 O�1� t+) 7��M�� �� �G& t�	1�� O�1� � �� ]�0D ��& ���/� �� �1� 7�jT<�
�	1�� t+� 6#K �� FzR��1$�� �� W�&> W�& t . �� ^��/�(�����%�Z� ±���	%�� ��	� 

 �'BBn ���D ���/� ��& ¡�� tN�#+� J O�1� � F�&� 0K> �jT<� ��#��� J ��&
> ¡���¦ 0�\> 0K ���/� �� �<1D �(�@�� ��&. 

 �� ^��/� ��<( 7�j�������%�Z� ±���	%��  t+� �1/� 6� 7^>01� ^>0Ê ��	� t+� ��	�
^���� .�$��K {#15�� �GH 6m��>:Y0$� 6��� >� Y0$� }��Ê �u
�� �GH  .

 J ��&G�> 7u~:� ���D0�� J }�5@� 6��� ��	� t+� }���� ��	1�� �� ^��/�(
��1�· >01��> �D0S��> �(�@��> ���/� t�<1D 7;B����� ��#+)�. 
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Éb> §‘ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ $tΒ uρ $yϑ åκs] ÷8 t/ Ç⎯≈uΗ ÷q§�9 $# ( Ÿω tβθä3Î= ÷Ι s‡ çµ÷ΖÏΒ 

$\/$ sÜÅz ∩⊂∇∪  
������� �	
: 

�"C�PQ:����	ZR> j;#£�  89@��� t%#�£�R  :t%����&) .}�K)�( 
������:;B����� ;D`� J O�1� � P�K  :�%fX�%� V�Z� ±��%M%�� ;	���� ��!5D ��M��> 7
 t5T�"������"F�$1�> 7 : 6�1�� ���� YM� �%� O�1� � �&� ��$�� 7t<�� �<�

 t5T� �`�"�����"F�$1�> 7 : �$H !
$D YG�� P�����( ´�#�� 6�� �>0� u	1D ��
�H :%5T� O�1� � �&Z� �Z� ^�SB/� �� ;��5+ ��M�� z5�� 0K t+� s� �$H ;�+����� t

;B����� ;D`� J ;������� t5TS�. 
5�� �¥�>� 7g5�@� f�� J �� �<��( �&�	�� 0K O�1� � �&�	�� �� �� O� t�#$

 t5T� ��Í"������" 2��> ´��ED� ��� �H 6� 7��4( ������ ��� t$@�> 7
 t5TS� �GH 6& �&�	�� 0K t+�"������" �@�	1�� �� �>��S5� �� �@$@��( 7

 t5TS�"�����" �� 7{C@� z&� ��M� ��@�� t+� f� � ´ t+� 6�� 6��B� ���
D 6� 7�@$�6��B� �>^ �� Y� 7����� � ;TS� �jB(> ��@ . � �� 7�RA {#15�>

 �H 7������ t5TS� �1$�� FGH �@4$� YG��> ��)�> -�>����� }� �H YG��
 t5TS� 7�&�	�� 0K 8�^ ��> ´�ED� ���"������" 6� �'<& �@����� �0�D �� 7

 t5TS� �@�	1�� ¡�� t�1$� �@��� ��( 70DMD"�����"!&> 7 ��$,� � P�BD O�1� t+
 YG�� �+Ð�M� ��� 7������ �$5T� �(> ��M� �H ���> 7t� �@DMº �� �RA �GH ��

{C@� t$� �C&� �'( 7����� �$5TS� �@4$�. 
 0K t+� �=�� t+� �$H ����� ;T� �&G� g� 0K O�1� � �� uH ;�+�C�� ;�@��>

�� J t$@� 7��M�� ®T� �1$�� FGH �<� �<£�t$� ;$�> ����� ;�B�B . 6m�� �GH>
P�K ���
�� "���= ";D^�)� ;¤<���: 
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    �ـ� �ــ� ��� �ـ� 	����ــ� �� �ـ� 	          
\W�4p 0B� Y� s	5�� ¢ �+� ���( 7t$� ��	� uH ¡�� u�T$� � 6�#� J ��^� 

 tB��. 
H P�BD O�1� � ��!@( 7�j���$ : 7����:� 6�#� �<� ��M� ��	1�� �GH u��+ �$+�

;���G�� �@����T@� � 7�$��E() ;�1�#£ ;��5+ �� �@����� �@� �<( ��> . �@� ��+!(
 �<� �$���� �@��0+ ¢> �A�B�� PM|$+ ¢ �� 8���� �H�ÒM� ¡�� ;+�@/� �>��n ��

 0�4� µ<� YG�� �A�B�� t+� �I0~� x�£�$�� ;�K O� ��# . s(� YG�� �A�B�� t+�
�����<�> ���C�> ���> �@� �;������ ;+�@/� FGH O�  . ���0K 0K ���H �� f� �

 �$5T� ;��5+ W+�& �'<& �'$@�> 7;<�<� -��0R �D0<� �>0��> �{#& -��4E�
�A�B�� �$��5&> ����� .s�>±��M� ��	1�� �GH �$�Å �$+�  � �� �@#��> �� t+� �� 7

 ���$������ �$5T� ;��5+ �� ��� t+� .O�1� t��K �1/� �GH t#
D> :�\�%�V����� � 
��hAV�LB[�� %�k<%��)�����:Ïcb ..(\D ¢ �� Y� v5TD ¢ ��> 7�A�B�� �@��� ����� PM|$

8���� �H��5¤<� ¡�� ;+�@/� �5¤<� �/ 7y��1/�> 8�<1�� FGH �@�<� . 
 t��B� O�1� � ���� 0K>�%�Z�V�h)�%> Z-�%>�%����� X}�  �&�	�� YG�� � �� O�

 ����)� FGH 6@� �6�ET� ^��� ��°( 7��'$�� ��> ��)�> -�>����� f<� ��M�� �GH
��
D �� �<� .O�1� � ��	� ;1� O� ����� -��<@�� FG'( . 
 O�1� t��K ���������	ZR \tV$Z� ���L@Z<V�%D ��~ ��@D �� t+� �1�(  �<� ��0K �> ���R �

O�1� � s� 89@�� . 7t$� 0D�D �� �<� ��B��� �R`� z� ���+:� �� ��+0�� J 0º
t� %��D ¢ ��> P�B��� t�<� r¤ED 6K)� �<� >��R`�  . P�BD �� *0D� s��� j9C�(

 ����> 7�j��� �@#�� �@� up�� 2D0�� �� �@Ò 0K P>)� �� �� 7tE(� 8� t��B
t1� . �<� �0BD � Y� ����	R t$� ���+:� f<� � YG�� 0����� �'( O�1� � ���

��R`� J �> ��+0�� FGH J � 7t1� 2D0�� .. ���D ���+:� �°( ��+0�� FGH J ���
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 0�� �0BD �� �ED� ]�$'( ��R`� J ��� 7O�1� t#£�Ì �) P�¼ 9( 7��#�= O�1� ��
�� O�1� t��	R �<�t+�� �>^  . 

 2D0�� �1D }�	¨� �) 7O�1� t1� ����	R ����D � t��� ��/� ���^ �� ���<�
��+0�� FGH J ��H�T� � s� 2D0�� �<� �0BD 0�� �> 7t��� ��'�> . �u
��>

2�� ��R`� J 30 t��� �£�ÌO�1� h�  t��	R �<� �0BD ��> 7t� ��!D �� 
t� ��!D � �� . 7�j�� O�1� t��B(������	ZR \tV$Z� ���L@Z<V�%D �� �~ ��@D �� t+� �1D 

¨�j9�� � s� }�	R ]�$H ��@D �� t+� ^��/� ���> 7O�1� t��	¨ ��� . 
 O�1� t��K �� ��&������	ZR \tV$Z� ���L@Z<V�%D �� �� ���&G/� ����� t5T� O� ����� 

� O� �$H O�1� � t�#+ 2�� 76#KV�> �$�M|+� 0K �$+%� ;��5+ ���> 7^�#1�� �<� j;�$� �$
�'$� 6�1� . 6��+ ¢> �+0$� �� tC1#+ ¢ ��> 7�$5�+��� ;��5+ ��0�Ê �$C1� 0B�

 ;��5+ �H ��� t+���$� YG�� ��M�� �� W#C( 7��M� �$� ����$� ¢> 7���K� åM� �/ �A�B��
Z�%�V��$��K �>�&G� �@�> ´�$� :�L@Z<V�%D ������	ZR \tV$Z� ���� .. ���+� Y� �0BD � Y�

��� 7t�T$� O�1� � }�	R �<�  �� ��
D �� �<� �GH t<E( PZM|$\D t�T+ �
O�1� � u�> P>M|+ J F^�'� >� ���+:� ��0B� 6R^ � �� 7F^�#� . � �!&>

 t%5T� F�&� �#� ���� 0K O�1���������$H 7 2��  �H\�&� >0#D P>) %{= ;<H>
 uK��� �GH ����� �<� �D�^�K ��+�@� ¢ �@+� f�G� ���� 0B( 7x����� s� ���$�
 �$5TS� ;��5+ F�$�M+� 0K YG�� �$���� 6�1��� ��H�� �@�K� �� 6� 7�@�T+!�

t��B� �$���� �, �� �<� ���+� �0BD � �� 7�����. 
 

tΠöθtƒ ãΠθà)tƒ ßyρ ”�9$# èπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ø9$#uρ $y�|¹ ( �ω šχθ ßϑ ¯= s3tGtƒ �ω Î) ô⎯ tΒ tβÏŒr& ã&s! 

ß⎯≈ oΗ ÷q §�9$# tΑ$s% uρ $\/#uθ|¹ ∩⊂®∪  

������� �	
: 
�(	��: �� �<�� )P� (�D�15��P�BD 7P��@�� �'$� 7�� �p��=� 0�T�  : W+�

� 76���� 7;������� J 6��@�� Y ]{= ��� 7j91( ;������ -���@� �<45� ��




	��א����א����������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧٨

( �'��� �B5T�)}�K)�.(> ) P�(�D�15��  J �§>���� ��ED� �$H ��1/�> 7P��@< :
§�>�)� g� ;<��@�� §>���. 

�"C��D:}��S��  :!	¨� 0p ´��� ´�N9��) .}�K)�( 
������ : O�1� t��K �� �<����ÖT%� L;�@ZN9%�[��%> \§>Ç��� \8�LB%D %8V�%D� F��#5�� �@� 

 O�1� t��B� �j(�¬���@<� ��O�1� t��B� >�  ����<@5D ���D0B5��> 7 : ��@<� �
 §>��� 8�BD 8�D ���<@5D � >� 7�ÖT� ;@N9/�> §>��� 8�BD 8�D ����	R t$�

�ÖT� ;@N9/�> .t��&� YG�� �1/� O� }�K� �H w�C�� �D0B5��> . 
q�#� ��� P�K ��$H §>��� �� ^�SB/� �� : ��� ���� P�K> 78^A �� §�>��

�^�5K> : �H$�{#� �� 0�1�> ³1
�� P�K> 78^A � : O�1� t��B� 6Dz� ^�SB/�
�\gZ�h)� \§>Ç��� ZtZ� �P%M%+�)���1
��:ai¿ .(�1#�� P�K ��$�� :�
#�� I�� ª�<%R. 
)Yz	��> 7{C& ���( 

?�@�� �A�B�� �� W#CD ¢ �� 6B1<� y9R t� GR)�> 76£��> �¤� {R)� �1/�> .
 I�R)� w�1/� ���;D`� FGH �<� �#	$� �� �@��( . q�#� ��� P�B(� �
@D 

 �� 0&�D 6� 7��0�)� FG¦ ��R`� J ����� ��@� P�BD � t+�FGH ��0�)� �T� 
> 7��R`� J ����� P�$� ¡�� uH ;�+��+:� §�>�)�>f�G� §�>�!� �$H §>��� ���( 

8^A �� .^A �$� �$H §>��� �� �^�5K> ���� P�K ��$�� �� ��$��D ��� �1D �GH> 78
;D^�/� ��0�)� FG¦ ��@� ��R`� J �����. 

 8� 7;D^�/� 8���)� FG¦ ��%�4\�� q�$�� ��& ��� ���( g�<�/� g� y95R� ]�$H
�RA ���� ��R`� J ���	1\�� ��� . �� ���$( gD0�)� g�<�/� �� ���
 7��� �� �~ 0� � ��R`� J §�>�)� ��@D t$@�>� ��+��>� ���� ���� �GH 

Y^�/� . �� GR!�� O�1� � �� {= 7����� v#SD> �T�� Y^�/� ���� �GH ��
 Y^�/� �����j�D%M\� t$� �jB�K^ c���\D �� �� �j�D%M\�  sK���� J ��+��>� c t���$D> 

���+:� ��� t<1�> F���	D> .�����5�� ���� �GH ���+:� z51�� j9�<��> �
 J �RA ���� ��@�� t$@�> 7��+0�� J ��& YG�� �T+ t+� ��$K�� 7������ t���

;B�B��.  
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 J �	1\�� ���+� 6& �� I�D �R`� �H t+� q�#� ��� P�K �� vE5D 7W<K ��&>
8^A �� ���> 8^A �� §�>�� �1� �$H §>��� ���( 2�� 7��+��>� ����� ��R`� .

7��^�5K �� >0#D> > �� §�>�� �1� §>��� ��TD F��5�� �� ��@( 7q�#� ��� G��<� �H
P�K f�G� 7�H F0B51D �� y9R 8^A" :q�#� ��� t�T�\D ��& �� �GH")  ���

{C&( .. tD�� �TR� t$@�> 78^A �� §>��� �� �1D sK���� J ��& q�#� ��� �� Y�
-��<@�� FGH ��	= Wn .Í ��& �� q�#� ��� �� sK����> Y� ��TR� O� ;��

rB( t�>� ��n> 7t��� �TD -�� �� 6& �� ���D ��& t+� sK���� ��� 7�u�. 
 f�� ´��+0�� �<� � ��R`� �<� �#	$� §>�<� w�1/� FGH s�· �� 7P�� ;D� �<�
 ��> 89�:� ;#<=> �A�B�� ;#<= �� 3045� 76#K �� \W<K ��& 7������ FGH �)

GH �@�> 7;���B�� 8�D f� � ´;m9C�� s�p��/� FGH �<� �#	$� � §>�<� w�1/� F
 �G�> ´89�:� ;#<= >� �A�B�� ;#<= �<� �#	$� � �'$@� 7;���B�� �<� �#	$� ���
 f���> 7��ED� ��R`� �<�> ��+0�� FGH �<� �#	$D YG�� §>��� �1� �`� �&�!�

t+��� . 
� P���� 6��@�� §>��� �$H §>��� �� ^��/� � ;���B�� 8�D �$H 8���� �� ^��/�> 7

 ³$�� t�( sT
�� YG��� . 2D0�� ��> ?�@�� �A�B�� �� W��m �1/� �GH>
��'�<& . P����� §�� 0B(� 8�D 0D0� oM( J ��+�@�� q�$�� �� 2D0� J 

�~ sT��> ��0��� O�1� � 8��� Ç�ZR�!( 7;���B�� .³$�� §>� �H �$H §>��� �� W#C( 
� O�1� t��K �� ^��/�> 7� V�%� �Z� ���\�k<�@%5%D � �ÖT%� L;�@ZN9%�[��%> \§>Ç��� \8�LB%D %8V�%D

����%�%� �P��K%> \�%�V����� \t�� ��Z����  ³$�� t�( 8�BD YG�� ;���B�� 8�D��ÖT� ;@N9/�>  .
 O�1� t��K �� �<��>� \t�� ��Z��� V�%� �Z� ���\�k<�@%5%D �\�%�V������ 2D0�� �� g#D ��ED� 

 8�BD ��> 7��°� �� �5D � YG�� 0����� ��)� uH ;��T
�� �) 7;��T
�� �� �$H
 ³$�� �� 2D0�� J ^�> 2�� 7�¦ �~ � ��!D �DG�� �� �¦�P�K  : »!D ��0$�

���#$�� sT
�( ;���B�� 8�D ���#�� P�B�( 7��$��/�> ;@N9/�> :� VW�B� ¡��T
)0���5�� }�5& 7Y���#�� .(��$�� �� {C@�� u�$�( 7O�1� � ;�� ��C5( . 
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�$H P�BD 6N�K �}\�> :Z<( ;��T
�� �� 3045� ;D`� FGH W+�& ����� �� �� §��S� 
 P����� O� ;(�p:�� ��1T
D �D�RA ����+�� � 

��& t5����> Fh����> -�&� 0B( %fZ</� %-�&� ��� f+� }����> 7t� s���� �
 P����� �� P�B��(� ��0'
��> ���#+)� ;��T� 6�
D ;���B�� 8�D sT
�� 

 \§�>�)� ���N�B<� t�( W��0+� 0B( 6��@�� §>��� �+�&� ��� �$+) ´�ED� ��4<S��>
���#+)� §�>�� �'�( �� t+>^ ¡��. 

 O�1� t��B( 7�j�� ����� \t�� ��Z��� V�%� �Z� ���\�k<�@%5%D �\�%�V�� �� �<� §�p�� �P0D 
 8�B5� ¡�� §>��� f<� �$H §>��� �� ^��/� ��> 7;��T
�� �� �$H 2D0��

 P����� §>� uH> ;��T
����F{= ���> . 
 P����� §>� W��K ��0$1( 7��ED� ��+0�� FGH J 3^��� �GH sK> 0K>� W��K 

�� ;D`� FGH z51\� ;���� FGH J> 7��ED� ;@N9/� �'1� 7;��9�:� }>���� ;<� -
 �0�Ê �� �1/�>� 7t��S$� �ÖT� ;@N9/� t#��S5� >01�� }�� Ã�Ì ��0$� 

 O�1� � P�K 6m�� f��>�V�\DA Z;%�V�%�Z� V�L@Ç�%� V�L&V̂ Z0 Z;�@ZN9%�[�� %�Z� *y�
%gZ�X�%�\��)����� PA:aÏ½( O�1� t��K z51\�� 7t�<�> 7��� \8�LB%D %8V�%D \§>Ç�

�ÖT%� L;�@ZN9%�[��%>�;��R ;@� v5( O� j�����  . ³$�� O� ��&�
/� �E� 0B(� 8�D 
Z�> gTN�R v5T�� 8M'$� �1
& g<8��� t��	R ��@<� ¢ �� 7�S5$� fZ<� � 

����� � �� ��!� f�G� �~ vÅ �� O� . ��+�& ;@� u&�
� �� f� �
��B45�D^�#� ��Í ��0D0� ����B�  zR� ����� � �@�> 7w��+:� P01�� ß

 t����� 6��� ��& �'<��1D �� ��&�
/� F��� ��<( ´�'$� �T1�� ���K 0K t+!� 
 P����� �¦ 61( t%��R� ���D� ´���D ;SK J �A�B�� J ����� � t�k<� �� 

89��� ��'�<� ����� 9�C� t<1� �� . �0�Ê �� ���>��� �'$� �T� ��0$�  �
����� � �� ��!� �T� . 

 t�<�> 789�:� ;#<= �H> ��ED� 2��C�� o�p�/� O� j����� z51\� ;D`� FGH �� ¸
 O�1� t��K z51\��(�\§>Ç��� \8�LB%D %8V�%D� 0�Ê t�( 8�BD 8�D O� j����� � 7�jn�( 

 t5��· �ÖT� g�N�B�� ;@N9/� �� ^��/� ��@D>�/� ��'#
D �DG��  J ;@N9
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 0�Ê �£����> 7¢�1�� J ;�,$� ;��9�� ;��@� 8�B5� t+� �1/�> 7�'<N�É� 
j����#� �¢�1�� . O�1� � P�K �� ^��/� ��@��>� \t�� ��Z��� V�%� �Z� ���\�k<�@%5%D �

����%�%� �P��K%> \�%�V������ 0�Ê Ý9� J �<@5D �� t+� �� �~ ��� 0K �DG�� ��  
 t�<� �>{
D �� ���> 7O�1���N�� P�B� ��  . O�1� � zR� 0K �RA {#15�>

 �0�Ê u	1�� t+� �$H� ��°� �� ;�<@� ���<@5D �� ��� �H�D�M� z&� �Z� j;��· 
 ��<�1D ��> 7� 8�@��> �T5D �� �� ����BD ��> 7� ��°� �� �j��� ��<1TD ��> 7�

 F���>� ��Í ��� . �6�� ��� �,$�� ��¤� �H���H� ��1#5D ��°( �H��� �� ���
 �>�E �'$@�> 7�D�¤#�� ¶K� �0H�
� � v��D ¢ j9C�( 78���> �~ �
 J �'<& ;15/� �>0� �'$@�> 7;	��~� ;����� w�=)� o���� ��!D ¢> 7��'SK�

�5�� ¶SB�� ����K J WK��� ;��p°� � ��!D ¢> 7�'��Å ��(�SD �'$@�> 7;'(
;	��~� -�D�>���> �5@�� ����K J �Õ�K>� �,1� . � ��� y9R t+�<1TD �� 6@(

 �0�Ê ��A 0K O�1� � �@�> 7t5��
�>� 7�~ � ��� ��� �� ���<@5D � ;��· 
*�Ù<Ò ��>^ ;B�� ;#N�S�� ����
/� �� t� ���0BD �>. 

� �$� ;D`� FGH ���� 7�j�� 0�Ê Ý9� ����. 
 7q�$�� �<� t5#<= t� ^��D 6� 7���H�¬ �����K §>��� 8��B� ^��D � ;���� FGH J>  
 �<( 7�ÖT� ;@N9/� t1� 8�BD> 7���S5$� 6��@�� §>��� �GH 8�BD ��0$� t+� ^��/�>

����� P�K> ����� t� ��� �� �� t1� �<@5D .. �M�� ���<45�� t��4�� �� Y�
�!� ;��R ��!D �� �0B� �� ���<@5D ��> 789@��� � �H��� ��� �� ���<@5D �� �

 �'�#+ �<¼ J ��H�T5D �<( 7t� �~� 8�@�) �1p�R �'CD0� ��@�� 6� 7*�¤<� 
O�1� �. 

 O�1� t��B& �1/� �GH O� ?�@�� �A�B�� J I�R� -����� ]�$H> � V�%� ��L��!V�%� �
V#\� [�Z� h��%�V���V�L&V�\�%� V�L@�� %0�)�0N�/�:a¯Ï ..( ³$�� }�4�� O�1� � �� 2��� 

� t�<¼ }�^` y9R f�� �) 7;C��� ;<��� t���� �� � ��� ���!�� � P�B( 7
O�1� t�p�D ��� ���!�� 6� 7t$� P����� � �p�D . J O�1� � t$�� �� �T+ �GH>

 t��K�V�%� �Z� ���\�k<�@%5%D �����%�%� �P��K%> \�%�V����� \t�� ��Z��� � .. ³$�� ;��4� �� Y�� 
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 t�<� �>{
D �> 7t� � ��� �� �� t�<¼ J ��m045D �� ;#N�� ���
� �� 
�T$�� I�H �> 7;�S�� ;1T$� �> 7y�R �> �<Ò �> 7�'�( x�T+ � ;4�4�. 

 

y7 Ï9≡ sŒ ãΠ öθu‹ ø9 $# ‘,pt ø: $# ( ⎯yϑ sù u™ !$x© x‹ sƒ ªB $# 4’n< Î) ⎯ ÏµÎn/u‘ $¹/$ t↔ tΒ ∩⊆⊃∪ 
������� �	
: 

MR�:\��)� �H W��C�� ^���/� ´�uEB/� ) .}�K)�( 
�"CE&: }æ/� :��<B$/�> s��/�) .}�K)�(  

������ :�Ç�%4[�� \8V�%�[�� %fZ�����1D  :W��C�� sK���� 8���� f�� . O�1� t��K ���� V�%��(
%�%� ���Z� �G%���� h��æ%� ZtX����� ����� ���+:� t��� s��D �� }æ/�( . z51D 89�:� ��& �/

 I��^ J gK^�� �5$& ��� �@+� �$H O�1� � g� 0B( 7���/� %x�
1� O�1� �
���æ� � �>GZ��( 7�
1�� .. 7O�1� t��� ��1Z��� �&��+^ 6=�
� �� �5=�( ��<& Y�

 �� �
1��> ��� ���$@� �>t� . ��@� J t�T+ �1/� �GH ?�@�� �A�B�� 0&� 0K>
 P�K 2�� �RA� V�%SV+��( %W[=%��( ���Z°�(�V��=V���( %fX�%� ���Z�%> �)§�
��:lci ..( Y�

 �<� ��� t��� ��1���> ��æ� F>G��> � O� ��#=��( ��+0�� 6=�
� �� �5=�( ���
I�R)� .1( ����5& ����D ��/� ��& ��� j9C�( �� �'5+� ��<& O�1� � v�#�D �� t�<

 µE� �H> � 0� �� t�<1( 8�1	�� P>�$5D ��& ���> 7;<· ���!� 6& 7;�B�
 t��� �� j;B�B� t��5D �> 7t�æ� F0�> � ��@D �� �� �G@H>� . 

 89�:� ;#<= 8�D �� O� ����� ;D`�(�D�K q�$�� �� {C& ��5D �� u1�#	�� ��> 7
D �� �� �ÖB� ��$�5D ��+�& ��� ��� ���H �<1�<( 7�M1�� FGH �� ��S+ �~ ��@

I�R� 01� ��� t��� ��#�$��> 7��æ� �¦� �>G�5�<( 789�:� �M� �� �#�S+ ����$D .
 7t� �#� �>^�^MD> 7O�1� � �&� O� ��'��5�<( �H��+^ 6=�
� �� ��=�( ��<@(

��9� F>G�5D> t��� ������D> .D � �����D ��¨� -��<S�� Y^�D �� ����+:� uT@
gm9m 8�SD>����D  t��� ^�1D> 7g� 6& � O� �'��5� 6,D �� t1T$D ���> 7��D�$� 

I�R� 01� ��� . 
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!$̄Ρ Î) öΝ ä3≈ tΡ ö‘ x‹Ρ r& $\/#x‹ tã $Y6ƒÌ� s% uΘöθtƒ ã� ÝàΖ tƒ â™ ö� yϑ ø9 $# $tΒ ôM tΒ £‰s% çν#y‰tƒ 

ãΑθà) tƒuρ ã� Ïù% s3ø9 $# ©Í_tFø‹ n=≈ tƒ àMΖ ä. $R/≡t� è? ∩⊆⊇∪ 
������� �	
: 

���8?K8):��)�� F%��G+�  :t��<� 6#K t#K��� �� F�kG�> t%��<��) .}�K)�( 
������ : O�1� t��K �����#DZ��K �����G%� V�L&�%+V��GV+�� ��+Z�� �$H 2D0�� �� §�p�� P0D 

5�� 2�� 7��R`� }�G� �� ���> �A�B�� ;#<=> 89�:� ;#<= �� �u
� � P0
0�1� }�G� �<� 9��^ t�>M+ ��@�� ��#D�K ����G� �&�+�G+� P�B( 7�RA �u� �<�. 

 O�1� t��K ��� �����%�\� \WV$L& uZ$%5V��� �%D \�Z(��@[�� LP�LB%D%> \F�%0%D VW%��0�K �%� ��V�%�[�� \�L,V$%D %8V�%D� 
 �� ©P0� �'(�%��G�K ����Z���#D�� �1+ �$+� �1/�> 7 YG�� 8���� f�� �D�B�� }�G1�� �

t����� ;#K�� ��/� t�( I�D . t+� �1/� 6� 7;(0� F��D t+� �$H ;DÐ��� �� ^��/� ���>
*§�p�� t�<� �
@$��L<
(  g�<�/� �� I�D> 7t����� ��M� P�$D> t���A ;#�R> t

����> �>��R> ����R 0K �H��0�� ��> 7�>�S5+� 0K. 
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 ¹<� ,678 M�� ��� MG! q	«3 �9c8 X �T<� ,À=l M�� tl��� _�T �! q	N z�9[

678 �� /0
 t
��� M� Z�&3� . Y	§� j7� �! /0
 �A=� ��� ��G�� �d _�T
9c8 �-d� �! �9c8 907� �! /0
 �A=�� ��l� �� ¹<� ,���d� �� ��! /0
 �
X7�� D�! M�0
 . 

 Y�~��� �! Q��§3 Kx�0C�� �A9c� 678 �� Y�" z	N< ��� ��b j�" ���
 t
��� �b �T< � Y�~��� j� ,�Tb �! �"AS �� �b �T< � ���® t
�* (��� 

678 � %«× MG�b®AS �Tb D! tl� �� �� 6< M	��* E�3 �" . (��� j����3
 �� 6< w�G E�3 t
��� x�S q	«�J M8"�0Õ �A9[ Y%' �� 678 �� M��=*

%73 678 �� ��
 �� �b �=08 (��� tl��� �!� ,678 . Y�8 + z"�0C�3 ,��T<
 t
��� x�S /0
 j� ,678 �� x�S /0
 �A9c� M��< tl��� w��* (���

678 . �[�b �! Å�&���– %«� ® Y	§� �! �-d� M8�b\3 ,htc� M�l� # �\5	�8 
 /0
 �9c8 ¹<� ,678 �� x�S /0
 �9c8 + h�[d� ��93 ,�E=�� �! �Ec�� �!
 ���
 �� �b �� 6< M	�G (��� tl��� �< j� ,Y" E�3 Q��* X �[�b �!

�%73 678. @�����< �x �uS �-d�� Y	§� z�Bb! �T< �! � -! _�T ¬7* %3 
 6< M	�G E�3 @�����< x�S /0
 q�A -! ¬7* j� ,678 �� x�S /0
 z�9[

tl� �� �� . /J�� �h�	G # A�� �T<�� ® �%«� ® �9c&J �-d�� Y	§� �! 
 �A9c3 ,Y" Eb �"� ¼ ,Â��ld� �� ��b /0
 j� ,678 �� x�S q	«8 +

�"�S� À=l M��< w�G j� ,678 �� /0
 Q��* X /J�� �! �b~8 . �T< �!
 ���� x�S /0
 z"�0C�� �� ��R� �-d�� Y	§� z�9[� _�T ¬7* %3 
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 ��En �! ¬7* ¹<� ,�A9[ 6< �)} �b 678 �� �!� 6< �)} �b 
 x�S /0
 �A9[���
A . M�" � �! q	N z�9[ E03� �! Y	§� �! �� 

 �� tl� /0
 h�� M�" j� ,���
 �� M0=* X MGk3 ��b ��! /0
 �9c&J �-d�
678 . _�T x�S /0
 z�9[ j� ,678 �� x�S /0
 �9c8 X z"�0C�3 ,��T<

tl��� 678 �� 6< w�G (��� t
���. 
Y�=* j?" �QP�� :A � �� tl� Å�7* (��� t
��� x�S z	Nk� v07&* ��d� D�

678 Ù�� + M��G t
��� �0º �! w��3 ,���� /0
. 
 tl� # �)�* �! �� + ���� ,��l /0
 �0º �*! t
��� �! Y�d� Q��§3 

�0L� 678 ��® �d _�T ,���� ��	�R ��
 ��Ad� ���G! jEb! ^&7P* (��� 
%b tl��� ,%�b �%b MG�b /0
 M�3 ��0'�A �A9[ A�)� �� �� %3 j�b D

%�b /=	* �� +<� . /0
 ���� �0l j� ,�0L� �� 678 �� tl� %' �Tk3
 |�l _�T /0
 Y«� �' |*�L�� ,M�0} 5�&7P* �03 ,;=3 ��l /0
 ���
A x�S

���* + ���� ���� ,�0O0� ��«b �0«�! |*Ald� # �Í �OS # ���c* ��
|*�L� . �0o� �! �O�OS @9&9	P[ qGb �T< E�3 A�I� �� ��� ��.. ��93

 h+~� j	" �� ��9	[ Y� µ�� Y��* + MG! ��G�� �7�* + M5G! � �� ,�'r |}
 ���� �\� �! ,|*�l jb �OI� D�§� ��m&�G + �*! �G! Eb ,����� M�" �" 

9��G zE0��� .¹< £�� jb �\� �0� �! ��m&�G (��� t7m=�� ¬�=��� D%��� 
 Y�J��� �� �0S�� ,678 �� ��
 �� Y�G �" M��� ¶���� �r�=�� �� ,�� Eb 

��l� . �*�� D��� Y«�! �� D%J�� h��
! �< {l)William Muir( Mb���G� 
)Noldeke(t� ¶���� �r�=�� �� �E0b jb �\� $��&
%� ���m��  9�5�" Eb t� 

 �En� Y��	8 �! ���`8 »A! M�0
 !�m* X� ,X7�� 6< )Life Of Mahomet p. 562-563 
 �0Ð� ��Gm*^�� �
�J����¦ : �E0bKORAN.( ¶���� �r�=�� tl� # �)P� �Tk3 

 �En �! /0
 UÈl �%��A ��� É@��"� �� M�0
 Y��G E�3 M"�I� �0l �" 
< �! ,tl��� |*�L� # �A����� Z�'d� ��d3 ,�0L� �� ¶���� �r�=�� %' �T

��7m=��� >=��� |�l �� �U��! Çr�=�� @�=�� (��8 + . A�)� �� �� %3 ,��T<
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 z�A9c�� j�E�&� ��0'���� �A9c�� ��� D�=&� 678 �� tl� # @��=�� j��A
Z�'d� . 

�� tl� # �0L� �! Ç«�� Q��§�� +� ;=3 678 �� ��
 �� ���* 678 
 j� U�=G tl��� t=� � ���� j	u" �� �0L� �b �� T< ,�U��! ���� ��
 �� ���*

678 �� D%b �� �c	�� D%b ;0&'� . �U�En �! �� %«��Y"  : MG! �� �0l!
	�� D%b Ï%&'� /0
 _�T Y�� �r�=�� # zE0��� ��� z�)P�� ,¬«7� �c

 >J 6< �0E�	�� h� �� 678 �� D%b M0b ¶���� �r�=�� �! �� ,678 �� tl��
�u������ . �� Y�J� �En ¤Y�" �r�=�� # �)� �� �!� : �0l! ,���� 9*! *

678 �� D%�� �c	�� D%b ;0&'+ ,7�� @���< �� Y�J� Ç! �� . # A�� �� �!
 ,678 �� D%b µ��  qB0e� ,µ��
A x�S /0
 ��0� �0F �! µ��\G ,�En *

 �� ��*�
 ����� # A�� �" �%«E3 g�0º X D! �0l �" �b �T< E�3 �9	[
 678 M��" �r�=����j¤"� .. ���� �! �"�G �G<� ,��b� ��b ��0� �En * �j¤" (!

� �E0b �! +< ,M� �� ����! � jb ��0� Y" �" ��j¤"� D�I½� �u�=P8 + 
 MG\� �������)� (M� ��¤! � jb �%73 ��0� Y" �" . �r�=�� # �)P� �� _��b

 �E� 678 �� Y�"� �En �b �T< � (��G + Y�=* �" @I½� �k3 ,@u�=P* �! 
+ D! �@��"! �". 

 Y�J��� @�" A�� �� ¬
! ,>�L� # �0L� Å�R ����J �I&'� �%b #  D
 678 ��+ M���J� M�l� # 678 �� ��! ��� ,678 �� D%b �� �c	�� D%b ;0&'

+ D! @�"! �b �T< E�3 �9	[ # ���� je� @�=* �\� . �R # �0l �T< �!
 �0�J��� ��� �� �Ú�¤0¤½ U�*! j�b �R tl��� je�3 tl�����b~���*�=�� . 

�! �	&
+� # �'d� w� ¼ /0
 � �9c&J� �! �r�=�� � @�"! :�� ���d� 
 Y�J�0� ���" +� @0
 + ��	�R ���! UE&l t� M"�S� 9&3�7� /0
 ® jb� 

 t*!� # j�	=�� ��� �� t� ��Gr�=�� D�"d�® Y�J��� 9��=* �! ��� ���3 � 
��=* �! ��� (��� ��l� �	½� @�07�� �� �< j� ,%b KM"�S /0
 �A9[ ��� 9

� @�"! (��� . M�0
 Y�G (��� ��G�� M� D�=* �! w� @��=�� �< Y�=�3 ��T<
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 �� + tl���� ���� �d _�T ,U�� jo� ����d� ��� @0
 ���
 ��* X  ,
� M3��I8 qF t� ��8 X Eb�m�J E03 ,��T< K� @u�=P* �! ��� ���3 ,M8
�� @0
 /0
 (�&F D�"pd� qGb + MGd ���� � �0º �! j�O&��� �E3 ,w�`

 � @u�=P* �! ��� w�`�� X
 �� (��� ��l� �� ¹<� ,j	=&��� M��� � @07*
�A9cb 9�5�=*�. 

 ����=*� UGV� @��=0� ��E�=* + ���� �� �«�3 ,�%S! @��=0� t
���� � j�" ���
� @u�=P* �! _
A ,�	7�� @u�=P* + �! w� A�
��� P2���� Z5�F � �%«E3 ,MP��G �

� ����=�� "@�r �� ��	
 " uY�&�8 X MG! 678 �� ���l ���� >� �07* �!
 M8h�	G �	�� M	0" /0
� �< @i�" +< >�O���� Q��) �b � ,Mb%� �=07&�� 

 ���=�� @�L �=*�m�� ��� /��G +� ���5	n ��� �0L�)� h�� �?��½� ,vL
 �0Ð� ��Gl����´ Û ¯¦²®¯¦¥ .( ,��T<3 ��E�=* + �*��� ���� �� �«b µ�9

@��" (! 678 �� D%b �E�&* + �! w� ����=*� UGV� @��=0�. 
Y�d� Q��§�� : jB0=* + ��� ���� ,UGV� @��=�� ���7* + ���� ¡7� �! _[ +
@�=�� �E�" �� .< � Z�G �! ��0
 �Tk3 K+ D! M8�T �l # �E�" �T @��=�� �b �T

��Æ! �*! 9���* + ¡7	�� �! ��} �=�=L� ��� µ�8 V�� %3 �E�" �T �b . �T<
* �! �� %3 M�< _��� �bw�I �! �m*�[ M�� É�*�[ ÉQ��
 U��b MÈ� ���L� 

�`0�� j�	" �� ���* +� �U�	b �U��� ���� @��=�� ��� ��*. 
	«3 + ���� ¡7� �! ��} Mb�8 ��� +� ,M8�T �l # @�e
 j��A @��=�� �! q

M� ���\* . 
Ç«�� Q��§�� : Z�'! �f3 �k3 ,�E�" �T @��=�� ^&78 + ���� �� �f3 qGb �T<

UÈl *�" %��A �5�78 . �*�'�� ��� ,�«	
 �0L� ��^&7* ���� ¡7� �! 2�OS
,@��" ��A �� ���fEm* + � v=º �! M0b X70� Y���* (��� tl�0� �� +� 

���=7� 9&	�m� q��A � zf��� ¡7� M	�m8 . + �� ;=3 ��� ¶���� �r�=���
 :�� �f��� _08 �*! 9�3 :�� h7� ��G�GÜ�� M0b X70� �� j� ,UGV� @�=0� @�=*

@��=�� +< �fEm8 + .��� @��=�� ����� ���* + �*��3 z*�� �� ��&G+� @9
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 �� ��&G+� @9��E�3 @��=�� ����� ���* �*��� �! ,@��=�� �� ���½� ��Gr�=��
É@���" 9�3 :�� z*�� . ��A >&f��� Z�l< w�m� v=l ¶���� �r�=�� �! ���

9�� �A��n �f�� �S' �b j� ,h7� ��G�GÜ� ^P&
� � Z�'d�. 
# �b � ,�I&'� �! �r�=�� w)�� �E3 ,*���� ���8 j� @��=�� v«8 �f3 �G��� 

 �b�*®Z�'d� ��Ad� /0
 ���%
 ® *���� ���� �� �f3 ���8 (��� j����� _�T 
�U��! M0E9* +� . ���� 6< ��l UIC[ �! |*�L� # A���Y"�  : _�0O&J!

 Y=3 K��� _0J�! Ù�r ,678 ��� :Ç! �� �0l! ��
 �u� ��� Y�"! + 
678 �� ��\� M��"! j� ,t��G .���3 j)��� ��Ý3) .(�C	�� : ,@07�� Q&b

@0��� :���� Q&b .( M���� ,Z�'! ��A\� ��&=* X ÌCc�� ��� �! ¬7* ��93
 ���� M� �0l � �U��3 ��&"��. 

tl� %' ��� ,@��=�� +< �fEm8 + �G��� # �f3 µ�93 ,��T< @��=�� �� 678 �� 
 �" MG\� �7m0� Çr�=�� tl��� �Å��7&�� ,vL� Y�	" �� ����n �f��� ��� q0e�

U7�� ��0� Z�� MG\� M?
A� @R� �E&Ð� 2?��[ Z�l� ���=7� �	�m� jÆ! . 
 A�
��� 2���� ��V # D�=�� h+~� j«� �)P� �"�� �h) ��� z��3 ,U�*! 

�Y"� ÉÌC[  : _«7� (��� �� MG\� 678 �� ��0l ¸ w&�8 �! ��m&�8 j�
 ,��	J! �7� j)��� ��O3 ,��	J! �7� ¸< Y78 M8��l M� Y=3 K�A�
�� UO���

 A�
��� 2���� M� w&�3����O3 ��	
  : # Pq0" � jb �! 678 �� @u�"¤!
¹< $�7�� D�0
 �� �m' # Pq���� �&b M��G 678 �� �!� ,��G�� �	� t� 

 ��\� A�97�� (�9��� A�
��� 2���� Ç\� Pq�
A� �"� ,���� /0
 9��7� Ç��! �"
678 �� �� . 

 M07��� # M&*5�) Z�� $�7�� ��	J! �7� ��º �! j?��� /0
 Ï�&[� �" 
�*5A) �R @�� �0fJd� ¡7� ���\�* ���� ¡7� �d _�T g��d� �O&� t�03 ,

 M8��l� V3 MG!� ��d� # ÎA) MG! Z!� �� ,��	J! �7� htÐ� ���! j)��� 
���0m�� ��	7�� M� w&b ,����� �=c� �U�	�&� ��GN �
��� # �h) T< �O&�+� # . 
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����=�3 ,@��=�� +< j��A (! �
 |O	8 + ���� �� �f3 µ�� �! �� �� q	«3 :
�"AS �q�b �T<_�T /0
 ��  �0l3 ,Y�=8 E�3  . �%S� *���� ��3 ���

 >���n ��B0e* + {l ��d�� D�"d� ¡7� �r�=�� �E�&* �! @9&*���� h+~�
Z�i� �� . 

|�«�� Q��§�� : ,M"�S /0
 E�e
 %��A ��T �l # jÞ�c8 �r�=�� D�"! �<
�=�� # 678 �� @�"! E«�l MG! vL�� x�S /0
 M� @��=�� �9c&J� ¹< �r

 �! q	N �=3 ���d� ��� /0
 z�9[ �� h�[d� ��� �! U�Ú�	� ,Çr�=�� tl���
 tl� ��� MG< ����=8 �! @�� vO�3 9�0
 �9c8 X �T<� ,678 �� D%b �� �r�=��

678 �� .=�=L� �� �`* + ��93 �A9[ �! ��0l @�=�� ��� @&�È h���3 ,�f�[ �
 ��E�=* + �*��3 gM"�S /0
 q��� �A9[ A��Eb �r�=�� # @�=�� A�� �� j�
 ,�E�" �T �0L� ��^&7* �*���� ,�A9[ ��	&
� M� ��7�&�* �! ��� UGV� �0O0�

@��=�� ��b~� �A9[ ��	&
� M� ��&G+� @9��E�3 . QOS! ��=P* @��=�� �k3 ,��T<
� # >&�0&Õ >&7�	o �93 g�l�� q"– �T< ® �
�� ���� ,�*�=&�� �*�) 

M�
��� Å�`�� v=l T< gÅ��&
%�. 
 ����� # �U�)�� %�b �«} @��=�� !�	8 :�� 6�d� �*�� ���8 ��
 A���J

@��=�� !�	8 �*r jb ���8 Z�� �A���3 t0�I�&�� |O	�� �! ,�r�=�� # @��=�� .
� �7�m�� �*�) Q&b µ��� @J)�r�=�� D�"! # ��	&�� ( �"� @�=�� ��� D�Ü�

�U�' >E0��� �
 �� ���) g�73G ����! M�3 �5��. 
 9�
 Â�O&G $��3 Z�'d� z*��� �*�� ��� # � �� �@�"! :�� h�[d� �!

 678 M��" ���8 ��
 j�I�&����U� ��! uz���Ú���PE���3�. 
 

ÏM≈sÜÏ±≈̈Ζ9 $#uρ $VÜô±nΣ ∩⊂∪ 
������� �	
: 

��&
��� :�j	L� �m c�G ;Pc�* ;�cG :���=
 .����=P7�� ;�cG� :����[ . ������ ;�cG�
�f	�� �u� :������� %� 90c&G�� ��" �`� 9
���G .�U�*V ;�cG� :M��7o .¤�5�L� M&m�cG� :
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M &5�
 .���� �� ;cG� :�0� 6< �0� �u� ;cG� ,Á�' :��m" . ;ucG� ;�c�*
�ocG :¤j��� qm�cG� jE70� MP��G  q�o :Z�� �R �! Z�� /0
  q�� .

)ÌIC��� ,Q�"d�� ,����� ( 
t� zm[��3: 

®htc�� htc�� �=78 :�� z�?��� . 
¯®��9) Z�I" 90E
 # Y�	8 :�� zf��� . 
°®����� �7m8 :�� z
E§� . 

������ :F �*�� ��� ���8 ]\�J 678 M��" q��U� ��! uz���Ú���PE���3�. 
 

ÏM≈ysÎ7≈¡¡9$#uρ $[s ö7 y™ ∩⊆∪ 
������� �	
: 

��'���� :¤j)��� 2�	J :���� # ��7�! g���J� �DG gM[7�� # �$��I8 . # 2�	J�
D%��� :M�� ��«b! .Å�d� # 2�	J� :9�3 ���l .�9��� #� �9��� 2�	J� : �D


M�3 ;�	G�� . 2�	J�UGO	J :�� �O	J Y") .Q�"d�� ,�����( 
t� z}��3: 

®���7� ��J # w��8 :�� z
E§� . 
¯®D%��� /0
 ��A=�� z
E§� . 
°®D�7��� �l	��� ���P8 :�� z
E§�  . 
±®9���� 9[7� $�I&8 :�� z
E§� . 

������ : 678 M��" qF �*�� ��� ���8 ]\�J��3�U� ��! uz���Ú���PE���. 
 

ÏM≈s) Î7≈¡¡9 $$sù $Z) ö7 y™ ∩∈∪ 
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 678 M��" �
 ����=* ¼��U� ��! uz���Ú���PE���3� ,D����� -< �*!  �r�=�� �! ��

D����� ��� + ,�� ��� ��d� ���8 �! �l5�I* |*�L�� . ���� Y"� �� Y" 
�" : �h���u� G �umP� Y" ���)@Í (! (wb���� ��~� å �3b _��3 ��b� ��b "

)h=�&J+� Q&b ,(�C	�� .( ���� �! Z�&3� + D����� �! 678 �� ��\� �07P* 
��8 # i j'A 678 M��=� A���� �< ����=* �*����� @e7� ���� ,��d� �

��U� ��! uz���Ú���PE���3�D����� t� . 
-��b�* :�� Ç7�� ��93 ,��T< .. Å�3�� 9�7�� �r�=�� Ì�� Å�3�� 9�7�

 �d ,�0E9� ��?�V �r�=�� zE0b ¡7� �	&
+ G5�m�* 9�7� Y�	"� ,Y+�&J+�
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8 Z�'d� �*�� �r�=�� �! �� ,#�< D�9�� (! ��A �� M��G v���� ¢7�� ���
�`�� �E�l /0
 (�m�8 M�3 �E0b jb� ,678 �� D%b . 

 678 M��" ���* @9�7� �! w*�`�����" ��R uz�
uV������� ��?%�� z
� -\� 
< @9�7� Y�=* E��� ,����d� ���	=*� @�§� xE
! # ��0'�* �*��� ������ -

���I�� # xu�`8 :�� . 678 M��" @9�7� ���*���m c�G uz�mu[������� -\� 
 ������ Áu�CP* (��� z��� MG< @9�7� Y�=* E��� ,D��"d� �� Á�Ä :�� ������

��G�G�� . 678 M��" @9�7� ���*��UO 	�J uz�Ou�������� ¡	=8 :�� ��?%�� -\� 
�� ���G z&��� -< �'�� @9�7� Y�=* E��� ,v3�� >��~)�&�u�� �� ( 2	�8 :��

@�§� # . 678 M��" �
 @9�7� Y�=*���= 	�J uz�=u�����3� :�� ��?%�� -! 
@9�mC&8� ���� vl%8 :�� z&��� -< �'�� Y�=* E��� ,>��~�� ����\� v	&�8 .

78 M��" �
 @9�7� Y�=*� 6��U� ��! uz���Ú���PE���3� u_�0�� �� ]\8 :�� ��?%�� -< 
z��� . �< @9�7� Y" |�l ,z��� ¢7a 9�� ��l�� jb ����3 j� �Ê ��93

 ��G�G�� D�)d� # 2	�* z��� �< @9�7� Y"� ,D��"d� �� ����P8 ����d�
�mC&�3 ��G�� vl%* z��� �< @9�7� Y"� ,@9��bM . �l	J # �^7�� � ¼

 ��b ¼ K_�T �OS Å�3 /0
 ,D��"d� �� M)��' �! @9��b @�§� # z���
 K�*�) ¢7� (! ���8 �! ���� ;=3 z��� �
 Â�O&8 �0� jb ���8 �! ���
 �� ����� Á��' ¢7a 90b �«�«�� �0E§�� ��G«�� �0E§�� 6�d� �0E§� ������3

@�§� .� ¬7* �T� Â�O&* |�l ����&�� ��� �� �r�=�� Å�R �� �� KD%��� ��
 K��*�) ��?3 �! ��3�< �*R (! ��A �� ;=3 ����� ¡	" �
 Z�'! �7� ���
 j�� KUE0
 @�A�V j� K��Gl��� �"%'!� UE0
 ����� D%��� ��� ���* �T�

d� �� �! D��"d� �� ����� q)�' �� x���� E3 KU	�R @9�0
 �cb (�*
MJ!� �! M��" �� Ml��  q)��'�! h��J ,z� �=3 z� �� K$��od�� . + @-<

 678 �� D%b �� �E½� z*�� ��� �����*� ,D%��� ��i �E�l (! ���b�*
;=3 z��� M�� A���� �< ����=*� �?��c
 �U���8. 
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%«E3 ,z*�� ��� �� �*r jb ���8 # ���0&'� @-< ¼ :��� j=G T7� �
 M*�A�� 
 -< ��R Y" E��� ,@9��L Ã9�8 :�� @�9) Q%b t� zm[��� �! j	) ��

�*���&�� # >��7�� >� �5&[� g>��~�� ����! ¡	=8 :�� ��?%�� ! �� >	8 �=�
��� jb # ���0&'� j� ,�l�� ¢7� /0
 ��=�&* X �*����� �! ��. 

0
 ��=�8� �l�� ¢7� _���  >7�&��� ��OI�� @e7� �W |�l ,��?%�� ��� ,M�
 z
� t� zm[���� z
V��� �! /0
 >=�&� @��7� �� ��h) �*����
 ,�U�l�� ¢7� zm[���� z
V�0� ���bT |�l �0�c� ��9)�� @-! +< ,��?%��

 -�� # �0�c�� /=	8 ����� ,����d� ¡	=8 :�� ��?%�� z
� ��� @R�
Y\�G �Gd ,¢7�� ��� Y�	" :K�l�� ¢7� h�Ad >&*Ý� pht) �T� 

 �^� + ����&� 678 �� D%b ÅÚ�7P8 :��� ,������� ��bT :�� j�S�&�� @R��� 
 6< Q�"! ��� j� ,x���� 6< �U�eG ��?%�� ¢7� Y�	" �7	&��� �� ��� MG! +< ,M�

*�� ��E�� �! Eb ,��=��¢7�� ��� �*~* � . 
 ���� ����8 M���� ,¶���� �r�=�� ����� ¡7� # A�)�� ����&�� �! _[ +

#��� ¢7�� ��� ����&�� _�T +��� ,�3�< ¢7� �E�&* . ���� ����&�� �!
U�� 678 �� D%b M�
 ��5���8 w�
 �93 #�< D�9�� . w�7�� ��� ��V! �03

%�� ¢7a G�'!� ��=�� 6< Q�"! ¢7�� ��� 2	S! z*�� ��� ���8 Z�� ��?
z*�� x�J �� U���G� �«b!�. 

 ����� ���`�� �� z
V��� �� A���� �! �� �J�&�� M��< �c8 (��� |�«�� ¢7���
z���`�� h�N! @i��· ��O	�*� ��� 7�* �*��� . 6< Q�"d� �� ¢7�� ��� �! ���

� ��=�� v3�d���%�0" +< M��< ��9	�&* X �*����� �! +< ,x����  . �7m&J� �Tk3
 �� �� + j� ,¢7�� ��� ��&�� h
5A+� �� vº %3 ,¢7�� ��� /0
 G���8 ¬	G �!
 T< ,�*����� �	b� >7�&��� ��OI�� @e7� @9�3 �a �0�0� j���� $��&
+�

�0	" M��< ���&��. 
� Eb � D�§� ��m&�G + �G! �� ,z*�� ��� /0
 U�*! ���`�� ¢7� x	mG� ��

+ D! >7�&�� �
 U*��� �b �T< . �� �� %3 ,¢7�� ��� ���bT �" ������� D�A ��
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 �	7S ��0E
 ��E7�� h�� �d _�T ,M��< GA[�< # @i �	��� j���� $��&
+� ��
9E�EI8 �! +< ,_[ ����M�� w7S! 9m�mÄ�  . 

 �b �<� ,x���� �� v3�d�� ��=�� 6< Q�"d� ���7�� Æ ���� ,�I&'�
z*�� ��� /0
 E9=�	m8 # ��«b hm'! # ��7"� �" ������� . @9=�	m8 %«E3

 >� ;���8 (! µ�� /=	* + U��O3 g��) Q�m�� z*�� ��� /0
 ��?%�� ¢7�
��l� ,z*�����A %� ����8 6< ���m�* �«�N ��l� ,9	�8�8 Bj&� �'r  . �� %3

M� �'\G� ¢7�� ��� j	=G ��A � z���[�� ��� jl �� �� . 
 �� U7��! �! ��� ,5@9� ��! 2���8 U���� Z�! z*�� ��� ���&� D�"! �! j	"�

�'d� t9&�8 E��� ,v0m� Y�7�a t9&�8 �E½� z*�� ��� ,M� Y�7�a 9�� �
 678 �� Y" |�l��" ��R uz�
uV������ � �m c�G uz�mu[������ � UO 	�J uz�Ou������� 

� �= 	�J uz�=u�����3 ��U� ��! uz���Ú���PE���3 � .. 90b �= 	�J� UO 	�J� �m c�G� �" ��̀ 3
 �! ,�=0m� j�
����U� ��!�M� Y�7�� �93  .�� 678 M��" �
 �� Â�F! �

��U� ��! uz���Ú���PE���3� ��� �� �N%N �< Y�"\3 ,�=0m�� j�
��� �
 Â�F\J j� ,
 Y�d� E��� ,90	" �A����� hÈd� M�� q=P&[� (��� ��§� ��G �� t� �AI��

 ��� ,9����" ��R�	" A����� @J+� M�� 5vP&[� (��� ��§� �� À=&c� ��� , j� ,M0
 j�"��" ��R uz�
uV������� ���I� �! �� ,�� 7� ��
���G �! U
��PG �! U
 ��G �� �����G uj

 �E0b -�� jE7&J� j� ,�AI�� ��� �� �*! D�C&�* X 678 �� ���� ,U
��uG�
Z�'! :��" ��R� . K_�T Pw	J E3 

�� �! t�� ,�`�� �E�l _�T # �! U��07� ���03 j7��� A�O&* + UG�l! ¢7
¢7�� �*�O&� ��Ia ��7� ��8\* j� ,����7�� �`0�� # ��l� . ¤j73 %«E3)�����G ( ¬7*

 # MP&	R� �! ,D%��� �
 h��� P��&�� 9�� ��*�
 �7� � ���0� ���� ,;=3 ���0�"
 �7� �f) �Tk3 ,�'Ý� MP&�c� �! ,ht[)����G (��7� �A��F ���Ia _�T M��	* (��� 

��I�� .�0" �T< �%«E3 : �d M�9��[ ¬7* +� ,M���
 �! phtc�� ��0" MG! ¬7�3 U
 ��G �����G
U
��PG ���I� �b �T< +< M�	5c�� ¢7� (A~* + �� ������ . ���" ���* + Eb" �����G

U
 ��G "]\* + �����G �d ,x�c&��� �	R��� ¢7�  �wuR�� ¢7a ��
���G ���I� �b �T< +<
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U
��PG� U
��uG� . ,�� Eb j7��� /=	* |�l ,j7��� ¢7� A5�º ��I�� �! q	«3
��7� �`&* ��I�� �`&�� . �%«� 678 �� Y" �03)U
 ��G uz
V���� ( M��" ����

��" ��R uz�
uV����������" ����* E�3 �I��� ��7� �A��O�&��  :���GU
 ��G �� . Y" ���
 �%«� 678)U
��PG uz
V���� (���" ����* E�3 ��7� �I�+ :U
��PG ����G . YL��

j«� �AI�� ��=� 6< �	���� M8�T :�
���G� U
��G. 
 �*�O&� j� ,w�O3 ��b\&�� A�Ð j7��� �7� ��I�� ���b�* + @-! �� �� q	«3

U�*! ¢7�� .�* X �T<� M��" # YL� �� Eb ,M��G j7��� ��) �� ��I�� ���b
 678��" ��R uz�
uV�������j7��� _�T P�AI� 9�0
 Y�8 :�� Ç7�� ��� qO¤0S  .

 678 �� Y" �� �%«E3)U
��uG� ��
���G �! U
��PG �! U
 ��G z
V���� ( ¢7� �A��O&�
M�0
 Y�* E�3 �I��� �*�� ���>7�� ��I�� _�T  . 678 M��" ����� uz
uV������

�" ��R� ��� /0
 v	m�8 �! ��� �AI�� ��� 9�0
 Y�8 :�� Ç7�� jb �! ¬7* 
�*�� . �*�� ��� ���8 ��
 ��G �! YE7&J+� ��� 678 �� �95	G �" �'r �	7&��

�	�L� # Ç7�� ��� ���. 
78 �� Y�" �!  _�T �7� 6��m c�G uz�mu[������� .. uj7�� µ�93)�;�c�G (����I� :

 ��I� D��C&J� MG! ¬7* ���� ,�m c�G� �ocG)�m c�G ( ¢7� �� A5�l �"
�uz�mu[����� D�9�� �! �5�	3 ,M=u0�mP* X� �uz�mu[����� (��� ¢7�� # �IO�* 

 P��I� �A5�l)�m c�G(v	m�* +� , ��I� M��< �c* (��� ¢7�� �� )�ocG .( 
�E½� z*�� ��� ���8 # t�"�� ��� >�!�: 

 @e7� ��
 M�0
 v�&� ��� ,(��
 �+�=7� ¢7� µ�� �! j	" �� Pq�5�� �=�
 >7�&��� ��OI��>7�&�� �	8� �
 Â�O&8 z*�� ��� �! ��� ,�*����� �«b!� 

��?%�� .+�[< �¾ �! ��� �)���� �E��� �! �� ,|G~E0� �� �?E��� �! ��� 
 678 M��" # Eb ,�U��b�� ���* �! w� ��?%�� /0
� �� ���¤0�7���*��

���P��� ~P*�)jO���:¦ .( ��� /0
 Q��) (! ��OI�� �
 ������� j=�* X
���"� @9��G! ��
 �� M�0
 ���)! @-! ��� ,Y�[�� :� jSd� �! 2�OS �

 �?��o �� A���� �d |G~�� �E��� �� A�� �" ���� ,��?%E0� �b��� �E���
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�
�� ��?%�� .j*�\&�� ���� ¢7�� ��� /0
 ��=�&� hE07��� �*����� jb� .
 >7�&��� ��OI�� @e7� �< |�l�>7�&�� �	8� ��� �! /0
 ��7E� �*����� ¼ 

 ,��?%�� �
 Â�O&8 z*�� �%
! ��b��� w	��� /0
 >=�&� ��^&7P* �! �� %3
U�*! |G~�� �E��� A��� h��� . �! U�*! M�� q	N �=3 ��� q	N �" D�A ��

 ���b��� 5D9�� jb VÍ� (A� ��â �G��� 6< Y���* �U�l�� �b%� �\� A=&
+�
¶���� �r�=0� ��Õ� �7*�c0� �$�� M��< .�?���
 �! _�T M8�T �� �b �T< j

 Å�`0� ��?%�� �� ��?o 6< �)L� E3 ,Ml�� ¡	=� ÌC[ jb 6< w��*
 �! �l���� A���� �"o x�3 jE7�� �b �T< A�3 �� �«b! 6< �)L� 5�� ¹< KM��G
 �R j�?���
 �< Y�=G �! �k3 gA��3! �5�
 w0m&8 ��*�
 zE9� µ�� qGb �T<

��� ����! ¡	" /0
 �A" �! �� + �! ,��?%�� �� ��?o M7� wOmI* _���� �
 {[ ����! ¡	=� ����=* ����d� ¡	=� ���0��� ��?m�� ��� A��3! ��� �< Y�=G

M&=*�o� M��0J\� àjb ,���� .Z�'d� D9�� 6< �	���� M��G ��d�� . �T< �!
 ��Eâ D�=*� �G��� 6< Y���* �U�l�� �b%� �! G�=&
� ���=7�� ��� ��93 ,D9��

>		�� _�T g���%J�� : �*A� �o�	� ��� jb # µ%�� Ï�	� A=&
+� �! Ei�!
 	?R� ���l ���* �l���� µ%�� ��� �\� �=&7�� �m�G T< gµ�c0� M�c� ÉA=&
�
 MG�b ��S # 678 �� �� �*�[ 2	I* ¸&��� ,��� jb # �l�� q"� #

n� ,ht[ j�� �m��A�)�� MG�b�l�� q"� # æ����� æ�7�� /0
 . 
E9�GN� : D�)! ��?%�� ��� ,(A�� Ï�	i� 6< Á&F :�� t� �*A�� D�)d� �!

 9��)\� 9�� 9&7[\� iE
d �VÍ< �«b! t� ���m0�� ����d�� ,��Gl��
c�� �b E0b MG! �G��� # Z�G �Gk3 ,�0=�&�� �� �+�� M&7[\� M0E
 �Í! ���m� ht

M0=�8 . 
 z*�� ��� �� ��5�	8 �=3 ��T<® ��?%�� �
 Â�O&8 -! /0
 ��E§� v�&* :�� ® 

 �!� ,A��n 90E
 xmuG �!� ,� �5E9a D�=0� ��5C�� ��?%�� �� ��?o jb �!
� >7E&� @90b � D�=* ��?%�� �� �
Eâ ��o��� ��E9� jb ��l�� b%� ���

;=3 . �!� ,��b�� ��?%�� �� ��?o j�� �! ,��L� ��� # ,$��&
+� �� �� %3
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 ��� ,@9��?� 6< @��*�=8 ��73�* @-!� ,�b��� ��� YI8� /0
 ��0e* �A��3!
@il� ��?%�� �Ee
 �� wJ�&* a j� ,�c	�� �=*�o /0
 ��� .�  

���&� D�"! �fo�&�� ��� �7� 678 M��" ��" ��R uz�
uV������� Y�d� ¢7�� �%Ú��� ,
 >7�&��� ��OI�� @e7� M�0
 v�8� �" T< ,��?%�� (! z
V�0�>7�&�� �	8� 

�*������. 
 Ç7� ��� �uz�
uV����� ����G Y=* |�l �0=�� ��0E7� D�=8 :�� z
E§� 

MG�� �
 phtc�� :M7�0" .��3 M�0
� 678 M��" �� A���" ��R uz�
uV������� �G! 
-�� �� h�[d� ����8 :�� ��?%�� z
Eâ �9c&�G . t=0* D�9��� ����

 �*��� ��?%�� �! 2��*� ,��Gr M� qE" (��� ��9E&�� /0
 h���� �� �*���
� ,D�"! �*! ������ ��0E
 �d ,��*�
 z
� ������ ��0E7� ����=* /0


��?%�� �� Ó�
� 9�� @�u" jb . �G��� # w	J jb h��� �! _�T �� >	8 �=�
 +� �78 + �*! ��?%�3 ,/IOP8 +� 5�7P8 + Q	Jd� �< |�l� ,ÉwÚ	�� Éµ%�

 678 �� Y" _���� ,/IF���P� ��u< �_Ú��� �A�P�P) P@�0 7�* �����)�N���:°¯ ( �! E�3
�	J! µ�� ;�º �! ��G�� /0
 j�O&�* |�} �G��� # jE
 jb h��� �=�"A 

 Q	Jd� ��� /0
 ��C��� ��?%�� A�
 �*�=8 ��G�� �J�� ��� _��b ,�
��G�� �ol< �
 �)�½�. 

 uQ�0" ��0�" �� ��?%�� z
� M� D�=8 (���� �� ��b��� ��0�=�� �� A�����
�� # u��3��� ,������=�=L� # D%J�� # u�	R����� ��e . �! _�T /0
 j������

 /0
 %��A E9&	0R PDÚ�=8� ,�r�=�� �	0R� D%J�� �	0R �
 Â�O&8 �=���� ������
���=�� . ������ ��� # ��� 678 �� >	* �! t�&=* ��Gr�=�� ����� w�8�8 �<�

 ��b� D%J�� ��A�* ��b� �	0`�� ��� @&8 ��b gMJJ! �� ����� �����P*

           

� ������ ����� 	
�� ����� 
���
��� 
��
��� ������ �� ����� �!���" � #!
$ " ��&�'
(�)�� " *++ �,-� ���
.�)"� ����/� 0) .)�3��( 
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 M��=� ������ ��� 678 �� Bj9&J� _������" ��R uz�
uV������� 6< j�	��� �! �5�	3 ,
 �*A7�� Q�0=�� ���G /0
 jE7&J ��?%�� �� ��*�
 z
� �! �� �	0`�� ���

9��! �� �"���� # M�JOa ��=�&���� ��e�� # D%JÜ� . ��«b �! vL� ��
 U�^&� @9�7� ��3 ,��0&Õ Q	Jd ����� �� >�^&� @��0" # ��Gb �*�3���
 ,@9�eG h��� @9�7�� ,@9��� A�)��� tcl��� j�7&�� w	�� ����� ��

@9��� �7*�c�� ���=�� @9�7�� ,@9��� A�)��� @0e�� w	�� @9�7�� . # ��G�3
X� ,���7� ����) qO	S! ��[\b ����� �&�� Å�! �� �E����  �P78 

 �En Å�
 E03 g������ ��C��� ��?%�� qmcG ���� /0
 �r�=�� D�l! 
�*�3��� h+~� # �	�m�� �
c�� ���«&��� ,M� Û½� v0¤½� xmG # àjb . ��* X

 Y�J��� /8! :�� �0���� @��7&�� #� ,@07�� j� j9) +� ,��l�&�� j� Éµ�[ � 
 @0y +� +� ,�73��� >G��=�� j� �=0m� �*�l +� ,�3!��� j� ��cl� +� ,Y�7�� j�

De��� j� /��3 . ,��G�G�� ��m��� M)&F � Bjb tm`* � ME��78 # �b
����� # �b \m' jb 2u0IP*� . !�� x%'d� �� v0P' /0
 �C�� µ%� j�3

 xmG j'�A �b w0" jb # �	�m�� ��
c�� �«&�* × ,�' �� M�3 � tB0�� M0E

��) �7�e3 M� ��	8 ����� Q��
 j7) . ��G��l� hJ�� ��C��� ��?%�� �< �%«�

 ME��78 Y���G �7� z�'! X7�� # ��� >����� �*�3��� Q�0" # �B��8 
 6< q���" Eb ,�«b! M&
�[ @i �c�8� ,M�W �������� �� �U�*�� µ�c0�

 @9�93! �&�� �� �U���G @�A�V × ,@90E
 xm�� �=07&�� �	5�m�� D%J�� �@��78
 �&[3 ,@9	J�8 + Å�d� _08 �! ��E073 ,9�3 >E�=� ��Gb :�� M��!� �����

(�E�� �&�	�� 6< Y�S�0� @9���l . ¬
! ��m½� ��� ��?%�� z�Ä� �! �7��
��	R� @�A�V� ����� @9��< q�5�b -! ���&�� ��m½� z�Ä� D%JÜ� �	l� �½� # 

 678 M��" # ���b�����m c�G uz�mu[������� ®¬7*  : :�� ��?%�� �?��m� @u�=PG
 �U�=
 �=78® �EOa ,����� t���! �� ��7m" :�� ,����d� ��� jS�8 -! (! 

� . q�" :�� ��?%�� �?��o �! ¬7* + ��� �! UE0
7�E0 ����d� ��� ��0�" ��
 ��0E7� D�=8 + ����� Å�! ��";c��� " �0=�� ��0E
 �7� -! ¢7�� j� ,jS��� (!




	��א����א���� ������א���������������������������������������������������������������������������

 

١٢٣

 @90S�8� ���� @9�3 ���8 ����� �� @����8 �7� -! ¢7a ,jS��� ��0E7� !�	8
 �EOa�.  ���� Y" �"� ,�"���� # �%S�� �U�=
 +< �7�	�� q�����M��G " : ��

� ���0�) ��&�� z� �=3 ,Ó�7�� M=�
 # ���� z)@0�� :����� Q&b( �� ���� ,
j	L� �=
 (! ,U�*! ;c��� M��7* � . 678 M��" �� A���3 ,��T<� uz�mu[������

�m c�G� ���� �7�� j	} Mm��8� ����� �� !^&* ��� D%J�� # PwÞR�P8 ��?%�� �! 
�. 

78 �� Y" ¼ 6�UO 	�J uz�Ou�������� .. 2	�8 :�� ��?%�� z
Eâ @u�=PG (!
�U��7� 9&l	J # Á�Ä� . D%J�� �	0`� /7�8 �� ��?%�� �! �� 678 �� �5�� �=�

 w��8 D%J�� 6< ��� �� ���7��� �����d� 5@�8 �! �7� -< j� ,w�O3 ��� #
�� Z�'d� ����d� w0§ 9)�'D%J�� Y�	=� ��7&� . �l	J �?&G �� �b�

 D%J<� ��*��� �� �IGd� D%J<� M&0�	"� (��`�� �T å! PD%J< 9=�0F� ��?%��
 �� �5�A ����� ,����� �� �E0J D%J<� �E��� �� M&0�	"� (�7[d� /J�� å!

�l�� q"� # �m"d� �0&Õ # D%J�� �c&G+ 678. 
� Y�=* ¼ 678 ���= 	�J uz�=u�����3� .. ��� ��?%�� z
� # ���&8 (!

 /7�&3 ,�m"d� {[ �� >��~�� Q�0" 2&3 # 2��8 �! �7� �3�&��� v��&��
jE7�� ��� # �7� 9�7� v	�8 �! �m" jb #� �=	o jb �� ��?%�� . j7����

 Y%y! @� �*��� >��~�� YE
! Y%' �� Z�G # ���3�&* ��Gb @-! ��?%��
 # v	��� wI" V��l< �*�8 qGb @9�� �0�	"� ��?o jb� ,���
 �	R�� z��½�

z��½� . Y�J�0� Ç«��� Y�d� ���0½� ��V # _�T /0
 ��«b �0«�! µ��� j� ,
 >��~�� �
� M�3 qGb (��� M��G (�	��� �97�� # _�T /0
 ��*�
 �0«�! �Í

`S��) �� . ��l���� �E=0�� # {l ��b�&c* ��Gb �IGd�� �*�)9�� �! @R�3
 �*��� ���' Y� # ���3�&* ��Gb @9��� ,hB=[d� �� p��F 5�[! ��Gb� ,9��G

�3�&�� �[! . @-! ��� ,Á��½�� ��d� g>&0�	" ��Gb @9��G! �IGd� �< ¼
 UG��'< D%J�� ��O	S!&�>J� @-! +< ,t��� # Q��l �� @9��� �b � 

 Y�J��� �< {l ,�*��� j�	J # @9��� E�3 �3�&�� (�*�[ ��Gb� �0
! � 
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@9��� : ��7�� ZT! ¬���* (��� �T ���® ��7�� $�[d� �� w7b �I=* �b� 
 D%JÜ� A��0��®���"� ��d� �� �
� q�"  :���[ _���G �� ,�� Y�J� * .

 UE0y ���� ,��7�� ����L� �
��=0� �=3� ��7�� ��� ��0&=3 ,�E9�� ��� @90Bb�3
)$�[d� �� w7b j&=� ,|�«�� h�§� ,Dc� ��+ ����� .( h��
! �! UE0


 ���� � �! �! ����&7* D%J��� @9�7o ���� ,U
��c� ��* X w7b j&=� 
 v��* :�� ����&�� Â��ld� �� ©�&* A��! ��� ,90�I�8 # Å�½� �
 YÐ�

 678 M��" ���8 !�=�03 �A��&J+�� �� ÉÁu� CP� PM�0���� �9�u3  @P8�!����A�3 U����G  @P&�0�&�" �Tu<��
 ���PEP&���8  @P& �¤b�� tu� OP* �_u����b �9u� 7�	u� P��P�u� �� ���0¤=�3 r  @¤�*u�P*�� /�8 ��E��� PM�0�uMu8�* 
���¤0u= 7�8  @¤��0�7���)��=	��:¥°®¥±(���&�� ��� �� Y�d� �0Ð� # _�T� , . j&¤" E03

 ���� ��h�3 g�½� # �3�&�� �
c� >�)��½� Q�0" # z���8 w7b� 
>0?" : jBb�3 ,��d� �G��'< �
 �'\&G + {l ��c� �E9a G �P� ,�� Y�J� *

 Y�J��� @9��<�å! j&" �3��  .��0&"� ��	��3) . ,|�«�� h�§� ,Dc� ��+ �����
v�=L� å! �� D%J j&=�.( 

 ��7S /0
 �b j� ,;=3 j?	=�� ��7S /0
 z��½� # @9��� �3�&�� ��* X� 
 ���� �J��l # Q��&8 �IGd� �� ��*�
 z%?
 qGb �%«E3 g�*! z%?7��

�J ���� MG�J�º ��Gb� ,�%��  ���� �È ¸�0�� Z�l< #� ,��A
 �%� 
G�J�º �%3 ¬� �< M� j�=3 ,z�I�� �
 Y\�3 ,�%J z�SM 5�P�3 ,>O0�� 

 �����@9��� �3�&�� ���� ) .��`�� # �J��L� Q� ,A9§� Q&b ,(�C	��( 
 h) ��� z��3 ,U�*! h��Rd�� h��=��� >� �b z��½� # �3�&�� ��� �< ¼

�h��=��6<  ���� ����"�  : ,z)���� ��	�T h��Rd� �G��'< �< ,�� Y�J� *
 ,Z�'d� �½� YE
! ��0E7*� Z�'! z"�S ��)�CP*� @i���! ��Bb�* @93

Ì=��� ��� 5��* jE
 /0
 ���P�3 ,G�=3 w	�� 9�� �����n ���� . ���� Y=3
� : 2�	�&�� @��0
°° ��EO&�3 ��� °°  �	�&��� ���°±�%S jb �7� ���  .

 ���� 6< h+~� �)� D*! �7��� Y�J� * ���"� h*�Nd� �G��'< @u0
 �=� ,��® 
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�'Ý� �! v*�m�® ,�%I�� �7� �	�&��� ��EO&��� 2�	�&�� ����=�3 ,�&EB0
 a 
_�T �� @9 7���3 . Y=3� : K�½� �� @97��! ��b)�)��� Q&b ,@0��.( 

 ���� z�0O&� @�h�G Z�G j� ,z��½� # >�3�&� @��l� @i)� ��* X ¼
 ���� 6< ��� ç�T �-! A�� �=3 g��� �3�&����0"�  : £78 _G< ,�� Y�J� *

h���� # £78 +� ,;=3 Y)��� . Y�J��� j7�3��9e
�� U��* ) .(�C	�� :
@07�� Q&b( 

���9&* ��E0��� �b � ,��T<>0?" �*��� j�	J # jE7�� �� � : �=8 X � �EL�
 jEO�� U�uE�O&� @9�� �l�� Bjb �b j� ,(�R /0
 j� ,5t0
 ����~��� ���

��R �� �«b! h	
d� .@�d� 5t"� ��J �� ���� . h	
d� j=G �5�! h��! Y�l �T<
5��8 9�� A�3 jb �b �T< �! ,q�0� �*�'�� 6< z���~���� �� �«b! ���C0� �"�

���E&J� z��AV� ��R . ��OI�� �b�® @9�0
 �� ����� ® ��� >0O&� 
 �EL� ��� ��0O&� �½� /0
 @9B«F qGb :�� ��?%�� �! /0
 Y�* × ,�����

U�*! .>E0��� # �EL� ��� /0W �"���«b {l D%J�� �c&G� ��
 ä*�&�� �!  
7� �! �b�* >&��0½� �9
 # ���%J�� Q��L� # 9?��! j�� q5O� j?	=�� ¡

 ��O�&�� ��� $�[ # >E0��� �� @��R @9b�c* �! ���*�* X� ,Ç«��� Y�d�
D%J�� j�	J # �A9c��� . @?�`�� # @��b�c* �! �*�'è� ��OE�* ��Gb

� j�	J # z�O�&�� v07&* E�3 ��� ,(A�� �7��� �! E?�A ���E&* ��G�3 ��d
�*�'�� ��A z��� �\b ��o7&* . ��� ,�� M0�I�&� Y� + j*�o ����� ����

 678 M��" x�S /0
 �o��� >	�� j����� ��� �! M�0
 �	R + × MG!� uz�=u�����3
�= 	�J�ä*�&�� zO�S # A�)�� . 

 678 M��" �!� ��! uz���Ú���PE���3�U�� ä�G ��0E
 �� 9R��3 �7� ��?%�� �! M�3 �5�	3 
 _�T g��?%�� @�l qF Å�d� 2	I&J (! ,��¨� z����� 2	I8 v��&�� ���
 �*��� >LI�� @�L Å�d� q7�' �Tk3 ,�½� /0
 ���� ��B«º ��?%�� �!

� /0
 >Ebl ��G���J ��?%�� �! ���&��� ���&3 ,D�=�� ��~[ ���*�* ,�G��
�'r �	7&�� : ��?%�� �d ,Å�d� # D�=* �� z��0� �<����P��� ~P* �� ���¤0�7���*� 
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)jO���:¦ .( >7�m�� >LI�� @�Pl Y%' �� X7�� ��?%�� @�O&J ,��T<
��?%E0�. @�Pl D�=�J ht[ jb # 678 � >7�m�� ��?%�� @�Pl Y%' ��� 

Å�d� /0
 �� .0��� 2���� M� D" (��� h
��� �k3 Z�'! zE�%?"  :
"�_PE J� u����=�&��u� ,uz����E���� tu3 (u���� �G���! .�_P8�¤��0�� uz�\��u�, �E�b �_P&�f�uc��  �¤��&u� 

uÅ �pd� /�0�
 �_u���b uh�E���� tu3 ") /�&��² :´®é( ��* /0
 v=O&* X (���� ,
���8 X M&5�¤! �d  �" ,>b�c� ���S �! �7� ���G j� ,@9l%S ��V _0¤�� j

 �En ���� �mJ��� h
��� _�T v=F� qF @��0"� _0�� ���G M
	8! �d ,
 ��*�* a @���\8 :�� ��?%�� j	" �� ����~* � ��07�* ��G�3 ,��?%�� $��I8

M� ���\*� �� .@9��V # �� z��0�  �P7* X ����� D" j� ,w�O3 hE��� # 
U�*! Å�d� /0
. 

��h�	��� ��� ����! � !9�Ee
! �� ! @�Pl �\� �*�m�� ��5�=* h��
d� �< {l
 @�Pl ��* X D%J�� h�0' @�Pl �b j� ,�c�x%'! . 20mI��" @�Pl

x%'d� " 20mI�� # /�E�P* (��� @�PO0� +< >E0��� �R ��
 jE7&�P* +
%J����?%�� @�l t� . ^P&
� �"� ��?%�� @�Pl @9�E��Pl t5E�PG + �! �� ��

 �J�*� 678 M��" w�} ���0� �É¶u��b É_�0�� +u< ����� ��u<�)�J�*:°¯ .( 
 t�� ,��G�G" ����b z*�� ��� �� E9)&�&J� ��� ���E� ����! µ��

]�b: 
Y�d� ����� :=� 678 �� �[! �=� M���UO 	�J uz�Ou�������� ��AV� 6< 

D%J�� ..���7� vo�� 6< �*��	�� ��� jI&J M8� 
�A �! (! . �! 6< ��[< ����
�5�¤! �! ����� Ì&Ä +� ���
 ���T) z�T D%J�� ��
A . # q��� ����) �<

�G�� �
c��� x%'d� Å�! # j� ,�*�m=�� �! ����=�� ���=&�� Å�! _���� ,��G
 �<� �
��� @�d�� Q�7c�� �� �U�«b Q�&�&J� ,���7� �m"! # �
��� �c&�&J

���� �� Ó�B0" �*��	�� # 90u	" . 
 ,9�3 Å�½� �
 YÐ� v��* :�� D%J�� j?�3 Z�l< �� 678 �� �5�� �=�

 ���8 �! �*�8 :�� zb�L� ��E§ M�� �� + 5D� ��! 6< M	G Eb ��� +! ,���
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�*�I�7�� �
����� �
 �3�&* X � ���
 ��
�� ]\* �! �ld ��� + MG! . ��i� �<
 ��E
V ��E&* X _�T ��� ,M0b X7�� q���� ,X7�� ���0� �� �0� �%«�
 # ��J���� @�b�l ���B�) �" @-d _�T ,¬o� Ò�) uv�0�' �u� �7� ���J����

�� �
����� Å�! ���[ �'\8 _���� ,��0?
 ßI� �! Òt0�	�" �;`� ���&G �5�u0�	�=
 Y%e�� �5�� �l�A 6< Y�O&8 +� ,�5�¹ ��7P� ��0b �! ��?�) $�§� # @�b�l

90b A%	0� . D%J�� �Í E���® �5�0	�=�� ��	I7�� ��V #� ��� # Y��* + ��� 
 ��*�c��®�	" ��*��� �� Q�&)� �" ��O&�� Á��½�� ��d� :0 �E��� ��'!� ,>&

 t
�* �b (���,D%J �� �� �	
 A�9��� �� Q�&)�� ,tJ���� M"��8  �E0J�
 ��3 ��®z[����b D%J�� 6< ���o �*��� E9���=� >�0Þ«× Gb E-! ���  .

«Eb �b j� ,�b�u� # ��b�� �hEb ��* X D%J�� �! +< _�T ���� �m� |�R j
�l�� ��� # �E�&* +� ���7� �b�! 6< jI*� �Y
 êj8 /0
 . ¤�0�E�l ��* X

;=3 @9&5�¤! D�5�' D%J��, j� ��Gb D��' ��G�G�� h7�. �=� @u0
 Ójb @9�� MG! + 
Â�* ��� ���«�� ,��l� j� 9�3 w�IG j�d ���0	�� ,Z�'d� Á�C3 jb �l�� 

@9�� ��� @�07&�� # �0&Õ h�d� ,�m"d�� �c&G3 D%J�� # X7�� M0b. �� qGb 

ME��78 ��N\&� ���=&�� ����=�� ,�*�m=��� �! �� �b MP
	8! ���*�* �x���8 ��0� �5�7� � 

�c&G� D%J�� ���� �U��!. D����� U�*! �� vÞ=F Ó�5�! 9&*R +< �T<  q75J� xmG 

9E��78 9"%'!� Eb j73 D%J��.  
 �
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D���� {l ��N! Y��* + v�E
 . MG!� ,;��� M0E
 �! �e* ��5���� Z�* (��3
 ���7S µ��* j7��� M��º >l M���� ,M� D�=�� ��m&�*��� �! �� ,jE7�� 

 Y�m� M�3 �*��� ��O	S! �" @-d _�T ,���7S (! M�3 ���� + �*�����
M�3 >}��b ���S� ,@9&J�× . M��" # ���OI�� M� 678 �� �I* � ���

�UO 	�J uz�Ou�������� .. j73 # �=c� ����� ��	b �U�9) ����	* @-! (!
J ���� ,���l z��½� ��	R� @9��G! # ������3 gUO	J 9�3 ��O	�* ��V ]\�

 �! Eb� ,��Gl���� �} # >l5	J ��O	I*� z��L� ��� 6< >�7�	o �ocG�
 ��E&�J _��b ,h�
� ���7S 9�3 �� �! ��A �U��7� M&l	J # w��* �5	���

o ocG� �	R� � D�=�� # ���� |�} z��½� j73 �� h+~� ��=0*� >�7�	
���	l� ����J 9�3 . h+~� �! ,����� Y�" ��	��&* {l ��	b Ñh�
 ���� Ç7*

@9�0
 	7S ���* �� ����� Pµ�&3 . ,vL� _�E&�� # ��	b ���7S ���� ���
@i t7�	o ht[ MG\b vL� ����E&�J h+~� ��� . 6< �	���� M��G YL��

>l @-k3 ,Z�'d� z��L� ��� ,�7�	o "3u� @��m�� �=3��� -��� � ����=* 
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 ç� ���* ����� �! E�3 ,@9��< �	���� Dd� ç� �� �½� j73 �\b� ,9�
 ��3�O�*
 f	
 z��½� j73 # h+~� Z�* �� _��b ,�=c� M�3 �� %3 ,�	R�� ���9�� M�!

ÏcG� x�c� � ����=�J j� ,@9�0
. 
78 �� Y�=* ¼ 6��= 	�J uz�=u�����3� .. # U�7�	o �ocG h+~� �� �! �7� (!

z��½� # ���3�&�3 ,Z�'! ��m' ����=&�J z��½� j73 . ���&�* �� @-! ¢7a
@9��� E�3 ��E�� # ��=��&�J j� ,M)� ��l! /0
� Ïc�� z��½� j7�� .

E
 hm7��� hC��� @9�� �l�� jb �� �! �7� �! Y�O�J ,U�7�	o �%9J �%
 ,���
 ���* �! @9�� �l�� jb /0
 j9�* �! �7� ,ÑhCJ @��«b! ���*

���
 @��«b! ���* �d �EO&�J . x%'d� �N�A @9�� �l�� jb Z�* �! �7��
�N�A @��«b! ���* �! /7��J ,%9J ���! . �! @9�� êjb /0
 j9�* �! �7��

! ���* �! 2Em�J ,E�l� ���*��Ö� @��«b . Y� # @9��� x	J !�	�J �����
��E§� v	�* �! @9�� �l�� jb Y�O�3 ,z��½� . 
 678 M��" @9�3 v=O&* D=�� ��� ��`0	* ���
���U� ��! uz���Ú���PE���3� .. jb �! (!

 jE7�� _�T� ���½� ��� �< Y�=* %3 ,M��" �
 Y�~��� MG! Z�J @9�� �l��
����~�� ��M0b �E&Ð� �
 Y�~��� �� MG! Z�J j� ,�%3� �%3  . # G��


 MÈ� ���) �`S �o �
 �9[ j«� ��i�)uë� (®j«�� �< Y=*�  �'r �`S �o �
 
 MÈ�)uë�5�( ®  �m�� ��� D�*��9y /0
 j�0��hE��� 6< M�0)� U73�� ��� jfP�3 , :

Y=3 K���� D�8 �T� :� v0�½� �< �� hE��� jEº �� �� ���� ,%�� ����* 7�
hE��� qm=J �� �G��� tÖd ����� ��� DG\3 ,j�0�� qm=J . _O�� j«� MG<

 jEO&* �%I�� # YE��� �)�A ª0	* �E3 ,�c	�� /0
 v	m�* M���� ,���y #
&7* j� ,�%
 �! �%3 ����~�� t� ��� �! ���* + MG< gM0b X7�� ����~�� ^

��E§� �
 ��l��� Y�~��� M��G . g���! ���09* X ����� ��� D�" A��3! /0F �T<�
���J �'�� jy @��l! DG �Tk3 . �! t7�	m�� �� +�0� 7�� ����  D�G 6<

 ��� µ�� �! (! ,�*��J @9�7� je*� @9�7� D��J j� ,�l�� q"� # �0�`��
����� �� @��=�*� @9�Eº. 
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I&'� ,���! D�9P8 �! Yn YI½� ��� /0O&8, w0`&8� ���E&J� D�=&&J -< j� 
M0b X7�� /0
. 

z*�� ��i ������ ¢7�� ��� �bT!� :M�¤! 6< ����G� ��! P����� ����G Y=* :
 M�9�	 [�!)Q�"d�( 678 M��" �� A���3 M�0
� g��" ��R uz�
uV������� >E0��� �! 
��7�* �En ��J\� tJ\&0� �*��) �. 

 ���� QOS! ���A�* ��Gb ��� ��b �! �"����� X @9���� ,@-��=&º� 
 ���� ���I*������� �G9��  . ,%��T �U�RS ���� �5È �" >=3��� �l! �! _[ +

 MG\� >3�&7� ��Gb �=3 ��� j�\� v07&* E�3 ����� $S�d� j�� $�S�� 
� ���EL����! M8�h�b� M8���" �����* X� ,2)G @�
V # ��3��8 w� :� . +

 M�JOa >3�&7� ��Gb @9���� ,�+� _0� + �=3 MG< M�
 ����=* ��Gb @-! _[
 z
��G �� @9��� ��[ E�3 MG�EB�º� ,���! "��S MG�E�* ��Gb� ,��ICc��

��0�	�" .�*�3��� M5	G �" 678 �� �\�3 M��" # ��" ��R uz�
uV������� D���� @�G\� 
 ��3�78 +! ���� ,z���" �! �h�b �*! @9*�� ��� MG! ����=8� >E0��� ���A�8
 ���&* �! ��� +! _��� �l�� j�	J _��� K���� # ���7�� z�h���� ���&8 ��b

tJ\&�� vl M� ��J\&*� ��7	&* �!� ,�*�" @Þ07� @i . ���8 %3! ��9	c* >E0��� �!
 �U�En Çl���� @��!� �� �U�En �<� KM8��m' ��7	&* �! �*��) ��7�*� ,

 MG�5E�8 @&�b T< gM8���"� M8�h�b ��G< @��� �U�l! ��* + (��� ��G�� _�T
 6< ���e�* ���� �! ��
=�� T< g�*�'�� h�	Gd� �\[ ,U���! �"��S ���
A j	"

� j	" @9?�	G! �B���� @�h��� >3�&7� ,@�e
 �*�=8 ��eG @9&«7® �r�=�� G^� Eb 
 ßS D�" �! ¶����� M� ���" ������ �j 	�" ���P) ��� ���u3 �q �¤b  ��" P2u��S �*� 

)A��:²° ..( �A�J 6�&&J _G! >�"�� ��	b +�r _�0
 �=7G �b ,ßS * (!
�r q	�' _���� ,� ��* D�=�� µ��
�� 90b ��® �	8\� v07&* E�3 ���� 

@���=&º X� @���A�* X h�	Gd� h��
! �! ��l�� +«� �Í %3 h�	Gd� . �d _�T
 6< ��E&�* �*��� ,�A
 h�7��� h��=��� @� ��
��� �*��� # h�	Gd� ����~* �*���

@-��A�*� D�=�� @��=&O�3 ,	�R �E&Ð� z=	o »A! .b� ��r �� ��	�R �
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 Y�J���� h�7� M8�
A �*��� # )tl��� h�� �b ��b Q� ,(�C	��( ,
 �� j?��d� >E0��� h+~i ��* X Eb ,�U�*�[ �U�=&l� @-��=&º ��� j�! �b�
 �R ��&���� �h��=�� $�7* ��� Q	c�� ��OI�� >� �)�* X T< g���e�� D�07�� #

����� ." _���� ��G���� �*��) ��7�* >E0��� �< �*�3�0� �� 678 �� Y
 �� Y�J� �En Çl���� @9��d >�c�� ,��� @9�7J # ��O��* ���
� ,

 �En M� /0O&* a ��0O&�J�z�h�b� z���" ��  . ��En �! ��E078� ,>�! 
 M� tJ\&�� ����º ��E0��� D�A ����� jb 2	I* �! �� %3 U���! @9�� �l .

 ��En �! ��E078�� %3 ,M� h��&"%� �*��) ��7�* >E0��� � ��8� ,x��S 
 M0«� ��G��* �! ���A������ x�I0� �+«�  . >E0��� # � ��8 + @�G! @R^3 ,��T<

 @�A5���J @9��� ���L� ��Jd� A�)�� @07�� # @9&	R� �! +< ,z�h�b (! D����
c��� z���=��$m�� �*- # �A� . 

 678 M��" �! @07�� ����" ��R� Y�J��� �	8� # �*`�� ��`0	�J >E0��� �! ¬7* 
�M� tJ\&���  . ���� tJ\&0� >E0��� t7J /0
 Y�* ×�� _G! �l /I"! 6< 

 �E0b �W ��"�5����� "D%J�� �R �G*A (! # . �E0b Z�'d� zG*��� # ��&J
"L�|*� " �!"tl���"%«� ����=�3 , : 6< �tl�¤! �! ,/��
 Y"� /J�� Y"

 �� �! /J�� ��J �� ��� �< �U��! ����=* + @9���� ,/��
 6< tl�!� /J��
���[ D�� ��J �� �! �[�b ��J �� �! /��
 ��J . �%mS� �<"����� " Û'

 Y�J��� �b ��b $�7* �! @0�� jb Y�º� ,��l� D%J���  �0&Ca D�=*
_J���� YE
d� . M��" # �*�3��� 678 �� M5	G �=3 ,��T<��" ��R uz�
uV������� �! 

 �E� @9
	8� # �)�A /I"! ��`0	�J >E0���� %3 �	58+� vl ��7	8� �T<� ,
 2	I* �! M�� # @9�� àjb Y�l �T<� ,M8�h��� �0N× z�h��� ��0O&* �! ��

�En K@9�Jn� @����" # _[ ��7� /=	* j93 ,��`S � 
 Y�J��� tJ\&0� ��OI�� Û�l ��[ /0
 �Y�A! ����� ��� ��! j73 × � . �

 Y�J��� �3� �N< �b��� h�A! ����7�� j?	=�� q�3�� ���� ,@��l ��� ��! A��! 
 ��[ ��G< �[\3 ,>E0��� /0
 ��) ��m' qGb A%	�� ���! �E
 j«�
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��� ��! M�)\3 ,����I�� ��� �b��� (���� j�7* + �\� ��� å! /0
 : �b �
 Y�J��� M� ���! � t`0* �! �3O" å! ��+� . MG�A~* ��Gb �+=
 Ç�7�� �� u���

 �� Y�J�����73�* {l ���! ��� ,M7�� /0
 @9P&08=�  . ��7�m&�8 + @&�b �Tk3
�l\�3 t7� @��l(�l� @� . Y�J��� ��J /0
 ��� å! Û�l ��[ 6< �eG3

� /0
 ���c* ��OI�� ��b! �b {l ,��) �)�l qGb $��e�� �! �E3 ,
 jb �ER Å�C�� �U�7&�� �b MG! +< ,�b��� (���� Q�º + �\� ��� å!

 Y�J��� ����! ����&� �m'�. 
 YJ�< D�
 /0
 ��� �! ��OI�� B|l �" _��b�  ���� �b (��� Ã�§�� 

�< qF M«7� �*�*%?" @9�0
 A� ��� �! ���� ,��J! �� : (��� Ã�§� ���! ��
 Y�J��� ��!� 5�W PQ%��� z�'!� 9�0
 �m�J� ���*��� ��7�� @O&"� ��� M�J�k� 

9
���[ # zE0��� |«)) .to���0� h�0½� ä*�8 : �3%' # �"� E�3 jI3
�� ,��� å!�*9���� �*��	� :��J! Ã�) ����8 # ÓjI3�( 

 tJ\&�� /0
 ��OI�� Û�l ��[ /0
 Y�8 �E
 �� �� �	7� Z�'! �7"�� µ���
 ����� ���0u) >7� ��� # ��0) �L� 6< w�T E0b �E
 ��� �! A�� �=3 ,

��� M�OS! ¡7� M� Y=3 ,��� jb # _�T j7�* �b� ,Y�	&* ÌC[ : �0W X
� #Y=3 KUG�l! �� Y�	&8 + _G! �� ,M� z��� E0b ���� ���� �� : �=�

 ���� q*!�� Y�J��� j73 Eb j73! �! A�\3 ,�� Y�	* � ,���� ��� ��P�! E0b 
Y��! ¬G\b �� �0)\3 . 

 M� @9
	58� _�� E3 �)���� ��i �*A7�� ���d� # @i�J� ��7	5&* h+~� �b �Tk3
�E�3 ��Gl���� ���d�� x%'d� v07&* . 

 M��" # �*�3��� 678 �� M5	G �=3 ,��T<��" ��R uz�
uV������� ��T! >E0��� �! 
 vl M8�h��� ��3�&78 (��� @i�J� ��7	&* @- ��8 @����� ,@���
! # YT��!�

           

�
  5 ��� 
� 6�"��
�7"�� ����8"� "�9" :;��<=>.? @  ;� A�!� 
9�B� C�B� �  DE"� F? �"�

�7���� A�. �� G
8�"�� 
73EH<�)� 	��"� F? �"� IJ7�K�� I
��? >��L$ ) ".#�)���( 
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� �l�� jb �! +< ,D���� �h���� 6< ���=&�* @-! �E3 ,�	58+� 2	I�J @9�® 
 M&)�A w�l® M� M
	8� ���&G �U�`S �U�En � �En M� /0O&* a ��B0O&�J� ,

����Ö YI' ��  . �EOEb @�
V @90b Q�7�� >� ��� MG! ��3�&78 @�G<� ,
 M0?ì� M�I' j«a ��E0��� �I&* �! �� %3� �*��) ��7�* ����A � 

M� tJ\&0�. 
 678 �� Y�=* ¼��������m c�G uz�mu[� .. # ���c&��J @-! @�*��� �� �! (!

Y=* g������ Á��½� ; c��� Ç7� �� �d _�T ,X7�� h�! :���� �� ;�cG :
�0� 6< �0� �� ;�cG� ,Á�' :��m" . M��=� 678 �� �[! �=3 ,��T<� uz�mu[������

�m c�G��G��� # ���c&��J >E0��� �!  .-< �� @97�� �	l @-o�! ��5	º + @
 /0
 @����� Y��� ����* ��� 9�� ���)9�J @-! ���&J j� ,vL� _�E&��

@�*�*! . 
 vL� 5wl ���� ,_[ %� ��) �o��� wl �! @B0
 �� ¤Y5�! �� D%J�� �! vL�

�o��� wl �� �¾!� /0R! .,vL� ��G� M73�* �o��� # h��� h=� �b �Tk3 M�073 
 M��" # _�T 6< 678 �� �[! Eb ,vL� ��G< �� �+�� M�o� µ�&* �!�  �����

 uMu& ���  �u�  ÁP� C�*  ����� ���7�J�� �U�u«�b UE�R���P� uÅ �pd� tu3  �u��* uM�0�� uj�u	�J tu3  �u)�9P*
Pz ��E��� PM�bu� �P* �@¤N uMu��PJ���� uM�0�� /��u< �U�u)�9P� PM�0�� ���b�� uM�0�� /�0�
 P�P� )�! ���"��  ��=�3 

UE�ul�� �U��¤��R�)h���� :é .( Y" Eb A�En� ��) �o��� wl �! _[ +
 Y�J����" :���� �� �o��� 5wPl ") * M
8�� ���N'OP <Q�
R�," �7�S� �T
B��� <

 U��S� #V�0W+(vL� wl �� �o��� wl DAI8 �T< ���� , @&07P)� u����� 
9�0
 vL� �*�N ~� @�Go�! ��b�83 ,A9m�%� ���
 . �o��� wl �! �"����

 # @��0� ����78 E9� Mb�8 /0
 ����=* + @-< |�} ¡7	�� Q�0" /0
 w0`*
 @���
 �E�" %3 ,>m[G >E0��� �07) �G< Y�=* 678 �� ���� ,vL� j�	J

,678 �� h�V< �o�0���d� w0m8 �T< @-o�\� ��5O�* $��3  . ��� w�}�
��*��� 6< Z�'!� ,�c	L� 6< ��� ,>8�� @9�o� ��E0��� µ�8 �" �h�	��� . 
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 678 �� Y�=3 ,��T<��m c�G uz�mu[������� �	l @-o�! ��5	º + >E0��� �! ¬7* 
��)9�J j� ,vL� j)! �� ���i� �� @97�� �?�V �T< A�A�8 %� @9�o� �� �

��d� w0m8 . 
 M��=� 678 �� �[! �"� ,�����" ��R uz�
uV������� �*! ��GE�§� ��O�&�� 6< 

6< v�3�* + h��� �d _�T ,��E0��� 9�5�=�J :��  �b �T< +< ��GE�§� ��O�&��
5�G �=3 g5xc�� j�EF� A9&)+�� 5�§� /0
 �A&7� >E0��� tB0F 6< �� 678 �� �

�A�E�� �0I½� ���. 
 ��	R�* Eb ,zf���� �
 ��7�&� @-\� >E0��� �� �S� �" 678 �� �k3 ,��T< 

��c� z��½� j73 # . :�� zf���� �� Ì0C&�� # Ñh�
 ���	�&* @-! _[ +
 jb ����	* ��B���* + @9���� ,@97E&� �� ��N�� ,�\c�� ��� @97J� # �

z��L� Y� # D�=&0� �*! �h���� @���
 �< j� w�O3 ��� ���� . @-<�
 /0
 �*! ���A" j� ,w�O3 ��GE�§� z�O�&�� Y�� /0
 �*�A" �����

@-o�\� ��O�&�� . j� ,UE?�A @�E0y ��0EO&�J @-! ,���3��� 9*! ,��5�e8 %3
��� z
� �� @b�B��@-o�! �� �*�)9� @���� �� ��)�� �*��� >E0 .

@�d� 5t"� j?J� Z�l< �� �o��� µ�8 �! vL��. 
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�En Ï=J� 90b) � (����½�� �	�½� ��Ý� ��3 ,M�c3<� . ��0� �" ��A E3

 (��� D���� # G�I� ���* ���3 ,90b Q	Jd� G�'! @R� A�
��� D���� # ��
 v=F �03 K�5�P
 M� 5�u7PG X �P~�	�G�5�P
 (! i 5�7G X T< g�*�J' ��� ��'�� �
 . 

678 �� �bT �=�	�� ��'�� �� Â�O&* MG! > # ���=�� D�* �
� M��J� �	0R �
 
�l�� q"� . �\� @9��G\� ���3��� M�� �&�&��J �*��d� �l! v=O&* ���
 Y�=*

 M� G�
P� (��� Ç«�� ��d�J X T< g��) �*�J½� �� ���
 ����J� ,U�*! v=O&�
��
 D���� _��� 5�7G .�� 6< |*�L� A�7* ¢7�� ��� ��� �7����GN �Jd� ����. 

 

$oÿ ©ς Î* sù }‘Ïδ ×οt� ô_ y— ×οy‰Ïn≡ uρ ∩⊇⊆∪ 
������� �	
: 

5	�0"� :�U� )�V ��b �
 ����)�V :�-� M7��� . ,z�S �� PA�m�� �)��� ¤jS! Y=*�
����=* :�7	�� ��)V :M"��* M� �S .9�m� # a ¤�"��� z�)V� :M�  q�� . ��)V�

��m�� :3 ,��5�m&3 M� �Yh�8���9� . Y=*��m�� �)�* �%3 :937* (! , t��* �! ���
 ���J�� �B+� �<� ,M� �Yh�8 ������ MG��o # �B+� ��k3 ,M� 2�I* �! �! ��I} ��?m��

M�� ����m8) .Q�"d�( 
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 678 M��" �� A���3�Ó���ul��� Ó��� )�V� �"�J x���� �! ��l�� �73A �3��� (! 
��l�� . 

������: @�� �0" �=� (! � ¤���u)����� P�P) ��8 �D ��*�¤��3uA����� �9P7�	 &�8 � @b�*�! �� ,
 ���" �! ��E0
�� ,@���0" q�W��� @�J��l z�o ,_�T �� ��l�� U)T�¹

�¤��3uA����� �9P7�	 &�8� Y&=�� �o��� 6< @�"��G |�l g�7� v=O&* X�����.  �! �"����
 678 �� Y�"0N� ���M�*A�d� �
c�� Y�" ��7� a  : +< t� �*��� ,vc7�� �

h�	�� # z�'! _�T ���%	=&�� M0«� �«��� �"�&8 �! _�0
 K .��T<, 678 Y�=* 
�*�3�0� :�Ó��� )�V �tu� �E�Guk�3Ó��ul��� � ..Q��7�� ��� �! (!�� ¹<  # 6�! �=0l 

�T ��� ,Q��7�� �� �0*�o �0�0JM&*��� @�EÆ z�-� _ . @�"���J �G! vL��
 �U���� Y&=�� 6< @�?J�� ���Z�'! �08 ���� >E0��� (�*! /0
 ��=0&J . 

 M��=� @J� �" 678 �� �! �"�����Ó���ul��� Ó��� )�V �tu� �E�Guk�3� g��� �b�7� �9c� 
� Á�' ¹< ,Y&=�� ���*�* ����� +� ��E0��� ��* X T< @-d ��*��� �� ��E0��

Dc�� �� ��A" Ã*�=� �*�W �03" �! ��E0
 . j�� �b� ,�*A
 �R �03" qGb�
 5t[�"® /«G! �! ���b�T ® ���*�* ��Gb Ã*�" hJ�� �! /0
 Y�* × ,9�3 É@9J 

>E0��� ���n # ���&�� ��� �� @9l��! ��=��* �! . �" @-! U���8 q�«���
G!�l! �b�7� A��7&J%� ��� @9l��! ��=� .)M
X"� �,-� <�Y! �$� I
B8Z A�!� C��[ <

 ;���\�.]? ( . � @-k3 ,>E0��� �� Q�l # ��Gb @90b Ã*�" �! 6< �3��	3
 Y�� >E0��� ���� �mm' �����* ��l�� (���	�R ���&�� MG�	��* ��Gb . 

U�GN�®�� @0
 �=�  ,�*��&�� @9&03" Y	=&J+ Ã�â ��)�' �" Uc*�" �! ��E0�
 @-! �o" j�c� ��E07* X @9���� ,MG�3� + @-! ��70� ���9eP�� ��E0��� Á�C3

Q�l # �*�3��� �� ���	&c�J . 
��� ���! �! E	3���&��  ��lG ��� ,��lG �� >E0��� ���n # v���P&J qGb 
j�! �b Z�'! ,�=m��� _08 # >E0��� �	�� ��0*��� Ã�â ��)�' �" ��� 
 Y�J��� Á�C3��*�3��� �� �=m��� j�! w78�* + t�� M&�OI� . 
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 Y�J��� �! _[ +� �� Q�L� Q�c�� z��[< 678 �� �� /=08 �" �b 
��� �� �^'! Ã�§� Á�' E03 ,-��! �� ��� �! M� 2�&* X ���� ,����� tl

 /8! (��� Ã�§� �� j� ,�*��&�� �03=�� �� ��� ���� ,��� �=&J Q�L� �\�
9&*EL .�U��3 M�OSd ��d� ��� �cb �
 �- �" 678 �� �! ��� . Y=3� 

��� ����� �� Q�&"� � M�OSd :�b �T< E�3 ��d� � D! �03=�� �� D�mI�J 
Ã�§� .��OI�� Y=3 : Y�J� * ,Yl jb # ��7�� �9)��� ���7&�� �G< ,��

�03=�� �� + �*�3��� Ã�) �� ���	&c�J @-! q"��� _�T {l @i	� �m� X� .
 Y�J��� jS���M�OSd Y=3 ,�*�3��� Ã�) µ�� �)�3 ��� �����  : �T�

���=3 K��� ���8 :Y&=0� ��5�7&�� G< ,�� Y�J� * .* X w	��� ��i� # µ�&c
 �� �«b! �b >E0��� A�
 �! �� ,��OS �c
 �N%N� �?¾%N +< ��� �b�7�

�«�� _�T . Y�J��� �� ��h) �=�� ���y @-d j�0" A�7� @-! �� ���	&c* �� 
�*�3��� Ã�) . ��0� ���" �*��&�� �03=�� �� �+�� @9c�) ��9)�� >l @9����

� :
 _� ¬	G ,�� Y�J� * ,�7*�J �*�" �"�PG ���
 ;��G� î��n ��� # Uc*�
9�&	b� Q�L� # �0&¤" �03vO0&�  US%'< �� �j"! ����� �*��� ��*��� # �G��'k� 

�*��� j�	J # ��O�8� h+�� . �+�G� ��7"�&* X @-d �7� ��)�� X @-<�
��� �*�3��� ���� �q)�' @� �q=O&�� �03 gQ�L�Z�'!  . 

 ,>E0��� D��� �� qÍ �" �*��&�� @9&03" �! ��7È � @-k3 �*�3��� Ã�) �! 
hE
��� �� ��R� j9) ��! Y=3 : jc�� �+�&l� q"��� ¡7� Q�cG� jb\G ���78

�03=�� ��9� # >E0��� . ¹< ,Y&=�� �5��� µ�� ��7E&� X U�*! �*�3��� �! �"���3
 ��A��!�� ��0�&º �!µ � >Gy ,�=m��� j�! ��	
��� ��E½� ����c��� @?+��� ��0b\�

 Q�c�� >�"�� ��)�� @03 ��E0��� �! g@i (�I&�� /0
 ����� �� >E0��� �!
�l�� D=� # M)�� U9)� >=*���� �� �" M&E�} 678 �� ���� ,Y&=�� . �"�

� # ��d� ��� 678 �� �bTY" |�l ¶���� �r�=�� �� �'r �� :�  @P& G�! �Tu<
 tu3  @P&���0�& '��  @P8 ��
����8  �����  @¤� �u� �j�� J�! Pw�b������ Z�� I¤=��� u��� �P7��u�  @P��� �� G���� u��� �P7��u�

 ��� �_u0 9��u� ���P7���� ���b �U� ��! PM�0�� �tu��=��u�  �u����� uA�7�uE��� �t�l  ��� �� O�*�� ����Ú���  ��
 �_�0�� 
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É@�u0�
 É��uE���� �M�0�� ��u<�� ����Ú���  ��
�)Y�Gd�:±° ..(�8 (! >=*���� �)�'! >l ����b�
 ��=�&5&� @&�b E3 ,�� ���&�Á��½� �
�� /0
 ����� �� . @03* w	J (! µ�� ��

 ��Gb T< ,�*�3��� 6< �	���� Q�O0� q8! � ��7�	�� ,�*��&�� �03=�� �*Ö ���*�*
 ¹<� ,Y&" (! ���*�* ��E0��� ��* X Eb ,Y���d� ��}�*� ��0uJ� �?�� �� M�

Y&=0� �l�� ��� # M)�� U9)� >3�m�� 678 �� j7) �". 
 

 

#sŒ Î* sù Ν èδ Íοt� Ïδ$¡¡9 $$Î/ ∩⊇∈∪ 
������� �	
: 

5	@���� :z�A���� # A��" :j�" ¤������ :Å�d� PM)� ."A����� Q�"! # A��� :
"������ :j�"� ,Å�d� PM)� :�%���". 

������ : ��l�� ��� >E0��� �9)��� �*�3��� h+~� x��G E��l (!
 _�T �	&*� ,���0b ��O���P�J�� � /�A!5��!�  . ��
��J �l���� ÂAL� D�A ��

T< _�� E3 ,���=�� �
 @���=
 >E0��� Q�L ��"�P* >l (! K�3A���� 9&7	8 �
Z�'! �7� ���. 

 

 

ö≅yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ ym #©y›θãΒ ∩⊇∉∪ øŒÎ) çµ1yŠ$ tΡ …çµ š/u‘ ÏŠ# uθø9 $$ Î/ Ä £̈‰ s)çRùQ $# 

“·θèÛ ∩⊇∠∪  

������ : ����=&J Â��ld� ��� �=8 ���
 MG! �*�3�0� �� 678 �� �5�	*
3�S ¡n -< @���G! >
AÕ� . �" T< ,�3�S ��E�8 �! @�� vº + MG! ��

 ���3 ,9�� ��«b �0«�! @���!� ,>=���� h�	Gd� ��V # �0N× Â��l! q7"�
 Y�! q��� ��� �< K�3AI� -! ��} 90b ����&�� z�A9c�� ��� ���3�8

 �En @���! � 6A! �h�	G�[ �"� � \	�8 �" ��*�
 z�h�	G _��� j� , á��
 M��" ��� ,�'r +«� @���! D5�=�3 ,z3AI� -! ���I8 @&�b �Tk3 ,9=s=F
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 678� /�J�P� ¤|*u��l �µ�8! �j���ZU�¤o u����=PE��� uA�����u� PM���� P���A�G �Tu< � .Z�sm��� :
� ,Dc�� # A�� P@J�@9�7� Y" :��¢«¤�� htc�� ) .Q�"d�( 
# �7?�� �m=G µ�� /J�� �! t�� �*�� ��� � M�� t=� >l ��A�� # �b  

� �A�� # (! ,Z�o�m7� ��	G �! ,��� @J� �=3 678  # M7� M?=� �9c� 
M��" :� /�����&�3 �G�A �@¤N�/�G A�!  ��! u� ��J ��" �Q�" �����3 �)@����:´®é ..((! �b 

 �" MG\b ��d�78 M��! �"�� ��� �� Z!� �� �Q�"! �! >�J�" ��8� ���* Eb 6
_�T .� Z�o �A�� # �"���� �! t9*�	����m7� Eb 678 �� Z�* �! ��� + 

 # �"���� ÌCc0� ��� + %«E3 g>J�" u�8�b �=* �� 678 ���*�� �m=�)! ( #
* �! ¸&�� @J���Z��ÌCc��  �m=��� # �"���� )Q(.  

  !   
 
Q   

 �m=��� # �=* (��� ����)! (�ÌCc�� Z�* �! ��m&�* ¸&�� @J��� # �"���� 
�m=��� #) Q( . 

! 
 
Q 

 /J�� ��¤! �! 6< ��[< qGb �*�� ��� �! �"����� ���� ,678 �� Z�8 �� 
 �En ���� �	8!� �� �*��� ��7&E&�3 ��Gl���� # ������ ��`0	*  MG\b� g@9��!
� >�ICc�� �d* >J�" Q" ��l # >��"���Z� >ICc�� ���� ,�'�� Æ�l! 

 Y�d� @J��� # >�"����)A����(Z�m�� �m7���  ( �l���� ��m&�* + �*�� ,�'��
Z�'! �*��V # ��� ,�*��V # /=	* �	7�� �d. 
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ó= yδ øŒ $# 4’n< Î) tβöθtã ó� Ïù … çµ̄Ρ Î) 4©xösÛ ∩⊇∇∪ ö≅ à) sù ≅ yδ y7 ©9 #’n< Î) βr& 4’ª1 t“s? 

∩⊇®∪ y7 tƒÏ‰÷δ r&uρ 4’n< Î) y7 În/u‘ 4©y´ ÷‚ tFsù ∩⊄⊃∪  
������� �	
: 

AB="C"1 :/Bb�8� ,/Bb�&8 M¤0S! :��bV �S �%3) .Q�"d�( 
������ : /J�� 678 �� Y"� :� /�̀ �o PM�Gu< �� ��
 �u3 /��u<  w���T�� �_�� �j�� �j¤=�3 

���8 ���! /��u</�b� ..9	c* D%��� # Q�0Jd� ���� K/b�&8 �! # �	R� _� j� (!M 
��i� # ���" # �	R� _� j� "�	��"� �
�* >l ���&� �'�� G�l!M . 678 �3
 /J�� ��!�M� Y�=*� ��
�3 6< w��* �!  : {l tb�&�� # Ó�	R� _� j�

# ���&&3 _�� 6< _*��!� ,���d� ¡7� /0
 _B�A!K�� ��c' _	0"  
 

çµ1u‘ r'sù sπtƒFψ$# 3“u�ö9 ä3ø9 $# ∩⊄⊇∪ 
������ :�*���� �R j�S�8 $�º ¶���� �r�=�� �! @0
� . Y" � ,�%«� ,�93
 /J�����
���  :� /�b���8 ���! /��u< �_�� �j���/�c C�&�3 �_Ú��� /��u< �_�*u� ��!�� � K

Y"� M�
 Å�
! : ,���d� ��� # wR�! + E9��� Z�) ¼ ,��b�� �)l %3
 ��� jb �b�* X 678 �� ���� gZ^��� �*�� �� M�*u�P* �! 6< ZA! j*�o |*�l

x���� �� ���9�� -d ,���d� . 
Y�~J \c�* ��� : �*�� �^&
�� /J�� �* /0
 ���
�3 Ù�� ���! :�� �*�� t� �

*r ���! �" 678 �� �k3 KZ^��� /m
! 678 MG! Z�'! �*r # A�� T< ,��«b z

           

�" ����� " ����	
 �� ��� ���� ��� �������� ��� ����� � ����	� ���� � !#$% &'�
#(�)� &��� *+�,- .&��� � �/��0�� .!#(��1	2�� 34#�) �56 . .)������( 
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 /J����z��Ú��� �z�*r �� �u8�)h��J��: é¯ .( ��
�3 �
 678 Y" _��b�
�r P��� *���!  ��=����/���!�� �Q�����3 �9�0¤b ��u8�*�)Mo :¦¥( 

 /J�� ���! :�� �*�� �! Q��§��� 2�&* Eb ,I7�� �*r t� �?��
 ���
�3 
��,Mo ���J   ������ ����)z
V��� ( ��
�3 >� h=� Y�! �
 Â�O&8 U�*!

/J��� .I7�� �*r t� Z^��� �*�3 ,��T< . ���7� �b�* U�*! ¶���� �r�=�� �<�
Z�'! �7� ��� I7�� .��� z�9y �" U�*! h��	�� ���� ���7� �! _[ +�U� ,

I7�� ���7� �7� UE?�A z�9y 9���� . �%«E3 /J�� 678 �� $5�[ �� 
h��	�� ���� ¼ �+�! I7�� ���7� ���! ��	��� . D�! 678 �� ��9y! :�� ���7���

U�*! I7�� ���7� t� ��O��� �9)��� # /J�� �* /0
 ��
�3 . ^
 ���
�
 /J����*! I7�� ph�� Q�� �@��� j�?��J< ¬� ��  . j�?��J< ��� Á&l� ��

I7�� ��CI�� ���
 Q�� �U�*�[ U)�&l� h�� 6< . z*r ��
 µ�� �! q	«3
I7�� v07&8. 

 ,I7�� �*r t� Y�d� D���� # /J�� ���! :�� �*�� �! ����&�� # A�� × �9e*� 
A�� |�l" :�%u?�" ���P����� /�J�P� �Q���� �@�0�b�� :�" ¤� ��
 �u3 �E¤��E�0�b ��Tu<�%u? : ��u8��

���P��9u� ¤Y�¤=�8 ,���	�u��
 :UG�	 7¤N ��uI�&�3 �� ��
 �u3 �D���! �9 l���o��� �µ�I�
 ��P' . �j�'���3
�Q���� �����! �E�b ������ �%�7�3�� �� ��
 �u3 /��u< ¤��P����� /�J�P� : �D���! P��I�
 ¤��P��� �����o

u	�
 �D���!�� �� ��
 �u3UG�	 7¤N  z���I�3 ,u�u��) ". Á��½�¥ : ³®é( 
 /J�� �9)��� ��
 M� ��8\* �! ¤��O��� A��! (��� �O��� �< ¼� �b  U�*! �T

 �h��
! �! /0
 Y�* × ,5tI7�� �"%
�I7�� ���7� ��Æ\� >3�&7� ��Gb  .
 �r�=�� ���� ,D��� ���7� � ��! ��O��� �! z�bT ����&�� �! _[ +* X g��b�

 �! ,I7�� ���7� t� M��OS!� ���
�3 678 �� ���! :�� ��JJd� ���7�� �d
i �7�8 t93 Z�'d� z���7��. 
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z> ¤‹ s3sù 4©|Âtã uρ ∩⊄⊄∪ §Ν èO t� t/÷Š r& 4©të ó¡o„ ∩⊄⊂∪ u�|³ys sù 3“yŠ$oΨ sù ∩⊄⊆∪ 

tΑ$s) sù O$tΡ r& ãΝ ä3š/u‘ 4’n?ôã F{ $# ∩⊄∈∪  
������ :�� ^� ¼ ,Z^��� �*�� M&*�� @R� /I
� QB�b ��
�3 �! �� 678 

 ¢7a ��� �� t7��� �! UE0
 ,����8� /J�� ���7� # �U��) /7�* /B��
YE
d� (�§� ¢7a ¹<� ,D��"d� (�§�. 

678 �� Y�=* ¼ :�Z�A���3 ���c�O�3� .. D�=�� �	b 6< �+)� |7� ��
�3 �! (!
E&��� _�T gD���� _�T # ��7E&� �! ���� ��
 >� ZAG ¼ ,>7� D�* # ��7

 gD�=�� �E§ >��0J! _��� �d �! j?J� @i |7	8 �*��� D�=�� ��0u7� v07&* Y�d�
A��� �
��� # �E&)%� @� Z�A�* �*��� ���� ��7� v07&* Ç«��� ,Y)�. E03 

� G! ��
�3 @i Y" ��7E&)�/0
d� @���  ���uO583 ,@��0
 ��Ý&* ÌCc�� ���
�5��. 

 

çνx‹ s{r'sù ª! $# tΑ%s3tΡ Íοt� ÅzFψ$# #’n<ρW{ $#uρ ∩⊄∉∪ 
������� �	
: 

D��"9 :�%�� j��G :�r� �T< ��R �¤�º U7��S M� ���S) .Q�"d�( 
������: 678 M��" �< �u���u'�� �Y���G�d ,v0m� Y�7�� �! M� Y�7�� �� �<  �

���
�3 �'! 678 �� �! A���3 ,M� Ãm	�� ¬7* h��� Y���� ®  /J�� ��B�l Eb
� ® 678 MG! ¢7�� �! ,�G��� ��L� Q��
� ��'�� Q��
 # M�=0*� ��5���� 

�G��� |�l �� �! ��'�� |�l �� ��*�[ ���'! ��'!. 
 �" 678 �� �! vL��d� ��G 6< ÂAL� ��� �[!�	0`� v07&�� ��D%J��  ..

 /J�� �I&G� �! �5�� |�l� BYA j� ,w�O3 M&	0R �h�	G vB=º X ��
�3 /0
 
 q��A E3 ,>&�V%&� &Gb >8h�	��� >8� �d ,�*! ���=�� D�* A�)� /0
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 �*! Z�'d� �< Y�=�� �� V) ,��8���� �R $��e�� @R� q==F �" Æ��l<
� ��* v=O&&J.  

 �� ����� Q�0=�� # �c�* �! t� �G��� # �G (! � D�=* �5E9� Y5�! �! vL��
 ���=�� D��� M&	0R� MlÍ ��h�	G ���� ;��* _���� ,���=�� D��� �>=��� ¼ 678

UE?�A ..Y�=*� : @��0
 �I&G\JU��*��8���� �R $��e�� @R�  :	0R ���&J� ,
"! � �! /0
 %��A :E9� �d _�T g� U��* v=O&�J ���=�� D�* �
 @�� Y�

 ��� 2	S! �� ��� ,��e�� # �0�O&�� ��	8 �E9� t�� ,�&��� ����d� h�l<
 /8��� h+~� ���
¤!� ,U��× j�O&���U�Gl�� ��L� ��� @i z���8� ,��L� 6< 

� �
 @�� Y=* � �! ���"�8 �! @�� �� %3 ,��Gl���� gx�S� vl ��'�� # ��L
 ��'�� # /8��� h�lk3 ,�G��� ��� # ���l< ���! �T< �&��� ����d� �d _�T
 ,���=�� D��� ¤���� Ô��� jb /0
 j9�* �9c�� ��� �*�� �7�� ,UE&l ��×
��=* MGk3 �G��� ��� # ��Gl�� ���� |7� /0
 �U�A" �b �T< �� �! µ��* |�l 

U�*! ��'�� # /8��� h�l< /0
 . �� 678 �� Y" _����� �Y���G PM�0�� P����'�\�3
��/���Ùd��� u���u'� .. M�B�7*� ��'�� # M�B�7�� ��'! 678 �� �! (! #�*! �G��� .

�� j=* X 678 �� �! £l%�� ��� : Y" j� ,��'�� Y�G �� ��'\�3�P����'�\�3 
Ý��� �Y���G PM�0��u���u'� .. �� A�I=�� ���� ,��'�� Q��
 M�B�7�� 678 �� ��'! (!

 Q�0Jd� ���® t��� �`�S YE7&J� ¬
!  ��� �����® M���
 �! ��	�� +< 
�Q��
 M�B�7�� z��� �7� M«7	�J 678 MG! /0
 %��A 2	S! 6�d� ��L� # ,��'�� 

�� D�" _���� Q��
 �! U9Ú	�� ,6�Ùd� Q��
 /0
 ��'�� Y�G �bT �� 678 
�J ��
�3 �! /0
 %��A 2	S! 6�d�|7	�*! ��'�� Q��
 Y��� z��� �7� . 

 �En �	0R �! ��
�3 Q��
 �b�� 678 �� �5�� �=3 ,��T<� # Y«� Y�! q��� 
E?�A Â�l � ��� j� ,�3AI� ��^&78 {l ä*�&��. �� ��
 �� �G h) E0�3 

�0�O&��� $��e�� @R� �	0`�� YG 678 . Y�� ��" �� Q	J! ���
 ��* X
 h�l�� �b� g��* /0
 D�=�� �l!� ,�	0`�� M� �� w&b _�T ��� ,�
��
 �7� h�l< �� �� + MG! /0
 �%��A �E?%�� �R $��e�� @R� �G��� # Çl����
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� ,�*! z���Z�'! ��� U7�� ���� �� |7	* . Q�0=�� h�lk� D" (��� �� �k3
 /0
 ��A" ���* + ��b �	J�� �R $��y # �G��� ��� # �&��� ����d��

K��e�� # �0�O&�� ��	8 $��y # �&��� A�)d� h�l< 
��� D*d� ��� # ���B���� ��«* ���) 5D� Y�~J µ��� : 52I* +®  ��=m��® 

 ,�	b X
 MG\� IC[ ��S� �� %«E3 gE9��� ;��� ¹�A ht[ �� ht[ PÁ&�&J�
��Õ �! U�J�b ��I* �! /0
 U�*! �A" MG! ������� _�T ¬7* %3. �! @5&	N! �03 

 _�T �� �&�&�G ¹k3 ,�*! q==F :�� ��	�`�� ���d� ¡7� �
 \	G! �" 678 ��
	Gd� ��� �! Bá �" h��+A� h �� �&�&�G �! V�� ��b ���� ,�%73 q==F �"� 

�*��d� >� ;��� +� �"%
 + T< K���=�� �A�)� _�T.  
 �� @B0�G T< g�L� ��� 6< @9�"�� ¡3� ��m&�G +� ,D� ��� @90��A �! vL��
X � Z�'! ��S A�)� /0
 ������� Y�* + ht[ # ��S A�)� �! �*! 

 �T< MG! ¬
! ,w5	���� w	��� �! x�	���� v���� �! D��0��� DV%�� j�	" �� G��8
 /0
 Æ��lk� Y+�&J+� ��� ���
� ,Z�'d� A�)� �� �� %3 Æ��l< z�)�
 A�)�� �"��� Æ��l< A�)� t��* |�} >&�c&� G��8 �! �! ,Z�'d�

Z�'d� .7* + UEu�
 �l! ��b �! _[ + ��S /0
 �U�A" MG�b ������� ¬
 !�" �T< ���� ,�*��d� >� �"%
 + T< g�"Ö Y�=�� ��� j«� �k3 ,��Õ �! tJ�b

 ÌC[ ��0
 Q&b �h��" /0
 ��=* MG! Á&�&J+� ���E�3 ,�*��0Í�� �`0�� U�&b
O�* �! �� %3 ,��� �)&�&J� /0
 ¡7	�� Å�&
� �T<� g�`0�� _0&� �'r M�0
 _

����=*� ��E§� :j=7�� ��� � M�3 ���� M� �\� + ,t7�	o� 2�OS Á&�&J� MG< .
 _�T �� �&�&�G �! ���E�3 ,�*A�d� �`0�� Q&b �h��" /0
 ��A" h��� �b �T< �!

��� �\� +� ,�`0�� _0&� �'r Q&b �h��" /0
 M8��"Á&�&J+�  >� �)�* T< ,
j�O&�* ��c� �*��d�Y�d� ��d� A�)� �7� Ç«�� ��d� ��G< ��0
 ��7�  . 

�G��� ���� ���=�� >� M�c&�� ��)� �
 |O	G ���� . ��� �� M	c* � Y�\3
 �! t��� # h�[d� v0' �� �! q	N �T<� g��i�� v�0�½� ��S �� ���=�� �G���

Y�! v0' (��� �! $��&
+� �� �� %3 ,��� 9=0�É�A" ���  ��� v0� �! /0
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Z�'! .+ D! ��GN ��� v0C�J MG! �0
! �" �b �T< � ÌO�G �! ��d� # � jb .
 �� Û�� +� ,��d� @�Pl �=3 ,Z�'! ��� v0C�J MG! �0
! �" �b �Tk3


+� ��� Y�! v0' (��� �� �\� $��&É�A"Z�'! ��� v0� �! /0
  . �< |�l�
�=0� M�c� v0�½� ��� ��� ,�G��� ��� # h�[d� v0� 678 �� �! �&	N! �03 ,��

�*! ���=�� ���=
 �OS /0
 %��A . 
 ��7	&�� Çl�� �'r Év0�' �G��� # �)P� �Tk3 ,Çl�� �'r Év0�' �� Ç«�� ��d��

(A�� v0C0� M�c� �Ú�n ..0
 �A" MG< M��" # 678 �� x5�IG �! 5�� %3 �! /
 v0½� ��� j«� /0
 M�8��" j7��� �Bb! �" T< ,U�c� �U�*�) �=0' ���=�� D�* v0�
 �� 9��G �G��� ��� # M�%)� M8�"� M8��" q	N! �" 678 D�A E3 ,�G��� #
 # xAS (�=�� �A=�� M��� ��� �! ���� �� �� %3 ,M�c� �'r v0�' Y%'

 �=0' v0C�J MG< M��" ��� _0� ��� Q���� 6< M� �)l + T< g��'�� # �'r
��=��� ���=�� . 

 ���=�� q�0Pl ,D&�� @07�� _0� �� �! q	N �Tk3 ,D&�� @07�� �� |�«�� ��d��
 # M7�S /0
 ��=* �! �� + ,ht[ ��I� j�b @0
 ���
 (��� �d gqE�l�

h[ q"� (! . A�
��� 2���� w&b �=����� �!  �� v0' ��b ���\�* �
����� ���Y=3 , : >�� @���� v	* X ,M=0' �
 D&�� @07�� @�� ����8 ���� gx�3 

 ��!�	&J T<® M0«� � ®D������ �E=��� �Ec��� Å�d�� z��E��� v0' #  .
 ,D�5�=��� �"�m�� jE7&�P8 ��b� ,tJ���� �! ���m�� ���IP8 ��b @07* (��3

���� E97�I�J���7S . ) 9��: &;< 9�#'= >����� 9��?� ���@ �A6 = BC�DE� 
 �	F� G�H�
�#��I J IIK � ILM� ILK(  

 /0
 ��=* + MG! @
��3 ,z"�0C�� 5D8 @0
 ���
 678 �� �! q	N �Tk3 ,��T<
���§� �� U��� +< ��� ��GN @9u=0' �! @9?�l< . 

	N� 9�� �� + ���! �N%N ��� A�)� /0
 �j����� U7� jB�c8 t�� ,���=�� D�* z
���=�� .. �&�&��3 ,z"�0Õ �� �G��� # � jb v0' �" 678 �� �! qu	«PG �! (!
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 # 9=0' /0
 �A" �93 ,�G��� # 9=0' /0
 �U�A" D�A � 678 MG! _�T ��
��'��. 

 h�lk� �G��� # D�=* �! /0
 �A" MG! q	«G ¼  ,��'�� # @&* (��� h�lÜ� jN×
��'�� # jN× h�l< /0
 �A" MG! $��&
+� �� �� %3 ,_�T �&	N! �Tk3 . 

	«G ¼ D8 @0
 ���
 678 �� �! q� �� Û�� %3 _�T �&	N! �T<� ,z"�0C�
?"A� z"�0C�� z�?�â D8 @0
 ���
 (��� �d gU�*! ���=�� A�)�� ���� 9=

��GN 9=0' /0
 ��A" ���* �! �� %3. 
�N%«�� ���d� t� ��� �< q0" E�3:��  ,���=�� A�)� /0
 �j����� U7� jB�c8 

���=�� D�* (���� /0
 ��A� ,D����� /0
 ��7E&� �r�=�� ��bT �" :�� t�� .�_�� 
0
 Ój��A �=�J � �� \	G! ��h�	G �vs=F �< Y�=G + G<���=�� A�)� /. �! $�&7G �G< 
���=�� A�)� /0
 %��A t��* + ��l� Y�=�� ��� . j�" �03® �%«� ® �I&G� �< 

 Y�=�3 ,���=�� A�)� /0
 Ój���� ��h�	G w�} M&�� # ��� �A+� �! ���" # �%3
���� ¬7* + ���
 ��+� �A+� �! ���=�� # MlÍ �d ,9�0
 %��A ��� MG< ���
���=�� ��[	� �"%
 i ���� ��V%&� q��� ���d� ��� �d ,���=�� A�)� . �<

�� M��=G � : /0
 ��" ���� ,v?%½� v0' �" 678 �� �<9=�0�' ���  /0
 É�A"
Z�'! ��� 9=0' .�*! Y�=G� : M�c� Çl�� h�lk� �G��� # D�=* 678 �� �<
(A�� v0½� U����'�� # �*�) v0' /0
 ��=* �! �� %3 ��T< , .�*! Y�=G ¼ :

 M�0
 w7I* ���3 g90b z"�0C�� ���J! /0
 �0Bm�� 5D8 @0
 ���
 678 �� �<
 z	N� UE?�A ¶���� �r�=�� 97	58� :�� Y+�&J+� �=*�o t� ��� KZ�'! ��� v0�½�

���=�� D�* .��� v07&* E�3 MG! _[ +�w& + -< 9�
 Y=* �! ��E�3 Z�'d� 
 6< Å��&
+� ��� M�)�8 ��� + ���� ,t`	�* Eb ���=�� A�)� /0
 Y�&�8

9�0
 �%��A Y�d� v0�½� D5�" ���=�� D�* �
 Â�F E0b MGd g�r�=�� .j�=3 :�  ���
É@�u��� �tu��� �D�eu7��� tu� OP*� M��=� 678 �� Q)! � OP* �j¤" �Y���! ���\�c G�! (u���� �9�u�
É@�u0�
 �v�0�' Þj¤�u� ��P��� ������ � PM �u�  @P& G�! ��Tuk�3 �U��G u��� 'pd� u����c�� ��u�  @¤��� �j�7�) (u���� 

 ���P�u"�P8�P9�0�«u� �v¤0 C�* ���! /�0�
 ��uA�=u� �Å �pd��� uz����E���� �v�0�' (u���� �� ������!  /�0��  @
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P@�u0�7��� Px�0�C��� ��P����)�*:¥´®³¯ .( Y�d� M=�0�' �� D5�" �" 678 MG! Z�&3
 ���
 (���� ,��� Y�! v�0' (��� �! ^'!� ,���=�� A�)� /0
 �%��A D&�� ME0
�
 �\�3 K��GN ��� v0� �! /0
 �U�A" ���* + ��b ,90b z"�0C�� D&�� @07��

5�=* j��A Y�!M���8 �� ���=�� D�* /0
 �� M� : :�� uz"�0C�� ��� v�0' ���
 �A" �R MG< ����=8 ���3 ,7�� 9=0' �" 678 �� D�A E3 K@���
! D�! -��8

 K��GN 9=0' /0
 
 5@&8 :�� ��Gl���� �\c��� _08 �� ���=�� A�)� /0
 �� M�5�" (��� Ç«�� j������

0
 �G��� # @R� �&��� ������� �G��� # t�º D�A � 678 MG< Y=3 ,M?�	G! �* /
 ��L� ���� w9* �! /0
 �A" MG! @�0�&�� �� @�� �� %3 ,�E?%�� �R $��e��

���
 �0�O&�� q��� ��0E7�� ��� �!� ,��'�� #. 
T< MGd ,j���� ME0
 �� �� 678 �� M��=* (��� |�«�� j������ @0
 �ld ���8 �

M¤073 M�0
 w7I* %3 htc� j�b . Z�0L� �
�S @07�* �b ��E3® �'\8 �! t�� 
 Mb�&8� ,h��� ����� �� �f�[ M��< ���8� q*��� # M�u0�=�8� �c½� v�"��� �� �f�[

 ���* {l q"��� ¡7� ���� /0
®���7S (! ��A �� h[ {� 97�I�J MGk3  .
 ��
 D�A � _��b ���J! /0
 U70m� D�A �� z"�0C�� j�b @0
 678 ��

 ��� Y�! @��l! �" (��� �< K/8��� h�l< M�0
 w7I* ���3 ,90b �����
Z�'! ��� @9��O�J . 

 Å��&
� 2I* %3 ,���=�� A�)� /0
 678 �� 9�5�=* �N%N ��A! ��� ,�I&'� 
d 20I* + ��	�R �h�	G vs=F �! ¡7	��M�� �&�&�G � Z�'! �h�	G �x�S . 2I* MG<

�R \	G vs=F B�< j�" ����`�� \	��� x�S /0
 Y�* �� Y�=G + ���� ,�'�� �
 # >�Gl���� /8��� �h�l< ¼ ,�G��� # v0�½� /0
 �� ���" �< Y�=G ¹< ,_���

z"�0C�� D&�� ME0u
 ¼ ,9��G �G��� ..%��A jB�c* ��� jb���=�� A�)� /0
  .
 z�� �< Y�=G + G<"D��9���"tJ���i�  w�} � ��h�	G A�
��� 2��E0� j��A 
 ,vl ���=�� �! /0
��< Y�=G +M&�� # ��� �A+�  � � �=	oh�	�M� � /0
 j��A 

���=�� A�)� .�N%«�� ���d� ��� ���=�� A�)� /0
 Y�&�G j� ,%bU7�  :�� 
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��Gr 9P&05I3 .BY�8 ¹< q==F :�� z�h�	��� ��� �! _�T z�?�â �� @0
 /0
 
 h�[d�D&�� ME0
 /0
 ���� ,;=3. . ��S 678 �� ��
 �� z�9y �T< ����

B�c� ,>�Gl���� /8��� h�l< D�=* ��� �d ,w*� %� ���=�� A�)� /0
 %��A q0
^� �&��� ����d� 6< ��L� �A�
 /0
 +«� ,��J�=�� M8�"� ���� �	OS Å��3 �b

�� ����d� �l! (��� �� �< Y�=�� �� ���P*� �=*�m�� ��� �G��� ��� # �&�É�A" 
��'�� # 9��º �! /0
 . /0
 ��" (��� �� �k3 ,v0�½� j��A �� Ç«�� j������

z"�0C�� v0' M�0
 w7I* + ��� v0�½���G Z�'! ��� 9 .j������ �� |�«�� 
 j��A@07�� ,M0b ����� D8 @0
 ���
 (��� �3 ,D&�� ���Bm v?%½� ���J! /0
 �0

��GN z"�0C�� v0' M�0
 ��7&* + ,90b . 
 :��� ,���=�� D�* A�)� /0
 ¶���� �r�=�� 9�5�=* :�� �N%«�� �B�Ad� t� ��93 ,��T<

�����8 /0
 �l! ��=* + .+� �! @R^3 D���� >�=«�� �=	o ��«8 (��� Å��&

�� �r�=�� �! @9E
V # ��fmÕ @9���� ,M8�T �l # 2�OS Y�&�* �*! ¶��

� ���=�� /0
��Q�0Jd�  . + z�h�	��� ¡7� vs=F �! U�� @97� ��=�&� ��
 �N%«�� ��Ad� q7E&)� �T< MG! @i �5�	G ����� ,���=�� D�* /0
 %��A 20I*

� �� ��V%&� -d ,���=�� A�)� /0
 ��7m" UG��� jB�c� ��l! �! �%
! ���b��
������� ���=�� D�* /0
 BYA 9�� (! q	N �Tk3 ,���=�� D�* . (��� Å��&
+3

 ��«*���=«��¶���� �r�=0� @9E93 D�
 �
 @)G ��� �� jo� D���� . 
 

¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zοu�ö9 Ïè s9 ⎯yϑ Ïj9 #©y´ øƒ s† ∩⊄∠∪ 
������� �	
: 

5E7� :¤�^u7�� : g�?e��� M��< 5A��P8 (��� ¤jSd�� gY��ld� # P�e����� £75&* ¤�eu7��, 
É��	u
 97��) .Q�"d�( 

������ :��'�� ��L� /0
 %��A �C5&P* �! ��� � t� �^7�� . ��*�
 �0«�! µ��
�� ���L� Ùh�	Gd� 9�3 �Å���
 ���L� ���b!� ,�G��� # Çl���� h�l�� �� ��'
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��8��� �R $��y # >�Gl���� /8��� h�lk� @9��=� ��'�� . �! h�E0� �� +�
 ��c· �U��
 M	0" �b �T< Çl���� h�l�� ��� �*��� ��'�� ��L� �"�*� ��~*

������� wI7&�� �� U��' ,�� . �E0b �! UE0
)���^7 (��	7�� �� t���7� (���  
�'r 6< ��� �� Y=&G+� . �\b� ,�'r ht[ �� ht[ Á&�&J� ¬78 �^7�3

�'r 6< $�o �� ��G�� ^78 ,��§b ,�^7�� . j����� ��� �< 678 �� Y�=*
z��� �7� ���=�� �� �� + MG\� ��&"+� 6< Ç�G�� j=7�� M)�* × �*!. 

 

÷Λä⎢Ρ r&u™ ‘‰x©r& $̧) ù= yz ÏΘr& â™ !$uΚ ¡¡9 $# 4 $yγ8 oΨ t/ ∩⊄∇∪ 
������ : hE��� �� hE��� ¬78 +� KhE��� v�0�' D! w7S! @�¤=�0�' j� (!

 ��Æ! U�5�	� ,U�*! Å�d� �� �bT |�l ,M0b (�E��� De��� 9�� A���� j� ,;=3
 De��� ��� v0' |�lY"_�T �7�  ��3 �9�� E�J ���3�� �������� �9�0 ��� �Ã�m�R�!�� 
 ���OP� �Á�� '�!��� ���l�A �_u��T �� 7�� �Å �d��� � ���
 ����� ��ph�� �9 �u� �Á�� '�! � 
 ���J ��! �Y�	u������� @¤�u��7 Gpd��  @¤��� U
�&�� � . ���0��� D��)d� �E�&* ��c�� ����

«3 g90b Å�d�� �§�� 9&73u�� (��� (�E��� De��� ¢7a �� hE��� �! q	
Å�d� j�=� t� :�� ;=3 hE��� ���� ,�*! Å�d� @�*. 

 �� P�=
!� �@�! ��� M�
 Â�O&G (��� ����� v0' �< �� Y�=* 678 �3
@�=�0�' . 

 DeG ���* �! ��� ��b M��G # Y�=* |�l M���� ���Õ ��G�� �! �"����
G��� ����� ��G�� �< K�'�� /0
 �%��A Æ�l! ���* ��b� K>�c&� ¤��

 ��R� �E=��� �Ec�� ���� ,���&��� ���&�� ��0�� x�½� hb���� j=7�� _0�
�U���8 +� �%=
 _0� + D��)d� ��. 

 ,j����� ��� # /0
d� »Ad� M	�[ �" MG! ��G�� Z�* ,��T<  Y+�&J+� á |�l
��  /0
/0
d� »Ad� . �"���� # �� ����� v0· Y+�&J+� �d ,jo� M5�y ����

��7�� ���� »Ad� /0
 /0
d� ÓY+�&J� .pd� Y+�&J� MG< �'r �	7&��6� . 
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 �?b MG!� ,@�93� tbT� ���&�� ���&� MG! M�� ��y M���� 5�&`* ��G�� �! vL�
� # 678 �� �
 w?G� jE&�� +� M=0' �*��� 6< M��T j=&�* + _���� ,����

 DeG UE?�A ��0� Ù�� D5�=* _���� ,M=0�' ��0E
 Y�l wÚ	���� w	��� j��A 6<
Y�=�3 ,�A�)� /0
 j���b ����� : �* j?i� ����� DeG �*��� ��b��8 +!

 ���� ,�'r 6< �)} ����� �� h�) jb �! ���8 +! KM=�' M�3�� ht[ Bj=&
M8���K iI8�� ,9��� E�3 q0I8� z����� �< ����� v0' A�I� ����=* hE07�� 

�*��&�� ����� v0' 6< Z5A! .Y�=G ��� : YI8� �� v0P' ����� �\� @B0�G
,z����� 6< 9
E&)� ZA! ��b ���� �)� �3�� /0
 {l M)&� � jb A

��) ���7� . @B0�G ���\�0P' �" ����� ���  z����� YI8� v)atoms( ���� ,
 �+I8� 9��� E�3 M8��T q0I8� ���3 v�' ÉM�< ����� ��i ��* X �T< Y�=G

�=3��&� z)l ��  ���� ��V #� ,�c	��i �)L� E9�3 5�� .�< YI8� 
 �)l jb 5��* �+I8� jI&8 �! �! ,�3�S ^&7P* �! ��� 9��� E�3 z�����

 ��G�G<����� ��� �*�* �U�l! �! $��&
+� �� �� + j� ,�3�S ^&7P* �! ��� %3 .
�� q0S� -< Y�=�� ���E�3 ,�0u) ��7m" ��� # �%«� �*!� �03�3�I��  ���� ,

 h��l� �5�Õ� U�J�b� ��*�! �*!� �� ^&7G �! ��� %3 ,�0§� ��jb h�[d� ��� 
 z�)P� �"�3�S .��T<,eG �k3 ����� D V) �<� ,�3�S ���* �! ��� + êj�b 
A�)� �	&
� �)h  M����3�S.  

 ¼ �b �T< �� �*���� /0
 M7� ��=8 + �=0' >7�� ��lG �� �� v0' �" 678 �� 
 �>7�� 9?��� �
�&� U�ì Y��d� >*%� �3�� /0
 v�0' �" MGk3 ,h���� ��A

h�[d� �*�� /0
.�T �E3 ��  M��G YL�� K�3�S M0b ��� ^&7* �! M��� (�
 X ��7�	o ��G�G< �)l µ�� ��03 ,90b Z�'d� ��G�G�� z)L� 6< �	����

U�	J! �5��� 678 �� v0� . ����� # z������� ��� ¡7� Q	J! v0' �=�
>*%� �3�� /0
 9�7�� ,��G�� Y�l E�3 9�7�� ,��T ��G�G�� Y��d� 

M�� .�� ,�G��� ��� # �	J! �� v0' �"� +< ��GÜ� �)l �� E3 De��� ��
|�} M8�T # jE&���� �r�  �" M0b ��� �! �e* �! M��� %3 ��0��� M8��I� É�l! 
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 6< ���eG� ��0� 678 �� Y�=* _��� ,�3AI� á v0'�� ��� (�E��� De�
! �� (��� t��d��8 �[ �U��=7@�=0' �� . �" MG< � ht[ �
 ����=8 �! @����

 ��b ���� ,��3�S %Il E-< >f�[ �
 ����=8 �! @����� ,�3�S jIl
 ���" # ��b��� j?i� De��� ��� �jb ��3�S ��^&78� ��������3 �9�� E�J ���3��� 

 ���OP� �Á�� '�!�� �9�0 ��� �Ã�m�R�!����� �Å �pd���  ���l�A �_u��T �� 7� ��ph�� �9 �u� �Á�� '�! 
 ���
 ������ ���J ��! �Y�	u������ � @¤�u��7 Gpd��  @¤��� U
�&�� � . De��� ��� # ���Þ��3

 ���d� ��� qGb �T< � ���Ú��� ¼ ,@��0
 9��7G :�� �0���� M8��S # j?i�
�3�S.�^&7* �� �U�l! �! Z�!  M�E�0u
 9�0
 ¬	* :�� ���0��� qGb E9� �3�S 

 ��� ,����� ��� �*�* �� µ�� �\� $��&
+� �� M� �� + j� ,����`�� # �0R��
� @�5��� ���� z)} É@u�
 . 

 �! @9��� MG! @�*< U95	�� ,j?i� De��� ��� # ���&�� 6< ���� �
�* 678 �3
=0P' @-! ���e* Év�' M� ��� De��� ��� �! Y�=�� @97�* + ���� ,@9��G\� ��

0
 j���b j?i� De��� ��� @9�0
 Å�7* _��03 ,M=�0' gM� �=�' 678 MG�b /
P�03�u7 E����� DeG # �e��� �� ,��T< K+ D! @9=�0' v�' µ�� �b �T< � �����*� 

\� 678 M��< ���� �eG q�� �" 678 �3 Y�&J� �� 678 MGd ,�� �?�� Q�0J
 @9��G! 6< @��eG! M�)�&� @i �=�' MG�b /0
%?" �" (��� �� 678 MG< 

 j����� ��� ����Gd ,�+�=
� ���f3!� UG��
� �����! @�	����' ���
�0 @9= 6< ¡7�
Q	Jd� .�r�=�� ���� ,�A
 �[=G # M��G Y«�� ��� D5�=G �G! _[ + ¶���� 

 ,�=�' MG�b /0
 j?i� ����� De�� M�3 �� Y�&J� �" _���� ,%E&�� �+�" D5�=*
Ój9J �'r ht[ # ���&��� ���&�� �d . �
c�� �Y�" M	c* Q�0Jd� ����

��J����:       
����  � ����	  
�   ��  ���� � 
�������� �� ��� �����  

) Û (��7� (���� (��«�³( 
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!�*�'�� �
 |*�L� *�N # �5	ld� ��uJ ��b�P* �! �j�! � (! 
 Eb �%9J ��� M��G # ��G�� ���&3���*�'�� # ���&��  . t� ����

 �� P��* X |�l ,Çr�=�� Q�0Jd� ��� # �E�L����� ,@9��G! # ���&�� 6< 
U��0"� �+�=
� UG��
 @�m
! �" MG< @i j=* X�U���"!� (A*!� UG�Tr� /0
 j���b  

�� µ�� �!5�" j� ,@9=0' �D /0
 j9��� j?i� ����� ��� �A9[ @9��!  ���* ��
 Ô�	�� A�)��ÔA� j=7� ���=�� # P���&�� . 

 ,_[ %� z"�0C�� $�[! ��G�� �! �� Q�0Jd� ��� TÄ+ Ç«�� w	����
�� De��� ��� Á&G +< ��� M����*��P) +< ���� ,j?i� Ç���fM?��)! ��  . �=�

 _[ %� �93 M=0· v07&* E�3 ���� ,t0=7�� ���m8 w	�� z"�0C�� �$�[! �S
 Å�d�� z��E��� v0' D�! M&=�0u' # (��* +� ,j?i� De��� ��� �� h�)

f�[ .�0�'� ,@�d� �� ����� v�0�' �k3 ��l� v0�½� ���=� v07&* E�3 ��G�� v
;����h�V< ���)  . # �N~* + ��� ���� ,�7� E�3 ��0=
 /=8�� �" MG! _[ +

�f�[ ���=�� w0S .��0� U�5�	� ,����� v�0�' �� 678 �� Å�
 �" _���� : ��b
 Kj?i� ����� ��� v�0' ��� @�=0' �
 ��7* 

 678 �� j�I3 �" j����� ��� ¶�=&��® ���E� ® # Æ� ,>&�� >*�'! >&��" 
,z��� �7� ¤��L� @&* (��� Çl���� Ùh�l��� �* /0
�G��� ��� # h�	Gd�  . jB��3

�� �@�! �� (��� ������ v�0' �" D�A � 678 MG< |�l �� zE�� �7� ��L� /0
 
�c	�� (���� ,�=0' @�i �� %3 ,M�� h�) @ 678 MG! $��&
+� ��  /0
 �A"

��'�� # v0�½� .�< �'r �	7&�� �! * ���� �?=08 v0P' �" ����� ��� �! ����=
i �� + �! ,��*�*� M=0' ��� µ��@ $��&
+� �� ®���8 ���&G @� ����� # 

 ME�ul� M=?"A�®j� ,�3�S v�0CP* X MG\� i �� + ¸&��� ,M� v�' µ�� @ �� 
��� �� �\� $��&
+����� 90b h�[d� ��� v0' ( É�A" �! /0
 =0�9 ��� @

Z�'! . q	N! j� ,�l���� j����� ��� 678 �A�)� /0
 ��^* X 678 �� �\b�
z��� �7� ��L� U�*! . M		J ¹< Kz��� �7� ��L� ¡7	�� ��~* + ,Z�P8 * ,�T�

�=l h�) @�G< @i �� Y�=�3 ,_�T ���7	&�* @-!����� ��� ��  . á�B�3 %�
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678 �� �� M=�' �! ��3�7&� j?i� ����� ��� v�0' �E�3 . 678 �� �b �Tk3
K@�=0' /0
 �U�A" ���* + ���3 ,����� ��� v0' /0
 �U�A" 

�Bb! Eb ,��T< 678 ��  M��=� j	" �u� �Ù�� P����'�\�3�� �Y���G /���Ùd��� u���u'� �\� 
�� �� �! �� �5�� _��b ,��'�� Q��
 /0
 j��A �G��� Q��
 �! /0
 ��" (�

 �G��� # @�=0�É�A"��'�� # @�=0� �! /0
  . � ���8 �! �� ��d� # � jb
 ��d� @�Pl �=3 �
��� ��� M�� v	J Tk3 K+ D! ��GN @�=0· �
� �" �b �T<

0� ��b Y�~�0� Y� v	* X� ,/9&G�� M8��" q	N! �" D�A � 678 MGd g��GN �=
· v0½� /0
 MG! q	«3 ,j?i� ����� ��� v0É�A" ���� ,��'�� # v0½� /0
 

M�0
 %�O&�� ��� v0½� .�*! z��� �7� ��L� /0
 j��A ����� v0' �< ,��T<. 
�G��� # >�Gl���� /8��� h�l< /0
 q���� �" �*�� ��� �! Eb  �� �5�� |�l ,

 ,�*A�� @�8�l ���E&J+ �m��	�� @�8)l ��� Q	Jd� \5�� �" D�A � MG! 678
 £�L \5�� �" D�A E3 K��Gl���� @�8�L Q	Jd� ��9* X MG! ���e8 ���3

@���)! ®UE&l �*9��� # ��G3 t��  ® @��
 �7	* 9�7� �< {l ��«b U�	J! 
,Y��d� >*%� (��� �� �< K@�l���! £�L Q	Jd� v0' �
 j3`&* ���3 

 �	��� X7�� DeG j�E�&� 5@&��)����� (! ( �! ��� ��b ,tl����� jb �u�
 �`I�� X7�� z)l 5�J # ��9&*)��G�� (!(J , �! �*A� z)l qGb h��

��Gl��K 
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P_ E����� ht[ jb �� ¤��=�� gM0�J! 6< q�	�� :����� u_ E��b P�
I�� P��CÞ«�� .
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É_u�J ÉD�J�  :��8��.) Á&�� ( 
�* �! Ei�! g>��7� ���8 �_ E�J �E0b �! ¬7* ����  ,���7�� U��
 htc�� ��

�e�0R� ���
 ���* �! E9�GN�. 
� "(�) ��� Y" : >� (��� ��8�+� ��� ,hE��� ¤£�0uR _ E������0��Ú��� u2m�t 

9"�3 � t0* (��� /0
d� 9uOmJ� ��0* (��� uj�Jd�) ".��	�� 2&3 ( 
�=3 ,5�� Eb _E��� ¢7� # >*�`0�� >� $%&'� µ��� £�� �< @9�7� Y" 

 �%
! >� � ���=� 6< �c* j� ,;=3 htc�� ��8�� ���=� 6< �c* + _E���
 wlS �k3 gM0�J!�"Q�"d� "Y"" :P_ E���� :M0�J! 6< q�	�� /0
! �u�" E��� ,

¡7� Y"Q5&���  wlS w&�3 ,_�T $%' �*�'�� "$5c��� :"� ��3�
9�� E�J�..T ����=� j�7) (! U7�3� �U�*�� Ú�0P7�� uq E�J # ��) $5c���.( 

�%
! 6< q�	�� j�J! �� ���* _E��� �\�3 . 
 �! ��� _�T w	J @9�7� �5�� �"� "jS!P7��  Euv  �%��PJ P�7P	��)z�A���� ..( (!

 M0�J! >� � ���=� /0
 Y��3 _ E���� �! ,M0�J! 6< htc�� /0
! >� � ���=�
�%
! 6< . 

 �E0b jE7&J� �! �7� ,¶���� �r�=�� ����)_ E����( /0
d� �� MG�� # w�T ,
678 �� Y" |�l ,/0
d� 6< j�Jd� �� ���� ,j�Jd� 6< :� �9�0 ��� �Ã�m�R�!��

 ���OP� �Á�� '�!��� ���l�A �_u��T �� 7�� �Å �pd��� � ���
 ����� ��ph�� �9 �u� �Á�� '�! � 
�� ���J ��! �Y�	u����� @¤�u��7 Gpd��  @¤��� U
�&�� � . # �)�* � �+5�! �� 678 �bT �=3

Å�d� /0
 �)�8 :�� h�[d� ��bT ¼ ,�07�� . �
�� (��� w�8�&�� w�} ,��	�3
 6< htc�� /0
! >� � 6< �c* _ E���� �< ���" �*��� �! ,�� ¶���� �r�=��
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�  Y�&7�� ME�07&� M07�� ,h�L� 
�E&Ð� # ����� �U��
 .�� �! Eb �'r �	7&�� Å�d� �o� �� Á�CP* 678 

_��b ,�+	) Y�O&8 :�� @EL��*��� �k3  # � A��=�� ¡7� Y%' �u� �B�� 
�7�	m��D=&G�� Á��� w�R �� ��G�G��  ����L�� ���� ��� AÊ< �*�* + M���� ,

B��*� h�L� D�
� ��N�5*��� �� M	5�� a U�*! ���\�3 ,���0b ��G�� �o� # �� ��
�0�`��� j���� . � j�� /0O&8� A�3 jb �� ��G�G�� ��m��� Ì0C&8 ��7��

�E�" �T ��GÜ� ÇE�§� De��� ��� 2	I* ���
 ,ßS� �' �� . X �T< ����
 �� q	�* (��� ��Gl���� hE��� PDeG ÇE�§� Ç�G�� De��� ��� /0
 ��*

�� ����� # ��G���L� �?��`�� �j���� 9	5�� Z�'! �9) ��� ,�9) �� ��G�G
�E�" �! �V� �T Ç�G�� De��� ���* �! j�O&��� �E3 ,�0�`��� . De��� �<

 @9��� �� Á��� ,��0� Çl���� h��� Ùh��`�� M��=� ���&* (��� �� (�E���
Å�d� ���=&J� # w	�&8 :�� Y	§b �G!. 

 

$Yè≈tG tΒ ö/ä3©9 ö/ä3Ïϑ≈ yè÷Ρ L{ uρ ∩⊂⊆∪ 
������� �	
: 

#��9H�:@�7���� P��  ..j�"� ,Ùhc��� j��� t�� :j��� Û' . #�"�	I�� :"
P@�7���� : Me�� �� M� �l�� + É�� ��� ,t
���� ¤Y��® A��� + |�l h���� £�0b

�!��� �A��� j� ,Me�� �� M�®j��� /0
 �=* � P�«b!�  .j�"� :��� P@�7���� ,�S' j
PD7Gd�� :j�"� ,@�`��� �=	��� j��� t�� ,�0e��� 5�¤½� Pz��T : /0
 PD7Gd� v�0mP*
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UE�7�G �@�P8 X �=	��� @�`�� zA��G� �<� ,É@�7�G t93 ¤j��� zA��G� �Tk3 ,�N%«�� ��� .
)Q�"d�( 

������ : 9*! ,;=3 @�&7��� ��� ����� DeG �! �� 678 �� >� �=� j� ,�c	��
9&l��� ��L M��< Á&F a 678 �� �5�� |�l ,U�*! @��7Gd �3G MG< . �=�

 zG���L� z)} @&9* + MG! 6< (A�� De��� �� Y«�� ��� Q��� 678 �� M	G
�*! Çl���� X7�� DeG # j� ,;=3 (A�� X7�� DeG # . /0
 �r�=�� �Bb� �=�

�� Y=3 ,M=l vl (T jb hm
k� >��~�� /S�!� ,Û' j�c� ������ �
 678�uD�P� O�E����� uju?��0u� Îv�l  @u9u���� ��! tu3���) z*�����:¯é ..( Y���! # (!

 �! D%��� j�0" ��Gkb ,Y�~��� ��7�m&�* + �*�0�� ���\�* �*�0� vl >��~��
zG���l �! ��9�� ���7� Q�7[ ."� ���� B|l �� ,M«*Al! # ��d� ��� /0
 

Ãm7�� M	�0R U	0b q=J -d ���§� q0'A �!��� �< Y=3) . ,D%��� Q&b ,@0��
@?9	�� t=J j�3 Q� .( Y"�� : qF 907) �" 678 �� �d uzG���L� ��Ö��

@�&*
�.�  

 ,w�O3 ��0� D%��� �E�* + Çl���� @�07&�� �k3 ,��T<U�*! zG���O0� j� .
 ���8 Y%`�� �k3 ,zG���L� D7o� U�eG �� j7) �" U�*! (A�� X7�� #�

uzG���L� Pç&�� ���* E��� ,��G�� . Q�	L� q�&G! �� ������ �! UE?�A �B�3! ¬G<
U
�) uzG���L� ���� j�&=� ;=3 Y%`��� .��b �� ���" w?�
 6<  �eG� ���� 

��«b ç&��� ,�0�0" Q�	L� j7)� ,��	b ����L� �m�� ��`S ��G�� �m� j7) .

�) ����L� z�� ��G�� 90bd ;=3 Y%R µ�� qGb ��� . M��G YL��

 ���
 �� �Gl�� U�eG D"! 678 �� �! +�03 ,�*! Çl���� De��� /0
 v	m�*
UE�� ���� x�=l h*�"d� @��iD���� jIº Eb ,U	0J h��=��� ��	0J� ,  |�l
           

�  ��� �� ���� �	
 ����� �� ���� :�� ������� ���� �� ��!" �# $ :%� ��&� �!' (#)* +" 
,-�./ $�01��23��4/ :" �$�01��6�" 78-� %� 9-� �2)"�-� �<=� :>��8=��� '$�� ?!�@ : ,�A)

$�� .( %� ��&�1 DE��� :F�"GH�2I1� J �<1 ��� 3����* : "KL�) DA JMA KIN�7� 6ONPIQ��� .") GR=� :
GH�2I1� S4& DT/ ��# 'U�=1� ��8A( 
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 ���8 �! �*��!� ��&0Í< (��8 E��� ,90b �G��� z���N /0
 h%�&J+� �G�! �*�8
E9*�*! # 90b X7�� ���N .�� ,@9"�=l �*�'�� ��m7* h+~� �! _[ + ��

@9&�I� + ,h"�S!� h�0l @9&�I�UJG!  .E�=* (��� De��� ���� # 678 �� M
 ,�=3� ¬R ,�	b� �`S gM=l vl (T j�� �E�*� ,��E§� x�=l t
��* �G���

j�
� �*��. 
 

#sŒ Î* sù ÏN u™ !%y` èπ̈Β !$©Ü9 $# 3“u�ö9 ä3ø9 $# ∩⊂∈∪ 
������� �	
: 

�F��&�� :Ùh�� �@�o :��ER .phG�� Ó�%3 �@o :�¨� .Ùhtc�� �@o� :w0R� %
 {l �¤«b .
d� �@o�P�� :�@�'�8 .�5�m��� : �jb 5@¤m8 -d _�T i j�" ,���J � wu0`8 ¤�������

M�Bm`8� ��078 (! ,ht[) .Q�"d�( 
������ : /0
� �G��� # Çl���� h�l�� /0
 �'r %��A �� 678 �� D5�" �=�

 �"� z��� �7� @�«7	* �! /0
 �� ��=* + ��b Y=3 ,z��� �7� |7	�� /0
 ��"
 ��b� KMJ�"� ��G�� ��I8 x��* (��� @�e7�� Çl���� Q%=G+� ��� Â��l<

78 �� M��=* � �! Q%=G+� ��� �*��� ��b��8 + vl D%J�� �	0R �
 6
K�*! x�S� 

 678 �� Y" z*r ��
 j	" � Ó���ul��� Ó��� )�V �tu� �E�Guk�3�u���u����u�  @P� ��Tuk�3 � ..
 ��[< ��� �b� ,µ�� @9O��G� ��&`� Y&=�� �lJ 6< �*�3��� x���J �G! (!

-\c� ���0� �� Y" �" :�� ��� ���R 6< :�Ó���ul��� Ó��� )�V �tu� �E�Guk�3� ��0&�J� ,
 M��=� j	" �� _�T 6< �[! Eb ,Q��L� �� �*���� ¤���u)����� P�P) ��8 �D ��*� 

P7�	 &�8¤��3uA����� �9� .. 678 �� �B�l �=3 ��� �! gQ�l �08 Q�l 6< @973��J (!
Z^��� �5�m�� D�* ]\�J ���&&�� Q��L� ��� �7� MG! .. �5�m�� �D�*� g��� 2&3 (!

��0) @��E
! �=�=l @��0
 �c��&J Z^���. 
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�G��� Q��
 �
 �� �� |*�L� �! U�� �� �� 2�8� �=�  �d ,���=�� �
 + 
 ¼ ��b jIO�J Y" |�l ,����8 Y����J Q��7�� ��� �! �� �b�* 678 ��

�&`� ]\&J -! 678 �� >� �=3 ���=�� �! ,Z^��� ��m�� ]\&J ¼ ��b . �! q	«3
 (��� Q��7�� 6< Éz��[< z�A���� �� ��R� Z^��� ��m��� �3A����� ��)����

J �b�G��� # ����� BjO� . Q�l 93A� ¼ ,��� �b�7� �+�! q7"� j7����
 �7�,Q�l #� �*9��� �b 2&3 ��� �	0R� D%J��. 
�! �T< G^&
� ��� z*�� Â�O&8 �
 ��'�� Y�=�3 -< �A
< ����E0� v���� �"� 

v0o! �� �� ��m�� Z^��� /0
 D���� (��� ]\�J �7� ��"� ��G!� ,Q��7�� (! D�* 

���=�� (��� �� D�* jI��� ,�'d� (���� ª0	* M�3 Q��7�� M8��T. 
 ��� �! �*�� ,�c8 ,UJJ! 6< Q��
 �G���. 
 

tΠ öθtƒ ã� ©.x‹ tG tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# $tΒ 4©të y™ ∩⊂∉∪ 
������: (! # _�T D���� �b�&* h��� M�E
! Y�=*� U�AG: �@�� Pq073 ��b �@��� X 

73!j ��b. �� �7�	o ��G�� MG! �T< Z!� YÝ� M&f5�J µ�A!� �! Q=7�� ,_[�� Y" 

# M��G: �� 073q ��b jIL ,��b ��� X !j73 ��b X jIº ��b. �"� @J� �� 

678 �� ��� wG§� �� ��m��� ��G�G��. ,(��
� ��� # �G��� �� + ���* ���� 

>l Z�* �	"
 M0E
g ��f�J qGb �! ���l. %«E3 >l jc�* w�o # �O&�+� 

Y�=* # M��G: �� X !5��� :"� # w70�� � 0c3q, E��l� 2��* ��R Y�=*: �� X 
!��� :"� # w70�� O���q �z�%7 j�3!. ��T< �k3 ��G�� �b�&* UE&l M�E
! 

�=���� ��
 ��9y ���&��� ��?9���. Y�=* �T< jc3 �U��O&�: ¬&�� X jE
! � w5	J 

,t0c3 Y�=*� �T< 2Í: �� q�
� (A�9) ��� tlÍ ^b!. �=� @J� �� 678 

�� ��� ��m��� ��G�G�� Y=3 �/�7�J �� ¤��� Gu�� P��b���&�* �D ��*�.. (! ���
 ��I* 

���=�� t?9��� >� D%J�� ������ D�* 2&3 ��� �b�&�J jb ��G< ,M�E
! Z�*� \�5D 
M���
 ��I� �=3� Mb�0�� �W D%J��. ��� �! ��I&8 ��l �*�3��� >b�c��� 
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�*��� ��Gb ��T~* ���� �* MG%
< ��7È �*���� �U�*�[ Z�T! D� 2&3 ��� �! ��� 

j'A M&�� v0R!� M�0
 M�� �93 ��r. + _[ @-! ��Gb ����=* # @9��G! @�� 

��7�" # @����: �� X 7PGuA D%J�� X u�&ï D���� # �8��� ,���� j� 5�b ¡b�G 

�0�· # ����[ ���. 
w�T �E
 � ��� 6< ��� �)l D*! ,M&3%' zh�3 M?=0� �
�E� �� �	b 

9?J�� �*��� ��Gb $�[! U	�G �� å! ��� �E
� t�� �� E9�
 ,�*! T< ��Gb 

��E&�* 6< $�[! z%?
 ��� �9[!��. �� �b ���0½� @07* @��J¤! �e3 h+~� 

MG! @9����J ���b< US' �=	o @����=&� ��0	=��. E���� @� MG���º ��l M�0� 

@0�� tc	l �b �U�	
 # t��� �b� hJ�� Ã*�" MG�5�� # ����[ ���. h�3 

,@B0J� ��\3 �E
 � h+~� hJ���� ��3k� YÐ� ,M� ���'\&3 �0",�% M�5�=3 �E
 M��< 

�'!� MN5�º. E���� @� # _�T T< h) @0�� �'r �� j?��! ,>E0��� ¼ h) |�N 

,����� {l ��l �7	J @9�� �U�l�� �7� �'��. ��� w?�
 ��=�� �! h+~� @90b 

��Gb �U��	
 Ã*�=� # ,t��� j7�� �� 678 A��! �! �B=0* h+~� hJ���� ,UJ�A 

E0�3 h) �l! h+~� >E0��� j?��d� w0o �E
 �� hJ���� ��3k� YÐ� M� 

M�5�"� ,M��< E3 ����V ���'\&* # jb ��� {l ��0S� 6< �'r �0Ð� # ��� 

�*�ld�. �7�� j�0" ��)�' �� ,M�0� ���"� E�3 @9���: @&*!�! � ���=� D���� �� 

YT �G�<� # �0� K�E
 �b D���PG # Ï%� ,µ�0�� M���� j5�3 ��0
 D���� h+~� 

��	7�� �*��� Gb�� U��' ,�?�� E0�3 /8! �l!@� G��! �! 2��G M� ,YÐ� {l 

�0S� ��� �*�ld�! �3 �70� (��� vL �� D����! Y=3 @�P�«b! ÑhbT: + �	R /0
 

� ,����=8 ���� ��0
 �! Z�G �� Y�~��� �
 _�T ��� �=* M�0
 ,D�0�� �E
 D! 

KG��r E��O3 �0
! ���� � ���
A M"5�S h+~� ,��	7�� Z^G�� G��r ,M8�A7� 

����73 ���7� ��*�[. �Tk3 �b �E
 � �" @9��b! D���� @�5�"� M��< G�7�!� 

,M�
 �=3 ,QS! @-d 5vl! ��0§� # ��S ,�0Ð� vO&�G� �� �! ,��'~G �d 

h�rG ����G ���� � ��0y� >���n �� ���� M� �. ���=3: �=� ,�q"�S ���� 

j� �� j�	J ���V� ��� K�7�� j�� �� v*�o Ì0C&0� �� ��� (�½� K���i�� 
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����c&3 X� ����* � j�	��� 6< ,_�T ���=3 ��5E0� Y\�G �E
 �. ��7)�3 M��< 

�"� 5¡�G� ���� �� ,���
 ��EB0�3 �0)��� ���"�: ��! ,>��~�� �q*!� � ���=� 

D���� �� (�½� X� �)�G _��< +< Â�O&�� MG\c�. Y=3 @i �E
: ��&
! � ,jIl 

�J\&�� � ,@��S! ¬��� X _0�! �U��' ,�'r j� Pq�b �U�m�� _���. �< h+~� 

D�" �b Y�J��� � ,@9���P* �� t`	�* ¸ +< �! D�b! �*��� �b �J(� ,@9���* 

5�3!�0@9 /0
 @��R. ���=3: �=� �E93 _G! �q	S! E�3 ,q073 ¹< _�\�G j� �� 

j�	J ���V� ��� K�7�� G �u[�\3 ,M��< Gd + /��G �ES�� �7�� ���.  
�b h�r h+~� hJ���� �� Q�"! �E
 � M?"�S!� ,M3�7�� �b� /0
 @0
 

�3�7�� _0&� �	�i� �Ð�� 7����� :�� qGb �&E&8 � @��J! ,�=*�7�� ��b� ��Gb 

��0�7* >E0��� �=&l� h��AV��. ��b�&3 �E
 � @��� ,��`�� q"���R�� ���
 

q	0R� M�0
 ,�"��� @03 �m&�* �! @9	�� ,MG�0� ¹<� �[! ���� ��lG ,Dc�� �b� 

�I=* �! >E0��� ���?' ��b�7� ���l ��lG Dc�� ���I� ,D%J�� �Tk3 @&�b 

���*�8 ���V< ,�7�� ��	�T3 ��b�&[�� # _08 ,Q�L� ���O�� @���G\� # j�	J 

��. 3���@u9 ��&��� � I" �E
 �, ��)�C3 �� ,���
 X� ��7)�* 6< ,@���� j� 

��9)�8 @90b 6< Dc��. G^�� ä*�&�� MG! X �7* @9�� ��l �l!, j� ���9cP&J� 

��7 # _08 �b�7��.  
��� � ��b~* �� 678 M��=� �/�7�J �� ¤��� Gu�� P��b���&�* �D ��*�.. (! �B���J ��G�� 

�f��* E�3 M&���" ���* �� YE
!. �"���� �! ��OI�� @9��G! � ��!� _08 

z��I&G+� z�"�&��� %3 �� @-! ��^&
� z�O�&�� z"�I��� :�� ��Gb 

*-�Ee7&� �� j	" ,��0�f� ���"� # @9��G! �U����: �&�� 5�b ��«b! ���O�8 S%'<� 

{l ���G D���� �«b! U���N!  
,��T< M��=3 678 ��D ��* P��b���&�* ¤��� Gu�� �� /�7�J� ¬7* �! jb ��G< Y�=* �f��*: ¬&�� 

X j73! � ,q073 �! ¬&�� q�
� (A�9). 
 �! �U�eG 6< ,���=�� ¬7&�3 ��� �*�� �! h��� >l Z�* � M&0E
 ���* # �G��� �� 

YE
! Y�=* ���}: ¬&�� X ,93�&"! �! Y�=* Ul�3: �=� Pq��l! 7 �S.  
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ÏNy—Ìh�ç/uρ   ÞΟŠÅspgø:$# ⎯yϑÏ9 3“t�tƒ ∩⊂∠∪ 

�	
 �������: 
��IJ�: @�O) �����: ���"�!. P@�O§��: P���� �*�c��¤� gu�5)\&�� bsj �G �E�e
 # 
���� 9�� t93 O)g@� ¤���� P�*�c�� gÚ�L� É@J� �� hÈ! @�9). )Q�"d�( 
M��" 678: �Z���*  ��Eu�� �P�*�=8: "�� ���*", A����� Q��=P&J @�O§� 6< �� ���*. 

 ���� ��� + ¬7* �! �I	�� �� (��� Q��=P8 M��< @�O§� Q��7�� 9�3, �! ������ 

%3 90'�*. ,��T< ��073 �! ���G �*�� D�9�a �'r. 
 i� (��
 ���9��: Ei5�! �! @�O§� Q��=&J 6< �� ,���* (! vO&�* �! /=0* 

,9�3 �! ����~�� �03 ���* �&	��. _�T MGd �b �� Y�� �! Z�* ��OI�� @�9) 

:�� �b ����� -��*. ,%b j� Gb�� ���* @9&�) # ��G � ���* ���3��� 

UE�O). ���� ¬7* �! j7��� �l���� �b (�P* �*�3��� UE�O) (�P*� >��~�� ���). 
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 �	�� S.?7-�9 �Q �7.Q E:  

“We hold the Cur’an to be as surely Mahomet’s word, as the Mahometans 
hold it to be the word of God.” 

��t7C S.?7�: 
 “What we have, though possibly created by himself, is still his own.” 

NW�� �	t7�  : 
“We may upon the strongest presumption affirm that every verse in the Qur’an 
is genuine and unaltered composition of Muhammad himself". 
 (Life Of Muhammed: by Sir William Muir p. 562-563) 

!�"T� ����H"� -��� �Q �9�nD�.9 �s�n .F - : 
“Slight clerical errors there may have been, but the Koran of Othman 
contains none but genuine elements- though sometimes in a very strange order. 
All efforts of European scholars to prove the existence of later interpolations in 
the Koran have failed.” 

)�	9�L7J�� ��.�."� D6�� �Z� z�: Koran( 
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i5jbj9ê  ¿Mg*ea �¿�j��[i" g'Z� �"�6� 1<� /�0 5�#Q |
��# H�"J� � I3 X^& c�� 5 :
 L µ 1�Fb0 ��[� '� G& 1��[" 'Z� 5bj9^ ®d� 5b9^ ��6 H�"J� �:��3 L&

We	z7� $� 15b9^ 7�� 5>� :$h�3 . c�� 5#
� '� k�|���� `0� <���iWe	f7jbjA� :
 5"Q" cQ ��A ��0 �D��A 1�
b#� 5�A W7w�& � cQ �	aQ�	
~#� |
w
#� ." 

 c�� 5#
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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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 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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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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  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 




	��א����א����������������������������������������א�������������������������������������������� 

 

٢٦٥

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




	��א����א����������������������������������������א�������������������������������������������� 

 

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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٢٧٥

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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٢٧٦

# 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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٢٧٧

ِ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

 

# sŒÎ) uρ â‘$ysÎ7ø9 $# ôNt�Édfß™ ∩∠∪ 
 :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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  .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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 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




	��א����א����������������������������������������א�������������������������������������������� 

 

٢٩٤

، 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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 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
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ونشر . بسطَه خالف طَواه: نشر الثوب والكتاب. أذاعه: نشر اخلرب نشرا: رتنش
 )األقرب(الزم ومتعد . حيوا: ونشر املوتى. أحياهم: اهللا املوتى

 حني -٢ حني تنشر الصحف، -١ يعين �وِإذَا الصحف نِشرت�: فقوله تعاىل
 .تة إىل احلياة حني تعاد الصحف املي-٣تفتح الصحف، 

 قد حتققت يف هذا �وِإذَا الصحف نِشرت�:  كل هذه املعاين لقوله تعاىل:التفسري
املعىن األول هو حني تنشر الصحف وتشاع، وقد حتققت هذه النبوءة . العصر

باختراع املطابع لطبع الكتب واجلرائد، وباختراع القطار الذي يوصل هذه 
فهناك جرائد يطبع منها حىت مخسة ماليني نسخة، . ء العاملأحنا إىل شىت املطبوعات

وهذا ما ورد يف هذه . كما تطبع بعض الكتب بعشرة بل عشرين مليون نسخة
 .اآلية حيث تنبأت عن طبع الكتب والصحف ونشرها يف العامل على نطاق واسع

 أيضا اليوم، واملعىن الثاين هو أن الصحف ستبسط وتفتح، وقد حتققت هذه النبوءة
حيث تقرأ الكتب يف هذا العصر بكثرة، كما أُنشئت مكتبات ضخمة يرتادها 

. كما يستعري أعضاؤها الكتب ليطالعوها يف بيوم. الناس ملطالعة الكتب واجلرائد
باختصار قد فُتحت الكتب وبسطت بدل أن تظل مغلقة، وصار للعلم رواج يف 

 . كل أحناء العامل
 النبوءة من حيث إن علماء اآلثار قد نقّبوا عن مكتبات ضخمة وقد حتققت هذه

 & Assyria احلجارةاملنقوشة على " نبوخذ نصر"قدمية، فقد عثروا مثال على مكتبة 

Babylon Uncovered, by: W.H. Boulton 
html.assyria_babylon/3-issue/9-vol/magazine/com.biblemagazine.www(، 

فال يزال علماء اآلثار ينقّبون عن الكتب املنسية .  وهكذا قد أحيوا الصحف امليتة
كما أم ينقبون عن آثار فرعون موسى . املتروكة عمليا ويعرضوا على الناس

وغرافية قد اندرست دمية اليت تسمى اهلريملصريني القكانت لغة ا.  ويدرسوا�
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متاما، ولكن علماء اآلثار قد أنفذوا أعمارهم يف فك رموزها ومتكنوا من قراءا 
 بألفي سنة وما حدث قبله بثالثة آالف �وأخربوا ما حدث مثالً قبل موسى 

 ) Encyclopeadia Britanica Vol. 8 : Hieroglyphic Writing. (سنة
الصحف امليتة تعاد إىل احلياة ثانية يف هذا العصر وتتحقق النبوءة باختصار، إن 

�تِشرن فحِإذَا الصا�وجلي . 
 

# sŒÎ) uρ â !$uΚ¡¡9$# ôMsÜÏ± ä. ∩⊇⊄∪ 
 :شرح الكلمات

كشط اجلُلَّ عن الفرس . رفَع شيئًا عن شيء قد غشاه، وحنَّاه: كَشطَ: كُشطت
نزع جلده، وال يقال : كشط البعري. شفه عنهقلَعه ونزعه وك: والغطاَء عن الشيء

، ألن العرب ال تقول للبعري إال كشطته أو )كما يقال سلخ الشاة(سلَخ البعري 
حني ينـزع جلد :  يعين�وِإذَا السماُء كُِشطَت�فقوله تعاىل ). األقرب(جلّدته 

 . السماء أو يزال غطاء السماء
وِإذَا السماُء �لوم السماوية الروحانية، فقوله تعاىل قد يراد بالسماء الع: التفسري
يعين انكشاف العلوم السماوية يف ذلك العصر، أي يف ذلك العصر �كُِشطَت 

تكون العلوم الروحانية مغطاة خمفية حتت أنواع احلجب، فيبعث اهللا تعاىل شخصا 
كنونة، ويبين من عنده، يكشف تلك العلوم الروحانية، ويظهر أسرار القرآن امل

 .غوامض علم احلديث
أي أن علم الفَلك واهليئة .. واملعىن الثاين لكشط السماء هو نزع جلد السماء

أي تتكلم .. أنت تقشر الشعرة: يف لغتنا أيضا يقال. سوف يتطور بشكل هائل
وبالفعل نرى يف هذا العصر أن علم احلياة والفَلك قد تطور . بكالم عميٍق دقيٍق

كما تطورت يف هذه الفترة الوجيزة علوم خلق الكون . فوق تصور األولنيتطورا ي
وسعته وسري النجوم واألجرام الفلكية وغريها تطورا غري عادي مل حيدث يف 

فما كان بوسع املهندسني وعلماء الرياضيات قبل قرن أو . عشرات القرون املاضية
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٢٩٩

 روا أن هذا التطور سيقعيف املاضي كان . ذه السرعةقرن ونصف من الزمان ليقد
عندهم منظار ال يتعدى قُطره قدما ونصف قدم، أما اليوم فقد اخترعوا يف أمريكا 

يقال . وكلما كان املنظار أكرب قطرا ازدادت كفاءته وقدرته. منظارا قُطره مئة قدم
وليس صعبا تقدير عدد السنوات . إن تكلفة صنع هذا املنظار تبلغ مئة مليون دوالر

يت استغرقها صنع هذا املنظار وعدد العلماء املتخصصني من شىت ااالت الذين ال
 يقدر .لقد تطور علم الفَلك باختراع هذا املنظار بشكل مدهش. مجعوهم من العامل

 إم يقولون إن الضوء .علماء الفَلك واهليئة املسافةَ بني جنم وآخر بسرعة الضوء
ولو ضربنا هذا العدد .  ألف ميل يف ثانيٍة واحدةننيمئة ألف وستة ومثايقطع مسافة 

 عرفنا ٦٠ عرفنا املسافة اليت يقطعها الضوء يف دقيقة واحدة، مث ضربناه يف ٦٠يف 
 عرفنا املسافة اليت ٢٤املسافة اليت يقطعها الضوء يف ساعة واحدة، مث ضربناه يف 

ة اليت يقطعها الضوء  عرفنا املساف٣٦٠يقطعها الضوء يف يوم واحد، مث ضربناه يف 
فلو أراد العلماء بيان املسافة بني جنم وآخر، فال يقولون إا كذا  .يف سنة واحدة

بعشرين سنة ضوئية أو  من األميال، بل يقولون إن هذا النجم يبعد عن اآلخر مثالً
أي لو ضربنا هذه السنوات يف ما يوجد يف السنة الضوئية من .. ألف سنة ضوئية

 . املسافة بني النجمنيمسافة عرفنا 
باختصار، إن اختراع هذه املناظري قد أدى إىل تطور علم سري النجوم، كما أدى 

دع العصور السابقة جانبا، فحىت . إىل ثورة كبرية يف العلوم السابقة عن سعة الكون
ما قبل احلرب العاملية السابقة كان العلماء يظنون أن سعة الكون هي ألفان من 

. وئية، ولكن عند اية احلرب أعلنوا أن سعته اثنا عشر ألف سنة ضوئيةالسنني الض
وما يبينونه على وجه التقدير . أما اليوم فيقولون إم عاجزون عن تقدير سعته كليةً

أما اآلن وأنا أراجع هذه . هو ستة وثالثون ألف أو أربعون ألف سنة ضوئية
تقع أبعد من هذه املسافة  شفوا جنومااملالحظات التفسريية فقد أعلنوا أم قد اكت

 .أيضا
مث إم نتيجة احلسابات اجلديدة قد تقدموا يف حبوثهم حىت ادعوا أم قد اكتشفوا 

. مركز الكون كله الذي تبدو فيه هذه األجرام من مشس وقمر وجنوم كذرة صغرية
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يك، ويف يقولون هناك عالَم فوق هذا العامل، مث عامل ثالث، فرابع وهكذا دوال
األخري هناك مركز عظيم هائل هلذا الكون تدور حوله كل هذه الكواكب والنجوم 

وقد غرهم حبثهم هذا أن زعموا أم قد اكتشفوا سر . والشمس والقمر وغريها
األلوهية، إذ يزعمون أن هذا املركز هو اإلله، ويتحكم يف هذا الكون كله من ذلك 

 .املركز
لقد اخترعوا أجهزة .  عن خلق الكون بشكل جذريوكذلك قد تغريت نظريتهم

تساعدهم على حتليل األضواء النابعة من النجوم املختلفة، فيعرفون بذلك املواد 
ذلك ألن الضوء الصادر من أي جنم حيمل معه أطياف املعادن . املوجودة فيها

ضواء يف املاضي كان الناس يظنون أن كل األ. واملواد اليت ركّب منها ذلك النجم
من نوع واحد، ولكن العلماء قد علموا اآلن أن ضوء كل جنم خمتلف عن ضوء 
اآلخر بسبب اختالف أطيافه، فلو فُحص الضوء الصادر من البالتينيوم علم أنه 

الراديوم، علم أنه صادر   البالتينيوم، ولو فُحص الضوء النابع من معدنصادر من
ونتيجة هلذا التقدم .  عن معدنه ومادتهفبفحص الضوء وحده خيربون. من الراديوم

العلمي قام العلماء بتحليل ضوء الشمس وأخربوا عن العناصر املوجودة فيها، 
باختصار . وقاموا بتحليل ضوء املريخ وأخربوا عما يوجد فيه من عناصر ومعادن

 .لقد وقعت تطورات ثورية مذهلة يف جمال علم الفَلك
هي " دارون"كانت نظرية . ق اإلسالم هناك اكتشاف آخر يشهد على صدمث

 ألف سنة، ٤٨السائدة يف أوروبا كلها يف املاضي، لكنهم قالوا اآلن إن عمر الدنيا 
 ألف سنة ٤٨ وعند انتهاء ،وأن الشمس كلما اقتربت من مركزها ازدادت حرارةً

. ستشتد حرارا جدا حىت تذيب كل الكواكب اليت تدور حوهلا مبا فيها األرض
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نفس ما ورد يف احلديث أن الشمس ستقترب من األرض جدا عند يوم وهذا 
 �.القيامة حىت تدمر حرارا األرض

باختصار، لقد نزع جلد السماء نتيجة الثورة اليت حصلت يف علم اهليئة والفَلك، 
 .حيث تطور هذا العلم تطورا هائال غري مسبوق

ن الناس سينـزعون جلد أي أ.. واملعىن الثالث من كشط السماء كشط علومها
وبالفعل ترى أم قد . الدين، مبعىن أم سيفحصونه فحصا كأمنا ينـزعون جلده

كما قام أتباع كل دين بتحليل . قاموا يف هذا العصر ببحوث دينية غري مسبوقة
خذوا مثال التوراة؛ فإن العلماء املسيحيني أنفسهم قد . دينهم إىل أبعد احلدود

ا نزعوا جلدها، فأثبتوا مثالً أن القول الفالين ليس من كالم فحصوها فحصا كأمن
، وأن الكلمة الفالنية من اللغة الفالنية، � بل هو من كالم هارون �موسى 

وأن الناس املعاصرين ملوسى مل يكونوا يتكلمون بتلك اللغة، فثبت أن تلك الكلمة 
ث قد بينوا حقيقة كل لقد قاموا بتحليلها حبي. قد أضيفت إىل التوراة فيما بعد

اهلندوسي فإن العلماء اهلندوس أنفسهم قد قاموا " الفيدا"أما كتاب . كلمة فيها
ببحوث كبرية حوله، وأثبتوا أن كيت وكيت من اللغات قد أُدخلت فيه، وأن تلك 

كما قاموا بتحليالت . اللغات كانت شائعة يف كذا وكذا من الفترات الزمنية
وإذا كان مثة كتاب جنا من . وترتيبه وكأمنا نزعوا جلده" داالفي"مذهلة عن تاريخ 

كانت هناك نبوءة . املوت نتيجة هذا الكشط والشق فإمنا هو القرآن الكرمي وحده
قرآنية أن علوم السماء سوف يتم كشطها ونزع جلودها وكشف أسرارها، لذلك 

 أيدي فقد جعل اهللا تعاىل حبكمته الكاملة شق الصحف األخرى وفحصها يف
األوروبيني، أما القرآن الكرمي فقد فوض اهللا تعاىل مهمة كشف غوامضه وبيان 

وِإذَا السماُء �لقد كانت نبوءة . �أسراره يف هذا العصر إىل املسيح املوعود 

           
 ِإذَا :يقُولُ � اللَِّه رسولَ سِمعت: قَالَ � اللَِّه رسوِل صاِحب الِْمقْداد ثَناحد:  نص احلديث �

." الشمس فَتصهرهم ...اثْنيِن أَو ِميٍل ِقيد تكُونَ حتى الِْعباِد ِمن الشمس أُدِنيت الِْقيامِة يوم كَانَ
 )الترمذي، كتاب صفة القيامة(
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تكرمي الصحف �كُِشطَت ِردستنطبق على الصحف كلها، ولكن اهللا تعاىل مل ي 
الء اجلزارين ليقوموا بشقّها وسلخها، أما القرآن األخرى، فجعل أمرها يف أيدي هؤ

الكرمي فأراد اهللا تعظيمه، فلم جيعله تعاىل يف أيدي هؤالء األغيار، بل جعله يف يد 
 .أحد عباده املصطَفني ليكشف غموضه ويبني أسراره للعامل

 

# sŒÎ) uρ ãΛÅspgø: $# ôNt�Ïièß™ ∩⊇⊂∪ 
 : شرح الكلمات

رتعواحلر: س ر النارسعجهما: بمها وأشعلَهما وهياألقرب. (أوقد ( 
ومن معاين . وتسعري النار إشارة إىل شدا". النار"من معاين اجلحيم : التفسري

تسعري النار كثرة أهل النار لكثرة ارتكاب الذنوب يف ذلك الزمن؛ ذلك ألن نزول 
 إن جهنم الضيف يف بيت يستلزم إشعال النار فيه إعدادا لطعامه وضيافته، وحيث

دار ضيافة ألهلها فإم حني يدخلون فيها بكثرة، فال بد من أن تشعل فيها النار 
 .لضيافتهم

 أن اهللا تعاىل سيبعث نبيا من عنده �وِإذَا الْجِحيم سعرت�ومن معاين قوله تعاىل 
 فيشتد غضب اهللا على الناس ملعارضتهم إياه، وذلك لقوله تعاىل ،يف ذلك الزمن

�والًوسثَ رعبى نتح ذِِّبنيعا ما كُنأي أننا ال نعذّب الناس ).. ١٦:اإلسراء(�م
فهذه اآلية إشارة لطيفة إىل بعثة مأمور . حىت نتم احلجة عليهم ببعثة رسول إليهم

من عند اهللا يف ذلك الزمن، ألن بعثة املأمور الرباين إذا كانت تفتح أبواب الرمحة 
 . تفتح أبواب العذاب للكافرين أيضاللمؤمنني، فإا
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به: أزلفَه: أُزلفتاألقرب. (قر ( 
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٣٠٣

، ذلك �وِإذَا الْجِحيم سعرت�تذكر هذه اآلية نتيجة طبيعية لقوله تعاىل : التفسري
ن اهللا تعاىل، فيدخلون يف أن اجلنة تقرب من الناس عند كثرة الذنوب والغفلة ع

إن دخول اجلنة ال يكون سهال يف الزمن الذي . اجلنة جبهود قليلة وتضحيات يسرية
تكثر فيه اخلريات كما يكون يف الزمن الذي ينتشر فيه اإلحلاد والالدينية، ألن املرء 

 .يفوز برضا اهللا عندها بقليل من التوجه إليه تعاىل
يات اليت تقدم يف ذلك العصر لدخول اجلنة ستكون ومن معاين هذه اآلية أن التضح

أخف وأسهلَ نسبيا، حيث يؤجل اجلهاد القتايل عندها، فال يطالَب الناس بالتضحية 
بنفوسهم بل من خالل التضحية بأمواهلم أو أوقام أو مشاعرهم وأحاسيسهم 

ن اجلنة حتت ظالل كان املؤمنون يف العهد األول لإلسالم يعلَّمون أ. يدخلون اجلنة
السيوف، أما اليوم فقد أُجلَ اجلهاد بالسيف حبكمٍة من اهللا، فال يعاين املؤمنون تلك 
املشاق اليت كانوا يتكبدوا يف املاضي، بل ميكن أن ينال املرء اجلنة بالتضحية باملال 

  . بدون اجلهاد بالسيف
ا للذين يبايعون على يد ومن مفاهيم هذه اآلية أن دخول اجلنة يصبح أسهل نسبي

فمثالً إن النور . وا زمن إمامهم الرباينلرباين باملقارنة مع الذين مل يدركاملأمور ا
الذي مل يكن حيظى به الناس قبل قرن من الزمان إال ببقائهم طوال العمر يف صحبة 

 املوعود العلماء الربانيني يتولد يف قلوبنا اآلن بسماع بعض املعارف اليت بينها املسيح
 �مث مىت تيسرت هلم رؤية هذه اآليات واملعجزات اليت رأيناها على يده . �

مث مىت تيسرت هلم اإلهلامات املتجددة اليت تزيدنا ! واليت رأينا ا وجه اهللا تعاىل؟
اليوم إميانا على إميان؟ فثبت أن دخول اجلنة أصبح أسهل لنا من السابقني نتيجة 

وهذه هي عالمة زمن املأمور .  يف هذا العصر وبيعتنا على يدهبعثة املأمور الرباين
  .الرباين، حيث تقرب اجلنة من الناس يف وقته
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٣٠٤

ôMuΗÍ> tã Ó§ø�tΡ !$̈Β ôN u� |Øômr& ∩⊇∈∪ 
خيرب اهللا تعاىل هنا أن قدره اخلاص سيظهر يف تلك األيام وستظهر نتائج : التفسري

زمن العادي يحاسب الناس على الصعيد أي أنه يف ال.. أعمال الناس بشكل خاص
الفردي، أما يف زمن األنبياء فيحاسبون على صعيد األمة، كما هو ظاهر من قوله 

واحملاسبة على صعيد األمة تكون . �وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسوالً�تعاىل 
 تتم مع الفرد على عسرية جدا، ألن احملاسبة الفردية ال تكون بادية للجميع، إذ

وهذه . انفراد، أما احملاسبة على صعيد األمة فرياها اجلميع، إذ تتعلق باألمة كلها
احملاسبة على صعيد األمة قد أخذت يف الظهور اآلن من خالل الزالزل واحلروب 

خيرب اهللا تعاىل يف القرآن أن األرض ستزلزل زلزاال شديدا حىت . اليت تقع بكثرة
أي ماذا حصل ذه األرض إذ حيلّ ا ).. ٤:الزلزلة(؟ �ما هلا�: يقول اإلنسان

عذاب بعد عذاب ودمار بعد دمار؟ وبالفعل جند إحساسا عاما عند الناس أن هذه 
اآلفات ليست إال عذابا سلَّطه اهللا على أهل األرض، وهو الذي يحِدث ثورة يف 

 .العامل من خالل هذه الزالزل واحلروب واألوبئة
ا، فهذه اآلية نبوءة بأنه سيأيت يوم تظهر فيه نتائج هذه احلروب والزالزل على  إذً

 .صعيد األمم، وسيظهر قدر اهللا تعاىل يف الدنيا ظهورا خاصا
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. استخفى: خنس بني أصحابهو. تأخر وانقبض: مجع اخلانِس، وخنس عنه: اخلُنس
 )األقرب. (أساءه: وخنس القولَ

الصبيةُ؛ اَألمةُ : واجلاريةُ. أي الساري..  مجع اجلاريِة، وهي مؤنث اجلاري:اجلَواِر
وميكن أن تعين اجلواري ). األقرب(الشمس؛ السفينةُ؛ احليةُ : واجلاريةُ). املنجد(

 .أناسا ميضون قُدما
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٣٠٥

 )األقرب. (انس وهو الظيب يدخل يف ِكناسهمجع الك: الكُنس
 أم ميشون -١: لقد قدم اهللا تعاىل هنا كشهادة قوما ذوي خصال ثالث: التفسري
وهؤالء القوم هم املسلمون .  أم خيتفون-٣ أم ينحرفون ويتأخرون، -٢قُدما، 

ي قُدما يف هذا العصر؛ إذ توجد فيهم هذه اخلصال الثالث املدمرة لألمم؛ وهي املض
لقد بين اهللا . بتهور دون تفكري، والفرار عند اخلطر، واجللوس يف البيوت عاطلني

 أن اإلنسان سريى نتائج أعماله �عِلمت نفْس ما أَحضرت�تعاىل من قبلُ يف قوله 
حتما، أما اآلن فذكر عيوب املسلمني يف هذا العصر وهي أم سيسلكون مسلكا 

ن من املعركة خوفًا من احلضارة الغربية، وسيقدمون اإلسالم بقشره خاطئا، ويفرو
دون لبه تاركني العقل واملنطق، ومن ناحية أخرى لن توجد فيهم تضحية روحانية، 
بل خيتفون قابعني يف بيوم، ولن يتصدوا لعدوهم الروحاين غري مبالني مبا حيلّ 

 .لب أعداؤهباإلسالم من مصائب، ولذلك سيضعف اإلسالم ويغ
 ومن تدبر يف حالة املسلمني يف هذا العصر قليال وجدهم هكذا متاما، ووجد هذه 

 املسلمني قد أصبحوا من الُخنس، أعين معظمف. السورة تتحدث عن هذا العصر
منحرفني عن الصراط املستقيم بعيدين عن احلق، مبعىن أم أخذوا يعملون كما 

لقد . ون هذا األسلوب خدمة لألمة والوطنيعمل أهل الكفر، ومع ذلك يعترب
اختذوا منهج األوروبيني وسلوكهم وفلسفتهم واعتربوه عني الصواب، واعتربوا 

إم مسلمون باالسم فقط، وقد اعتربوا اتباع احلضارة الغربية . خالفه خسرانا وتبابا
د لقد ساءت األحوال اآلن لدرجة أن ترى شخصني يعيشان بأسلوب واح. إسالما

: ومع ذلك يسمى أحدمها مسيحيا واآلخر مسلما، والباحث احملقق يقول يف ذهول
 أم  معا؟ وبالرغم منيقة العيش الواحدة مسيحيةً وإسالميةكيف ميكن أن تسمى طر

قد احنرفوا عن اإلسالم يف الواقع إال أم سائرون على طريقه يف الظاهر، ويسمون 
 من جهة هم من جهة، ويظهرون رغبتهم فيفكأم يتركون اإلسال.. مسلمني

واحلق أن محاسهم هذا ليس إال تقليدا فارغًا . أخرى، ويزعمون أم يتبعون منهجه
وثرثرة لسان، إذ يدعون اإلسالم بلسام، وخيتفون يف بيوم عند العمل دون أن 

ون أم لقد تركوا تعاليم اإلسالم، مث يدع. يقدموا يف سبيل اإلسالم أي تضحية
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٣٠٦

يرفعون اهلتافات عاليةً لتأييد اإلسالم وعند العمل يهربون من تقدمي . يتبعونه
ولو أم ضحوا تضحية صادقة كما يفعل األوروبيون رغم ما . التضحية احلقيقية

ولكنهم . أصام من احنطاط وضعف، الستردوا من جمدهم الدنيوي الغابر كثريا
قيقي خمتفني يف مغارام، فيسلب العدو متاع يصبحون من الكنس عند العمل احل

دع أوروبا جانبا، فإن املسلمني رغم كثرم ال يقفون بشجاعة يف . اإلسالم حبرية
وجه بعض شعوب اهلند الضعيفة احلقرية رغم قلّتها، وليس ذلك إال خلوفهم من 

العدو، ويف املثابرة على التضحية الدائمة الثابتة، فيفرون مدبرين عند أول هتاف 
  .كل مرة تكسب املعركة شعوب هي أقل منهم قوة ولكنها أكثر منهم تنظيما

 
 

È≅ø‹©9$# uρ # sŒÎ) }§ yèó¡ tã ∩⊇∇∪ Ëxö6÷Á9 $#uρ # sŒ Î) }§¤� uΖs? ∩⊇∪ 
 : شرح الكلمات

ال :عسعس يلُلعسعس :األقرب. (مضى، وأظلم( 
إىل رئته:تنفّس أدخلَ النفَس  .الصبح وتنفّس :األقرب (تبلّج ..(وأنار أي أشرق. 

لقد رسم اهللا تعاىل يف اآليات السابقة حالة املسلمني التعيسة يف هذا : التفسري
الزمن، اليت توحي بأن ال مصري هلم إال اهلالك، أما اآلن فيطمئن أهل اإلسالم وخيرب 

ة، أن هذه الظلمة لن تدوم، بل يشهد اهللا بالليل الذي قد ولّى واقترب من النهاي
إن ذهاب الليل وانبالج . أي أشرق وظهر.. كما يشهد بالصبح الذي قد تنفس

الصبح دليل على انقضاء فترة االحنطاط وبداية فترة جديدة من االزدهار، وهذا ما 
فاهللا تعاىل يعلن أنه لن يسكت على فترة احنطاط اإلسالم . تشري إليه هذه اآليات

ابا، فيطْلع جنم الصبح من عنده تعاىل، هذه، بل سيهيئ إلزالة ضعف اإلسالم أسب
. أي سيبعث مصلح الزمان وإمامه الذي يظهر ظهور جنم الصبح عند انتهاء كل ليلة

 عند اشتداد الظلمة وقنوط الناس، فإن هذا -ولو باهتة-إذا ظهرت آثار النور 
ه ماء باستمرار املشهد مياثل إنسانا ميتا يف الظاهر حيا يف احلقيقة، فإذا رش يف وجه
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٣٠٧

والصبِح �تنفس تنفسا ضعيفا بعد جهود استغرقت ساعة أو يزيد، فيقول اهللا تعاىل 
فَّسنالظالم يومئذ حىت يقول كل إنسان.. �ِإذَا ت قد مات : أي سوف يشتد

اإلسالم ومل يبق فيه أثر للحياة؛ فبعضهم سيتركون اإلسالم باعتباره ميتا، وبعضهم 
كاء عليه، وبعضهم سيظلون يف عملهم ويرشون املاء على وجه يأخذون يف الب

هذا ما . اإلسالم فيتنفس نفسا ضعيفا، فيقول اجلميع ها قد عاد اإلسالم للحياة
أي أننا نقدم الصبح كشهادة عندما .. �والصبِح ِإذَا تنفَّس�يشري اهللا إليه بقوله 

 . يتنفّس بظهور بعض الناس
الصبح"ا أن قوهلم  كما سبق أن بين أي أشرق وأنار، وهذا " تنفس ،يعين تبلَّج

املفهوم كان بيانه بأساليب أخرى ممكنا، ولكن اهللا تعاىل قد اختار هنا لبيانه 
كلمات تشري إىل القنوط الذي سيسود الناس، وأخرب أن ازدهار اإلسالم سيعترب 

م سيأيت يف اية املطاف، ضربا من احملال يف ذلك الوقت، ولكن هذا الليل املظل
فيتنفس الصبح بصعوبة، فترتفع ِهمم املسلمني، فيوقنون يف قلوم أن اإلسالم 

 .سيغلب حتما، وأن خدامه سينتصرون يقينا
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 )األقرب. (عظُم عنده وارتفع وصار ذا منـزلة:  مكُن فالن عند السلطان:مكٍني
هذه األمور اليت فصلَتها هذه اآليات ِمن رقي اإلسالم، مث ضعِفه، مث إن : التفسري

 ا شخص مل يقع أمامه شيء منها بعد غلبِته ثانية يف الزمن األخري، عندما خياطَب
كيف يقال لنا أن دين اإلسالم سيؤول إىل : ؤالت ثالثة أوهلاتنشأ يف قلبه تسا

 ا لرقيه يف أي مكان وال بقعة، وال نرى الناسالضعف واالحنطاط وحنن ال نرى أثر
 قد دخلوا فيه بكثرة بعد، فماذا تعين من اإلخبار عن ضعفه؟
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٣٠٨

هل : الميةلو سئل املسلمون الذين رأوا ازدهار اإلسالم واحلكومات اإلس:  وثانيها
لكم من زوال، لقالوا كال، مستحيل، فمن ذا الذي يقدر على كسر شوكة 
اإلسالم؟ فمثالً مىت كان لألمويني والعباسيني أن يتصوروا أن النصارى الذين 
يعيشون حتت حكمهم سيصبحون غالبني عليهم يف يوم من األيام، وسينالون من 

هذا يعين أن .  صرخ مجيعهم معاالقوة حبيث إم لن يبالوا بصوت املسلمني وإن
غلبة اإلسالم كما بدت مستحيلةً عند القوم يف بداية اإلسالم، كذلك كان من 

 .احملال أن يصدقوا يف أيام ازدهاره أنه سيصاب بالضعف واالحنطاط
كان ضعفه شديدا ، و أُصيب اإلسالم بالضعف فعالً كما هو احلال اآلنلو: وثالثها

ا اآلن للمسلمني إنه سيصبح غالبا ثانيةً فلن يصدقوا ذلك، حبيث إننا مهما قلن
ويقولون كيف ميكن أن يزدهر املسلمون بعد هذا االحنطاط الشديد؟ الواقع أن 
اليقني بغلبة اإلسالم ثانية إمنا يتولد يف قلب املرء اليوم بتصديق املسيح املوعود 

د أن املسلمني  فال سبيل لذلك، ومن أجل ذلك جن�، أما بدون تصديقه �
اآلخرين كلما سعوا لغلبتهم متنوا مصاحلة املسيحيني أو تشكيل حكومة بالتعاون مع 
اهلندوس، وليس ذلك إال ألن من احملال أن يتصوروا أن املسيحية ستؤول غدا إىل ما 
آل إليه اإلسالم اليوم، وأن النصارى سيصبحون بال حول وال قوة أمامهم كما هو 

ن هذا الربنامج هو برنامج مجاعتنا فقط، ألننا رأينا آيات اهللا تتحقق إ. حاهلم اليوم
قوي ا بإله حيأمام أعيننا، وألننا قد آمن. 

. باختصار، مل تكن أي من هذه األمور أو املراحل لتخطر ببال الناس قبل ميعادها
 عندما نزلت هذه السورة كان رقي اإلسالم ضربا من اخليال، مث ملا جاءت فترة

 إن رقيه قيلمث ملا أُصيب اإلسالم بالضعف اليوم، . ازدهاره كان ختيلُ احنطاطه حماالً
وحيث إن كل نبوءة من هذه النبوءات الثالث هي مما ال ميكن . من املستحيالت

أي ستكشف .. �ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي�للناس أن يوقنوا به، فلذلك قال اهللا تعاىل 
اليوم تنظرون إىل رسولنا .  يتحقق ما يقول لكم رسولنا الكرمي هذالكم األيام كيف

بازدراء واحتقار، ولكننا خنربكم كنبوءة أوىل أن الناس سيصدقون أن هذا الرسول 
إا نبوءة تتعلق باملستقبل القريب، وإذا حتققت كان هناك أمل يف . رسول كرمي
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ري معزز يف أعينكم، وتظنون أنه إن رسولنا غ. حتقق النبوءات األخرى بعيدة املدى
حتت رمحتكم، ولكنكم سترون عن قريب بأعينكم أنه رسول كرمي، وإذا حتقق 
ذلك احملال يف الظاهر، فال بد أن تتحقق األنباء األخرى اليت تظنوا مستحيلة 

 . الوقوع
 يعين أن �ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي�لقد اعترض البعض هنا قائالً إن قوله تعاىل 

هذا االعتراض راجع إىل عدم فهم أساليب . القرآن كالم بشر وليس كالم اهللا
نرى ما إذا : أوهلما: الواقع أنه عندما يأتينا شخص خبرب نفحصه بطريقني. الكالم

أننا ال تم بالكلمات، بل تم : كان ما يقوله صحيحا لفظًا أم ال؟ وثانيهما
ن قد أداها بشكل صحيح أم ال؟ وهذان أمران بفحوى الرسالة ونرى ما إذا كا

فمثال أتاك شخص وأخربك أن فالنا قال له أنك . خمتلفان، وبينهما بون شاسع
فقد تعرف سلفًا أنك قد منحت الوظيفة، ولكنك ال تعرف . أُعطيت وظيفةَ كذا

أتعلم ما هي كلمات القرار بالضبط؟ : بالضبط كلمات القرار ذا الشأن، فتسأله
وقد ال تعرف عن هذا اخلرب شيئا، . و كان على علم ا أخربك، وإال اعتذر إليكفل

أصحيح ما تقوله؟ فال تم يف هذه احلالة بكلمات اخلرب بقدر : فتقول هلذا الشخص
واآلن تعالوا نتدبر . فهاتان حالتان خمتلفتان نواجههما دائما. ما تم بصحة فحواه

ِإنه �طالبة العدو اليت أُجيب عليها يف قوله تعاىل يف هذه اآليات لنعرف ما هي م
آهللا تعاىل : والتدبر القليل يكشف لنا أن العدو ال يسأل هنا. �لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي

 بل كان يسأل ؟�وِإذَا النجوم انكَدرت� أو �ِإذَا الشمس كُورت�هو الذي قال 
لُ � فالواقع أن قوله تعاىل .بالكلمات وقائلها  مهتٍممىت يتحقق هذا اخلرب غريلَقَو هِإن

ال .  جاء تأكيدا لفحوى ما قيل يف هذه السورة، ال تأكيدا لكلماا�رسوٍل كَِرٍمي
شك أن العدو يناقش كلمات الرسالة أحيانا، ولكن عند احلديث عن األنباء ال 

ومل يكن الكافرون يعترضون . قهاتناقَش كلماا، وإمنا يكون السؤال عن موعد حتقُّ
هنا على كلمات هذا اخلرب، أهي كلمات اهللا أم كلمات حممد، إمنا اعتراضهم على 

أي قد وصلتكم .. �ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي�فحوى اخلرب، فرد اهللا عليهم بقوله 
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٣١٠

ا على هذه الرسالة عن طريق رسول معزز، والرسول املعزز ال يكذب أبدا، فكونو
 . يقني بصحة فحوى رسالته، إذ سيتحقق حتما ما قيل لكم
، ذلك ألنه �رسوٍل كَِرٍمي�واملالحظ أن اهللا تعاىل مل يقل هنا رسول أمني، بل قال 

 يف معرض احلديث عن ضبط كلمات )١٠٨:الشعراء(�رسولٌ أَِمني�قال تعاىل 
الرسالة بشكل صحيح، ها بنصها، أما عند احلديث عن نقل فحوى الوحي وحفِظ

، ألن الرسول إمنا يستحق اإلعزاز والتكرمي إذا نقل � كرٍميرسوٍل� فقال تعاىل
فمثالً لو أمر سيد . فال إكرام لهالرسالة بشكل سليم، أما إذا أخطأ يف تبليغ فحواها 

:  أن يبلّغ فالنا حبضوره غدا يف املكان الفالين، فذهب وقال للمرسل إليهخادمه
سيدي إنه لن يستطيع احلضور، فال شك أن مثل هذا اخلادم سيسقط يف عني يقول 

والكافر ال يهتم . سيده، فالرسول يستحق التكرمي إذا نقل الرسالة بشكل سليم
بكلمات الرسالة بقدر ما يهتم بفحواها ومعناها، ولذلك من مهمات الرسول أن 

 يبينها فيخاف أن يسيء يبني للناس املفهوم الصحيح لكلمات الوحي، أما إذا مل
فالسؤال هنا ليس عن كلمات الوحي األصلية، بل عن مفهومه . الناس فهم الوحي

إن رسولنا هذا كرمي، وقد نقل لكم الرسالة : الصحيح، ولذلك قال اهللا تعاىل
بشكل سليم متاما، ولو مل يكن مؤهالً لنقلها بشكل صحيح ملا لقي هذا التكرمي 

، ليس احلديث هنا عن كلمات القرآن وحدها، بل عن باختصار. اخلاص منا
 .شرحها وبياا أيضا

 هو �رسوٍل كرٍمي�أذكر هنا أمرا ذوقيا، وهو أن املفسرين قالوا إن املراد من 
وقد ضعف اهللا تعاىل قوهلم بطريق غريب يسر ). روح املعاين، والكشاف(جربيل 
، فكلما �إال على النيب ) ل كرميرسو(ذلك أن املسلمني ال يطلقون كلمة . القلب

 فورا، وال يفهم منه إال النيب �انتقل ذهنه إىل النيب ) رسول كرمي(قرأ مسلم كلمة 
� . 

مث جيب أن نعرف أن شرح الوحي ليس من مسؤولية جربيل، وإمنا عليه نقل الوحي 
لقال اهللا لو كان احلديث هنا عن صحة كلمات الوحي فقط، . بكلماته الواضحة

، ألن نقل الكلمات بنصها وفصها يدل على أمانة �رسولٌ أَِمني�اىل هنا تع
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٣١١

 على اإلكرام للداللة �رسوٍل كرٍمي�قال هنا   قدالرسول، ولكن اهللا تعاىل
والرسول إمنا تظهر عزته وكرامته إذا نقل الرسالة للناس مع شرحها . واإلعزاز

ترون أن هذا الرسول سيصبح معززا إذًا فاهللا تعاىل قد قال هنا للكفار س. السليم
أما اليوم فترونه . مكرما ذا فهم وحكمة، كما سترون أنه سينال القوة يوما ما

وهذا . ضعيفا، وال ترون أي دليل على صدقه، ولكنا خنربكم أنه سينال قوة عظيمة
 . ما حدث بالضبط

لوه، مث أتى عليه ذلك  يوم حاصره فيه الكافرون يف بيته ليقت�لقد أتى على النيب 
 يبعث �اليوم الذي نال فيه القوة العظيمة بعد صلح احلديبية مباشرة، حىت بدأ 

وكان هؤالء امللوك يتحريون . الرسائل إىل امللوك الكبار يدعوهم فيها إىل اإلسالم
من هذا األمر جدا، إذ كانوا يقولون ما هذا االنقالب العجيب الذي حصل وحنن 

ن إنسانا عربيا أميا ال قيمة له يف أعني الناس قد نال هذه القوة ل أفهل يعق! ؟ننظر
 األوضاع قد تغريت اليوم إن ؟حىت بدأ خياطبنا ويدعونا إىل الدخول يف اإلسالم
 يرموا يف سلة املهمالت غريمث كثريا، حيث يتلقى امللوك رسائل الناس فيقرءوا 

فكان األمر على عكس ذلك؛ إذ كان هناك مبالني مبعرفة صاحبها، أما يف املاضي 
لذلك جند . ملوك جبابرة عظام، وما كان لإلنسان العادي أن جيرؤ على مراسلتهم

 استشاط غضبا واعتربها إساءة له وعبر عن غيظه �أن كسرى ملا قرأ رسالة النيب 
م اليو).  إىل امللوك�ذكر خروج رسل رسول اهللا : الطربي، اجلزء الثالث(الشديد 

ال نستطيع تقدير خطورة مراسلة أولئك امللوك، ألن الزمن قد تغري، إذ ميكن لكل 
كان من ) العاملية الثانية(واحد مراسلةَ امللوك إذا شاء، بل حىت قبل هذه احلرب 

كانت مراسلة .  أي شخص هتلر، أو موسوليين أو روزفلتالسهل أن يراسل
الواقع أن . قاء النفس يف التهلكةشخص عادي للملوك يف ذلك العصر مبثابة إل

كان املولوي حممد حسني : اإلنسان يغتر كثريا لعدم معرفة حقيقة األمور، فمثال
البطالوي يتفاخر بأنه يراسل احلاكم اإلجنليزي للهند، فريد على رسائله، فكان 

أي مفخرة يف ذلك؟ ألنه لو بعث :  يقول تعليقًا على ذلك�املسيح املوعود 
إن اإلجنليز خياِطبون . سي الطرق رسالة إىل هذا احلاكم لرد على رسالتهأحد كنا
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أي سيدي العزيز، فيظن ) DEAR SIR(اجلميع يف رسائلهم بكلمات حمددة مثل 
القارئ أن احلاكم يعظّمه، مع أا كلمات عادية يستخدموا لكل من هب ودب، 

 يف رسالته بالسيد ولكن املولوي حممد حسني يتفاخر أن حاكم اهلند خياطبه
فلو راسلوا أحد . واحلق أنه ليس عند اإلجنليز كلمات أخرى للخطاب!! العزيز

أيها : أيها السيد العزيز، ولو راسلوا حاكم حمافظة خلاطبوه: الكناسني خلاطبوه
رأيت ذات مرة أحد اإلخوة . السيد العزيز، ولكن الناس يغترون ا ويتفاخرون

هل مسعتين أكذب ولو مرة؟ وكان : صاحبه وهو يقول لهاألمحديني يف نقاش مع 
 � تعِقلُونَفَقَد لَِبثْت ِفيكُم عمرا ِمن قَبِلِه أَفَالَ�يستدل على صدقه بقول اهللا تعاىل 

مع أنه ال حيق لكل من هب ودب االستدالل ذه اآلية على كونه ). ١٧:يونس(
إن هذه .  بارزة بني القوم وأعلن دعواهصادق القول، إمنا يصح ذلك ملن له مكانة

وباملثل إذا . اآلية دليل على صدق من صار حمطّ أنظار الناس، ولكنها ال تنفع غريه
أجاب اليوم أحد من كبار القوم على رسالة إليك، فليس فيه أي مفخرة لك، ومن 

 امللوك �أجل ذلك تأخذ بعض املسلمني حريةٌ حني يقرأون عن مراسلة النيب 
ما الغرابة يف ذلك؟ إم ال يدرون أنه كان يف مراسلة امللوك يف ذلك : قولونوي

أما . العصر خطر كبري، إذ كانوا يف بعض األحيان يقتلون صاحب الرسالة سخطًا
 . ذات أمهية- ولو كل يوم -اليوم فقد تغري الوضع متاما، إذ مل تعد مراسلة املِلِك 

، فهل اعتربوها أمرا �امللوك على رسائل النيب مث علينا أن نرى كيف كان رد فعل 
 ملا � يتضح من التاريخ أن رسالة النيب ؟عاديا، أم كان هلا وقع ملفت للنظر

دعا أبا سفيان ووجه إليه عدة أسئلة، وملا انتهى حواره مع أيب سفيان وصلت قيصر 
ِلك بين إنه خيافه م! ةَ ابِن أيب كَبشلقد أِمر أمر: قال هذا ألصحابه بصورة عفوية

أي أن أمر ).. البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي(األصفر 
 وقد - لقيصر �كذلك إن قول النيب . حممد قد تفاقم، حىت إن ملك الروم خيافه

 قد �، يدل أنه "أَسِلم، وإال فإن عليك إمثَ اَألريسيني: "-جاء جبيوشه إىل الشام 
ىل املسلمني، أو يأمر بقتله ليه رغم علمه أنه قد يزحف جبيشه إلة إبعث هذه الرسا
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إن أسلمتم :  بذلك مطلقًا، وقال هلؤالء امللوك العظام علنا�مع ذلك مل يأبه . �
 . فأنفسكم تنفعون، وإن كفرمت يب فسوف متثُلون أمام اهللا جمرمني

 حممد باحتقار، وسترون إنكم تنظرون اليوم إىل: إذًا يقول اهللا تعاىل هنا للكافرين
عن قريب كيف ينال القوة والعظمة اخلارقتني حىت إن امللوك اجلبابرة يرتعدون 

 . خوفًا منه
، فقد بين فيه ميزة أخرى، ذلك أن الناس �ِعند ِذي الْعرِش مِكٍني�أما قوله تعاىل 

وق الضعفاء، إذا نالوا القوة أمهلوا أحكام الدين عادة، وإذا نالوا القوة غصبوا حق
 .  لن يكون هكذا، بل هو عند ذي العرش مكني رغم قوته�ولكنه 

الواقع أن أهل مكة كانت تنتام شبهات كاليت تنتاب أهل أوروبا اليوم بأن حممدا 
إذا كنت تريد املال مجعنا :  مرة�إمنا يريد امللك واحلكم، ولذلك جندهم قالوا له 

عرب، وإذا كنت تريد السيادة اخترناك ملكًا لك من الثروة ما ال ميلكه أحد من ال
قولُ عتبة بن ربيعة يف : السرية البن هشام، اجلزء األول(علينا، بشرط أن ال تتعرض آلهلتنا 

 ال يديل ذه األنباء إال حبا للحكم �كانوا يظنون أنه . )�أمر رسول اهللا 
ه لن حيكم مبا حيلو له، ال شك أنه سيصبح مِلكًا، ولكن: والسيادة، فريد اهللا عليهم

ومثل هذا اإلنسان ال يقال عنه أنه كان يرغب يف . بل سيزيده ملكه تقوى وورعا
باختصار، خيرب اهللا . السيادة، بل يقال أن اهللا تعاىل هو الذي نصبه يف هذا املقام

تعاىل هنا أننا عندما نعطي امللك حملمد رسول اهللا، فسيكون متواضعا للناس عطوفا 
وكأنه تعاىل يقول إن . فقراء خادما خللق اهللا ومؤديا حقوق اهللا وحقوق العبادبال

 فأضاف اهللا. وحجا وغريها من الصاحلات صالةً وصوما وصدقةً �املُلك سيزيده 
ذلك .  لبيان هذا األمر اهلام�ِذي قُوٍة� إىل قوله �ِعند ِذي الْعرِش مِكٍني� تعاىل

 وجانب شر، وجانب اخلري أن ذا القوة يصبح غالبا على ألن القوة فيها جانب خري
اآلخرين، وجانب الشر فيه أنه إذا نال القدرة جتاسر على هضم حقوق اآلخرين، 

فلن جتعله . ولكن اهللا تعاىل خيرب الكافرين هنا أنكم لن تروا يف رسولنا جانب الشر
ده خريا، وبالتايل إن ملكه سيزي. قوته مغرورا، بل ستجعله عند ذي العرش مكينا

.. إن تقدمه يف الدين والورع والتقوى وأدائه حلقوق الناس. يزداد قربا من اهللا تعاىل
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سيكون دليال أن ملكه ليس مبلٍك مادي، وأن حكمه ليس مما يبعده عن دين اهللا 
 . تعاىل، بل يزيده تقوى وقداسة وعرفانا

 فقوله تعاىل:  أيضا ذكر أمرين خمتلفينوهنا. �مطَاٍع ثَم أَِمٍني�مث يقول اهللا تعاىل 
.  أمينا مطاعادلّ أن كل الناس سيضطرون لإلذعان له، غري أنه سيكوني �مطاٍع�

 بالكرب والزهو، ظنا منه أنه قادر على أن -أحيانا-من أصبح مطاعا يصاب ذلك أن 
 ولكن اهللا يبني ، أن يفتح فاه ضده أو ضد قراراتهيفعل ما يشاء، وليس بوسع أحد

هنا أنه حني يضع رقاب الناس وشرفهم وماهلم يف يد هذا الرسول فسريون أنه 
فهو بأداء حقوق اهللا تعاىل كاملة سيكون . سيؤدي لكل ذي حق حقه بأمانة

 .  وبأداء حقوق العباد يكون أمينا�ِعند ِذي الْعرِش مِكٍني�مصداقا لقوله تعاىل 
قد رسم اهللا تعاىل أخالق احلاكم املثايل مبا ال نظري له يف هذه الكلمات األربع 

إنه . حيث أخرب أن هذا الرسول سيصبح مِلكًا، ولكنه يكون خاضعا مللكوت اهللا
أي أنه .. سيصري حاكما على الناس، ولكنه سيؤدي حقوق اجلميع بكامل إنصاف

هللا عندما  سيكون مطيعا هللا تعاىل حني ينال املقدرة، ويكون مشفقا على خلق ا�
كرمي، ذي قوة، عند ذي العرش، : باختصار، إن كلمات. يكون العباد حتت رمحته

 . �كلها صفات لرسول اهللا .. مكني، مطاع، أمني
 نال من العز ما مل يتيسر لغريه من �وهناك مفهوم آخر هلذه اآليات، وهو أن النيب 

ما كان عند ك. ملوك الدنيا، وأصبح ذا قوة حبيث أطاح بعروش قيصر وكسرى
ذي العرش مكينا من حيث إن كل من أراد إهانته قد أهني وال يزال يهان حىت 

 عندما أُطيح بعروش امللوك اآلخرين كلهم قد محى  إنهمث إنه مطاع من حيث. اليوم
مث إنه أمني من . اهللا عرشه مرة أخرى ببعثة مأمور من عنده تعاىل يف هذا الزمن

 بتبليغه للناس ال يزال حمفوظا بنصه وفصه حىت �ف حيث إن كالم اهللا الذي كُلِّ
وهذا دليل عظيم على قوته . اليوم، كما ال يزال يهيئ اهللا األسباب حلفظه روحانيا

  القدسية، وإال فكيف حصل هذا كله؟ �
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ن، لذلك قال اهللا عند مساع مثل هذه األنباء يرمي الناس صاحبها باجلنو: التفسري
أي ال تظنوا أنه .. � بعد ذكر أخالق النيب �وما صاِحبكُم ِبمجنوٍن�تعاىل 

جمنون، إذ إنه ليس غريبا عنكم، بل هو صاحبكم الذي عاش بينكم، وقد شهدمت 
عظيم صالحه ورجاحة عقله وإصابة رأيه، فكيف تعدونه جمنونا؟ فإن املرء يصاب 

جائية أو مبرض، ولكن رسولنا قد عاش بينكم وتعرفونه جيدا باجلنون إما لصدمة ف
 وتعلمون أنه مل يصب بأي صدمة وال مرض، فكيف ترمونه باجلنون؟

ِمن كمال إعجاز القرآن الكرمي أنه يسوق أدلة صدقه يف كلمة واحدة أحيانا، وهنا 
، حيث نبه �صاِحبكُم�: ةزدحض مة اجلنون بكلمة واحدة وجيأيضا قد 

الكافرين بأن حممدا كان صاحبكم، أي كنتم تعتربونه صديقا ومستشارا وأمينا، 
فكيف أصيب باجلنون فجأة؟ وكيف حيق لكم اامه باجلنون بعد دعواه؟ وكيف 
تغري رأيكم فجأة وقد كنتم تعتربونه سيدا لكم من قبل، معترفني بزعامته ورجاحة 

 عقله وزيادة فراسته؟ 
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 :شرح الكلمات

واألفُق املبني ناحية ). األقرب(مجع اآلفاق، وهي النواحي : اُألفُق واُألفْق: األفق
 �.املشرق ألن الشمس تطلع منها

 )املفردات. (أي ما هو عليه ببخيل: وما هو على الغيب بضنني
بعد الرد على مة اجلنون بين اهللا هنا أن عهد نبوة حممد رسول اهللا ممتد : التفسري

 إنه ملزم بسبب .لفترة طويلة، فاحلري به أن يديل باألنباء املتعلقة ذه الفترة الطويلة
           

 ألن ،املشرق بلِق من الشمس مبطلع: أي ،املبني باألفق: للشوكاين" فتح القدير"ورد يف تفسري  �
 ) املترجم." (األشياء ىرت جهته من ألن ،مبني فهو منه تطلع الشمس كانت إذا األفق هذا
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٣١٦

دعواه بإلقاء الضوء على أمور ستقع زمن بعثته ولكنكم تستبعدوا باعتبارها 
لة الظاهر املكشوف نـزكالغيب لكم، ولكنه مبإن ذلك الزمن هو . خالف العقل

بالنسبة له، وهو مبثابة األفُق املبني لسمائه، فرياه عيانا، واعلموا أن األخبار اليت 
ويستفاد معىن املشرق من حيث إن األفُق يطلق على . يتحدث عنها تتعلق باملشرق

س كل أفق كل جهة بعيدة تترآى فيها السماء واألرض كأما تلتقيان، ولكن لي
ع منها مبينا أي أفقًا يكشف األشياء ويظهرها، إمنا األفق املبني جهةُ املشرق اليت تطل

ليست إشارة إىل الزمن البعيد فحسب، ) األفق املبني(ة فعبار. الشمس وتبدد الظلمة
 .بل خترب أيضا أن ظهور هذه األنباء سيكون من قبل الشرق

شك أن األخبار اليت يديل ا رسولنا أمامكم تبدو ال : مث يقول اهللا تعاىل للكافرين
وما هو علَى الْغيِب �غريبة لكم، ومع ذلك ال حيق لكم أن تتهموه باجلنون، ألنه 

أي أنه ليس ببخيل عن الغيب، مبعىن أنه مل خيربكم خبرب واحد عن الغيب .. �ِبضِنٍني
ألنباء اهلامة، وقد حتقق العديد حىت تتهموه باجلنون، بل قد أدىل أمامكم بكثري من ا

لو أن حممدا اكتفى بقوله آِمنوا يب ألن هذا األمر سيقع بعد ثالثة عشر قرنا، . منها
لَحق لكم أن تتهموه باجلنون، ولكنكم ال تستطيعون ذلك اآلن، ألنه ليس خبيال 

غيب اليت قد إنه ليس أول نبأ أخربكم به، بل قد أدىل بكثري من أنباء ال. بأنباء الغيب
حتققت، فيمكن أن تعرفوا قياسا عليها أن هذه النبوءة أيضا ستتحقق يف يوم من 

 . األيام، وال حيق لكم اامه باجلنون
إننا، حنن املسلمني األمحديني، حني جنادل املدعني الكاذبني الذين خرجوا يف هذا 

أال تؤمنون بنبوءة : نما هي أنباؤكم اليت حتققت إىل اآلن، يقولو: العصر ونقول هلم
مؤسس مجاعتكم بأن مجاعته ستصبح غالبة بعد ثالثة قرون؟ فما دمتم تؤمنون بنبوءة 

لو كانت : ستتحقق بعد ثالثة قرون، فلماذا ال تصدقون ما نتنبأ به؟ فنرد على هؤالء
هذه النبوءة الوحيدة ملؤسس اجلماعة فال شك أنه ليس يف ذلك أي دليل قطعي على 

 أنه قد تنبأ بكثري من النبوءات األخرى اليت قد �ن الدليل على صدقه صدقه، ولك
حتققت، وقياسا عليها ميكن القول إن نبوءاته عن غلبة مجاعته أيضا ستتحقق يوما ما، 
أما أنتم فلم تتحقق من أنبائكم أي نبوءة، وأن كل أنبائكم تتعلق باملستقبل ومل 
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بوة من هؤالء يركز على شيء واحد، وهو وبالفعل فكل واحد ممن ادعى الن. تتحقق
ولكن هذا املدعي ال يفكر أنه . قوله إذا آمنت مبا أقول سوف ترى أن اإلسالم يزدهر

ولذلك يقول اهللا تعاىل هنا . ال ميكنك أن تؤمن بقوله بدون أن يأيت بدليل على صدقه
عرفة املدعي الصادق أن أي أن من أكرب القواعد مل.. �وما هو علَى الْغيِب ِبضِنٍني�

قد تنبأ املسيح : فمثال. بعض أنبائه تتعلق بالزمن القريب، وبعضها تتعلق بالزمن البعيد
 أن عصا روسيا ستوضع يف يده، أو أن مجاعته ستصبح غالبة يف العامل �املوعود 

 يقرأ وعندما. )٦٧ ص ٢٠تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية الد (كله خالل ثالثة قرون 
 العدو هذه األنباء يعتربها جمرد ترهات، كيف ميكن ألحد أن يصدق هذا؟ وقد رد

إنه مل يدِل . اهللا على أمثال هؤالء ذه اآلية فقال إن حممدا ليس خبيال بشأن الغيب
بنبوءة أو اثنتني تتعلقان بعصور بعيدة، بل لقد أدىل بكثري من األخبار الغيبية األخرى 

 بأن أنباءه -بعد أن رأيتم حتققها بأم أعينكم-ت فعالً، فلم ال تعترفون اليت قد حتقق
أتذكر جيدا أنه كلما جاء املسيح املوعود . األخرى ستتحقق كما حتققت األوىل

ماذا انتفعت من اآليات السابقة اليت قد حتققت :  شخص مطالبا بآية قال له�
وهذا هو األمر الذي . )٦٤٤-٦٤٣س ص امللفوظات الد اخلام(حىت أُريك آية أخرى؟ 
أي أنكم تستبعدون حتقُّق .. �وما هو علَى الْغيِب ِبضِنٍني�ينبه إليه اهللا تعاىل بقوله 

نبوءة ظهور مأمور رباين ِمن ِقبل الشرق البعيد وازدهار اإلسالم على يده، ولكن لو 
اجب أال يكون هناك أي كانت النبوءة هذه ضربا من اجلنون كما زعمتم، فكان الو

وحيث إن هناك أنباء كثرية أخرى له قد حتققت، فال بد لكم . دليل آخر على صدقه
مث إن أخالقه احلميدة ووقائع حياته السابقة أيضا . من االعتراف أنه ليس مبجنون
 .دليل آخر على أنه ليس مبجنون

 

$tΒ uρ uθèδ ÉΑöθs) Î/ 9≈sÜø‹x© 5ΟŠÅ_ §‘ ∩⊄∉∪ 
 :شرح الكلمات

 )األقرب. (رماه باحلجارة؛ قتله؛ قذَفه؛ لعنه؛ شتمه؛ هجره؛ طرده: رجمه: رجيم
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. لقد قدم اهللا هنا دليالً قويا لطيفًا مييز الصادق من الكاذب من املدعني: التفسري
. ولكن هذا الدليل دقيق ال يفهم إال إذا قدمه شخص خبري بالنقاش بطريق سليم

 يعين �وما هو ِبقَوِل شيطَاٍن رِجيٍم�طرود، وعليه فقوله تعاىل فمن معاين الرجيم امل
أي كانت هناك متان ميكن أن يوجههما .. أن القرآن ليس قول الشيطان املطرود

 التهمة األوىل أنه جمنون والعياذ باهللا، فجاء الرد عليها يف :�الكافرون إىل النيب 
 والعياذ -ية أنه شرير وعلى صلة بالشيطاناآليات السابقة، وكانت التهمة الثان

مىت تيسر علم الغيب ، إذ �وما هو علَى الْغيِب ِبضِنٍني� فرد اهللا عليها بقوله -باهللا
 الشيطانكيف يقال عمن حتققت نبوءاته أنه على صلة بالشيطان؟ بل و ؟للشيطان

مكان آخر من القرآن إذ وقد بين اهللا هذا املوضوع يف . مطرود من احلضرة اإلهلية
  الَ� وِحفْظًا ِمن كُلِّ شيطَاٍن ماِرٍد �ِإنا زينا السماَء الدنيا ِبِزينٍة الْكَواِكِب �قال 

 دحورا ولَهم عذَاب واِصب �علَى ويقْذَفُونَ ِمن كُلِّ جاِنٍب  اْأليسمعونَ ِإلَى الْمإلَِ
واملراد من ). ١١-٧:الصافات(�ن خِطف الْخطْفَةَ فَأَتبعه ِشهاب ثَاِقب م ِإالَّ�

 أن الشياطني ال يقدرون على مساع كالم �علَىاْأل  يسمعونَ ِإلَى الْمإلال�قوله 
 من ِإال�وأما قوله تعاىل . املقربني عند اهللا تعاىل فأىن هلم أن يسمعوا وحي اهللا تعاىل

فيعين أنه لو خطف أحدهم شيئًا من كالم املقربني عند اهللا تعاىل  �لْخطْفَةَخِطف ا
ولو أن املدعني . لقد صرح اهللا هنا أن الشياطني ال يعطون علم الغيب. فيدمر

وحيث إن . الكاذبني نسبوا إىل أنفسهم شيئا من معرفة الغيب لعاقبهم اهللا ودمرهم
أي أنه خيرب عن األمور الغيبية بكثرة، .. لغيبحممدا رسول اهللا ليس ببخيل بأنباء ا

فكيف يكون على صلة مع الشيطان؟ كال، بل هذا دليل على أنه مبعوث من عند اهللا 
 .تعاىل

 فقد ذكر اهللا فيه دليال ثالثًا على �وما هو ِبقَوِل شيطَاٍن رِجيٍم�أما قوله تعاىل 
املطرود، وقد نبه اهللا الكافرين هنا لقد قلت من قبل أن الرجيم يعين . �صدق نبيه 

أن هذا املدعي يف ازدهار مطّرد، مع أن من كان على صلة مع الشيطان يظل 
 مطرودا ومهانا، وال يكتب له التقدم واالزدهار، فكيف يكون حممد كاذبا؟
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 وأرى لزاما أن أذكر هنا أن بعض الناس ال يفهمون هذا الدليل فهما سليما، 
يصعب عليهم التمييز بني مدٍع صادق وكاذب؛ ذلك أن الناس عادةً فينخدعون و

 إىل كل مدٍع وإن كان كاذبا، فيعتربهم املدعي دليال - ولو بعدد قليل -ينضمون 
. انظروا، لقد كنت وحيدا، وقد صارت يل اآلن هذه اجلماعة: على صدقه قائال

حيدا، ولكن قد صار عدد كنت و": ميان عبد اهللا التيمابوري"فمثالً يقول املدعي 
 قد بلغ كذا إن عدد أتباعيويقول املدعي ميان غالم حممد . أتباعي كذا اآلن

وكذا، وهذا دليل على صدقي، ولو كنتوقد . ا ملا كتب اهللا يل هذا النجاح كاذب
واحلق أن . رأيت أن أفراد مجاعتنا أيضا يصابون بالقلق أحيانا عند مساع هذا الكالم

ل دقيق جدا، واالستدالل به خطري كخطورة املرور بالسفينة من بني هذا الدلي
 . الصخور، إذ قد ينخدع منه أحد فيدمر إميانه

والرد على هذه الشبهة هو أن هذا الدليل ال يكتمل من دون توافر شروط ثالثة؛ 
وأول . ومن دون توفرها ال يصح تقدمي هذا الدليل من قبل أي مدٍع على صدقه

ألن وط أن يكون أفراد مجاعته على مستوى عال من الطهارة والصالح، هذه الشر
انضمام حفنة من الناس إىل املدعي وتصديقهم لدعواه ال يقوم دليال على صدقه، بل 
ال بد إلثبات صدقه من أن يصل أتباعه إىل مستوى عاٍل من الورع والطهارة 

إذ . وا على صلة مع اهللا تعاىلوالصالح، ليكون هذا دليالً على أن املؤمنني به قد صار
من املمكن أن يصدق الناس أن املرء كان حسن النية وأراد الترقي يف اخلري، ولكن 
عقله فسد، فادعى ذه الدعوى، ولكن كيف ميكن أن حيدث يف حياة كل من 
ينضم إىل هذا الكذاب تغير طيب ويسري على قلبه الصالح والورع؟ فمن أدلة 

 أن يرتفع مستوى أتباعه يف الصالح والتقوى وخشية اهللا صدق املدعي الصادق
والتضحية واإليثار لبين نوع اإلنسان، حبيث إن كل من يراهم يقول تلقائيا إذا كان 

وأما إذا مل تتوفر هذه العالمة . هذا هو مستوى صالحهم، فما بالك بصالح مطاعهم
 .  مع الشيطان الرجيميف مجاعة فليس هناك دليل يقيين على أم ليسوا على صلة

واملعىن اآلخر للشيطان الرجيم هو الشيطان املرجوم أي املطرود الذليل املهان يف 
وعالمة النيب الصادق أن مجاعته تكون معززة بالقوة، أي أن أفرادها . أعني الناس
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يكونون مزودين بكفاءات التقدم والرقي، حبيث إن كل من يراهم يوقن بأن هؤالء 
 �وذلك كما قال الكافرون لصاحل . ن العامل حتما يف يوم من األيامالقوم سيغلبو

أي يا صاحل كنا نعقد ).. ٦٣:هود(�يا صاِلح قَد كُنت ِفينا مرجوا قَبلَ هذَا�
ال شك . عليك آماال كبرية، وكنا نرى أنك ستأخذ القوم إىل أوج الرقي واالزدهار

ء الرجال قبل بعثتهم، ولكن حني تقف معهم أن هذه اآلمال تعقد على مثل هؤال
مجاعة من املؤمنني بعد دعواهم فتشحن عقوهلم بنضارة وقلوم مة حبيث ال 

ولكن ليس املراد من علو اهلمة أحالم اليقظة، كما هو . يبالون بعدها بأية عوائق
ماذا : مشهور عن أحد املدعني الذي ادعى أنه سيعطَى املُلك، فقال له أحد مريديه

بل املراد من علو اهلمة أن املدعني ! لك ملْك البنجاب: أنال من هذا امللك؟ قال له
الصادقني يتبعون خططًا جتعل العامل يوقن بأن هؤالء يتخذون بالفعل أسبابا لفتح 

إذن، فثاين عالمات املدعني . العامل، ويقومون مبساٍع معقولة للغلبة على العامل
تحلى باإلقدام ال بالرجم، وأعين بالرجم الفرار، ألن من الصادقني أن مجاعتهم ت

يرجم يهرب ويفر، ولكن مجاعة املدعي الصادق ال تفر من امليدان، بل يبدو أا 
 . ستبتلع العدو

واملفهوم الثالث الكامن يف كلمة الرجيم هو أن من يرجم خيتفي هنا وهناك وال 
منني باالستعاذة والدعاء دائما حىت يتصدى لعدوه، ومن أجل ذلك أمر اهللا املؤ

 ِمن الِْجنِة �الَِّذي يوسِوس ِفي صدوِر الناِس �ينجيهم من وساوس اخلناس، وهو 
، أي أنه يلقي الشبهات يف قلوب الناس مث خيتفي؛ ومن أجل ذلك قد ذكر �والناِس

خفاَء وال تستر عندهم، بل أما مجاعة األنبياء فال . نس يف هذه السورةاهللا تعاىل اخلُ
هل عندكم من : إم يبلغون الناس أحكام اهللا بكل جالء ووضوح، ويقولون

اعتراض على هذه التعاليم؟ ولكن أتباع املدعني الكاذبني يفتقرون إىل هذه 
خذوا مثال البهائيني، فإم . الشجاعة، وحياولون دائما أال يطّلع الناس على تعاليمهم

هم دائما، مع أن الشرطي ميشي بني الناس يف زيه الرمسي وال خيتفي، يخفون مذهب
فالذين يبعثون من عند اهللا . إمنا اللص هو الذي خيتفي هنا وهناك كي ال يراه أحد

تعاىل ال يخفون شيئا مما نزل عليهم، بل يعلنون بني الناس أن هذه هي عقائدنا 




	��א����א����������������������������������������א�������������������������������������������� 

 

٣٢١

.  كان لديكم أي اعتراض، فأتوا بهوهذا ما نؤمن به وهذه أحكام شريعتنا، وإذا
ولذلك . ولكن املدعني الكاذبني خيفون مذهبهم وتعاليمهم بطريق أو بآخر دوما

أي أن القرآن ليس من الشيطان .. �وما هو ِبقَوِل شيطَاٍن رِجيٍم�يقول اهللا تعاىل 
 فَاصدع ِبما�لقد أمرناه صراحة . الرجيم، وإال حلاول حممد إخفاءه

رمؤ٩٥:احلجر(�ت( وقلنا له ،�كبر ِمن كِزلَ ِإلَيا أُنلِّغْ مب�)وما دام ). ٦٨:املائدة
حممد ال خيفي عنكم شيئا من وحيه، فكيف يكون وحيه من شيطان رجيم؟ 
ميكنكم أن تعترضوا على وحيه، وتقولوا عن تعاليمه ما شئتم، وسوف يجاب على 

ل مطاعنكم، حىت يتأكد لكم أن التعاليم احلقيقية إمنا كل اعتراض، وسوف تفَند ك
وحيث إن الوحي النازل عليه خاٍل مما يستحيل أن يعزى . �هي ما يقدمه حممد 

إىل اهللا تعاىل، أو ما يضطر إلخفائه خوفًا من مطاعن الناس، فهذا يف حد ذاته دليل 
 .أن وحيه ليس من قول شيطان رجيم

 أكرب ما مييز بني مدعي النبوة الصادق والكاذب، ألن احلق أن هذه العالمة هي من
الكاذب خيفي عادة بعض تعاليمه حتما، أما الصادق فيقول ما يقول جهارا ارا، 

كما أن اجلماعات الشيطانية تفتقر إىل الشجاعة واإلقدام، . وال يبايل بأي اعتراض
ال شك أن اهللا . هاروال تكون عندها من اخلطط العملية ما يرجى به التقدم واالزد

تعاىل يهيئ األسباب غري العادية الزدهار مجاعته، ولكن التدابري اليت تتخذها هذه 
إن اهللا تعاىل ال جيعل أتباع نبيه غالبني على . اجلماعة هلا دخل كبري يف ازدهارها

 وكأن. ، بل جيعلهم يتخذون أنواع التدابري املادية أيضا�كُن فَيكُونُ�العامل بقوله 
: التقدير والتدبري كليهما يعمالن باستمرار، كما بني اهللا تعاىل ذلك يف قوله

�اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كَرموا وكَرمأي أن الكافرين ).. ٥٥:آل عمران(�و
اختذوا التدابري، واهللا تعاىل اختذ التدابري أيضا، ويف األخري غلبت التدابري اإلهلية على 

ال . وقد تبني من ذلك أن للتدابري املادية دخالً يف جناح اجلماعات اإلهلية. همتدابري
شك أن زمام التدبري والتقدير كليهما يف يد اهللا تعاىل، وأن مشيئته هي اليت تنفَّذ يف 
العامل، إال أن ِمن أهم واجب اجلماعات اإلهلية أن تتخذ التدابري لرقيها، وختطّط 

 .لتقدمها املتواصل
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ظروا إىل مجاعتنا مثالً، فإن اهللا تعاىل قد جعل يف كل فرد منها قوة اإلقدام حبيث ان
فمرةً كتب . طافيتراءى للجميع أن هذه اجلماعة ستبتلع العامل كله يف اية امل

إين مصاب بالذهول : قالف ،اليت تعادي مجاعتنا عداء شديدا) دارزمين(حمرر جريدة 
هم اآلخرون ينضمون جلماعة " هيجل"و "كانت"فة برؤية أن الذين ال يأون لفلس

). ١٩٣٢جريدة زميندار، عدد التاسع من اكتوبر . (مريزا غالم أمحد القادياين
واحلق أن اعترافه هذا مبنـزلة إعالن منه أنه يشعر أن هذه اجلماعة سوف تتغلب 

 . على العامل حتما
 خفاء، بل إنه يعرضها على مث إن تعاليم املدعي الصادق ال يكون فيها سرية وال

إن كان لديكم اعتراض فأتوا به ولسوف أرد : الناس علنا ويتحدى العامل كله قائال
ولكن مىت كانت هذه الشجاعة يف شيطان رجيم، إمنا يسعى أن خيتفي عن . عليه

 .أعني الناس ويظل مستورا عنهم كاخلناس
لصالح والتقوى، وأنى كما أن مجاعة املدعي الصادق حترز مستوى رفيعا يف ا

 ألتباع املدعي الكاذب أن حيرزوا هذا املقام؟
الشيطان يدعو إىل . باختصار، إن الشيطان جبان، ولكن املؤمنني يتحلون باإلقدام

الشيطان ال مبادئ له وال . الشر والسوء، ولكن املؤمنني يزدادون صالحا وخريا
الشيطان يتكلم .  هلم النجاحقواعد، ولكن املؤمنني أمامهم خطة عمل حمددة تضمن

فكيف تقولون أيها الكفار أن الوحي . خمتفيا متسترا، ولكن املؤمنني يتكلمون علنا
 الذي يقدمه حممد رسول اهللا هو من قول شيطان رجيم؟

إن القرآن يستخدم كلمات وجيزة أحيانا، ولكنها تنطوي على معاٍن واسعة، وهذه 
 موضوعا واسعا �شيطَاٍن رِجيٍم� قوله تعاىل يف اآلية مثال على ذلك، حيث بني اهللا

 إىل كل تلك اآليات اليت تتحدث عن الشيطان الرجيم، وبالتايل دعا جدا، وأشار به
الكافرين إىل دراسة كل العادات واخلصال الشيطانية املذكورة يف القرآن وإىل 

من شيطان التفكري يف كل واحدة، ألن هذا سيكشف عليهم أن هذا الكالم ليس 
 . رجيم
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 :شرح الكلمات

؛ : الذكر: ِذكره يف الذهن حبيث ال يغيب عنه؛ الصيتالتلفظُ بالشيء؛ وإحضار
. الصلْب املتني: والِذكر من القول. الشرف؛ الكتاب فيه تفصيل الدين ووضع اِمللل

 )األقرب(
هل بقي أمامكم مفر اآلن؟ فلو قلتم إن يف : يقول اهللا هنا للكافرين: التفسري

أي .. �وما صاِحبكُم ِبمجنوٍن�شخص هذا الرسول عيبا، فقد أجبنا عليه بقولنا 
أنه زميلكم الذي يعيش بينكم ليل ار، وجيالسكم كل وقت، وأنتم شاهدون على 

ولو قلتم إن الكالم الذي يقدمه لكم ليس من اهللا . جلنونأنه مل يكن به مس من ا
تعاىل بل هو من الشيطان، فقد أجبنا عليه أيضا مفصالً، فأين ربون اآلن؟ فليس 

ولو فعلتم ذلك دخلتم . أمامكم اآلن إال أن تنضموا إىل حممد وتدخلوا يف بيعته
 . اجلنة، أما إذا كفرمت دخلتم النار

أي أما اعتراضكم على إدالئه .. � ِذكْر ِللْعالَِمنيِإنْ هو ِإالَّ�مث يقول اهللا تعاىل 
بأنباء تتعلق باملستقبل البعيد، فجوابه أن القرآن ليس ألهل مكة فقط، بل هو أيضا 

فمثلكم يا . للذين يأتون بعد ثالثة عشر قرنا، وأيضا الذين سيأتون إىل يوم القيامة
بئر فقط، فأنى لكم أن تعرفوا أن القرآن ليس أهل مكة، كمثل ضفدع يعيش يف ال

لكم فقط، وال للعرب وحدهم، بل للعامل كله، بل للناس أمجعني إىل يوم القيامة، 
 ؟فلذلك ال بد حملمد رسول اهللا أن يتحدث عن األمور املتعلقة باملستقبل البعيد

 القرآن فسخريتكم ذه األنباء دليل على قصور نظركم، إذ ال تدرون أننا جعلنا
 .هدى للعاملني كلهم، فال بد أن يتضمن األنباء عن األحداث اليت تقع يف املستقبل
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ل هديا نـزلقد أخرب اهللا تعاىل هنا الكافرين أن من حماسن القرآن أنه مل ي:  التفسري

ة؛ وشريعته تليب حاجة كل للعصور كلها فحسب، بل إن أحكامه تراعي كل فطر
طبيعة، فصاحب أي فطرة وطبيعة إذا أراد أن يسلك سبيل التقرب إىل اهللا سيجد 

القرآن حيتوي أحكاما . فيه هداه بسهولة، وسيجد فيه أسبابا لذلك حسب ضرورته
تناسب اجلميع منكم، سواء الثري والفقري، والذكر واألنثى، والصغري والكبري، 

حلاكم واحملكوم، وليس هناك جمال من جماالت احلياة إال وفيه والسيد والعامل، وا
تعاليم متكاملة، وال يشق العمل بأحكامه على أي فطرة، بل إنه راعى كل أنواع 
الفطرة والطبائع يف كل العصور، لذلك نعلن أن بوسع أي من أفراد اجلنس البشري 

يست موجهة إىل أهل مكة  ل�ِمنكُم�علما أن كلمة . أن ينتفع بالقرآن إذا أراد
 تعين ملن شاء من �ِلمن شاَء�فحسب، بل ختاطب أهل األرض كلها، وأن كلمة 

سكان املعمورة، ولذلك فاملراد أن كل إنسان من أي عصر ومن أي طبيعة وفطرة 
يا أهل مكة، ال شك أن يف القرآن أمورا ال تتناسب . سيجد يف القرآن أسباب هداه

فتروا ضربا من اجلنون، ولكن ال نستطيع أن نضرب عن مع فطرتكم أو عصركم 
 . ِذكرها صفحا، ألن القرآن ليس لكم فقط، بل هو لكل العصور
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 حالية، وكنت �وما تشاُءونَ� كنت أظن من قبل أن الواو يف قوله تعاىل :التفسري 
من شاء منكم أن يسري على الصراط : فسر هذه اآلية مقرونة باآلية السابقة كاآليتأ

ولكن قد انكشف علي . املستقيم حال كونه تابعا ملشيئة اهللا فسوف ينال اهلدى
اآلن مفهوم آخر هلذه اآلية، وأنا أفضله على املعىن السابق بالنظر إىل ترتيب 

 . موضوع هذه اآليات
 ِإنْ هو ِإال� جدير بالتذكر هنا وهو أن اهللا تعاىل قد قال من قبل وهناك أمر آخر

الَِمنيِللْع اُءونَ ِإال�، بينما قال هنا �ِذكْرشا تمو الَِمنيالْع بر اَء اللَّهشأَنْ ي� ،
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وهذا هو األمر الذي لفت نظري إىل املفهوم الثاين هلذه اآلية، وتبني يل أا تشري إىل 
 :م أوسع مما كنت أرى من قبل، وإليك بيانهمفهو

عصر يكون فيه اهلدي متيسرا، سواء توجه إليه الناس :  يأيت على الناس عصران
وانتفعوا به أم ال؛ وعصر آخر ينمحي فيه اهلدي كليةً، ويأيت االحنطاط على األمة 
بأسرها من حيث دينها، ويف هذه احلالة من احملال أن يرغب الناس يف سلوك 
الصراط املستقيم، ألن القلوب ترغب يف شيء برؤية منوذج، حيث يرى املرء غريه 
متحليا مبيزة فريغب يف التحلي ا أيضا، أو يرى غريه مواظبا على الصالة فيسعى 
أن يواظب عليها مثله، أو يرى صاحبه يصوم بالتزام فريى أن من واجبه أيضا أن 

 ال تتولد إال إذا كان أمام اإلنسان أسوة فالرغبة يف فعل اخلريات. يصوم مثله
أي إذا ).. ١١٩ :التوبة(�كُونوا مع الصاِدِقني�ومنوذج، ولذلك قال اهللا تعاىل 

ولكن، كيف يرغب الناس يف . أردمت الترقي يف اخلريات فعليكم بصحبة الصاحلني
بالضعف  إذا مل يوجد منوذج ومثال يف عصر يكون فيه الدين مصابا فعل اخلريات

واالضمحالل يف األمة كلها؟ كال، إم لن يرغبوا فيها يف مثل ذلك العصر، إال إذا 
ل عليه نـزظهرت مشيئة اهللا أوالً، أي أن يبعث من عنده أحدا إلصالح الناس وي

 . اهلدى من السماء
 عصر تكون أسباب اهلدى مهيأة فيه من عند اهللا تعاىل ملن أراد :اك عصرانإذن، هن
ب يف الدين وينال اهلدى، أما إذا قصر يف ذلك فهذا ذنبه، وعصر آخر ال أن يرغ

ينال الناس فيه اهلدى إال أن يهيئ اهللا هلم اهلدى من جديد، أما بدون ذلك فال 
ميكن أن تتولد يف قلوم رغبة صادقة يف اتباع الصراط املستقيم، ناهيك أن يسريوا 

عصر هو بعثة مأمور رباين بينهم، وإال والعالج الوحيد ألهل هذا ال. عليه بالفعل
 . فمن احملال أن يتبع الناس سبيل اهلدى

كانت اآليات السابقة تنبئ عن زمن يبعث فيه مأمور من عند اهللا، كما أن الزمن 
، بتعبري آخر، تنبئ �الذي أُديلَ فيه ذه النبوءة هو اآلخر كان زمن املأمور الرباين 

وم كان سيبعث فيهم مأمور من عند اهللا، بينما هذه السورة يف بدايتها عن ق
 موجودا فيهم، �تتحدث هذه السورة يف أواخر آياا عن قوم كان املأمور الرباين 
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واملعىن أيها .. � أَنْ يشاَء اللَّه رب الْعالَِمنيوما تشاُءونَ ِإالَّ�ولذلك قال اهللا تعاىل 
مون أنكم ال حاجة بكم إىل اإلميان به، أو املعترضون على حممد رسول اهللا، تزع

، تزعمون أنكم لستم "األفق املبني"املعىن أيها الذين أُخربمت عن بعثة مأمور رباين يف 
حباجة إىل مأمور من اهللا، ألنكم ستتبعون سبل قرب اهللا تعاىل بأنفسكم، اعلموا أن 

 زمن نيب فلستم كقوم يكونون يف. اهلدى قد امنحى واندثر يف عصركم كلية
تدعون أنكم ستحرزون . ويكون اهلدى ميسرا هلم، وبوسعهم أن يتبعوه مىت شاءوا

. الرقي بقوتكم بدون اتباع أي مأمور رباين، فاعلموا أنه خيال فاسد باطل متاما
عندما يأيت من عند اهللا ذكر للعاملني فمن املستحيل أن يزدهر القوم من دون اإلميان 

كال، بل احلق أنه عندما . و أمة تظن هكذا فإمنا هو جهل منهافإذا كان فرد أ. به
ينمحي اإلميان من القلوب كلية، فال ترغب قلوب الناس يف اهلداية، دعك أن ينالوا 

فاعلموا أن ازدهاركم حمال اآلن . اهلدى فعال، إال إذا أنـزل اهللا اهلدى من عنده
 .بدون اإلميان مبحمد رسول اهللا

ا بني املسلمني يقولونيف هذا العصر أيضأي حاجة للمسلمني : ا نرى مشايخ كبار
واحلق أن . ألي مسيح أو مهدي؟ إن العلماء يقومون بواجب اهلدى، وهذا يكفي

زعمهم هذا باطل كل البطالن، إذ يقول اهللا تعاىل إن مشيئة رب العاملني هي اليت 
وب الناس الرغبة الصادقة تثور أوالً لينـزل كالمه إىل الدنيا، وبعدها سيتولد يف قل

 .أما بدون ذلك فلن تتولد هذه الرغبة أبدا. يف قرب اهللا تعاىل
باختصار، لقد بني اهللا تعاىل هنا مبدأً هاما بأنه إذا امنحى اهلدى من الدنيا يف عصر، 
وانتشر الضالل يف كل اجلهات، واختفى نور اهللا عن أعني الناس، فمن احملال أن 

ر الرقي إال من خالل اآليات السماوية وببعثة مأمور من عند حيرز أهل ذلك العص
وهذا يعين أن مشيئة اهللا تظهر أوالً من السماء، وبعدها يرغب الناس يف . اهللا تعاىل

 وما تشاُءونَ ِإالَّ� مقرونا بقوله �ِذكْر ِللْعالَِمني�اخلري، ولذلك قد جاء قوله تعاىل 
بر اَء اللَّهشأَنْ يالَِمنيليبني أنه سيأيت على الناس زمان لن تتولد فيه رغبة � الْع ،

. أما بدون ذلك فال. صادقة للخري يف قلوم إال إذا أنزل رب العاملني ذكرا للعاملني
  .ومن غفل عن هذه احلكمة حرم اهلدى
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  البسملةمع  آيةعشرون وهي ،مكية

 لكوا حلقةًها  ملوضوع سورة التكوير، وقد فُِصلت عنسورة االنفطار تسلسلٌ
ربز اجلانب تالسورة  ولكن هذه ، واحدهماموضوع. مستقلة من حلقات سلسلتها

 . ختص املسيحينيأمورا فيها  تعاىلاهللاحيث بني  ..اآلخر من املوضوع
 ،ين أو سورتني الواحد يف جزء املوضوع هذابيان الكامنة يف مكَاِحلفيما يتعلق بأما 

ذكر منفصلةً تف ، ذات أمهية قصوىتكونفاحلكمة األوىل أن بعض أجزاء املوضوع 
 ميزات أن هذا األسلوب هو إحدى  واحلكمة الثانية هي.لتركيز عليهامن أجل ا
 كثريا،  الكرميالقرآناملؤمنني بنفع  أنه يإال  يف الظاهر بسيطرغم أنه أمرالقرآن، و

  : كاآليتوبيانه
 آخر الكتب السماوية، وكان ترسيخ الذي هوفظ القرآن  حبهناك وعد رباين

 أتباع الصحف السابقة قد  إذا كان.مضامينه يف قلوب املؤمنني من أهم احلاجات
ولكن أخرى،  كان من املقدر أن تأخذ مكاا صحف يف ذلك؛ إذ  فال بأسنسوها
، وهو آخر الشرائع، هللكت الدنيا ووقع الناس يف ضالل ه أتباع القرآنَيلو نس
 ائج حبيث من حيث النت جداا يبدو بسيطا ولكنه هام تدبري لذلكاختذ اهللاف .أبدي

 بعض أجزائه جمزأً، وجعل  الكرميأنزل القرآنَف .يصعب تقدير قيمته ومدى نفعه
يستطيع الطفل الصغري حفظ بعض أجزائه، كما يستطيع ف، ا وبعضها كبرياصغري

 الناس  أضعفأجزائه ميكن أن حيفظ بعضو أكرب منه، قسطاالكبري أن حيفظ 
 اإلخالص فسورتا . أكرب منهقوى أجزاًءة األذاكرأصحاب ال وحيفظ، ذاكرةً

  يف سطر واحد خبط صغري، ويستطيعن تكتبا حبيثصغريتان جدا والكوثر مثالً
 أما سورة البقرة .يف الرابعة من عمرهبسيط الذاكرة  طفلٌظَهما عن ظهر قلٍب ِحفْ
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 مث هناك سور .لقرآنمن ا الثالثني جزًءا فهي تساوي جزءين ونصف اجلزء من
 وكل ، آية١٠٠ و٦٠ و٣٠ ما بني مخس آيات وعشر آيات حىت ة الطولمتفاوت

ره، أما قوي  يستطيع حفظ سورة من سو- ذاكرتهمستوى كان اأي-إنسان 
ون تعلم وهذا ما حيدث فعال، واملسلمون امل.فظ القرآن كلهستطيع حالذاكرة في

ا من األجزاء األخرية من القرآن الكرمي على قدر وسعهم، وهكذا جتد حيفظون سور
 . القرآن الكرميلشىت أجزاءمئات اآلالف من احلفاظ 

إذا كان :  هورح نفسههذا األمر يبدو بسيطا يف الظاهر، ولكن السؤال الذي يط
 منذ أن خلقت � فلماذا مل خيطر ببال أحد قبل حممد بل بشٍرهذا التدبري من ِق

هناك   كان عمرها؛ ستة آالف سنة أو مئة ألف سنة أو مليون سنة؟أياالدنيا 
 إنه يللو ق.  كالم اهللا تعاىل من أواحتماالن فحسب، فإما أن القرآن من كالم بشٍر

، ومل خيطر هذا التدبري يف بشر هذه امليزة ال توجد يف كالم أي : فنقولبشٍركالم 
أما إذا قلنا إنه كالم .  مل خيطر ببال أحد بعد نـزول القرآن أيضاحىتبال إنسان، 

 عن ظهر اهللا تعاىل فال بد من االعتراف أنه تعاىل قد أراد هلذا الكتاب أن يحفظ
، إذ م بشر، فيثبت فضل القرآن أيضا هو كاليللو ق. ، ولذلك اختذ هذا التدبريقلب

، أما إذا اعتربناه كالم اهللا  يف الظاهراختاذ تدبري بسيطبأحدث هذا اإلنسان ثورة 
 . تعاىل فال بد من االعتراف أيضا أن اهللا تعاىل أراد بذلك حفظه

 حفظ أي جزء من أي كتاب، فأي قدر على اإلنسان ي ما دامولو قال أحد
ال شك أن املرء ميكن أن حيفظ أي :  فاجلواب؟وله جمزأًخصوصية للقرآن يف نـز

جزء من أي كتاب، ولكن هل بوسع كل إنسان أن يقرر أن يكون ذلك اجلزء 
 ميكن أن  هو الذيمتكامال يف موضوعه؟ كال، بل إن مؤلف الكتاب أو منـزله

ا  امسن كل سورة قرآنية ليست علما أخيرب أيا من أجزائه متكامال يف موضوعه؟
لو حفظ أحد ثالث . لبضع آيات فحسب، بل إا موضوع متكامل يف حد ذاا

 ال تكون متكاملة يف مضموا، ؟ إذ قدآيات من سورة البقرة، فما الفائدة من ذلك
 توي على حتهي سورة اإلخالص مثال، ف أما.وال يتضح معناها إال بربطها بسياقها

سورة الكوثر وسورة  احلال ل كذلك.ن ال تتجاوز سطري مع أاكاملمتموضوع 
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 من السور جمعولكن لو .  وغريمها، فهي كلها متكاملة يف موضوعهاسداملَ
 فليس ضروريا أن يكون هذا اجلزء  القصاراألخرى ما يساوي إحدى هذه السور

ل  سهقام مرتِّل الكتاِب بنفسه بتجزئة كتابه إذا أمامتكامال يف موضوعه، اموع 
ا  فثبت أن حفظ بضع آيات من القرآن الكرمي ال يكون نافع. على القراءااألمر كثري

؛ ولن يؤثر يف القلوب كما يؤثر بصورته املوجودة، بقدر ما تنفع أجزاؤه احلالية
 عن اإلجنيل عما حيفظونه من مقاطع وألجل ذلك إذا سألت عددا من املسيحيني

 شهرية، ولن جتدهم حىت قاطع م ال حيفظون منه إال بضعة أم، لوجدتظهر قلب
 القرآن  عما حيفظونه منأما لو سألت املسلمني.  كلهاإلجنيلمبجموعهم حيفظون 

 فبعضهم ؛ أيضا حيفظون القرآن كله بأجزاء خمتلفة منهملوجدت أن غري احلفاظ
حيفظ سورة البقرة، وبعضهم سورة آل عمران، وبعضهم سورة النساء، وبعضهم 

 الطول متفاوتة إىل أجزاء  الكرمي فتقسيم القرآن إذًا.ة األخريه من سورعديدا
وبسبب . حفظه، وهذا كان مستحيال لو كُتب مرة واحدة يف والقصر قد ساعد

عل القرآن مقسهذه احلكمة فقد جأًما جمز . 
ا إال أ ملوضوع السورة السابقة، رغم أن موضوع هذه السورة تسلسلٌفباختصار، 

هي حلقة من السلسلة السابقة، . إىل مضامني جديدة أخرىهفُصلت عنها لتنب 
وكما قلت فإن من خصوصيات القرآن أنه . أخرى نواحيف ولكنها ختتلف عنها 
شق قراءته وحفظه على ته يف سورة منفصلة، لكيال  بين فيهكلما تنوع املوضوع

 .الضعفاء
 

ijk ∩⊇∪ 
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 :تشرح الكلما

انفطر الشيُء:انفطرت :األقرب. ( انشق( 
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  كانىل ذلك االنقالب الذيإ �ِإذَا السماُء انفَطَرت� قوله تعاىل  يشري:التفسري
 والذي هو خاص باملسيحية، أعين أن هذه السورة تشري ،سيحصل يف الزمن األخري

موات يتفَطَّرنَ ِمنه تكَاد الس�قال اهللا تعاىل يف سورة مرمي . ىل غلبة املسيحيةإ
 ).٩٢-٩١:اآليات(� أَنْ دعوا ِللرحمِن ولَدا�وتنشق اَألرض وتِخر الِْجبالُ هدا 

ن مل تكن املسيحية عند نزول القرآن الكرمي غالبة إال على مناطق قليلة، ومل يك
 تكاد السماوات أنهوصف اهللا شركهم ب ومع ذلك ، يبشرون تبشريا عاماأهلها

يصح  عشرة أضعاف بل مئة ضعف ف اليومشركهم وقد تفاقم  أمانه؛يتفطرن م
ملا نزل .  فعالً بشركهمرت السماءطانفقد : حبسب حماورة القرآن الكرميالقول 

، ولكنها مل تكن حتكم العامل الدولة الرومانية إال مسيحية القرآن مل تكن هناك دولة
ا ركيا ومصر واحلبشة واليونان، أي أا كانت حتكم جزًء ت حتكمكله، وإمنا كانت
 أما اليوم، فاملسيحية غالبة على العامل كله، كما اختذ املسيحيون ؛من آسيا الوسطى

لقد نشروا ماليني املاليني من .  قطيف املاضيه تخذوللتبشري من التدابري ما مل ي
يفتحون وكزهم التبشريية،  مراإلجناحينفقون املاليني ونسخ اإلجنيل يف العامل، 

ينشئون الكليات لتسميم قلوب الشباب و صيدا للمسيحية، النشَءاملدارس ليجعلوا 
 وليس ،يؤسسون مستشفيات للمجذومني وغريهم من املرضىو ،سم املسيحيةاب

. بآهلة ثالثةويؤمنون هدفهم وراءها إال أن جيعلوا الناس يتركون عبادة اإلله الواحد، 
تكَاد السموات يتفَطَّرنَ � : بقوله غلبة املسيحية احملدودةوصف تعاىل قد فما دام اهللا

فحري بنا أن  ،� أَنْ دعوا ِللرحمِن ولَدا�ِمنه وتنشق اَألرض وتِخر الِْجبالُ هدا 
 إن:  اآلن وقد انتشر شركهم يف العامل كله، وبلغت غلبة املسيحية ذروانقول

 من شدة فعالً  اآلن قد انفطرت من قبلاليت كانت على وشك االنشقاق السماء
مل و نفجرا سلفًااملضغوط إىل أقصى مداه الشيء لى  الضغط عإذا زدت .شركهم

:  وكأنه تعاىل يقول.�ِإذَا السماُء انفَطَرت�ل اهللا تعاىل هنا قاا، ولذلك  ساملًعدي
قول عنه أن السماء واألرض على وشك االنشقاق من الذي كنا نقد قرب الزمان 

نصب  سي، إذلو ازداد شركهم قليال فينفطران فعالً، وسوء العقيدة الوثنية املسيحية
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بسبب بلوغ تنفطر السماء ، ف على ادعائهم أن اهللا تعاىل قد اختذ ولداتركيزهم
 .ظلمهم منتهاه

.  يف العامل بكثرةهانتشار شرك فاملراد من انفطار السماء غلبة املسيحية واإذًا،
  حىت يوجد له مثيلما مل الرقي والغلبة  قد أحرزت اليوم منواحلقيقة أن املسيحية

 الفرق الوحيد أن اإلسالم قد حقَّق االزدهار بقفزة .يف زمن ازدهار اإلسالم أيضا
 ا،ته يف عشرات القفزات، مث إن رقي اإلسالم كان معجزحققواحدة، أما املسيحية ف

 فيما يتعلق باملقاييس املادية فإن ولكن.  إعجازي أ فيهليس املسيحية فرقيأما 
ه العدل وال  أن اإلسالم يعلِّم أتباعهوسبب. غلبتها قد فاقت غلبة اإلسالم بال شك

الظلم وال يبالون عن ون تورعيسمح هلم بالظلم، أما هؤالء فال يبالون بالعدل وال ي
 الشرق والغرب، أقطار هؤالء ينتشرون يف آخر لقد ظلّ. بغصب حقوق اآلخرين

ا ممن ال  ستجد بني املسيحيني كثريحبيث يف القلوب � خون عظمة املسيحيرسو
جاء ملقابليت  مرةً.  تعظيم املسيح من قلوم باآلهلة الثالثة، ومع ذلك مل يزلْونيؤمن

 � النيب وم علىشن اهلجأثناء احلديث ي رأيتهفجنلترا،  زياريت إلخاللطبيب ملحد 
 ليس صحيحا، وجيب أال اجم رسول اهللا األسلوبهذا  له بني حني وآخر، فقلت

 فلما .�، ولكنه ظل كاآلرية اهلندوس يوجه هجوما تلو هجوم على رسول اهللا �
، بدأت �، وال يتورع عن مهامجة النيب  املشني ذا الشكلحلمي رأيت أنه يستغلّ

 ملاذا تذكر : يلتكلم كثريا حىت امحر وجهه وقالمل أو، همأكشف له حقيقة يسوع
ك يف حديثاملسيحمل أنك ملحد، ومع ذلك علم إين أ؟ قلتمن املسيحية لْ تز 

مل أي حتولكين لن أ: فقال.  املسيح حتماتطرق إىل احلديث عنقلبك، لذلك سأ
، وإذا �أنا ال أستطيع مساع أي قول ضد الرسول و: قلت. شيء ضد املسيح

 .بكعِج، فال بد أن تسمع مين عن املسيح ما ال ي� هاهلجوم علي يف رتاستمر
 .ب وترك الكالم وخرجفغِض
أن أوروبا قد انتشر فيها اإلحلاد، وهذا ب يفرحونقد رأيت أن بعض الناس ل

 لْ مل تز� وا من املسيحية، والواقع أن عظمة املسيحءدليل على أن أهلها قد ترب
من و  ضعفهم هذه، نقطةَ� وقد أدرك املسيح املوعود. من قلوم رغم إحلادهم
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 �قد أعلن ل.  نفسهسببلل فتاوى التكفري ضده روا أصدنياملسلماملؤسف أن 
 ٣إزالة أوهام، اخلزائن الروحانية ج  ( دفن املسيح فلن متوت املسيحية ما مل يتمأنه

 وال  يعبدون املسيح فقط،مإ).  احلاشية٤٥٨ ص ١٠ جامللفوظات ، و٤٠٢ص 
 أي ..�ِإذَا السماُء انفَطَرت� : هنا ولذلك يقول اهللا تعاىل،يبالون بالعقائد األخرى

 . الظلم الذي ليس فوقه ظلمصلحني حتلّ البلية الكربى وحي
ع قلوب أهل السماء برؤية هذا  انفطار السماء تقطُّكون املراد منقد يكما 

مر، كما أن مالئكته سوف يتأذون منه، يكره هذا األتعاىل  اهللا ، واملراد أنالظلم
 أيضا أنه �لقد كتب املسيح املوعود . وقلوب األنبياء ستتأمل برؤية هذا الظلم

رتكب  ي الذي الظلمبسبب هذا املسيح يف احلالة الكشفية يتأمل ويضطرب ىرأ
 )٥٦ ص ٨نور احلق، اخلزائن الروحانية ج  (.بامسه على األرض

برؤية هيج تنبئ أن املسيحية ستصبح غالبة، وأن السماء ستباختصار، إن هذه اآلية 
 . ال نظري هلااليتفة وهذه هي اآلهذا الظلم على األرض الذي مل يسبق له مثيل، 

ن إ لطيفة ذوقية ألحد الصلحاء بأنه قال  ذا الصدد يذكر�كان اخلليفة األول 
 أن الفتنة املسيحية ستكون  إىلانشريي �نيآلِّالضوالَ � الشد واملد يف قوله تعاىل

 . شديدة وطويلة
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 : شرح الكلمات

؛ النجم: والكوكب. ِرق وتوقَّدب: ب احلديد الكوكب، وكوكَمجع: الكواكب
 احلر؛  القوم وفارسهم؛ شدةُث يف العني؛ ما طال من النبات؛ سيد بيضاء حتدنقطةٌ

ب؛ احململاُء؛ االسيفس؛ اِخلطَّةُ؛ املسمارها لونَ أرضها؛ الطَلْقمن األودية؛  خيالف لون 
  الروضة؛ بريق؛ نور الشيِء؛ معظم املراهق؛ الفُطْر؛ الغالم بسالحه؛ اجلبلُالرجلُ

احلديد وتوقُّدمن البئره؛ والكوكب  :من اجلليد ه الذي ينبع املاء منهعين ؛ قطرات
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٣٣٣

:  ذهبوا حتت كل كوكب:يقالو. يل على احلشيش فتصري مثل الكواكبتقع بالل
 ). األقرب. (ذو شدائد:  ذو كواكبيوم. تفرقوا

ر الشيَء نثَ:انتثرت :اقًرماه متفر .وتناثروتنثّر تقول .  متفرقاتساقطَ:  الشيُء وانتثر
  )األقرب (. القوم وتنثَّرواقتفر: العرب

وِإذَا النجوم � هنا أن اهللا تعاىل قال يف السورة السابقة اجلدير بالتذكر: التفسري
تركَدل هنا قا، بينما �ان�تثَرتان اِكبِإذَا الْكَون هذين خربان وذلك أل، �و
فرق خاص، ولذلك جاءت يف السورة السابقة كلمة  شريان إىليخمتلفان 
 �نكدرتا� ةكلم األوىل يف ت جاء، كما�الكواكب�، وهنا كلمة �النجوم�
:  السؤال هنا، ولكن أيضااالنتثاريعين ال شك أن االنكدار . �انتثرت�هنا كلمة و

هر، خاصةً وقد  مل يكن ضروريا يف الظامع أن تغيريهاغير اهللا الكلمات هنا ملاذا 
 من  فليس؟ أو أربعة أماكنة يف ثالثبكلمات واحدة جاءت يف القرآن بعض اآليات

 آخر، إذ نرى وضع املوضوع يف معند إعادةالكلمات حتما يري أساليب القرآن تغ
 فال بد من حكمة يف إذًا. يعيد الكلمات نفسها يف مكان آخره يف بعض األحيان أن

يف السورة السابقة ) انكدرت(لو كانت . )انتثرت(ـكلمة ب) انكدرت(استبدال 
مكان ) نتثرتا( اهللا تعاىل ستخدم يمل يكن من املستبعد أن) انتثرت(مبعىن 

لكان من املمكن أن ) انكدرت( مبعىن  هنا)انتثرت (ت كانإذاوهنالك، ) انكدرت(
  القرآنلوجود أمثلة عديدة يف، )انتثرت( بدالً من )انكدرت( هنا  تعاىليقول

 فرق وجود  دليل علىاستبدال الكلمات هناف وعليه .ا آيات بنفس كلماإلعادة
 . من حيث املفهومن التعبرييبني

) النجم(ملعرفة معىن القواميس نرجع إىل  حني إننا: أقول ه الكلمة التمهيدية بعد هذ
 النبات الذي  مثالً فمن معاين النجم؛ أصل الشيء معناها احلقيقي هوتضح لنا أني

 النقيض وعلى . ومن احملتم أن النبات الذي ال ساق له ال ميكن أن يطول؛ال ساق له
 وفارسهم، القوم سيد أيضا معانيه منو ،النبات من طال ما الكوكب معاين من أن جند
 .القوم قائد هو الفارس ألن املهارة،و النبوغ مفهوم )الكوكب( لفظ يف أن يعين مما
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 فال الكوكب كلمة أما النبوغ، إىل ال الساللة أو األصل إىل شريت النجم فكلمة إذن،
  .النبوغ إىل تشري ما بقدر األصل إىل تشري

 نشاط ذوي أُناس إىل إشارة الكواكب أن يبني مما احلر، شدة الكوكب معاين نم إن مث
 .املاضي كالسيف خريناآل على ونفوذ وتأثري محاسي وطبع كبري

 يوكلمت السابقة سورةال يف �انكدرت�و �النجوم� يكلمت أن يبني الفرق هذا 
 .بالغة كمِح ءهاورا بل سبب، بال ترد مل السورة هذه يف �انتثرت�و �الكواكب�

 وقوله .قهوتفر الشيء سقوط يعين واالنتثار الشيء، رتكد يعين االنكدار أن الواقع
 النسب عريقي الرؤساء أن ىلإ شارةإ �انكَدرت النجوم وِإذَا� التكوير سورة يف تعاىل

 إشارة �ثَرتانت الْكَواِكب وِإذَا� هنا تعاىل قولهو الناس، عامة يف نفوذهم سيفقدون
 مهارم بسبب النفوذب تمتعوني كانوا الذين ِحرفهم يف ملهارةوا الفن أصحاب أن ىلإ

 على قضيست ينيوروباأل متقد نتيجة احلاصلة االنقالبات أن أي ذلك، يستطيعوا لن
 ؛حتقق قد األمرين كال أن الزمن هذا يف نرى وبالفعل .واملهارة الفن أهل كبار قوة

 كما زال، قد نفوذهم أن إال املسيحية، غري البالد يف نوموجود علماءال أن فرغم
 البالد أما .قوة الو نفوذ هلم يعد مل ولكن والفن، املهارة أصحاب كبار فيها يوجد

 األمراء شوكة وانكسرت ات،نقالباال هذه نتيجة برملانات فيها تشكلت فقد املسيحية
 الفن وأهل األمراء مكان الشتراكينيوا العمال أحزاب وأخذت ،عندهم والرؤساء
 ال .أوروبا أهل متقد نتيجة احلاصلة ثورةال إىل إشارة اآلية هذه أن فثبت .واملهارة

 اولكنه ألوروبيني،ا من تأثُّرا املسيحية غري البالد يف تقع بدأت الثورة هذه أن شك
 املسيحية األوروبية الشعوب عن تتحدث السورة هذه إن وحيث .ةكامل ثورة تليس

 كبرية، تكون الشعوب هذه يف احلاصلة الثورة أن هنا تعاىل اهللا خربأ فقد ،خاصة
 الفن أهل من أو العريقة األسر من أو األمراء من سواء - النفوذ أهل إن حبيث

 غري شعوبال أما ،مكام األخرى القوى وتأخذ سيسقطون، كلهم -واملهارة
 .االنقالب هذا نتيجة نفوذهم سيفقدون فيها مراءاأل إنف املسيحية
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 :الكلمات شرح
 :القناةَ وفجر .فجرى طريقا له حفت :املاَء رفج يقال .لمبالغةل شدد فجر، مثلُ :فجر
 )األقرب( .الفجور إىل بهنس :الرجلَ رجوفَ .واسعا شقا وقيل شقَّها

 تعاىل اهللا قال حيث السابقة السورة يف آية كلماِت اآلية هذه كلمات تشبه :التفسري
 قلت لقد .�فُجرت الِْبحار وِإذَا� :هنا قال بينما ،�سجرت الِْبحار وِإذَا� :كلهنا
 كل فإن لذا باملسيحيني، خاص موضوع عن تتحدث االنفطار سورة أن قبل من
 أن عندي اآلية هذه فاهيمم منف .األمة هذه على تنطبق فيها الواردة اتماراأل

 مثال أبرز وإن .ببعض بعضها وايوصل حىت البحار ونسيشقّ رقيهم زمن يف املسيحيني
 هأن شك ال .املسيحيني بأيدي تاشقّ قد وكلتامها ما،نب وقناة السويس قناة ذلك على
 األفغان شقّه ما ومنها ،رسالفُ هقَّش ما منها أخرى، عظيمة قنوات عاملال يف شقَّت قد

 وال منفردين ليسوا همولكن ،فنال هذا يف واتقدم قد نياألوروبي أن شك وال .واملغول
يف قنياسب أما .القنوات شق شك فال ببعض بعضها وإيصال رالبحا شق تفردوا مأ 
 قوله يف البحار تفسر قدل .هكذا األرض فرحب قبل من البحار توصل مل إذ ذلك؛ يف

 ا،عموم األار من القنوات بشق سابقةال سورةال يف �سجرت الِْبحار ذَاوِإ� تعاىل
 هذه أما األخري، الزمن يف ستقع اليت العامة النقالباتا عن تتحدث األ وذلك

 .خاص بشكل اعالما وتذكر خاصة املسيحية الشعوب عن فتتحدث السورة
 تفسر فلذلك مسبوق، غري أمر األرض فرحب ببعض بعضها البحار إيصال إن وحيث
  .اخلاصة املسيحيني أحوال إىل انظر املعروف مبعناها هنا البحار

 �فُجرت الِْبحار وِإذَا� تعاىل فقوله وعليه الكبري، العاِلم مبعىن هنا البحر يكون وقد
 أن يعين وهذا .بكثرة املسيحيني القساوسة إىل سيعزى والفجور الفسق أن إىل إشارة
 كما ،الناس يف الشرك وتنشر العامل على غالبة تصبحس املسيحية أن خترب اآلية هذه

  .أخرى جهة من متاما وسخة جنسة الكنيسة تصبح
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 بعضها البحار إيصال يعين �فُجرت الِْبحار وِإذَا� تعاىل لقوله املادي فالتفسري إذن،
 .كلية تفسد الكنيسة أن فيعين الروحاين التفسري أما ،ببعض
 هذا يف فعالً نراه ما وهذا الزمن، ذلك يف وسعست األار أن اآلية هلذه الثالث واملعىن
 سفن ا تمرف وأمريكا أوروبا يف كثرية أار مصبات بتوسيع قاموا حيث ،الزمن
 صغرية جداول وتصبح البحار يف مصابها عند تتفرع األار كانت اضيامل يف .كبرية

 وإجنلترا وأستراليا وأملانيا فرنسا يف األار نم كثري مصاب عمقوا فقد يومال أما كثرية،
 عمق إىل السفن هذه تصل األماكن بعض ويف .بسهولة السفن فيها فتجري ؛وأمريكا
 البضائع تصل وهكذا ،ميل مئيت مسافة إىل العميقة األار هذه مصاب عرب اليابسة
  .زهيدة لفةوبك بسهولة منها وخترج البالد داخل
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  :الكلمات شرح

ثرتعب: قه :الشيَء بعثرده فروبد. فيه ما وأثار فكشفه استخرجه :شيَءال وبعثر. 
 )األقرب(

 يف .العصر هذا يف ةاملسيحي الشعوب هذه يف جلية نراها اأيض العالمة وهذه :التفسري
 أن القدمي التاريخ من لنا يتضح حبيث كبريا تعظيما ملقابرا يعظمون الناس كان املاضي
 ال كانواو هناك، مبانيهم يشيدوا ومل بلدم خريطة غيروا مقابر وجدوا إذا الناس

 عندهم يعد فلم املسيحية الغربية الشعوب هذه أما .املقابر حرمة يف التقصري يطيقون
 جرأة، بكل القبور ينبشون مدينة، إنشاء دونيري فعندما .إطالقا للمقابر احترام
 مدينة بناء عند هوادة بال املقابر مئات هؤالء نبش قدل .يشاءون ما مكاا ويبنون
 .السكّانية ةركثال نتيجة شنبست املقابر أن اآلية هذه معاين فأحد إذن، .اجلديدة دهلي
 حيفرون حيث مصر، يف اليوم حيصل كما القدمية، املقابر فتح أيضا تعين القبور وبعثرة

 يف ورد يثح الكلمة هذه إليه تشري ما وهذا .ممومياوا منها وخيرجون ماءالقد قبور
 الغربية املسيحية شعوبوال ."فيه ما وأثار فهفكش هاستخرج :القرب ثرعب" :القواميس
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 متاحف ىلإ يرسلوا مث املومياوات منها فيستخرجون املصرية، القبور فرحب تقوم أيضا
 .روسيا إىل وبعضها أمريكا إىل وبعضها فرنسا إىل وبعضها إجنلترا إىل بعضها بالدهم،
 يف ا حتفظوايل اإلرث أموال مقست ماك املوتى جثث بينهم فيما يقسمون فكأم

  .بالدهم متاحف
 للناس وكشفوها القدمية قبورال من وتىامل جثث استخرجوا الذين هم فاملسيحيون 

 عيدواي أن الغلبة ينالون حني املسلمني واجب من أن وأرى .البالد خمتلف يف هاونشرو
 قبورها من اجلثث جاخرإ اجد املنكر من ألن أخرى، مرة القبور إىل اجلثث هذه

 يف مصر فرعون مومياء يدفنوا أن جيب .للموتى كبرية إساءة ألا لناسل عرضهاو
 .امسه القرب على ويكتبوا ،ثانية األرض

 امدن أن اآلية هذه تفسري فيمكن أيضا، املدفونة األشياء على يطلق القرب إن وحيث 
 املدن دفائن أن نرى وبالفعل ،األخري الزمن يف األرض حتت من ستخرجست كبرية
 .عليها وتوزع املتاحف يف وتوضع تستخرج القدمية

 واملقابر املباين ىعل والعثور ،القدمية املكتبات اكتشاف اآلية هذه فاهيمم منف إذًا
  .الزمن ذلك يف القدمية
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  ؟)نفس كل علمت( :يقل ملو ،�نفْس عِلمت� :هنا تعاىل اهللا قال ملاذا :التفسري
 يف �نفٍْس كُلُّ� :قال أن سبق قد تعاىل اهللا بأن ذلك على املفسرين بعض أجاب
 آل(�محضرا خيٍر ِمن عِملَت ما نفٍْس كُلُّ تِجد يوم� :قوله يف وذلك آخر موضع
  .�نفْس� بكلمة هنا اكتفىف ،)٣١:عمران

 يف ما أمر إىل بالتلميح يكتفي حيث األسلوب، هذا الكرمي القرآن استعمال أنفي ال أنا
 اللاستد مع أتفق ال ولكن ،ذلك يف بأس الو آخر، موضع يف ويفصله ،موضع

 قبل، من املذكورة املسيحية النفس إىل إشارة هنا �سفْن� كلمة أن وأرى املفسرين،
 تعرف ال اليت احلقرية النفس هذه أن واملعىن التحقري، سبيل على هنا التنوين جاء حيث
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 متقد ما يومئذ ستعرف ،تفعل ال أو تفعل أن جيب ماذا تدري وال شرها، من خريها
 من السماء به انفطرت اكبري اشركً وارتكبوا ،ناحية من القبور وانبش لقد .رتأخ وما

 �سفْن� كلمة هنا اهللا استخدم لذلكف الفطرة، هماتعافُ األمرين وكال أخرى، ناحية
 وكلمات .وأخرت قدمت ما احلقرية النفس هذه ستعرف وقال لشأم، احتقري النكرة
 قوله يف نفسه األمر إىل شريأُ وقد .ألعماهلم قرياحت جاءت أيضا �وأَخرت قَدمت ما�

 جيب كان الذي تعاىل ئالبار ذات أسقطوا أم أي ..�انفَطَرت السماُء ِإذَا� تعاىل
 هعباد من عبد أنه مع تعاىل، اهللا عرش على وأجلسوه املسيح ورفعوا ،موهيعظّ أن

 تعاىل، اهللا إىل ال املسيح إىل همأدعيت يف يتوسلون املسيحيني أن ترى وبالفعل .تعاىل
 يد يف األلوهية مهمة وضعواو التقاعد، ىلإ اهللا أحالوا قد -باهللا والعياذ- وكأم
 أم �وأَخرت قَدمت ما� عنهم تعاىل قوله صدق على مثلةاأل فأحد .� املسيح
 املوتى قبور نبشوا قد مإ وثانيا .اإلله درجة إىل العبد ورفعوا العبد منـزلة اإلله أنزلوا
 قَدمت ما� تعاىل قوله إن وحيث .الناس عليها ليتفرج املتاحف يف ووضعوها ماءالقد

ترأَخم فاملعىن والتأخري، التقدمي تعين �ووما ،يفعلوا مل وما فعلوا ما سيدركون أ 
 األعمال أي مئذيو ستدرك احلقرية الذليلة النفس هذه أن مبعىن ..يفضلوا مل وما فضلوا
 ما تعمل مل أا ستدرك أا أي ..بالترك أوىل كانت وأيها ا، بالقيام أحق كانت
 .بالعمل يليق ال ما وعملت ،تعمله أن جيب كان

 أي -آنفًا املذكورة األحداث قعت حني أنه وهو آخر، مبعىن اآلية هذه تفسري وميكن 
 ،بعض بعضها البحار وإيصال ،ساءؤوالر امللوك شوكة انكسارو ،الشرك انتشار
 النفس هذه جيعل ما األسباب من عندها اهللا سيهيئ - يقهاوتفر هاوكشف القبور ونبش
 ال وما تفعل أن عليها جيب كان ماذا تدرك ،بيدها اهللا ألوهية أمر أخذت اليت ،احلقرية
 الدنيا، على كالبتال خطأ وفداحة همركِش شناعة عليهم سينكشف أي ..تفعل

  .أخطائهم على نادمني ثانية التوحيد إىل نفيعودو
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  :الكلمات شرح

 )األقرب( .عليه اجترأت كيف أي بفالن، كغر ما يقال :كرغَ
 )األقرب( .الكرم ذو :الكرمي

 قوله يف املذكور اإلنسان بل إنسان، كل اإلنسان من املراد ليس أيضا هنا :التفسري
 ِبربك غَرك ما� النفس الدينء اإلنسان أيها يا :له يقال حيث ،�نفْس عِلمت� تعاىل

 اهللا معصية على جترأْت كيف مبعىن الكرمي؟ ربك على جرأك الذي ما أي ؟�الْكَِرِمي
  .لك جائزة ةرأاجل هذه تكن ملو عقابه، نتوأِم

 اهللا بني حيث رم على هذه جرأم تشنيعل هنا وردت �رميالك� كلمة أن علما
 املرء يأتيها اليت األفعال من أن ذلك .اإلطالق على االئقً عمالً تكن مل جرأم أن تعاىل

 �بربك� كلمة تعاىل اهللا استخدم ولذلك ،معه يتعامل من مكانة إىل نظرا به تليق ال
 ،)الكرمي( لقا مث ربك؟ هو الذي على ِفعلةال ذه جتاسرت كيف :اإلنسان هلذا وقال

 ربك هو بل فحسب، كرب ليس تعاىل ألنه إطالقا، بك ليقت ال كتعلِف أن بنيلي
 بدالً الكرمي، الرب هذا مثل على التجاسر من وتستحي ختجل أن عليك فكان ؛الكرمي

 كان وضعهام يف اجلرأة أبدى إذا املرء .يهإل واإلساءة احملسن، هذه بنعم الكفران من
 وخسة لؤم هذا تجاسركف .منه ورا كان حملها غري يف أبداها إذا ولكنه ،له شرفًا

 وتنقاد، له تذعن أن من بدال الكرمي ربك وعصيت حمسنك إىل أسأت حيث ورذيلة،
تعاىل هتبعظم تليق ال اليت العقائد وابتدعت. 

 .�الْكَِرِمي ِبربك غَرك ما� تعاىل قوله حول غريبة عجيبة أقواال املفسرون ذكر لقد 
 عن ناسألَ إذا جنيبه كيف هذا هقولب علّمنا قد تعاىل اهللا أن مثالً الصوفية بعض فكتب
 ناوأوقع ناغر ما فهذا كرمي، ربنا إن :جتيبوا أن عليكم :لنا قال تعاىل وكأنه ؟ناجرائم

 :لك وقال القيامة يوم اهللا أقامك نْإ :اهللا رمحه عياض بن للفضيل وقيل" .املعاصي يف
 حقي تفسري( "رخاةاملُ كتورس ينتغر :أقول قال تقول؟ ماذا ،الكرمي بربك كغر ما

  .مغرورا جعلين قد وإحسانك عفوك أن أي ..)والكشاف ،الربوسي
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 ههذ ومهمف يف رواتدبي مل مأل األقوال هذه مثل إىل القوم هؤالء أذهان تبادرت لقد
 هذه أن أدركوا أم ولو .االستنتاج ذا وقاموا منها فقرة أخذوا إمناو كلها، السورة
 �الْكَِرِمي ِبربك غَرك ما� تعاىل هقول اعتربوا ملا اإلسالم أعداء عن تتحدث إمنا السورة
 .املسلمنيب متعلقًا

 بيلس على إال يصح ال التعبري هذا ولكن ،جريئا جعلين كمركَ :يقال أيضا بالدنا يف
 ا يراد بل املعروف، معناها عندها اجلرأة تعين فال .احلقيقة وجه على ال االستعارة
 يف يقوله ال ما اأحيان تباسطه يف يقول اإلنسان أن رادوامل التكلف، وعدم التباسط

 جيعل ال الكرم ألن ،لجرأةل املعروف باملعىن إطالقا التعبري هذا يصح ال ولكن .ِجده
 قد اجلملة هذه أن شك ال .إليه سنأح نمل وطاعةً حبا يزيده بل حا،ِقو اإلنسان

 ،)٦٦٢ ص ١ ج الروحانية اخلزائن أمحدية، براهني( � املوعود املسيح استعملها
 جيعل ال الكرم أن الواقع إذ ذكرته، الذي باملفهوم هاولكن ا،أحيان حنن ونستعملها

  .أكرمه من إىل مسيئا اجريئً اإلنسان
 بغالم صاح � إنه فيقولون ،اآلية هذه تفسري لدى � لعلي واقعة املفسرون كرويذ
 يتقَِثلِ :قال ين؟تجب مل لك ما :له فقال بالباب، هو فإذا فنظَر .يلَبه فلم مراٍت له

 )الكشاف( .هوأعتقَ جوابه فاستحسن .عقوبتك نِم ينموأَ حبلمك،
 �الْكَِرِمي ِبربك غَرك ما� تعاىل قوله نأ يؤكد أيضا احلادث هذا أن املفسرون ويقول
 !الذنوب على اإلنسان ئرجت اإلهلي والعفو الربانية العنايات أنواع أن إىل يشري

 ما� تعاىل بقوله إطالقا هلا عالقة ال ولكن ذوقيا، اأمر ااعتربناه لو الواقعة ذه بأس ال
كغَر كبا وجد ملا اخلادم نإ ولقال نستطيع إذ ،�الْكَِرِمي ِبرعليه ساخطًا � علي 
 اآلية أن على دليل هناك ليس ولكن .� علي به فأُعجب اللطيف، اجلواب ذا أجابه

 فمثال .فحسب الذوقية األمور من هو إمنا كال، .نفسه املعىن هذا إىل تشري التفسري قيد
  :بالفارسية سعدي الشاعر يقول

�������� ���	 
��	 ���� ����	 � ����� ���� ���� 
 )٩ ص سعدي لستانگ(                                                              




	��א����א������������������������������������������������������������������������������ ���	�א��
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 هذه مثل  ولكن .السب على يكافئون اوأحيان باملدح، يسخطون اأحيان امللوك أن أي
 أم كما متنوعة، اأذواقً للناس نإ بشأا نقول وإمنا األصول، منها ستنبطت ال األقوال
 يسخطونو ،حينا قول بسماع فيفرحون ،خمتلفة أوقات يف خمتلفة بأحوال ميرون

 ناولَ أمريا كان حينما أنه "ريغناجه" املغويل لكامل عن حيكى فمثالً .آخر حينا بسماعه
محامتني "نورجهان" هخادمت، قليل بعد "ريغناجه" رجعف يدها، من إحدامها فانفلتت 
 احلمامة فأفلتت كيف؟ :غاضبا فسأهلا .طارت :فقالت األخرى؟ امةاحلم عن وسأهلا
 عارض أباه ولكن .هاقَِشوع بساطتها نِم فأُعجب .هكذا :وقالت يدها من الثانية

 تزوجهاف فترة، بعد زوجها تويف ولكن آخر، شخص من فتزوجت منها، زواجه
 )٧٣ ص السادس الد ،اهللا ذكاء للمولوي هندوستان تاريخ( .أبيه موت بعد "ريغناجه"

 ،اآلية هلذه اتفسري ذلك نعترب أن ميكن ال ولكن أيضا، اخلاطئ اجلواب يعجبك فأحيانا
 التخلص يف برباعته أُعجب اخلادم الغالم هذا جواب مسع ملا � عليا أن املمكن من إذ

 شخصي، حادث حال كل يف إنه .إساءة من جوابه يف ما رغم فأعتقه، العقاب من
 .األحداث هذه مثل على الكرمي القرآن تفسري نبين وال
 وإين عربة، ذات عجيبة قصة "األمساء شرح" كتابه يف القشريي اإلمام دأور لقد

 ألبني هاأسجل أين إال اآلية، ذههل تفسريا ليست األخرى هي أا علما .جدا ا معجب
 أحد نإ القشريي قولي .بارعة يلحب العقوبة من رب اإلنسانية الفطرة أن كيف

 :فقلت ع،مشي معهم وليس أربعة حيملها جنازة البصرة سوق يف رأيت :قال الصلحاء
 عها،شيُأل إين !أحد؟ عهايشي ال مسلم رجل وجنازةُ البصرة سوق !اهللا اال إله ال

 شارواوأ ،املرأةُ تلك نااستأجرت وإمنا نعرفه، ال فقالوا عنه، همسألت دفنوه وملا .فتبعتها
 مث ،تدعو السماء ىلإ يدها املرأةُ فرفعت .انصرفوا مث القرب، من قريبا واقفة امرأة إىل

فتعلّ .وانصرفت ضحكتا قت هذا إن :فقالت .بقضيتك ختربيين أن بد ال وقلت 
 إذا أمي، يا يل فقال ،أيام ثالثةَ ضفمِر .لهفع إال املعاصي من شيئا يترك ومل ،ابين امليت
الف مت م مبويت اجلريانَ خربيتولكن ...جنازيت حيضرون وال مبويت يفرحون فإ 
اهللا رسول حممد اهللا الإ إله ال" :خامتي على يباكت"، أصبعي، ىف عيهوض عيوض لَكِرج 

 اهللا إىل يديك فارفعي يندفنِت فإذا .اَهللا عصى نم جزاُء هذا :ويلوقُ مت إذا خدي على
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 فلما .به أوصاين ما مجيع فعلت مات فلما .عنه فارض عنه رضيت إين اللهم :ويلوقُ
السماء إىل يدي رفعت ودعوت ه مسعتفقد ،أمي يا يفانصِر :فصيح بلسان صوت 
على قِدمت رحيم كرمي رب، فلذلك عين، فرضي ضحكت عن نقالً( .حباله اسرور 
 )للربوسي البيان روح تفسري

 كبري، عامل القشريي اإلمامو ،باطلة أم صحيحة القصة هذه كانت إذا ما أعلم اهللا
 أهل أعمال يرتكب يظل املرء نإ � اهللا رسول قال قدل .األمر يحتر بعد هاكتب فلعلّه
 تعاىل اهللا فضل يد فتحميه ،خفي خري قلبه يف يكون ولكن فيها، يسقط يكاد حىت النار
 يدخلها، يكاد حىت اجلنة أهل لأعما يعملل املرء نإو .اجلنة فيدخل ،فيها السقوط من

كتاب القدر، باب : البخاري( اجلحيم يف لقيهيو ظهريف خفي، شر فيه يكون ولكن
 ا حتمل درس إال أاسواء أكانت هذه القصة حقيقة أم من نسج اخليالف .)يف القدر

 يةهذه اآلمتت إىل تفسري ا رغم أا ال نهقد ذكرتها ها كثريا، وأحبلذلك ، وهاما
  هذا جزاُء:ويل وقُي إذا متي رجلك على خدِعض"مه  االبن ُأل هذافقولُ. بصلة

 أنه قد ارتكب من املعاصي ففكّر على أنه كان يف قلبه خري، يدلّ" من عصى اهللا
 هذاأرى أن قوله غري أين . التوبة إىل اهللاكلمات تفوه بال  على لسانهقدرحبيث ال ي
. أدخله اجلنةفيبدو أن اهللا تعاىل سر بفعله هذا  منه، ومليةعة التوب مبثابة الألمه كان

أسطورةكانت هذه القصة حقيقة أم أ سواء فكما قلتا رائعا، إال أن فيها درس 
 .تعاىل اهللا مغفرة سعة لنا يكشف

 اتبعوا قد الصحابة جند ،التفاسري أصحاب ذكرها اليت الذوقية األقوال هذه وإزاء 
 من يثبت ما ذكروا بل الذوقية األقوال إىل مييلوا لمف عاقل،ال نساناإلب الالئق طريقال

 غَرك ما اِإلنسانُ أَيها يا� :يقرأ رجال مسع � عمر نإ سفيان قال فقد .اآلية هذه
كبحامت أيب ابن ونقل ).كثري ابن عن حامت أيب ابن( .اجلهلُ :عمر قالف ،�الْكَِرِمي ِبر 
 واحلسن خيثم بن والربيع عباس ابن عن رويو ."جهلُه ،واِهللا ،رهغ" :عمر ابن قول

 )كثري ابن( .الشيطان العدو هذا غري آدم ابن غر ما :قتادة وقال .ذلك مثل البصري
 الناس إىل سؤاالً هنا وجه قد تعاىل اهللا أن رأوا مأل إال قالوا ما هنا الصوفية يقل ومل

 كلمة بإضافة أيضا اجلواب علّمهم مث ،�الْكَِرِمي ِبربك غَرك ما انُاِإلنس أَيها يا� بقوله
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 هو هكرمو الكرمي نارب وفْع نإ واقولف ذلك ئلتمس إذا :قال تعاىل وكأنه ،�الكرمي�
  !املعاصي على عناشج الذي

 ةنتيج الذنوب ارتكاب على ونرؤجي ال الناس أن هو الواقع صعيد على نراه ما لكنو
 فقهوا أم ولو ؛هالتهمج إىل راجع هو أو ،الشيطانَ اتباعهم سببه وإمنا ،تعاىل اهللا عفو

 ال .املعاصي هذه رتكبواا امل بصريم وأعملوا طاعته أمهية وأدركوا تعاىل اهللا أحكام
 يصح ال ولكن ،حلظة كل وغفرانه بعفوه ويوقن كرمي، اهللا بأن يؤمن املؤمن أن شك
 أكرب أن القرآن يف تعاىل اهللا صرح لقد .املعاصي الرتكاب اسبب كرمه ربنعت أن أبدا

 ِمن تاب ثُم ِبجهالٍَة سوًءا ِمنكُم عِملَ من� :هجهالت الذنوب يف اإلنسان لوقوع سبب
 اإمن اإلمث يرتكب الذي أن فاحلقيقة .)٥٥ :األنعام(�رِحيم غَفُور فَأَنه وأَصلَح بعِدِه

 اإلنسان نإ القول لنا جيوز اذل .الكافر إال اعمد مثَاإل رتكبي ال إذ جهالة؛ عن يرتكبه
أن القول جيوز ال ولكن مغرورا، جتعله اليت هي جهالته أن أو ،الشيطانَ باتباعه يغتر 
 نعتربه أن إال اللهم ؛والغرور اجلرأة هذه إىل اإلنسان يدفع الذي هو وعفوه اهللا كرم

 كرم إن .الشخص هذا قلب يف مرض على ذاته حبد يدل مما ،للكرم طبيعية غري نتيجة
 امتام اخلطأ منف .الذنوب ارتكاب على جرأةً وليس اوعرفان اإميان اإلنسان دييز اهللا

 اهللا بكرم يوقن املؤمن أن شك ال .الذنوب على اإلنسان ئرجي تعاىل اهللا كرم أن القول
 أي :هو هنا نفسه يفرض الذي السؤال ولكن دائما، هرمحت ويرجو إيقان، أميا تعاىل
 الكافرين، عن تتحدث اآليات هذه إن إذ ؟السياق هذا يف احلديث هذا ملثل داٍع

 عن سألكمأ حني ينإ للكافرين سيقول تعاىل اهللا أن يقولون الصوفية هؤالء وكأن
 عقلال بليق هل .ناغر الذي هو كوكرم بنا، كرميا كنت :ولوافقُ ذنوبكم سبب

 ومع ناحية، من الكافرين على اهللا سخط إىل يشري اآليات سياق يكون أن سليمال
 عن هنا احلديث كان لو حبيبه؟ إىل احلبيب يتحدث كما معهم اهللا يتحدث ذلك

 عن هنا احلديث ولكن ،يقولون ما قبول -ما حد إىل- املعقول من لكان املؤمنني،
 تنفطر تكاد جرمية ارتكبوا قد مإ تعاىل يقول ثحي عليهم، اهللا سخط وعن الكافرين
 ما ارمني معلّ قد بنفسه تعاىل اهللا أن خيربوننا الصوفية هؤالء ولكن .منها السماء

 جدا، كبرية جرميتكم أن شك ال :هلم لقاف ،جرميتهم عن السؤال عند به ونيبجي
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 يكلم أن املستحيل من .لكم أغفر ولسوف اجلواب ذا فأجيبوين كمسألت إذا ولكن
 ال .عليهم الشديد العذاب إنزال يريد وهو اللطيف الكالم هذا مبثل الكافرين تعاىل اهللا

 أن تعين اأ مع ،األقوال ذه اآلية هذه يفسروا ألن الصوفية دعا الذي ما ندري
 عدم إىل تكموقاح دفعتكم قد ولكن الكرمي، ربكم أمام حواتست أن عليكم الواجب

 .أيضا الكرمي ربكمب كتراثاال
 :قَالَت عاِئشةَ أَن احلديث يف ورد .منه ىستحي الكرمي أن تبني � للنيب واقعة هناك 

 ،بكٍْر أَبو فَاستأْذَنَ ،ساقَيِه أَو فَِخذَيِه عن كَاِشفًا بيِتي ِفي مضطَِجعا � اللَِّه رسولُ كَانَ
 كَذَِلك وهو لَه فَأَِذنَ ،عمر استأْذَنَ ثُم .فَتحدثَ ،الْحاِل كِتلْ علَى وهو لَه فَأَِذنَ

 قَالَت خرج فَلَما ...ِثيابه وسوى � اللَِّه رسولُ فَجلَس ،عثْمانُ استأْذَنَ ثُم .فَتحدثَ
 ،تباِلِه ولَم لَه تهتش فَلَم عمر دخلَ ثُم ،تباِلِه ولَم لَه تهتش فَلَم بكٍْر أَبو دخلَ :عاِئشةُ

لَ ثُمخانُ دثْمع تلَسفَج تيوسو كابِحي أَال :فَقَالَ ؟ِثيتأَس ٍل ِمنجِحي رتست هِمن 
  ).عثمان فضائل من باب الفضائل، كتاب :مسلم( .الْمالِئكَةُ

 بعد نصدق فكيف .احلياء كثري كان ألنه � عثمان من استحى قد � النيب أن رىنف
 قوله أن أرى الذنوب؟ على الناس جرأ قد نفسه هو كرمي رب هو الذي اهللا أن ذلك
 على الكرمي ربه يطيع أن اإلنسان واجب من كان أنه شريي إمنا �الْكَِرِمي ربك� تعاىل

  .يعصيه أن ال األقل،
 املسيحية إىل يشري إمنا �الْكَِرِمي ِبربك غَرك ما اِإلنسانُ أَيها يا� تعاىل قوله أن أرىو

 أن أساسها إن بل كبريا، اتركيز اهللا رمحة على زعمها يف زتركّ األ لطيف، بأسلوب

 شك ال .)٣٦-٣٥ :٦لوقاو ،٨ :٤اُألولَى الرسوِل يوحنا ِرسالَةُ( رحيم وأنه حمبة، اهللا

 األمورب يتعلق مافي - باهللا والعياذ - ظامل دِج تعاىل اهللا يعتربون سيحينيامل نأ

 أيضا زونيركّ ولكنهم ذنوم، للناس يغفر أن يقدر ال تعاىل أنه زاعمني التفصيلية،

 مث ،جهة من كرميا اهللا ونتسم أنكم الغريب أن عليهم اهللا فريد ؛كثريا اهللا رمحة على
 اطريقً دجي مل حني تعاىل أنه ظانني اولد له تتخذونف كرمه، نايفت صفات إليه ونعزت

    )١٠-٨  :٤األوىل يوحنا رسالة( !ذنوم عن ارةًكفّ بابنه ضحى الناس ذنوب لغفران
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٣٤٥

 الذين املؤمنني أعداء عن وإمنا املؤمنني، عن تتحدث ال اآليات هذه إن ،باختصار 
 ال إنين .الذنوب غفران على يقدر ال هأن يزعمون ذلك ومع كرميا، ربا اهللا يسمون
 الكرمي اهللا صفيت تذكر املسيحية الكتب أن ظين أغلب ولكن جيدا، اآلن أتذكر

 اهللا قول وإن .أيضا الرمحة مليش الكرم نفإ يكن ومهما .العموم على امع والرحيم
 بعدم مهوتته جهة، من كرميا ربا اهللا تسمي أمة إىل إشارة �الْكَِرِمي ربك� تعاىل

 الذي ما اإلنسان، أيها :عليهم اهللا دفري أخرى، جهة من الذنوب غفران على القدرة
اهللا تعترب أن أكجر ولذلك الناس، ذنوب غفران على قدري ال أنه تزعم مث ،كرميا ارب 

 ؟الصليب على بابنه ضحى
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 :الكلمات شرح

  .كلها ونقائصه عيوبه أزال أي ..)األقرب( سويا جعله :الشيَء سوى :فسواك
لَكدل :ععد لين" ،أقامه :السهمإذا قوم يف جع لو ِملْتأي "ينعد ينموقو. لوعد 

 )األقرب( .هوازن :فالنا
 أن هالُوأسه ،القرآنية اجلملة هذه حشر يف أقوال هناك :ركَّبك شاء ما صورة أي يف
 جسمانية صورة أعطاك أنه مبعىن .شاء صورة أي يف ركَّبك :واملعىن زائدة، هنا "ما"

 صورة لإلنسان اختار تعاىل أنه إىل تشري "شاء" فكلمة .مشيئته حسب وروحانية
 له اهللا اختار بل الصدفة، وجه على الصورة ذه يخلق مل اإلنسان أن أي ..له أرادها

  .بنفسه الصورة هذه
 قام أنه :اهثانيو اإلنسان، خلق قد اهللا أن :اأوهل أمور، عدة هنا ذُكرت لقد :التفسري
 ..بتعديله قام تعاىل أنه :اهوثالث ذايت، وعيب نقص من فيه ما كل أزال أي بتسويته،

 صورة ناإلنسا ىأعط تعاىل أنه ورابعها األخرى، األشياء من اعتداالً كثرأ جعله أي
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٣٤٦

 تربز األربعة األمور وهذه .عالية كفاءات فيه أودع أي خبلقه، قام هاوحبسب ،له هارادأ
 عيبين عن عبارة هو املسيحي التاريخ إن .تعاىل اهللا إىل املسيحيني إساءة شناعة

 )ب( باهللا، همإشراك )أ( :كاآليت وتفصيله اهللا، إىل اإلساءة :األول العيب خطريين،
 هماام )جـ( ،يغفر وأن يعفو أن على يقدر ال نهإ كقوهلم العيوب نواعأب اهللا همرمي
 إنه حيث بالظلم، تعاىل اهللا هماام )د( ،ذريته يف آدم خطيئة أورث أنه تعاىل اهللا

 ِكبرهم )أ( :وتفصيله ،ناسبال يتعلق الثاين والعيب .اآلخرين مكان األبرياء يعاقب
 ؤهمإخفا )ب( ،شيء كل يف األخرى ممألا على أنفسهم لونيفض حيث وغرورهم،

 ،جنسةً اإلنسانية رةَطالف هماعتبار )ج( ،بصنيعهم موكفرا اآلخرين حسنات
 :قائال هذا خطئهم إىل هنا تعاىل اهللا ههمنب قدلو .اإلهلية القدرات امتالك ؤهموادعا
 متكربا رورامغ جعلك الذي ما ينرأخِب املسيحي، أيها أي ..آنفا املذكور اإلنسان أيها
 تارةًف .أخرى ناحية من رهحتقّو ،ناحية من اهللا متعظّ أنك مبعىن ؟الكرمي ربك على
 تعاىل اهللا أن حبجة له، اابن عباده من اعبد تتخذ أخرى تارةًو كرمي، ربك بأن متسلّ
 أن لزمف الغفران، على قادر غري كان وملا ،ذنوم للناس يغفر أن على بقادر ليس

 ذنوب عن فداًء بنفسه ضحى الذي هابن اهللا فبعث الغفران، مقام يقوم ام هناك يكون
 ليتوا ،املسيحي الدين أساس هي اليت ارةالكفّ أو الفداء مسألة أساس هو هذا .الناس
 أن مع ).٢٠ :٩ الرسل أعمال( اهللا ابن املسيح أن بالدعاية املسيحيون يقوم اعليه بناًء

 التوراة، يف اهللا أبناء سموا قد أيضا اليهودي الشعب بل اآلخرين، األنبياء من عديدا
 جِميع انظُر ِمصر، ِإلَى ِلترجع تذْهب ِعندما" :ِلموسى الرب وقَالَ" ورد حيث

 يطِْلق الَ حتى قَلْبه أُشدد ولِكني .ِفرعونَ قُدام واصنعها يِدك ِفي جعلْتها الَِّتي الْعجاِئِب
بعقُولُ .الشنَ فَتوعقُولُ هكَذَا :ِلِفري باِئيلُ :الررِني ِإساب الِْبكْر. فَقُلْت أَطِْلِق :لَك 

 ابنا، ِلي يكُونُ وهو" :سليمان عن تعاىل اهللا يقول مث ).٢٣-٢١ : ٤ اَخلُروج( ".ابِني
  )١٠ : ٢٢ اَألولُ اَألياِم أََََخبار( ".اَألبِد ِإلَى ِإسراِئيلَ علَى ملِْكِه كُرِسي توأُثَب ،أَبا لَه وأَنا

 هي فما اهللا، أبناء سموا قد الصلحاء بل األنبياء دام ما :هو نفسه يطرح الذي السؤالف
 أنّ زاعمني للمسيح ميزة املسيحيون اخترعف اهللا؟ ابن ىعدي أن يف ملسيحا خصوصية

 املسيح ا انفرد خصوصية يوه املسيح، بتضحية منوطا كان الناس ذنوب غفران
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٣٤٧

 مبعىن اهللا ابن املسيح وكان آخر، مبعىن اهللا أبناء كانوا ولذلك ،األنبياء سائر دون
 .الوثنية املسيح ألوهية عقيدة بالتدريج الناس قلوب يف رسخوا وهكذا .خمتلف

 )٧٩٢ ص )أردو( الكتاب قاموس(
 مهموتقد املادية قوم هو وكربيائهم املسيحيني غرور إىل أدى الذي اآلخر واألمر 

 كانت اإلسالمية العلوم ألن التقدم هذا أحرزوا قد أم والواقع .املدهش املادي
 ،اليونانية العلوم املسلمون وجد لقد .رقيهم صرح اعليه فبنوا كبذرة، هلم متيسرة
 تفكان املسلمني، علوم فوجدوا املسيحيون أما ،دهرواواز همحبوث إليها فأضافوا
 مأخذ الرقي هذا فبإحراز .املسلمون أحرزه مما كربأ اتقدم حيرزوا أن احلتمية النتيجة
 م جديرا كان هأن مع ،تخمترعا من به جئنا مبا قبلنا شعب أي أتي مل فقالوا الكربياء

  .تعاىل اهللا إىل إنابةً رقيهم يدهميز أن
رمت  ليتكم فكّ، وكأنه قاله به املسيحيني فقد نب�الَِّذي خلَقَك� تعاىل  اهللاما قولأ

وبارك اُهللا الْيوم " :ورد يف التوراة!  عن هذا الظلمفارتدعتم  الذي خلقكم، اهللايف
هِذِه مباِدئ . ُهللا خاِلقًاالسابع وقَدسه، َألنه ِفيِه استراح ِمن جِميِع عمِلِه الَِّذي عِملَ ا

 "السماواِت واَألرِض ِحني خِلقَت، يوم عِملَ الرب اِإلله اَألرض والسماواِت
قُوموا باِركُوا الرب ِإهلَكُم ِمن اَألزِل ِإلَى  «:ورد أيضاو). ٤-٣ : ٢التكِْويِن (

أَنت هو الرب . الَِلك الْمتعاِلي علَى كُلِّ بركٍَة وتسِبيٍح ولْيتبارِك اسم ج.اَألبِد
كدحا . وكُلَّ مو ضاَألرا، وِدهنكُلَّ جاِت واوماَء السمساِت واومالس تعنص تأَن

ن اهللا أكف). ٦-٥: ٩نحميا  ("علَيها، والِْبحار وكُلَّ ما ِفيها، وأَنت تحِييها كُلَّها
 كه إىل غريه؟لْنسبون ميم فلماذا ه هنا إىل أنه تعاىل ما دام هو خالقهمتعاىل قد نبه

لقد جعل اهللا . ين من العيوب إىل أنه خلقكم مربأ�فَسواك�مث نبههم بقوله تعاىل  
 فيها من نقص، تعاىل حبكمته الكاملة يف الفطرة اإلنسانية عالجا لكل ما يوجد

فمثال إذا كان اإلنسان يتعرض ملصاعب كبرية، فقد زود اهللا فطرته إزاء ذلك مبيزة 
الصرب على الشدائد، وإذا كانت جراثيم شىت األمراض اجم اإلنسان، فقد خلق 
اهللا إزاءها مناعة تلقائية يف جسده، وهكذا تفىن كثري من األمراض تلقائيا يف النفس 

ل اهللا تعاىل أنه ما دام قد جعل عالج أمراضكم اجلسدية يف دمائكم فيقو. البشرية
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٣٤٨

وشفاَء أمراضكم اخلُلقية والروحانية يف أنفسكم، فكيف ميكن أن يتبع طريقة غري 
 متعطش للدم، �طبيعية لنجاتكم، فيقتل الربيَء على الصليب خلالصكم؟ وكأنه 

 . فال يترك أحدا من دون أن يشرب دمه، والعياذ باهللا
، فنبه به إىل أنه مل يصِلح أنفسكم فحسب، بل خلقها �فَعدلَك�أما قول اهللا تعاىل 

وهذا . أفضلَ من الكائنات األخرى، فصرمت أهالً للحكم على املخلوقات األخرى
أي جعله كامالً يف ذاته، .. يعين أن اهللا تعاىل إذ كان قد منح اإلنسان كماالً ذاتيا

أي جعله أكمل من املخلوقات األخرى؛ فكيف .. سبيا أيضافإنه قد منحه كماالً ن
يصح بعد ذلك الظن أن اإلنسان حباجة إىل فداء ابن اهللا تعاىل لنجاته؟ وكيف جيوز 
للشعوب أن تتفاخر على الشعوب األخرى وحتتقرها وتزدريها نتيجة التقدم الذي 

 أحرزته نتيجة القوانني الربانية؟ 
 ال يشري إىل التسوية العادية اجلسدية فقط، بل �فَسواك� ولنتذكر أن قول اهللا تعاىل

فيه إشارة أنه تعاىل قد خلق يف اإلنسان كفاءات عالية لو استغلّها حلِظي بلقاء اهللا 
 . تعاىل

 فإشارة إىل أن اهللا تعاىل قد قام مبوازنة قوى اإلنسان لريى �فَعدلَك�أما قوله تعاىل 
دلق من أجلها، ما إذا كان قد صار مزوا بالكفاءات اليت تساعده على املهمة اليت خ

أي لريى ما إذا كان قد صار أهالً للحكم على .. وهي نيابة اهللا على األرض
وذه املوازنة قد زود اهللا تعاىل اإلنسانَ بكل القوى اليت . املخلوقات األخرى أم ال

:  ذكر أن للعدل معنيني، أوهلمالقد سبق أن. جتعله أهالً للحكم على الدنيا املادية
، واملعىن الثاين هو املوازنة، وهذا هو �فَسواك�التقومي، وقد أُشري إليه يف قوله تعاىل 

 تكرارا عابثًا ال يليق �فَعدلَك�، وإال تصبح كلمة �فَعدلَك�املراد من قوله تعاىل 
 تعاىل قد أودع اإلنسانَ كفاءات  أن اهللا�فَعدلَك�فاملراد من قوله . بالقرآن الكرمي

عليا باملقارنة مع املخلوقات األخرى متكّنه من احلُكم عليها والنيابِة عن اهللا يف 
وقد بين اهللا تعاىل بذكر هذا املوضوع أنه إذا نال قوم احلُكم يف الدنيا . األرض

ذه القوى، وأحرزوا تقدما ِعلميا، فعليهم أن يكونوا شاكرين هللا تعاىل إذ زودهم 
ال أن يصبحوا مزهوين متكربين مبا عندهم من العلم واحلُكم، فيعلنوا التمرد على 
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٣٤٩

حكم اهللا تعاىل، ويدعوا الفضلَ على اآلخرين، فريجعوا بغضب اهللا وبسخطه بدالً 
 . من أن ينالوا مغفرته
تعاىل أعطى  ليشري إىل أنه �ِفي أَي صورٍة ما شاَء ركَّبك�مث قال اهللا تعاىل 

اإلنسان صورة أحبها ورضيها له، أي زوده بقوة االتصاف بصفات اهللا تعاىل، 
فمن ذا الذي هو أكثر حظا ممن وفِّق ألنْ يتصور . ألن صورة اهللا أفضل الصور

: بصورة اهللا تعاىل؟ جاء يف التوراة أن اهللا خلق اإلنسان على صورته حيث قيل
"لَقانَ اُهللا فَخسلَى اِإلنِتِه عورلَى .صِة عوراِهللا ص لَقَهكِْويِن( "خوهذه .)٢٧ :١الت 

 وكأن تعاىل، بصفاته االتصاف بقوة اإلنسان زود قد تعاىل اهللا أن تعين إمنا الفقرة

 يف املعىن هذا إىل أُشري وقد .الصفات حيث من تعاىل هللا مظهرا يصبح أن بوسعه
 :الرازي تفسري( ."اهللا بأخالق تخلّقوا" :� هللا رسول قال حيث الشريف احلديث

 )الدين علوم إحياء ،خليالً إبراهيم اهللا واختذ تعاىل قوله النساء، سورة
 فَسواك خلَقَك� تعاىل لقوله تفسري إما �ركَّبك شاَء ما صورٍة أَي ِفي� فجملةُ

لَكدلْقًا خلقه تعاىل أنه أي ..�فَعاهو له، أراده خها تسويةً سوله له، أحبعدالً وعد 

 وهب الالزمة بالكفاءات اإلنسان زود أن بعد تعاىل اهللا أن منها املراد أن أو له؛ شاءه

 هو الثاين املعىن هذا أن واحلق .اهللا بأخالق التخلق بقوة زوده أي ..له أحبها صورة له

دق اجلسمانية الصورة نأل ذلك روحانية، صورة أعطاه تعاىل أنه أي عندي، األصح 
لَقَك� كلمة يف قبل من ذُكرتهذه أن فثبت املعىن، هذا لتكرار داعي وال ،�خ 

 على املعىن هذا ترجيح على األدلة ومن .الروحانية صورته تكميل عن تتحدث اجلملة

 ،إليه اهللا ينظر مما ليس األعضاء من وغريها وفمه وأذنه اإلنسان أنف أن األول املعىن
 ووجهه وأذنه أنفه كان وإنْ ،بإعجاب اإليه اهللا ينظر اليت هي الروحانية صورته اوإمن

 تعين �ركَّبك شاَء ما صورٍة أَي ِفي� تعاىل فقوله إذن، .الظاهري اجلمال إىل يفتقد
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 املرضية الروحانية املبادئ كلّ علّمناه الالزمة القوى بكل اإلنسان زودنا أن بعد أننا

  .لنا مظْهرا يكون ألن تؤهله يتال عندنا،
 قد العصور من عصر يف لإلنسان أرادها صورٍة أي أن إىل إشارةٌ هذا اهللا قول أن احلق

 � نوح زمن يف لإلنسان تعاىل اهللا ارتضاها اليت الروحانية فالصورة فعالً؛ له وهبها
 املبادئ علّمه � إبراهيم لزمن مناسبة كانت اليت والصورة هلا، املالئمة املبادئ علّمه

 علّمهما -السالم عليهما- وعيسى موسى بزمن تليق كانت اليت والصورة هلا، املالئمة
 كما .املالئمة مبادئها اهللا علّمه � حممد لزمن مناسبة كانت اليت والصورة مبادئها، اهللا
 حبسب والعلوم ااالت شىت يف املخترعات شتى واخترعوا ماديا تقدموا قوم كل أن
 املادية والعلوم الروحانية املعارف أنزلنا لقد هنا يقول تعاىل اهللا وكأن .وظروفهم يئتهمب

 إليها، حباجة الناس كان عندما التوراة أنزلنا لقد .عصر كل وضرورات أحوال حبسب
 العقل كان عندما اليونانية العلوم وعلّمنا له، حباجة الناس كان عندما القرآن وأنزلنا

 فهمها، على اإلنسان قدر حينما العربية العلوم وأنزلنا استيعاا، على اقادر اإلنساين
 اآلخرين على تتفاخرون فكيف .لتلقّيها أهالً اإلنسان صار عندما الغربية العلوم وأنزلنا

    احلق؟ الدين عن وتعرضون اهللا بنعم وتكفرون
 ميان" عند وأقمت عمري، من العشرين يف كنت حني "الهور" مدينة إىل مرة ذهبت
 مع للحوار نذهب تعال :يل فقال صداقة، أواصر به تربطين كان الذي "شريف حممد

 وكان .فذهبت .هنالك التبشريية للكلية عميدا وكان وود، مستر امسه قسيس
 دار ذلك ومع جيدا، اإلجنليزية أعرف ال كنت كما جيدا، األردية يعرف ال القسيس
 إبراهيم نال كيف :له قلت .باألردية وساعدته زيةباإلجنلي ساعدين إذ بيننا، احلديث
 النجاةَ الناس به سينال النجاة به ناال الذي فالطريق النجاةَ؟ السالم عليهما وموسى

 قبله؟ كانا وقد ذلك كيف :قلت .باملسيح بإمياما النجاة ناال لقد :قال .أيضا اليوم
 كان إبراهيم أن النصارى زعم فندام السؤال هذا أثار قد أيضا الكرمي القرآن أن علما

 إن :للقسيس فقلت ؟النصارى من يعد فكيف املسيح، قبل إبراهيم كان فقال نصرانيا،
 باملسيح؟ مؤمنني كانا وموسى إبراهيم أن على دليلك هو فما .متاما باطل تقوله ما

 من املسيح نيك مل :قلت .له ابنا يكون أوالده من شخص بوالدة تنبأَ قد داود إن :قال
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 � املسيح نسب اإلجنيل يف ورد فقد النبوءة؟ هذه عليه تنطبق فكيف داود، أوالد
 أن كليهما املوضعني يف جاء وقد ،٢٣ :٣ ولوقا ،١٦-١ :١ مىت :موضعني يف

 ومل داود أوالد من يسوع كان فكيف !داود أوالد من كان مرمي تزوج الذي يوسف
 عند أمه إىل الولد ينسب ال أنه واملعروف أب؟ دون من ولد قد بل يوسف، ابن يكن
 ادعائك مع متاما تتناىف أب دون من املسيح والدة أن فالواقع .أبيه إىل وإمنا إسرائيل بين

 داود؟ ةءنبو خالل من باملسيح إبراهيم إميان ثبت كيف مث .داود ابن املسيح بكون
 فقال باملسيح؟ إبراهيم نإميا ا ثبت فكيف النبوءة، ذه تنبأ الذي هو فداود

 نسل من يكن مل املسيح إن :قلت .أوالده برقي وعد إبراهيم أن ورد قد :القسيس
 أعين أوالده، إال ختص ال فإا إبراهيم، أوالد رقي عن نبوءة هناك كانت وإذا إبراهيم،

 كان وإذا .اهللا ابن كان بل إبراهيم ابن يكن مل الذي املسيح ال � النيب ختص أا
 :وقال القس تضايق طويل نقاش وبعد .هللا بنوته قضية انتهت فقد إبراهيم ابن املسيح
 إنسان من للجواب بد ال ولكن أمحق، كل يثريه أن ميكن السؤال أن يوناين مثل هناك
 مين ظنا جئتك لقد :قلت أن ألبث فلم األيام، تلك يف محاس طبعي يف وكان .عاقل
 سفّهين قد كان أنه إال جوايب، يف أخطأت أنين بعد فيما عرفت لقد .عاقل أنك

  .قولَه عليه فرددت
 عرب نزل مل أننا �ركَّبك شاَء ما صورٍة أَي ِفي� قوله يف تعاىل اهللا بين فقد إذن، 

 كان منها وكل عصر، كل ضرورة حبسب خمتلفة تعاليم للناس نرتل املختلفة العصور
 .به بالعمل تعاىل اهللا برضا الفوز يستطيع كان إذ العصر، لكذ إنسان حلاجات مناسبا
 كما- األخرى األمم واحتقار السابقني األنبياء من النيل فإن هذه، سنتنا رؤية فرغم

 بعد نزل الذي املتكامل التعليم إنكار أن كما للعقل، خالف -املسيحيني دأب هو
  .العقل مع يتناىف املسيح

 �ركَّبك شاَء ما صورٍة أَي ِفي � فَعدلَك فَسواك خلَقَك ِذيالَّ� فقوله باختصار،
 ربك خلقك لقد املغرور، اإلنسان أيها تعاىل قال حيث للمسيحيني، اهللا من تنبيه

 قد عيب كل منك أزال قد بكرمه مث كرمه، صفة نتيجة خلْقَك جعل أي منه، كرما
 فعل فلما األخرى، املخلوقات من أكملَ جعلك بكرمه مث مبسؤولياتك، قيامك يعيق
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 كمثل مثلك أن الواقع .أخرى ناحية واحنرفت خلقك، غاية نسيت ذلك كلَّ لك
 إىل ويبعثهم ومطايا، سالح من العدة له ويعد وتدريبه وجتهيزه جيش بتعبئة يقوم مِلٍك

 اخلمر لشرب اناتاحل إىل توجهوا حىت املدينة من خرجوا إنْ ما ولكنهم العدو، حرب
 �الْكَِرِمي ِبربك� بقوله اهللا أخياطبهم سيدهم؟ على عارا هؤالء جيلب أال .امليسر ولعب

 أن شك ال املسؤولية؟ من به يتخلصون جوابا ليعلّمهم أم ويزجرهم، عليهم ليتأسف
 من على ِنعمه يعدد حيث وسخطه، احملسن أسف على تدل �الْكَِرِمي ِبربك� كلمة

 .أُريد ما عكس فعل هذا ولكن شيئا، أراد بأنه متأسفًا إليه، أحسن
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 :الكلمات شرح
 )األقرب( .القضاء احلساب؛ املكافأة؛ اجلزاُء؛ :الِدين

 بإميانكم ستغفر خطاياكم أن قولكم أما احلق، القول لكم نقول أننا أي :التفسري
 ال إذ املغفرة، وعدم باملغفرة تؤمنون ال أنكم واحلق عذر، جمرد إال سلي باملسيح
 يؤمنون ال أيضا القسيسني فحىت الواقع، صعيد على نراه ما وهذا .بالقيامة تؤمنون
 ا يعنون فإمنا القيامة، عن يتحدثون حينما أم وجدت لقد .حقيقيا إميانا بالقيامة

 .ا يوقنون فال البشرية فناء بعد ستأيت اليت القيامة أما �ثانية، السماء من املسيح نزول

           
نشرته ) دعائى عام(فمثال هناك كتاب باألردية باسم . عقيدم هذه مذكورة يف كتبهم �
: ، وقد جاء فيه ضمن أدعية الصباح أن على كل داٍع أن يدعو كاآليت"مجعية املعرفة املسيحية"

 باإلله اآلب القادر مطلق القدرة وخالق السماوات واألرض وبيسوع املسيح الذي هو ابنه أؤمن
لقد أُوذي يف عهد .  وولد من مرمي العذراء أُلقي يف البطن بقدرِة روح القدسالوحيد وربنا، والذي

 وصعد بيالطس وصلب ومات ودفن ونزل يف عامل األرواح، مث أُحيي من املوتى يف اليوم الثالث
إىل السماء، وجلس على ميني اإلله اآلب القادر مطلق القدرة، وسيأيت للعدالة بني األحياء 

  )١٠ص ) أردو(دعائى عام، . (واألموات
سريجع من ) املسيح(إنه : "تعميد األطفال علنا:  حتت عنوان٢٤٥كما ورد يف املرجع نفسه ص 

 ."اتهناك يف آخر الدنيا للدينونة بني األحياء واألمو
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 أا بد ال التوراة أن فنؤمن حنن أما .اليهودية الديانة يف للقيامة ذكر ال أنه ذلك وسبب
 التوراة يف ليس ولكن ذكرها، من اهللا كالم خيلو أن احملال من إذ القيامة؛ ذكرت
 كانوا اليهود أن أخرب قد القرآن أن شك ال .القيامة على قطعي دليل أي احلالية

 على العثور أن إال ،)٨١:البقرة( لنا يغفر مث معدودة، أياما إال اهللا يعذبنا لن يقولون
 كتبهم كانت فلو .مضنية جهودا منا يتطلب أيضا القدمية مصادرهم يف هذه عقيدم

 قد اليهودية نةالديا أن الواقع .املضين البحث هلذا اضطررنا ملا بكثرة القيامة تذكر
 ولذلك كلية، القيامة عقيدة ينكرون اليهود معظم إن حىت قليال القيامة ذكرت

 تعاىل اهللا يقول ولذلك أيضا، املسيحيني حال هو وهذا .الدنيا حطام على يتكالبون
 الصريح بإنكاركم اهللا عذاب تستدعون ِلم أي ..�ِبالديِن تكَذِّبونَ بلْ كَالّ� هلم

  بالقيامة؟
 استخدام أحسن إذا اإلنسان أن �ِبالديِن تكَذِّبونَ بلْ كَالّ� تعاىل قوله معاين ومن

 :هلم يقول تعاىل اهللا فكأن .العذاب يف وقع استخدامها أساء وإذا الراحة، نال كفاءاته
 تنحرفوا أن بد فال عصيانه، يف الكرمي ربكم ِمن املوهوبة قدراتكم تستخدمون دمتم ما

  .النهاية يف الوخيمة عاقبته وتروا املستقيم، اطالصر عن
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 اإلنسان أعمال حيفظ تعاىل اهللا أن أخرى مواضع يف الكرمي القرآن من يتضح :التفسري

 .احلقيقة هذه على الصحيحة ألحاديثا تنص كما بذلك، تتكفل املالئكة وأن
 املسيحيني فأعمال فيه، للمسلمني خصوصية وال فيه، شك ال أمر األعمال فتسجيل
 أكان سواء تسجل إنسان كل فأعمال .ستسجل أيضا وغريهم والزرادشتيني واليهود

                        
.  هي ايء الثاين للمسيحفقد اتضح من اجلملة األخرية متاما أن املسيحيني يرون أن القيامة

 )املفسر(
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 جهاز واختراع .القيامة يوم عنها وسيسأل مشركا، أو مؤمنا متدينا، أو كافرا
 حركة كل أن به ثبت إذ أكثر، الكرمي القرآن بيان أكد قد العصر هذا يف لكيالالس
 اجلو يف تسجل إا آخر وبتعبري اجلو، يف تنتشر خفيفة، كانت مهما اإلنسان، ا يقوم
 دائما آمل فإين أنا أما اجلو؟ يف حمفوظة الصوت أو احلركة تلك ستظل مىت وإىل .فورا
 نابليون صوت به فنسمع ما، جهاز عبر السابقني واتأص فيه نسمع زمان يأيت أن

 جهاز يخترع فقد السابقني أصوات مساع نستطع مل إذا أو مثال؛ فمه من بونابرت
 أن شك وال .عشرة أو أربعة أو يومني بعد اجلو يف اآلن تنتشر اليت األصوات به نسمع
 بعد خطابه ويعاد بلٍد مِلك خيطب حيث اهلدف هذا حيققان والفونوغراف املذياع
 القرآن صدق معا أثبتا قد والفونوغراف فالالسلكي إذن، .مثال أربعة أو يومني
 آخر، أو بطريق حتما بصمته يترك بل يضيع، ال لإلنسان عمل أي أن احلقيقة .الكرمي
 ميكن كيف :استغراب يف يقولون املاضي يف الناس كان .أحيانا أجيال عدة بعد فيظهر

 على جديدا دليالً هيآ قد والفونوغراف الالسلكي ولكن اإلنسان؟ لأعما تكتب أن
 .الكرمي القرآن بيان صحة

 من يوم يف حتما واقع أنه ونوقن به نؤمن القيامة يوم عن الكرمي القرآن قاله ما كل إن
 القيامة يوم يف يكون قد .ونوعيتها أعماله على وِرجله اإلنسان يد فتشهد األيام،
 فعل ما كلّ فتخرب وغريها، ولسان ورجل يد من اإلنسان أعضاء يهعل توضع جهاز

 أعمال، من تأتيه كنت ما وامسع تعال :لإلنسان ويقول سيعمل مسجال وكأن ا،
 جاء لقد .والندم اخلجل فينتابه حينا، ويكذب حينا، ويسب حينا، يسبح أنه فيسمع

 ومعناه ،)٩:االنشقاق( يسريا حسابا حياسبون أم املؤمنني عن الكرمي القرآن يف
 أعماله عن بالسؤال القيامة يوم يفضحه فلن املؤمن، عن العفو يريد تعاىل اهللا أن عندي

 كان فإذا ال، أم صحيحا اإلمجايل حسابه كان إذا عما بالسؤال يكتفي وإمنا بالتفصيل،
 يف سيئام تظل وهكذا اجلنة؛ إىل خذوه :اهللا فيقول يرام، ما على اإلمجايل حسابه
 ِسِجلَّ أَخِرجوا تعاىل اهللا فيقول صحيحا، اإلمجايل حسابه يكن مل من أما .اخلفاء
 فيفضح األخرى، تلو واحدة سيئاته عليه ستعرض وهكذا كله، عليه واعرضوه أعماله
 .واآلخرين األولني أمام وخيزى
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 خاصا �كَاِتِبني ِكراما � لَحاِفِظني علَيكُم وِإنَّ� تعاىل قوله اعتربنا إذا أما
 هذا يف الرباين املبعوثُ هو رأيي يف الكاتبني الكرام احلافظني من فاملراد باملسيحيني،

 أعمالكم يسجلون بقوم سنأيت :املسيحيني هنا خيرب تعاىل فاهللا إذًا .هومجاعت الزمن
 .مسومها على لقضاُءوا الِشركية أعمالكم إبطالُ مهمتهم ألن جيدا، وحيفظوا الوثنية
  .جيدا وسيعلمونه تفعلون ما يسجلون فلسوف الوثنية عقائدكم تفنيد مهمتهم فألن
 بل املسيحيون، يفعله ما كل سيعلمون أم يعين ال �تفْعلُونَ ما يعلَمونَ� تعاىل قوله
 وحتاول الناس ختدع املسيحية ألن ذلك جيدا؛ أعماهلم حقيقة سيعلمون أم املراد

 خداعها، يف يقعوا لن القوم هؤالء ولكن كحسنات، أمامهم سيئاا تصوير
 .جيدا املسيحيني سرائر حقيقة ويعلمون نواياها، وسيعرفون
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 :الكلمات شرح
 وتوقّى محابه، وحترى به ورِفق إليه الطاعة أحسن :والده وبر .البر مجع :األبرار
 )األقرب( .مكارهه

 يفوزوا لكي جاهدين ويعملون برفق، ويعاملون الطاعة، حيسنون الذين هم فاألبرار 
 .	 سخطه ويتجنبوا اهللا برضى
 .عطيته :اهللا ونعيم مرتاحه؛ البال دئها :البال نعيم ورجلٌ الدعةُ، املالُ؛ :النعيم :نعيم

 ).األقرب(
 ملدة هكذا أظن وكنت مجٍع، صيغة كأا العرب غري حنن توِهمنا �النعيم� كلمة إن 

 ليست ولكنها اجلمع، بصيغة أيضا احملترم علي حممد املولوي ترمجها وقد طويلة،
 .فقط النعمة معناها وإمنا كذلك،
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 أن �جِحيٍم لَِفي الْفُجار وِإنَّ � نِعيٍم لَِفي اَألبرار نَِّإ� عاىلت قوله من يبدو :التفسري
 ذلك بعد أوضح قد تعاىل اهللا أن غري جحيم، يف الفجار وأن نعيم، يف املؤمنني
 .اجلزاء يوم سيدخلوا أم أي ..�الديِن يوم يصلَونها�
 حبق وردت وقد اجلنة، لدخول ال النار لدخول تستعمل )يصلَون( كلمة أن شك ال 

 به قاصدين بأمر اخلاص الفعل يستعملون أم العربية األساليب من ولكن هنا، الكفار
- هوممف ألنه اجلنةَ املؤمنني دخول هنا يذكر مل تعاىل اهللا أن ويبدو أيضا؛ اآلخر األمر

 عليكم، سيكشف تدبرال أن اآلية هذه فستعين وعليه .النار الكافرين دخول من -ضمنيا
 يف املؤمنني أن سترون بل املوت، بعد حىت لالنتظار بكم حاجة ال أن املسيحيون، أيها
 قلوب أن أي نفسها؛ الدنيا هذه يف النار يف الكافرين وأن نفسها الدنيا هذه يف اجلنة

 أن وثروام أمواهلم رغم فريون سكينةً، متلؤها اليت الطمأنينة إىل تفتقر الكافرين
 باليقني يتمتعون املؤمنني جيدون النقيض وعلى املرضية، بالنتائج تأيت ال جهودهم

 يف باجلنة ينعمون وأم الظاهر، يف ومصائب وضيق شدة من فيه هم ما رغم واألمل
  .املشرق ومستقبلهم دينهم انتصار برؤية الدنيا هذه

 سكينةً -بلغ مهما- ثراؤه هل جيلب فلن تعاىل باهللا صادق إميان عنده ليس من أنّ الواقع
 من خلت قد األوروبيني قلوب أن كلهم متفقون أوروبا فالسفة إن .سلوانا وال

 واضطرابا قلقًا قلوم يف أن إال الظاهر يف وقوة ثراء من عندهم ما ورغم السكينة،
 لب واهلدوء، الراحة أسباب شىت توافُر رغم الطمأنينة جيدون فال بثرائهم؛ املتعة أفقدهم

 .الدنيا هذه يف اجلنة يف كأنه يشعر املؤمن ولكن .دائما قلوم يف تشتعل جحيم هناك
 .اهللا جنة يف أنه حني كل فيشعر مطمئن قلبه ولكن ثراء، وال مال عنده يكون ال

 رفعت .دائما اجلنة يف املؤمن أن كيف يبني � املوعود للمسيح شهري حادث هناك
 معاقبته على مصمم القاضي أن فأُخرب ،� وعودامل املسيح ضد قضية قاٍض إىل
 .سيحدث مما خائفًا وكان باخلرب أتاه الذي هو الدين كمال اخلواجا وكان .�
 على يقدر القاضي كان إذا :وقال وجهه امحر اخلرب � املوعود املسيح مسع فلما

 أذى، بأي نصاب فلن علينا اهلجوم حاول لو إنه .عاقبته ولير فليفعل اهللا أسد حماربة
  )٢٦٢ ص )أردو( طيبة سريت( .بالغة جبراح هو يصاب سوف بل
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 اليت املصيبة كربت مهما بأنه مطمئنا قلبه فيكون كاملة ثقة باهللا يثق املؤمن فألن
 .نفسها الدنيا هذه يف اجلنة يف املؤمن يكون وهكذا سينصره، تعاىل اهللا فإن به، ستحل

 هذه يف اجلنة يف املؤمن عيش على النظري نقطعم مثال وهو � للنيب حادث وهناك 
 الغار مدخل على العدو وجاء الغار، يف خمتفيين بكر وأبو � النيب كان ملا .الدنيا

 النيب فنبه .قليال املغارة داخلَ نظر لو العدو يرامها أن بكر أبو خاف جدا، منه واقترب
 ،٤٠:التوبة سورة( .معنا اهللا إن حتزن، ال :اهلدوء مبنتهى � فقال اخلطر، إىل �
 والكافر حني، كل اجلنة يف يعيش فاملؤمن ).الغار حديث ٢ جملد اُألنف الروضو

 يف حيترق أنه فإما إنسان، لكل مالزمتان والنار فاجلنة إذًا .حني كل النار يف يعيش
 لرأى بصرية املرء عند كان ولو .حني كل مطمئنا باجلنة ينعم أو حني، كل اجلحيم

 يرون ال الكافرين هؤالء أن خيرب تعاىل اهللا ولكن نفسها، الدنيا يف واجلحيم اجلنة ههذ
 ألننا تقلقوا ال ولكن اجلنة، يف وأم اجلحيم يف املؤمنني أن ويظنون بعد، اجلحيم هذه

 اآلن فيها حيترقون اليت اجلحيم بأعينهم ونريهم الدين يوم هذا عليهم نكشف سوف
 .اجلنة يف املؤمن وأن اجلحيم يف أنه العدو يعترف يومئذ .سرا

 

$tΒ uρ öΝèδ $pκ÷] tã tÎ6 Í←!$tóÎ/ ∩⊇∠∪ 
 لن ولكنهم اجلحيم، هذه يدخلوا ال لكي جاهدين سيسعون هؤالء أن أي :التفسري

 يسحب يومئذ حكمهم، على ويقضى قوم، فيه تحطَّم يوم وسيأيت منها، اينجو
 بعينها، جحيم •األيام هذه يف اجلارية احلرب هذه أن واحلق .أقدامهم حتت من البساط

 اهللا أخربين وكما .وشيك أوروبا احنطاط أن يشعرون بدأوا حيث قوم، قوضت وقد
 حلرب السماء يف استعدادات هناك أن -سنتني منذ اخلرب هذا أشعت قد - أيضا تعاىل

 إن يقولون بل قريب، أوروبا زوال أن فيه يقولون ال يوم سيأيت بسببها أخرى، شديدة
 القيامة، يوم اجلحيم سيدخلون احلق بالدين الكافرين أن شك ال .فعال أتى قد زواهلا

 لن إم .منها اينجو ولن ،�ِبغاِئِبني عنها هم وما� .أيضا الدنيا يف سيصلوا ولكنهم

           
 )املترجم. ( إىل احلرب العاملية الثانية� يشري حضرته •
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   البسملةمع آية سبع وثالثونمكية، وهي 

هناك اختالف حول زمن نزول هذه السورة، فريى بعض املفسرين أن آياا 
 مدنية، بينما �يوم يقُوم الناس ِلرب الْعالَِمني�أي حىت قوله تعاىل .. الست األوىل

غري أا مكية عند ). ر، واإلتقانالدر املنثو(يرى البعض اآلخر أا كلها مدنية 
 . وهذا هو املسجل يف املصاحف املطبوعة يف بالدنا. معظم املفسرين

الالفت للنظر أن الباحثني األوروبيني الذين ناقشوا هذا املوضوع قد اعتربوا هذه 
السورة مكية، وذلك خالفًا للقواعد اليت وضعوها لبحث هذا املوضوع، فكان من 

 اجتاههم املعادي للقرآن، خاصة وقد اعتربها حبسبوها مدنية املفروض أن يعترب
بعض املفسرين مدنية، ولكن من التصرف الرباين الغريب أم اعتربوها مكية، بل 

فالربوفيسور األملاين نولدكه والسري وليام موير كالمها قال . من أوائل ما نزل مبكة
واحلق ). للقرآن الكرمي" ويري" تفسري(إا نزلت قبل اهلجرة بأربع سنوات تقريبا 

 .أن هذا هو الرأي الصائب؛ فإا سورة مكية ومن أوائل ما نزل يف مكة
الروايات : هناك أسس خمتلفة وضعت لتحديد املكي واملدين يف سور القرآن، أولُها

اليت رواها املسلمون املعاصرون لنـزول القرآن، فقالوا إن السورة الفالنية نزلت يف 
أحيانا ال يذكرون هذه الروايات بناء على : وثانيها. كذا حسب علمهموقت 

علمهم، بل بناء على اجتهادهم، مثالً يقولون ذهبنا إىل املدينة يف وقت كذا، 
مع أن من املمكن أن تكون . فقُرئت علينا هذه السورة عندها، ولذا فهي مدنية

بناء على : وثالثها. دئذالسورة قد نزلت يف الفترة املكية ولكنهم مسعوها عن
: بناًء على بعض كلماا املعينة، فيقولون مثال: ورابعها. األحداث املذكورة فيها

يعترب املستشرقون : وخامسها. هذه الكلمات كانت تستعمل يف الفترة املكية
السورة مدنية إذا كانت مواضيعها مفصلة، ألم يرون أن القضايا التفصيلية قد 
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حيددون زمن السورة من أسلوب بياا، فمثالً : سادسها.  املدنيةوردت يف السور
. إذا كانت طويلة اآليات اعتربوها مدنية، وإذا كانت قصرية اآليات اعتربوها مكية

إذا جاء يف : وثامنها. إذا ذُكر اليهود يف سورة اعتربها املستشرقون مدنية: وسابعها
 . دنيةسورة حكم شديد حبق الكفار قالوا إا م

واحلق أن األساس األول من هذه األسس هو القطعي اليقيين، أما باقيها فكلها 
إن بعض . ظنية، وال يتورع املستشرقون يف استعماهلا سالحا للهجوم على اإلسالم

مث إن . هذه األسس باطل بصورة قاطعة، ولكن ليس هذا جمال هذا البحث
 كان هلم غرض معني يريدون حتقيقه املستشرقني خيالفون هذه األسس أيضا إذا ما

 إىل ذلك أثناء تفسريي يف أماكن خمتلفة- وسأظل أشري-أحيانا، كما أشرت . 
الواقع أن املستشرقني يريدون من اللجوء إىل بعض هذه القواعد أن يظهروا أن 

فمثالً إذا مل ترد . حممدا قد تعلّم من اليهود والنصارى ما ذكره يف القرآن الكرمي
يم اليهود والنصارى مفصلةً يف السور املكية، قالوا لقد ثبت من هذا أن هذه تعال

التعاليم إمنا ذُكرت يف السور املدنية ألن حممدا تعلّمها مبخالطة اليهود والنصارى يف 
واحلق أن املفسرين املسلمني الذين يبنون رأيهم يف هذه األمور على هذه . املدينة

مع أن هذه . ا يقوون أيدي املسيحية من حيث ال يدروناألسس واألدلة الضعيفة إمن
 األدلة واملبادئ ليست إال اجتهادية فقط، وحتديد األحداث التارخيية بناء على

ال يصح يف مثل هذه القضايا إال الشهادة التارخيية االجتهاد طريق خاطئ متاما؛ إذ 
. آن مؤيدا لذلكالقطعية أو القياس الداخلي للحادث بشرط أن يكون سياق القر

وهذا املوضوع طويل جدا ال ميكن اإلحاطة به اآلن، وإمنا نبهت إليه ضمنيا، إذ 
ففيما يتعلق بكون السورة . ف حوله كتيب مستقليقتضي هذا املوضوع أن يؤلَّ

مكية أو مدنية، فإننا نقبل الروايات الصحيحة والبحث املدعوم بالتاريخ، أما األمور 
منها فقد وضع هؤالء بصددها قواعد خاطئة تؤدي إىل نتائج االجتهادية البحتة 

خاطئة مما يستغلها أعداء اإلسالم استغالال مشينا، ولسنا لنقبل مثل هذه األمور 
ب يعلى أية حال، وكما قلت فإن هذا املوضوع يتطلب أن يؤلَّف حوله كت. أبدا

دالالم بصدد مستقل، يبحث يف هذا املوضوع ويناقشه بالتفصيل، ويبني خطأ است
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ندعو اهللا تعاىل أن يوفق . ترتيب القرآن الكرمي، وكيف ميكن تدارك هذه العيوب
ب مستقل حول هذا املوضوع، ألنه أحدا من مجاعتنا، أو يوفقين أنا، لتأليف كتي

لإلمام السيوطي هو أول حماولة يف هذا " اإلتقان"الواقع أن كتاب . ضروري جدا
وهناك حاجة ماسة أن يكتب كتاب . يه بعض األخطاءاال، ولكن قد وقعت ف

اإلتقان احلقيقي، ألن اإلتقان معناه القول احملكم القوي، ولكن السيوطي أورد يف 
اإلتقان"فال بد من تأليف كتاب . إتقانه بعض األمور الضعيفة خطأً كما قلت "

د األمور حبيث يكون متقنا بالفعل، ويتناول هذه القضية على أسس سليمة، ويفن
 . اخلاطئة

 :ترابطها مبا قبلها
إن خربيت تؤكد أن كل . هلذه السورة صلتان مبا قبلها، صلة قريبة وصلة بعيدة

أن لكل سورة صلتني بالسور  وثيقة الصلة بغريها من السور، كما -تقريبا-سورة 
أي أن هناك ما يربطها باآليات األخرية من ..  صلة قريبة وصلة بعيدة:األخرى

مث إن هذه الصلة من . لسورة السابقة، وهناك ما يربطها مبوضوع السور السابقةا
النوع الثاين تنقسم إىل قسمني، صلة تربط السورة مبوضوع السورة السابقة أو اليت 

هذه أحيانا قبلها حبيث تكون كل هذه السور حلقات من سلسلة موضوع واحد، و
واحلمد اهللا على أنين أول . ور سابقةتربط السورةَ بست أو سبع أو عشر س الصلةُ

لقد علمت بفضله تعاىل ما بني سورة وأخرى . من فهم هذا املوضوع إىل حد ما
من صلة قريبة، وما يربط عدة سور من حيث املوضوع املذكور فيها، ومع ذلك 
عندي انطباع أنّ بين السور عالقة ميكن أن نسميها بعيدة وأبعد، ولكن مل أجد 

 هذا املوضوع بصورة كاملة لكثرة مشاغلي، وال أرى أين سأمتكن من فرصة حللّ
ذلك يف املستقبل لتكاثر أعمايل باستمرار، فأضع أمامكم اقتراحا حلل هذا 

 . املوضوع
يف رأيي أنّ على املرء أنْ يستكتب سور القرآن على أوراق منفصلة ويعلقها يف 

لما وجد فرصة، وهكذا سيطّلع حتما كبتدبر غرفة كما تعلَّق اخلرائط، وينظر إليها 
وإذا متكن من االطالع على الرابط املوجود بني . على ما يوجد بينها من رابط
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لو اتبع . جمموعة من السور، فيلعِملْ فكره على جمموعة أخرى، وهكذا دواليك
 .هذه الطريقة من عنده فرصة وشوق للتدبر يف القرآن الكرمي النتفع ا كثريا

 باليت قبلها تكمن يف أن اهللا قال يف آخر سورة نيف لسورة املطفّلقريبةوالصلة ا
، وهذا يعين أن اهللا تعاىل �ِللَِّه يومِئٍذ واَألمر شيئًا ِلنفٍْس نفْس تمِلك ال يوم�االنفطار 

هللا بينما قال ا. قد حتدث هنا عن احملاسبة، مبينا أن هذه اخلسارة لن يتكبدها إال أنتم
، ليبني أن من كان عليه حساب فلْيسوه بال �ويلٌ ِللْمطَفِِّفني�اآلن يف هذه السورة 

، ولكن �وهذا هو األمر الذي قد حثّ عليه املسيح . نقصان أو ختسري
 ٥متى ("طُوبى ِللرحماِء، َألنهم يرحمونَ: "�املسيحيني أمهلوه، حيث قال 

 وِإنْ لَم ،ِتِهم، يغِفر لَكُم أَيضا أَبوكُم السماِويِإنْ غَفَرتم ِللناِس زالّ: "، وقال)٧:
وهذه . )١٥-٦:١٤متى ("ِتكُمِتِهم، ال يغِفر لَكُم أَبوكُم أَيضا زالّتغِفروا ِللناِس زالّ

م ماثلون أمام اهللا هي احلقيقة اليت بينها اهللا هنا يف القرآن الكرمي، ونبه املسيحيني أ
 . تعاىل، فإذا أرادوا جتنب اخلسران يوم القيامة، فعليهم أال يبخسوا الناس حقوقهم

الغريب أن املسيحيني أخذوا يقولون نستطيع أن نرحم، ولكن اهللا ال يستطيع أن 
 قد نبههم هنا أن اهللا تعاىل سريمحكم بسبب �يرحم الناس، مع أن املسيح 

وهذا . ارمحوا الناس حىت يرمحكم أبوكم السماوي: محتكم بالناس، حيث يقولر
يعين أننا حباجة إىل الرمحة بالناس لكي يرمحنا ربنا، ولكن املسيحية احلالية تقول إن 

كم هو متعارض . الناس ميكن أن يرمحوا، ولكن اهللا غري قادر على أن يرحم الناس
 !�هذا التعليم مع تعليم املسيح 

جيب أن تتذكروا أنكم : هم أن اهللا تعاىل يقول للمسيحيني هنا يف القرآن الكرمي امل
تتعاملون مع اهللا تعاىل، فإذا أردمت أن يعاملكم اهللا برفق ولطف، فعاِملوا عباده برفق 

ىل  يشري إ�واَألمر يومِئٍذ ِللَِّه يوم ال تمِلك نفْس ِلنفٍْس شيئًا�فقوله تعاىل . ولطف
 يشري إىل معاملة الناس مع �ويلٌ ِللْمطَفِِّفني�معاملة اهللا مع الناس، وقوله تعاىل 

الناس، حيث نبه اهللا العباد أن عليهم أن ال يغشوا يف معاملتهم مع الناس، لكي 
، �إذًا فأواخر سورة االنفطار تؤكد قوالً للمسيح الناصري . يعاملهم اهللا برفق
 .�طففني فتؤكد قوالً آخر له أما أوائل سورة امل
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تحدثان  أما الصلة البعيدة هلذه السورة باليت قبلها، فهي أن السورتني السابقتني ت
ين كبريين من أعمال املسيحيني خطريان جدا؛ اجلزء واحلق أن جزأ. عن املسيحية

 وسوُء أعماهلم فيما يتعلق بالدين. املتعلق بالدين، واجلزء املتعلق بالشعوب األخرى
م يشركون باهللا ويتخذون املسيح ابنهللا ويقضون على وحدانية اهللاا ظاهر من أ .

.. �ِإذَا السماُء انفَطَرت�وقد أُشري إىل األمر نفسه يف السورة السابقة يف قوله تعاىل 
أي كنا أخربنا أن السماوات تكاد يتفطرن من شناعة شرك هؤالء القوم، وها قد 

واجلزء الثاين من أعماهلم . ت السماء فعال لظلمهم العظيمجاء وقته وقد انفطر
  اهللا تعاىلفبعد أن نبه. يتعلق بتحالفام وسوء معاملتهم مع الشعوب األخرى كلها
يف هذه السورة اآلن ن يف السورة املاضية إىل سوء أعمال املسيحيني الدينية فقد بي

، وتكون ث ينهبون خريااكون سيئة جدا، حيأن معاملتهم مع الشعوب األخرى ت
معاهدام ومعامالم ذات وجهني دوما، ستكون معامالم فيما بينهم على عكس 

. باختصار، إن التطفيف عالمة بارزة للمسيحيني. معامالم مع الشعوب األخرى
إن هؤالء . ولن جتد لتحالفات الشعوب األوروبية مثاال بني األمم يف التاريخ كله

ة هلم باملسيحية من حيث العقائد، ولكن كلما تعلّق األمر ملحدون ال عالق
فاألملان ملحدون، ولكنهم . باملسيحية احنازوا إليها، وساندوها رغم كوم ملحدين

يعاملون املسيحيني على عكس ما يعاملون األمم األخرى؛ يصبون أقسى الفظائع 
النسبة إىل اإلجنليز واحلال ذاته ب. على اليهود، ولكن يعاملون املسيحيني برفق

واألمريكان، فليس عندهم أي دين يف احلقيقة، ولكنهم ال يطيقون اندثار اسم 
فمثال يف هذه احلرب اجلارية يدفعون املسلمني واهلندوس إىل املعارك . املسيحية

ليقتلوا وميزقوا، ويقولون إننا نريد إقامة احلضارة املسيحية، مع أنه ليس هنالك شيء 
هناك حضارة معاصرة، وال عالقة للمسيحية ا ال من . ضارة املسيحيةامسه احل

قريب وال من بعيد، ومع ذلك يقولون إن كل ما نقوم به إمنا نقوم به إلقامة 
 . احلضارة املسيحية يف العامل

الغريب أن الشعوب املسيحية تظلم بعضها بعضا أيضا، ولكن نطاق هذا الظلم 
ظلم نطاقني، نطاق ظلم املسيحيني ونطاق ظلم غري حمدود جدا، وكأم جعلوا لل
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وعندما يتعلق األمر بظلم الشعوب األخرى فكل الشعوب املسيحية . املسيحيني
 . تتحد ضدهم متناسية ما بينها من خالفات

فاحلق أن هؤالء يرتكبون نوعني من الظلم، ظلم يتعلق باهللا تعاىل وظلم يتعلق 
خبلق اهللا كان جزءا آخر من أعماهلم لذلك قد وحيث إن ظلم املسيحيني . مبخلوقه

جعل اهللا لذكره بابا منفصال، أعين أنه حتدث عنه يف سورة منفصلة، فكما أن 
الثورة املسيحية كانت هامة جدا بني ثورات الزمن األخري، لذلك أنزل اهللا تعاىل 
لذكرها سورة منفصلة، كذلك ملا كان املسيحيون يرتكبون نوعني من الظلم 

 يف سورة �لعظيم، ظلم يتعلق باهللا وظلم يتعلق مبخلوقه، فقد ذكر اهللا ظُلْمهم به ا
 . االنفطار، وظُلْمهم بالناس يف سورة املطففني

 

ijk ∩⊇∪ 

×≅÷ƒ uρ tÏ�Ïe� sÜßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ 
 :الكلمات شرح
 ) األقرب. (كلمةُ عذاب: ويلٌ

قتر :  وطفَّف على عياله.نقَصه: وطفَّف الوزنَ. نقَصه: طفَّف املكيال: للمطففني
 )األقرب. (أي أعطاه أقلّ مما أخذ منه: وطفَّف على الرجل. عليهم

إن هذه عالمة مميزة لألوروبيني فإم ال مثيل هلم يف اغتصاب حقوق : التفسري
إن املبدأ األساس لسياستهم واقتصادهم هو غصب حقوق الشعوب . اآلخرين
 يذكر أمرا قد ترك يف نفسي �وعود كان اخلليفة األول للمسيح امل. األخرى

إن بعض الشعوب يلقَون الذل بأخذ الربا، وبعضها : وقعا عميقا؛ حيث كان يقول
بإعطاء الربا، ولكن أمر الشعب املسيحي غريب، فإم ينهبون اآلخرين بأخذ الربا 

إن مثال بهم للناس بأخذ :  يقول�فكان . منهم، كما ينهبوم بإعطاء الربا
با واضح مما تعطي بنوكهم الناس من قروض، أما مثال بهم الناس بإعطاء الربا الر

وملا قمت بتحري األمر يف املصادر التارخيية ". أوده"فهو ما فعلوه بالوالية اهلندية 
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لقد . بإعطاء الربا" أوده" صوابا متاما، فإم بالفعل بوا والية �وجدت قوله 
فسوف يعطونه " كولكتا"يضع نقوده يف بنوكهم يف مدينة أعلنوا بني الناس أن من 

فوضع الناس أمواهلم يف بنوكهم حىت إن النساء ِبعن حليهن ووضعن . رحبا كبريا
أمواهلن يف بنوكهم، فأعطوهم أرباحا كبرية، فظن الناس أن اإلجنليز خيرون، إذ 

 هذه الوالية، وملا حصل اخلالف بني اإلجنليز ومِلِك! يعطون األرباح بسخاء
فإن أمراء امللك أخفوا عنه كلية " لكهناو"وزحف اجلنود اإلجنليز على عاصمته 

" أوده"تقدم اجلنود اإلجنليز، ألم ملا اقتربوا من العاصمة تلقّى مجيع أمراء والية 
إنذارا من اإلجنليز أم لو فعلوا ضدهم أي شيء فسوف جيمدون أمواهلم املودعة 

ظلوا صامتني ومل يعلَم امللك باجليش اإلجنليزي إال بعد أن طرق ف. يف بنوكهم
ويقول البعض إن األمراء دعوا املِلك إىل مشاهدة الرقص إلغفاله . أبواب العاصمة

حقائق الفرقان، . (عن زحف اإلجنليز الذين دامهوه وهو منهمك يف مشاهدة الرقص
 )الذين يأكلون الربا: سورة البقرة، قوله تعاىل

إم . واقع أن الشعب املسيحي قد ب اآلخرين بأخذ املال وبإعطاء املال أيضافال
وإذا كان .  فوق اآلخرين يف كل قضية حقوجيعلون حقهم. املطففون حقا

فالسؤال الذي يفرض . لآلخرين حق عليهم فيعترضون ألف اعتراض عند أدائه
 وما هي املربرات اليت ما هو السبب الذي جعلهم ال يأون بالعامل كله؟: نفسه

بسببها قد بسطوا سلطام على العامل؟ هم يتدخلون يف الصني واهلند، ويضغطون 
وجورجيا،  قاس يف خبارى وتركستان الصينية والقفعلى أفغانستان، ويتدخلون

 العربية، ويتدخلون يف معامالت تركيا، وقد استولوا الدول ويتصرفون يف سياسات
ما ذنب الناس أم يغلبون أمامهم يف كل مكان، وهم . يقيةعلى مصر والبالد اإلفر

 مثلهم كمثل القرد الذي أكل قطعة اجلبنة . إمنا سببه أن القوة بيدهم؟يغلبون دوما
اليت عثر عليها قطان؛ فيحكى أن قطَّني سرقا قطعة جنب، مث اقتتال عليها، فكان 

احتكما إىل قرد وأخريا . أحدمها يقول حصيت كذا واآلخر يقول حصيت كذا
ليوزعها عليهما بعدل، فأخذ القرد ميزانا وقطع القطعة نصفني، ووضعهما يف 
الكفتني، فلما محل امليزان وجد فرقا بني الكفتني، فبدال من أن يأخذ قطعة صغرية 
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من الكفة الراجحة ويضعها يف الكفة الناقصة وضع القطعة الكبرية يف فمه وأكل 
ا يف الكفة، فرجحت الكفة األخرى، فأكل هذه املرة منها قطعة كبرية، مث وضعه

من القطعة األخرى قطعة كبرية، وهكذا ظل يأكل اجلبنة مرة من هنا ومرة من 
هناك، حىت مل يبق من اجلبنة إال القليل، فأدرك القطان أما قد ارتكبا محاقة بوضع 

قرد، أعِطنا اآلن جناب ال: يأكلها كلها هكذا، فقاال لهس فإنه ،اجلبنة يف يد القرد
مل يبق من اجلبنة اآلن إال أُجريت، فالتهم بقية : اجلبنة لنتقامسها بأنفسنا، فقال القرد

  !اجلبنة
حقنا فيها كذا، : هذا هو مثال األمم املسيحية؛ كلما يسوون قضية قوم يقولون

وحياججون على حقهم هذا حىت يأكلوا البلد كله، والنتيجة النهائية أن الذين 
البون باحلق يظلون حمرومني منه، وهذه األمم تنهب كل حقوقهم وتستويل على يط

 . بلدهم
tÏ%©! $# #sŒ Î) (#θä9$tGø.$# ’n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# tβθèùöθtGó¡ o„ ∩⊂∪ 

 : الكلمات شرح
). األقرب. (أخذ منه وتولّى الكيلَ بنفسه: اكتال منه واكتال عليه اكتياال: اكتالوا

 �الَِّذين ِإذَا اكْتالُوا علَى الناِس يستوفُونَ�فاملراد من قوله تعاىل 
أم يأخذون املكيال بأيديهم عندما يأخذون حقهم من غريهم، ويأخذونه وافيا 

 .حسبما حيلو هلم
لقد استعمل اهللا تعاىل هنا كلمات لبيان عيب لألمة املسيحية كان ميكن : التفسري

كان من املمكن أن يقول اهللا تعاىل إم عندما مثال . بيانه بغريها من الكلمات أيضا
الَِّذين ِإذَا �يتاجرون يأخذون حقهم كامال، ولكنه تعاىل مل يقل هكذا بل قال 

وذلك ليخرب ، �زنوهم يخِسرونَ و وِإذَا كَالُوهم أَو�اكْتالُوا علَى الناِس يستوفُونَ 
م، ويكون هلم اخليار كله الختاذ القرار، سواء أم يتخذون املعاملة كلها يف أيديه

إن األحداث اليوم . أكان عليهم أن يأخذوا حقهم أو أن يعطوا غريهم حقوقهم
خذوا مثال قضية . أيا كانت القضية فإن خيارها يكون يف أيديهم. تؤكد هذا النبأ
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الل استقالل اهلند، فمن احملال أن جيتمع الزعماء اهلنود ويتخذوا قرار االستق
يقول اإلجنليز ميكن أن تتشاوروا وتفكروا معا، ولكن ليس . بالتشاور فيما بينهم

لكم إال أن ترفعوا مطالبكم إلينا، وحنن الذين خنتار منها ما نشاء ونرفض منها ما 
هذا هو األمر الذي بينه اهللا هنا أن هذه األمة ستنال من الغلبة حبيث حتتفظ . نشاء

 عليهم أن يؤدوا للناس حقوقهم أو يأخذوا منهم باخليارات كلها سواء كان
يف العامل للزبون حقّه وللتاجر حقه، ولكن هذا الشعب إذا كان زبونا . حقوقهم

وإذا كان تاجرا . فيقول لآلخر ال خيار لك يف الكيل، وسوف نتوىل الكيل بأنفسنا
تلكون فيم. عليك أن تعطينا ما نريد ولن نأخذ أقل من ذلك: فيقول للزبون أيضا

كل اخليارات؛ خيار األخذ وخيار العطاء، وال يسمحون لآلخرين بالتدخل يف 
، ومعناها األخذُ أخذًا وافيا تاما �يستوفُون�لقد استعمل اهللا هنا كلمة . القضية

وهذا املعىن يدل يف الظاهر على العدل، ولكن الواقع أن هذا ال يعين أم ). األقرب(
أي أم ال ..  بل املراد أم يستوفون املطالبة- هو حقهمأي ما-يستوفون احلق 

يربحون حىت يأخذوا ما يطالبون به، والدليل على ذلك أن احلديث هنا عن سيئام 
فثبت أن ليس . والسيئة أن يأخذوا أكثر ويعطوا أقلّ. ال عن حسنام وال مدحهم

كامال، بل املعىن أم  أم يأخذون حقهم �يستوفُونَ�املراد من قوله تعاىل 
نعم، ميكن على سبيل التنـزل أن يراد هنا أم يأخذون . يأخذون مطالبهم كاملة

وهذا يعين . حقهم كامال على الدوام، وال يتركون جزًءا من حقهم ألحد رمحة له
والدليل اآلخر على ما قلته هو قول اهللا .  الشهري�"شايلوك"أم يتصرفون كـ 

           
  من أهايلا امسه أنطونيو تاجرأنحتكي املسرحية ". تاجر البندقية: "هو بطلُ مسرحيِة شيكسبري �

ف، "شايلوك" اجلشع ين من املرايب اليهوديالبندقية اضطر للديوفه مل إنْ أنه شرطبضه قِروافق أن ي 
مل كل ما لديه، و، خسر التاجرلكن . ا من جسدهحقه بعد سنة فله احلق باقتطاع كيلوغرامني حلم

.  وأكله اهلم والغم، فأصبح هزيالً، واملرايب يقف له على األبواب يريد حقه.يعد لديه ما ميلك
القتصاص،  حمام ذكي حضر قبيل التاجرل كانو. ر احلاكم تنفيذ الشرطللحاكم وقر رفع شكواهف

 قال إن الشرط مل .احملامي بسيطة وقوية  كانت حجة.ليدحض الشرط ويقوضه على رأس املرايب
كيلوين من اللحم يف جهة وال يوجد لدى موكلي على االقتطاع من كل أحناء اجلسد، ينص 
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٣٧٠

 ألن االكتيال يعين أن يأخذ املرء املكيال بيده ألخذ حقه وال يدع ،�اكتالوا�تعاىل 
فهذه الكلمة أيضا دليل على أن هذه األمة تأخذ حقها كما حيلو . اآلخر يكيل له

الشهري تنطبق " شايلوك"فالواقع أن قصة . هلا، وال تدع اآلخر ليتصرف يف القضية
هلم احلق على أحد طالبوه بقسوة على هذه األمم املسيحية حق االنطباق، فإن كان 

 .غري مبالني بأي شيء، وإن كان عليهم احلق ألحد جلأوا إىل ألف عذر
مبعىن واحد؛ غري أن بعض " اكتال عليه"و " اكتال منه"لقد سبق أن أخربت أن 

علماء العربية فرق بينهما، فقال الفراء النحوي الشهري إن قوهلم اكتلت عليه يعين 
 )روح املعاين. (فمعناه استوفيت منه كيال: ه كيالً، أما اكتلت منهأخذت ما علي

" اكتال منه: "التركيز على األخذ، وأما يف قوهلم" اكتال عليه: "وكأن يف قوهلم
 .فالتركيز على األخذ وافيا

 باختصار، قد بني اهللا هنا أن هؤالء القوم ال يربحون حىت يأخذوا حقهم بالقدر 
أوالمها أن يأخذ املرء حقه بالتفاوض مع : يؤخذ بطريقتنياحلق . الذي يرونه

الطرف اآلخر، حيث يستمع إىل أدلته، فيتحدد حقّه بالتشاور والتراضي بني 
الطرفني، وثانيتهما أن يأخذ حقه جربا وقهرا حيث يقول للطرف اآلخر حقي كذا 

ألمم املسيحية وقد أخرب اهللا تعاىل هنا أن هذه ا. وكذا، ولن أدعك حىت آخذه منك
تكون مصابة ذا الداء، حيث يقولون لآلخرين عليكم أن تعطونا ما نطالبكم به، 
مث حيتفظون حبق حتديد حقوقهم، مث حيتفظون بالكيل بأيديهم ويأخذون من 

وهذا يعين أم ال يتركون حتديد مقدار حقهم . اآلخرين ما يشاءون بإصرار وإحلاح
ر ألنفسهم، وبدالً من أن يتحدد حقهم بتراضي لآلخر، بل حيتفظون ذا اخليا

وهذا يعين أم ال يعرفون الشفقة . الطرفني، حيددونه بأنفسهم كما حيلو هلم

                        
ق جيب أن ايأت ذكر للدم، فإن أي دم يهر واحدة فقط، والثاين أن الشرط يقتصر على اللحم ومل

 )املترجم." (دعواه كما خسر نقوده خسر شايلوكف. ؤخذ ما يعادله من دم شايلوكي
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والرمحة على اآلخرين، وأن تعامالم اليت يقومون ا باسم احلق تكون يف الواقع 
 . ظلما وجورا

عتراض الذي أثاره البعض بعد فهم األمر ذا التفصيل، يسهل علينا الرد على اال
 �ويل�ليس يف هذه اآلية شيء من الذم، فلماذا بدأت هذه السورة بكلمة : قائال

 أي - � الَِّذين ِإذَا اكْتالُوا علَى الناِس يستوفُونَ�ويلٌ ِللْمطَفِِّفني � ال اهللا تعاىلفق
يف أخذ احلق وافيا ما  مع أنه ليس -العذاب للمطففني الذين يأخذون حقهم كامال 

يدعو إىل الذم .إن تفسريي هذا يرد فكما قلت على هذا االعتراض، ألن إصرار 
 مث جلوَءه إىل القسوة وعدم الرمحة عند أخذ حقه أمر ،املرء على حتديد حقه بنفسه

 . مذموم، واألمة اليت ال تعرف الرمحة والشفقة على اآلخرين تستحق الويل فعالً
يأيت عادة مبعىن املخالفة، فلو اعتربنا ) على(نتذكر أيضا أن حرف اجلر مث جيب أن 

 فهذا حمل الذم واللوم، إذ �اكْتالُوا علَى الناِس�أن معىن إحلاق اإلضرار مشمول يف 
املراد عندها أم يأخذون من الناس حبيث يلحقون م الضرر، وهكذا جاز 

 .يف حقهم) الويل(استعمال كلمة 
عىن يستوفون هنا مبعىن املخالفة، فما م) على(إذا كانت : ينشأ اعتراض وهو وهنا 

 عندها يعين أم يأخذون حقهم وافيا �يستوفُونَ�  تعاىلإذن؟ اجلواب أن قوله
فمثال إذا كان الطرف اآلخر يرى أن حقهم . حبسب أهوائهم وليس حبسب الواقع

، بل سيأخذون ثالثة كيلوغرامات كيلوغرامان، فلن يرضوا بأخذ كيلوغرامني فقط
 يعين أم يستوفون كما حيلو هلم، أو �يستوفُونَ�إذًا فقوله تعاىل . مثال أو أكثر

ال يتعارض مع مفهوم ) يستوفون(وهكذا فإن لفظ . أم يستوفون حسب مطالبتهم
 .وإمنا يطابقه ويؤكده) على(

، بل هو متعلق بـ )اكتالوا(ليس متعلقا بـ ) على(وقال البعض إن حرف 
واملعىن أم يلجأون إىل االستيفاء ضد اآلخرين عند أخذهم حقهم، ).. يستوفون(

إذا اكتالوا يستوفون : أي يستوفون حقهم حبيث يضرون اآلخرين، والتقدير كاآليت
على الناس، أي أم يأخذونه كامال حبسب أهوائهم ملحقني الضرر بالطرف 

 . م، ولكنه هضم حلقوق اآلخرينفكأنه استيفاء يف حقه. اآلخر
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٣٧٥

ال بأس ذا اجلواب، وهناك يف القرآن الكرمي أمثلة اكتفى فيها بذكر إحدى 
فمثال إذا أراد اهللا تعاىل ِذكْر احلر . الكلمتني لكوما متشاركتني ومتقاربتني معىن

 أو إذا أراد ذكر الشمس والقمر اكتفى بذكر والربد معا اكتفى بذكر أحدمها فقط،
الشمس فقط، ألن ذكر القمر متضمن يف ذكرها، فصحيح أن إحدى الكلمتني 
املتقاربتني معنى تترك أحيانا، ولكن هذا اجلواب ال يشفي الغليل، ألن السؤال الذي 

؟ �كالوهم�ه  إىل قول�وهمنزو وأَ�ملاذا زاد اهللا تعاىل هنا قوله : يفرض نفسه هو
 وملاذا مل يكتِف بذكر الكيل فقط دون الوزن؟ 

. اجلواب أن خطر اخلسارة يف الكيل يكون قليالً، ولكنه يف الوزن يكون كبريا
يوجد يف بالدنا أيضا مكاييل شىت مثل الصاع وبعض األكواب واألواين مبقادير 

دا، ألن الزبون خمتلفة، وإذا كال ا أحد ونقص الكيلَ، كان النقصان ضئيال ج
أما الوزن فيمكن به التخسري . يشاهد بعينه ما إذا كان البائع ميُأل املكيال جيدا أم ال

واملاهر يف فن التالعب بامليزان قد يخِسر من الكيلوغرام ربعه دون . إىل حد كبري
أن يدرك الزبون ذلك مع أنه يرى، أما الصاع وغريه من املكاييل فال ميكن للبائع 

 إمكانية التخسري بامليزان تفلما كان. التالعب فيه حبيث خيسر من الكيلوغرام ربعه
  احلديث عن أخذ األمة املسيحيةعند �اكتالوا�أكرب، اكتفى اهللا بذكر كلمة 

ا يأخذون حقهم بالكيل فيأخذونه كامال، وقد محقها، ليبني أن هؤالء القوم عند
يطيقون خسارة بسيطة قد تكون بالكيل فكيف تضمن هذا الذكر أم ما داموا ال 

الَِّذين ِإذَا اكْتالُوا علَى الناِس �يطيقون خسارة كبرية تكون بالوزن؟ فقال اهللا تعاىل 
وفُِهم منه أنه كيف ميكن أن يرضى باخلسارة الكبرية الناجتة عن الوزن .. �يستوفُونَ

الكيل؟ أما قوله تعاىل يف اآلية التالية قوم ال يرضون باخلسارة القليلة الناجتة عن 
 فال يثبت منه أنه ميكن - أي أعطوهم بالكيل أقل مما يستحقون - �وإذا كالوهم�

أن يسلبوا الناس أكثر، ألنّ أحدا إذا أحلق بغريه ضررا قليال فليس فيه دليل على أنه 
ِمن ارتكاب سيلحق به ضررا أكرب أيضا، إذ من املمكن أن خياف مرتكب إمث صغري 

 ال يكشف حقيقة هؤالء القوم كل الكشف، �كالوهم�فألن قوله تعاىل . إمث أكرب
 ليبني أم إذا قدروا على إحلاق ضرر بسيط �نوهمزو وأَ�فأضاف إليه كلمة 




	������א�א����������������������������������������������������������������������������� ����א��

 

٣٧٦

بالناس أحلقوه، ولكنهم ال يتورعون عن إحلاق ضرر أفدح م أيضا لو متكنوا من 
 .ذلك

زنوهم  والُوهم أَو وِإذَا كَ�ِإذَا اكْتالُوا علَى الناِس يستوفُونَ الَِّذين �فقوله تعاىل 
 يعين أن هؤالء األمم عندما يكون هلم حق على اآلخرين فال يطيقون �يخِسرونَ

عند استرداده أدىن خسارة، وإذا كان عليهم حق لآلخرين، فيحاولون إحلاق 
بقًا للترتيب الطبيعي هلذه املعاين كان حذف إذن، ط. اخلسارة م ما أمكنهم

فكان خالفا ) كالوهم(بعد ) وزنوا(أما حذف . بليغا) اكتالوا(بعد كلمة ) اتزنوا(
 .للبالغة

 

Ÿωr& ÷Ýàtƒ y7Í×‾≈ s9'ρ é& Νåκ̈Ξr& tβθèOθãèö6 ¨Β ∩∈∪ BΘöθu‹Ï9 8ΛÏàtã ∩∉∪ 
ون أن ليس يف الدنيا أي أن هذه الشعوب يعيشون اليوم معا يف أمن، ويظن: التفسري

. قوة تستطيع أن تضرهم شيئا، ولكن سيأيت يوم يبعثون فيه بعثًا من نوع جديد
 ميكن أن يراد به القيامة، وأيضا الوقت الذي �ِليوٍم عِظيٍم�علما أن قوله تعاىل 

 . والواقع أن لكل قوم فترةً ولكل فترٍة قيامة. تظهر فيه نتائج هذه الفترة األخرية
 .  يعين حلساب يوم عظيم�ِليوٍم عِظيٍم�لقد قال البعض أن قوله تعاىل 

 

tΠ öθtƒ ãΠθà)tƒ â¨$̈Ζ9 $# Éb>t�Ï9 tÏΗs>≈ yèø9$# ∩∠∪ 
 ليس هناك أمة ازدهرت ومل يأت يوم حساا، ولكن الغريب أن األمم :التفسري 

ه ليس يف الواقع أن. تظل غافلة عن يوم موا وحساا كما ينسى األفراد موم
الدنيا أمر يقيين وقطعي كاملوت، ولكن املوت هو الذي قد نسيه اإلنسان أكثر من 

كل واحد يعلم أن أباه قد تويف أو جده قد تويف وأن أبا جده أيضا . أي شيء آخر
قد مات، وكل إنسان يعرف كثريا من أقاربه قد ماتوا، وأن الباقني أيضا سيموتون 

ومن الغريب . ك ينسى املوت أكثر من أي شيء آخريف يوم من األيام، ومع ذل
أيضا أن كل أمة يف املاضي فنيت وبادت، واألمم املوجودة اليوم أيضا ستفىن غدا، 
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٣٧٧

لقد ركز القرآن . ومع ذلك تظل األمم غافلة عن املوت أكثر من أي شيء آخر
ة جنت من هل هناك أم: الكرمي على هذا األمر تركيزا كبريا، وقال مرارا وتكرارا

ألقل يف املوت؟ لو قمنا بالتحقيق من الناحية التارخيية لوجدنا أن ألف أمة على ا
كما ظنت هذه . أبداس يظنون أا لن تهزم  من الغلبة ما جعل الناالتاريخ قد نالت

لسابقة تعرضت لالحنطاط بعد األمم املنتصرة نفسها بسبب كربيائها أن األمم ا
ولكن ! ، أما حنن فال زوال لنا بعد هذا التقدميض بعد العز ووقعت يف احلضرقيال

ما حصل هو أن هذه األمم املنتصرة دمرت وبادت وامنحت يف األخري، ومل يبق هلم 
 -لذلك يقول اهللا تعاىل هنا أال يظن هؤالء األمم الغربية . اسم وال أثر يف العامل

م ظلما بعد ظلم، ويسلبون الذين ال يرتدعون عن ظلم الناس، بل يصبون عليه
!  أم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العاملني؟-حقوق العباد باستمرار

 وكأنه !؟أي أمل يفكروا أم سيبعثون ليوم عظيم يوم يعرضون على رب العاملني
أمل يكن اآلسيويون عبادا يل؟ أمل يكن األفارقة عبادا يل؟ فلماذا صبوا : تعاىل يقول

عليهم الظلم صبا؟ فيوم يأيت يوم البعث هذا فإن اهللا رب العاملني سيجعل هؤالء 
ذَا بعِثر ما إ�وقد أُشري إىل ذلك أيضا يف قوله تعاىل . الكبار صغارا والصغار كبارا

والبعثرة تعين قَلْب األرِض وجعل عاليها سافلها، ). ١٠:العاديات(�ِفي الْقُبوِر
عاىل سيبعثر يومئذ هذه الشعوب احلاكمة وحيرمها من عروشها، فاملراد أن اهللا ت

 .ويرفع الشعوب املقهورة على كرسي احلُكم
 الواقع أن ازدهار األمم وزواهلا ظاهرةٌ دورية؛ مثلها كمثل أخوين يتصارعان دوما، 

وعندما يرى أبوامها أن هذا ال يرتل عن صدر .. فيصعد أحدمها على صدر اآلخر
كذلك فإن اهللا تعاىل حني يرى أمةً . ن رجله، فيصعد اآلخر على صدرهأخيه جيرا

تستغلّ غلبتها استغالال مشينا، فإنه جيرها من فوق كرسي احلكم ويضع ِزمام املُلك 
لقد كانت يف الدنيا شعوب طالت غلبتهم كثريا، أما . يف أيدي الشعوب املقهورة

ن فقط، بينما استمرت غلبة املسلمني املسيحية فلم متِض على غلبتها إال ثالثة قرو
ولذلك يقول اهللا تعاىل ملاذا ال . ألف سنة، ومع ذلك قد أصام االحنطاط يف األخري

يفكر هؤالء القوم أن هناك بعثًا هلم، وسيأيت عليهم يوم حياسبون فيه على ما 
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٣٧٨

 تظهر  ألنه إذا جاء يوم بعث قوم فال�يبعثُونَ�لقد استعملت هنا كلمة . يفعلون
عندما تقوم . فيه نتيجة أعمال األفراد فحسب، بل تظهر نتائج أعمال آبائهم أيضا

أمة ضد أمة، فال حتاسب األمة املغلوبة على أعماهلا فحسب، بل ينتقم منها بسبب 
تصرفات آبائها أيضا، وكأن أفراد تلك األمة كلها يبعثون عندها ليقدموا حساب 

 .أعماهلم
يوم ال � إشارة إىل قوله �يوم يقُوم الناس ِلرب الْعالَِمني�عاىل فالواقع أن قوله ت

؛ حيث أخرب اهللا تعاىل أن هذه الشعوب املسيحية الغربية �تمِلك نفْس ِلنفٍْس شيئًا
تفرق اليوم بني شرقي وغريب وأسود وأبيض وآسيوي وأورويب، ولكن سيأيت يوم 

م رم الذي هو رب العاملني، فيسأهلم عن فظائعهم يقومون فيه للحساب أما
ملاذا أهنتم هؤالء الناس واحتقرمتوهم؟ وملاذا جعلتموهم مغلوبني مقهورين؟ : ويقول

إنه رب اآلسيويني واألفارقة، . إن اهللا ليس رب شعٍب معني، بل هو رب العاملني
يضا، فال يفرح أن ورب الصينيني ورب اليابانيني، ورب اإلجنليز ورب األمريكان أ

يكون عباده حتت حكم أحد إال الذي يتحلى بصفة اهللا رب العاملني، ويكون 
ال شك أن احلكومات املؤقتة قامت يف الدنيا . مظهرا كامال لربوبيته سبحانه وتعاىل

وزالت بعد فترات قصرية، ولكن ال حيكم العاملَ على أسس دائمة إال الذين ال 
قوقهم، كما يقولون للناس إن هذا احلُكم ليس لنا بل يطالبون الناس بأكثر من ح

إن األمة اليت ب يف الدنيا بعاطفة خدمة الناس وال تطالب . هو حكمكم أنتم
بأكثر من حقوقها، هي اليت ستكتب هلا احلياة األبدية، وال حيتاج الناس إىل التمرد 

 . عليها
باشرة يف الدنيا، بل احلق أنه ال يعين احلساب اإلهلي أن اهللا تعاىل حياسب الناس م

سيتوىل بنفسه حساب الناس يوم القيامة، أما يف الدنيا فيقيم فردا أو أمة من بني 
 .الناس حلسام، وهذا يكون مبرتلة احلساب من عنده تعاىل
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Hξ x. ¨βÎ) |=≈ tGÏ. Í‘$¤fà�ø9 $# ’Å∀s9 &Éi∨Å™ ∩∇∪ !$tΒ uρ y71u‘÷Š r& $tΒ ×Ång¾ā 

∩∪ Ò=≈ tGÏ. ×Πθè% ó÷£∆ ∩⊇⊃∪ 
 :شرح الكلمات

 )األقرب. (الدائم؛ الشديد: السجني: ِسجني
 وقال البعض ال معىن للسجني ألنه لفظ غري عريب أصله ِسِجلٌّ وقد بدلّ تنوينه نونا 

، ومعناه )١٠٥:األنبياء(�كَطَي السِجلِّ ِللْكُتِب�كما قال اهللا تعاىل يف موضع آخر 
سجيل، وهو احلجارة غري املنحوتة، كما يف قوله تعاىل الكتابة؛ أو أن أصله 

 )روح املعاين، وفتح البيان (�ترِميِهم ِبِحجارٍة ِمن ِسجيٍل�
 ولكن استدالهلم هذا غري سليم، ألن العلماء الكبار كأمثال الفراء والزجاج وأيب 

ة هي ليست عبيدة قد بينوا معاين كلمة السجني، فكيف يا ترى بينوا معىن كلم
روح املعاين، . (عربية أصالً، مث دعموا هذه املعاين بضرب أمثلة من الشعر القدمي

 )والقرطيب
اليت منها اشتق ) س ج ن(وبالفحص واإلمعان جند مشتقات أخرى من حروف 

أخفاه .. أضمره: حبسه يف سجن، وسجن اهلم: سجنه سجنا: السجني؛ فيقال
ك مشتقات أخرى للسجني، وما دام علماء العربية قالوا فما دامت هنا). األقرب(

إن معناها الدائم أو الشديد، فالقول أا ليست بكلمة عربية، بل هي أعجمية 
 .ضمت إىل العربية لقولٌ باطل ال أساس له

احلقيقة أن هذا خطأ من بعض املفسرين العرب، فعندما يرون كلمة ال تستعمل يف 
ا تكون عربية عند علماء اللغة اآلخرينالعربية عادة يظنون أا غري عربية، مع أ .

وقد استغلّ املسيحيون خطأهم هذا يف هذه األيام وراحوا يطعنون يف القرآن الكرمي 
واحلق . �عرِبي مِبني�بأن فيه كلمات غري عربية، وبالتايل باطلٌ دعوى القرآن أنه 

 جدالً بوجود كلمات أجنبية يف أن طعنهم خالف للعقل متاما حىت ولو سلّمنا
القرآن كما زعم بعض املفسرين؛ إذ ليست يف الدنيا لغة ختلو متاما من كلمات 
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نعم، قد ختلو فقرة صغرية من لغة ما من كلمة أجنبية، إال أنه فيما . اللغات األخرى
يتعلق بالعبارات الطويلة فليس هناك لغة يف هذا العصر إال وتوجد يف عباراا 

" الفيدا"ففي التوراة كلمات من لغات أخرى أيضا، ويف . يلة كلمات أجنبيةالطو
هناك يف التاريخ مثال واحد فقط . كتاب اهلندوس كلمات من لغات أجنبية

لشخص ادعى عدم استعماله كلمة من لغة غري لغته يف كتابه، وكان أديبا فذا 
 ما يف وسعه، فاضطر وعاملا شهريا، ولكنه أيضا مل يستطع ذلك رغم أنه بذل كل

الستعمال عشرات الكلمات األجنبية، أعين الشاعر الفارسي فردوسي، الذي ادعى 
باللغة الفارسية اخلالصة، ولكنه فشل يف ذلك، " شاه نامه"أنه سيكتب كتابه الشهري 

إذ توجد يف كتابه هذا عشرات الكلمات األجنبية؛ بعضها من الفارسية اجلديدة، 
 .ضها من لغات أخرىوبعضها عربية، وبع

 الواقع أن من املستحيل أن تتطور أي لغة وال أن تتحضر ما مل خيتلط ا كلمات 
من لغات أخرى لكثرة اختالط الناس، بل احلق أن بعض أهل اللغة يتوقون لنقل 

فمثال هناك كلمة . كلمة معينة إىل لغتهم، فتصبح جزًءا من لغتهم بالتدريج
)pukka ( ستعمل يف اللغةا كلمة أردية تاإلجنليزية، مع أ)ّأي الناضج .. اپک

، قد أُعجب اإلجنليز ا لكثرة اختالطهم بالناطقني باألردية، )الصلْب القوي
وهي موجودة يف قواميسهم حيث ورد يف شرحها أا كلمة . فضموها إىل لغتهم

 فهي األخرى قد األردية،) بكْواس(ومثاله اآلخر كلمة . أردية نقلت إىل اإلجنليزية
أي ).. don’t buck: (أعجبت اإلجنليز، فإذا غضب أحدهم على اآلخر قال له

وهناك مئات الكلمات املنقولة إىل اإلجنليزية من العربية أو األردية، . اخرس وال ِذ
 صورة مشوهة للكلمة العربية أمري البحر، فقد أخذ )admiral(فمثال إن كلمة 

فالواقع أن يف كل لغة .  وتركوا كلمة البحر)admiral(اإلجنليز كلمة األمري 
كلمات من لغات أخرى، ولكن ال يقال إا ليست من اللغة اليت نقلت إليها، كال 

فمثال إذا استخدم . بل إا تصبح جزءا من اللغة الثانية وتعترب منها لكثرة تداوهلا
ل إن لغته قد فسدت أحدنا يف األردية كلمة إجنليزية متداولة بكثرة، فال نقو

باستعماله هذه الكلمة اإلجنليزية خالل الكالم، بل نقول إنه يتكلم باللغة األردية 
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نعم، لو أكثر املرء استعمال املفردات األجنبية خاصة غري املتداولة منها . الفصيحة
إن العربية أُم األلسنة، ولذلك توجد كثري من الكلمات . فهذا حمل اعتراض بال شك

كما أن كثرة اختالط الناس فيما بينهم تعمل على نقل .  يف اللغات األخرىالعربية
كلمات أو ألفاظ من كل لغة إىل أخرى، والعربية ليست مستثناة من هذه القاعدة؛ 
فإذا وجدت كلمة أجنبية يف العربية، فاستعماهلا لن جيعل العربية غري فصيحة، كما 

إن شكسبري . لمة األجنبية كالما غري عريبلن يعترب الكالم الذي وردت فيه هذه الك
مثالً أديب إجنليزي شهري، وقد وردت يف كتبه كلمات فرنسية كثرية، فهل جييز لنا 

وباملثل لو استخدم القرآن كلمة أجنبية قد . فصيحةهذا أن نقول إن لغته غري 
 .استعملها العرب واستحسنوها، فهذا ال يقدح يف كونه قرآنا عربيا

لقد أثار بعض املنافقني . ن هذا االعتراض مثال واضح للمعارضة اجلنونية الواقع أ
يف القدمي هذا االعتراض على القرآن الكرمي، فراح املستشرقون يرددونه قائلني إن 
ادعاء القرآن أنه نزل بالعربية باطل ألن فيه كلمات غري عربية؛ مث يقدم هؤالء قائمة 

كلمات ليست عربية ككلمة التوراة، فإا ال شك أن بعض هذه ال. ذه الكلمات
 ال شك .ن كلمة جربيل عربيةكما ال ميكن ملسلٍم أن يدعي أ. ةليست كلمة عربي

كذلك احلال لكلمات ميكائيل، وإسحاق، أو . أا بشكلها احلايل ليست عربية
 فإننا ال ننكر أا - )JESUS( وهي صورة معدلة للكلمة اإلجنليزية -عيسى 

ري عربية، بل نقر أن يف القرآن الكرمي كلمات أجنبية؛ فإذا كان هؤالء كلمات غ
الطاعنون يبحثون يف القرآن عن مثل هذه الكلمات ظانني أم يستطيعون ا 

وإذا كنا نستنكر ما . اهلجوم على القرآن واإلسالم فإم يهدرون وقتهم يف احلقيقة
 يعدوا غري عربية على سبيل يقولون، فإمنا هو أن هناك كلمات عربية ولكنهم

حنن ال نقول أنه ال يوجد يف القرآن الكرمي أي كلمة غري . اإلجحاف دومنا دليل
عربية، إمنا نتضايق من قوهلم ألم يكذبون أو يبالغون أشد املبالغة يف حماولتهم ألن 

لقرآن هذا ما نعترض عليه، وإال فنحن نقر أن يف ا. يعتربوا الكلمات العربية أجنبية
. كلمات من لغات أخرى أيضا، وهذا ليس حمل اعتراض عندنا حبال من األحوال

، مع أا كلمة �سجيل�فمن الكلمات اليت يعتربوا أجنبية إجحافًا وحتكُّما كلمة 
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وهذا ما نعترض عليه، وإال . عربية عندنا، ولكنهم يعتربوا غري عربية دومنا دليل
ال : ظ أجنيب، ناهيك عن لفظ واحد، فسوف نقول لف٥٠٠فلو ثبت أن يف القرآن 

حرج يف ذلك، ألن العرب ما داموا قد ضموا هذه الكلمات إىل لغتهم واستعملوها 
فعلى سبيل املثال . بكثرة، فوجودها يف العربية بعد ذلك ليس حمل اعتراض إطالقا

ِتكت أَعِطين : تذكرة قائالاليذهب أحدنا إىل حمطة القطار ويطلب من املسؤول 
)TICKET(فيقول  سائالا، أو يذهب بعضنا إىل املكتبة ويطلب من صاحبها قلم :

ليست أردية، " فوننت بن"أو " تكت"فكلمة ). FOUNTAIN PEN(أَعِطين فونِتن ِبن 
 .ومع ذلك عندما يتكلم ا أحدنا يفهم اجلميع أنه يتكلم األردية وليس لغة أخرى

ية اليت تلقى الرواج يف لغة ما ليس حمل اعتراض  إذن، فاستعمال الكلمات األجنب
كذلك احلال للكلمات االصطالحية، أو اليت تكون ضرورية إلقامة احلجة . أبدا

مث إن ذكر . على اآلخرين، فاستعماهلا يف صورا األصلية ليس موضع اعتراض أبدا
م شخص فمثال إذا كان اس. األمساء األجنبية بلغتها األصلية ليس موضع طعن قطعا

، فلن نذكر امسه يف لغة أخرى مترمجا، بل نذكره كما "كريشن جند"هندوسي 
 .هو، ولن نبايل بأا كلمة أجنبية، ولن يقال بأننا نتحدث بلغة أخرى

 إذن فهذا االعتراض الذي يثار ضد القرآن الكرمي لغو وباطل كلية، وال سيما 
ا كلمة عربية، وهي موجودة فإ. ، فهو خطأٌ فاحش)سجيل(اعتراضهم على كلمة 

إين مل أجد فرصة للبحث . يف القواميس، وتوجد هلا اشتقاقات أخرى يف العربية
وعلى كل، فإن اعتبار . والتحقيق، وإال فقد جند إثبات ذلك يف االشتقاق الكبري

 .غري عربية قول باطل متاما) سجيل(كلمة 
خطَّطَه : ورقَم الثوب). ركاتأي شكّله باحل(أعجمه وبينه : رقَم الكتاب: مرقوم
 ).األقرب(يضرب مثالً للحِذِق يف األمور : وفالن يرقُم يف املاء. وأعلمه

 ) فتح البيان. ( خمتوم يف لغة ِحمير، وأصلُ الرقم الكتابةُ�مرقوم�:  وقال الضحاك
لقد أثار البعض هنا اعتراضا على كون كتاب الفجار يف كتاب مرقوم، : التفسري

أنه  ب�سجني�ر فس، مث  كتاب الفجار يف سجنيأن حيث أخرب اهللا تعاىل أوالً
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ما معىن هذه : فقالوا.  يف كتاب مرقوم الفجارإن كتاب: كتاب مرقوم؛ فكأنه قيل
 .اجلملة الغريبة؟ إا غري مفهومة

إن السجني كتاب :  لقد أورد الزخمشري هذا السؤال يف تفسريه مث قال يف اجلواب
هو ديوان الشر دون اهللا فيه أعمال الشياطني والكفرة واملنافقني والفجار، جامع، 

وهو كتاب مسطور بين الكتابة، فاملعىن أن ما كُتب من أعمال الفجار مثبت يف 
فكأنه يعترب كتاب الفجار بابا من ذلك الديوان الذي ). الكشاف(ذلك الديوان 
 . يسمى سجينا

وم ليس تفسريا للسجني، ألن السجني ليس من الكتاب كتاب مرق: وقال الواحدي
بيان لـما ذُكر يف ) كتاب مرقوم(يف شيء على ما حكيناه عن املفسرين، بل إن 

. إن كتاب الفجار هو كتاب مرقوم: ، والتقدير�ِإنَّ ِكتاب الْفُجاِر�قوله تعاىل 
 مجلة �ا أَدراك ما ِسجني وم�لَِفي ِسجٍني �كأنه يعترب قوله تعاىل ). فتح البيان(

 ".إن كتاب الفجار كتاب مرقوم"اعتراضية، واجلملة األصلية هي 
يف هذه احلالة سيظل بال تفسري، وهذا ) سجني(ولكن هذا غري صحيح، ألن 
 .خالف ألسلوب القرآن الكرمي
 :  فهي كاآليت�سجني� وأما آراء املفسرين يف معىن 

، السجني صخرة � ِإنَّ ِكتاب الْفُجاِر لَِفي ِسجٍنيكَالَّ�يف قوله تعاىل : قال أحدهم
 . كبرية حتت األرض السابعة، تقلَب فيجعل حتتها كتاب الفجار

فكلما مات كافر صعدت . السجني ليس صخرة، بل هو خد إبليس: وقال غريه
 أسفل األرض املالئكة بروحه إىل السماء، فتأىب أهل السماء قبوهلا، فيرتلون ا إىل

حيث السجني وهو خد إبليس، فيوضع كتابه حتت خده املنتفخ بسبب هذه 
فكلما جاءته روح كافر أخذ سجل أعماله وضمه إىل القائمة . السجالت الكثرية

 )فتح البيان. (املوضوعة حتت خده ويستلقي مرة أخرى
د كانوا يبدو أن اليهو. هناك روايات سخيفة أخرى ذكرها أصحاب التفاسري

حيكوا لبعض املسلمني السذّج الذين كانوا بدورهم يذكروا لآلخرين حىت إن 
اليهود أعداء ألداء لإلسالم وال يصح أبدا . بعض املفسرين سجلوها يف تفاسريهم
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سؤاهلم عن معىن آية من القرآن الكرمي، ومع ذلك كان هؤالء السذج يذهبون 
 حيكون هلم على سبيل السخرية أقواال سخيفة إليهم ويسألوم عن معانيها، فكانوا

ويف التفاسري روايات مماثلة كثرية ولكن ال أثر هلا حىت يف كتب . ال أساس هلا
 أن بعض اليهود كانوا أمناء، ؛ وهذا يعيناليهود، غري أن بعضها مسجلة يف كتبهم

فرووا للمسلمني ما يف كتبهم كما هو، ولكن بعضهم كانوا حيكون للمسلمني 
ابن "وقد ذكر . ألباطيل، فكانوا جلهلهم يظنون أن هذا هو تفسري آيات القرآنا

إن هذه : قًا على رواية كهذه فقالا بصدد هذه الروايات معلِّا جد أمرا لطيفً"كثري
فكان ابن عباس يسأل . الرواية متاثل بعض اإلسرائيليات املروية عن ابن عباس

. ندهم، وكان يصدق ما يقولون حلسن ظنه ماليهود ظنا منه أم سيقولون ما ع
 قوله هذا أعجبين جدا، إذ ألقى الضوء على هذه املسألة بكل جرأة وكما قلت إن

هي مما ال يوجد ) سجني(واحلق أن الروايات املوجودة يف التفاسري بصدد . وبسالة
 . له أثر حىت يف الكتب اليهودية

لسجني كتاب مرقوم، ولكن بعض املفسرين العجيب أن اهللا تعاىل قد صرح هنا أن ا
لو مل يذكر . يقولون إن السجني صخرة حتت األرض السابعة، أو هو خد الشيطان

اهللا تعاىل هنا شيئا، جلاز هلم أن يقولوا ما حيلو هلم، ولكن إذا كان اهللا تعاىل قد بني 
القرآن معىن السجني، فمن خطئهم الفاحش أن يفسروه خبالف ما قد بينه اهللا يف 

الكرمي، خاصة وإن معىن السجني موجود يف القواميس وكذلك معىن الكتاب أيضا؛ 
ما يكتب فيه، : أما الكتاب فمن معانيه. الدائم والشديد: إذ ورد يف شرح السجني

؛ والقدر؛ واحلُكميطلق ": املصباح"ويف . والدواةُ، والتوراةُ؛ والصحيفةُ؛ والفرض
ِإنَّ ِكتاب الْفُجاِر لَِفي �وعليه فقوله تعاىل ). األقرب(الكتاب على املنـزل 

تسمى الكتب .  يعين أن حكمنا يف الفجار موجود يف كتاب امسه سجني�ِسجٍني
يف الدنيا بأمساء خمتلفة، وخيربنا اهللا تعاىل أن السجل الذي ورد فيه ذكر الفجار امسه 

با على رأسه أن هؤالء هم قوم مبعىن أن سجل أعمال الفجار يكون مكتو.. سجني
 .الدائم والشديد) السجني(سيعاملون معاملة شديدة دائمة، ذلك ألن من معاين 
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 ولو اعتربنا الكتاب هنا مبعىن القدر، فاملراد من اآلية أن قدرهم اخلاص يكون يف 
  ِكتاب�وما أَدراك ما ِسجني �مث قال تعاىل . سجني، أي يف حالة دوام وشدة

قُومرله.. �م ال راد ٍني�: فقوله تعاىل. أي أنه قدراِر لَِفي ِسجالْفُج ابِإنَّ ِكت� 
 ، أو قدر اهللا يف حقهم، أو حكم اهللا يف حقهم،أن قضاء اهللا يف حق الفجاريعين 

 . قوم عذام دائم وشديدأي يف سجلّ فيه ِذكر.. لفي سجني
 تبقى هنالك أي حاجة للقول إن  يف القواميس فال فلو أخذنا هذه املعاين الواردة

أو لن نكون حباجة ألن ..  الشيطان يشق ليوضع فيه سجلّ أعمال الكفارخد
هذه األقوال كلها لغو . نبحث عن صخرة حتت األرض حيث أعمال الكفار

 . وعبث
السجني صخرة : لقد نسب إىل قتادة وسعيد بن جبري ومقاتل وكعب أم قالوا

ويقولون أن هناك حذف ! األرض السابعة، فتزاح ليوضع حتتها كتاب الفجارحتت 
أي السجني حملُّ سجلِّ أعمال .. السجني محلُّ كتاٍب مرقوم: مضاف تقديره

أما أبو عبيدة واملربد ومها من كبار األدباء، واألخفش والزجاج ومها من . الكفار
 أي لفي حبس وضيق شديد، � ِسجٍنيلَِفي�كبار النحويني، فقد فسروا قوله تعاىل 

ويف هذه ). القرطيب (زلتهمـمن خساسة على دليال ذلك لجعقد : حيث قالوا
أي أن مقام الشدة واحلبس هذا يف ..  صفةً لسجني�ِكتاب مرقُوم�احلالة يعترب 
 . أي أنه قدر ال يرد.. كتاب مرقوم

ضاء الفجار يف سجني وهو قدر حمتوم، أرى أن املعىن الواضح البني هلذه اآلية أن ق
هو كتاب مرقوم، أي ح أو املعىن أن السجني قراركمردال ي أو قدر ،درال ي  . 

ومفهوم هذه اآلية هو أن األمة املسيحية اليت تتحدث عنها هذه السورة لن تسيء 
 إذا إىل اآلخرين يف املعامالت فحسب، بل سينتشر بينها الفجور أيضا، وذلك ألنه

قد بني اهللا تعاىل أن ) الفجار(فباستعمال كلمة . كثرت سيئة يف قوم سموا ا
هؤالء القوم لن يكون فيهم عيب ظلم الشعوب األخرى فحسب، بل ستكون 
بينهم عيوب أخرى كالفسق والفجور، وأن القرار الذي سيؤخذ بشأم سيكون 

 األمم األخرى قاسية أي كما كانت معاملتهم مع.. شديدا وذا صبغة دائمة
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ودائمة، وانتصارهم وجناحهم دائمني، كذلك تكون املعاملة اإلهلية معهم شديدة 
 . ودائمة

وهلذه اآلية معىن آخر أيضا مل يفطن إليه املفسرون وهو أن القرآن الكرمي جزءان؛ 
جزء إنذاري وجزء تبشريي، فبعض القرآن يشتمل على ذكر هالك أعداء احلق 

ضه يتحدث عما قُدر للمؤمنني من رقي ورمحة وبركة من اهللا تعاىل، ودمارهم، وبع
ن ِقسم من و امسان هلذين الِقسمني من القرآن، فالعلي�عليني� و�سجني�وكلمتا 

وعليه . القرآن فيه ذكر املؤمنون، والسجني قسم منه حيتوي على ذكر الكافرين
 ميكن أن يفسر مبعىن لطيف للغاية، �ِإنَّ ِكتاب الْفُجاِر لَِفي ِسجٍني�فقوله تعاىل 

كيف ميكن أن ال يهلك هؤالء القوم يف حني أن قرار هالكهم مسجل يف : وهو
ذلك القسم من القرآن الذي يشمل أنباء عن الدمار الذي سيقع يف املستقبل، مبا 
فيها نبأ هالكهم أيضا؟ علما أن الضحاك قال إن املرقوم هو املختوم يف لغِة ِحمري، 

هو ما ال يتبدل، وقراره ) كتاب خمتوم(هذا املعىن ينطبق هنا كل االنطباق، ألن و
وهذه امليزة ال . ائي وقطعي غري قابل للتغيري، فكأن هذا الكتاب خامت الكتب

لو كانت هذه القرارات مذكورة يف كتاب سينسخ . توجد يف غري القرآن الكرمي
قبال، فما اخلوف من قراراته؟ ولكن مستقبال لقيل ما دام هذا الكتاب سينسخ مست
أي أن هذه القرارات مسجلة يف .. اهللا تعاىل خيرب أن هذا السجني كتاب مرقوم

ويف هذه احلالة سيعين الكتاب يف قوله . كتاب ال تبديل له، فقراراته حتمية ائية
ي  احلُكم، واملراد أن حكم هؤالء الفجار يف سجني، أ�ِكتاب الْفُجاِر�تعاىل 

 القسم  مبعىن�عليني�موجود يف القسم اإلنذاري من القرآن الكرمي، وسيكون لفظ 
 .ر رقي املؤمننيِكالتبشريي من القرآن حيث ذُ

ا وينطبق هنا بكل روعة، ألن رسول اهللا  إذن، فهذا املعىن لطيف وواضح جد� 
 تبديل هلا، كما هو خامت النبيني، كذلك فإن القرآن خامت الكتب، وقراراته قطعية ال

 .سواء كانت تتعلق بدمار الكفار أو رقي املؤمنني
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ما (وكلمة ) ما أدراك(هناك أمر لطيف آخر جدير بالتذكر هنا، وهو أن كلمة 
ما تدري، ولكن التدبر يف القرآن : مبعىن واحد يف اللغة العربية، أي) يدريك

 . يكشف لنا أنه قد فرق بني الكلمتني
 ٣ففي ) وما يدريك( موضعا، أما ١٢ القرآن يف يف) ما أدراك(وردت كلمة 

 : يف اآليات التالية) ما أدراك(لقد وردت . مواضع
 )٤: احلاقة(� وما أَدراك ما الْحاقَّةُ�
� قَرا سم اكرا أَدم٢٨: املدثر(�و( 
 )١٥: املرسالت(�وما أَدراك ما يوم الْفَصِل �
�ا يم اكرا أَدميِن  والد ميِن�والد موا يم اكرا أَدم ١٩-١٨ االنفطار(� ثُم( 
�نيا ِسجم اكرا أَدم٩: املطففني (�و( 
 )٢٠: املطففني (�وما أَدراك ما ِعلِّيونَ�
�ا الطَّاِرقم اكرا أَدم٣: الطارق (�و( 
 )١٣: البلد (�وما أَدراك ما الْعقَبةُ �
 )٣: القدر (�وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر�
 )٤: القارعة (�وما أَدراك ما الْقَاِرعةُ �
�ها ِهيم اكرا أَدم١١: عةالقار (�و( 
 )٦:مزةاهلُ (�وما أَدراك ما الْحطَمةُ�

 :فوردت يف اآليات التالية) وما يدريك(وأما 
�لَع ِريكدا يماوكُونُ قَِريبةَ تاع٦٤:األحزاب (�لَّ الس( 
�ةَ قَِريباعلَّ السلَع ِريكدا يم١٨:الشورى (�و( 
 )٤:عبس (�وما يدِريك لَعلَّه يزكَّى�

ما (اسم دائما، أما ) ما أدراك(ونرى يف هذه األماكن كلها أنه قد جاء بعد 
 .  حادث بعدها إىل فعل أوفقد أُشري) يدريك

قد أجاب بعدها عن سؤال، أما ) ما أدراك (قال اهللا تعاىلوالفرق اآلخر أنه حيثما 
 .، وتِرك اجلواب مبهما حيتمل وجوها�لعلّ�فوردت بعدها ) وما يدريك(
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٣٨٨

 :فمثال قال اهللا تعاىل يف سورة احلاقة
 فَأَما ثَمود فَأُهِلكُوا �اِرعِة  كَذَّبت ثَمود وعاد ِبالْقَ�وما أَدراك ما الْحاقَّةُ �

 ).٧-٤:اآليات(� وأَما عاد فَأُهِلكُوا ِبِريٍح صرصٍر عاِتيٍة�ِبالطَّاِغيِة 
 فترى أن احلديث يف هذه اآليات وما بعدها عن أمم تعرضت للعذاب كقوم 

 العذاب فرعون ومثود وغريهم، وهكذا بني اهللا تعاىل أن املراد من احلاقة ذلك
 .احلاسم الذي مل تستطع هذه األمم القوية رده رغم حماوالا املستميتة

 لَواحةٌ � ال تبِقي ولَا تذَر �وما أَدراك ما سقَر �: أما سورة املدثر فقال اهللا فيها
أا  بتفسريها ب�سقر�فجاء بعد ). ٣١-٢٨:اآليات(� علَيها ِتسعةَ عشر�ِللْبشِر 

 .نار ال تبقي وال تذر اإلنسان، وعليها تسعة عشر ملَكًا
 ويلٌ يومِئٍذ �وما أَدراك ما يوم الْفَصِل �: وقال اهللا تعاىل يف سورة املرسالت

كَذِِّبنيِطقُونَ ......ِللْمنال ي موذَا يونَ � هِذرتعفَي مذَنُ لَهؤال يِئ� ومولٌ ييٍذ  و
 كَذِِّبنيِللْم�ِلنياَألوو اكُمنعمِل جالْفَص موذَا يفهنا قد ). ٣٩-١٥:تيااآل( � ه

أجاب جوابا طويال فصل فيه يوم الفصل، واملراد من املكذبني من يكذّبون بعذاب 
 .اهللا تعاىل

  يوم لَا تمِلك ....ِنوما أَدراك ما يوم الدي�: مث قال اهللا تعاىل يف سورة االنفطار
 . وهنا أيضا فسر يوم الدين). ٢٠-١٨: اآليات(�نفْس ِلنفٍْس شيئًا واَألمر يومِئٍذ ِللَِّه

 ويلٌ �ِكتاب مرقُوم  �وما أَدراك ما ِسجني �: قال اهللا تعاىل يف سورة املطففنيو
كَذِِّبنيِئٍذ ِللْمموكم ال ). ١١-٩:املطففني(�يفهنا فسر السجني بأنه كتاب أي ح

 . يبدل
 � ِكتاب مرقُوم � وما أَدراك ما ِعلِّيونَ�: مث قال اهللا تعاىل يف هذه السورة نفسها

 هو حكم قطعي ال بد �عليون�فبين أن ).. ٢٢-٢٠:آلياتا(�يشهده الْمقَربونَ
 قضاء سيبكي الكافرون برؤيته، �سجني�ن وكأ. أن ينفذ وسرياه املقربون

 .  قضاٌء يتوق إليه املؤمنون برؤيته�عليون�و
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٣٨٩

نجم  ال�وما أَدراك ما الطَّاِرق �مث قال اهللا تعاىل يف سورة الطارق 
٤-٣: يتاناآل(�الثَّاِقب.( 

 أَو ِإطْعام ِفي � رقَبٍة  فَك�وما أَدراك ما الْعقَبةُ �: مث قال اهللا تعاىل يف سورة البلد
فبني ). ١٧-١٣:لدالب(� أَو ِمسِكينا ذَا متربٍة� يِتيما ذَا مقْربٍة �يوٍم ِذي مسغبٍة 

 .هنا أن املراد من العقبة حترير العبد أو إطعام األيتام واملساكني
لَيلَةُ الْقَدِر خير  �لَةُ الْقَدِر وما أَدراك ما لَي�كذلك قال اهللا تعاىل يف سورة القدر 

 سالم ِهي � تنزلُ الْمالِئكَةُ والروح ِفيها ِبِإذِْن ربِهم ِمن كُلِّ أَمٍر �ِمن أَلِْف شهٍر 
 . فهنا بين أمهية ليلة القدر وعظمتها). ٦-٣: ياتاآل(�حتى مطْلَِع الْفَجِر

 يوم يكُونُ �وما أَدراك ما الْقَاِرعةُ �: يف سورة القارعةوكذلك قال اهللا تعاىل 
). ٦-٤:ياتاآل( � وتكُونُ الِْجبالُ كَالِْعهِن الْمنفُوِش�الناس كَالْفَراِش الْمبثُوِث 

 .فبني هنا أن املراد من القارعة هنا حادثة عظيمة
 � نار حاِمية�هي ا أَدراك ما وم�: وقال اهللا تعاىل يف سورة القارعة نفسها

 .فهنا فسر اهلاوية بأا نار مضطرمة). ١٢-١١:اآليتان(
 � نار اللَِّه الْموقَدةُ � وما أَدراك ما الْحطَمةُ�: وقال اهللا تعاىل يف سورة اهلُمزة

 . نارففسر احلطمة بأا ). ٨-٦:ياتاآل(�الَِّتي تطَِّلع علَى اَألفِْئدِة
 أجاب بعدها على سؤال دائما، �وما أَدراك�إذن، فحيثما قال اهللا يف القرآن 

 . بدأ احلديث بعدها بلَعلّ وترك اجلواب مبهما�وما يدِريك�وحيثما قال تعاىل 
 ):وما يدريك( وفيما يلي أمثلة 

 )٦٤:األحزاب(�وما يدِريك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَِريبا�
�ةَ قَِريباعلَّ السلَع ِريكدا يم١٨:الشورى(�و( 
 )٤:عبس(�وما يدِريك لَعلَّه يزكَّى�

لدليل ساطع على فصاحة ) ما يدريك(و ) وما أدراك(هذا الفرق بني استعمال 
ما تدري، ولكن : ال شك أنه ال فرق بني التعبريين لغةً، إذ معنامها. القرآن الكرمي

ملاذا أشار القرآن يف أحدمها إىل عدم علم الناس بشيء مث زودهم :  هوالسؤال
 . بعلمه، ويف التعبري الثاين أشار إىل عدم علمهم بشيء دون أن يزيل اإلام بشأنه
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 مضارع، �وما يدِريك� ماض، وقوله تعاىل �وما أَدراك�قوله تعاىل : واجلواب
ني التعبريين من حيث املعىن، إال أن القرآن قد ورغم أن املعاجم ال تفرق عادة ب

؛ وذلك ألن املاضي يدل على اليقني، إذ إن ما حصل )يدري(و) أدرى(فرق بني 
فاهللا . ووقع فال شك يف كونه قطعيا ويقينيا، أما املضارع فيدل على التوقع فحسب

، ألن املاضي يدل  قبل األمر الذي أراد تبيانه�وما أَدراك�تعاىل قد استخدم تعبري 
 قبل ما أراد أن يظلّ مبهما �وما يدِريك�على القطع واليقني، بينما استخدم تعبري 

لبعض الوقت، ألن يف املضارع داللة مبهمة غري يقينية، حيث يفيد الظن فحسب؛ 
هو يذهب، فليس هذا خبرب يقني إذ ال ندري أيذهب، أم ميوت : فمثال عندما نقول
وهكذا قد راعى اهللا تعاىل بني التعبريين فرقًا دقيقًا لطيفًا مل . نأو ميرض أو يسج

 . يالحظه األدباء من قبل
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الوارد يف  �وما أَدراك ما يوم الديِن�هذه اآلية إشارة إىل قوله تعاىل : التفسري

السورة السابقة، حيث نبه اهللا هنا أن املرء جيرؤ عادة على ارتكاب هذا الظلم 
فإذا ظن املرء أنه لن تترتب أية نتيجة . نتيجة عدم اكتراثه لعاقبة أمره أو إنكاره هلا

لو أن كل فرد . على سيئاته، فإنه يقدم املنفعة العاجلة ويزداد شرا على الدوام
ريه مل يقع يف هذا الظلم قط، ولكن األسف أن الدنيا ال تنتفع من وشعب تذكّر مص

هذه العربة اليقينية، فيهلك األفراد بتصرفام اخلاطئة، وتدمر األمم نتيجة أعماهلا 
إنّ مشاهد هالك السابقني تكون ماثلة أمام أعينهم، ومع ذلك ال يعتربون . السيئة

 كنا نقرأ يف القصص أن هناك جبالً .ا، فيهلكون أفرادا وأمما مرة بعد أخرى
مغناطيسيا يف البحار، وكلما اقتربت منه سفينة مل تقاومه واجنذبت إليه بشدة 

فيبدو أن عادة تكذيب يوم الدين ونسيان العاقبة أصبحت كهذا اجلبل . وحتطمت
املغناطيسي األسطوري، فال تقدر سفينة احلياة الفردية أو القومية على مقاومته، بل 

 . بد أن تنجذب إليه وتتحطم أخرياال 
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٣٩١

احلقيقة أن من التدبري اإلهلي هلالك الظاملني أم ينسون يوم الدين، وبالتايل يزدادون 
لقد جعل اهللا . ظلما، فيتحطمون بصخرة الظلم هذه ويهلكون يف اية املطاف

 .تعاىل جحيم الكافر يف قلبه وعقله، ومنها تتهيأ أسباب هالكه يف النهاية
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 :الكلمات شرح
 )األقرب. (ظلَمه: اعتدى عليه اعتداء: معتٍد
وهذا يعين ). األقرب(أبطأت : وأِثمت الناقةُ املشي إمثًا. عِملَ ما ال حيلّ: أَِثم: أثيم

 . ى الزيادةأن لفظ اإلمث يف أصله يدل على النقصان، ولفظ االعتداء يدل عل
 ظلما من جانبنا، ألن نسيان  قلنا عن مصري املكذبني بالدين ليسماإن أي : التفسري

 حيدث صدفةً؛ مث إننا مل نقصر يف حتذيرهم من نتائج أعماهلم، بل اليوم الدين 
أخربناهم بذلك جيدا، فإم يعلمون أن عواقب تصرفام ستكون وخيمة؛ ومع 

أي يفعل املرء ما .. االعتداء واإلمث: ا يرجع إىل سببنيوهذ. ذلك ينسون يوم الدين
جيب أن ال يفعله، ويهمل ما جيب أن ال يهمله، ألن املعتدي هو من يفعل ما ال حيلّ 

ال شك أن املعىن املعروف لإلمث هو . له، واألثيم من ال يفعل ما جيب عليه فعله
ه اخلاص عند وضع الذنب، ولكن إذا وردت كلمة مقابل كلمة أخرى أفادت معنا

وردت هنا وحدها جلاز لنا تفسريها مبعناه املعروف وهو ) معتٍد(فلو أن كلمة . اللغة
، سواء كان هذا اإلمث نتيجة زيادة أو تقصري يف عمل ما، كذلك لو أن "األثيم"

 وردت هنا وحدها لفسرناها مبعىن الذنب سواء كان نتيجة زيادة أو �أثيم�كلمة 
الكلمتني قد وردتا يف هذه اآلية معا، فال بد أن نفسرمها تقصري؛ ولكن هاتني 

اإلمث يدل على النقصان، واالعتداُء على الزيادة، حيث : مبفهومني متباينني كاآليت
بني اهللا هنا أن املرء يكذب بيوم الدين دائما إما نتيجةَ اعتدائه وإما نتيجة إمثه، إذ 

فيدفعه اخلوف إىل خطوة تالية، يرتكب ذنبا، مث خياف أن يؤخذ أو يفتضح، 
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فكأن التكذيب بيوم الدين مخر . فيحاول أن ينسى مصريه فرارا من وخز الضمري
مباٍل مبصريه، كما قال الشاعر غالب باألرديةتسكر املرء وجتعله غري  : 

��� �� ���	 
���� ������ ��  

�� ��� ����� �	� � "ۓ��  �� ��
 )٦٨ديوان غالب ص (                                                

أي أن فكرة املصري تظل مستولية على قليب وتذيب نفسي، وفرارا منها أشرب 
 . اخلمر ألظل يف حالة سكر دائم، فال تتراءى عاقبيت أمام عيين

فعندما يزداد املرء اعتداًء وإمثًا، . كذلك فإن التكذيب بيوم الدين نوع من اخلمر
ان عاقبته، فيتناول األفيون حينا، ويشرب اخلمر وغريها من املخدرات حياول نسي

من بنٍج أو حشيش أو قاٍت حينا آخر، ليظل يف سكر دائم، فال يتراءى له مصريه 
وإذا مل يلجأ إىل شرب اخلمر واألفيون، فيبدأ يف التكذيب بيوم الدين . الوخيم

 املوت، ولن يسأل عن أعماله فكريا، ويقول هذا جمرد وهم ولن يبعث أحد بعد
كْر املادي، أو  باللجوء إىل السإذًا فإنه يسعى إىل إمخاد وعيه ومعرفته إما. أمام اهللا

ا من العذاب الذي ينتظرهباللجوء إىل السوهذه حقيقة إذا تدبر . كْر الفكري، فرار
 ذلك إال نتيجة فيها املرء ذُهل؛ فهناك املاليني الذين هم مصابون ذا املرض، وليس

إم يزدادون اعتداء وإمثا، وعندما يفكرون يف عاقبتهم الوخيمة . االعتداء واإلمث
يسعون ألن يتناسوها، فيلجأون إىل حالة من السكر املادي إما بتناول األفيون أو 
اخلمر أو غريمها، أو إىل حالة ِمن السكْر الفلسفي بتكذيب يوم الدين قائلني ليس 

: فمثلهم كمثل منٍر أكل لسانه. ملوت إال أكذوبة، فيزدادون إمثًا واعتداءالبعث بعد ا
جرحه، فاستمتع بلذة الدم، فحيكى أن منرا كان جائعا، فحك لسانه على صخرة 

فهؤالء القوم أيضا . فظل حيك لسانه بالصخرة وميتص الدم حىت تآكل لسانه كله
 الدين، وبالتايل يزدادون اعتداء وإمثًا، يقعون يف االعتداء واإلمث أوالً، فينسون يوم

 .إىل أن تصطدم سفينة أعماهلم بصخرة اعتداءام وتتحطم
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 شرح الكلمات

 مجع اإلسطار واُألسطار واُألسطور واُألسطري، ومعناه ما يسطَر أي :األساطري
 ) األقرب. (وتستعمل يف احلديث ال نظام لهيكتب، 

 باإلجنليزية، وقد انتقلت هذه الكلمة إىل اللغة )STORY(األسطورة هي ما يسمى 
ياتنا قَالَ أَساِطري ِإذَا تتلَى علَيِه آ�فقوله تعاىل . األسبانية ومنها إىل اإلجنليزية

ِلنيأن هؤالء املعتدين اآلمثني يقولون عن  يعين بالنظر إىل معاين األساطري �الْأَو
اآليات املتلوة عليهم إا أقوال كُتبت ونقلت عن األولني، أو أا كالم عن األولني 

 . ال نظام فيه وال ربط، أو أا قصص األولني
يف تسعة أماكن يف القرآن الكرمي ) أساطري األولني(لقد تكررت مة : التفسري
 : كالتايل

حتى � تعاىل يف سورة األنعام أهل الكتاب أوالً، مث قال عن الكفار ذكر اهللا: أوالً
 اِطريذَا ِإال أَسوا ِإنْ هكَفَر قُولُ الَِّذيني كاِدلُونجي اُءوكاَألِإذَا جِلني٢٦:اآلية(�و.( 

 لَقُلْنا ِمثْلَ هذَا ِإنْ هذَا ِإال وِإذَا تتلَى علَيِهم آياتنا قَالُوا قَد سِمعنا لَو نشاُء�: ثانيا
 اِطرياَألأَسِلني٣٢: األنفال(�و( 

 �وِإذَا ِقيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا أَساِطري اَألوِلني �قال اهللا تعاىل : ثالثا
 الَِّذين يِضلُّونهم ِبغيِر ِعلٍْم أَال ساَء ما ِليحِملُوا أَوزارهم كَاِملَةً يوم الِْقيامِة وِمن أَوزاِر

 )٢٦-٢٥:النحل(�يِزرونَ
باؤنا لَقَد وِعدنا نحن وآ �قَالُوا أَِئذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِئنا لَمبعوثُونَ �: رابعا

اَألو اِطريذَا ِإال أَسلُ ِإنْ هقَب ذَا ِمن٨٤-٨٣:ناملؤمنو(�ِلنيه( 
خرونَ فَقَد  وأَعانه علَيِه قَوم آقَالَ الَِّذين كَفَروا ِإنْ هذَا ِإال ِإفْك افْتراهو�: خامسا

 وقَالُوا أَساِطري اَألوِلني اكْتتبها فَِهي تملَى علَيِه بكْرةً �جاُءوا ظُلْما وزورا 
 )٦-٥:رقانالف(�وأَِصيال
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لَقَد وِعدنا  �وقَالَ الَِّذين كَفَروا أَِئذَا كُنا ترابا وآباؤنا أَِئنا لَمخرجونَ �: سادسا
ِلنياَألو اِطريذَا ِإال أَسلُ ِإنْ هقَب ا ِمنناؤآبو نحذَا ن٦٩-٦٨:النمل(�ه( 

 لَكُما أَتِعداِنِني أَنْ أُخرج وقَد خلَِت الْقُرونُ ِمن والَِّذي قَالَ ِلواِلديِه أُف�: سابعا
ا يمهِلي وآقَب لَكيو ِغيثَاِن اللَّهتس اِطريذَا ِإال أَسا هقُولُ مفَي قاللَِّه ح دعِإنَّ و ِمن

ِلني١٨:األحقاف(�اَألو( 
 � سنِسمه علَى الْخرطُوِم�لَ أَساِطري اَألوِلني ِإذَا تتلَى علَيِه آياتنا قَا�: ثامنا

 )١٧-١٦:القلم(
 ِإذَا �وما يكَذِّب ِبِه ِإال كُلُّ معتٍد أَِثيٍم �: وأخريا قال اهللا يف هذه اآلية قيد التفسري

ِلنياَألو اِطريا قَالَ أَسناتِه آيلَيلَى عتت�. 
 يف سورة األنعام جاءت يف �أَساِطري اَألوِلني�د أن آية وبالنظر يف هذه اآليات جن

أي عندما تعرض عليهم نبوءات الصحف .. معرض احلديث عن النبوءات السابقة
 يقولون إا ليست إال أقوال السابقني �السابقة واآليات اجلديدة اليت أتى ا حممد 

وإمنا هي عبارات من الكتب كأم يقولون إا ليست نبوءات، . اليت تعاد أمامنا
انظروا إىل ما قال : القدمية تعرض علينا خداعا لتحقيق غرض معني، فيقال لنا مثال

موسى لفرعون، مث فكروا يف مصري فرعون؛ فرييد حممدا أن خيوفنا بأن فرعون 
حارب موسى فهلك، ولو حاربتموين هلكتم أيضا، مع أنه شتان بني موسى وبني 

أال ترون أن أعداءه قد دمروا، : علينا قصة إبراهيم مثالً ويقال لناأو تقرأ . حممد
 . وكذلك تدمرون، مع أنه شتان بني إبراهيم وبني حممد

وقد رد اهللا عليهم بأم سيقولون عند ظهور النتائج النهائية ليتنا مل نعارض حممدا 
اديد العرب الذين لقد ذكرت مرارا قصة أبناء صن. ومثاله ما وقع يوم فتح مكة. �

 حيضرون � الرسول صحابة أخذ ذلك يف هم بينماف. حضروا جملس عمر يف عهده
 يسخروم كانوا الذين آلبائهم أو هلم عبيدا املاضي يف وكانوا اآلخر تلو واحدا جملسه

 إفساح الرؤساء هؤالء من عمر طلب صحايب جاء وكلما .الشاقة األعمال أنواع يف
 مث األحذية، مكان إىل وصلوا حىت مرة كل يف الس يف يتأخرون الوايز فلم له، اال

 فقال .اليوم لقيناها إهانة من هلا يا :بينهم فيما وقالوا .ساخطني الس من خرجوا
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 سببها إمنا اإلهانة؟ هذه سبب يف فكّرمت هل :ذكاء أكثرهم وكان الفتية هؤالء أحد
 سبيل يف يضحوا مل العبيد هؤالء أن ولو ،� النيب يعارضوا مل أم فلو آباؤنا،

 الذي املعىن هو هذا .اليوم العز هذا هؤالء نال وما واهلوان، الذل هذا لقينا ملا اإلسالم،
 يومئذ سيتمنون املكيني هؤالء أن أخرب إذ األنعام، سورة من اآلية هذه يف تعاىل اهللا بينه
 .شيئا عنهم أسفهم يغين لن ولكن يعارضوا، مل لو
 سورة األنفال فال تتحدث عن النبوءات السابقة، بل تقارن بني التعاليم، ولذلك أما

أي ليس .. �لَو نشاُء لَقُلْنا ِمثْلَ هذَا ِإنْ هذَا ِإال أَساِطري اَألوِلني�: قال الكافرون
 . هذا القرآن إال نقالً وتقليدا للكتب السابقة، ولو شئنا لقلنا مثله

 فهي أيضا تتحدث عن هذا املوضوع نفسه أي أن حممدا يقلد أما سورة النحل
فينبههم .. �وِإذَا ِقيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا أَساِطري اَألوِلني�األولني، إذ ورد 

اهللا تعاىل ويقول لنفترض أن حممدا يقلد األولني، ولكنه يقلد األخيار، وأنتم تقلّدون 
قَد مكَر الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَأَتى اللَّه �ال اهللا تعاىل بعدها بآية األشرار، إذ ق

مهانينقولوا إن شئتم إن حممدا رسول : ؛ فكأن اهللا تعاىل يقول هلم)٢٧:النحل(�ب
اهللا يقلد موسى ويقلد إبراهيم أو أي نيب آخر، فقولكم هذا يدل على أنه يقلد 

يما تفعلون؟ إمنا تفعلون ما فعل فرعونُ عدو موسى وما األخيار، ولكن هل فكرمت ف
فعل أعداُء عيسى وأعداُء نوح، وقد خسر هؤالء األولون نتيجة معارضتهم 

أما حممد فال شك أن مصريه . ألنبيائهم، وكذلك ستخسرون ألنكم تقلدوم
 . سيكون مثل مصري األخيار املقبولني األولني الذين تتهمونه بتقليدهم

 تتحدث عن القيامة والتوحيد أيضا، حيث لنحل ا أن هذه اآليات من سورةعلما
قال اهللا تعاىل هلم ميكنكم أن تسموا التوحيد الذي يعلّمه حممد رسول اهللا تقليدا 
لألولني، إال أنه نفس التعليم الذي أتى به موسى وعيسى، وحيث إنكم تعارضون 

 والكتبة ومنرود وشداد، واملعروف أن هذا التعليم، فليس مثلكم إال كمثل الفريسيني
 املقلّد يكون مع من يقلّده، فعالم تفرحون إذًا؟

أما سورة املؤمنون فهي تتحدث عن القيامة األخروية كما يدل عليه السياق، حيث 
 كان األولون أيضا يتحدثون عن القيامة ولكنها مل تقم بعد، �قال الكافرون للنيب 
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فقولكم إن . رد اهللا عليهم أن اهللا قادر على كل شيءفكيف تقوم بقولك هذا؟ ف
أن اهللا ليس قادرا أن يأيت : القيامة مل تقم بعد ميكن أن يفسر مبفهومني، أوهلما

بالقيامة، وثانيهما ِلم مل تأت القيامة بعد؟ واجلواب أن أفعال اهللا تعاىل هي أمام 
أما سؤالكم ِلم مل . قيامة لن تأيتأعينكم، وال حيق لكم بعد رؤيتها أن تقولوا أن ال

 مل تأت بعد؟ مملاذا تقولون ِل.  يف ميعادهاتقم القيامة بعد، فجوابه أا ستأيت
 . سيتحقق هذا األمر أيضا فتقوم يف وقتها
 بالقيامة اضا على أن يف القرآن الكرمي وعدوهذه اآلية من سورة املؤمنون دليل أي

، وهكذا تصبح هذه اآلية ردا على الذين يزعمون أن اليت تكون بعد احلياة الدنيا
صحيح أن يف القرآن وعدا . القرآن ال يذكر إال القيامة اليت تقوم يف هذه الدنيا فقط

لَقَد وِعدنا هذَا نحن وآباؤنا ِمن قَبلُ ِإنْ �بالقيامة الدنيوية أيضا، ولكن الكفار قالوا 
، مما يعين أم كانوا يتحدثون عن آبائهم أيضا، وهذا يعين �وِلنيهذَا ِإال أَساِطري اَأل

ئهم ومل يقل هلم إننا مل لقيامة األخروية، والقرآن مل خيطِّأم كان يتحدثون عن ا
نعم : نِعدكم بالقيامة الكربى، بل اعترف، من جهة، بصحة اعتراضهم حيث قال

ضهم قائال إن اهللا ذو قدرة عظيمة هناك وعد بالقيامة، ومن جهة أخرى فند اعترا
 .وسيحقق هذا الوعد أيضا يف وقته املناسب

أما اآليات من سورة الفرقان فهي تتحدث عن األحكام، حيث ام الكافرون 
 بسرقة شرائع السابقني، فرد اهللا عليهم أن القرآن يكشف غوامض �رسول اهللا 

ار األرض، أي قد فصل الكون وغوامض الفطرة، وقد بني أسرار السماء وأسر
معاملة اهللا مع العباد ومعاملة العباد مع اهللا تعاىل كل التفصيل، وأخرب كيف 
يتصرف ذوو الطبائع املختلفة يف شىت املواقف؛ فالشريعة اليت تبني أسرار فطرة 
الناس مجيعا، سواء كانوا عربا أو هنودا أو أمريكان أو أوروبيني، واليت تسد كل 

ئع اإلنسانية على اختالف أنواعها وتبين كل ما يعامل اهللا به عباده، حاجة للطبا
أقول كيف تعتربون مثل هذه .. سواء أكان مذكورا يف الصحف السابقة أم ال

الشريعة نقالً وسرقةً للصحف السابقة؟ وأية شريعة تتصف بكل هذه املزايا؟ إن 
انت خمتصة مبناطق الصحف السابقة كانت حمدودة اهلدى وخمتصة الزمان، مث ك
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. حمدودة ال للعامل كله، ولذلك فلم تراِع تلك الصحف كل أنواع الطبائع البشرية
لقد اهتمت التوراة بالشعب اليهودي فقط، وقد غضت الطرف عن باقي الشعوب، 
كما مل تراِع العصور كلها، أما القرآن الكرمي فهو لألمم كلها ولألزمنة مجيعها؛ إنه 

واملسلمني واهلندوس واألوروبيني والصينيني واليابانيني لليهود والنصارى 
وللمتحضرين وغري املتحضرين، فما من قوم إال وجاء القرآن هلم باهلدى، وليس 
هنالك زمان ميكن فيه إنكار ضرورة القرآن؛ فلذلك قد أنزل اهللا تعاىل فيه أحكاما 

 ا يف كل عصر مل للعجامعة جدا تناسب كل أنواع الفطرة والطبع، وهي صاحلة
إىل يوم القيامة؛ فكيف يقال، واحلال هذه، أن القرآن نقْل وسرقة من الكتب 

 السابقة؟
وقَالَ الَِّذين كَفَروا أَِئذَا كُنا ترابا وآباؤنا أَِئنا �أما سورة النمل فقال اهللا فيها 

لَقَد وِعدنا هذَا نحن وآباؤنا ِمن قَبلُ ِإنْ هذَا ِإال أَساِطري  �لَمخرجونَ 
ِلنيا مياثل ما ورد يف سورة املؤمنون يف قول اهللا ). ٦٩-٦٨:يتاناآل(�اَألوومضمو
باؤنا وِعدنا نحن وآلَقَد  �قَالُوا أَِئذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِئنا لَمبعوثُونَ و�تعاىل 

ِلنياَألو اِطريذَا ِإال أَسلُ ِإنْ هقَب ذَا ِمنوالفرق البسيط هو أن )٨٤-٨٣:اآليات(�ه ،
قُلْ ِسريوا ِفي اَألرِض �سورة النمل اعتراضهم كلية، بل قال فيها  اهللا مل يرفض يف

ِرِمنيجةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيظُرفاجلواب هو نفس ما أجيب به ). ٧٠:آليةا(�فَان
يف سورة املؤمنون، حيث اعترب اعتراضهم صحيحا، مث رد عليهم أن اليوم اآلخر 
والقيامة الدنيوية متالزمان، فإذا قامت القيامة الدنيوية فتأكدوا أن قيامة اآلخرة آتية 

 .أيضا
ِه أُف لَكُما أَتِعداِنِني أَنْ والَِّذي قَالَ ِلواِلدي� أما سورة األحقاف فقد ورد فيها 

ا يمهِلي وقَب ونُ ِمنلَِت الْقُرخ قَدو جرآأُخ لَكيو ِغيثَاِن اللَّهتس قاللَِّه ح دعِإنَّ و ِمن
ِلنياَألو اِطريذَا ِإال أَسا هقُولُ مهنا أيضا أخرب أن الكفار أنكروا ). ١٨:يةاآل(�فَي

إن األولني أيضا كانوا يقولون إن القيامة آتية، وأنت أيضا : ةَ الكربى قائلنيالقيام
 .تقول مثل قوهلم
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) �( أما سورة القلم ففيها ذكر إنكار الكفار للنبوءات، حيث قالوا إن حممدا 
خيوفنا بذكر قصص األنبياء السابقني، فريد اهللا تعاىل أنه إذا جاءكم العذاب فلن 

فما . نا بذكر قصص األولني، بل ستعلمون أا كانت أنباء صادقةتقولوا أنه خيوف
دامت هذه أنباء حقيقية فكيف تقولون أن القرآن نقْل وسرقة للكتب السابقة؟ 
عندما ترغَم أنوفكم بالعار، ويرتل عليكم عذاب السماء، وانون يف الدنيا، ويصبح 

 .أم نبوءات صادقةاإلسالم غالبا، عندها ستعلمون أأساطري األولني هي 
وإا تتحدث .  قيد التفسري من سورة املطففني هذه اآليةَ قد سبقتواآلية التاسعة

الشرائع والبعث القريب والبعث البعيد، حيث ينكر هؤالء : عن األمور الثالثة
الكافرون البعث القريب والبعث البعيد قائلني إا حكايات بالية، أو أن األولني 

واحلق أن هذه .  من القيامة كما خيوف هذا، ولكن مل يقم أي شيءأيضا قد خوفوا
األمور كلها ستتحقق، فيقع البعث القريب والبعث البعيد، كما سيظهر بطالن مة 

ِإنَّ ِكتاب �التقليد؛ ألن الكفار أيضا مقلدون للكفار األولني، فقال اهللا تعاىل 
ني أحوال أعداء األنبياء السابقني وأحوال ، أي لو قارنت ب�الْفُجاِر لَِفي ِسجٍني

الكافرين مبحمد لوجدت بينهما تطابقا تاما حبيث يبدو أن الكتب السابقة إمنا 
؛ فإن ما يفعله هؤالء الفجار توجد أمثلته حتما �سجلت أحوال الكافرين مبحمد 

، أما �سجني�فثبت أم أيضا يقلدون، ولكنهم يقلدون أهل . يف كتب األولني
؛ فلو فكروا يف �عليني� فهو أيضا يقلد، ولكنه يقلد أهل �مد رسول اهللا حم

أعماله وأحواله لوجدوها متاثل أحوال وأعمال موسى وعيسى وإبراهيم ونوح 
والبديهي أن الصاحل يقلد الصاحل، والطاحل يقلد الطاحل؛ وما دام . وغريهم من األنبياء

 اهللا تعاىل يقول إن التقليد أيضا ليس وكأن. األمر كذلك فال قيمة هلذا االعتراض
سهال، وإال كيف متكن حممد من تقليد موسى وعيسى وإبراهيم ونوح، ومل توفَّقوا 

فإذا كنتم تتهمونه بالتقليد فلماذا ال تقلدون هؤالء األنبياء؟ فتقليدكم . لتقليدهم
س مدعاة ألهل ِسجني وتقليد حممد ألهل ِعلّيني يف حد ذاته دليل على فضله، ولي

 .وقد سبق رد آخر على هذا االعتراض يف سورة الفرقان. للطعن فيه
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 يف ثالث �أَساِطري اَألوِلني�لقد تبني مما سبق أن الكفار قد أثاروا اعتراض 
 إحداها عند إنكارهم البعث البعيد، أعين أم كلما ذُكِّروا بيوم القيامة :مناسبات

ها كذبا وزورا وأنت أيضا ختوفنا منها مثلهم؛ لقد قالوا إن األولني أيضا خوفوا من
 .بطلت أقاويل األولني وأنت أيضا كذبت، إذ مل تقُم القيامة بعد

 هي احلديث عن �أَساِطري اَألوِلني� واملناسبة الثانية اليت أثار فيها الكفار اعتراض 
ولكنهم يف . رأي احلديث عن رقي اإلسالم وغلبته وهالك الكف.. البعث القريب

هذه املرة ال يكذِّبون األولني، بل يقولون يا حممد إنك تطبق عليك أمثلة حياة 
الصاحلني األولني لتخويف الناس، ولكن أمرك خمتلف عنهم، إذ كانوا صادقني 

 . وأنت كذاب، والعياذ باهللا
ملاذا : نقاشوقوهلم هذا مياثل ما يقول لنا غري األمحديني اليوم، إذ يقولون لنا عند ال

 عند احلديث �تذكرون عيسى؟ وملاذا تذكرون أمثلة من حياة حممد رسول اهللا 
عن صدق مؤسس مجاعتكم؟ ما عالقتكم ؤالء األنبياء الصادقني حىت تذكروا 
أمثلة من حيام، وتقولوا هكذا قال موسى وهكذا قال عيسى وهكذا قال حممد 

كيف : ن نفس هذا األسلوب قائلني كان يتبعو�؟ فاملعارضون يف زمن النيب �
حتاول تطبيق أمثلة حياة هؤالء املقدسني األولني ختويفًا للناس، مع أن أمرك خمتلف 

 عنهم، إذ كانوا صادقني وأنت كذاب والعياذ باهللا؟
فهي أم عندما رأوا مماثلة بني ) أساطري األولني( أما املناسبة الثالثة لطعنهم بقوهلم 

. ائع األنبياء السابقني قالوا هذا نقل وسرقة من كتب األولنيشرائع اإلسالم وشر
فمثالً حني رأوا يف القرآن حكما مث وجدوا مثله يف كتاب موسى أو عيسى قالوا يا 
حممد إنك تعرض علينا ما سرقته من شرائع السابقني، فما فضلُك يف ذلك؟ وهذا 

اا األولني، ولكنهم يعين أم كانوا يعترفون بفضل هذه األحكام وفضِل أصح
فما دمت . ال فضلَ يف النقل والسرقة:  قائلني�كانوا يكفرون بدعوى الرسول 

 تنقل لنا شرائع موسى وعيسى فكيف ثبت بذلك أنك صادق يف دعواك؟ 
باختصار، إن املطاعن يف املواضع الثالثة خمتلفة، وقد أراد الكافرون بتوجيه هذا 

 أن القرآن �أَساِطري اَألوِلني�فحينا يعنون من . الطعن غاية متباينة يف كل مرة
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حكايات منقولة من السابقني، وحينا يعنون ا أن حممدا يذكر أحداث األنبياء 
السابقني حماوالً تطبيقها على نفسه عبثًا، مع أنه ال عالقة هلا به، وحينا ثالثا يعنون 

إا شرائع موسى .. تب السابقنيبأساطري األولني أن تعاليم القرآن مسروقة من ك
 . وعيسى وغريهم من األنبياء ومل يقدم حممد شيئًا جديدا

باختصار، هذه االعتراضات الثالثة تطابق املعاين الثالثة لألساطري، وقد أجاب 
القرآن على كلّ واحد منها منفصال، ألن االعتراض يف اآلية قيد التفسري ذو ثالث 

 شرائع القرآن والبعث بعد املوت وبعث األمة، فالرد شعب، حيث كان موجها إىل
وفيما يتعلق بالبعث القريب أي بعث األمة . عليه أيضا جاء مغطيا املواضيع الثالثة

فقد أجيب عليه بأن هذه الشعوب الغربية تظن أن ال زوال هلا، ولكنها سوف تنهار 
 دليال على البعث يف النهاية وتذل وختزى، وسيأخذ اإلسالم مكاا، وهذا يكون

 . فالبعث األول يثِبت البعث الثاين. بعد املوت
أي أن شرائع .. كان حول تعاليم القرآنيف هذه السورة واالعتراض الثالث هنا 

كَلَّا ِإنَّ ِكتاب اَألبراِر �بقوله جاب اهللا عليه نقلٌ وتقليد لكتب األولني، فأاإلسالم 
نيا يقلّد األولني، لكن ما باله ال يقلد إال موسى أي لنفترض .. �لَِفي ِعلِّيأن حممد

وعيسى وغريه من األنبياء، أما أنتم فأيضا تقلّدون ولكنكم تقلّدون فرعون وأمثاله؛ 
 يده وضعها يف يد �فكيف ترمون حممدا بالكذب؟ إذا وضع حممد رسول اهللا 

وها يف يد فرعون موسى وغريه من األنبياء، أما أنتم فكلما وضعتم أيديكم وضعتم
وأمثاله، مث إنه يعمل بشرائع األنبياء السابقني، وأنتم ربون من اتباع تعاليمهم 

لو كانت أعمال كال . فكلٌّ من الفريقني يقلد ما يشاه ومياثله. وتتبعون الشياطني
الفريقني كأعمال الِعلّيني، ولو كانت أقوال الكفار كأقوال األنبياء كما هي أقوال 

د، الشتبه األمر على الناس ومل يعرفوا أي الفريقني على احلق، ألن كال الفريقني حمم
 بين فعله موسى وعيسى؛ ولكن هناك فرقيقول ما قاله موسى وعيسى ويفعل ما 

وبارز بني الفريقني، ألن أقوال حممد وأعماله متاثل أقوال موسى وأعماله، يف حني 
 يتبع خطوات األبرار، �إنه . ن وأقوالهأن أقوالكم وأعمالكم تشبه أعمال فرعو

وأنتم تتبعون خطوات الفجار، وتدعون إىل ما يتعارض مع تعاليم أنبيائكم أيضا، 
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 يتبع خطوات األنبياء، وأنتم تتبعون خطوات �وهذا دليل أن حممدا رسول اهللا 
شاة إنه ليس تقليدا، إمنا هي مشاة، مث هي م. فسقط اام التقليد كليةً. أعدائهم

 .بعليني، وهذه املشاة دليل على صدقه
أَساِطري �واجلدير بالذكر هنا أن كفار مكة طعنوا يف القرآن الكرمي بقوهلم 

ِلنيا قد رمى األوروبيون نبينا حممدا ١٣، واآلن وبعد مرور �اَألوبالتهمة � قرن 
أثبت " أخذ القرآنم"كتابا بعنوان ) C. Tisdall(نفسها، حىت ألّف القسيس ِتسِدل 

وحيث إن ). ينابيع اإلسالم( أن القرآن نقل وسرقة من الكتب السابقة -زعمه-فيه 
سورة املطففني تتحدث عن الشعوب األوروبية املسيحية، فنجد هنا تشاا بني 
األوروبيني وكفار مكة، حيث رددوا نفس الطعن الذي وجهه كفار مكة إىل 

وكأن . وا فيها نفس االعتراض الذي أثارته قريش، وألفوا كتبا ردد�رسول اهللا 
 يتضمن نبأ أن املسيحيني �ِإذَا تتلَى علَيِه آياتنا قَالَ أَساِطري اَألوِلني�قوله تعاىل 

وكما قلت فقد . سيتهمون اإلسالم والقرآن بنفس التهمة إبانَ غلبتهم يف املستقبل
، عالوة على الكتب )ذ القرآنمأخ(نوقش هذا املوضوع بوجه خاص يف كتاب 

 . األخرى اليت نشرها املسيحيون ورموا فيها القرآن الكرمي بنفس التهمة
 يعين أنه حني �ِإذَا تتلَى علَيِه آياتنا قَالَ أَساِطري اَألوِلني�باختصار إن قوله تعاىل 

ا قيمة هذا يعرض القرآن الكرمي على هؤالء املكذبني بالدين فإم سيقولون م
الكتاب؟ فبعض ما فيه منقول من الفيدا، وبعضه مسروق من التوراة، وبعضه 

وقد رد اهللا عليهم يف اآلية التالية، ولكن . مأخوذ من اإلجنيل، وبعضه من الزندافستا
اإلنسان املتدبر يكفيه هذا اجلواب الرباين بأنكم كيف تتهمون حممدا، مع أنه قد 

نكم سترمونه ذه التهم يف يوم من األيام، فاحلق أن متكم أخرب يف القرآن سلفًا أ
 .ليست دليال على كذبه، بل إا لتزيد صدقه جالًء
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āξ x. ( ö≅t/ 2 tβ# u‘ 4’n?tã ΝÍκÍ5θè=è% $̈Β (#θçΡ%x. tβθç6 Å¡õ3tƒ ∩⊇∈∪ 
 :الكلمات شرح
ي وقد جتيء بعد الطلب لنف": الكليات"ويف . حرف معناه الردع والزجر: كالّ

وقد . أي ال جياب إىل ذلك.. افعلْ كذا، كال: إجابة الطلب كقولك ِلمن قال لك
 )األقرب. (�كَلَّا ِإنَّ اِإلنسانَ لَيطْغى�جييء مبعىن حقا، حنو 

: ورانت النفس. غلب عليه: رانَ الشيُء فالنا وعليه وبه يرين رينا وريونا: ران
وغثَت ثتاألقرب. (خب .(نصدأٌ يعلو الشيَء اجلليل: والري) .املفردات ( 

ن القرآن أساطري األولني، وتكلَّموا إوا إىل صوابكم يا من تقولون أي عود: التفسري
 ! من تتهمونه: بعقالنية، وفكِّروا

 ما يفيد نفي ما قبله وإثبات ) أ: (أوال:  وهو نوعان،يفيد االستدراك" بل"وحرف
ومثال األول هذه اآلية قيد .  قبله ونفي ما بعدهما يفيد إثبات ما) ب(ما بعده، 

ِمن مة الكفار بأن القرآن أساطري األولني، ) بل(التفسري حيث مت نفي ما ورد قبل 
، �رانَ علَى قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسبونَِبلْ �ومتّ إثبات ما بعده، حيث قال اهللا تعاىل 

 بِل الَِّذين كَفَروا ِفي ِعزٍة �آِن ِذي الذِّكِْر ص والْقُر�ومثال الثاين قوله تعاىل 
أي ال شك أن القرآن ذو الذكر، ولكن إنكارهم غري ).. ٣-٢:ص(�وِشقَاٍق

معقول، مبعىن أم مل ينكروا القرآن خللوه من الذكر، إمنا أنكروه لكربيائهم 
ِن ق والْقُرآ�عاىل وأيضا من األمثلة على النوع الثاين قولُه ت. وكراهيتهم للصدق

أي ال شك أن القرآن ).. ٣-٢:ق(� بلْ عِجبوا أَنْ جاَءهم منِذر ِمنهم�الْمِجيِد 
مبعىن أم يستغربون من جميء منذر .. جميد، ولكن إنكارهم له يرجع إىل جهالتهم

 .منهم وال يتدبرون فيما جاءهم به
بله وال ما بعده، وإمنا يأيت لبيان معىن الذي ال ينفي ما ق) بل( وهناك نوع آخر من 

 بلْ قَالُوا أَضغاثُ .....أَفَتأْتونَ السحر وأَنتم تبِصرونَ  �زائد، كقوله تعاىل
اِعرش ولْ هب اهرِل افْتالٍم بهنا يفيد يف كل مرة ) بل(فحرف . )٦-٤:األنبياء(�أَح

 �قَالُوا أَضغاثُ أَحالٍم�فمثال قوله تعاىل .  زائداإثبات ما قبله وما بعده ويبني معىن
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 بالسحر، بل يبني أمرا زائدا �ال ينفي ما ورد قبله وال يعين أم ال يتهمون حممدا 
آخر ) بل(مث أُيت حبرف . بأم يضيفون إىل اامه بالسحر أن القرآن أضغاث أحالم

 أضغاث أحالم فحسب، بل �يه ليشري إىل مة أخرى، أي أم ال يتهمون أن وح
للمرة الثالثة لإلشارة إىل مة ) بل(مث جيء حبرف . يتهمونه باختالقه من عنده

 . أي أنه يؤلف كالما خالّبا إلغواء النشء.. �هو شاِعر�رابعة وهي قوهلم 
ونَ عن وجوِهِهم لَو يعلَم الَِّذين كَفَروا ِحني ال يكُفُّ� ومثاله اآلخر قول اهللا تعاىل 

-٤٠:األنبياء(� بلْ تأِْتيِهم بغتةً فَتبهتهم�النار وال عن ظُهوِرِهم وال هم ينصرونَ 
هنا يصدق ما قبله ويزيد أمرا آخر عليه، وكأنه قيل إن العذاب ) بل(فحرف ). ٤١

 تيهرجتف قلوم ويه سيفاجئهم فتيكون شديدا حبيث لن يستطيعوا رده، كما أن
مصوا . 

لنفي مة أساطري ) بل( فقد جيء حبرف �بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم�أما قوله تعاىل هنا 
 عالاألولني، حيث بين اهللا تعاىل أن متهم هذه باطلة، واحلقيقة أن اجلهل قد 

هو ى قلوم، كما ذُكر عند شرح الكلمات أن الرين أفئدم وأن الرين قد غطّ
 .غلبه الشيء واإلصابة بالصدأ

. كثرت منهم املعاصي والذنوب فأحاطت بقلوم، فذلك الرين عليها: "قال الفراء
). لسان العرب" (القلب دويسالرين هو الذنب على الذنب حىت : وقال احلسن

اطت  يعين أن سيئام قد أح�بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم�فريى الفراء أن قوله تعاىل 
 لبتم سم فأصبح إصالحهم مستحيالً، بينما يرى احلسن البصري أن قلوبقلو

 . قوةَ معرفة احلق نتيجة ذنوم املتكررة
قد ِرين بالرجل رينا، إذا وقع فيما ال يستطيع اخلروج منه وال : وقال أبو زيد يقال"

 يعين أن � علَى قُلُوِبِهمبلْ رانَ�أي أن قوله تعاىل ).. فتح البيان" (ِقبلَ له به
 .أعماهلم السيئة قد كثرت حبيث ال يستطيعون اخلروج منها حىت لو أرادوا ذلك

الرين أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على : ويقول أبو معاذ النحوي
 )فتح البيان." (القلب، وهو أشد من الرين، واإلقفال أشد من الطبع
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الرين والطبع واإلقفال تشري : حا عندي، بل إن هذه الكلماتولكن هذا ليس صحي
الرين هو الصدأ، وحقيقةُ الصدأ أن الشيء املصاب به يتآكل، إذ . إىل معاٍن خمتلفة

ليس الرين إال أن الشيء يتغري من داخله بتأثري خارجي ويفقد ماهيته؛ فإصابة 
 .  من اخلارج فبدأ يتأكسداحلديد أو النحاس بالصدأ يعين أن الندى قد أثّر عليه

 .أما الطبع فمعناه قبول نقش الشيء اآلخر، ألن الطبع معناه اخلتم
 .  أما اإلقفال فيعين عدم انفتاح الشيء بقوته، بل اهللا هو الذي يفتحه إذا شاء

فيشري الرين إىل أن . إذن، فهذه الكلمات الثالث تشري إىل كيفيات ثالث خمتلفة
ثّرت فيهم حبيث قد تغريت متاما ماهيةُ قلوم اليت هي منبع السيئات اخلارجية قد أ

أما الطبع فقد أُشري به إىل أن قلوم قد ختمت . وا على املعاصيأاخلري، فتجر
باملعاصي، أي أم أصبحوا من كبار العصاة، ألن الشيء املختوم يكون ذا مستوى 

ث لن تنفتح أقفال قلوم بيد وأما اإلقفال فقد بين أن حالتهم قد ساءت حبي. عاٍل
 . أي مل يعودوا قادرين على إصالح أنفسهم بأنفسهم.. إنسان بل بيد اهللا فقط

 قَالَ ِإنَّ الْعبد ِإذَا �عن رسوِل اللَِّه  عن أَِبي هريرةَف.. وهناك حديث بصدد الرين
 ،ِقلَ قَلْبهص ، فَِإذَا هو نزع واستغفَر وتاب،أَخطَأَ خِطيئَةً نِكتت ِفي قَلِْبِه نكْتةٌ سوداُء

هقَلْب لُوعى تتا حِفيه ِزيد ادِإنْ عو،اللَّه انُ الَِّذي ذَكَرالر وهلَى �  وانَ علْ ركَال ب
واية ووردت هذه الر). كتاب تفسري القرآن: الترمذي(�قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسبونَ

 �وقوله . أيضا يف مسند أمحد والنسائي وابن ماجة والطربي بألفاظ مقاربة
 . يعين أن قلبه مال إىل السيئات" نكتت يف قلبه نكتةٌ سوداء"

أن : لقد بني اهللا تعاىل يف هذه اآلية حكمةً بالغة تتعلق بعلم النفس واألخالق وهي
ون أثرا طبيعيا مباشرا فحسب، وليس أثر العمل ما يك. كل عمل يترك وراءه أثرا

فمثال عندما يكذب املرء . بل إنه يترك تأثريه على أخالق املرء وعقله وعلمه أيضا
فتأثريه املباشر أنه يشوه مسعته بني الناس وحيرمه من ثقتهم به، ويستحق عذاب اهللا 

ام عاجال أو آجال نتيجة عصيانه له، كما أن خصمه يصبح عدوا له وحياول االنتق
هذه . منه؛ مث يهجره أصحابه الصلحاء أيضا قائلني أنت كاذب وال تصلح لصداقتنا

كلها تأثريات طبعية ومباشرة للكذب، ولكن هناك تأثري آخر يتركه إمث املرء على 
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عقله وقلبه؛ فعلى سبيل املثال إن أول تأثري للكذب على عقل صاحبه وقلبه أنه 
واحلال نفسه . ليه الكذب بعدها شيئًا فشيئًايصبح أقلَّ كراهيةً للكذب، فيسهل ع

بالنسبة إىل املعاصي األخرى؛ فكل إنسان خياف عند أول سرقة أو أول قتال أو 
أول سبة أو أول فساد أو أول قتل، ألنه خياف أن يقبض عليه، أو تشوه مسعته بني 

يسهل عليه الناس، ولكن الكذبة األوىل تؤثر يف عقله فتقلّ كراهيته للكذب، بل 
واحلال نفسه بالنسبة إىل املعاصي األخرى، فإذا ارتكب معصية . الكذب بعد ذلك

 . منها مرة سهل عليه ارتكاا، فيقع فيها بال تردد بعدئذ
 كراهيته للمعاصي األخرى هو تناقصوالتأثري الثاين للذنب على عقل املرء وقلبه، 

بيا، ألن السرقة تقلّل من فمن يسرق تسهل عليه اجلنايات األخرى نس. أيضا
فكل ذنب يكون . واحلال نفسه بالنسبة إىل الذنوب األخرى. إحساسه مبعصية اهللا

سيئًا حبد ذاته، لكن له تأثري خارجي آخر بأنه يقلل كراهية املرء جتاه السيئات 
 .األخرى، فيزداد عصيانا هللا تعاىل

باآلخرين، ألنه يفكر أن والتأثري الثالث للذنب يف نفس اإلنسان أنه يسيء الظن 
فمثالً إذا قلت للكاذب قوالً صادقًا، فإنه . اآلخرين أيضا يرتكبون هذا الذنب مثله

إن هذا أيضا كذوب مثلي، إذ كيف ميكن أن يصدق أحد يف : يقول يف نفسه
فهكذا يظل مثل هذا اإلنسان حمروما من . قوله؟ وهذا راجع إىل اعتياده الكذب

؛ اتيينسب أفعال اآلخرين إىل سوء الن من أن ينتفع من الصدق معرفة احلق، وبدال
إذ يعرض عليه احلق، فريفضه بدالً من أن يتدبر فيه، ظنا منه أن هذا أيضا يكذب 

 .مثلي، وأنه حياول خداعي كما أنا أخدع الناس
والتأثري الرابع أن مثل هذا اإلنسان يصبح حمروما من معية الصادقني؛ إذ يظن أن 
ليس يف الدنيا أي صادق، وأن اجلميع كذابون مثله، كما أن الصادقني أيضا 

 . يتجنبون صحبته
هذا املوضوع واسع جدا، وهو مبثابة األصل للخري والشر املوجودين يف الدنيا، 

لقد بني القرآن الكرمي يف هذا القول الوجيز . ويكشف لنا سبب دمار أخالق أهلها
مباشرة : نانتيجتأي عمل له  أن � قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسبونَكَلَّا بلْ رانَ علَى�
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وغري مباشرة، واملراد من النتيجة غري املباشرة أن سيئته تدمر قواه العقلية والِعلمية 
 . والفكرية، وهذا ما يسمى رينا
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يف هذه اآليات، إذ قال اهللا تعاىل من ) كال(هذه املرة الثالثة لتكرار كلمة : التفسري

وِبِهم ما كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُ�قال و، �كَلَّا ِإنَّ ِكتاب الْفُجاِر لَِفي ِسجٍني�قبل 
وسيأيت . �كَلَّا ِإنهم عن ربِهم يومِئٍذ لَمحجوبونَ�، وقال اآلن �كَانوا يكِْسبونَ

ورمبا مل تتكرر . �كَلَّا ِإنَّ ِكتاب اَألبراِر لَِفي ِعلِّيني�بعدها بقليل قول اهللا تعاىل 
، حيث تكررت هنا أربع  يف القرآن الكرمي ذه الكثرة يف آيات قليلة�كال�

تفيد الردع والزجر، فتكرارها هنا إشارة إىل ) كال(ولقد سبق أن بينت أن . مرات
فَمن يكْفُر بعد ِمنكُم فَِإني �قال اهللا تعاىل يف القرآن حبق النصارى . شدة العذاب

الَِمنيالْع ا ِمندأَح هذِّبا ال أُعذَابع هذِّبكان �ذلك أن املسيح ). ١١٦:دةاملائ(�أُع 
 مائدة لقومه، فأجابه اهللا أين سأعطيهم نعمة املائدة،  إنزالقد طلب من اهللا تعاىل

لقد دعوت لقومك بالتقدم . ولكن كفرام ا سيؤدي إىل نتائج وخيمة جدا
املادي، فسوف أكتبه هلم على نطاق واسع، ولكنهم لو كفروا وتربءوا من الدين 

عن اهللا تعاىل وأعرضوا عن أحكامه، فإين سأعذّب األمة املسيحية بعذاب وابتعدوا 
فلما كان هناك يف سورة املائدة وعد من اهللا تعاىل . مل أعذّب به أي أمة قبل ذلك

بأنه سيمنح الشعوب املسيحية رقيا ماديا كبريا، كما كان هناك خرب أم إذا مالوا 
 هنا سيعترب إشارةً �كال�سبق له نظري، فتكرار إىل الكفر فسوف يعذّم عذابا مل ي

 ويقول أيها �إىل هذا العذاب الشديد نفسه، وكأن اهللا تعاىل حيذر أمة املسيح 
املسيحيون انتِبهوا، فقد أصبحتم مطفّفني، حيث تغصبون حقوق العباد، وترفلون يف 

از الترقيات لقد كنت حذرتكم من قبل أنكم لو كفرمت يب بعد إحر. الرخاء املادي
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املادية، وكفرمت بنعميت وتكالبتم على الدنيا، معرضني عين، فسوف أعذبكم عذابا 
مل أعذب به أحدا من العاملني، فاعلموا أن هذا العذاب قد قرب، وآن األوان أن 

 . نبطش بكم بطشا شديدا مهيبا
 قد �كال� ههنا يكشف أمرا آخر أيضا، وهو أن �كال�والتدبر يف تكرار 

 مرات بعد ذكر الكفر، ومرة واحدة قبل ذكر املؤمنني، ويف ذلك ٣رت هنا تكر
. ار اإلسالمإشارة أنه ستقع ثالث هزات لتدمري املسيحية، مث تقع اهلزة الرابعة الزده

كانت ١٩١٨، أن احلرب العاملية اليت انتهت سنة  العقله بفيتويبدو، حبسب ما ي 
هي اهلزة ) الثانية(يحية، واحلرب العاملية احلالية هي اهلزة األوىل اليت أُصيبت ا املس

الثانية هلا، وستكون بعدها حرب عاملية ثالثة لتكون اهلزة الثالثة واألخرية هلالك 
الشعوب الغربية، مث تليها اهلزة الرابعة اليت يزدهر بعدها اإلسالم ثانية، فتصبح هذه 

 يف �كال�ول بعد ورود كلمة الشعوب ذليلة مقهورة متاما؛ ذلك ألن اهللا تعاىل يق
 وما أَدراك ما ِعلِّيونَ �كَال ِإنَّ ِكتاب اَألبراِر لَِفي ِعلِّيني  �:املرة الرابعة مباشرةً

� قُومرم ابونَ � ِكتبقَرالْم هدهشي�. 
ليوم املذكور هنا هو نفس ، فا�ِإنهم عن ربِهم يومِئٍذ لَمحجوبونَ�أما قوله تعاىل 

 ).١٢ :اآلية(�يكَذِّبونَ ِبيوِم الديِن�اليوم املذكور من قبل يف قوله تعاىل 
 هنا إىل أن عالقة ربوبية اهللا مع العبد كعالقة اُألم مع �رم�وقد أُشري بكلمة 

رب؛ الولد؛ فإن اُألم تريب ولدها وترضعه وتعتين به وتسد حاجاته حىت يترعرع ويك
. وهذا هو معىن الرب أيضا، حيث يهيئ اهللا األسباب لتربية اإلنسان ماديا وروحانيا

وحياول من يتلقى الربوبية أيضا  فالرب يسعى من جانبه ألن يقترب من الذي يربيه،
فاهللا تعاىل يبني . أن يقترب من ربه؛ شأن األم حيث حتب ولدها وولدها أيضا حيبها

وبني هؤالء القوم تفرض أن أحبهم وحيبوين، ومع ذلك هنا أن الصلة بيين 
واحملجوب من منع من الوصول إىل . فسينغمسون يف املعاصي حىت يحجبوا عن رم

وأي شك يف شقاوة إنسان صار حمجوبا عن ربه؟ . شيء بوضع حجاب بينهما
رم يومئذ سيحجبون عن  فإم! ما أشقى هؤالء القوم: ولذلك يقول اهللا تعاىل هنا

 . رغم صلة الربوبية بينهم وبينه
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.. �ِإنهم عن ربِهم يومِئٍذ لَمحجوبونَ�ما هو املراد من قوله تعاىل : هنا ينشأ سؤال
هل املراد أن باقي الناس سريون رم بينما يظل هؤالء املسيحيون حمجوبني عن ) ١(

م بينما يكونون يومئذ من هل كان املسيحيون قبل ذلك يرون ر) ٢(رم؟ 
 احملجوبني عنه؟

اجلواب أنه فيما يتعلق بالرؤية القلبية، فكل إنسان غِري معِرض عن الدين يرى اَهللا، 
أي ).. ٧٣:اإلسراء(�ومن كَانَ ِفي هِذِه أَعمى فَهو ِفي اآلِخرِة أَعمى�لقوله تعاىل 

مما يعين أن اهللا تعاىل قد اعترب . يف اآلخرةأن من مل ير اَهللا تعاىل يف الدنيا لن يراه 
ومع ذلك ال ميكن لكل مؤمن أن يقول إنه قد . �كل املؤمنني الناجني ممن يرونه 

وهذا يعين أن جمرد اإلميان يعترب أوىل درجات الرؤية اإلهلية، فإذا . رأى اهللا يف الدنيا
 ذلك أن اإلميان ال يتيسر بغري .رزق املرء اإلميان جاز لنا القول إنه قد رأى اهللا تعاىل

 اتصف امسا لشيء مادي، بل هو ذلك الذي �معرفة صفات اهللا تعاىل؛ إذ ليس 
وإذا فهم . بكل الصفات احلسنة ِمن ربوبية ورمحانية ورحيمية ومالكية يوم الدين

 ا، تيسرت ااملرء ربوبيةَ اهللا ورمحانيته ورحيميته ومالكيته وغريها من صفاته موقن
إذن، فمن رؤية اهللا ما يتيسر لكل مؤمن بدون استثناء . ه درجة من رؤية اهللا تعاىلل

 . وال فرق، سواء كان ضعيف اإلميان أو من املقربني
ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكًا �: مث يقول اهللا تعاىل يف سورة طه

ِة أَعامالِْقي موي هرشحنى وا �مِصريب تكُن قَدى ومِني أَعترشح ِلم بقَالَ ر � 
أي ).. ١٢٧-١٢٥:اآليات(�ياتنا فَنِسيتها وكَذَِلك الْيوم تنسىقَالَ كَذَِلك أَتتك آ

أن من أعرض عن ذكري ومل يتدبر يف صفايت ومل يدرسها عاش عيشة ضيقة جدا؛ 
نسان إمنا يتسع نتيجة معرفته بصفات اهللا تعاىل؛ فمن تيسر ذلك ألن نطاق عمل اإل

له اإلميان الصادق باهللا تعاىل، حتلّى بالسخاء والصدق واألمانة والسداد والرأفة 
واحملبة، ومل يزل يزداد يف حسناته هذه، ولكن من ال يؤمن بصفات اهللا تعاىل فإن 

 . نطاق عمله يظل حمدودا جدا
؛ أما من مل يكن مطمحه عاليا فإن مل املرء يتسع بسمو طموحهطاق عاحلقيقة أن ن

أعماله تظل يف نطاق ضيق؛ ولذلك جند أخالق الفالسفة ال تساوي أمام أخالق 




	������א�א����������������������������������������������������������������������������� ����א��

 

٤٠٩

لو نظرنا إىل .  كما أن أخالقهم القليلة أيضا تظل ضيقة النطاق جدااألنبياء شيئا،
 لوجدناها واسعة -السالمعليهما - أو إىل أخالق موسى أو عيسى �أخالق النيب 

فكان صدقهم عظيما، وأمانتهم عظيمة، وبشاشتهم عظيمة، . سعةً غري عادية
وسخاؤهم عظيما، ورمحتهم وعنايتهم بالفقراء وعدهلم وتوكلهم عظيما؛ لقد حتلَّوا 

وعلى النقيض إذا رأيت الفالسفة، . بعشرات األخالق احلسنة، ومبستوى عال جدا
ا أو سخيا، ولكن لن جتد أيا منهم جيمع يف نفسه األخالق فقد جتد أحدهم أمين

احلميدة كلها؛ وليس ذلك إال ألن املرء تظل أعماله حمدودة يف نطاق ضيق وال 
، وما مل يكن أمامه أسوة رائعة  يتطلع إليه عالسع أبدا ما مل يكن أمامه مطمحتت

تتسع ولن تتنوع أعماله وإذا ظلت أعمال املرء يف نطاق ضيق جدا فلن . يتأسى ا
أبدا؛ فأَنى له أن يرى ربه يوم القيامة؟ وكيف يعرف إهلَه الرب من مل يسع للتحلي 
بربوبية كربوبيته؟ وكيف يعرف إهلَه الرحيم من مل يكن رحيما؟ وكيف يعرف إهلَه 

 يكن الرمحن من مل يكن رمحانا؟ وكيف يقدر على رؤية اهللا تعاىل يوم القيامة من مل
غفورا وستارا ومهيمنا؟ فمن مل يذق يف حياته الشمام مثالً، كيف يعرف طعمه 

فالذي يظل نطاق عمله حمدودا . حىت ولو رآه؟ كال، سيفشل يف استيعاب كنهه
ضيقا، ومل يعكس صفات اهللا تعاىل يف مرآة قلبه يف الدنيا، فكيف يعرف ربه إذا 

. إنه سيقف كاألعمى ولن يرى منها شيئاظهرت صفاته أمامه يوم القيامة؟ كال بل 
وحيث إنه يبعث يوم القيامة أعمى، مع ظنه أنه فيلسوف حكيم بصري ومفكر 

أي ِلم .. �رب ِلم حشرتِني أَعمى وقَد كُنت بِصريا�كبري، فيقول هللا تعاىل يومئذ 
كبريا، وفيلسوفا عظيما بعثتين أعمى اليوم مع أنين كنت بصريا حكيما، وعاِلم نفٍس 

وعاملا كبريا، أؤسس معلومايت على املشاهدة، وأقضي ليلي واري يف مطالعة 
كَذَِلك أَتتك َآياتنا فَنِسيتها �الكتب والتدبر يف أسرار الكون؟ فيجيبه اهللا تعاىل 

تيناك باآليات أي قد أريناك على يد رسولنا املعجزات، وأ.. �وكَذَِلك الْيوم تنسى
على كوننا إهلًا قادرا، وربا ورحيما، ومالكا وحمييا ومميتا، فلم تأبه ا ومل تتوجه 

كنت ترى رسويل وتعترب كالمه فارغًا، وتقول أَنى هلذا الشيخ أن يستوعب . إليها
كيف أضيع وقيت يف "! هيجل"وأنا "! طكان"أنا ! أنا فيلسوف! ي ومعاريفعلوم
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وألننا حنن من يهب . فما دمت معِرضا عنا، فنعرض عنك. التافهةهذه األمور 
لإلنسان األعني والنور اللذيِن ما يبصر، فلو كنت متوجها إلينا من قبل ألعطيناك 
العيون والنور، ولكنك أعرضت عنا، فنـزعنا منك نورنا، فحشرت يف هذه احلياة 

 . أعمى
آليات إمنا ب املؤمن نوعا من رؤية اهللا تعاىل، لقد تبني من هنا أن املعجزات وا

ولكن احملرومني من هذه الرؤية يظلون حمرومني من الرؤية اليت هي أكرب منها، واليت 
 . تتيسر يف هذه الدنيا أو يف اآلخرة

وكان السؤال الثاين هل كان املسيحيون قبل ذلك اليوم يرون اهللا تعاىل حىت قيل 
أن ذلك اليوم خاص برؤية : ، فاجلواب�ربِهم يومِئٍذ لَمحجوبونَِإنهم عن �هلم 

ذلك أن القاعدة أن العلم يزيد املرء معرفة . اهللا، ومع ذلك لن يرزقوها يومها أيضا
باألشياء فورا، ولكن يف بعض األحيان يصاب القلب بالصدأ حبيث ال يتيسر 

ن عادي أن هذا الشيء هو األفيون، وفيه العرفان رغم العلم؛ فمثال إذا قلت إلنسا
 باملرض وضعفت أضرار كثرية، فسوف يتجنب تناوله، لِعلمه أن لو تناوله أصيب
أعصابه، ولكن من اعتاد تعاطي األفيون، فلن جيديه نصح الطبيب، مهما حذره 

.  أخالقه وتدهورت صحتهساءتواه عن تعاطيه، بل إنه يستمر يف تعاطيه مهما 
 الشخص ميلك العلم ولكن يعوزه العرفان، ألن عادته القدمية ورين قلبه قد فهذا

هاتان مها . حاال دون تيسر املعرفة له رغم تيسر العلم له؛ فال يستطيع ترك األفيون
احلالتان اللتان تطرآن على الناس؛ واحلق أن الرؤية اإلهلية اسم للعرفان وليس للعلم؛ 

ا لرؤية اهللا تعاىل، وهذه الرؤية إمنا تتيسر بالعرفان وحيث إن ذلك اليوم يكون خاص
ال بالعلم، فلذلك عندما تتجلى قدرة اهللا وقوته يومئذ فلن يتيسر هلم العرفان رغم 

أي لن يكون ..  عليها ذنومتانكشاف خطئهم عليهم، لكون قلوم جنسة قد ران
تعاطي األفيون، الذي عندهم العرفان الذي هو نتيجة طبيعية للعلم، فمثلهم كمثل م

 . لن يتركه مهما حذَّرته وخوفته العتياده تناولَه
فاهللا تعاىل يبني هنا أن ذلك اليوم يوم االنكشاف، فرغم تيسر العلم لن يتيسر هلم 
العرفان لكون قلوم قد تنجست، فربغم أم يقولون ربنا قادر ويدركون أن اهللا 
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لة بالرب الرحيم القادر الكرمي ، فال رحيم وعزيز، ولكن لن يكون هلم أي ص
 .يستحقون اجلنة بل يدخلون النار
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أي ال تظنوا أن املؤمنني لن يزدهروا ولن يتقدموا؟ كال، بل إن نصيب : التفسري

قصود تلك  مبعىن القرآن، فامل�عليني�لو فسرنا . �عليني�املؤمنني مكتوب يف 
 مبعىن �عليني�اآليات القرآنية اليت فيها أنباء عن ازدهار املسلمني، ولو كان 

 أن نيل �ِإنَّ ِكتاب اَألبراِر لَِفي ِعلِّيني�الدرجات العلى، فاملراد من قوله تعاىل 
 . املؤمنني درجاٍت عال قضاٌء مربم

: وقال صاحب املفردات). ابن كثري( اجلنة �عليني�قال ابن عباس إن املراد من 
بل ذلك يف احلقيقة اسم سكّاا، وهذا أقرب يف العربية، إذ كان هذا اجلمع "

 يعين أن اسم �ِإنَّ ِكتاب اَألبراِر لَِفي ِعلِّيني�وعليه فقوله تعاىل ." يختص بالناطقني
 عليني�األبرار مكتوب يف عليني، وأن ذكرهم موجود حيث ِذكر� . 

 مه أُ أتتا الوفاةُ كعبملا حضرت": عبد اهللا بن كعب عن أبيه قال رواية عن  وهناك
 مين أْ عليهرقْا ابين فالنا ف إن لقيتنيا أبا عبد الرمح:  الرباء، فقالتشر بنتِب

غفر اهللا لك يا أُ:  فقال هلا.السالمما أ:  قالت. من ذلك حنن أشغلُ،شر ِبممسعت 
إن نسمة املؤمن لتسرح يف اجلنة حيث شاءت، وإن نسمة ":  يقول�رسول اهللا 

ابن ماجة، كتاب اجلنائز، ." (فهو ذاك: بلى، قالت:  قال؟الكافر يف سجني
 ). ٤٢٤٠، والبيهقي احلديث رقم ١٢٢والطرباين احلديث رقم 

نسمة " يعين احلرية، إذ ورد يف احلديث أن �عليني�لقد تبني من هذا احلديث أن 
؛ وقد بينا من قبل أن معىن السجني هو " اجلنة حيث شاءتاملؤمن تسرح يف

السجن؛ وعليه فتعين هذه اآلية أن الكافرين كما جعلوا نطاق أعماهلم حمدودا جدا، 
، أي يف حالة سجن �سجني�وقصروا يف احلسنات، كذلك فإم سيوضعون يف 
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٤١٣

 كأن اهللا تعاىل خيتم احلديث عن نبوءات هالك الكافرين وازدهار املؤمنني هنا، 
ولكن اهللا تعاىل سينهيها حتما، مبينا أن غلبة هؤالء املطففني ستطول بال شك، 

أربع مرات يف سورة واحدة على فترات قصرية، ) كال(ومن أجل ذلك كرر لفظ 
وفيه كما قلت من قبل إشارةٌ خفية إىل وقوع ثالث هزات قوية إلهالك الشعوب 
الغربية، مث بعدها تقع اهلزة الرابعة اليت يتراءى ا مصري هؤالء املطففني أمام أعينهم، 

يغلب اإلسالم ويهلك الكفر، وسيكون مصري هؤالء املسيحيني وخيما حبيث ف
أما املؤمنون فيسارعون . سيحاولون الفرار منه بكل وسيلة، ولكن بدون جدوى

 !لرؤية مصريهم قائلني ِنعم املصري وِنعمت العاقبة
 اليت قد وردت هنا حبق الكافرين مفردةٌ، �سجني�واجلدير بالذكر هنا أن كلمة 

وهذه إشارة إىل أن اهللا تعاىل ال يزيد .  الواردة حبق املؤمنني مجع�عليني�كلمة و
يف عقوبة الكافر، بينما يزيد يف جزاء املؤمن، وبالتايل يظل الكافر مقيدا يف سجن 
واحد، بينما يظلّ املؤمن ينتقل من بيت إىل آخر أمجل وأروع وأعلى، وهكذا يسري 

هذا هو السبب . لمؤمن بيوت كثرية، وللكافر بيت واحدفل. اهللا به يف عوامل كثرية
 .يف أن اهللا تعاىل استخدم صيغة املفرد لبيت الكافر وصيغة اجلمع لبيت املؤمن
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 :الكلمات شرح
 . ١٤ :انظر يف شرح الكلمات يف سورة االنفطار حتت اآلية: نعيم

ىل هنا إن األبرار سينعم اهللا عليهم، بل قال إم سيكونون مل يقل اهللا تعا: التفسري
وميكن تفهم هذا التعبري . أي أن اهللا تعاىل سيجعل حميطهم كلَّه نعمةً.. يف ِنعمة

مبثال شخصني أحدمها يصب عليه املاء بدلو، واآلخر يقفز يف بركة املاء، ال شك 
ِإنَّ اَألبرار �إذًا فاملراد من قوله تعاىل . أن كليهما سيتبلل باملاء، ولكن شتان بينهما

 أن اهللا تعاىل سيجعل حميطهم كله نعمة، وكأمنا قفزوا يف ِبركة النعمة، �لَِفي نِعيٍم
 . أي أن النعمة ستحيط م وتغطيهم من كل جانب
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 :الكلمات شرح

د مزين يف قُبٍة أو بيٍت، فإذا مل يكن فيه مجع األريكة، وهي سرير منج: األرائك
 ) األقرب. (سرير فهو حجلَةٌ

فإذا اعتربناها حاالً فاملعىن أن .  صفة لألبرار، أو حال�ينظرون�كلمة : التفسري
املرء ينال بعض النعم يف الدنيا وال يدرك حقيقتها، ولكن اهللا تعاىل سيؤيت املؤمنني 

ومثاله الواضح أنك إذا . أي يدركون عظمتها وقيمتها.. هذه النعمة وهم ينظرون
أعطيت طفال قطعة أملاس فلن يعتربها شيئا ذا قيمة، كذلك حني ينعم اهللا على 
بعض األمم بِنعٍم فال يدركون حقيقتها؛ فمثال قد أُعطيت الشعوب األوروبية 

ل ما مائدة، تلك املائدة اليت دعا هلا املسيح من أجلهم، ولكنهم يظنون أن ك
ولكن اهللا تعاىل يقول عن . أحرزوه إمنا أحزروه بقوم؛ وكأمنا قد عميت بصريم

أي يدركون .. املؤمنني إننا حني ننعم عليهم سيكونون عندها على األرائك ينظرون
وكأن املعىن أم ملا كانوا يتمتعون . أن هذه النعم نتيجة للنبوءات الواردة عنهم

انظروا مثالً إىل أيب بكر وعمر . لون عبء األمانة جيدابالبصرية الروحانية، فسيحم
 أمجعني فإم كانوا يدركون عند كل خطوة أن ما أُعطوه ليس 	وعثمان وعلي 

ِملْكًا هلم، بل اهللا تعاىل قد وضع هذه األمانة يف أيديهم، فحافَظوا عليها كما ينبغي 
 . أن حيافَظ على أمانات اهللا

 ينظرون إىل -١: صفة لألبرار، فمعىن اآلية عند املفسرين" ينظرون"أما إذا اعتربنا 
 ينظرون إىل -٢ما شاءوا من رغائب مناظر اجلنة وما أعد اهللا هلم من كرامات، 

 )روح املعاين. (أهل النار أعدائهم
الواقع أن املفسرين ظنوا أن هذه اآليات خاصة بيوم القيامة، فدفعهم ذلك إىل 

ال شك أن هذه اآليات ميكن أن تنطبق على يوم . القيامةالتفكري يف أشياء تتعلق ب
 ِنعم هذه الدنيا، �نعيم�القيامة أيضا، ولكن قبل حلول القيامة ميكن أن يراد من 

 : اآليتيت وعد ا األبرار؛ ولذلك أرى ال
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كَلَّا ِإنهم عن �لقد أخرب اهللا تعاىل من قبل عن مصري هؤالء الفجار فقال : أوالً
بونَروبجحِئٍذ لَمموي ا .. �ِهمم يوم القيامة، فكان لزامرزقوا رؤية رم لن يأي أ

 علَى اَألراِئِك �ِإنَّ اَألبرار لَِفي نِعيٍم �اآلن أن خيرب عن مصري األبرار، فلذلك قال 
  على ضوء مصري الفجار�ينظُرونَ�فلذلك جيب تفسري قوله تعاىل .. �ينظُرونَ

املذكور يف اآلية السابقة، وبسبب هذه القرينة سكت اهللا عما ينظرون إليه؛ ولذلك 
 .  هنا أم ينظرون إىل رم وال يكونون من احملجوبني عنه�ينظرون�فأحد معاين 

صفايتٌّ، أي ما يتعلق بظهور الصفات اإلهلية يف الدنيا، : أوهلما: وهذا النظر نوعان
: عند رؤية مصيبة أو انقالب عظيم أو حاالت غري عاديةكما يقول الناس يف بالدنا 

عندما :  يعين�علَى اَألراِئِك ينظُرونَ�وعليه فقوله تعاىل . لقد رأيت برؤيتها ريب
حيني موعد حتقق هذه األنباء سيحدث اهللا يف الدنيا انقالبات عظيمة، فيقول كل 

مثلة ذلك موجودة يف تاريخ وأ. هذا ليس إال من عند اهللا تعاىل: مؤمن برؤيتها
اإلسالم؛ فمثال مرةً كان والد أيب بكر جالسا يف جملس مبكة حىت جاء شخص من 

فماذا حصل : ، فقال�لقد تويف رسول اهللا : املدينة، فسأله عن حال املدينة، فقال
فقال . أبو بكر: من؟ قال: قال. لقد انتخب الناس خليفةً له: بعد ذلك؟ فقال الزائر

 عدة أمساء فذكر أبو قحافة له. ابن أيب قحافة: من أبو بكر؟ قال: يب بكروالد أ
 فلم .مجيعا بايعوه لقد نعم، :فقال بانتخابه؟ هؤالء رضي هل :وقال كبرية، عائالت

 ورسوله عبده حممدا أن وأشهد اهللا إال إله ال أن أشهد :وقال نفسه بكر أيب والد ميلك
 رسوله حممدا وأن أحد اهللا أن لوال أي .).�بكر ذكر بيعة أيب : الطبقات الكربى(
 من ألحد اإلذعان وال االنقياد تعرف ال اليت- وعائالا مكة قبائل كبار رضيت ملا

 أن ميكن وكان مدينتهم يف يعيشون األنصار كان كذلك .خليفةً بكر بأيب - غريهم
 .مكة أهايل أحد يد على بايعوا ولكنهم بيدهم، يكون أن جيب احلُكم أن يف يفكروا
 اهللا إىل نظرنا لقد :الناس يقول حبيث ظروف ستحدث أنه تعاىل اهللا خيرب ولذلك
 ال أن أشهد :ياتلقائ وقال بكر أيب خالفة عند تعاىل اَهللا قحافة أبو تذكَّر كما ورأيناه،

  .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد اهللا إال إله
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 مقام على ليثبته عبده قلب على اهللا ينـزل أن أي روحانية، رؤية يه انيةالث والرؤيا
 إىل تؤدي القلبية الرؤيا ألن األوىل، الرؤيا تلي القلبية الرؤيا وهذه .الكامل اليقني

 قلب على اهللا ينـزل ال فلذلك خيال، أو وهم جمرد يظنها إذ أحيانا، الشبهات
 رأى قد يكون نساناإل هذا إن وحيث حوله، فيما اآلياِت يريه أن بعد إال اإلنسان
 اليقني له يتيسر قلبه على بصفاته اهللا يتجلى فعندما حوله، فيما متجليةً اهللا صفات
 .تعاىل اهللا بذات الكامل

 ياتآ اَألرِض وِفي� :قال حيث أيضا آخر موضع يف املعىن هذا تعاىل اهللا بني لقد 
وِقِننيِفي � ِللْمو فُِسكُمونَ أَفَال أَنِصربيف أن أوالً فأخرب ).٢٢-٢١:الذاريات(�ت 
 فيما آياته يري أن تعاىل اهللا سنة فمن إذًا، .آيات أنفسكم يف أن أخرب مث آيات األرض
 عن ورد وقد .أمره ِمن غُمٍة يف يبقى ال لكي قلبه على يتجلى مث أوالً، اإلنسان حول
 الرؤيا الْوحِي ِمن � اللَِّه ولُرس ِبِه بِدئ ما أَولُ :عنها اهللا رضي عائشة قول � النيب

 كتاب البخاري،( .الصبِح فَلَِق ِمثْلَ جاَءت إال رؤيا يرى ال فَكَانَ ،النوِم ِفي الصاِلحةُ
 الوحي صاحب يظل ال لكي الظروف هذه مثل يهيئ بنفسه تعاىل فاهللا ).الوحي بدء


 يتجلى ذلك بعد مث اجلنون؛ من مسا به إن حوله من يقول وال شك، يف واإلهلام 
 كانت أيضا � املوعود املسيح على ا اهللا ظهر اليت التجليات إن .قلبه على

 أرباب احلاج أقارب أحد من املال سيأيت اليوم" :قبيل ِمن إهلاماٍت تلقَّى فأوالً تدرجيية،
 القضية صلتفُ" :أو ،)٥٦٥ ص ١ ج الروحانية اخلزائن أمحدية، براهني( "خان حممد

 وحتققت اإلهلامات تواترت وملا ).٦٥٩ ص السابق املرجع( "مسلم ألنه حقه، يف
  .أعظم آخر بتجلٍّ عليه اهللا جتلّى باليقني، قلبه امتأل كما صدقه، للناس وظهر

 ما أمرا أن الثاقبة البصرية صاحب به يدرك ما الظروف من تعاىل اهللا يهيئ باختصار،
 أن يعين �ينظُرونَ اَألراِئِك علَى� تعاىل فقوله .تعاىل اهللا قدرة وراء من سيظهر
 الكُمل املؤمنون أما حوهلم، فيما يظهر الذي اإلهلي التجلي سيرون العاديني املؤمنني
  .هم نفوسهم يف سيظهر الذي اإلهلي التجلي ذلك فريون
 تستخدم والسرر األرائك أن ووه آخر، معىن �ينظُرونَ اَألراِئِك علَى� تعاىل ولقوله
 يكونون األبرار هؤالء إن تعاىل اهللا يقول بينما عليها، االستلقاء أو بالنوم التعب إلزالة
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 ويراقبون نشيطني فيكونون أيضا، والراحة النوم مقام يف حىت كليا بدينهم ملتزمني
 النعمة نالوا إذا يناآلخر أن هنا خيرب تعاىل اهللا وكأن .بتيقّظ إليهم املفوضة املهمات
 أداء يف فتهاونوا مهامهم، أداء يف وقصروا والغفلة الكسل إىل ركنوا والراحة والرخاء
 ليسوا األبرار هؤالء ولكن واجبام، ونسوا امللذات يف وانغمسوا بل الناس، حقوق

 والشرف العزة هلم ويكتب الدنيا يف واملُلك احلُكم تعاىل اهللا يعطيهم حني بل كذلك،
 على واجبام سيؤدون بل والغفلة، الكسل إىل يركنوا فلن والثروة، املال ويعطيهم

 إن تالفيه ميكن وكيف ،نقص أدائها يف حيصل أن من حذرين يقظني وجه، أحسن
 يغفلوا مل ذلك ومع وعده، حسب والعز املال املسلمني اهللا أعطى قد وبالفعل .حصل

 والعقار املال من وفاته عند ترك � عوف بن الرمحن عبد أن ورد فقد .اإلسالم عن
 وصية ذكر :الكربى الطبقات( اآلالف مبئات السنوي دخله وكان املاليني، يساوي ما

 ومل ار، ليل اإلسالم نشر على يعمل � ظلّ ذلك ومع ،)عوف بن الرمحن عبد
 اهللا رضي وعمر بكر أبو نال وقد .والثراء املال لكثرة الغفلة أو الكسل إىل يركن
 حذر بكل بواجباما قاما بل يكسال، ومل يغفال مل ولكنهما عظيما، ملكًا عنهما
 احلر أكه وقد يوم، ذات قبته يف جالسا كان أنه � عثمان عن روي فقد .وتيقظ
 فقال القيظ، يف ميشي شخصا نافذا ِمن فرأى .باا فتح على يقدر مل حبيث الشديد
 :فقال .بشدته وجهه احلر لفح قد شخص فإذا الستار فأزال .هذا من انظر :خلادمه
 تفعل ماذا :له وقال � عثمان فقلق ،� عمر أنه عرف قبته من اقترب فلما .مسافر

 عمر :الغابة أُسد( .املال بيت من فُقد بعري عن أحبث :قال املؤمنني؟ أمري يا احلر هذا يف
 )� اخلطاب بن

 دائما مهمام سرياقبون هؤالء أن �ينظُرونَ راِئِكاَأل علَى� بقوله تعاىل اهللا أخرب فقد
 يدفعهم ولن .كساىل ونعمها الدنيا رخاء جيعلهم فلن األرائك، على جلوسهم رغم

 يراقبون حذرين يقظني فيها سيكونون بل والكسل، النوم إىل األرائك على جلوسهم
  .أداء أحسن واجبام ويؤدون الناس حقوق
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 تعاىل قوله .....واللطف والرونق احلُسن وقيل .الِغىن العيش؛ النعمةُ؛ :النضرة :نضرة
�ِرفعِفي ت وِهِهمجةَ ورضِعيِم ناألقرب( .ونداه بريقه أي ..�الن( 

 حبيث قلوم على ستنـزل نيةالروحا اإلهلية النعمة أن اآلية هذه معاين من :التفسري
 ما نوعان؛ الدنيا يف األمور أن ذلك .إخفاءها يستطيعوا فلن وجوههم، من تتدفق
 رةضن أن تعاىل اهللا خيرب ولذلك ئيا،تلقا فيتجلى إخفاؤه ميكن ال وما إخفاؤه، ميكن
 الفيج زمن يف جاء لقد .إخفاءها يستطيعوا ولن الصحابة، وجوه من ستتدفق النعيم
 إال الدين معارف من شيئًا مريديهم خيربون يكونوا مل املسلمني من متصوفون وجاألع
 إذ ذلك؛ عكس على فكانوا الصحابة أما سنة، ةعشر يتالثن أو لعشر خيدموهم أن بعد
 لرسول قوالً وتذكرت عنقي، على السيف العدو وضع لو :يقول منهم الواحد كان
 كتاب :البخاري( عنقي تضرب أن قبل مهل أذكره فسوف ،للناس أذكره مل � اهللا

 الدنيا، يف اهللا أحكام لنشر تواقني الصحابة فكان إذًا ).القول قبل العلم باب العلم،
 ،دستنف فإا علومهم من شيئًا لناسا أخربوا لو أم يظنون املتصوفة هؤالء ولكن

 اجللسة يف "اهللا كرِذ" بعنوان اخطاب ألقيت ملا فمثالً .معهم سواسية فيصبحون
 وريقة يف رسالة إيلّ فبعث خطايب، يسمع األمحديني غري املتصوفني أحد كان ،السنوية

 أن مع أخرى، تلو واحدة املعارف هذه الناس خترب تفعل؟ الذي هذا ما :معناه مبا
 !سنوات؟ عشر خيدمهم أن بعد إال ألحد منها واحدة يذكرون ال اآلخرين املتصوفني

 تعاىل اهللا ألن بذلك، نبايل ال ولكنا علمهم، خيفون أم لناسا عادة من أن فثبت
 الصايف املاء تكدير مبرتلة هو عندنا العلوم إخفاء وإن حني، كل جديدة معارف يعلّمنا
 ربك ِبِنعمِة وأَما� قوله يف به تعاىل اهللا أمرنا ملا خمالف إنه مث .النقي

 .استطعتم ما الناس بني اهللا نعم انشروا أي ..)١٢:الضحى(�فَحدثْ
 ستتدفق هي بل الناس، عن ِنعمه يخفون ال األبرار هؤالء أن هنا خيرب تعاىل فاهللا إذن،
 .عليه يعِرضوا من جيدوا أن ويودون وجوههم من
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٤٢١

 فال يخفون كاآلخرين عاىل يبني هنا أن غىن النعمة أصبح جزًءا من أنفسهم، فاهللا ت
ماضيهم خمافةَ اإلهانة، إذ ال يرون يف ذلك أي إهانة، بل يعتربونه آية من آيات اهللا 

 .تعاىل، فيخربون الناس حقيقتهم مسرورين
 يف ترى أنك �يِمالنِع نضرةَ وجوِهِهم ِفي تعِرف�إذن، فمن معاين قوله تعاىل 

  .بالثراء عهد حديثي قوم كأخالق أخالقهم جتد ولن النعمة، غىن وجوههم
 

tβöθs) ó¡ç„ ÏΒ 9,‹Ïm§‘ BΘθçG÷‚ ¨Β ∩⊄∉∪ 
 :الكلمات شرح
 )العروس تاج( .الِطيب من ضرب اخلمر؛ اخلالص؛ :الرحيق :رحيق
 يقال بعلَى، أيضا ويتعدى .اخلاتم عليه ووضع طبعه :وِختاما ختما خيتم ختم :خمتوم
 كلَّه قرأه :الكتاب وختم .آِخره بلَغ :ختما الشيَء وختم .الكتاب وعلى الكتاب ختم
 وختم .التزوير عليه جيري ال حىت خاتِمه نقْش عليه وضع :وغريه الصك وختم .وأمتَّه

 رِحيٍق ِمن يسقَونَ� :القرآن ويف وحنوه، بالطني سده :اإلناَء وختم .منه فرغ :العملَ
 له اهللا ختم .سقيٍة أولَ سقاه :عليه وختم الزرع وختم .�ِمسك ِختامه � مختوٍم

م .أمتّه :اخلريله :قلبه على وختم .شيء منه خيرج وال شيئا يفهم ال جعله اهللا وخت 
ل :اخلريمه .حسنة عاقبةً له جعمه، مبعىن وختاألقرب( .للمبالغة تشديدوال خت( 

 تعاىل قوله من فاملراد آخره؛ بلغ أي ..املرء ختمه ما املختوم معاين من :التفسري
 حىت يتركه مل شربه من لطيفا راقيا شرابا سيسقَون أم �مختوٍم رِحيٍق ِمن يسقَونَ�

 املعروفة، اخلمر يعين ال املختوم الرحيق أن يبني وهذا .وقدره ظرفه حبسب كلٌّ ..ينهيه
 ،�تسِنيٍم ِمن ِمزاجه� الحقا قولهو �ِمسك ِختامه� تعاىل قوله أيضا ذلك على ويدل
 إىل نسبته من بد ال شيء هو بل ،دنيويةً ماديةً مخرا ليس أنه تعاىل اهللا بين حيث

 يشربه ما به رادي أن بد فال الدنيا، هذه ِنعم من الشيء هذا اعتربنا إذا أما .اآلخرة
 من املراد أن وعندي .وقَدره ظرفه حبسب كلٌّ قطرة، منه يتركون وال كلَّه، الناس

 حالة املرء يف خيلق اهللا عشق فإن القرآن، يولّدها اليت تعاىل اهللا حب نشوة هنا الرحيق
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٤٢٢

 .شارا تسكر اليت اخلمر شأن حني، كل اإلهلية العتبة على فيخر والسكر النشوة من
 كما العاشق تسكر ألا بكثرة، باملخمرة احلبيب عيون شبهوا قد أيضا الشعراءو

 إن بل فحسب، مادية تكون ال اخلمر أن ذلك من تبني وقد .شارا اخلمر تسكر
 رِحيٍق ِمن يسقَونَ� تعاىل اهللا قال ولذلك مخرا، يسمى أيضا والعشق احملبة سكر

 بينه ما أو ومعارفه القرآن تعاليم منها واملراد ..احملبة مخر سيسقَون أم أي ..�مختوٍم
 بنشوة خممورين ا سيعملون وأم الكرمي، القرآن ضوء على أحكام من � الرسول

 .الذروة عشقهم يف يبلغوا حىت احملبة
 لقد .يتعاطاها من مزايا على دلت كما الشراب، جودة على تدل �تومخم� وكلمة
 موسى فقوم ناقصا، عمالً إال ا يعملوا مل ولكنهم شرائعها، قةالساب األمم اهللا أعطى
 أيضا، � عيسى قوم فعل ما وهذا ببعضها، يعملوا ومل شريعته، ببعض عملوا �
 شفتيها على الكأس وضعت حني اليت األمة تلك هي � اهللا رسول حممد أمة ولكن
 من حكم بكل عملوا أم أعين ..فيها ما أت أي ..فيها ما ختمت حىت تشرا ظلّت

 ألن أيضا، الكرمي القرآن شريعة روعة على تدل �خمتوم� وكلمة .� شريعته أحكام
 ال مما وليست متاما، اإلنسانية للفطرة مالئمة تكون ا العمل يترك ال اليت األحكام
 القرآن عن تعاىل اهللا قال ولكن يتركه، اإلنسان يطيقه ال الذي احلُكم إن .تطيقها
 إذ به، للعمل سهالً جعلناه أي )..١٨:القمر(�ِللذِّكِْر الْقُرآنَ يسرنا ولَقَد� الكرمي
 ..واحدٍة فبكلمة .به العمل عليها يشق أو الصحيحة، الفطرة ترفضه حكم فيه ليس
 ليس أنه تعاىل أخرب ناحية فمن وأصحابه؛ الشرع هذا حماسن إىل أشري قد ..�خمتوم�
 أن ميكنه وال أحكامه، بكل العمل اإلنسان بوسع بل تركه، ميكن حكم القرآن يف

 بين حيث أيضا، الصحابة على أثىن أخرى ناحية ومن عليه؛ حمال به العمل إن يقول
 الشريعة كأس وضعوا إذا وخداما أصحابا � اهللا رسول حملمد وهب قد تعاىل اهللا أن

  .كلها أوها بأفواههم
 فيه، الشيء خلط ميكن ال ما هو املختوم والشيء ..الطبع هو للختم الثاين واملعىن
 أيضا وهذه .شائبة أي عن منـزه نقي طيب أنه يعين �مختوم رِحيق� تعاىل فقوله

 منـزه أنه - الشيعة عدا ما - يعترفون أيضا أعدائه أكرب فإن الكرمي؛ القرآن مزايا من
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٤٢٣

 .داخله من شيء ينقص ومل ،خارجه من شيء فيه يدخل مل ..وحتريف خلط أي عن
 من خيرج وال اخلارج من شيء فيه يدخل ال أنه املختوم الشيء مزايا من أن ذلك

 حيا، � النيب كان القرآن نزل عندما .خمتوم كتاب القرآن فإن كذلك شيء؛ داخله
 بعد إليه الفساد يتطرق أن خطر هناك كان ولكن حتريفه؛ على جيرؤ أن ألحد كان فما

 اآليات هذه إن وحيث .أيضا � وفاته بعد خمتوما سيظل أنه تعاىل اهللا فبشر ،� وفاته
 فيه جيلس زمان سيأيت أنه تعاىل اهللا أخرب حيث املُلْك، املسلمني إعطاء عن تتحدث

 واحلكم املُلك ينالون عندما أم أيضا اهللا نبه لذلك ينظرون، األرائك على املسلمون
 من أي يقدر ولن أيضا، عندها حمفوظا سيظلّ القرآن فإن ا،أنواعه بكل واملنعة والقوة

 يف االنغماس عادةً يتمنون الدنيا، يف امللك أمةٌ تنال عندما .فيه التصرف على ملوكهم
 شرائعهم، حتريف يف فيأخذون ذلك، دون حتول دينهم تعاليم كانت وملا ملذاا،
 زمن يف متاما نقيا خالصا كذلك ظلّوسي خمتوم، كتاب القرآن أن يبشر تعاىل اهللا ولكن
 إىل الفساد تطرق لقد .تعليم إليه يضاف ولن حكم منه ينقص فلن املسلمني، رقي

 عذر عندي ليس :هلم قال حيث املسيحية، اعتناق الرومي املَِلك أراد حني املسيحيني
 ألن به، تفلونحت الذي السبت من بدالً األحد بيوم حتتفلوا أن أرى أين غري اعتناقها، يف

 إن :هلم قال مث .األحد إىل السبت احتفال املسيحيون فغير األحد، بيوم حيتفلون قومي
 بعض التوحيد عقيدة يف تدخلوا أن فيجب اخلالص، بالتوحيد يؤمنون ال قومي

 :وقالوا باقتراحه فرضوا املسيحية، اعتناق قومي على ليسهل والكنايات االستعارات
 املَِلك فدخل القدس؛ الروح واإلله االبن، واإلله اآلب، اإلله هناك إن اآلن من سنقول

 لضم عقيدم يف الثالثة األمساء هذه أدخلوا املسيحيني أن فمع .املسيحية يف قومه مع
 املسيحيون واستبدل بالتدريج، احلقيقة مكان أخذت أا إال دينهم، إىل اآلخرين

 الدين يف التحريفات أنواع فتتسرب إذن، .حدالوا اإلله بعقيدة ثالالث اآلهلة عقيدة
 حني املسلمني أن هنا خيرب تعاىل اهللا ولكن والقوة، والرخاء املُلك الشعب ينال حني

 سيظل الكرمي القرآن فإن والسلطة، والقوة احلكم وينالون األرائك على جيلسون
 نقص أو شيء إضافة على ملوكهم من مِلك جيرؤ ولن خمتوم، كرحيق أيضا عندها
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٤٢٤

 يف الكرمي القرآن حبفظ تعاىل اهللا وعد قد آخر وبتعبري .ملآربه حتقيقًا أحكامه من شيء
 .أيضا اإلسالم ازدهار زمن

 قد تضمن الرد على الشيعة أيضا، الذين يظنون أن �رِحيٍق مختوٍم�: وقوله تعاىل
كما قلت؛ املصحف احلايل ينقصه جزٌء من القرآن؛ ذلك أن املختوم له مفهومان 

أي ال يدخل فيه شيء وال ينقَص منه شيء، فكيف يصح إذن زعم الشيعة عن 
 كتاب خمتوم أن جزًءا منه ناقص؟

 

…çµßϑ≈ tF Åz Ô7ó¡ ÏΒ 
 :الكلمات شرح
؛ )من القصيد(الفص ِمن مفاصل اخليل؛ واملقطَع : واِخلتام. مصدر ختم خيِتم: اِخلتام

 )قرباأل. (والطني يختتم به على الشيء
 :�ِختامه ِمسك�فاملراد من قوله 

 أن ذلك الشيء يختم باملسك: أوال
 أن آخره ِمسك: ثانيا
 . أنه يكون ِمسكًا حىت ايته: ثالثا

 أن ختمه يكون مسكًا، أي أن ما �ِختامه ِمسك�  تعاىلقولهأول مفاهيم : التفسري
يهي أن مهمة خدمة القرآن والبد. سيوضع على هذا الرحيق حلفظه يكون كاملسك

وكما أن . وحفظه ظاهريا منوطة باحلفاظ والقراء؛ أي أم خدام القرآن وحفَظته
تشري إىل أنه ال يدخل فيه شيء من اخلارج وال خيرج من شيء، ) خمتوم(كلمة 

 يعين أن مهمة خدمة القرآن ستفوض لقوم �ِختامه ِمسك�كذلك فقوله تعاىل 
أي أم يكونون صلحاء من الطراز األول، يدركون .. يفوح املسكيفوحون كما 

 على نزول مضىوبالفعل نرى أنه قد . مسؤوليتهم وحيفظون القرآن حق احلفظ
القرآن أربعة عشر قرنا، ومع ذلك مل تأت خالهلا فترة مل يوجد فيها مجاعة كبرية 

 يتضمن نبوءة بأن �ِمسكِختامه �إذن، فقوله تعاىل . من احلفاظ اخلادمني للقرآن
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٤٢٥

اهللا تعاىل سيقيم حلفظ القرآن ظاهرا قوما يتبوءون مقاما عاليا يف الورع والتقوى، 
 . ويفوحون كما يفوح املسك

هناك شيء .  أن آخره يكون ِمسكًا�ِختامه ِمسك� الثاين لقوله تعاىل واملفهوم
من عادة األوروبيني أم يتركون يرسب دائما يف قعر إناء اخلمر ويسمى درِديا، و

اخلمر بعد صنعها يف أواٍن كبرية سنةً أو سنتني، وأحيانا عشر بل مخس عشرة سنة، 
لريسب يف قعرها الدرِدي من دقائق ذرات العنب وغريها، مث بعدها ميألون ا 

يف ولكن مل يكن األمر هكذا يف الزمن القدمي عادة، إمنا كانوا يسارعون . القوارير
واهللا تعاىل يقول هنا ال . بيع اخلمر بعد صنعها، فكان الدردي يرسب يف القارورة

شك أن دردي اخلمر يكون رديئا، ولكن دردي القرآن الكرمي كاملسك، فما بالكم 
بكتاب درديه مسك؟ ما هو الدردي؟ هو ظاهر الشيء؛ ألنه حني تصنع اخلمر من 

ئق ذراما ترسب يف قعر اإلناء، ويبقى فوقها العنب أو التمر وغريمها فإن دقا
. رحيقهما اخلالص الذي هو اخلمر؛ فثبت أن الدردي ظاهر الشيء واخلمر رحيقه
. وقد أخرب اهللا تعاىل هنا أن دردي القرآن مسك، فاملراد من درديه ظاهر أحكامه

فلو . أيضاواملعىن أن القرآن كتاب ظاهر تعاليمه جيد، كما أن باطن أحكامه جيد 
فحصتم أبسطَ تعاليمه يف أية قضية لوجدمتوها مسكًا، فما بالكم بتعاليمه الروحانية 

 اليت هي من الطراز األول؟ 
 أن ايته أيضا مسك، مبعىن أن بداية �ِختامه ِمسك�واملفهوم الثالث لقوله تعاىل 

رسالة اهللا هذه ففي البداية قد جاء ب. القرآن عظيمة كما أن ايته أيضا عظيمة
 املسيح، ويف النهاية سيبعث اُهللا لنشرها �شخص عظيم كمحمد رسول اهللا 

وكأنه تعاىل يقول إا كأس يبدأ الناس بشرا من .  يف الزمن األخري�املوعود 
مبعىن أن اهللا .. ، وسيظلون يشربوا، إال أا ستظل ِمسكًا حىت النهاية�زمن حممد 

ام أُناسا خيدمون القرآن وينشرون اإلسالم، مث يف الزمن تعاىل سيبعث على الدو
 .األخري سيبعث شخصا ينشر شذى القرآن يف العامل كله

 كان حيب �املسيح املوعود وهناك أمر لطيف جدير بالذكر هنا، وهو أن 
 إشارة إىل أنه �ِختامه ِمسك�فكأن قول اهللا تعاىل . املسك كثريا ويتناوله دائما
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٤٢٦

علما أن من .  يف النهاية لنشر القرآن الكرمي شخصا يكِثر من تناول املسكسيقيم
سنة اهللا تعاىل أنه جيعل عالمة ظاهرة ملعرفة مبعوثه الصادق عادة، ومثاله اآلخر 

 باإلضافة إىل ختم النبوة عليه مبعناها �عالمة ختم ظاهر جعله اهللا على ظهر النيب 
 .احلقيقي

 

’Îûuρ y7Ï9≡sŒ Ä§sù$uΖoKu‹ù=sù tβθÝ¡Ï�≈ oΨtGßϑø9 $# ∩⊄∠∪ 
 : الكلمات شرح

ونافس يف الشيء منافسةً . تنافَسوا يف الشيء مبعىن نافسوا: املتنافسون فليتنافِس
 )األقرب. (رِغب فيه على وجه املباراة يف الكرم؛ بالغَ فيه وغاىل وزايد: وِنفاسا
ختوم ليس شيئا ماديا، بل  أن الرحيق املجبالء قول اهللا هذا يبني إن: التفسري

روحاين، إذ لو كان ماديا، فكيف يقال لشخص ال يقدر على شرب كأس واحدة 
 قبمنه أن يباري اآلخرين يف شربه؟ إمنا يكون التنافس حيث حياول الواحد س

فهذا دليل على أن الرحيق املختوم شيء روحاين ميكن أن يتنافس فيه . اآلخر
. يئا ماديا يتناول بقدر حمدود وال جمال للتسابق فيهالواحد مع اآلخر، وليس ش

وحيث إن هذه النعمة الروحانية ميكن أن يتنافس فيها الناس، فقال اهللا تعاىل لو 
غبطتم اآلخرين يف خدمات الدين وتسابقتم فيها، فهذا ليس جائزا فقط، بل هو 

 . ضروري
وِفي ذَِلك � فقوله تعاىل ومن معاين التنافس التزايد والتقدم باضطراد، وعليه

 أن كل -باإلضافة إىل معىن سبق اآلخرين يف اخلريات- يعين �فَلْيتنافَِس الْمتناِفسونَ
 . واحد منهم سيسعى ليكون حاضره أفضلَ من أمسه

إذًا فمعىن املباراة يدعو املؤمنني إىل التسابق، ومعىن التزايد حيثّهم على أن يكون 
ولو وضعوا هذين األمرين نصب العني لتقدموا . ضلَ من أمسهحاضر كل واحد أف

 . بسرعة فائقة
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٤٢٧

…çµã_#z–É∆uρ ÏΒ AΟŠÏ⊥ó¡ n@ ∩⊄∇∪ $YΖøŠtã Ü>u� ô³o„ $pκÍ5 šχθç/ §�s) ßϑø9$# ∩⊄∪ 
 :الكلمات شرح
 )األقرب. (خلَطه به: مزج الشراب باملاء مزجا وِمزاجا: ِمزاجه
: وسنم املكيالَ. مأله: وسنم فالنٌ اإلناَء. م سنامهعظَّ: سنم الكُأل البعري: تسنيم

ضد : وسنم القرب. عاله: وسنم الشيَء. مأله مث عِمل فوقه مثلَ السنام من الطعام
 )األقرب. (سطَّحه
أي أن اهللا تعاىل سيمد كؤوس اخلمر هذه مباء اإلهلام، لكي يستمتع ا : التفسري

مبعىن أن القرآن مخر بال شك، إال . مزاجه وطبعهكلّ إنسان من أي زمن، حبسب 
أن اخلمر يضاف إليها ماء يناسبه، فإذا كانت حباجة إىل ماء قليل مزج إليها القليل 

هذا : وكأنه تعاىل يقول. منه، وإذا كانت حباجة إىل ماء كثري مزج إليها الكثري منه
 خمتلف العصور  حبسب-مع البقاء على أصله-الرحيق حباجة إىل تغيري شكله 

وِمزاجه ِمن �إذن، فقوله تعاىل . وخمتلف األذواق لكي ينتفع به الناس حق االنتفاع
اليت تمزج برحيق  إشارة إىل أنه سبحانه سيرتل يف كل عصر ماَء اإلهلامات �تسِنيٍم

لقرآن فالتسنيم هنا هو ماء اإلهلام الذي يمزج با. القرآن حسب حاجة ذلك العصر
يف كل زمان، وهكذا أخرب اهللا تعاىل أن مكانة القرآن الكرمي ال تتجلى كما ينبغي 
من دون نزول اإلهلام املتجدد، وإمنا تنكشف عظمته وشأنه وفضله كما ينبغي حني 

ال شك أن القرآن الكرمي رحيق خمتوم، ولكن ستتجدد . يمزج به ماء التسنيم
نزول إهلام جديد، فعندها نرتل وحينا الضرورات يف كل عصر، مما سيتطلب 

أي سيتسبب يف انكشاف .. وإهلامنا الذي سيكون مبثابة التسنيم للقرآن الكرمي
 . عظمته وِرفعته

أي أنه .. �عينا يشرب ِبها الْمقَربونَ�: مث أخرب اهللا تعاىل ما هو التسنيم؛ فقال
 .ينبوع يشرب منه املقربون

. يشرا: الباء هنا زائدة، واملعىن: �يشرب ِبها�ن قوله تعاىل  وقد قال البعض ع
الباء هنا للحال، : وقال غريمها. ، أي يشرب منها)ِمن(الباء هنا مبعىن : وقال اآلخر




	������א�א����������������������������������������������������������������������������� ����א��

 

٤٢٨

أي أا عني يشرب املقربون الرحيق .. عينا يشرب ممتزجا ا املقربون: واملعىن
: دت مبعناها األصلي، وهناك حذف والتقديرالباء هنا ور: وقال البعض. ممزوجا ا

 )روح املعاين. (عينا يشرب ويلتذّ ا املقربون
وِمزاجه � قد كشف بوضوح أن قوله تعاىل �يشرب ِبها الْمقَربونَ�فقوله تعاىل 

 يشري إىل اإلهلام اإلهلي، ألن هذه اآلية خترب أن أحكام القرآن ستعرض �ِمن تسِنيٍم
أي سيوجد يف األمة احملمدية .. الناس على ضوء إهلام متجدد يرتل على املقربنيعلى 

أُناس على الدوام يتفجر يف قلوم ينبوع التسنيم، فنتيجة شرب مائه يقومون 
 .بتفسري القرآن وشرحه، مما جيعل الناس ينتفعون به يف كل عصر

 
¨βÎ) šÏ%©!$# (#θãΒ t�ô_r& (#θçΡ%x. z ÏΒ tÏ%©! $# (#θãΖtΒ#u tβθä3ysôÒtƒ ∩⊂⊃∪ 

# sŒÎ) uρ (#ρ”�tΒ öΝÍκÍ5 tβρ â“tΒ$tótGtƒ ∩⊂⊇∪ 
 :شرح الكلمات

واستعري . انبساطُ الوجه وتكشر األسنان ِمن سرور النفس: الضحك: يضحكون
يضحك من الناس، : ورجلٌ ضحكَة. ضِحكت منه: الضحك للسخرية، وقيل

ِإذَا هم ِمنها �، �وكُنتم ِمنهم تضحكُونَ�: اىلِلمن يضحك منه، قال تع: وضحكَة
واستعمل . ؛ ويستعمل يف السرور ارد� وتضحكُونَ�تعجبونَ �، �يضحكُونَ

الضحك خيتص باإلنسان، : للتعجب ارد تارة، وِمن هذا املعىن قصد من قال
 )املفردات. (وليس يوجد يف غريه من احليوان
مع أن التعجب باٍد يف ! هذا الكالم" املفردات"أستغرب كيف قال صاحب 

فمثال إذا وضعت أمام حيوان شيئًا اقترب منه، وقلَبه بفمه وشمه، فإذا ! احليوانات
نعم، جند القرد . غري أننا ال نرى حيوانا يقهقه. مل يره صاحلًا لألكل تنحى عنه

 .يضحك إىل حد ما
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٤٢٩

لقد ." �وأَنه هو أَضحك وأَبكَى�وهلذا املعىن قال : "فردات مث يقول صاحب امل
 مبعىن التعجب، مع أن �أضحك�الضحك يف قوله تعاىل " املفردات"فسر صاحب 

إمنا اآلية اليت يستنبط منها .  اآلية هنا خطأهعىن ال ينطبق هنا، لعله أورد هذهذا امل
 . �وامرأَته قَاِئمةٌ فَضِحكَت�له تعاىل معىن التعجب قد ذكرها فيما بعد أعين قو

أَتعجِبني ِمن أَمِر �وضحكُها كان للتعجب بداللة قوله : "مث يقول صاحب املفردات 
ِجيدم ِميدح هِت ِإنيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربةُ اللَِّه ومحا ويدل على ذلك .�اللَِّه رأيض 

: وقولُ من قال. � وأَنا عجوز وهذَا بعِلي شيخا ِإنَّ هذَا لَشيٌء عِجيبأَأَِلد�قوله 
 ." كما تصوره بعض املفسرين�فضحكت�حاضت، فليس ذلك تفسريا لقوله 

 وأضاف صاحب املفردات أن الشيء الواضح الربيق يسمى ضاحكًا على وجه 
 ضاحكا، واحلجر يربق ضاحكًا، وسمي سمي الربق العارض"االستعارة، حيث 

تألَأل من : وضِحك الغدير. واضح: وطريق ضحوك. البلَح حني يتفتق ضاحكا
 )املفردات." (امتالئه

 )األقرب. (أشار بعضهم إىل بعض بأعينهم: تغامز القوم: يتغامزون
 عن اهللا تعاىل لقد بين اهللا تعاىل هنا أن الذين أجرموا وقطعوا صلتهم: التفسري

واحلق أنه تعاىل قد أشار هنا إىل ما . بسبب معاصيهم سيسخرون من املؤمنني
هم ثانيةً رقيسيؤول إليه املسلمون من ضعف واحنطاط شديدين، حىت يبدو أن 

مستحيل، فيضحك الكفار برؤيتهم، وعندما يقول هلم املسلمون واثقني بوعود اهللا 
لقد جن هؤالء : زدهار مرة أخرى سيقولونتعاىل إنه سيكتب هلم الرقي واال

وفقدوا صوام، حيث ال يزالون حيلمون باحلُكم، ويظنون أم سيحدثون ثورة 
 . عظيمة يف العامل ويقيمون نظاما جديدا

يشري املرء بالعني إىل صاحبه حني . �وِإذَا مروا ِبِهم يتغامزونَ�مث قال اهللا تعاىل 
الشخص الثالث جمنون؛ ذلك أن اجلنون جيعله يوقن بأنه يكون على يقني أن 

ن بذلك بني القوم، فيلفت بعضهم أنظار بعض إىل فيعلسينجح ويصبح مِلكًا، 
. انون، مشريين بعيوم خمافة أن يشتبك معهم إذا تكلموا بشيء من أفواههم
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٤٣٠

ون دعاويهم ولذلك يقول اهللا تعاىل إن هؤالء الكافرين عندما يرون املؤمنني ويسمع
  جنانظروا لقد: بإحداث ثورة عظيمة يف العامل، يقول بعضهم لبعض مشريا بعينه

 . هؤالء
 حني كان يصنع الفلك، وكان أعداؤه �هذا املشهد مياثل مشهد نوح 

 بصنع السفينة بأمر اهللا تعاىل، كان الكفار �فلما بدأ نوح . يضحكون منه
لذلك يقول اهللا هنا إن الكفار يف الزمن األخري ميرون به فيضحكون منه بأنه جمنون، 

: حني يرون املؤمنني منهمكني يف القيام مبهمام، ويقول بعضهم لبعض مشريا بعينه
 انظر ماذا يفعل هؤالء اانني؟ 

الوقت ستبدو متساحمة، وهذه اآلية تنبئ أمرا آخر وهو أن األمة الغالبة يف ذلك 
درها، ذلك ألن املرء يتغامز إذا ما رأى أن كالمه  ختفيه يف صالف ماوتتظاهر خب

وهذه العالمة توجد يف الشعوب األوروبية بشكل بارز، . سيعترب خالفًا لألخالق
أنت مصيب فيما تقول، بينما يعدونه شخصا : فإذا تكلمت معهم سيقولون فورا

بيني بأم  قد رسم لنا أخالق األورو�يتغامزون�إذن، فاهللا تعاىل بقوله . جمنونا
 .يعملون يف الظاهر على عكس ما يضمرونه

 
# sŒÎ) uρ (#þθç7n=s)Ρ$# #’n< Î) ÞΟÎγ Î=÷δr& (#θç7n=s)Ρ$# tÎγ Å3sù ∩⊂⊄∪ 

 :الكلمات شرح
فَِكٍه: فَِكهني ا وفَكاهةً. مجعالرجلُ فَكَه حوكًا، : فَِكها ضاحزالنفِس م بكان طي

. تعجب: وفَِكه منه. ِكه وفَِكه وفَيكَهانٌأو حيدث أصحابه فيضِحكهم، فهو فا
 )األقرب(

أي أن هؤالء القوم عندما يرجعون إىل قومهم أو إىل أهليهم يضحكون : التفسري
 ! ما أشد هؤالء غباًء: من املسلمني قائلني
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٤٣١

ما أسخف : وفَِكه منه يعين تعجب أيضا، فاملعىن أم يتعجبون من املسلمني قائلني
وما أشدهم محاقةً، إذ يظنون أن تعاليمهم ميكن أن تنتشر يف زمن احلضارة هؤالء 

 .والتقدم هذا
 

# sŒÎ) uρ öΝèδ÷ρ r&u‘ (#þθä9$s% ¨βÎ) Ï Iωàσ‾≈ yδ tβθ—9 !$ŸÒs9 ∩⊂⊂∪ 
 ميكن أن يرجع إىل املؤمنني أو إىل �رأوهم�يف قوله تعاىل ) هم(ضمري : التفسري

فرون بالتغامز فيما بينهم برؤية املؤمنني، أي أحيانا يكتفي الكا.. أهل الكافرين
. وأحيانا ال يتمالكون أنفسهم فيقولون فيما بينهم انظروا إىل هؤالء األغبياء الضالني

وإذا أرجعنا الضمري إىل أهل الكافرين، فاملراد أم عندما يرجعون إىل قومهم 
تما، ومن اخلطأ لقد رأينا هؤالء القوم عن كَثٍَب فوجدنا أم هالكون ح: يقولون

. أن نعقد عليهم أي أمل للرقي، أو نظن أم سيحدثون أي انقالب طيب يف الدنيا
أي أن هؤالء يتغامزون .. ويف هذه احلالة يكون قوهلم السابق خالف هذا القول
 املسيحيني يقول أنتم اوسةفيما بينهم أمام املؤمنني، فمثالً إذا جاءهم أحد من قس

مال رائعا، ولكنه عندما يرجع إىل قومه يؤلف كتبا قاسية ضد املسلمون تعملون ع
 . إن هؤالء قوم ضالون: اإلسالم، ويقول لقومه

 
!$tΒ uρ (#θè=Å™ö‘ é& öΝÍκö� n=tã tÏàÏ�≈ym ∩⊂⊆∪ 

هذه اآلية تشري إىل عالمة أخرى للشعوب الغربية املسيحية بأم يستولون : التفسري
لقد فعلنا : ملاذا تستولون على هذه البالد؟ يقولون: على بالد اآلخرين، وإذا قيل هلم

لقد سيطروا على اهلند حبجة محايتها، واستولوا على إفريقيا وغريها . ذلك حلمايتهم
لذلك يقول اهللا تعاىل مل يرسل هؤالء حمافظني على . من البالد حبجة محايتها

 جة محايتها؟اآلخرين، فِلم يتدخلون يف سياسة كل دولة، ويسيطرون عليها حب
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٤٣٢

احلقيقة أن هذه اآلية تتضمن السؤال واجلواب معا، ألن من أساليب القرآن اللطيفة 
أنه يترك السؤال تارةً وجييب عليه، وتارةً أخرى يذكر جزًءا من احلديث ويترك 

 جزٌء من �وما أُرِسلُوا علَيِهم حاِفِظني�فقوله تعاىل . اآلخر، ألنه مفهوم من السياق
ع متكامل، وباقي جزئه حمذوف، واملراد ملاذا يستويل هؤالء على بالد اآلخرين موضو

خالل بالد  حىت جيوسوا ،مع أن اهللا تعاىل مل يفوض إليهم مهمة احلفاظ عليها
 ؟، وكأم مسيطرون عليهم من عند اهللا تعاىلم حبجة محايتهااآلخرين ويستولوا عليه
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املؤمن ال . اليوم سينتقم املؤمنون من الكفار على استهزائهم: فيومئذ يقال: التفسري

يليق به أن يستهزئ أو يسخر من أحد، ألن القرآن الكرمي قد عد هذا الفعل 
 . أم ينتقمون منهم على استهزائهم�يضحكون�جهالة؛ فاملراد من 
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هنا أعاد اهللا تعاىل املوضوع السابق نفسه وبين كيفية انتقامهم جالسني : التفسري
. ، فبين أم لن ينتقموا منهم انتقاما سيئًا، بل انتقاما حسناعلى األرائك ينظرون

 عندما كان الفجار على األرائك كانوا يرتكبون الظلم، أما هؤالء فيعدلون وينصفون
 هنا �ينظرون�علما أن قوله تعاىل . وهم على األرائك ينظرون، كي ال يظلم أحد

  .أي أم سرياقبون األمور كلها جيدا حىت ال يظلم أحد.. مبعىن الرقابة
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، واملعىن أم �ينظُرون�ق ِبـ إما متعل�هلْ ثُوب الْكُفَّار�قوله تعاىل : التفسري

: ينظرون هل أُعطي الكفار جزاءهم كامال أم ال؛ أو أنه مجلة استئنافية، واملعىن




	������א�א����������������������������������������������������������������������������� ����א��

 

٤٣٣

هل ظهرت نتائج أعمالكم أم ال؟ فقد كنتم تظنون أنكم لن تسألوا عن : سيقال هلم
تطفيفكم وظلمكم، وأن غلبتكم ستستمر إىل يوم القيامة، وأن الدول املسيحية 

صب الفظائع على الناس كيفما تشاء؛ فأخِبرونا اآلن، أجزيتم على ستظلّ ت
 فظائعكم أم ال؟
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٤٣٥
@
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  البسملة مع آية وعشرون ست وهي ،مكية

 أا عنها روي وما عبارا وأسلوب مضموا من ويبدو مكية، االنشقاق سورة
 واالنفطار التكوير بسورموضوعها مرتبط  إن. النبوية البعثة بداية يف نزل مما

 أن يف السابقة بالسورة عالقتها تكمن. بين ظاهر السور ذه وصلتها واملطففني،
 الكفار أن أي.. �يفْعلُونَ كَانوا ما الْكُفَّار ثُوب هلْ� بقوله ختمها قد تعاىل اهللا

 وينتصر شوكتهم تكسر حني ولكن الطائش، سلوكهم على يعاقَبوا لن أم يظنون
 تصرفاتكم على جزيتمأ! هالككم إىل انظروا الكافرون، أيها: هلم سيقال املسلمون

 ألن اإلميان، لرقي متالزم الكفر وهالك. قوم على يقضى عندها ال؟ أم اطئةاخل
 همكان حلّ شيء  انعدمكلما بل واملادي؛ الروحاين العالَمني يف حمال الكامل الفراغ
 الكفر أخذ اإلميان ذهب وإذا مكانه، اإلميان حلّ الكفر ذهب فإذا. آخر شيء
 تتحدث السورة فهذه الكفر، دمار عن حدثتت السابقة السورة كانت ملاو. مكانه

 معها املتحدة - السابقة الثالث بالسور السورة هذه صلة وكأن. اإلميان ازدهار عن
 السورة هذه أما عاقبته، مث الكفر رقي هو فيها األساس املوضوع أنّ هي - املعىن يف

 تتحدث اأيض السورة هذه فإن وهكذا وغلبته؛ اإلميان انتصار عن أساسا فتتحدث
 املطففني سورة إن قلت أن سبق لقد. األوىل الثالث السور مثل األخري الزمن عن
 انفطار بذكر االنفطار سورة بدأت حيث االنفطار، لسورة تسلسلٌ الواقع يف هي

 ِإذَا� بقوله تعاىل السماء انشقاق بذكر أيضا السورة هذه بدأت كما السماء،
. تعاىل اهللا غضب نتيجةَ االنفطار سورة يف السماء انفطار وكان �انشقَّت السماء

 فهذه إذن،. تعاىل اهللا رمحة نزول إىل فإشارة السورة هذه يف السماء انشقاق وأما
 من قبلها وما لإلسالم الثانية الغلبة عن تتحدث السابقة الثالث أخواا مع السورة
 السورة فهذه. جديد طابع السور هذه من سورة فلكل. وآالم وشدائد مفاسد
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٤٣٦

 ذلك يف السماء علوم سيكشف تعاىل اهللا أن خترب حيث األخري الزمن عن تتحدث
 االنفطار سورة يف السماء انفطار من املراد وكأن.. ستتقبلها األرض وأن الزمن،

 انكشاف فهو االنشقاق سورة يف السماء انشقاق من املراد أما. املسيحية غلبة هو
 �ِلربها وأَِذنت� بعدها تعاىل اهللا قال ولذلك لسماء،ا مطر نـزول أو السماء علوم
 بسبب هو بل تعاىل، اهللا معصية نتيجة ليس املرة هذه السماء انشقاق أن ليبني

 . طاعته
ijk ∩⊇∪ 
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 :الكلمات شرح

: قوهلم ومنه قَه،وفَر صدعه: شقا الشيَء شق. شق ِمن انفعال انشق: انشقت
قأي.. املسلمني عصا ش قهم فَرعمهم جوكلمت .وشق طلع،: شقوقًا البعري ناب 

 ما أول يف وذلك: شقوقًا النبت وشق. طلَع: شقا والصبح الصيب ناب شق وكذا
 وانشق. شقَّه: احلطب وشقَّق. اجلماعةَ فارق: العصا وشق. األرض عنه تنفطر
 وانشق. اختالفا وتبدد انفرق: األمر وانشق. وانصدع فرجةٌ فيه انفتح الشيُء
 وظهور الشيء انصداع يعين فاالنشقاق). األقرب (انعق: الربق انشق. طلَع: الفجر
 .ورائه من آخر شيء

 ويتلَف، الشيء ينشق أن: نتيجتني لالنشقاق أن الكلمات شرح يف بينا: التفسري
 شيء، دون حائال يكون الشيء ألن آخر، شيء ئهاور من ويظهر الشيء ينشق أو

 أو العذاب نزول السماء بانشقاق يراد أن فيمكن وعليه. وراءه ما ظهر انشق وإذا
 .الرمحة وعنده العذاب اهللا عند ألن منها، الرمحة

 السماء نشقاقا يعين االنفطار سورة يف �انفَطَرت السماُء ِإذَا� تعاىل قولهإن 
يعين ف �انشقَّت السماُء ِإذَا� السورة هذه يفقوله تعاىل  أما منها، العذاب ونزول
 الَِّذين ير أَولَم� تعاىل اهللا قولَ هذا ومياثل منها، اهللا كالم ونزول السماء انشقاق
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٤٣٧

 ال ِلم أي).. ٣١:األنبياء(�افَفَتقْناهم رتقًا كَانتا واَألرض السماواِت أَنَّ كَفَروا
 وانشقاق. فشققنامها منغلقة، ككرة كانتا واألرض السماء أن يف الكفار يتدبر

 ذلك بعد تعاىل لقوله منها، الرمحة نزول بل منها، العذاب نزول يعين ال هنا السماء
 السماء أن أي).. ٣١:األنبياء(�يؤِمنونَ أَفَال حي شيٍء كُلَّ الْماِء ِمن وجعلْنا�

 السماء وال نباا، خترج األرض تكن فلم شق ،ما ليس مغلقتني اكانت واألرض
 خترج األرض وأخذت ماءها، تنـزل السماء أخذت شققنامها فلما ماءها، تنـزل

 ِإذَا�: السورة هذه يف بقوله آخر بأسلوب تعاىل اهللا بينه الذي املعىن هو وهذا. نباا
 والبدع والشرك الكفر انتشار ونتيجة العذاب نزول بسبب أي.. �شقَّتان السماُء

 ومل وانكمشت بركاا أمسكت قد السماء كانت املاضية، السورة يف املذكورة
 منه ينـزل شق فيها كان بل األرض، أهل على الرمحة منه ينـزل شق فيها يكن

 بالدليل أتى مث. رمحته منه لتنـز شقا السماء فشق عباده، اهللا فرحم فقط، العذاب
 من السماوي االنشقاق كان كما أي.. �وحقَّت ِلربها وأَِذنت� وقال ذلك على
 منه لتنـزل والطاعة، االنصياع نتيجة اآلن االنشقاقف واإلمث، العصيان نتيجة قبل

 .وكالمه اهللا رمحة
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 إذنا: الشيء يف له أِذن. به عِلم: وأَذانةً وأَذانا وأَذَنا ِإذْنا بالشيء أَِذنَ: تأَِذن
 ).األقرب. (استمع: أَذَنا إليه وأِذن. له أباحه: وأَذينا
 .�وحقَّت ِلربها وأَِذنت�: قوله حنو استمع،: وأَِذنَ: املفردات يف وورد 
 أَنْ ِللنِبي أَِذنَ ما ِلشيٍء اللَّه أَِذنَ ما: "� اهللا رسول عن حديث البخاري ويف 
 أي).. بالقرآن يتغن مل من باب القرآن، فضائل كتاب: البخاري" (ِبالْقُرآِن يتغنى

 .بالتغين القرآن يقرأ حني � نبيه صوت إىل يستمع كما لشيء اهللا يستمع ال
 وقول... عليك وجب أي تفعل أن لك وحق عليك وِحيق عليك حق: حقَّت
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٤٣٨

 تعاىل فقوله). األقرب (تفعل أن هلا حق أي.. �وحقَّت ِلربها وأَِذنت�: القرآن
�قَّتحيعين �و :قحلكم تصغي أن بالسماء جدير أي.. كذا تفعل أن للسماء ح 

 . وتطيعه را
 األرض على ـزلسين األخري الزمن يف أنه هنا تعاىل اهللا بين لقد: التفسري

 . ومن جهة أخرى سينـزل اهللا كالمهجهة، من األخرى اآلفات وشتى اهللا غضب
 نـزلي لكي تنشق السماء أن فاملراد املطر، نزول على يدل القمر انشقاق أن واحلق

 ينكشفو آخرين، قوم على اهللا رمحةَ رمِطلت تنشقأا  كما قوم، على الغضب
 اهللا ولكن عندها كامليت، سيكون القرآن أن آخر مبعىن.. السماء وعلوم اهللا كالم
 . السماء وإهلامه من كالمه مطر ويهطل القرآن معارف لنـِزيس تعاىل

 آخر موضع يف تعاىل قوله ضوء على آخر، مبفهوم اآلية هذه تفسري وميكن
-١٧:احلاقة(�...جاِئهاأَر علَى والْملَك � واِهيةٌ يومِئٍذ فَِهي السماُء وانشقَِّت�

 أطرافها على املالئكة وتقف ضعيفة، متخرقة فتصبح السماء ستنشق أي).. ١٨
 آدم خلق عند �ِلآدم اسجدوا� للمالئكة قال تعاىل اهللا أن كما أي.. وانقيادا طاعةً

 وحتدث جديد روحاين آدم ويولد األخري الزمن يف السماء ستنشق كذلك األول،
 لطاعة مستعدة املالئكة وستكون السماء، أبواب وتنفتح العامل يف نيةروحا ثورة
 .وتأييده آدم لنصرة السماء من املالئكة ستنـزل أي.. وتنفيذها تعاىل اهللا أوامر
.. �وحقَّت� قال مث ،�ِلربها أَِذنتو� أوالً قال تعاىل اهللا أن هنا واملالحظ 
 إشارة �حقَّت� فكلمة ا، الالئق هو وهذا ار أمر إىل ستستمع السماء أن مبعىن
 ألمر ستنقاد  السماءإن تعاىل اهللا يقول أن يكفي كان. واالنقياد اإلذعان شدة إىل
 والشيء. االنقياد هلذا خلقت قد أا لبيان �حقَّت� كلمة زاد ولكنه تعاىل، اهللا

ميكن أن تنجز : فمثال. األخرى األشياء من إجنازه على أقدر يكون لعمٍلاملهيأ 
 ثل أعلى من كفاءة املوسى، وباملاخلنجر ما ال تنجزه باملوسى، ألن كفاءة باخلنجر

 بعض ينفعك القضيب كان وإن بالقضيب، تفعله أن تستطيع ال بالسيف تفعله ما
. األخرى األشياء من غريه من لتحقيقه األدعى هو معني لغرض صنع فما. الشيء
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٤٣٩

 أقصى إىل وتنفّذه اهللا أمر ستطيع السماء أن� وحقَّت� اىلتع قوله من فاملراد
 . ينبغي كما ألوامره واإلذعان واالنقياد للطاعة تعاىل اهللا خلقها إذ حد،
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 :الكلمات شرح
. أمهلَه: املديونَ ومد. أطاله: عمره اهللا ومد. بسطها أي األرض اهللا مد: مدت

ومد ا هلم صار: القومدداللسان "ويف. بنفسه وأغاثهم م :"ا األرض مددتدإذا: م 
 ومد. لزرعها ريعا وأكثر هلا أعمر ليكون غريها ِمن مسادا أو ترابا فيها زدت

ليط السراجبالس :با فيه صاألقرب. (زيت( 
 ليعوض ستمهل -٢ ستبسط، أا -١: يعين �مدت اَألرض وِإذَا� تعاىل فقوله

 .تغاث سوف -٣و نقصاا، عن
 �مدت اَألرض وِإذَا� تعاىل فقوله وعليه بسطها،: األرض اُهللا مد يقال: التفسري

 واَألرض� أخرى آية يف تعاىل اهللا قال. مدا األرض تمد عندما: يعين
 يف مدها ِمن املراد فليس سلفًا ممدودة ألرضا كانت وملا ،)٢٠:احلجر(�مددناها

 الناس كفر نتيجة مدمرة فاسدة تكون أا وهو روحانيا، معىن إال األخري الزمن
 األرض تكون: آخر بتعبري.. جديدة روحانية أرضا للناس اهللا فيخلق ومعاصيهم،

 األرض جيعل مث السماء اهللا فيشق واملعاصي، الكفر كثرة نتيجة كفاءاا فقدت قد
 . أنواره جلذب صاحلة

 تعاىل فقوله وعليه أمهله،: املديون مد: ويقال أطاله،: عمره اهللا مد: ويقال
 يف والشرك الكفر كثرة نتيجة تنشق حني السماء أن يعين �مدت اَألرض وِإذَا�

 وبالذن ارتكاب كثرة نتيجة وتباد تدمر أن أيضا األرض ستستحق األخري، الزمن
 على وبركاته أنواره منها فتنـزل شقا السماء سيشق تعاىل اهللا ولكن عليها،

 صارت نيب مبجيء القيامة قامت لو. عمرها يف يمد أن األرض فتستحق األرض،
 إىل ليصغوا الفرصة هلم وتتاح مهلةً، األرض أهل يعطى أن بد ال لذلك عبثًا، بعثته
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٤٤٠

 يف سيمد أنه �مدت اَألرض وِإذَا� تعاىل قوله من رادفامل. فيه ويتدبروا اهللا كالم
  .بركاتنا من تنتفع لكي وتمهل الدنيا عمر

 وِإذَا� تعاىل قوله من فاملراد وعليه بنفسه، وأغاثَهم مددا هلم صار: القوم مد ويقال
ضاَألر تدا أي.. األرض تغاث حني أي.. �مذنوب نتيجة تعاىل اهللا تستغيث أ 
. معاصيهم بكثرة ودمروين وأفسدوين، الناس جنسين قد ،رب وتقول وشركهم الناس
 .األرض تغاث وهكذا األرض، إلغاثة منها املالئكة وتنـزل السماء فتنشق

 وِإذَا� تعاىل قوله من فاملراد وعليه ا،مساد فيها زدت إذا: مدا األرض مد يقال
ضاَألر تدا بالناس للنهوض ثانيةً األسباب سيهيئ تعاىل اهللا أن �ممرة روحاني 
 . أخرى

 مبعىن يعترب الزيِت وصب ،زيتا فيه صب: بالسليط السراج مد: يقال وكذلك
 أن يعين �مدت اَألرض وِإذَا� تعاىل فقوله وعليه ثانية، والكفاءات احلياة منح

 .جديدة بكفاءات ستزود األرض
 هالكهاسيمد يف عمر األرض ويؤخر   تعاىلاهللا أن تفيد اآلية هذه تصار،باخ

 .أخرى مرة لتزدهر امساد ويزيدها
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 :الكلمات شرح
كه: وعنه منه ختلَّى: ختلَّتغَ: له وختلّى. تراألقرب. (له تفر( 

- األخري الزمن يف ملبعوثه سيهب تعاىل اهللا أن اآلية هذه مفاهيم من: التفسري
 تقوم خملصة مجاعةً -منها املالئكة لتنـزل السماء أجله من ستنشق الذي

 أم أي.. �وتخلَّت ِفيها ما وأَلْقَت� لقوله مصداقا تكون كبرية بتضحياٍت
 وراحة ووطن وعز ونفس مال من ونفيس غال بكل اهللا سبيل يف يضحون
 اليت اجلماعة فإن وبالفعل. التضحية كربت مهما ذلك يف وايتردد ولن ومشاعر،

 : � يقول. امليزة ذه تتحلى � املوعود املسيح تعاىل اهللا وهبها
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٤٤١
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٤٤٢

 القوم هؤالء أن. .�وتخلَّت ِفيها ما وأَلْقَت� تعاىل قوله معاين ومن
 . وجه أحسن على كفاءام سيستخدمون

 وأَلْقَت� تعاىل قوله معاين من، وعليه فله واستعد له تفرغَ أي له ختلى :ويقال
 اهللا، كالم لسماع مستعدة ئذيوم ستكون الطيبة النفوس أن �وتخلَّت ِفيها ما

 والسماد، بالفالحة األرض دتمه كما قلوم دوتمه السماء، مطر عليهم فينـزل
 ). مدت (كلمة يف متضمنة املفاهيم هذه وكل

 أنواع ستلقي األرض أن إىل �وتخلَّت ِفيها ما وأَلْقَت� تعاىل بقوله أشري كما
 ذلك يف العلوم هذه ستجتمع خفاء، هناك يبقى ولن واملادية، الروحانية العلوم
 وستكشف كنوزها، األرض ستخرج. زمن أي يف مثيل له يسبق مل اجتماعا العصر
 .واألرضية السماوية العلوم يف هائل تطور وحيدث علومها، السماء
 تطورات األرض يف ستقع أنه اآلية هذه فستعين الظاهري املعىن إىل نظرا أما
 األرض بطن من خرجت قد أنه ترى وبالفعل. بطنها يف ما تلقي األرض جتعل عظيمة
 مما وغريها وراديوم وجلسرين وفازلني وكريوسني نفط ِمن املعادنو األشياء أنواع

 فيها، ما ستلقي الزمن ذلك يف السماء أن هنا خيرب اهللا فكأن .اليوم اإلنسان يستعمله
 ِإذَا� تعاىل قوله يف آخر مكان يف املوضوع هذا ورد وقد. فيها ما األرض تلقي كما

 )٣-٢: الزلزلة(�أَثْقَالَها اَألرض خرجِتوأَ � ِزلْزالَها اَألرض زلِْزلَِت
 ةَفدي ستدفع األرض أن �وتخلَّت ِفيها ما وأَلْقَت� تعاىل قوله معاين ومن

 عنها، وتتخلى خفية، وكدورة جناسة من فيها خيفى ما كل ستلقي أا أي.. ذنوا
 . ونصرا السماء تأييد نتيجة السيئات، من وتتربأ الصاحلات يف وتتقدم وستنصلح
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 أخرب حيث اإلميان، أرض عن بل الكفر، أرض عن هنا احلديث ليس: التفسري

 من أقوى واإلصغاء ،اإلصغاءيعين  واإلذن. يومئذرا  إىل ستصغي أا تعاىل اهللا
 األرض إن تعاىل اهللا يقول ولذلك ،من أراد أال يفوته شيء أصغى إليه ألن السماع،
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٤٤٣

 ذه زودهاـسن أننا أي.. لذلك أهلٌ ألا را، إىل ستصغي أي ،ستأذن
 . كاملة طاعة اهللا لطاعة مؤهلة فتكون الصالحية،

 

 $yγ•ƒ r'‾≈ tƒ ß≈|¡ΡM}$# y7̈ΡÎ) îyÏŠ%x. 4’n< Î) y7 În/u‘ %[nô‰x. ÏµŠÉ)≈n=ßϑsù ∩∠∪ 
 :الكلمات شرح
. وكَد شرا أو خريا لنفسه وعِمل سعى: اكَدح يكدح العمل يف كدح: كادح

 فالكادح). األقرب. (فيها يؤثِّر حىت فيه والكد العمل يف النفِس جهد الكَدح: وقيل
 . أعماقه إىل جسده ويتأثر عظامه وتنخر صحته تتدهور حىت جيتهد من

 وسعك يف ما كل وتبذل االجتهاد حق جتتهد عندما اإلنسان، أيها أي: التفسري
أو  ،إنسان كل هنا اإلنسان من املرادو. حتما ستالقيه فعندها تعاىل، اهللا  معلوصال

 وصال سبيل إن اإلنسان أيها فاملعىن إنسان، كل به أُريد فلو. فقط الوقت إمام
 أيها: فهو الثاين املعىن أما. كدحا لذلك تكدح أن بشرط أمامك، مفتوح ربك

 وعندها جسيمة، تضحيات من ربك وصالل لك مناص ال الكامل، اإلنسان
 ونيل سبيله، باتباع اجلميع يؤمر اهللا، بوصال الكامل اإلنسان حظي فإذا. ستجده

 . تعاىل اهللا قرب
 يف جياهد أن اإلنسان على بل سهال، أمرا ليس تعاىل وصاله أن هنا اهللا بني لقد
 فيظلّون الناس، يعرفه ال أمر هذا. وتنخرها عظامه يف تؤثّر جماهدةً ذلك سبيل

 يف كاملني يصبحون وأم آمنوا، قد أم يظنون إم. تعاىل اهللا لقاء من حمرومني
 وصلّوا اإلميان حديث معهم وحتدثوا قليال اآلخرين مع جلسوا لو الروحانية
 العشق من يتولد الذي االلتياع نتيجة إال تكتمل ال املرء روحانية أن مع. وصاموا

 الرغبة هذه قلبه يف كنت مل ما تعاىل اهللا لقاء له يتيسر الو عظامه، ينخر الذي
 بأداء كبرية مشقة حتمل قد أنه ظن إذا أما. العشق وهذا االلتياع وهذا العارمة

 ةًمشقّ أشد هم أناس فهناك. شيء يف الكدح من ليس فهذا والصيام الصلوات
 مشقة يكابدون إذ الناس، وسقاة ثيابال وغسايل املراحيض كناسي مثل ،منهم
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٤٤٤

 فقط، أجسامهم يف تؤثر وإمنا عظامهم، األعمال هذه تنخر ال ذلك ومع كبرية،
 الكادح، لفظ هنا تعاىل اهللا استخدم قد بينما. فترة بعد يزول أيضا التأثري وهذا

 ودمر عظامه وخنر صحته أفسد وكأنه عمله يف اإلنسان اجتهاد هو والكدح
 الفالحيف  ملاألف ذلك دون أما مفلحا، يعد الشكل ذا املرء يعمل فعندما. جسده

 اجلماعة يف" اهللا أنصار "وجملس" األمحدية خدام "جملس أنشأت لقد.  وعبثخطأٌ
 كل يظل وأن املشاق حتمل على مجاعتنا وتعتاد جيتهدوا كي.. نفسه الغرض هلذا
 وقته على حيافظ مل ام ربه اإلنسان يلقى أن احملال من إذ ما، بعمل مشغوال منها فرد
 بني قد �فَمالِقيه كَدحا ربك ِإلَى كَاِدح ِإنك اِإلنسانُ أَيها يا� فبقوله. الضياع من
. .ها نفسه بالعملمن أن ترى اهللا تعاىل ما مل يفِْن كل فرد ٍةمأنه ال ميكن ُأل تعاىل اهللا
 لقاء نعمة ولكن الكدح، بعد ممكن الفردي الصعيد على تعاىل اهللا لقاء أن شك ال
 . العمل يف منها فرد كل تفاىن إذا إال حمال األمة صعيد على اهللا

 أن املمكن فمن. وقومي فردي: صعيدين على الدنيا يف يتيسر تعاىل اهللا لقاء إن
 كما هلكت، قد كلها أمتهم كانت وإن تعاىل، اهللا بقرب األمة أفراد بعض حيظى
 على هلكوا قد املسلمون كان حيث ،� املوعود سيحامل بعثة قبيل احلال كان

 الذي - الغزنوي اهللا عبد حضرة مثل صلحاء فيهم وجد قد ذلك ومع األمة، صعيد
 اخلزائن الوحي، حقيقة (تعاىل اهللا أولياء من كان أنه � املوعود املسيح عنه كتب

 سيد وحضرة الربيلوي، أمحد ادد وحضرة -) ٢٥٠ ص ٢٢ الد الروحانية،
 معدودة نفوسا هؤالء كان ولكن األمة، صلحاء من وغريهم الشهيد إمساعيل حممد

 اهللا شرفهم لقد. الوقت ذلك يف مسلم مليون أربعمئة بني تعاىل اهللا بلقاء حظيت
 إحياء على قادر وأنه روحانية بقوة يتمتع يزال ال اإلسالم أن العاملَ ليِري بلقائه
 مل تعاىل اهللا أهل من القلة هذه وجود ولكن تعاىل، اهللا بالط إىل وإيصاهلم الناس
 حممد سيد املولوي كان ومن الربيلوي؟ أمحد كان من. بال ذا نفعا األمةَ ينفع

 على اهللا أقامها حجة مبرتلة احلقيقة يف منهم واحد كل كان الشهيد؟ إمساعيل
 يتمتع يزال ال إلسالما أن على دليال ليكون الدنيا إىل أتى لقد. والغافلني الكساىل
 اسم اإلسالم ألن بال، ذا نفعا اإلسالم أمة وجوده ينفع مل ولكن. إحيائية بتأثريات
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٤٤٥

 من وغريها وجاوة وسومطرة واليابان الصني يف منتشرين مسلم مليون ألربعمئة
 أن شك ال. البلدان هذه أهل إىل األولياء هؤالء صوت يصل مل ولكن العامل، بلدان

 . العامل أقطار شىت يف تنتشر -تعاىل اهللا بفضل- ولكنها اآلن، حىت ةصغري مجاعتنا
 اهللا أن الكساىل على ودليل الغافلني على حجة جمرد الصلحاء هؤالء فكان إذن،

 وجه يروا مل املسلمني أن الواقع كان وإن اليوم، حىت األمة إحياء على قادر تعاىل
  .الصلحاء هؤالء زمن يف األمة صعيد على اهللا

 يا: يعين �ِقيِهح ِإلَى ربك كَدحا فَماليا أَيها اِإلنسانُ ِإنك كَاِد� تعاىل فقوله
 وجه ترون وعندها السبيل، هذا يف التفاين من منكم فرد لكل بد ال املؤمنني، مجاعة

 . لقائه نعمة لكم وتتيسر األمة، صعيد على اهللا
 اهللا بلقاء حيظون زمن كل يف الناس فإن وإال احلقيقية، النعمة هي هذه أن واحلق

 اهللا جالل يظهر وإمنا ككل، األمة ينفع ال اللقاء هذا ولكن الفردي، الصعيد على
 منها واحد كل يتفاىن حني بعينه تعاىل اهللا وجه فرد كل ويرى األمة، صعيد على

 . العظيمة النعمة هذه ينال أن إىل يضعف وال تعاىل، اهللا قرب سبل يف
 ولكن اجلزاء، إىل يعود أن ميكن �فَمالِقيه� تعاىل قوله يف) ـه (الغائب ضمريو

 . بينته الذي املعىن إىل نظرا وأوىل، أنسب تعاىل اهللا إىل إرجاعه
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 حتثّ السابقة اآلية كانت وملا عادةً، للعمل تستخدم اليت هي اليمىن اليد: التفسري
 العمل يف كله الرقي أن اآلن  قد أخربتعاىل هللاكأن اف الكدح، على اإلنسان
. حتما تنتصرون فسوف اليمىن بيدكم تعملون ظللتم فإذا اليمىن؛ باليد املتواصل
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٤٤٦

 واالجتهاد الكد أي.. كله �"جديد حتريك "مشروع تلخص ياتاآل هذه أن احلق
 أن احلق. حياته يف النجاح لإلنسان ضمني املشاق وتكبد باليد العمل على واالعتياد

 بالقلق يصاب لن اإلنسان أن يعين.. �ايِسري ِحسابا يحاسب فَسوف� تعاىل قوله
 أما. له هاسيسهل املشاق حتمل على دهاعتيا ألن الشدائد، حلول عند والضيق

 مصيبة حلول عند بالذعر فيصاب البذخ حياة على املعتاد الكسول العاطل الشخص
 شك ال. املصاعب جبال يستسهل املشاق تكبد على املعتاد اتهد ولكن بسيطة،

 عينت ولكنها احلساب، عند املؤمن معاملة سيسهل تعاىل اهللا أن تعين اآلية هذه أن
 حمنةً أشد كان الذي ذا فمن. يستسهلها أنه إال شديدة احملنة كانت مهما أنه أيضا
 ذلك ومع ،� النيب أجل من وأوالدهم وأمواهلم وعزم أوطام تركوا الذين من

 الشاعر كان ؟وطواعية برضا عليها فصربوا املصائب هذه كل عليهم سهلت
 يدل مما اِحلكم، من كثري لسانه على جرت قد ذلك ومع اخلمر، يتعاطى" غالب"

  بيت شطر يف فيقول. حتما خريأنه كان يف قلبه  على
������ �	
 ���� �� �� �� ���� ھ ���� ی

 )١١٠ ص غالب ديوان(
 . علي تهان حىت بكثرة املصائب علي صبت لقدأي 

 يأيت نيح ولكن يسريا، حسابه يرى واملشاق الشدائد حتمل على يعتاد فالذي
 . عسريا جيده والبذخ الرفاهية من اعتاد حساب وقت

 بيد يكون ما أحدمها: نوعان االبتالء إن يقول � املوعود املسيح كان
. جدا اإلنسان على يشق والذي تعاىل اهللا خبيار يكون ما والثاين خيفّفه، أن اإلنسان

           
قضى وا دكّا حىت يم أعلن أعداء األمحدية يف اهلند كلها أم سيدمرون قاديان ويدك١٩٣٤ّيف عام  �

 أمام أبناء � اخلليفة الثاين للمسيح املوعودم فقد.  ال تزال يف مهدها كانت اجلماعة اليت هذهعلى
  فحسباهلندلنشر اإلسالم الصحيح ليس يف أرجاء  للتقتري على أنفسهم لتوفري األموال مشروعااجلماعة 

 هامراكزواألمحدية كة مساجد بإن ش و.أي املشروع اجلديد. ".حتريك جديد"بل يف العامل أمجع ومساه 
 )املترجم(. � يف معظم بلدان العامل خري دليل على عظمة هذا املشروع وكونه مباركا من اهللا هاوازدهار
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٤٤٧

 الوضوء إن فقال االبتالء، من األول للنوع الوضوء مثال يضرب � وكان
 إذا املاء يسخن أن اإلنسان خيارفِب باردا، الطقس كان لو ولكن للصالة، ضروري

 بيد وليس فقط، اهللا بيد فيه اخليار يكون الذي االبتالء من الثاين النوع ومثال شاء،
 معتادا كان إذا إال حيتمله ال اإلنسان فإن له، قريٍب موت: وطأته خيفف أن اإلنسان

 عليه سهل املشقة اعتاد ولو والبذخ، الراحة عيشة تاركًا واملرارة، شقةامل حياة على
 )٦٣٨ ص ٣ الد ملفوظات،. (الصعاب كل

 عن هنا احلديث أن بوضوح فيبني �مسرورا أَهِلِه ِإلَى وينقَِلب� تعاىل قوله أما
 يف احلساب عند أهله مصري أحد يعرف لن إذ الدنيا، هذه يف يتم الذي احلساب
 يكون أن ميكن إذ ،أهله كلهم من أهل اجلنة يكون أن اضروري ليس مث. اآلخرة
 احلساب بعد مسرورا أهله إىل يرجع إنه هنا تعاىل اهللا يقول بينما النار، يف بعضهم

 ولكن اجلنة، يف معه وعياله املؤمن أهل سيجعل تعاىل اهللا أن فيه شك ال مما. فورا
 يف موجودين هأهلُبينما يكون  حساب يف يكون هأن سولي احلساب، بعد سيتم هذا
 تبحثوا أن أردمت لو: � النيب قال حىت ذلك، من أشد املوقف بل كال،.  قبلهاجلنة
 للعثور عالمات إىل حباجة دمنا وما العالمات؛ من وكذا بكذا فعليكم يومئذ عين
 حسابه؟ رفو أهله العادي املؤمن جيد فكيف احلساب، يوم � النيب مكان على
.. الدنيا هذه عن يتحدث �مسرورا أَهِلِه ِإلَى وينقَِلب� تعاىل قوله أن بذلك فثبت

 اجتهاده مثار يقطف وعندما وكده، دهِج يف سيظل الدين سبيل يف الكادح أن أي
 . مسرورا أهله إىل يرجع الدنيا يف الطيبة
 

$̈Β r&uρ ô tΒ u’ÎAρé& …çµt7≈ tGÏ. u !#u‘ uρ ÍνÌ�ôγ sß ∩⊇⊇∪ t∃öθ|¡sù (#θããô‰tƒ # Y‘θç6èO 

∩⊇⊄∪ 4’n?óÁtƒ uρ #��� Ïèy™ ∩⊇⊂∪ 
 :الكلمات شرح
 )املفردات. (والفساد اهلالك: الثبور: ثبورا
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٤٤٨

 يؤخر الذي أن يعين �ظَهِرِه وراَء ِكتابه أُوِتي من وأَما� تعاىل قوله: التفسري
 كتابه ؤتىسي فإنه باستمرار، ظهره ءورا أعماله ويلقي دائما، الغد إىل اليوم عمل
 . اليمىن يده يف كتابه ىؤتفسي بالعمل، مشغولة اليمىن يده تظلّ من أما ظهره، وراء
 وراء من كتابه يتلقى الذي أن الظاهر. �ثُبورا يدعو فَسوف� تعاىل اهللا يقول مث
 إن وحيث يخفى، حملزنا واخلرب يكشف السار اخلرب ألن يسره، ما فيه جيد لن ظهره

 يدعو يراه وعندما ظهره، وراء من كتابه سيعطى لذلك سيحزنه كتابه يف ما
 . هالكه يتمىن أي لنفسه، ثبورا أي.. ثبورا
 ال لكي ترابا، كنت ليتين اإلنسان يقول حىت شديدا يكون اهللا بطش أن املعىن أو
 . املصري هذا أرى

 ال اإلنسان هذا هالك أن �ثُبورا يدعو فَسوف� تعاىل قوله يفسر أن وميكن
 اهللا إن آخر بتعبري.. بسيئاته اهلالك مورد يرد بنفسه إنه بل ظلما، اهللا من يكون
 . بعمله العذاب يدعو نفسه العبد إن بل العبد، يعذب أن يريد ال تعاىل

 - ومفهومه مضطرمة، نار يف سيدخل أنه يعين �سِعريا ويصلَى� تعاىل وقوله
 اآلخرة إىل نظرا أما.. والغموم اهلموم نار يف سيحترق أنه - الدنيا هذه منظور من

 .بين ظاهر فمعناه
 

…çµ‾ΡÎ) tβ%x. þ’Îû Ï& Î#÷δr& #�‘ρ ç�ô£tΒ ∩⊇⊆∪ 
 بيته يف اجللوس فرصة جيد مل يكن املؤمن أن السابقة اآليات يف ورد: التفسري

 ينقلب فسوف جزاءه، ينال عندما ولذلك وكدحه، اجتهاده لكثرة وهدوء براحة
 عاطال بيته يف جيلس فكان الكافر أما فائزا، ناجحا إليهم رجع إذ مسرورا، أهله إىل

 أعماله نتائج تظهر عندما ولذلك ربه، إلرضاء جيتهد يكن ومل امللذات، يف منغمسا
 وتكون بغم، عمله يبدأ املؤمن أن ذلك من تبني لقد. شديد وغم حزن يف فيكون

 . غما عاقبته وتكون فرحا عمله يبدأ والكافر سرورا، اقبتهع
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٤٤٩

…çµ‾ΡÎ) £ sß βr& ©9 u‘θçt s† ∩⊇∈∪ 
 :الكلمات شرح
 كأا احندرت: حورا الغصةُ وحارت. رجع: وحؤورا حورا حيور حار: حيور
موضعها ِمن رجعت .ورا فالن وحارر: ححتي .بعدما وحار زاد ما بعد نقص: كار .

 ).األقرب. (الزيادة بعد النقصان من أي" الكَور بعد احلَور من باهللا نعوذ: "ومنه
 يئول لن أو إلينا، يرجع لن أنه ظن أنه يعين �نه ظَن أَنْ لَن يحورإ� تعاىل فقوله 
 لن أنه أو أمره، من حيتار حبيث للمشاكل يتعرض لن أو الضراء، إىل السراء من

 .ةباخلسار يصاب
 ظنوا ورفعة جناحا حقّقوا إذا أم الدنيا يف الناس هلالك سبب أكرب إن: التفسري

 تزدهر، الشعوب. لتجنب هذا الزوال عدم عدوني فال ذلك، بعد هلم زوال ال أن
 عندهم يبقى ال الزوال يأيت وعندما الزوال، طرق لسد ذلك بعد تسعى ال ولكنها
 لبعض اجتاه ظلّ سائرا يف سار إذا الذي كالقطار اإلهلي نالقانو لُثَوم. للعودة فرصة
 القومي التقدم قطار أن فلو. دائما األمم خيدع ما وهذا . حىت بعد انتهاء وقودهالوقت
 لبعض يسري يظل ولكن أمرهم، تدارك إىل لتوجهوا الوقود انتهاء عند فورا توقف
 . األوان فوات بعد بدمارهم يشعرون القوم أن والنتيجة.. وقوده انتهاء رغم الوقت
 

#’n?t/ ¨βÎ) …çµ−/ u‘ tβ%x. ÏµÎ/ #Z�� ÅÁt/ ∩⊇∉∪ 
 ذلك، خالف احلقيقة بل صحيحا، ليس اإلنسان هذا تفكري أن أي: التفسري

 ال فهو تعاىل، اهللا رقابة حتت تكون األمة أعمال كل أن مبعىن جيدا، يراه ربه فإن
 يف اخلفاء يف القوم أعمال ظلت مهما كفلذل األمة، أو اإلنسان نسيها وإن ينساها

 هؤالء زوال أسباب وإن خالفه، ال الواقع حسب تكون نتائجها أن إال الظاهر،
 حيث األخري، الزمان يف احلق معارضو القوم هؤالء من واملراد. ستتهيأ أيضا القوم
 ةالسماوي الثورة هذه عند الظاهر يف قويا سيكون الكفر أن هنا تعاىل اهللا أخرب
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٤٥٠

 منخورا سيكون الكفر أن الواقع ولكن يغلب، لن الكفر أن الرائي ويظن واألرضية،
 . السماوي النظام مقاومة على يقدر لن حبيث كثرية تغريات نتيجة داخله من

 

Iξ sù ãΝÅ¡ø% é& È,x( ¤±9$$Î/ ∩⊇∠∪ 
 : الكلمات شرح
 قِْسمأُ فَال� تعاىل قوله يف الواردة) ال (حول النحويني بني اختالف هناك
 أي".. أُقِسم: "والتقدير زائدة، إا املفسرين من ومجاعة عبيدة أبو فيقول ،�ِبالشفَِق

مأقد ا: "ويقولون. أقول ما على شهادةً الشفقومثاله ،"العرب كالم يف جارية زياد 
 جد،تس أن منعك ما: املراد حيث ،)١٣:األعراف(�تسجد أَلَّا منعك ما� تعاىل قولُه

 . الكتاب أهل ليعلم: املراد حيث ،)٣٠:احلديد(�الِْكتاِب أَهلُ يعلَم ِلئَلَّا� تعاىل وقولُه
 ". أوله يف ال الكالم وسط يف تزاد إمنا: "العلماء بعض يقول مث

 على ال الناس كالم على تنطبق القاعدة هذه إن: قال املفسرين بعض أن غري
 فحيثما ببعض، بعضه متصل واحدة، سورة كِْمح يف كله ألنه الكرمي، القرآن
 .الكالم وسط يف اعتربت كهذه) ال (فيه جاءت

 يف كله الكرمي القرآن مضمون أن شك ال: فقال البعض عليه اعترض وقد 
 عبارته حيث من بعض عن بعضها منفصلةً تعترب آياته ولكن واحدة، سورة حكم

 . أخرى من جزًءا سورةً نعترب أن ميكن فال الظاهرة،
 ال السور، بداية يف الواردة) ال (على يِرد -بصحته سلمنا لو- االعتراض وهذا

 )البيان فتح الكشاف،. (الكالم وسط تأيت اليت على
 اعتربوا قد أم وهي وسوسة، عن ناتجكله  الكالم هذا أن هنا معلوما وليكن

 اعتربنا لو ولكن لتنفيه،) ال (قبل شيء تقدير إىل حباجة أننا شك ال. نافية هذه) ال(
 . اعتراض أي هناك يبقى فال زائدة، هنا) ال(

 كالمهم يف مستفيض القَسم فعل على النافية »ال« إدخال: الكشاف يف وجاء
 .القَسم توكيد وفائدا وأشعارهم،
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٤٥١

 كما األمر ليس: قال كأنه البعث أنكروا حيث لكالمهم رد هي: بعضهم وقال 
 ) القدير فتح. (القيامة بيوم مقِسأُ ذكرمت،

: عندهم ومثاله نافية، هي بل زائدة، ليست إا النحويني من وكثري الفراء وقال
 أنه يعين بل باهللا، يقسم ال أنه القائل يعين ال إذ واهللا؛ ال: حديثهم يف العرب قول

 )القدير فتح. (موقفه صحة على يقِسم وأنه له قيل ما يرفض
 ينبئ ما لنفي بل ،القسم لنفي ال لكن للنفي، هي: وقيل: اآلخر البعض وقال

 أُعِظمه ال  أي:"بكذا مقِسأُ ال" معىن كأن وتفخيِمه، به املقسم إعظام ِمن عنه
 )القدير فتح. (ذلك من بأكثر حقيق فإنه إعظامه، حق به بإقسامي

 القَسم عن هنا نتحدث ألننا قائله، كان أيا وباطل لغو املعىن هذا أن الظاهر  
 أقسم أنين يقول تعاىل اهللا أن هنا تعين اجلملة إن فقوهلم تعاىل، اهللا به يقسم الذي

 اهللا عن يقال كيف إذ بداهة؛ باطل لقولٌ القسم، هذا حق أداء أستطيع ال ولكنين
 القسم؟ حق يؤدي ال أنه �هللا احلمد� عنه يقال الذي

 واضح ألنه ،الشيء اذ مقِسأُ ال أي األمر، لوضوح  القَسملنفي إا: وقيل
 .به للقَسم حاجة وال ظاهر،
 عليه، املقسم هو بيانه املطلوب األمر ألن بداهة، باطل أيضا املعىن هذا ولكن 
 قوله إن فالقول عليه؛ املقسم على كشاهد يقدم فهو به القَسم يتم الذي الشيء أما

 . له معىن ال قول هلو ،واضحة شهادته ألن الشيء ذا أقسم ال إين: يعين هذا تعاىل
 أن ال قولنا إا زائدةوليس املراد من . التوكيد تفيد زائدة هذه) ال( أن فاحلقيقة
 مألوفة يف أسلوب وهي ،ال يوجد يف القرآن حرف زائد ال فائدة لهإذ  فائدة هلا،

 فال نافية) ال (تكون عندما نعم،. تأويلها يف تكلف ألي حاجة وال ، العربكالم
 اليت السور أو فيها) ال (وردت اليت السورة يف سواء شيء، قبلها ذكَري أن بد

 . متسلسل واحد موضوع من حلقات كلها هي واليت سبقتها
 أو قريبها إىل أو اآلخرة العشاء إىل الغروب من األفق يف احلُمرة: الشفق: الشفق

 الِعشاء يطلقون العرب أن علما (الشفق غاب: قيل ذهب فإذا العتمة، قريِب إىل
 اآلِخرة الصالة: قالوا بعدها اليت الصالة أرادوا إذا ولذلك أيضا، املغرب صالة على
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٤٥٢

 ثوب عليه: يقول العرب بعض مسعت: األصمعي قال). أيضا العتمة عليها ويطلقون
 ضوء بقيةُ الشفق": الصحاح "يف) اجلوهري وقال. (أمحر وكان الشفق، كأنه

 )األقرب. (العتمة من قريب إىل الليل ولأ يف وحمرا الشمس
 وأيب الصامت بن وعبادة عباس وابن علي عن اللغوية التفاسري بعض يف ورد
 بن وبكر ومكحول احلسني بن علي بن وحممد عمر وابن أوس بن وشداد هريرة

 سلَمةَ أيب بن العزيز وعبد ذئبة أيب وابن ومالك األشج بن وبكري املُزين اهللا عبد
 طلوع قبل احلمرة هو الشفق: جماهد وقال. احلمرة هو الشفق: قالوا أم ملاِجشونا

 )كثري ابن. (غروا بعد احلمرة هو: اللغة أهل وقال الشمس،
 مل ما املغرب صالة وقت: قال أنه � اهللا رسول عن عمر بن اهللا عبد وعن

 ابن ويقول) ساخلم الصلوات أوقات باب املساجد، كتاب: مسلم. (الشفق يغِب
 والشفق صحيح، اللغة أصحاب قال ما أن دليل فيه: "احلديث هذا ذكر بعد كثري
 )كثري ابن." (الشمس غروب بعد محرة

 :الشفق من فاملراد لذلك التالية، اآلية يف بعدها مذكور الليل أن جماهٍد ودليلُ
فَال� هنا تعاىل اهللا قال إذ الشمس، طلوع قبل النهار فَِقِبا أُقِْسمِل � لشاللَّيا ومو 
قسالنهار إىل إشارة الشفق أن فثبت بالليل، هنا فاملقارنة ،�و. 
 من دليل إىل يستند ال قوله أن نفسه جماهد أقر وقد حبت، عقلي دليل ولكنه 
 بعيد تكون اليت احلمرة مبعىن الشفق اعتبار من عقالً بأس ال أنه الواقع أن مع. اللغة

 من بقية فيه يزال ال الذي الوقت ذلك هو الشفق ألن الليل، إزاء الشمس غروب
 فيه يذهب الذي الوقت بذلك أستشهد: كاآليت اآلية معىن أن فاحلقيقة. النهار ضوء

 هذه ويف. ظالمه ينتشر حني بالليل أيضا وأستشهد ضوئه، من شيء ويبقى النهار،
 الشفق تفسري إىل نلجأ أن دون هي، كما والنهار الليل بني املقارنة تظلّ احلالة

 . للغة خالفا بالنهار
 .�وسق وما واللَّيِل�تعاىل قوله تفسري عند اآلية هذه تفسري انظر: التفسري
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È≅ø‹©9$# uρ $tΒ uρ t,y™ uρ ∩⊇∇∪ 
 :الكلمات شرح
قسقه: وسقًا يِسقه وسعه: وله مجق. ومحووس له: البعريمح قسالو .قسوو 

ساقَه: وسيقًا البعري .سقا، ستون عادةً والواحلجاز أهل عند الوسق وقيل صاع 
 ).األقرب (بعري ِحملُ: هو وقيل. رطال ٤٨٠ العراق أهل وعند رطال، ٣٢٠

 وما أي: �وسق وما�: وقتادة واحلسن وجماهد عباس ابن قال: املفسرون وقال
: �وسق وما واللَّيِل�: عكرمة وقال. ودابٍة جنٍم ِمن مجع وما: قتادة وقال. مجع

 )كثري ابن. (ظُلْمة ِمن ساق ما يقول
 .التالية اآلية عند تفسريه سيأيت: التفسري

 

Ì�yϑs) ø9$# uρ # sŒ Î) t,|¡ ‾@$# ∩⊇∪ 
 :الكلمات شرح
قسِمن افتعال: ات قسو .سقه اتأمر :األقرب. (واستوى انتظم( 

 ".واالطّراد االجتماع: ساقاالت: "املفردات يف وورد 
 واطّرد األمر :ِبعه تا بعضاملنجد. (واستقام بعض ( 

 امتالؤه اتساقُه: �اتسق ِإذَا والْقَمِر� تعاىل قوله تفسري يف الفراء ويقول
 من افتعال وهو عشرة، ست إىل عشرة وأربع عشرة ثالث ليلة واستواؤه واجتماعه

 )املسري وزاد القرطيب،(. اجلمع هو الذي الوسق
 .استدار: قتادة وقال. واجتمع امتأل أي اتسق: البصري احلسن ويقول 
 ) والطربي كثري، ابن. (جمتِمع أي: متسق فالٍن أمر: ويقال 

 وكذا. واستوى اجتمع إذا.. �اتسق إذا�: عباس ابن قال: كثري ابن يف وورد
 إذا: زيد وابن والضحاك صاحل وأبو ومسروق جبري بن وسعيد وجماهد عكرمة قال

قسالبصري احلسن عن وروي. امتأل وإذا اجتمع إذا: احلسن وقال. استوى إذا ات 
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 ومعىن. استدار: قتادة وقال. ضوؤه واكتمل امتأل أي �اتسق ِإذَا والْقَمِر�: أيضا
 )كثري ابن. (وأبدر نوره تكاملَ إذا أنه: كالمه

). املعاين روح (بدرا وصار نوره اجتمع: اتسق: فسريهت يف اآللوسي ويقول
: عباس ابن وقال. عشر أربعة ليلةَ واستوى اجتمع: اتسق: الكشاف صاحب وقال
 )القدير فتح. (عشر ثالثة ليلة قال: وعنه. استوى: اتسق

: اإلسالم على تأيت ثالث مراحل عن الثالث اآليات هذه حتدثت لقد: التفسري
 ما صدق على كشهادة الشفق حالة أمامكم نقدم أننا هو هنا تعاىل اهللا لقا ما فأولُ
 والذي الشمس، مغيب يلي الذي الوقت ذلك هو سابقًا بينت كما والشفق. نقول
 تعاىل فقوله وعليه اجلمع، فمعناه الوسق وأما وحمرة، ضوء األفق يف فيه يكون
 كل نفسه يف يستجمع حني الليلَ كشهادٍة كمأمام نقدم: يعين �وسق وما واللَّيِل�

 . كامال ليال جتعله اليت والكيفيات الصفات
 حني القمر كشهادٍة أمامكم نقدم أي.. �اتسق ِإذَا والْقَمِر� تعاىل اهللا يقول مث

 ما كلَّ نفسه يف جيمع الليل أن فكما عشرة؛ الرابعة أو عشرة الثالثة الليلةَ استوائه
. طاقاته كلّ نفسه يف عندئذ القمر سيجمع كذلك وغريمها، وهدوء ظالم نِم جيمعه

 عشرة الرابعة الليلة يف وهو أَوِجه يف ويكون طاقاته كل جيمع القمر أن واملعروف
 . الشهر من

 تدرجييا، القمر اكتمال مراحل إىل إشارةٌ اآليات هذه :املفسرين بعض قال لقد
 .بالتدريج هكذا تزدهر أيضا مماأل أن بذلك تعاىل اهللا بين حيث

 .� النيب زمن يف اإلسالم ازدهار عن تتحدث اآليات هذه إن البعض قال وقد
 ظلمة اشتداد عند جاء قد � النيب ألن بداهةً، مرفوضةٌ الفكرة هذه ولكن 

 تتحدث بينما مشسا، � النيب مسى قد تعاىل اهللا إن مث عندئذ؟ كان شفق فأي الليل،
 كان ومىت. آخر ِجرم من نوره يستمد القمر أن واملعروف القمر، نع اآلية هذه
 هذا أن فاحلق. مشسا � كان بل كال، بعد؟ فيما بدرا يصبح حىت قمرا � النيب
 .التدبر قلة إىل راجع املعىن
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 أنه وغريمها واملطففني التكوير سور يف قبل من أخرب قد تعاىل اهللا أن الواقع
 بينت كما - فيها فأنبأ السورة هذه أما كله، بالعامل الكفر فيه حييط زمان سيأيت

 تتحدث السورة هذه أن شك ال. الكفر ازدهار ال اإلسالم ازدهار عن - قبل من
 السابقة، السور يف األساس املوضوع هو الكفر كان ولكن أيضا، الكفر عن

 ساألسا فموضوعها السورة هذه أما. ضمنيا اإلسالم ازدهار عن تتحدث وكانت
 وأَِذنت� تعاىل قوله من استدللنا أن سبق كما ضمنيا الكفر عن وتتحدث اإلسالم

: تلقائي سؤال نشأ ثانيةً اإلسالم ازدهار عن هنا اهللا حتدث فلما. �وحقَّت ِلربها
 التغريات تلك كل عن هنا تعاىل اهللا أخرب ولذلك االحنطاط؟ إىل اإلسالم يؤول مىت
 مسى قد تعاىل اهللا أن معروف. � الرسول بعد املسلمني يف ستحدث كانت اليت
 غروب عند الشفق من حالة ووجود ،)٤٧:األحزاب (�امنري اجارِس� � النيب

 أي.. �ِبالشفَِق أُقِْسم فَال� بقوله هنا اهللا أشار قد ذلك وإىل طبيعي، أمر الشمس
. األنظار عن � الكرمي النيب ورن فيه خيتفي الذي الزمن ذلك كشهادٍة أمامكم أقدم

 احلقيقة يف موجودة تكون الشمس أن هي هنا الشفق كلمة ورود يف واحلكمة
الشفق، وقت الليل ووقت ا، القمر طلوع ووقتعن خافية تكون ولكنها أيض 
 كان اإلسالم احنطاط إىل السابقة اآليات يف تعاىل اهللا أشار فعندما. الناس أنظار
 تعود لن � اهللا رسول حممد نبوة لعلّ: تساؤل البعض ذهن يف ينشأ أن ميكن

 غري تصبح لن � نبوته أن وبين التساؤل هذا على اهللا فرد الوقت؟ ذلك يف صاحلةً
 ال الشمس أن ومعلوم والليل، الشفق زمن الزمن ذلك سيكون بل عندها، صاحلة
. منها ينتفعون ال لناسا أن إال موجودة، تكون بل والليل، الشفق وقت تنمحي
 بسبب االحنطاط إىل يؤول لن اإلسالم أن الكلمات ذه بين قد تعاىل اهللا أن فاحلق
 األمة احنطاط أن ذلك. املسلمني احنطاط بسبب وإمنا احملمدية، القدسية القوة ضعف

 تعاىل اهللا فكأن. يفسد مل الذي زعيمها عن إعراضها أو زعيمها، فساد: سببان له
 يف فساد نتيجة يكون لن هذا ولكن اإلسالم، احنطاط عن أخربناكم قد: هنا يقول
 من فيحرمون عنه، يبتعدون الذين املسلمني فساد سببه وإمنا ،� اهللا رسول حممد

 نتيجة ليسا اللذين والليل الشفق كمثل أمته احنطاط فمثل منه، اهلداية نور اكتساب
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 .الشمس نع األرض اختفاء نتيجة بل الشمس، امنحاء
 إذ الشمس، حول األرض دوران وهو آخر، أمر إىل لطيفة إشارة هنا أشري وقد 

 املعىن يكون إذ املثال، هذا يستقم مل األرض حول الدائرة هي الشمس اعتِبرت لو
 تعاىل اهللا أن مع أمته، عن معرضا هرب الذي هو اهللا رسول حممدا أن احلالة هذه يف

 هذا أن فاحلق. عنه وأعرضوا هربوا الذين هم املسلمون اوإمن يهرب، مل � أنه خيرب
 .وحول الشمس نفسها حول تدور اليت هي األرض أن اعتربنا اذا يستقيم إمنا املثال

: التايل احلديث يف � الرسول إليه أشار زمن يف هذه الشفق فترة بدأت وقد
"كُمريِني، خقَر ثُم الَِّذين ،مهلُوني الَّ ثُمِذين ،مهلُونم بعدهم يكون مث يونَ قَوونخي 

 ِفيِهم ويظْهر يفُونَ، وال وينِذرونَ يستشهدونَ، وال ويشهدونَ يؤتمنونَ، وال
نمستكون بعدي قرون ثالثة أن أي.. )�فضائل أصحاب النيب : البخاري." (الس 
 مشس قرون هي املباركة األوىل الثالثة القرون وهذه .املفاسد تنتشر مث خٍري، قرونَ
 الذي الزمن ذلك الشفق، زمن وبدأ احملمدية، الشمس حجبت وبعدها ،� النيب
 فيه مجع الذي الليل فترة بدأت مث فيه، خمتلطين يزاالن ال والظالم النور كان

 . أنواعها بكل الظلمات
 بل عادةً، قصرية ِجد تكون لشفقا فترة أن وهو بالذكر، جدير آخر أمر وهناك

 منفصالً الشفق اهللا ذكر فلماذا طويالً؛ الليل يكون بينما نفسه، الليل من جزًءا تعترب
 قد تعاىل اهللا أن وهي خصوصية، ذات اإلسالم يف الشفق فترة أن اجلواب ترى؟ يا

 هكذاو قصريا، ليِلهم وزمن طويالً شفقهم زمن يكون أن � اهللا رسول ألمة قدر
 حصل ما وهذا. منفصلة مستقلّة مسة ذات اإلسالم يف الشفق فترة فقد كانت

 عملَ عملوا قوم عصر كل يف املسلمني بني كان حيث ،� النيب عهد بعد بالفعل
 املظلمة الليايل فترة أن احلقيقة. الدنيا عن خيتفي � الرسول نور يدعوا ومل الشفِق،

 لو بل عشر، والثاين عشر احلادي اهلجريني القرنني يف إال تكن مل اإلسالم تاريخ يف
 . الشفق من شيئا أيضا فيهما لوجدنا النظر أمعنا
 من تبني لقد. مجع وما بالليل نقِسم أي.. �وسق وما واللَّيِل� تعاىل اهللا يقول مث

 نور أن إىل إشارة وهذه الوسق، إىل سيستمر اإلسالم يف الشفق هذا أن بوضوح هنا
 إشارة فيه أن كما. نوره عن سيعِرضون أنفسهم املسلمون بل ينطفئ، لن � النيب
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 جيعله ما كل نفسه يف يستجمع حيث مرِعبا الظالم شديد يكون الليل ذلك أن إىل
 فيه وخترج والقتل، الطرق وقطع السرقة حاالت فيه تقع حيث الظالم، كامل

 تعاىل اهللا بني فقد إذن،. شيء أي رىي ال حبيث الظالم ويشتد والعقارب الثعابني
 ما كل عندها وسيجتمع شديدة، تكون الفتنة تلك أن �وسق وما واللَّيِل� بقوله
 .  مرعباالظلمة كاملَ هاليلَ جيعل

 �اتسق ِإذَا والْقَمِر � وسق وما واللَّيِل � ِبالشفَِق أُقِْسم فَال� تعاىل فقوله
 يتم الرقي أن إىل إشارة أنه املفسرين قولُ -تلقائيا- به يبطل حبيث همراد يف واضح

 الذي القمر مث الظالم، الشديد الليل مث الشفق، أوالً تعاىل اهللا ذكر فقد. بالتدريج
 املادي العامل يف جتتمع ال الثالثة األمور وهذه. منازله يف السري بعد بدرا سيصبح

 شديدة ليلة بعد البدر يطلع وال حتما، الظالم ديدش ليل الشفق بعد يأيت فال أبدا،
 تعاىل قوله يف إليها املشار احلالة بعد يطلع بدر أي خيربين مفسر من فهل. الظالم
 أن فثبت. البدر طلوع مث أوالً، الليل ظلمة هنا اهللا ذكر حيث ؟�وسق وما واللَّيِل�

 أي تذكر وال املادي، العامل يف يجيالتدر الرقي قاعدة عن تتحدث ال اآليات هذه
 اإلسالم احنطاط مراحل شىت عن تنبئ حيث روحانيا أمرا تذكر وإمنا مادي، قانون
 الليايل بني والفرق روحاين، ليل املقصود بل ماديا، ليال هنا الليل فليس. ورقيه
 كونت بل البدر، طلوع قبل مظلمة تكون ال املادية الليايل أن والروحانية املادية

 ال البدر طلوع تسبقان اللتني عشرة والثالثة عشرة الثانية الليلتني إن حيث مضيئة،
 والعشرين والتاسعة والعشرين الثامنة الليلتني يف الظلمة تشتد بل مظلمتني، تكونان

 تكون أن بعد البدر يطلع حيث الروحاين، العامل يف العكس حيدث بينما. الشهر من
 قوله بإيراد نبه قد تعاىل اهللا فإن إذًا. كله بالعامل أحاطت قد الظالم شديدة ليلةٌ
 عن ليس هنا احلديث أن إىل �وسق وما واللَّيِل� قوله بعد �اتسق ِإذَا والْقَمِر�

 ذكر فال. الروحاين والبدر الروحاين والليل الروحاين الشفق عن بل املادي، العامل
 ِإذَا والْقَمِر� تعاىل اهللا يقول. املادي العامل يف التدرجيي الرقي عن قانون ألي هنا

قسم أننا أي.. �اتكشهادٍة نقد ا يصري حني القمرعن واضحة نبوءة وهذه. بدر 
 املسيح لبعثة ِذكْر ال أنه القولَ العظيم الظلم من إن حبيث � املوعود املسيح بعثة
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 اإلسالم، على تأيت أدوار ثالثة هنا تعاىل اهللا ذكر لقد. الكرمي القرآن يف املوعود
 قصرية فترة تليها مث طويلة، وتكون � الرسول بعد تأيتاليت  الشفق فترة عن فأخرب

 كل فيها جتتمع حبيث الظالم شديدة تكون قصرها رغم ولكنها الظلمة، من
 الرسول من نورهم استمدوا رجال ِمن قمر يتحول فجأةً وبعدها الدنيا، ظلمات
 البدر شأن من ألن متاما، ظلمتها يبدد حبيث الليلة ذه فيحيط كامل، بدر إىل �

 يف نوره سينشر أيضا الكامل الروحاين البدر فهذا. كليةً الظالم يبدد أن الكامل
 .الزمان بعد من � الرسول وبني بينهم يوجد مبا الناس يشعر لن حبيث العامل
 كانت اليت املستقبلية لتغرياِتا ومتكامالً واضحا رمسا لنا ترسم اآليات فهذه إذًا 

 .الزمان آخر إىل � الرسول زمن من بدًءا، اإلسالم على ستؤثر
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 :الكلمات شرح
 )األقرب. (احلالُ اجلماعةُ؛ الناس؛ الزمان؛ من القرنُ :الطَبق: طَبٍق عن طَبقًا

 .املطابقة: الطبق :املفردات يف وورد 
. أخرى إىل مرحلة من ستمرون أنكم نقِسم إنا: قائل ِمن عز يقول: التفسري

 اثنني �طَبٍق عن طَبقًا لَتركَبن� قوله يف استعمل قد تعاىل اهللا أن هنا املالحظ ومن
 ديدالش التأكيد هلذاالداعي  ما: وأتساءل املشددة؛ والنون الالم: التوكيد أدوات من
 هذه صياغة أن احلق املستقبل؟ عن هامة نبوءة أيةَ تتضمن ال اآليات هذه كانت إذا

 يف تقعس أحداث عن تنبئ إمنا ،� الرسول بزمن هلا عالقة ال أن تبني اآلية
 وال الظلمة، شديدة لليلة وال ،� الرسول عهد يف للشفق جمال ال إذ املستقبل؛

 . قطعا باملستقبل تتعلق اتاآلي هذه أن فثبت. سيتسق الذي للقمر
 أي.. أزورك قليل عن: كقولك البعدية، منها كثرية، معاين) عن (حرف ويفيد

 �طَبٍق عن طَبقًا لَتركَبن� تعاىل قوله يف) عن (حرف ورد وقد أزورك، قليل بعد
 أن تالكلما شرح يف مر وقد. طبق بعد طبقًا لتركبن: واملراد البعدية، مبعىن أيضا
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٤٥٩

 أُقِسم: يقول تعاىل اهللا فكأن هنا؛ ينطبق وكالمها واجلماعة، احلال: الطبق معاين من
 لتركنب: املعىن أو. حالة بعد حالةً  املذكوة آنفًاعاألرب احلاالت ذه ستمرون أنكم
 . مجاعة بعد مجاعةً هنا املذكورة اجلماعات حباالت ستمرون أي مجاعة، بعد مجاعةً

 ظلّت فقد. رائع بشكل األنباء هذه كل حقق قد تعاىل اهللا نأ نرى وبالفعل
 اليت الشفق فترة بعدها جاء مث قرون، ثالثة العامل تضيء املنرية احملمدية الشمس
 اجليالين، القادر عبد السيد كأمثال كبار صلحاء فيها وجد حيث طويال، امتدت
 � النيب نور على فَظواحا قد الذين عريب، بن الدين وحميي اجلشيت، الدين ومعني

 أحد بوسع ليس ولكن أيضا، الفترة تلك يف خميما كان الليل أن شك ال. وتعاليمه
 يف وبعدها. الشفق محرة هناكمل تزلْ من  إذ الشمس عندها؛ وجود ينكر أن

 وخميفة، شديدة وكانت الظلمة سادت عشر والثالث عشر الثاين اهلجريني القرنني
 يف مجعت املظلمة الليلة تلك أن أي.. �وسق وما واللَّيِل� دمشه العامل رأى حبيث
 دمار فترةَ الفترة تلك كانت. ومصائب وآفات باليا من جتمعه أن ميكن ما نفسها

 حتول الليالء الليلة تلك بعد مث. اخلالية األزمنة يف له مثيل ال واملسلمني لإلسالم
 نور ينشر وبدأ ،�اتسق ِإذَا والْقَمِر�تعاىل قوله حبسب كامل بدر إىل قمر فجأة

 .أمجع العامل يف � اهللا رسول
 بل فحسب، مضمونا تتحقق مل أا جتدون فسوف النبوءة، هذه يف فكِّروا

 استواءه يعين القمر اتساق أن الكلمات شرح لدى بينا أن سبق لقد. أيضا شكالً
 جليا، األمر هذا حتقق وقد الشهر؛ من عشرة السادسة إىل عشرة الثالثة الليلة من

 يف دعواه وأعلن اهلجري، عشر الثالث القرن يف � املوعود املسيح ولد حيث
 القرن آخر حىت أي قرون، لثالثة ممتد عهده أن � أنبأ مث عشر، الرابع القرن

 : � قال فقد. اهلجري عشر السادس
 أو رأوه الذين هفي يوجد الذي الزمن إىل ممتد � املوعود املسيح عهد إن"
 إن باختصار،. بتعاليمه عاملني وظلوا.. هؤالء رأوا الذين أو رأوه، من رأوا الذين
 اخلزائن القلوب، ترياق." (النبوة منهاج إىل نظرا ضرورية الثالثة القرون مدة

 : � قال وكذلك). احلاشية ٤٧٨ ص ١٥ جملد الروحانية
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٤٦٠

 الشديدان والقنوط اليأس ويستويل إال اليوم هذا من الثالث القرن ينقضي لن"
 هذه فريفضون مسيحيا، أو مسلما كان سواء عيسى، نزول ينتظر من كل على

 لزرع إال جئت ما. واحد وسيد واحد دين العامل يف وسيكون الباطلة؛ العقيدة
 أحد يقدر ولن وتزدهر، تنمو سوف واآلن بيدي، البذْرة هذه زرعت وقد البذْرة،

 )٦٧ ص ٢٠ جملد الروحانية اخلزائن الشهادتني، تذكرة". (طريقها عرقلي أن على
 :معارضيه مصري عن � وقال 

 يوم، بعد يوما أن يتناقصوا اجلماعة هذه خارج سيظلون للذين املقدر نِم "
 فإما ؛ستظل يف تناقص مستمر اجلماعة هذه إىل تنضم مل اليت اإلسالمية الفرق وكل

 حيث اليهود، مع حصل كما فشيئا شيئا ينقرضون أو ماعةاجل هذه إىل ينضموا أن
 معارضي مصري يكون هكذا. العدد قليلي أصبحوا حىت فشيئا شيئا ينقصون ظلوا
. مذهبهم وقوة بعددهم اجلميع على غالبني فسيصبحون أبناؤها أما. اجلماعة هذه

 )٩٥ ص ٢١ الد الروحانية اخلزائن اخلامس، اجلزء أمحدية، براهني(
 إىل ويصل اهلجري عشر الثالث القرن من يبدأ � املوعود املسيح فعهد ذن،إ
 يعين القمر اتساق بأن املعاجم أهل يقوله ما وهذا. عشر السادس القرن اية

 ملا) البدر (كلمة هنا وضعت لو. عشرة السادسة إىل عشرة الثالثة الليلة من استواءه
 زمن إىل تشري إذ ،�اتسق ِإذَا والْقَمِر� تعاىل بقوله اتسع كما هكذا املوضوع اتسع

 الرابع القرن يف ويظهر عشر، الثالث القرن يف سيولد أنه أي.. � املوعود املسيح
 .اهلجري عشر السادس القرن آخر حىت رادطّبا يزداد تأثريه وسيظل عشر،
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 أن هلم جيوز كان ؟ لكم ال تؤمنونما: الزمن ذلك ألهل سيقال أي: التفسري

 البدر ظهور نر مل حنن: يقولوا أن بوسعهم وكان القمر، يتسق مىت نعرف ال يقولوا
 يدركوا أن بوسعهم فكان والليل، الشفق فترتي رأوا قد داموا ما ولكنهم الكامل،

 والْقَمِر� تعاىل قوله يف الواردة النبوءة فيه تتحقق زمن يأيت أن اآلن بد ال أنه بذلك
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٤٦١

 لن اإلسالم أن فيظنون الليل، نتيجة قلوم من متكن قد اليأس ولكن. �اتسق ِإذَا
 أن يفهموا مل ذلك ومع أيضا، الليل مث الشفق رأوا قد باهلم فما. أبدا اآلن يزدهر
 أن يؤمنون ال أم يعين �يؤِمنونَ ال� تعاىل فقوله. مقدر أيضا الكامل البدر طلوع

 . ظلماا ويبدد الليالء الليلة هذه على يغطّي سوف الكامل بدرال
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 :الكلمات شرح
 أطاعتها: للرياح السفينةُ وسجدت. وانحىن خضع: يسجد سجد: يسجدون ال

األقرب. (مبيلها ومالت ( 
 يطيعون، ال أم أوهلما: مفهومان �سجدونَي ال� تعاىل لقوله: التفسري

. أخرى مرة زمنهم يف القرآن نزول على الشكر سجدةيسجدون  ال أم وثانيهما
 القرآنفيه  يبقى لن زمان الناس على سيأيت أنه نبوءة تتضمن اآلية هذه أن احلقيقة

 البدر، لةزـمبن يكون شخص الدنيا إىل به فيعود الثريا، إىل يرتفع بل األرض، يف
. من جديد أحكامه وتجدد مرة أخرى به ويعمل ثانية، األرض على القرآن فيقرأ
 ساجدين له خيروا أن املفروض وكان تعاىل، اهللا من كبري وفضل عظيمة نعمة وهذه
 ضاع قد كان الذي الروحاين كنـزهم وأنّ كتام إليهم رجع قد أنه على شكرا

 باامهم للجميل ناكرين أصبحوا ولكنهم ثانية، بيوم إىل أعاده قد طويلة مدة منذ
 .القرآن حيرف بأنه اإلنسان هذا
 الكرمي، القرآن عليهم سيعرض كالبدر يكون الذي اإلنسان هذا أن املعىن أو 

 القرآن يطيعوا أن من بدالً األسالف وأقوال احلديث أمامه سيعرضون ولكنهم
 . فيه ما يقبلوا ولن الكرمي،

 وقد ،"الدين نظام ميان "وهو مجاعتنا من اإلخوة ألحد شهرية قصة هناك
 آية مبئة جئتك لو: وقال � املوعود املسيح إىل جاء بيعته فقَبلَ. مرارا حكيتها
: � املوعود املسيح له فقال حبياته؟ تؤمن فهل ،� املسيح حياة على قرآنية
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٤٦٢

 سآتيك: قال. املسيح ةحبيا أؤمن ولسوف واحدة، بآية ائتين! آية مئة من دعك
 إىل رأسا وذهب مسرورا، فِرحا � عنده من خرج مث. األقل على آيات بعشر

 وكان. اآليات هذه القرآن من له يخرج لكي البطالوي حسني حممد املولوي
 	 الدين نور املولوي حضرة وكان الهور، مدينة يف عندها البطالوي املولوي
" جامون "والية من هنالك حضر قد أيضا � املوعود للمسيح األول اخلليفة
 املسيح وفاة بشأن بينهما للمناظرة شروطًا يضعان االثنان وكان إجازة، لقضاء
 القضية هذه فصل جيب: للبطالوي يقول 	 األول اخلليفة وكان. حياته أو �
 على فيها الفصل يتمأن  على مصرا البطالوي كان بينما الكرمي، القرآن ضوء على
 األول اخلليفة رِضي طويل نقاش وبعد. معا الشريف واحلديث الكرمي لقرآنا ضوء
	 البطالوي عادة من وكان. األمر ملناقشة القرآن إىل البخاري صحيح بضم 

فلما واملباهاة، الفخر ِضيذا األول اخلليفة ر من نفسه البطالوي يتمالك مل الشرط 
 الدين نور املولوي حاصر قد بأنه يتباهى وأخذ مسجد يف فجلس الفرح، شدة

 نظام ميان "إليه وصل حىت ذلك يف هو وفيما. كذا بقول وصرعه كذا، بدليل
 املريزا، حضرة عند من جئت لقد املناظرات؛ هذه دع الشيخ، أيها: وقال" الدين
 � املسيح حياة على الكرمي القرآن من آيات بعشر جئته لو أين أقنعته وقد

 فقط قرآنية آيات عشر بسرعٍة يل تكتب أن فأرجوك قيدته؛ع عن يتوب فسوف
 اهلزمية بإحلاق يتباهى كان الذي البطالوي أيدي يف فسِقطَ. عليه أعرضها لكي

 يف تتدخل أن لك قال جمنون جاهل أي: شديد انفعال يف فقال الدين، نور باملولوي
 مبناقشة الدين نور ياملولو إقناع من متكنت متتاليني شهرين حماولة فبعد األمر؟

 وكان أخرى؟ مرة القرآن إىل القضية حولت وأنت احلديث، ضوء على املوضوع
 اإلسالم حيب كان الذي" الدين نظام ميان "مساعه يتحمل مل حبيث سيئًا هذا قوله

 كان إذا: له قال مث الوقت، بعض دهشة يف البطالوي وجه إىل ينظر فظلّ جدا،
 املوعود املسيح إىل وجاء عنده من خرج مث. الكرمي القرآن مع فأنا هكذا، األمر
 ) ١٤٥-١٤٣ ص الثالث الد للعرفاين) أردو (أمحد حيات. (يده على وبايع �

 الكامل كالبدر يكون الذي اإلنسان ذلك أن اآلية هذه معاين فمن إذن،
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٤٦٣

 ديثاألحا إىل يأخذوه أن سيحاولون ولكنهم الكرمي، القرآنَ الناس على سيعرض
 .الناس وأقوال الضعيفة
 ذلك يف السماء إىل سيصعد القرآن أن -قلت كما- اآلية هذه معاين ومن
 على اهللا يشكروا لن القوم ولكن. ثانية األرض إىل بدري إنسان به فيعود العصر،

 هذه ورِحمهم الكبري، اإلنعام هذا عليهم وأنعم العظيمة، النعمة هذه هلم رد قد أنه
 شفا على وهم الدمار من أُمتهم وأنقذ اهلالك، من دينهم محى إذ اسعة،الو الرمحة
 .منه حفرة
 �اتسق ِإذَا والْقَمِر� تعاىل قوله بني رابط أي يبقى فال املعىن ذا نأخذ مل إذا
 نثبت أن نستطيع أننا غري. �يسجدونَ ال نُالْقُرآ علَيِهم قُِرئ وِإذَا� تعاىل وقوله

 اإلسالم تعليم أن � النيب فيه أخرب صحيح حديث ضوء على اآليتني بني لصلةا
 أن يوشك: "� قال إذ الثريا، إىل سيصعد اإلميان وأن األخري، الزمن يف سيندثر

". رمسه إال القرآن من يبقى وال امسه، إال اإلسالم من يبقى ال زمان الناس على يأيت
 سترتفع أي.. )31136  احلديث رقم:ز العمالـكن و،العلم كتاب: املشكاة(

 تعاىل اهللا عند ِمن سيبعث وعندها السماء، إىل وعلومه وحقائقه القرآن معارف
 .ومعارفه القرآن علوم وحييي الثريا، من باإلميان فيعود األصل، فارسي رجل

 يذكره الذي املعىن ولكن االنطباق، كل هنا ينطبق نبينه الذي املعىن أن فثبت
 . والقمر والليل الشفق وبني الكرمي القرآن بني صلة أي يبين ال اآلخرون
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 اهللا أمام خيروا لن أم فاملراد إضايف، أمٍر لبيان يأيت) بل (حرف: التفسري

 بل فحسب، ذلك وليس يطيعوه، ولن ثانية، القرآن نـزول على شكرا ساجدين
 ولكنهم القرآن، آيات عليهم سيعرض. طاعته من بدالً املوعود هذا سيكذبون

 . هانقبل لن حنن يقولون
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٤٦٤
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 :الكلمات شرح

 يف جعله: واملتاع الزاد وأوعى. ومجعه حِفظه: والكالم الشيَء أوعى :يوعون
 )األقرب. (فيه ومجعه الِوعاء

 تعاىل اهللا أن فاملراد وجيمعون، حيفظون: �يوعونَ� تعاىل ولهق معاين ِمن :التفسري
م، يف جيمعونه مبا أعلمم عليه تنطوي مبا أعلم تعاىل اهللا أن الثاين واملعىن قلوقلو ..
  .حفظوها اليت الناس أقوال إال فيها يبقى ولن قلوم من سيخرج القرآن أن أي
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 من نصيبا مننحهم أن أردنا لقد. التدبري ذا ننفعهم أن أردنا أننا أي: التفسري

 قابعني ظلوا ولكنهم تعاىل، اهللا إىل التقرب سبل يف السري همعلي لنسهل النور، هذا
 له خيروا أن من وبدالً بركاته، ورافضني اهللا، نور عن معرضني املظلمة، الزوايا يف

 . شديدة آالما أن يقاسوا بد فال بآياته، كذّبوا ته،من على شكرا ساجدين
 

 āωÎ) tÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# öΝ çλ m; í�ô_ r& ç�ö� xî BβθãΨ ôϑ tΒ ∩⊄∉∪ 
 : الكلمات شرح
 )األقرب. (املقطوع: املمنون: ممنون

 أنّ بهكُت يف �إن مفهوم هذه اآلية هو ما أشار إليه املسيح املوعود : التفسري
 يكون الذي إال واليته مبقام وحيظى اهللا قرب أحد ينال أن بعثته بعد املستحيل من
 له بد فال تعاىل اهللا من نيب املستقبل يف بِعثَ ولو. به ويقتدي ويتبعه مجاعته من

 جديد نيب بعثة عند حيصل أنه شك ال. � املوعود املسيح بباب مير أن أيضا
 املوعود املسيح عن عالقته تنقطع لن ولكن األمور، هرظا يف والتبدل التغري بعض
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٤٦٥

 ينقطع لن كذلك القيامة، يوم إىل � حممد نور ينقطع أن احملال من أن فكما. �
 تتحدث اآليات هذه أن شك ال. القيامة يوم إىل � املوعود املسيح مجاعة نور
 املوعود املسيح إن وحيث للنيب، تابعة تكون اجلماعة ولكن املؤمنني، مجاعة عن
 فستعين القيامة، يوم إىل الناس مجيع إىل اهللا بعثه ورسول موعود مسيح هو �
 يصل أن بد فال � رسوله وعند اهللا عند مقربا يكون أن أراد من كل أن اآلية هذه

 نيل اآلن إلنسان ميكن فال ذلك بدون أما ،� املوعود املسيح بواسطة إليهما
 . اهللا بركات
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@
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  البسملةمع  آيةثالث وعشرون وهي ،مكية

إا مكية حيث قال . املوضوع مع السور السابقةمتسلسلة هذه السورة أيضا 
ولكن املستشرقني حاولوا التشكيك يف ذلك؛ . ال خالف يف مكّيتها: املفسرون

 البعثة مما نـزل يف الفترة األوىل من" نولدكه"حيث يعتربها املستشرق األملاين 
وما �أي يف السنتني والنصف األوىل، ولكنه مع ذلك يظن أن قوله تعاىل .. النبوية

مهوا ِمنقَمإىل قوله تعاىل �ن �الْكَِبري زالْفَو وليس .  قد أُضيف إليها فيما بعد�ذَِلك
املراد من قوله هذا أن هذه اآليات قد أضيفت إىل القرآن ِمن قبل شخص آخر، بل 

وحجته أن . نفسه قد أضافها إىل هذه السورة يف الفترة املدنية) �( أن حممدا يعين
هذه اآليات ختتلف أسلوبا مع اآليات املكية، فهي أطول من اآليات األخرى، 

 .وأشبه بالسور املدنية
لقد ورد يف هذه السورة لفظ : فيضيف أمرا آخر قائال" ويري"أما القسيس 

ِإنَّ الَِّذين فَتنوا الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ثُم لَم يتوبوا � تعاىل يف قول اهللا) املؤمنات(
، وهذا اللفظ مل يكن شائعا يف السور �فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحِريِق

أيضا يؤيد املستشرق " ويري"وهكذا فإن . املكية، بل تكرر يف السور املدنية فقط
 .  مدنية١١ حىت اآلية ٨الذي زعم أن آيات هذه السورة بدءا من اآلية " نولدكه"

وفيما يتعلق بقضية كون السورة مكية أو مدنية، فليست بذات بال بالنسبة لنا 
حنن املسلمني، فإننا نؤمن أن آيات القرآن كلها قد نـزلت من عند اهللا تعاىل، 

و يف املدينة؛ فكوا مكية أو مدنية ال وهي صاحلة للعمل، سواء يف مكة نزلت أ
أما منكرو اإلسالم فهم يرون أن آيات القرآن . يغير من األمر كثريا بالنسبة لنا

، فال ينفعهم أيضا البحثُ فيما إذا كانت آيةٌ ما مكيةً )�(كلها من اختالق حممد 
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ن و املستشرق هؤالء يتكلمومع ذلك سأناقش هذا االعتراض، ألبين كيف. أو مدنيةً
 . أحيانا عن اإلسالم بأمور سخيفة ال أساس هلا

هذا خالف العقل يف رأيي، ألن طول بعض اآليات قليالً " نولدكه"إن زعم 
حنن املسلمني نؤمن أن القرآن كله . ليس يف حد ذاته دليالً على نـزوهلا يف املدينة

قرآن كله من تأليف وأصحابه أن ال" نولدكه"تنـزيل من رب العاملني، بينما يرى 
فلو قلنا إن القرآن كله نـزل من عند اهللا، . حممد، وليس مصدره أي جهة أخرى

 فالقول إنه تعاىل كان قادرا على إنـزال آيات طويلة يف املدينة دون مكة محق
أما إذا قلنا إن كل القرآن هو من تأليف حممد، فزعم نولدكه وغِريه أن . وغباء

ى تأليف آيات طويلة يف مكة وقادرا عليها يف املدينة حممدا مل يكن قادرا عل
حلكمٍة ما، فال يعين ذلك أن -عادةً-إذا كانت اآليات املكية قصرية . سخف 

فثبت أن دعواهم هذه باطلة عقالً . مؤلِّفها مل يكن قادرا على إطالتها عند احلاجة
 . كل البطالن

 الذي بىن �املؤمنات�ن لفظ  مث إن دعواهم باطلة على صعيد الواقع أيضا، أل
اعتراضه زاعما أنه مل يِرد إال يف السور املدنية ملوجود يف السور املكية " ويري"عليه 

رب اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِلمن دخلَ بيِتي �: أيضا، حيث قال اهللا على لسان نوح
ال تاِت وِمنؤالْمو ِمِننيؤِللْما وِمنؤاماربِإال ت فقد ورد يف ). ٢٩:نوح(�ِزِد الظَّاِلِمني

، كما أا طويلة أيضا، مث ليس هناك ِمن خالف يف �املؤمنات�هذه اآلية لفظ 
: وقال الزبري. إا مكية": فتح البيان"فيقول صاحب . كون سورة نوح مكيةً

 -" ولدكهن"حىت إن . مكية باالتفاق": روح املعاين"وقال صاحب . نـزلت مبكة
 فهو نفسه يقول عن -الذي اعترب بعض آيات سورة الربوج مكية بسبب طوهلا 

 -" ويري"وأما . إا مما نـزل يف السنوات اخلمس األوىل من البعثة: سورة نوح
 فهو اآلخر -الذي يعترب بعض آيات سورة الربوج مدنية لورود لفظ املؤمنات فيها 

فثبت بشهادة . سنة السابعة للبعثة النبويةيعترف أن سورة نوح قد نـزلت يف ال
نولدكه وويري نفسيهما أن لفظ املؤمنات قد ورد يف السور املكية أيضا، وأن 

فثبت أن استدالهلم عن كون سورة الربوج . بعض آيات السور املكية طويلة أيضا
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مدنية إمنا كان جمرد ختمني مفترى، وحيث إن املرء ينسى ما قاله على سبيل 
 . تخريص والتخمني، فنجد هؤالء املستشرقني يأتون باستنتاجات متناقضةال

الواقع أن ما يقدمه املستشرقون األوروبيون كدليل على طعنهم يف القرآن الكرمي 
أفواه إمنا هو جمرد ظن وختمني، ولكن املثقفني اهلنود عندما يسمعون شيئا من 

رباين، مع أن التدبر يف أقواهلم  قداسة من الوحي الاملستشرقني يظنون أنه أكثر
 . يكشف أا ليست أكثر من ختريص وافتراء

 
ijk ∩⊇∪ 
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 :شرح الكلمات

ويقال . مجع برج، وهو الركْن واِحلصن والقَصر، وواحد بروِج السماء: الربوج
جره بعين ها حمِدقًا بالسواد كله ال يغيب من سوادها شيء، فهي : ابِرجتكان بياض

رأيت برجا يف برج، األول مجع برجاَء والثاين مبعىن : برجاء، ومجعها برج، ومنه
وهذا . أي رأيت يف قصٍر نسوةً بياض عيون حمدق بالسواد).. األقرب(القصر 

 ومعناه الركن واحلصن والقصر، ويستخدم يعين أن الربج يستعمل مفردا أيضا،
 . مجعا مفرده برجاُء مبعىن النسوة اليت عيوا كما وصف أعاله

 . نقدم كشهادٍة السماَء اليت فيها بروج: يقول اهللا تعاىل: التفسري
. هي الربوج املعروفة يف علم الفَلك واهليئة: ما هي هذه الربوج؟ قال املفسرون

عشر برجا للنجوم، وأمساؤها احلمل والثور واجلوزاء والسرطان هناك اثنا : يقولون
وقال بعضهم . واألسد والعذراء وامليزان والعقرب والقوس واجلدي والدلو واحلوت

إن أجرام النظام الشمسي السبعة تدور يف هذه الربوج االثين عشر اخلاصة ا، فاحلمل 
اء والعذراء لعطارد، والسرطان للقمر، والعقرب للمريخ، والثور وامليزان للزهرة، واجلوز

 . واألسد للشمس، والقوس واحلوت للمشتري، واجلدي والدلو لزحل
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 سئل ما هي الربوج؟ فقال �وروى ابن مردويه عن جابر بن عبد اهللا أن النيب 
 )روح املعاين. ( الكواكب�

وحصن باختصار، يطلق البرج لغةً على ما يقيم فيه امللوك واألمراء من قصر 
وغريمها، ويطلق يف اصطالح علماء الفَلك على النجوم، أو على مدارات 

فعلماء الفلك القدماء متفقون على أن عدد الربوج اثنا عشر، وعليه . الكواكب
 الربوج أننا نقدم كشهادٍة السماَء ذات:  يعين�والسماِء ذَاِت الْبروِج�فقوله تعاىل 

 .واكباالثين عشر اليت هي مدار الك
فلو فسرنا الربوج مبعىن اثين . إننا نقدم كشهادٍة اليوم املوعود:  مث قال اهللا تعاىل

وكأن اهللا تعاىل يستشهد ذه . عشر مقاما، فيصبح اليوم املوعود املقام الثالث عشر
وعندما نربط هاتني اآليتني بقوله . املقامات واليوم املوعود، اليت عددها ثالثة عشر

، تنسجم السورتان يف �والْقَمِر ِإذَا اتسق�: وارد يف السورة املاضيةتعاىل ال
نقدم كشهادٍة القمر : موضوعهما كل االنسجام؛ حيث قال اهللا يف السورة السابقة

نقدم كشهادٍة االثين عشر : حني يدخل يف ليلته الثالثة عشرة، بينما قال تعاىل هنا
 عشر قرنا، وهكذا ثبتت عالقة وطيدة بني هذه برجا واليوم املوعود، أي ثالثة

فاحلق أن اهللا تعاىل قد أعاد هنا نفس املوضوع املذكور يف . السورة مع اليت قبلها
لقد . السورة السابقة ولكن بشكل آخر، وجعله دليال على صدق ما قال هنالك

 أن من الصعب جدا ، والظاهر� يؤِمنونَفَما لَهم الَ�قال تعاىل يف السورة السابقة 
أن يؤمن الناس بالشيء وهو يف بداياته، ولذلك قد قال اهللا تعاىل يف بداية هذه 

أي .. السورة إننا نقدم كشهادٍة تلك املقاماِت االثين عشر اليت هي مقامات النجوم
 يف االثين عشر قرنا، لتجديد �نقدم كشهادٍة اددين الذين ظهروا بعد النيب 

ما دمنا سنبعث اددين إلزالة ما : فكأنه تعاىل يقول. يئته تعاىلالدين حبسب مش
سيقع باملسلمني من اختالفات بسيطة وما سيحلّ باإلسالم من مصاعب عابرة، 

 فكيف ميكن أن حتلّ باإلسالم مصيبة كبرية وال نعمل شيئًا إلزالتها؟
على املعارضني الذين قيل  قد جاء ردا �والسماِء ذَاِت الْبروِج�إذًا فقوله تعاىل 

، حيث قدم اهللا تعاىل هلم شهادةَ السماء وبروجها �فَما لَهم ال يؤِمنونَ�: فيهم
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٤٧١

ما دمنا نبعث اددين : كأنه تعاىل يقول.. االثين عشر اليت هي مدارات النجوم
ة عشرة، فلماذا يئستم يف املرة الثالث.. جمددا تلو جمدد الثين عشر قرنا هلداية الناس

فظننتم أن اهللا لن يبعث اآلن أحدا هلداية الناس؟ عندكم شهادة بأن اهللا تعاىل قد 
أقام عند القرن األول أناسا لتجديد دينه، مث مل يزلْ يقيمهم قرنا بعد قرن ملدة اثين 

 ا، وهكذا أثبتا له ١٢عشر قرنمرة أنه سيظل يقيم لنصرة دينه وتأييده عباد 
فالعجيب .  يف الدنيا�ورين من عنده، لينشروا تعاليم املصطفى مؤيدين ومنص

 ددين الذين مل يكونوا موعودين من عند اهللا تعاىل، ولكنقتم هؤالء اأنكم قد صد
ذلك أن اهللا قد أخرب ! الثالث عشر الذي كان موعودا من اهللا تعاىل قد أنكرمت بعثته

إن اهللا يبعث هلذه : "� حيث قال النيب عن بعثة هؤالء األولني بكلماٍت غري حمددة،
أبو داود، كتاب املالحم، باب ما (." األمة على رأس كل مئة سنة من جيدد هلا أمر دينها

، ومع ذلك صدقتموهم، بينما أنكرمت هذا الثالث عشر الذي قد )يذكر يف قرن املئة
يات صدقه  يف نبوءاته امسا حمددا وذكر أعماله وعالماته وآ�أعطاه الرسول 

وليس هذا فحسب، بل لقد ساءت حالة ! وموعده وعصره بكلمات صرحية
ال حاجة لنا ألي : �املسيح املوعود املسلمني أم أخذوا يقولون بعد بعثة 

ملاذا خطرت : ومن أجل ذلك يقول اهللا تعاىل هنا. مصلح لرقي اإلسالم واملسلمني
 كنتم تؤمنون الثين عشر قرنا أن هذه الفكرة ببالكم بعد مرور اثين عشر قرنا؟ لقد

إحياء اإلسالم حباجة إىل اددين، وأن ازدهار اإلسالم وغلبته حباجة إىل مبعوث 
رباين، وعندما جاء القرن الثالث عشر وأرسلنا هذا املوعود أنكرمتوه، بل قلتم ال 

أي ماذا .. � يؤِمنونَفَما لَهم الَ�: ولذلك يقول اهللا تعاىل! حاجة لنا ألي مصلح
م؟ فرفضتم اإلميان مبوعودنا الذي سبق أن أنبأنا عن أخباره مفصالً، والذي هلحصل 

أوصاكم نبينا باإلميان به خاصة، وحتدث كثريا عن مسو شأنه وعلو درجته، بل قلتم 
إننا نلفت ! إن من اخلطأ الزعم أن رقي اإلسالم حباجة إىل بعثة رجال من عند اهللا

 عشر برجا لرقي اإلسالم، لتفكروا وتروا كيف نصر اُهللا اإلسالم أنظاركم إىل اثين
مث ملا جاء القرن الثالث . يف كل موطن وأفشل هجمات الكفر بإقامة عباد ربانيني

 . عشر أرسلنا عبدنا املوعود الذي ما زلنا خنرب عنه



 �����א�وج�����������������������������������������������������������������������������
	��א����א�

 

٤٧٢

ثة ِمن قدرة اهللا تعاىل أن مفاهيم هذه اآليات القرآنية قد انكشفت علينا بعد بع
املسيح  قد اشتهر يف مجاعتنا باسم �، إال أن الغريب أنه �املسيح املوعود 

فلو حتدثت مع أي أمحدي، عاملًا . أي املسيح الذي ظهر يف اليوم املوعود ..املوعود
 كذا �املسيح املوعود لقد قال : كان أو جاهالً مثقفًا كان أو أميا جتده يقول

واهللا تعاىل مساه مسيحا ..  كذا وكذا�عود املسيح املووكذا، وإن دليل صدق 
لقد كثرت هذه التسمية بني األمحديني حبيث غاب اسم املهدي بينهم . موعودا

تقريبا، مع أن اسم املهدي أيضا قد كثر يف احلديث، بينما مساه القرآن الكرمي 
 .نيا يف الداملسيح املوعودموعودا، لذلك فقد روج اهللا تعاىل بعجيب حكمته تسمية 

: �ورد يف احلديث عن ابن أيب حامت وابن جرير عن ابن عباس، قال رسول اهللا 
: يوم عرفة، وشاهد: يوم اجلمعة، ومشهود: وشاهد. يوم القيامة: اليوم املوعود

 حممد�القيامة: ، ومشهود فتح القدير، وابن كثري. (يوم( 
مل يكن يوما يوم املوعود هذا احلديث، ولكن احلقيقة أن الحنن ال ننكر صحة 

، إذ كان يوم بدر يوما موعودا حبسب القرآن إذ قد تنبأ عن هذه املعركة بعينه
سلفًا، وكانت غزوة األحزاب يوما موعودا أيضا إذ كانت فيه نبوءة عنها، وكان 

سورة (يوم فتح مكة يوما موعودا إذ كانت يف القرآن نبوءة من اهللا عن هذا الفتح 
فال شك أن اليوم املوعود ). ٢:، وسورة الفتح١٢:ورة األحزاب، وس٤٦:القمر

 نقول إن اليوم املوعود الذي أُريد هنا هو ذلك اليوم اآليت ، ولكناكان أياما كثرية
؛ ولذلك فال يعين اليوم �والسماِء ذَاِت الْبروِج�بعد احلادث املذكور يف قوله تعاىل 

منا يراد به يوم ظهور الشخص املوعود الذي سيظهر املوعود يوم القيامة أو غريه، وإ
ذلك أن اللفظ متعدد املعاين .  بعد ظهور الربوج االثين عشر عشريف القرن الثالث

ال يراد به معىن واحد يف كل موطن، بل إنه يفيد مفاهيم خمتلفة حبسب احملل 
 كان فال شك أن معركة بدر كانت يوما موعودا، وكذلك يوم األحزاب. والسياق

يوما موعودا، وفتح مكة كان يوما موعودا، حنن ال ننكر ذلك، ولكنا نقول إن 
 ال ميكن أن يكون �والسماِء ذَاِت الْبروِج�اليوم املوعود املذكور بعد قوله تعاىل 

وهو نفس املوعود الذي أُخرب عنه يف قوله تعاىل . املسيح املوعودإال يوم بعثة 
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٤٧٣

�ِر ِإذَا اتالْقَموقاملسيح أما إذا مل نفسر اليوم املوعود هنا مبعىن يوم بعثة .  أيضا�س
، فمن ذا الذي جعل بني هذه اآليات واليت قبلها هذا الرابط القوي حبيث املوعود

، �والْقَمِر ِإذَا اتسق� كل ما يتحقق منها؟ فقولُ القرآن املسيح املوعودينطبق على 
 مث قولُ علماء الفَلك أن عدد �والسماِء ذَاِت الْبروِج�مث استشهاده بالربوج بقوله 

 . كل ذلك يدل على أن كل ما حصل إمنا حصل بتصرف رباين.. الربوج اثنا عشر
والواقع أنه قد جاء يف الدنيا آالف .. �وشاِهٍد ومشهوٍد�واآلية التالية تقول 

 نيب مل فهل مثةان شاهدا، بل كل نيب ك.. وآالف ممن كان كل واحد منهم شاهدا
يشهد على وجود البارئ تعاىل باألدلة واملعجزات والبينات؟ ال جرم أن كل نيب قد 

إذًا، فكل نيب شاهد من حيث إنه كان شاهدا حيا على وجود اهللا . شهد على ذلك
كما أن كل نيب كان مشهودا، ألن اهللا تعاىل يشهد على . تعاىل وقدرته وجالله

إذًا فالنيب يكون شاهدا على اهللا . ثته إىل الناس باآليات واملعجزاتصدقه عند بع
تعاىل، كما يكون مشهودا ِمن قبله تعاىل حيث يظهر تعاىل صدقه باآليات 

 صدق على يشهد إذ ،وكذلك يكون اهللا تعاىل شاهدا يف زمن كل نيب. واملعجزات
 وإىل .نبيه خالل من الدنيا يف يعرف إذ أيضا، مشهودا يكون تعاىل اهللا أن كما نبيه،
 مشس، يا قمر، يا" :� املوعود للمسيح اآليت اإلهلام يف أشري قد نفسها احلقيقة هذه
 النور اقتباسك حيث ِمن قمر أنت أي )..٥٠٠ ص التذكرة( "منك وأنا مين أنت
 إذ مشس أنا وكذلك بواسطتك، العامل يف وجودي إشراق حيث من مشس وأنت مين،
 الذي أنت ألنك أيضا قمر وأنا الدنيا، يف مقصدك يف تجنح امل لك ريتنص لوال

  .الدنيا يف عرفتين
 النيب يكون كذلك أخرى، من وقمرا جهة من مشسا يكون تعاىل اهللا أن فكما

 شاهد نيب فكل واملشهود، للشاهد نفسه واحلال أخرى، من وقمرا جهة من مشسا
 مشهودا، النيب ويكون شاهدا اهللا يكون أخرى جهة ومن جهة، من مشهود واُهللا

 ففي مشهودا، أو شاهدا آخر شيء أي نعترب أن نستطيع ال أننا يعين ال هذا ولكن
 من مشهودا عرفة ويوم شاهدا اجلمعة يوم � النيب مسى قد آنفًا املذكور احلديث

 األحاديث هذه لك أن فاحلق .مشهودا أيضا القيامة يوم اعترب أخرى ناحية ومن جهة،
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 بصحة نقر كما موعود، يوم أيضا القيامة يوم أن ننكر ال وحنن مكاا، يف صحيحة
 املعىن هو ما :هنا لالسؤا ولكن ومشهود، شاهد عن األحاديث يف ورد ما كل

 لقد .القيامة يوم أو ،املوعود املسيح زمن مبعىن أهو :املوعود لليوم هنا الئمامل املناسب
 روحانية ليلة بعد يتسق القمر سيجعل أنه �اتسق ِإذَا والْقَمِر� بقوله تعاىل اهللا بني

 الثالثة الليلة يف دخولُه لغةً يعين القمر اتساق أن أثبتنا وقد كله؛ العامل على ختيم مظلمة
 الليلة يف وهو القمر شهادة السابقة السورة يف قدم قد تعاىل اهللا أن أي ..عشرة
 أوالً ذكر حيث آخر، بأسلوب ولكن نفسه، املوضوع هنا أعاد مث عشرة؛ الثالثة

 وقت هنا املوعود اليوم من املراد أن بوضوح يدل مما املوعود، اليوم مث برجا، عشر اثين
 من فاملراد الوقت، يعين واليوم .برجا عشر االثين بعد ظهوره املقدر املوعود املسيح بعثة
 املعروف النهار يعين اليوم كذلك .املوعود لشخصا هذا ظهور وقت هو املوعود اليوم

 مضيئا يكون الوقت ذلك أن إال ليالً الوقت ذلك مسينا كنا وإن أننا فاملعىن وعليه أيضا،
  .وجالله اهللا نور فيه يظهر إذ املوعود، اليوم نسميه فلذلك النهار، مثل

 
7‰Ïδ$x©uρ 7Šθåκô¶tΒ uρ ∩⊆∪ 

هنا ما قد سبق أن بينه اهللا تعاىل يف قوله " هدالشا"أرى أن املراد من : التفسري
أَفَمن كَانَ علَى بينٍة ِمن ربِه ويتلُوه شاِهد ِمنه وِمن قَبِلِه ِكتاب � :يف سورة هود

اراِب فَالنزاَألح ِبِه ِمن كْفُري نمونَ ِبِه وِمنؤي ةً أُولَِئكمحرا وامى ِإموسفَال م هِعدوم 
أي .. )١٨:اآلية(�تك ِفي ِمريٍة ِمنه ِإنه الْحق ِمن ربك ولَِكن أَكْثَر الناِس ال يؤِمنونَ

كيف ميكن أن يكون كذابا من كان قائما على حجة بينة من ربه، وسيأيت ِمن عند 
الذي كان قَبِلِه ِكتاب موسى وِمن اهللا شاهد يشهد على صدقه ويكون تابعا له، 

 للناس، ويؤمن به أتباع موسى الصادقون أيضا؟ فهنا أنبأ اهللا تعاىل يف ِإماما ورحمةً
، فالشاهد هو املسيح املوعود املسيح املوعود عن بعثة �ويتلُوه شاِهد ِمنه�قوله 
 التفسري أيضا، حيث وهذا هو املراد من اآلية قيد. �، واملشهود هو الرسول �

قال اهللا تعاىل إننا نقدم كشهادٍة ذلك الشاهد املذكور يف مكان آخر من القرآن، 
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فاملراد من الشاهد ... �كما نقدم كشهادٍة املشهود أيضا أي حممدا رسول اهللا 
هنا ذلك الشخص املوعود الذي يأيت يف الزمن األخري حني ينمحي صدق رسول 

، كما يكشف عليهم صدق �، فيشهد أمام الناس على صدقه  من القلوب�اهللا 
 . القرآن الكرمي
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 :الكلمات شرح

 )األقرب. (املستطيلةُ يف األرض، مجعه أخاديداحلُفرةُ : اُألخدود
.. أي هلك أو سيهلك أصحاب اخلنادق املليئة بالنار ذات الوقود: التفسري

وكأنه تعاىل بني أن سبب هالكهم ليس حفر اخلنادق وإمنا إشعال النار فيها 
 . لتعذيب الناس

مِلٍك يف  نأا تتحدث ع: مثة قوالن للمفسرين يف تفسري هذه اآليات، أوهلما
والقول اآلخر أا تتحدث عن دانيال وصاحبيه . احلبشة كان يعذّب بعض املوحدين

 )روح املعاين، والطربي، وفتح البيان. (الذين عذّم نبوخذنصر
أستغرب كيف كتب املفسرون هذه األقوال، مع أن هذه اآلية تتحدث عن 

 : يتواقعة حقيقية وردت يف التوراة يف كتاب دانيال كاآل
" ِست هضرعا واعونَ ِذرِست ٍب طُولُهذَه ثَاالً ِمنِتم عنص ِلكالْم رصذْنوخبن

ثُم أَرسلَ نبوخذْنصر الْمِلك ِليجمع . أَذْرٍع، ونصبه ِفي بقْعِة دورا ِفي ِوالَيِة باِبلَ
والةَ والْقُضاةَ والْخزنةَ والْفُقَهاَء والْمفِْتني وكُلَّ حكَّاِم الْمراِزبةَ والشحن والْ

ِلكالْم رصذْنوخبن هبصثَاِل الَِّذي نمِشِني التدوا ِلتأْتاِت، ِليالِْوالَي . عمتِئٍذ اجِحين
الْخاةُ والْقُضالَةُ والْوو نحالشةُ واِزبركَّاِم الْمكُلُّ حونَ وفْتالْماُء والْفُقَهةُ ونز

الِْوالياِت ِلتدِشِني التمثَاِل الَِّذي نصبه نبوخذْنصر الْمِلك، ووقَفُوا أَمام التمثَاِل الَِّذي 
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رصذْنوخبن هبصٍة. ناٍد ِبِشدنى مادنو :»هأَي متأُِمر ةُ، قَداَأللِْسنو ماُألمو وبعا الش
ِعندما تسمعونَ صوت الْقَرِن والناِي والْعوِد والرباِب والسنِطِري والِْمزماِر وكُلِّ 

رصذْنوخبن هبصِب الَِّذي نثَاِل الذَّهوا ِلِتمدجستوا وِخرِف، أَنْ تزاِع الْعوأَنِلكالْم  .
َألجِل . »ومن الَ يِخر ويسجد، فَِفي ِتلْك الساعِة يلْقَى ِفي وسِط أَتوِن ناٍر متِقدٍة

ذِلك وقْتما سِمع كُلُّ الشعوِب صوت الْقَرِن والناِي والْعوِد والرباِب والسنِطِري 
زاِع الْعوكُلِّ أَنِب وثَاِل الذَّهوا ِلِتمدجسِة واَأللِْسنِم واُألموِب وعكُلُّ الش رِف، خ

ِلكالْم رصذْنوخبن هبصا  .الَِّذي نكَوتاشونَ واِنيالٌ كَلْدِئٍذ ِرجِحين مقَدت ِل ذِلكَألج
أَنت ! أَيها الْمِلك، ِعش ِإلَى اَألبِد«: خذْنصرعلَى الْيهوِد، أَجابوا وقَالُوا ِللْمِلِك نبو

أَيها الْمِلك قَد أَصدرت أَمرا ِبأَنَّ كُلَّ ِإنساٍن يسمع صوت الْقَرِن والناِي والْعوِد 
ِخرِف، يزاِع الْعوكُلِّ أَناِر ومالِْمزِطِري ونالساِب وبالرِبوثَاِل الذَّهِلِتم دجسيو  . نمو

يوجد ِرجالٌ يهود، الَِّذين . الَ يِخر ويسجد فَِإنه يلْقَى ِفي وسِط أَتوِن ناٍر متِقدٍة
الُ لَم هؤالَِء الرج. شدرخ وِميشخ وعبدنغو: وكَّلْتهم علَى أَعماِل ِوالَيِة باِبلَ

آِلهتك الَ يعبدونَ، وِلِتمثَاِل الذَّهِب الَِّذي نصبت الَ . يجعلُوا لَك أَيها الْمِلك اعِتبارا
 .»يسجدونَ

وغندبعو خِميشو خرداِر شضٍظ ِبِإحغَيٍب وضِبغ رصذْنوخبن رِئٍذ أَما . ِحينوفَأَت
تعمدا يا شدرخ «: فَأَجاب نبوخذْنصر وقَالَ لَهم .ؤالَِء الرجاِل قُدام الْمِلِكِبه

تبصِب الَِّذي نثَاِل الذَّهونَ ِلِتمدجسال تِتي وونَ آِلهدبعال ت وغندبعو خِميشفَِإنْ ! و
دِعن ينِعدتساآلنَ م متِطِري كُننالساِب وبالروِد والْعاِي والنِن والْقَر توونَ صعمسا تم

هِملْتثَاِل الَِّذي عموا ِللتدجستوا وِخرِف ِإلَى أَنْ تزاِع الْعوكُلَّ أَناِر ومالِْمزو . ِإنْ لَمو
ومن هو اِإلله الَِّذي . وسِط أَتوِن الناِر الْمتِقدِةتسجدوا فَِفي ِتلْك الساعِة تلْقَونَ ِفي 

يا «: فَأَجاب شدرخ وِميشخ وعبدنغو وقَالُوا ِللمِلِك .»ينِقذُكُم ِمن يدي؟
نا الَِّذي نعبده هوذَا يوجد ِإهلُ. نبوخذْنصر، الَ يلْزمنا أَنْ نِجيبك عن هذَا اَألمِر

ِلكا الْمهأَي ِدكي ا ِمنِقذَننأَنْ يِة، وِقدتاِر الْموِن النأَت ا ِمننيجنأَنْ ي ِطيعتسِإالَّ . يو
اِل الذَّهِب الَِّذي فَلِْيكُن معلُوما لَك أَيها الْمِلك، أَننا الَ نعبد آِلهتك والَ نسجد ِلِتمثَ

هتبصن«. 
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 ،وغندبعو خِميشو خردلَى شِهِه عجو ظَرنم ريغتظًا وغَي رصذْنوخبَأل نتِئٍذ امِحين
حا أَنْ يادتعا كَانَ مِمم اٍف أَكْثَرعةَ أَضعبونَ سوا اَألتمحِبأَنْ ي رأَمو ابىفَأَجم . رأَمو

جباِبرةَ الْقُوِة ِفي جيِشِه ِبأَنْ يوِثقُوا شدرخ وِميشخ وعبدنغو ويلْقُوهم ِفي أَتوِن الناِر 
أُلْقُوا ثُم أُوِثق هؤالَِء الرجالُ ِفي سراِويِلِهم وأَقِْمصِتِهم وأَرِديِتِهم وِلباِسِهم و. الْمتِقدِة

وِمن حيثُ ِإنَّ كَِلمةَ الْمِلِك شِديدةٌ واَألتونَ قَد حِمي . ِفي وسِط أَتوِن الناِر الْمتِقدِة
وغندبعو خِميشو خردوا شفَعر الَ الَِّذينجاِر الرالن لَ لَِهيبا، قَتالَِء الثَّالَثَةُ . ِجدهؤو

جِةالرِقدتاِر الْموِن النِط أَتسِفي و وثَِقنيقَطُوا مس ،وغندبعو خِميشو خرداِل، ش. 
أَلَم نلِْق «: ِحينِئٍذ تحير نبوخذْنصر الْمِلك وقَام مسِرعا فَأَجاب وقَالَ ِلمِشِرييِه

صِحيح أَيها «: فَأَجابوا وقَالُوا ِللْمِلِك» الناِر؟ثَالَثَةَ ِرجال موثَِقني ِفي وسِط 
ِلكقَالَ. »الْمو اباِر «: أَجِط النسنَ ِفي ووشمتي لُوِلنيحال مةَ ِرجعبأَر اِظرا نا أَنه

رب نبوخذْنصر ِإلَى باِب ثُم اقْت. »وما ِبِهم ضرر، ومنظَر الرابِع شِبيه ِبابِن اآلِلهِة
يا شدرخ وِميشخ وعبدنغو، يا عِبيد اِهللا الْعِلي، «: أَتوِن الناِر الْمتِقدِة وأَجاب، فََقَالَ

عِت فَاجتم .فَخرج شدرخ وِميشخ وعبدنغو ِمن وسِط الناِر. »اخرجوا وتعالَوا
الْمراِزبةُ والشحن والْوالَةُ ومِشريو الْمِلِك ورأَوا هؤالَِء الرجالَ الَِّذين لَم تكُن ِللناِر 
قُوةٌ علَى أَجساِمِهم، وشعرةٌ ِمن رؤوِسِهم لَم تحتِرق، وسراِويلُهم لَم تتغير، وراِئحةُ 

تبارك ِإله شدرخ وِميشخ «: فَأَجاب نبوخذْنصر وقَالَ.  لَم تأِْت علَيِهمالناِر
وعبدنغو، الَِّذي أَرسلَ مالَكَه وأَنقَذَ عِبيده الَِّذين اتكَلُوا علَيِه وغَيروا كَِلمةَ الْمِلِك 

ِلكَي مهادسوا أَجلَمأَسوِر ِإِهلِهموا ِإللٍه غَيدجسي وا أَودبعالَ ي . رأَم ردص ي قَدفَِمن
 ،وغندبعو خِميشو خردلَى ِإلِه شوِء عونَ ِبالسكَلَّمتاٍن يِلسٍة وأُمٍب وعِبأَنَّ كُلَّ ش

تهم مزبلَةً، ِإذْ لَيس ِإله آخر يستِطيع أَنْ ينجي فَِإنهم يصيرونَ ِإربا ِإربا، وتجعلُ بيو
: ٣ لاداِني(" .ِحينِئٍذ قَدم الْمِلك شدرخ وِميشخ وعبدنغو ِفي ِوالَيِة باِبلَ. »هكَذَا

٣٠-١(. 
قعوا لقد أخطأ املفسرون إذ قالوا إن دانيال كان من بني هؤالء املعذَّبني، وقد و

يف هذا اخلطأ لعدم توافُر نسخ التوراة يف وقتهم بكثرة، فظنوا أن دانيال كان من 
على أية حال، هذه واقعة من املاضي وقد ذُكر فيها األتون . بني هؤالء املعذَّبني
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وإشعال النار وإلقاء ثالثة أشخاص فيها، وأن امللك وأصحابه كانوا يرون هذا 
ة إىل هذا احلد، ولكن تفاصيلها ال تنطبق على ما ذكره وال بأس ذه الواقع. املشهد

قد تكون هذه اجلزئية . القرآن الكرمي هنا، ألنه مل يقلْ أم خرجوا من النار أحياًء
صحيح أن هؤالء . قد أُضيفت إىل هذه الواقعة إذ توجد يف التوراة مبالغات كثرية

دث يف كل عصر، ففي زمن كل قد أُحرقوا يف األتون إلميام باهللا األحد، وهذا حي
نيب يقوم أعداُء الدين بتعذيب املؤمنني باهللا بطرق شىت، ولكين على يقني أن هذا 

والسماِء ذَاِت الْبروِج � احلادث ال عالقة له ذه اآليات؛ ألا بدأت بقوله تعاىل
ه الشهادة متعلقة  فلزم أن تكون هذ،�وشاِهٍد ومشهوٍد �والْيوِم الْموعوِد  �

، ألن املعروف يف القرآن الكرمي أنه يقدم الشهادة على أمر حبادث يقع يف املستقبل
يقع يف املستقبل، فإنك لن جتد اهللا تعاىل يقول يف القرآن مثالً إين أستشهد بالشمس 

إمنا تكون شهادته .  املاضي آدم أو نوحا وإبراهيم وموسىوالقمر على أين بعثت يف
وحيث إننا ال جند يف القرآن أي قَسٍم قُدم . على أمور غيبية ستقع يف املستقبل

قُِتلَ �كشهادة على أحداث املاضي، فإن تطبيق حادث التوراة على قوله تعاىل 
خالف ألسلوب  �ذْ هم علَيها قُعود ِإ�الناِر ذَاِت الْوقُوِد  �أَصحاب اُألخدوِد 

القرآن ومناٍف للعقل؛ إذ ال داعي أن حيلف اهللا من أجل حادث تارخيي وقع يف 
إين ال أنكر أن واقعة كهذه قد تكون قد وقعت يف املاضي، وإمنا أقول لقد . املاضي

 تعاىل أنبأ اهللا تعاىل هنا أن حادثا مماثال سيقع يف املستقبل، وهكذا يتضمن قوله
ة أخرى  نبوء� ِإذْ هم علَيها قُعود�الناِر ذَاِت الْوقُوِد  �قُِتلَ أَصحاب اُألخدوِد �

الذي املسيح املوعود  اهللا تعاىل من قبل عن ظهور عن الزمن األخري، حيث أنبأ
 على ذلك بأنه مل يزل يف املاضي يبعث �سيجعل اإلسالم غالبا ثانية، وقد دلّل 

دين إلحياء اإلسالم دائما، فال بد أن يفعل ذلك يف املستقبل، خصوصا أنه قد اد
أنبأ عن بعثة موعود يف الزمن األخري، أما اآلن فقد بين تعاىل هنا أن اليوم املوعود 
لغلبة اإلسالم لن يأيت بسهولة، بل ال بد أن يقدم املؤمنون من أجله تضحيات 

ثريا على اليوم املوعود، وكان من املمكن أن تظن كان اهللا تعاىل قد ركّز ك. كربى
مجاعة ذلك املأمور املبعوث يف الزمن األخري أن هذا اليوم املوعود سيأيت تلقائيا 
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 �قُِتلَ أَصحاب اُألخدوِد � :بدون تضحيات وجهود، فصحح اهللا أفكارهم بقوله
د سيأيت يوما، ولكن ال بد لكم ، وبين هلم أن هذا اليوم املوعو�الناِر ذَاِت الْوقُود

من أن تضحوا بأنفسكم يف سبيله، وتتعرضوا لفظائع مروعة على يد املعارضني فترة 
 . من الزمن

 مجاعته مرارا إىل أن رقي اإلسالم واألمحدية يتطلب �املسيح املوعود لقد نبه 
يت قدمها منا موتا، فإذا كنا نظن أننا سنحقق أهدافنا دون تقدمي تضحيات كال

الصحابة أو اليت قدمها أتباع األنبياء السابقني، فليس هناك من هو أشد منا محقًا 
إن ازدهار اإلسالم واألمحدية منوط بتضحياتنا، وهذا هو املوت الذي فيه . وسذاجة

 :  وهو ينبئ عن غلبة اإلسالم واألمحدية�يقول . احلياة احلقيقية
الم أيام النضارة والنور ثانية كما كان يف سوف ينتصر احلق وسوف يرى اإلس"

املاضي، وسوف تطلع هذه الشمس على ذروا ثانية كما طلعت من قبل؛ ولكنها 
لن تطلع اآلن، بل ال بد أن متنعها السماء من الطلوع ما مل تدم قلوبنا من شدة 

قبل اجلهد والتعب وما مل نتخلَّ عن كل أنواع الراحة من أجل طلوعها، وما مل ن
فما هي تلك ! ن إحياء اإلسالم يتطلب منا فديةإ. كل أنواع الذلة إلعزاز اإلسالم

وذا املوت قد أُنيطت حياة اإلسالم وحياة . الفدية؟ إا موتنا يف هذا السبيل
فتح اإلسالم، اخلزائن الروحانية، (". ي اإلله احلي وظهورهاملسلمني، وعليه يتوقف جتلِّ

 )١١-١٠ ص ٣الد 
 :�وكذلك يقول 

 فإا تبعدكم عن اهللا تعاىل، بل اختاروا حياةَ املرارة  ال تفْتِتنوا مبلذّات الدنيا،
 من اللذة اليت جتلب غضبه، وإن اهلزمية ، فإنَ األمل الذي فيه رضا اهللا خري اهللالوجه

  عن احملبة اليتفأَقِلعوا ،الذي يوجب غضبهاالنتصار  من اليت ترضي اهللا أفضلُ
بقلوب صافية  تعاىللو أقبلتم على اهللا. دنيكم من غضبهتركم يف كل موطن،  لنص
رضا اهللا تعاىل ما مل تتخلّوا حتظوا بلن  كملكنو. منكم عدو على النيِل ال يقدرملو

تجشموا يف سبيله توما مل م، نفسك وعزتكم وأموالكم وأملذّاتكم وإراداتكمعن 
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 لكنتم كالطفل  يف سبيله تعاىل املرارةكابدمت أما إذا. وتملاليت تشبه ااملرارةَ تلك 
 ". ولورثتم الصديقني الذين خلوا من قبلكماحلبيب يف حضن اهللا،

أنتم بذْرةٌ بذَرها اهللا فوا أن اهللا تعاىل سوف يضيعكم، ال تظن: " أيضا�وقال 
وتزدهر وتتفرع إن هذه البذْرة سوف تنمو : يقول اهللا تعاىل. تعاىل يف األرض بيده

 اهللا تعاىل وال كالم يؤمن بنفطوىب مل. يف كل طرف، ولسوف تصبح دوحة عظيمة
  هو من االبتالءات أيضا لكي خيترب اهللا مندب  الإذ، رضة االبتالءاِت العاخيشى

لن يضر اهللا فابتالء نتيجة  ت قدمهلّومن ز. لبيعة ومن هو كاذبا يف منكمصادق 
ولكن . هـ مل يولَد لَكان خريا ل أنه إىل اجلحيم، ولوته شقاوسوف توصلهوشيئا، 

 عواِصِف وتأيت عليهماليت  املصائب  زالزِل رغمنهايةالالذين يصربون إىل 
نتهى  مب معهم الدنياِلتعام منهم، واألقوام، وسخريِة تهب عليهم اليت االبتالءات
، وتفتح عليهم أبواب الربكاِت الذين سيفوزون يف آخِر األمرفأولئك الكراهية؛ 

 مجاعيت بأن الذين يؤمنون خرب أُا إياي أنْلقد قال اهللا تعاىل خماطب. مصارعهاعلى 
ه شائبةٌ من الدنيا، إميانثًوال يكونا ال تشوبا  يكونا بالنفاق أو اجلُنب وال ملوخالي 

 هلميقول اهللا تعاىل إم هم الذين  و، اهللا تعاىلعندرِضيون املَهم أولئك من الطاعة، ف
 )٣٠٩-٣٠٧ ص ٢٠ اخلزائن الروحانية الد الوصية،(." قدم ِصدٍق

 سوَء الفهِم لدى أولئك الذين يظنون أن اإلسالم �كما أزال املسيح املوعود 
 : �فقال ! واألمحدية سيزدهران تلقائيا، وأن ال حاجة م إىل تضحية أو جهد

لقد . دنا أي رقْيٍة جنعل ا أحدا من األبدال دفعة واحدةاعلموا أنه ليس عن"
ال ميكن . أمجع األنبياء كلهم على أنه ال بد من االبتالء للترقي يف الدرجات العلى

وِمن سنة اهللا أن مع . ألحد أن يكون صادقًا يف إميانه إال إذا مر باالختبار واالمتحان
 مستعدا ملعاناة املصائب والشدائد يف سبيل اعلموا أن الذي ال يكون. العسر يسرا

فكِّروا يف الصحابة كيف حتملوا أنواع املصائب . اهللا تعاىل فإنه سيفْصل من اجلماعة
لقد . وتعرضوا ألنواع األذى يف سبيل الدين، ومل يذوقوا طعم الراحة ليالً وال ارا

اعلموا أنكم لن . رضوا بكل مصيبة يف سبيل اهللا تعاىل حىت ضحوا بأرواحهم
كثري هم الذين يبايعون على أيدينا هنا، . حتقّقوا شيئا ما مل تسعوا بإخالص وصدق
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إن . رجعوا إىل بيوم وتعرضوا ألذى بسيط أو ديد أو مقاطعة ارتدوا فورامث إذا 
انظروا إىل الصحابة كيف أم قدموا رؤوسهم لتقطَع يف سبيل . هؤالء يبيعون إميام

مل . كانوا مستعدين على الدوام للتضحية بأنفسهم وأمواهلم يف سبيل اهللا تعاىل. دينال
لقد حتملوا كل أنواع األذى يف سبيل اهللا، وظلوا مستعدين يف . يكترثوا لعداء عدو

. كل حني ليكونوا هدفًا ألي نوع من اآلالم، وكانوا مصممني على ذلك يف قلوم
إنْ عاداه العامل كله، وإنْ لدغته األفاعي والعقارب من إمنا املؤمن من ال يتزعزع، و

كل جهة، وإن سقطت عليه الصواعق من كل طرف، وإنْ تعرض للتعذيب من كل 
 )٩-٨ ص ١٩٠٧أكتوبر سنة /  األولتشرين١٧جريدة بدر، (." مكان

هذه هي روح التضحية اليت جيب أن تتحلى ا مجاعتنا اإلسالمية األمحدية، 
لقد نبه اهللا تعاىل هنا منكري املسيح املوعود . الروح اليت حتيا ا األمموهذه هي 
إنكم ما زلتم تصدقون اددين الذين ظهروا الثين عشر قرنا، فما لكم :  قائال�

تنكرون املوعود الذي ظهر عند القرن الثالث عشر والذي مل نـزلْ نؤكد لكم 
ن يتذكروا دوما أنه ال بد هلم من أن  أن عليهم أ�كما نبه املؤمنني به . جميئه

باختصار . يدخلوا النريان امللتهبة، وعندها سيطلع يوم غلبة اإلسالم وجمده ثانية
 . ترسم لنا هذه اآليات شدة املعارضة اليت ستتعرض هلا األمحدية يف املستقبل

تفرجون على  فيظهر منه أن األعداء سي�ِإذْ هم علَيها قُعود�أما قوله تعاىل 
تعذيب تعِقبه مشاعر الرمحة يف قلب : التعذيب نوعان. تعذيب املؤمنني فرحني

املعذِّب، ومثاله إعدام ارم شنقًا، إذ يتأسف على موته القاضي والشرطة أيضا، 
ولكن هناك تعذيب آخر يشعر املعذِّب إثره بالفرحة والتفاخر بأنه قد أحسن صنعا؛ 

أن هؤالء املعذِّبني سيفرحون بتعذيب املؤمنني، وكأم يقومون فاهللا تعاىل ينبئ هنا 
ومثاله يف مجاعتنا استشهاد الصاحبزادة . مبسريات ومظاهرات احتفاالً بفعلتهم هذه

لقد اشترك يف عملية . ، إذ مل يرمحه أحد ملا استشهد رمجا�عبد اللطيف الشهيد 
وبتعبري آخر إم . لى رمجهرمجه املِلك وحاشيته كلهم، حيرض بعضهم بعضا ع

 . كانوا جيتمعون لتعذيبه فرحني كأم يف عرس
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والشهود مجع . �وهم علَى ما يفْعلُونَ ِبالْمؤِمِنني شهود�مث يقول اهللا تعاىل 
شِهد يشهد شهودا أي حضر واطَّلع عليه؛ فاملفهوم األول هلذه اآلية : شاهد، يقال

واملفهوم الثاين أم حيضرون وقت  ني وهم يعلمون أم بريئون؛أم يعذّبون املؤمن
 . تعذيبهم ويتفرجون عليهم وال تأخذهم م رمحةٌ

أوهلما أم : يوضح أمرين �ِإذْ هم علَيها قُعود�علما أن قول اهللا تعاىل 
م سيجمعون الناس ويقيمون احتفاالً ليعذبوا املؤمنني أمام اجلميع، وثانيهما أ

 يعين مواصلة -أي العكوف على الشيء-سيعذّبوم على التوايل، ألن القعود 
أي .. أنت جلست على هذا األمر:  أيضا يقالاللغة األرديةويف . العمل بال انقطاع
فيقول اهللا تعاىل أم يعارضون املؤمنني متعمدين مدركني أم . واصلْته وما تركته

ارضة ستستمر لزمن طويل، وتقع أحداث تعذيب يكذبون وخيدعون، وأن هذه املع
 .املؤمنني مرة بعد أخرى

وبالنظر إىل تصرفات مناهضي األمحدية جند وكأن هذه اآليات قد رمست 
حاهلم؛ فإم يعلمون جيدا أن احلق كما تقوله األمحدية، ومع ذلك يرون معارضة 

لنا اليوم إن املقام السامي فمثالً لو ق. هذا احلق لزاما، ألنه قيل ِمن ِقبل األمحدية
 قد تبوءه جبهده وسعيه، أقاموا ضجة يف العامل أن األمحديني �الذي تبوءه الرسول 
، مع أنه ليس يف ذلك أي إساءة، بل فيه تعظيم وتوقري له �يسيئون إىل الرسول 

كنت أظن من قبل أن هؤالء القوم مل يقرءوا كتبنا، ويثريون الضجة ضدنا مبا . �
من اآلخرين، ولكن أرسل إيلّ أحد اإلخوة قبل بضعة أيام قصاصة جريدة مسعوه 

انظروا كيف : اقتبس فيها صاحب اجلريدة عبارةً من خطبيت، مث علّق عليها قائالً
 قد نال هذا املقام � إذ يقولون إن الرسول �يسيء األمحديون إىل رسول اهللا 

يعين أن صاحب اجلريدة كان وهذا . بقوة عمله، ومل يكن هذا جمرد هبة ربانية
يفهم حقيقة األمر، ولكنه رأى معارضتنا ضرورية ليثور الناس ضدنا ويشتعلوا 

وهم علَى ما يفْعلُونَ ِبالْمؤِمِنني �: ومن أجل ذلك يقول اهللا تعاىل هنا. غضبا
ودهم شاهدون على ما يأتونه من تصرفات خاطئة متعمدةأي.. �شم .  أإ
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٤٨٣

ون املؤمنني وهم يعلمون أم يظلمون، وسيكذبون وخيدعون وهم يعلمون سيظلم
 . أم يفترون وخيدعون، ومع ذلك لن يرتدعوا عن املعارضة
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 :الكلمات شرح

. أنكره عليه، وعابه وكِرهه أشد الكراهة لسوِء فعله: نقَم منه كذا: نقَموا وما
 )األقرب. (عاقَبه: ونقَم منه

أي أن هؤالء املعذِّبني ال ينِقمون ِمن هؤالء املضطهدين ألن أمرا : التفسري
أم " جرميتهم" أن يرموهم بعيب حقيقي، إمنا ساءهم منهم، إذ ال يستطيعون

 ال شك أن هؤالء املعذِّبني أيضا يكونون مؤمنني باهللا تعاىل، .يؤمنون باهللا تعاىل
اإلله احلي القادر كما سيؤمن .. ولكنهم يؤمنون بإله ميت، ال باهللا العزيز احلميد

امهم أم قد اختلقوا وهذا ما سيدفعهم ملعارضتهم وإيذائهم وا. أتباع هذا املوعود
هؤالء يعِرضون على الناس إهلًا محيدا، بينما ينسب أولئك إىل اهللا تعاىل . دينا جديدا

 � حي يف السماء، أو أن اهللا جعل النيب �أنواع النقائص كاعتقادهم أن عيسى 
أفضل الرسل دومنا سبب، إذ كان من املمكن أن يسبقه غريه لو كان األمر يتوقف 

فاحلق أن كل عقيدة يطعنون بسببها يف مجاعتنا تؤكّد محد اهللا . األعمالعلى 
ومن أجل ذلك مل . وثناءه، ولكن كل عقيدة من عقائدهم هذه تسيء إىل اهللا تعاىل

... �ِإال أَنْ يؤِمنوا ِباللَِّه الْعِزيِز الْحِميِد�، بل قال "إال أن يؤمنوا"يقل اهللا تعاىل هنا 
قني سيؤمن باهللا، ولكن الفارق أن أولئك القوم يؤمنون بإلٍه غِري أي أن كال الفري
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٤٨٤

عزيز وال محيد، أما هؤالء فيؤمنون باهللا العزيز احلميد؛ وهذا االختالف هو أصل 
 .كل العداء

أي أن هؤالء .. �الَِّذي لَه ملْك السماواِت واَألرِض�مث يقول اهللا تعاىل 
 هؤالء املظلومني يؤمنون باهللا الذي هو ماِلك السماوات املضطِهدين لن ينتبهوا إىل أن

إن . واألرض ويسعون إلرساء عظمته ومحده تعاىل، فلن يسكت على اضطهادهم
أذلّ إنسان يف الدنيا أيضا حيترم من يكِرمه، فكيف ميكن أن ينجح العدو يف تدمري 

رون أن مالك قوم يسعون لتوطيد عظمة مالك السماوات واألرض ومحده؟ أال يفكّ
 السماء واألرض سيثور غريةً برؤية ظلمهم، فيسحقهم برحى غضبه؟ 

أي أم يضطهدون املؤمنني .. �واللَّه علَى كُلِّ شيٍء شِهيد�مث يقول اهللا تعاىل 
 ولكن .عمدا مغرورين بأن اجلماهري معهم، فال يقدر هؤالء على أن يضروهم شيئًا

إذا كان هؤالء قد . أننا أيضا نراقب كل شيء ونسجلههؤالء املغرورين ال يدرون 
غرهم أن أغلبية اجلماهري معهم حيترموم ويستحسنون فظائعهم، فكيف يظنون أين 
سأظلّ صامتا على اضطهادهم لقوم يسعون إلقامة عظميت ومحدي يف األرض؟ 

 .كال، سأنـزل لنصرم حتما، وأسحق هؤالء الظاملني بغضيب
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 :الكلمات شرح
 )األقرب. (أحرقَه: فتن الشيَء: فتنوا

 نار حمرقة أعدوها هلم، فلذلك  يفالكافرون يلقون املؤمنني واملؤمنات: التفسري
خيرب اهللا هنا أن الذين يعذّبون املؤمنني واملؤمنات فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب 

ويراد بالنار هنا النار املادية واملعنوية كلتامها، إذ يؤذون املؤمنني جسديا، . احلريق
كما يؤذوم نفسيا برميهم بشىت التهم اليت حترق قلوم، فال يدرون ماذا يفعلون 
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٤٨٥

جيب أال يظن الذين حيرقون املؤمنني واملؤمنات جسديا :  يقولفاهللا تعاىل. جتاهها
واجلهود . وحيرقون قلوم بإلصاق أنواع التهم واألباطيل أم سينجون من بطشنا

اليت تبذَل إلثارة الفنت ضد مجاعتنا يف هذه األيام مثال واضح على صدق هذه اآلية، 
 - والعياذ باهللا -مهم أننا ال نؤمن فاملسلمون غري األمحديني يدمون قلوبنا باا

بينما يؤذينا الالهوريون . )٦٧١جملد أول ص ) ردوأ(حتفه قاديانيت ( �بالرسول 
 ٢٩" بيغام صلح"جريدة ( بنسخ الشهادة - والعياذ باهللا -باامهم إيانا أننا نؤمن 

 �مع أن كل ما نقوله إمنا نقوله لتوطيد عزة حممد . )٣ ص ١٩٧٣آب /أغسطس
 . ويقلّل من مكانته�ه، وال نقول أبدا ما يسيء إليه تلوجال

إذًا، فاهللا تعاىل يقول هنا ما دام هؤالء حيرقون أجساد املؤمنني واملؤمنات أو 
قلوم أو بيوم، فسوف نلقيهم يف العذاب، إال من تاب منهم فنقبل توبته ونعفو 

أم كما أحرقوا قلوب املؤمنني أما إذا مل يتوبوا فليعلموا . عنه مهما كان ذنبه كبريا
وأجسادهم، كذلك سنعذم عذابني؛ مادي ومعنوي مقابلَ العذابني اللذين صبومها 
عليهم؛ وعذاب جهنم إشارةٌ إىل العذاب املادي، وعذاب احلريق إشارةٌ إىل العذاب 

 .املعنوي، وميكن العكس أيضا
 

¨βÎ) tÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# öΝçλ m; ×M≈̈Ζy_ “Ì�øgrB ÏΒ 

$pκÉJøt rB ã�≈ pκ÷ΞF{$# 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθx�ø9 $# ç��Î6 s3 ø9$# ∩⊇⊄∪ 
 :الكلمات شرح
 )األقرب. (هو الظفَر باخلري؛ النجاةُ: الفوز

وهذا األمر هام . العمل الصاحل يعين العمل حبسب مقتضى احلال: التفسري
حقّه، إذ يكمن فيه جناح املسلمني وضروري جدا حبيث مهما ركّزنا عليه فال نفيه 

لو كان العمل حبسب مقتضى احلال فهو عمل صاحل يقينا، وإذا مل نراِع . ورقيهم
فمثالً مل تكن اخلمر حمرمة قبل اإلسالم الذي . مقتضى احلال أصبح عملنا غري صاحل
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٤٨٦

؛ وعليه فالعمل الصاحل ال يعين فقط عدم شرِب )٩١:املائدة(حرمها حرمة قطعية 
اخلمر، وإمنا يعين أن ينتهي املرء عن شيء حني ينهى اهللا عنه؛ فإذا ى اهللا عن 

لذا . اخلمر مثالً انتهى املرء عنها، وإذا مل ينه عنها فال بأس إذا مل يكف عن تعاطيها
فال شك أن اإلسالم خيتلف عن الشرائع السابقة يف قضايا كثرية، إال أن اخلمر مل 

قطعية، فمن شرب اخلمر من أصحاب هذه الشرائع فلم تكن حمرمة فيها حرمة 
 .يعمل عمال غري صاحل، بل كان عمله صاحلا حبسب حاالت ذلك الزمن

باختصار، يقول اهللا تعاىل عن الذين يؤمنون ويعملون الصاحلات أن هلم جنات 
لقد ذكر اهللا تعاىل من قبل أن للكفار نوعني من العذاب، . جتري من حتتها األار

جنات تظلّهم بظلّها من فوق، وأار : رب اآلن أن للمؤمنني نوعني من النعموخي
وكأم ينالون الربد من فوقهم ومن حتتهم، ويكونون . جارية من حتت هذه اجلنات

 . يف راحة يف الظاهر ويف الباطن، ويكون هلم العزة عند الناس وعند اهللا أيضا
أوهلما أن ظالل :  مفهومان�ن تحِتها اَألنهارلَهم جنات تجِري ِم�ولقوله تعاىل 

هذه البساتني تكون كثيفة ال تتخللها الشمس لتقارِب أشجارها والتفاف أغصاا، 
ولن تصل الشمس إىل أرضها، كما أن األار اليت جتري من حتتها ستكون أيضا 

ة إىل كمال حتت الظالل لكوا مكثفة متصلة ال تتخللها الشمس؛ وكأن هذا إشار
 . رمحة اهللا م
 إشارةٌ إىل أن هذه البساتني مع أارها ستكون �لَهم�أن قوله تعاىل : وثانيهما

، ولكنها "لويل بور"و" سرجودا"فمثال هناك قنوات عندنا يف منطقة . ِملكا هلم
ليست ِملكًا ألصحاب تلك األراضي، بل هي ِملْك للدولة، ولكن اهللا تعاىل خيرب 

وهذا ما يدل عليه أيضا .  تلك البساتني مع أارها تكون ِملْكًا ألهل اجلنةهنا أن
أي أن الذي ميلك .. ألن األار ستكون ضمن اجلنات.. �ِمن تحِتها�قوله تعاىل 

 . هذه البساتني ميلك ما فيها من أار ونعم أخرى أيضا
ىل سعة اجلنات، ألن القناة أو  إشارة إ�ِمن تحِتها اَألنهار�كما أن قوله تعاىل 

النهر ال جتري يف ثالثة أو أربعة فدادين، بل يف مساحة شاسعة تبلغ مخسني أو ستني 
 .بل ألفني من األميال
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٤٨٧

إىل أن أهل اجلنة سينعمون بالنعم الظاهرة أوال باختصار، تشري هذه اآليات 
ب رقيهم ستكون  أن كل ما يوجد يف هذه اجلنات من أسبا:ثانيا. والنعم املعنوية

 . أن هذه األسباب تكون واسعة جدا: وثالثا.  وتصرفهمسيطرمحتت 
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 :الكلمات شرح
أَخذَه بالعنف؛ تناولَه بالشدة عند الصولة؛ أَخذَه أَخذًا : بطَش به بطْشا: بطْش

 )األقرب. (شديدا يف كل شيء
.  يؤذون املؤمنني، ولكن بطش اهللا أيضا شديد جدارينأي أن الكاف: التفسري

" وإذا بطشتم بطشتم جبارين: " أيضا�وقد أوحى اهللا تعاىل إىل املسيح املوعود 
أي أم سيؤذون املؤمنني إيذاء شديدا، ولكن عليهم أن ال ).. ٦١١التذكرة ص (

 .  ينسوا أن اهللا شديد يف بطشه
 

…çµ‾ΡÎ) uθèδ ä—Ï‰ö7ãƒ ß‰‹Ïèãƒ uρ ∩⊇⊆∪ 
واملراد أن اهللا . أي أن اهللا تعاىل هو الذي خيلق الشيء أوالً ويعيد خلْقَه: التفسري

 . تعاىل هو الذي يعذّم يف الدنيا، مث يعذم يف اآلخرة
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 عن وملا كان احلديث هنا. أي أن اهللا تعاىل كثري املغفرة وكثري احملبة: التفسري

 املسيحية اليت يقول أهلها إن اهللا ال يغفر ألحد، ومع ذلك يقولون أنه تعاىل حيب
الغريب أم : اإلنسان، فذكر اهللا هنا صفتيه الغفور والودود معا؛ وكأنه تعاىل يقول

يزعمون أن اهللا ال يغفر للناس ذنوم، مث يعلنون أن اهللا حمبة، مع أن الغفور والودود 
ان؛ فمن كان غفورا فال بد أن يكون ودودا، ومن كان ودودا فال صفتان متالزمت
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٤٨٨

إذن، فقد أبطل اهللا تعاىل بذكِر هاتني الصفتني اإلهليتني معا . بد أن يكون غفورا
 .�عقيدة املسيحيني أن غفران اهللا لذنوب عباده مناٍف لعدله 
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لقد قام املسيحيون . �ذُو الْعرِش الْمِجيد� هنا أنه لقد أعلن اهللا تعاىل: التفسري
أَبانا : "بدعاء يف زمن مضى، وهم ال يزالون يرددونه حىت اليوم ِلسوِء فهمهم قائلني

كمِس اسقَدتاِت، ِلياومالَِّذي ِفي الس .كلَكُوتأِْت ما ِفي ،ِليكَم كِشيئَتم كُنِلت 
، ورغم ترديدهم هذا الدعاء منذ )١٠-٩ :٦متى ("ك علَى اَألرِضالسماِء كَذِل

تسعة عشر قرنا، إال أن ملكوت اهللا مل ينـزل من السماء إىل األرض يف زعمهم؛ 
ولذلك يقول اهللا تعاىل أيها املسيحيون ما هذا الذي تفعلون؟ فإن اهللا لذو العرش 

نا، وظللتم ترددونه منذ ذلك ايد، وقد علّمكم هذا الدعاء منذ تسعة عشر قر
الوقت، ومع ذلك مل يستجب لدعائكم، ومل ينـزل ملكوته على األرض يف 
زعمكم، فكيف يكون ذا العرش ايد إذن؟ كال، بل إذا قال أن يكون ملكوته 

وقد نـزل ملكوته من . على األرض فال ميكن أن حيول دون نزوله إليها أحد
، �، مث على يد رسول اهللا �على يد املسيح السماء إىل األرض فعالً؛ مرةً 

ِليأِْت إهلَنا، : ولكن هؤالء ال يزالون يدعون. �املسيح املوعود واآلن على يد 
 .  كما هو يف السماءملَكُوتك علَى اَألرِض
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أيها املسيحيون، أي أن اهللا تعاىل إذا أراد شيئًا فَعلَه حتما، ولكنكم، : التفسري
تظنون أنه تعاىل أراد إنزال ملكوته من السماء إىل األرض، ولكنه مل يستطع تنفيذ 

 جاء وعلى يده نـزل ملكوت اهللا على �مع أن الواقع أن املسيح . مشيئته بعد
 وعلى يده نـزل ملكوت اهللا على األرض، �األرض، مث جاء حممد رسول اهللا 
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 السماء إىل األرض للمرة الثالثة، ولكنكم ال واآلن قد نـزل ملكوت اهللا من
 .  كما هو يف السماءِليأِْت ملَكُوتك علَى اَألرِضتزالون ترددون إلَهنا 
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ذكر اهللا حيث .. �اجلُنوِد� بدلٌ من �ِفرعونَ وثَمود�قوله تعاىل : التفسري
قد بلغكم ما فعلنا : تعاىل اجلنود أوالً، مث ذكَر رؤساءهم فرعونَ ومثود، واملراد

بأعدائنا جنوِد فرعون ومثود إذ هو ليس خفيا على أحد، فِلم ال تعتربون م؟ وملاذا 
 تتمادون يف املعارضة؟ 
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هؤالء الكافرين يف حالة تكذيب، وكم ِمن عربة أي أن قلوب : التفسري
أمامهم، ولكنهم يأبون إال املعارضة واإلنكار، وإذا قسا قلب املرء حبيث يرى أن 
عليه أن يعارض كل شيء، فال ينال اهلدى، إذ يتيسر اهلدى ملن فكّر وتدبر، أما إذا 

 مل يتدبر ومل يفكّر أصالً، فأنى له اهلدى؟
 كمثل �املسيح املوعود  حيكي دائما أن مثَل معارضي �ول كان اخلليفة األ

البهلوان الذي يري ألعابا لوانية، فيصعد حينا على خيزران طويل ويقف عليها، 
: هل رأيتم ما فعلت؟ فيحرك أحد أصحابه رأسه: وحينا ميشي على حبل، ويقول

ال، مل نر : بيت؟ فيقول صاحبهأرأيتم لع: ال، مل تِرنا شيئا، فيري لعبة أخرى مث يسأل
منك شيئا، وهكذا يستمر احلديث بينهم بدون اية، واحلق أن ال عالج ملثل هذا 

أي أن .. �بِل الَِّذين كَفَروا ِفي تكِْذيٍب�وهذا ما يبينه اهللا تعاىل يف قوله . العناد
آليات، وإمنا قلوم قد قست حبيث إم ال يتدبرون يف أي آية يروا مهما كثرت ا

 . فهؤالء غرقَى يف حبر التكذيب. هدفهم تكذيبها
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 : الكلمات شرح
واللَّه ِمن وراِئِهم �: أحدق به ِمن جوانبه، ويف القرآن: أحاطَ باألمر: حميط

 )األقرب. (أي ال يعِجزه أحد، قُدرته مشتِملةٌ عليهم.. �مِحيطٌ
أي أن هؤالء غارقون يف السخرية، فكلما جاءم آيات صدق ما : تفسريال

نقول قالوا لن نؤمن ا، ولكنهم جيهلون أن اهللا تعاىل قد قدر هلم عذابا شديدا 
 . لسوء أعماهلم

احمليط يعين لفظًا احملِدق ِمن كل جانب، وهو إشارة إىل عذاب اهللا، حيث يقول 
وإحاطته م إشارة إىل عذابه التام؛ إذ لو كان . رائهماهللا تعاىل إنه حميط م من و

هناك مناص هلرب منه اإلنسان، ولكنه لو كان حماطًا من كل جهة سدت عليه 
 . طرق الفرار كلها

 فإشارة إىل أم لن يشعروا بالعذاب إال بعد أن �ِمن وراِئِهم�أما قوله تعاىل 
إذًا خيرب اهللا تعاىل أن هذا .  يفاجئكحيل م، ألن الشيء الذي يأيت من ورائك

 .العذاب سيأتيهم بغتة وحييط م من كل جهة، فلن جيدوا منه مهربا
". إين مع األفواج آتيك بغتة: " أيضا مرارا�املسيح املوعود  وقد أُوحي اىل 

 )٢٤٢التذكرة ص (
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 : كلماتال شرح
مأخوذ من أن املعاين : كلُّ صحيفٍة عريضٍة خشبا أو عظَما، قيل: اللوح: لَوح

 . ، حيث يقال الح يلوح أي ظهر)األقرب(تلوح فيه بالكتابة 
أي أن هؤالء القوم أشد عنادا وعداء من املكذّبني السابقني، وإنا : التفسري

فكأن . ا تكذيبا له ازددنا تصديقًا لهخنربهم أن هذا الوحي قرآن جميد، فلو ازدادو



 �����א�وج�����������������������������������������������������������������������������
	��א����א�

 

٤٩١

اهللا تعاىل يقول إن غريته لن تكتفي بتدمري هؤالء األعداء فحسب، بل إنه تعاىل 
فمهما متادى هؤالء . سوف يرسي جمد القرآن يف الدنيا، وجيعل األعناق تعنو له

 . رآن ذو جمدالقوم يف عدائه، فإن اهللا تعاىل قد أراد إرساء جمد القرآن يف العامل ألنه ق
حمفوٍظ أو : ، فكلمة حمفوظ هلا قراءتان�ِفي لَوٍح محفُوٍظ�أما قوله تعاىل 

حمفوظٌ، واملعىن األول أن القرآن موجود يف لوح حمفوظ، واملعىن الثاين أن القرآن 
 . ايد يف لوح وحمفوظٌ

أن هذه الكلمة ليست لَوح بل هي لُوح، : وقال أبو الفضل وابن خالويه
فتح القدير للشوكاين، وذيب اللغة . (ناها اهلواء الذي فوق السماء السابعةومع

 )لألزهري
وهذا باطل بالبداهة، فمن صعد فوق السماء السابعة ورأى الفضاء هنالك ومساه 

 ذا االسم اخلاص؟ 
فتح القدير، (اللُوح هو اهلواء بني السماء واألرض " الصحاح"قال اجلوهري يف 

هذا املعىن قد ورد يف املعاجم، . اجلو والفضاء: أي أن معىن اللوح. ).ولسان العرب
 .وهو دليل على بطالن قول ابن خالويه وأيب الفضل

 يعين أن كل - واحد فيه الذكر  لوح الذكر لوح أنوقد روي عن ابن عباس،
وإن ذلك اللوح  -ما نـزل من اهللا تعاىل ِمن ذكر ملوجود يف ذلك اللوح الواحد

 )فتح القدير. (مثئة سنةر، وإنه مسرية ثالن نوِم
بلْ �إن اللوح احملفوظ الذي ذكره اهللا يف قوله : أخرج ابن جرير عن أنس قالو

ِجيدءانٌ مقُر وفُوٍظ� هحٍح مفتح القدير. ( يف جبهة إسرافيل� ِفى لَو( 
عام، خلق اهللا اللوح احملفوظ كمسرية مئة : عن ابن عباس قال وروى السيوطي 

قي، فجرى مبا هو كائن إىل يوم لْ علمي يف خب اكت:قبل أن خيلق: فقال للقلم
 )فتح القدير. (القيامة

 )ابن كثري. (اللوح احملفوظ عن ميني العرش: وقال مقاتل
 .احلق أن هذه األقوال كلها إسرائيليات انتقم ا اليهود من املسلمني السذج
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 اللوح هو السطح العريض املكتوب وكما هو ظاهر من شرح الكلمات، فإن
وحيث إن صفحة . أي ظهر.. عليه، خشبا كان أو عظما، وهو ِمن الح يلوح

الورق ميكن طيها، لكن املكتوب على اخلشب أو العظم ال ميكن طيه، فلذلك 
والظاهر أن الشيء الذي ال يطوى فيه ميزة وعيب يف وقت؛ امليزة أن . يسمى لوحا

 فيشاع بني الناس جيدا، والعيب أنه عرضةٌ للمحو أو التالعب كل واحد سيقرؤه،
 عند وصف القرآن �حمفوظ�لكونه مفتوحا على الدوام، ولذلك زاد اهللا هنا كلمة 

أي أن من مزاياه أنه سيصل إىل أيٍد .. �ِفي لَوٍح محفُوٍظ�الكرمي، وقال إنه 
 تالعب الناس، مبعىن أنه كثرية، وينتشر انتشارا كبريا، ولكنه سيظل حمفوظًا من

يتميز مبيزة الكالم املكتوب على اللوح، ومع ذلك سيظل حمفوظا من العيب 
 . املوجود يف اللوح
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  البسملةمع  آيةثماني عشرة وهي ،مكية

هذه السورة مكية، وقد روى البعض أن أبا جهل خاف مرةً عند سقوط جنم 
 )فتح البيان، وروح املعاين. (ثاقب، فنـزلت اآليات الثالث األوىل من هذه السورة

. لبعثةويرى نولدكه وموير أن هذه السورة مما نزل يف البداية املبكّرة جدا ل
يقول إن آياا من احلادية عشرة إىل السابعة عشرة نزلت " ويري"ولكن القسيس 

 )تفسري ويري. (بعد السنة الرابعة من البعثة، ألا تتحدث عن مؤامرات الكافرين
إذ ما احلرج . لقد قلت غري مرة إن مثل هذا االستدالل يرجع إىل العداء البحت

 هذه السورة قد ذُكرت هنا كنبوءة، حيث إن القرآن لو قلنا إن مؤامرة الكفار يف
 مليء بالنبوءات؟ 

مث إن هذا الفرق البسيط يف حتديد زمن نزول هذه اآليات ال يضرنا شيئا، ألن 
ن والقول بأا نزلت بعد ظهور عداء الكافرين يستلزم أن يعترف هؤالء املستشرق

إنكار حتقُِّق " ويري"وال يسع . داأن القرآن قد تنبأ عن هالكهم يف الزمن املبكر ج
 .هذه النبوءة
 :الترابط

هذه رابع سورة تتحدث عن نفس املوضوع اجلاري من سورة االنفطار مث 
 تناولت أحد -كما بينت من قبل-االنشقاق مث الربوج، علما أن سورة املطففني 

عواي هو أن جانبي املوضوع الذي كان قد بدأَ من سورة االنفطار؛ والدليل على د
، ولكن املطففني مل تبدأ )السماء(السورتني التاليتني لسورة املطففني تستهالن بلفظ 

 .  سورة االنفطارملضمون، لكوا تسلسالً )السماء(بلفظ 
باختصار، إن سورة الطارق آخر سورة تتحدث يف املوضوع اجلاري منذ بضع 

، بل تبدأ سورة األعلى )ماءوالس(سور، حيث مل تستهلّ السور التالية هلا بكلمة 
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وعندي .  لتتحدث عن موضوع آخر جديد�ىسبِح اسم ربك الْأَعلَ�بقوله تعاىل 
أن سورة الطارق قد جاءت هنا بني السور كربزخ، حيث يعرج فيها من موضوع 

 .إىل آخر
يف مستهلّ هذه السورة والسوِر األربع قبلها إال ) السماء(لقد وردت كلمة 

ة املطففني، ويف كل مرة قد ذُكر مع السماء شيء خمتلف، إذ قيل يف سورة سور
، �ِإذَا السماُء انشقَّت�، وقيل يف سورة االنشقاق �ِإذَا السماُء انفَطَرت�االنفطار 

، واآلن قيل � والْيوِم الْموعوِد�والسماِء ذَاِت الْبروِج �مث قيل يف سورة الربوج 
 .�والسماِء والطَّاِرِق� هنا

تتحدثان عن تغريات ستقع يف  والفرق اآلخر أن السورة األوىل والثانية منها
 . السماء، أما باقي السور فقد قُدمت فيها السماء كشهادة

 
ijk ∩⊇∪ 
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 :الكلمات شرح

كوكب الصبِح؛ الضارب :  اآليت ليالً؛ النجم الذي يقال له:هو: الطارق
 )األقرب. (باحلصى على سبيل التكهن

أتنطبق : للطارق ثالثة مفاهيم كما ذكرنا أعاله، ولكن السؤال هنا: التفسري
هذه املفاهيم كلها هنا أم أحدها؟ وليكن معلوما هنا أننا حنن األمحديني نفسر أحيانا 

، فتنتاب الناس شبهة بأن هؤالء ن القرآن خبمسة أو ستة معانكلمةً واحدة م
واحلق أنّ هذه اآلية من سورة الطارق ومثيالِتها تؤيد . حيملّون اآليةَ فوق ما حتتمل

إذا كانت الكلمة تفيد لغةً معاين عديدة، فال بد من أحد احتمالين، فإما أن . جنا
ذا أُريد ا أكثر من معىن، فيمكن أن يراد مث إ. يراد ا معىن واحد أو أكثر من معىن

وإذا أُريد ا معىن واحد، فثمة احتماالن؛ أن يكون . ا كل تلك املعاين أو بعضها
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هذا املعىن واضحا كل الوضوح حبيث إن السياق يؤكده، أو ال يكون هذا املعىن 
أنه إذا أراد ومن أساليب القرآن . واضحا متاما، فنحتاج إىل قرينة أخرى لتحديده

تكون الكلمة . �وما أَدراك�أن نأخذ مبعىن واحد معني للكلمة أتبعه بقوله تعاىل 
، مث يذكر �وما أَدراك�الواحدة حتتمل عدة معاين، ولكن اهللا تعاىل يقول بعدها 

وما � أنه إذا خلت آيةٌ ِمن مجلة  علىوهذا دليل. املعىن احملدد اخلاص بذلك السياق
اكرفِمن حقنا أن نفسر الكلمة الواحدة بكل املعاين احملتملة املمكنة بأكثر من �أَد 

معىن للكلمة، وإال فلماذا، يا ترى، حيدد اهللا معىن كلمة يف مكان، وال حيدده يف 
مكان آخر؟ إمنا سببه أن تفسري كلمة واحدة بأكثر من تفسري ليس خالف مراد 

.  اهللا تعاىل معىن كلمة، فال حيق لنا تركه واألخذ بغريهنعم، إذا حدد. القرآن الكرمي
فثبت من هنا أن الذين يعترضون على تفسرينا قائلني ملاذا يفسر هؤالء كلمة واحدة 
بعدة معان حمتملة حبسب اللغة، إمنا اعتراضهم راجع إىل قلة الفهم وعدم التدبر يف 

 . القرآن الكرمي
فلوال قوله .. � النجم الثَّاِقب�اك ما الطَّاِرق وما أَدر�: يقول اهللا تعاىل هنا

، وقال "اآليت ليال"الطارق هنا مبعىن : ، لقال قائل�وما أَدراك ما الطَّاِرق�تعاىل هنا 
وما أَدراك ما �ال إنه مبعىن الكاهن، ولكن اهللا تعاىل حدد معناها بقوله : غريه

ا كلمة أي ليس عندك.. �الطَّاِرقم سبيل ملعرفة ما نقصده من الطارق هنا، مع أ
 �وما أَدراك ما الطَّاِرق�عربية وكان العرب يعرفون معناها؛ فثبت أن قوله تعاىل 

إمنا يعين أنه ليس عندكم سبيل ملعرفة املعىن املقصود للطارق يف هذا السياق، فلذلك 
 . كوكب الصبحأي .. حنن خنربكم أننا نقصد به النجم الثاقب

وتكمن صلةُ هذه السورة بالسورتني السابقتني يف أن اهللا تعاىل قال يف سورة 
أي نقدم كشهادٍة قمر الليلة الثالثة عشرة، مث قال .. �والْقَمِر ِإذَا اتسق�االنشقاق 

ِبرا عن بعثة مخ.. � والْيوِم الْموعوِد�والسماِء ذَاِت الْبروِج �يف سورة الربوج 
شخص موعود يأيت بعد ظهور االثين عشر برجا، وهكذا أخرب اهللا تعاىل يف 

تثري شبهة؛ ذلك أن ) بدر(ولكن كلمة . السورتني أن هذا املوعود سيكون بدرا
لفظ البدر وإن كان يشري إىل أنه قد نقل ضوء الشمس إىل الناس نقالً كامال، إال 
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آخر أيضا وهو اختفاء الشمس عن األنظار، أن لفظ البدر ينطوي على مفهوم 
وبالتايل فلو كان البدر يف النهاية فهذا يعين أن الشمس احملمدية مل تعد توصل 
ضوءها إىل الدنيا اآلن مباشرة، وهذه منقصة وعيب، ألن هذا يعين أننا سنرى النور 
 احملمدي ولكن بواسطة شخص آخر وليس مباشرة؛ مع أن واقع األمر أن الرسول

 ال بد أن يكون � هو النيب احلقيقي هلذه األمة؛ وكل من يبعثه اهللا تعاىل بعده �
؛ ومن املستحيل أن يقف أي تابع حاجزا بني الناس وبني النيب املتبوع �تابعا له 
 الذي �ومثاله عيسى . ، ألن هذا جيعل التابع نبيا أخريا مستقال ألمة املتبوع�

ولكن اهللا . سوي، ولكنه كان نبيا أخريا مستقال أيضاتسبب يف انكشاف النور املو
تعاىل خيرب هنا أن املوعود الذي ننبئ عن ظهوره لن يكون كالسابقني الذين جاءوا 

كال، بل إن هلذا املوعود الذي سيظهر يف أمة . يف آخر أمة نبيهم إيذانا بنهايتها
 غروب الشمس وإىل أن ومعلوم أن البدر يشري إىل. البدر والطارق: اإلسالم امسني

 -وهو كوكب الصبح-أما الطارق . ضوءها سيصل إىل الدنيا بواسطته ال مباشرةً
فإشارة إىل أن الشمس على وشك الطلوع؛ وهذا يعين أن هذا املوعود لن حيجب 

إنه بدر مبعىن . نور الشمس احملمدية، إذ هو بدر من جهة، وطارق من جهة أخرى
 ويوصله إىل الدنيا، وإنه طارق مبعىن �ة حممد رسول اهللا أنه يستمد النور من نبو

أن الذين سيكونون على صلة به سيتمكنون من إنشاء الصلة املباشرة برسول اهللا 
بتعبري آخر إنه لكونه بدرا سيستمد نور . مشسه بأنفسهمنور  حيث سريون �

عه تربية متكِّنهم من مشس النبوة احملمدية ويوصله إىل الناس، ولكونه طارقًا سرييب أتبا
 . مباشرة�اكتساب النور من حممد رسول اهللا 

املسيح :  والعجيب أن هذا املوعود لألمة قد سمي يف احلديث أيضا بامسني
أبواب الفنت، ما جاء يف أن : كتاب الفنت، باب خروج املهدي، والترمذي: ابن ماجه(واملهدي 

 أيضا أن أمري متوقف على �وعود املسيح املوقد كتب . )الدجال ال يدخل املدينة
، مع أن تسمية )٣٩٨-٣٩٣ ص ١٤أيام الصلح، اخلزائن الروحانية الد (اسم املهدي 

الواقع أن اسم البدر ميثّل عيسى . أكثر شهرةً وتداوالً يف مجاعتنااملسيح املوعود 
مم وكل أولئك الذين بعثوا من قبل يف األ. املسيح، واسم الطارق ميثّل املهدي
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اخلالية بصفتهم املسيح مل يكونوا آِخرين يف أمتهم فحسب، بل كانوا معلنني اية 
 مبجيئهم، وبدأت أمة جديدة من عند مهم املشرع، حيث انتهت تلك األمعهد نبي

اهللا تعاىل، ودرًءا هلذه الشبهة قد مسى اُهللا موعود األمة اإلسالمية مسيحا من ناحية، 
 من جهة � وتابعا كامال من أُمته ،، ومساه نبيا من جهةومهديا من ناحية أخرى

 .فهو البدر لكونه نبيا، وهو الطارق لكونه تاِبعا كامال. أخرى
باختصار، قد أطلق القرآن الكرمي امسني على هذا املوعود، وقد أشري إىل أحد 

، �والْيوِم الْموعوِد�وقوله تعاىل ، �والْقَمِر ِإذَا اتسق�هذين االمسني يف قوله تعاىل 
 اليت فيها إشارة إىل أنه سينشر النور �الطارق�بينما أُشري إىل االسم الثاين بكلمة 

 .احملمدي يف العامل ثانية، بتعبري آخر إنه سيبشر برقي اإلسالم وانكشاف األنوار احملمدية
املتعلقة بعيسى النبوءة :  وهكذا قد بني اهللا تعاىل يف هذه السور كلتا النبوءتني

، ويف )١٩:االنشقاق(�والْقَمِر ِإذَا اتسق� املذكورة من قبل يف قوله تعاىل ،املسيح
، أما النبوءة املتعلقة باملهدي فقد ذُكرت )٣:الربوج(�والْيوِم الْموعوِد�قوله تعاىل 

 .�الطارق�هنا يف هذه السورة يف كلمة 
اىل قد عرج ثانية يف آخر هذه السورة على  وهناك لطيفة أخرى وهي أن اهللا تع

.. �فَمهِل الْكَاِفِرين أَمِهلْهم رويدا� �الزمن األول لإلسالم حيث قال لرسوله 
 . � ختمه أيضا بذكره �فكما بدأ املوضوع بذكر الرسول 

. لطارقأي نقدم كشهادٍة السماَء وا.. �والسماِء والطَّاِرِق�قال اهللا تعاىل 
واملالحظ هنا أن اهللا تعاىل قدم شهادة السماء يف السورة السابقة أيضا، ولكنه تعاىل 

، حيث بين هنالك أن اإلسالم سيمر مبختلف �والسماِء ذَاِت الْبروِج�: قال عندها
األدوار، ويف كل عصر سيقوم اهللا تعاىل بتجديده على يد بعض الناس، إىل أن يأيت 

عود، فيقيم اهللا تعاىل شخصا يسمى نبيا، فتساور القلوب شبهة بأن النور اليوم املو
النبوي قد انتهى، ودرًءا هلذه الشبهة ذكر اهللا تعاىل وصفًا آخر هلذا املبعوث فقال 

أي إذا كان هو نبيا من جهة، فإنه الطارق من جهة .. �والسماِء والطَّاِرِق�
سماوي قمرا منريا وليالً مظلما، كذلك هذا املوعود أخرى؛ فكما أن يف النظام ال

وكأن أحد امسيه يشري إىل ختم الشيء، وامسه اآلخر يشري . يكون بدرا وطارقًا أيضا
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سيتسبب يف املسيح املوعود فبين اهللا تعاىل أنه إذا كان ظهور . إىل فتحه واستمراره
سيتسبب يف إقامة شريعة انتشار ضوء الشمس احملمدية بطريق غري مباشر، فإنه 

فإىل أن ينال اإلسالم الغلبة سيسمى املسيح املوعود بدرا .  يف الدنيا أيضا�حممد 
يتسبب يف انكشاف الفيوض احملمدية الروحانية كواسطة أو ِمرآٍة، وحني يصبح 
اإلسالم غالبا سيعمل كالطارق، ألن فتح اإلسالم وغلبته وإقامة الشريعة كلها 

 املسيح املوعودإذن، فإىل أن تتم غلبة اإلسالم، سيغلب على .  املهديمقدر على يد
اسم البدر؛ إذ كان املسلمون ضعفاء جدا يف معركة بدر؛ ال شك أن الفترة البدرية 
كانت عالمة الفتح، ولكنها كانت عالمة الضعف أيضا؛ أما اسم النجم الثاقب 

 . فإشارة إىل زوال الضعف وبداية الغلبة والرقي
 �والسماِء ذَاِت الْبروِج �أي يف قوله تعاىل  -وبذكر السماء يف املوضعين 

 � وما أَدراك ما الطَّاِرق �والسماِء والطَّاِرِق �  ويف قوله تعاىل�والْيوِم الْموعوِد
الثَّاِقب مج؛ أي لوحي  قد بني اهللا تعاىل أن كال املقامني تابع لنظام السماء- �الن

إن املنصب البدري تابع للوحي، كما أن املنصب املهدوي تابع للوحي، . اهللا تعاىل
وبغري نظام السماء ال يتيسر منصب البدر وال منصب الطارق، بل كال املنصبني 

 . حباجة إىل نظام السماء
 بعد بعثة -وقد أُشري بذكر نظام السماء يف املوضعني إىل أن اهللا تعاىل سيظلّ

 خيلق مظاهره، فبعضهم يكون مظهرا ملهدويته وبعضهم - �سيح املوعود امل
 يف �السماء�ملسيحيته، ولكن ال بد من نزول وحي اهللا عليهم لورود كلمة 

 .املوضعني، اليت هي إشارة إىل الوحي
 

ãΝôf̈Ψ9 $# Ü=Ï%$̈W9$# ∩⊆∪ 
 : الكلمات شرح
وِإذَا النجوم � تعاىل راجع شرح الكلمات يف سورة التكوير لقول اهللا: النجم

ركَدتان� . 
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 )املنجد. (أضاء: وثقَب النجم). األقرب(خرقه باِملثقَب : ثقَبه ثَقْبا: الثاقب
شديد اإلضاءة والتأللِؤ، : كوكب ثاقب ودري): "للزخمشري" (األساس" ويف 

 ) باألقر. (أي يدفَعها".. كأنه يثقُب الظلمةَ فينفُذ فيها ويدرأُها
لقد بينت من قبل أن اهللا تعاىل قد أشار بوصف هذا املوعود بدرا إىل : التفسري

أنه سينشر النور احملمدي يف العامل رغم شدة الظلمة، وأن مجاعته ستكون خادمة 
احلقيقة .  أنه يبدد كل أنواع الظلمات ويزيلها�الطارق�لإلسالم، وأشار بكلمة 

ل، وأن زمن املهدوية يتعلق بالفتوحات، فأخرب أن العصر احملمدي هو عصر اجلال
 أن جميئه ستكون بداية لزمن الفتوحات � النجم الثَّاِقب�الطَّاِرق �اهللا تعاىل بقوله 

 .اإلسالمية، وأنه سيثقب كل أنواع الظلمات ويبددها
 

βÎ) ‘≅ä. <§ø tΡ $®R °Q $pκö� n=tæ ÔáÏù%tn ∩∈∪ 
 : شرح الكلمات

والثالث ِمن أوجهها أن : "، حيث ورد)إال(هلا عدة معاٍن منها ) لَما(إن : لَما
ما علَيها ِإنْ كُلُّ نفٍْس لَّ�: تكون حرف استثناء، فتدخل على اجلملة االمسية، حنو

، إنْ دخل على املاضي )لَما(أعجب الكلماِت كلمةُ : "قال سيبويه.... �حاِفظٌ
 يكون حرفًا، وإنْ دخل ال على املاضي، وال يكون ظرفًا، وإنْ دخل على املضارع

 ).األقرب)" (إال(على املضارع، يكون مبعىن 
حىت وإنْ مل يدخل على ) إال(يفيد معىن ) لَما( ويبدو من استعماالت العربية أن 

 )األقرب. (أي ال أسألك إال ِفعلَك.. أَنشدك اَهللا ملّا فعلت: االسم، حيث يقال
. رت هذه اآلية مبفاهيم خمتلفة، أحدها أن اهللا حافظُ كل إنسانلقد فُس: التفسري

، وحيث )٥٣:األحزاب (�وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء رِقيبا�ورد يف القرآن الكرمي 
وقال اهللا . إن النفس تطلَق على كل شيء، فثبت أن اهللا تعاىل حافظ كل شيء

، وقال اهللا تعاىل )١٢-١١:االنفطار(�ِكراما كَاِتِبني �ِإنَّ علَيكُم لَحاِفِظني �تعاىل 
أي ).. ١٢:الرعد(�لَه معقِّبات ِمن بيِن يديِه وِمن خلِْفِه يحفَظُونه ِمن أَمِر اللَِّه�
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وروي . هناك مجاعة من املالئكة يتناوبون بأمر اهللا على حفظه ِمن أمامه وِمن خلفه
وكِّلَ باملؤمن مئة وستون ملَكًا يذبون عنه كما يذب : قال �يف حديث أن النيب 

 إذن، يذكر القرآن واحلديث أن ). املعجم الكبري للطرباين(عن قصعة العسل الذباب
 .اهللا تعاىل رقيب على اإلنسان وحافظه، وأن املالئكة يقومون ذا الواجب

النوع اخلاص من الناس  هنا يعين ذلك �كُلُّ نفٍْس�ولكين أرى أن قوله تعاىل 
وهم كثريون، إذ كان منهم موسى . الذين هم مبنـزلة النجم الثاقب، أو نوابهم

وملا كان هؤالء مجاعة كبرية فقال اهللا تعاىل .  واملسيح املوعود�وعيسى ورسولنا 
، أي أنّ كل واحد من هذه اجلماعة أو الطائفة عليها حافظٌ ورقيب، �كُلُّ نفٍْس�

 �واللَّه يعِصمك ِمن الناِس� � قال اهللا تعاىل عن رسوله الكرمي .وهو اهللا
اجنام آم، (.  أيضا�املسيح املوعود وقد أُوحيت هذه اآلية إىل ). ٦٨:املائدة(

 �وقد أوحي كالم مماثل إىل املسيح الناصري . )٦٠ ص ١١اخلزائن الروحانية الد 
ِإذْ قَالَ اللَّه يا ِعيسى ِإني متوفِّيك وراِفعك ِإلَي ومطَهرك ِمن �: حيث قال اهللا تعاىل

 :آل عمران(�الَِّذين كَفَروا وجاِعلُ الَِّذين اتبعوك فَوق الَِّذين كَفَروا ِإلَى يوِم الِْقيامِة
ي، وأبرئك من أي يا عيسى، إين سأميتك ميتة طبيعية، وسأكرمك عند).. ٥٦

 . افتراء الكافرين، وأجعل أتباعك غالبني على الكافرين إىل يوم القيامة
 أن أول نيب وآخر نيب من أي سلسلة نبوة ال �املسيح املوعود وقد صرح 

مع أن قتل املؤمن شهادة، : "�يقتل أبدا، بل اهللا تعاىل يتوىل محايته، حيث قال 
هو النيب الذي يأيت : ه ال يقتالن؛ النوع األولولكن من سنة اهللا أن نوعني ِمن رسل
 حيث كان أول نيب يف السلسلة املوسوية، �يف بداية سلسلة نبوة، ومثاله موسى 

والنوع .  حيث كان يف بداية السلسلة احملمدية�ومثاله اآلخر سيدنا وموالنا 
 �له عيسى هو النيب واملأمور الرباين الذي يأيت يف آخر سلسلة نبوة، ومثا: الثاين

الذي جاء يف آخر السلسلة املوسوية، ومثاله أنا حيث جئت يف آخر السلسلة 
 )٧٠-٦٩ ص ٢٠تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية الد (. احملمدية

 يعين كلّ نفس من هذه �ما علَيها حاِفظٌِإنْ كُلُّ نفٍْس لَّ�فثبت أن قوله تعاىل 
ميكن أن يراد به كلّ الناس حيث إن القرآن الكرمي ) كلّ نفس(ال شك أن . الطائفة
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واحلديث قد ذكرا حفْظ النفوس كلها من عند اهللا تعاىل، ولكن ال أجد أي صلة 
، بينما املعىن الذي أذكره فهو �النجم الثَّاِقب�بني هذا املفهوم وبني قوله تعاىل 

وىل حفظ الطائفة الذين هم منسجم متاما مع هذه اآليات، إذ املراد أن اهللا تعاىل يت
 . وحيميهم من شرور أعدائهم�النجم الثَّاِقب�من قبيل 

 ليؤكد أن هذا النجم سيثقب عدوه ويهلكه، �الثاقب�وقد ذكر اهللا تعاىل هنا 
 . و لن يقدرالعدو على قتله
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 )األقرب. (املنصب: والدافق. انصب ِبمرٍة: دفَق املاُء: داِفق

عظْم يف الظهر ذو ِفقاٍر ِمن لَدنْ الكاهِل إىل : الصلْب والصالب: الصلْب
 ) األقرب. (العجِب

 )األقرب. (لصدِرمجع تريبٍة، وهي عظام ا: الترائب
لقد أخطأ املفسرون القدامى يف تفسري هذه اآلية إذ انتقلت أذهام إىل : التفسري

ولكن . معىن خاطئ فقالوا إن معناها أن املين خيرج من عظام الصدر وفقرات الظهر
 قد فسرها مبعىن لطيف جدا، فقال إن القرآن الكرمي يستعمل �اخلليفة األول 

ب استعمال كلمات مكشوفة مبتذلة، وقد أشار ذه الكلمات كالما مهذبا ويتجن
وهذا ). حقائق الفرقان(إىل مكان املاء الدافق حيث يقع وسط الصلب والترائب 

 .معىن لطيف جدا ويتالءم مع عظمة القرآن الكرمي
أي أن .. وقد قال البعض املراد من الصلْب صلْب املرء ومن الترائب ترائب املرأة

فالصلب هنا صلب األب، . يخلَق من صلب املرء ويرضع من ثدي املرأةاإلنسان 
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وهذا املعىن أكثر معقولية من املعىن السابق الذي ). ابن كثري(والترائب ترائب األم 
 .ذكره املفسرون، وال اعتراض عليه من الناحية العلمية والطبية
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ث اهللا تعاىل هنا عن خلق اإلنسان، وأولُ ما قاله هنا هو أنه لقد حتد: التفسري
أي قد جعل اهللا تعاىل يف اإلنسان قوة الدفق، حيث خلق ِمن .. خلق ِمن ماء دافق

مبعىن .. واألمر الواقع أن كل أعمال اإلنسان تصدر نتيجة صفة الدفق فيه. ماء دافق
فكما أن القافز يرتفع مرة . أنه يظل يقفز دائما ويرغب يف التقدم باستمرار

وينخفض أخرى، كذلك مير اإلنسان حباالت خمتلفة، فحينا يكون يف ارتفاع وحينا 
يف اخنفاض؛ وهذا كله دليل على أن فطرته مزودة بكفاءة التقدم، وأن اهللا تعاىل قد 

 .  الرقي على مصراعيه، ولكنه إذا مل ينتفع من هذه امليزة فيه تضرربابفتح أمامه 
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 :الكلمات شرح
 . تكشف وتعرف وتظهر: تبلى

ما أسره ِمن أمره : سريرةُ اإلنسان. مجع سريرة، وهي السر الذي يكتم: السرائر
 )األقرب. (م القلِب صايف النيِةأي سلي: فالنٌ طيب السريرِة: يقال. خريا، وقيلَ شرا

 يعين يومئذ يكشف اهللا تعاىل األمور �يوم تبلَى السراِئر�قوله تعاىل: التفسري
اخلفية، أو يمتحن اإلنسان يف سرائره؛ ولو أخذنا هذا املعىن فاآلية تتحدث عن 

الصافية أما إذا فسرناها مبعىن أن سرائر أصحاب القلوب . املؤمن والكافر كليهما
ولو كانت السرائر هنا مبعىن ما يكتمه املرء . سوف تكشف، فاآلية ختتص باملؤمنني

فَما لَه ِمن قُوٍة وال �وقوله تعاىل . من أسرار، فاحلديث هنا عن الكافرين فقط
 دليل على أن السرائر هنا ال تشري إىل أصحاب القلوب الصافية، بل تعين ما �ناِصٍر
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يوم : ر؛ وال غرو أن اإلنسان يكتم سيئاِته دائما؛ وعليه فاملراديكتم من أسرا
يكشف ما ارتكبه اإلنسان من سيئات وما كتمه من نوايا شريرة، أو أنه يمتحن 

 . بصددها؛ ومثل هذا اإلنسان لن جيد يف نفسه قوة ولن جيد نصريا
قَب من األشياء لقد حتدثت اآليات السابقة عن النجم الثاقب، ومعلوم أنه ال يث

إال ما يستوجب اإلتالف واهلالك، ألن األشياء اجليدة ال تثقَب وال تتلَف بضرا 
أي أن الناس .. �ِإنْ كُلُّ نفٍْس لَما علَيها حاِفظٌ�مث قال اهللا تعاىل . باحلجارة مثال

ح سيعارضون هذا النجم الثاقب، ولكن اهللا تعاىل سيبدد على يده الظلمات، ويفض
الذين يكيدون له سرا إلفشال مهمته، ويكشف شرورهم ونواياهم السيئة، 

 .ويدمرهم حىت لن جيدوا يف أنفسهم قوة للنجاة، كما لن يقف أحد لنصرم
كان أيب صديقًا محيما للمولوي حممد حسني : مرة أخربين أحد اإلخوة قائال

فجاء البطالوي ". هِشمل"نة البطالوي، وكان أيب يأمرين بزيارته كلما حضر إىل مدي
مرة، وذهبت للقائه، وبدأت يف تدليك رجليه، وفيما أنا يف ذلك إذ " هِشمل"إىل 

حضرة الشيخ، قد : "جاء احلافظ عبد الرمحن مؤلف كتاب الصرف وقال للبطالوي
حقق املريزا القادياين تقدما كبريا، إذ يدخل الناس يف مجاعته بكثرة، وبدأت هذه 

ملاذا ال يقتله : وبعد حديث طويل قال بعض احلاضرين". تتفاقم يوما فيوماالفتنة 
املشكلة أن بعض الناس قد حاولوا ذلك مرارا، ولكنه : "أحد منا؟ فقال البطالوي

ال خربة هلؤالء العلماء : فقلت يف نفسي: يقول الراوي". ينجو يف كل مرة
نال هذا الثواب، وصممت على والشيوخ ذه األعمال، أنا سأتوىل قتل املريزا أل

: ويف اليوم التايل حضر احلافظ عبد الرمحن للقاء البطالوي وقال له. ذلك يف قليب
لقد نشر املريزا إعالنا أنه . حضرة الشيخ، لقد وجدنا سبيالً إلحلاق اهلزمية بالقادياين

لن خيوض أي مناظرة بعد ذلك ألن اهللا تعاىل قد اه عن ذلك، وإعالنه هذا 
انظروا، لقد : فلننشر إعالنا ملناظرته، فإذا رضي باملناظرة قلنا. سيجعلنا غالبني عليه

أعلن هذا الرجل أن اهللا قد اه عن املناظرات، ومع ذلك فقد رضي باملناظرة، 
فثبت أنه كذب فيما قال؛ وإذا مل خيرج للمناظرة، فقد هزم أيضا، ألننا سنعلن بني 

كان الشيخ : ويتابع الراوي قائال. لمناظرة ولكنه مل خيرج للنضالالقوم أننا حتديناه ل
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حضرةَ احلافظ، لقد جئت حبيلة بارعة، : البطالوي مستلقيا فجلس مستويا وقال
ملا مسعت حديثهما أيقنت : يتابع الراوي. وبالعمل ا سنسقطه يف أعني الناس حتما

ا يقولون من قبل إم حاولوا قتل كانو. منذ تلك اللحظة أن هؤالء املشايخ كذابون
. حضرة املريزا ومل ينجحوا يف ذلك، واليوم قد أمجعوا على خطة تتناىف مع التقوى

وهذا احلادث هو الذي قد تسبب . ال شك أن قلوم قد خلت من التقوى واإلميان
 . يف هداية هذا األخ وانضمامه إىل األمحدية

أي أن .. � فَما لَه ِمن قُوٍة وال ناِصٍر�ى السراِئر يوم تبلَ�: فاهللا تعاىل يعلن هنا
هؤالء القوم سيلجأون إىل أنواع احليل للقضاء على هذا النجم الثاقب، ولكنهم لن 
جيدوا يف أنفسهم قوة، ولن جيدوا نصريا على ذلك، وكل من يقف لنصرم يبوء 

 .بالفشل
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 :الكلمات شرح

الفَلَك؛ ما حييط باألرض من : للسماء معاٍن عديدة يف املعاجم منها: السماء
الفضاء الواسع ويظهر فوقنا وحولَنا كقُبٍة عظيمة، فيها الشمس والقمر وسائر 

؛ املطراألقرب. (الكواكب؛ كلُّ ما عالك فأظلّك؛ السحاب( 
 )األقرب. ( بعد املطراملطر: الرجع

 )األقرب. (لٍْب؛ نبات األرضهو الشق يف شيٍء ص: الصدع
ِإذَا �لقد تغير مفهوم السماء هنا، كما تغير من قبل يف قوله تعاىل . :التفسري

قَّتشاُء انمويف قوله تعاىل �الس ،�تفَطَراُء انمإذ تعين السماء هنا �ِإذَا الس ،
نقدم : فاهللا تعاىل يعلن هنا.  فالرجع هو املطر بعد املطر�ذَاِت الرجِع� وأما .الغيوم

أي أمل تروا إىل الغيوم كيف متطر على األرض .. أمامكم شهادة السماء ذات الرجع
ولو مل ينـزل املاء من الغيوم ولو مل متطر السحب مرة بعد أخرى، . مطرا بعد مطر

إن مياه األمطار هي اليت تنمي األرض . هارها متامالتوقفت األرض عن منائها وازد
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أي أنه .. �ِإنه علَى رجِعِه لَقَاِدر�لقد قال اهللا تعاىل من قبل . وتظهر كفاءاا اخلفية
أي نقدم .. �والسماِء ذَاِت الرجِع�: قادر على تطوير اإلنسان ثانية، وهنا يقول

 ن املطر يهطل على األرضفكما أ.  أخرىكشهادٍة السحب اليت متطر مرة بعد
 إىل الدنيا ويهب أهلَها  وإهلامه اهللا وحيوحيييها مرة بعد أخرى، كذلك ينـزل

بضرب مثال السحب قد نبهنا إىل أن الغيوم كما . حياة روحانية مرة بعد أخرى
تأيت ومتطر مرة بعد أخرى، ولوال ذلك هللكت الدنيا، كذلك هي حال احلياة 

ة، فلو مل يِقم اهللا تعاىل أناسا من عنده إلصالح الدنيا ومل ينـزل على الروحاني
 .األرض ماء الوحي واإلهلام مل حيي الناس حياة روحانية أبدا

أي تزعمون أن اهللا تعاىل أنزل .. �واَألرِض ذَاِت الصدِع�مث يقول اهللا تعاىل 
. والواقع أن هذا خطأ منكم. الوحي واإلهلام، ولكن ليس عند الناس استعداد لقبوله

 على إنبات شيء، -يف الظاهر-أال ترون األرض كيف تكون جرداء غري قادرة 
ولكنها تكون يف الواقع مزودة بكفاءة اإلنبات حيث تنشق عند هطول مطر السماء 
عليها وتخرج أنواع النبات، فيصبح هذا احملال يف الظاهر ممكنا، وخترج أنواع 

 .مكان مل تكن هناك إمكانية ظاهرة خلروجها فيهاخلضرة يف 
 يعين ذات �ذَاِت الصدِع� ومن معاين الصدع النبات، وعليه فقوله تعاىل 

النبات، فاهللا تعاىل يبني هنا أن هناك نظاما آخر جاريا يف العامل إضافة إىل نظام 
ى السماء؛ حيث يهطل املطر من السماء على األرض من جهة، ومن جهة أخر

وباملثل جتدون كفاءات الناس . تتمتع األرض بكفاءة إخراج النبات مرة بعد أخرى
وكأا ميتة، ولكن بعد نزول مطر الوحي واإلهلام اإلهلي ترون أن هذه القلوب 

ال شك أن بعض الناس يكونون . امليتة تبدأ يف إخراج أنواع النبات واخلضار
ولكن بعد نزول مطر وحي السماء كأرض قاحلة ال تقدر على اإلنبات إطالقا، 

 .يصدق كثري من الناس املبعوثَ اإلهلي يف وقتهم عاجال أو آجال
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 :شرح الكلمات

احلق من القول؛ القضاُء بني : والفَصلُ. قطَعه وأبانه: فصل الشيَء: فَصلٌ قولٌ
 )األقرب. (حق ليس بباطل: قولٌ فصلٌ.. .احلق والباطل

. مزح وهذَى: هزل فالن يف كالمه. صار مهزوالً: هزلَ الرجلُ: اهلَزل
 )األقرب(

املراد من كون القرآن قوالً فصالً أنه بعد نزوله لن حيول شيء دون : التفسري
حلق والباطل أو املعىن أن هذا القرآن قول فصل يفصل بني اهزميتكم أيها الكافرون، 

 . ويتم التمييز بعده بني الكفر واإلسالم حتما
 إىل الشخص املوعود يف �ِإنه لَقَولٌ فَصلٌ�أو يعود ضمري الغائب يف قوله تعاىل 

الزمن األخري، واملعىن أن من احملال أن يأيت ذلك املوعود وال تقع يف الدنيا التطورات 
 .ِصلَ، وما هو بقوٍل هزٍل وال لغٍواملذكورة سابقا، فهذا أمر قطعي قد فُ
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لقد أعاد اهللا تعاىل هنا نفس املوضوع الذي بينه يف السور األربع : التفسري
املاضية، حيث بني اهللا فيها أن اإلسالم سيحقّق رقيا عظيما، وسينتشر يف العامل 

فه حىت يصل إىل أحناء العامل، وسوف در جهود الكافرين كله، وسيظل يف زح
مث أخرب اهللا تعاىل يف تلك السور أنه سيأيت على اإلسالم . وتبوء مكائدهم بالفشل

وبعد ذكر هذه األمور كلها . فترة من االحنطاط، ولكنه سيزدهر ثانية ويهلك الكفر
أي لقد أخربناكم بتاريخ .. �يد كَيدا وأَِك�ِإنهم يِكيدونَ كَيدا �يقول اهللا اآلن 

اإلسالم كله سلفًا، وبينا لكم كيف يغلب اإلسالم أوالً، مث كيف يضعف، مث كيف 
أسباب رقيه وغلبِة املسلمني، وكيف جيعل هذا الدين ضعفه يهيئ اهللا تعاىل بعد 
ة من فهل بوسع أهل مكة أن يكسروا هذه احللقات العديد. غالبا على العامل كله
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هذه السلسلة الطويلة من مستقبل اإلسالم؟ وهل ينجحون يف نواياهم الشريرة؟ 
كال، بل إنه سيزدهر يف املستقبل، مث يتقلص ظله، مث يصبح غالبا على العامل ثانية، 

فيا حممد، إذا كان هؤالء ! ولكنكم يا أهل مكة تظنون أنكم ستمحونه مبكائدكم
 . كيدييكيدون كيدهم فاعلم أين أيضا أكيد
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 :الكلمات شرح
 )األقرب. (رفَق به: ومهلَ فالنا وأمهلَه. أنظره وأجله: مهله الدين وأمهلَه: مهلْ

 تتضمن هذه اآلية إشارة لطيفة رائعة، بياا أن اهللا تعاىل كان يستطيع :التفسري
مهل الكافرين رويدا، ولكن انظر إىل روعة البيان ولطفه، إذ قال اهللا ف: أن يقول هنا

 �فَمهِل الْكَاِفِرين�فقوله .. �فَمهِل الْكَاِفِرين أَمِهلْهم رويدا�: تعاىل بدالً من ذلك
كان سيؤدي إىل إثارة املشاعر املتباينة يف قلوب املؤمنني وقلوب الكفار، إذ يفكر 

ال ندري كم ستطول هذه املهلة اليت سيمنحها الكافرون، بينما يقول : ناملؤمنو
ال داعي للقلق حاليا، إذ قد أُعطينا مهلة، ونظرا إىل هذه : الكفار يف أنفسهم

؛ وهكذا طمأنَ املؤمنني أن �أَمِهلْهم رويدا�: املشاعر املتباينة أضاف اهللا هنا قوله
يلة، بل هي بسيطة؛ كما خيب بذلك أي أمل عند الكفار لن يعطَوا مهلة طو

الكافرين ونبههم أال يظنوا أم سيعطَون اآلن مهلة طويلة، كال، بل لقد آنَ األوان 
 . هلالكهم ودمارهم

أَمِهلْهم �، وعليه فقوله تعاىل )املنجد(أي برفٍق وتؤدة : ساروا سريا رويدا: يقال
ارفُق م يف فترة املهلة هذه، ألن : عِطهم مهلةً قصرية، وثانياأَ:  يعين أوالً�رويدا

 . موعد عقام آٍت حتما، وسيهيئ اهللا بنفسه عندها أسباب دمارهم
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  آية مع البسملةعشرون وهي ،مكية

قد قال ابن عباس وعبد اهللا بن الزبري وعائشة وهذه السورة مكية عند اجلمهور، 
أولُّ : وروي يف صحيح البخاري وغريه عن الرباء بن عازب أنه قال.  إا مكية�

 هو مصعب بن عمري وعبد اهللا بن أم مكتوم، �من هاجر من أصحاب النيب 
مث جاء عمار وبالل وسعد، مث عمر بن اخلطاب مع عشرين . فجعال يعلّمان القرآن
 أهل املدينة فرحني كما رأيتهم يوم مقدم الرسول �آخرين، مث جاء النيب ومل أر ،

ها قد جاء رسول اهللا : فكان األطفال والكبار إذا اجتمعوا قال بعضهم لبعض.. �
ندها قد حفظت سورة األعلى وأمثاهلا وكنت ع. �ها قد جاء رسول اهللا .. �

 �) �البخاري، كتاب املناقب، باب مقدم النيب . (من السور

وقد قال .  إىل املدينة�فثبت من هنا أن هذه السورة قد نزلت قبل هجرة النيب 
أا نزلت " نولدكه"املستشرقون أيضا إا سورة مكية، حيث قال الباحث األملاين 

فريى أن آياا من السابعة عشرة إىل " ويري"أما القسيس . ابعد سورة القلم فور
التاسعة عشرة مدنيةٌ، إذ تتحدث عن صحف إبراهيم وموسى، ومل يعرف حممد عن 

 .أحوال هذين النبيني إال بعد اختالطه باليهود يف املدينة
وهذا االستدالل مثال آخر على استدالالت هذا القسيس املغرضة؛ إذ الواقع أن 

 �مث إن إبراهيم . ور املكية أيضا تذكر إبراهيم وموسى يف مواضع كثريةالس

           
عن أَِبي ِإسحاق قَالَ سِمعت الْبراَء بن عاِزٍب رِضي اللَّه : "احلديث املشار إليه هو نص  �

كْتوٍم وكَانا يقِْرئَاِن الناس فَقَِدم ِباللٌ أَولُ من قَِدم علَينا مصعب بن عميٍر وابن أُم م: عنهما قَالَ
 ِبياِب النحأَص ِمن ِرينطَّاِب ِفي ِعشالْخ نب رمع قَِدم اِسٍر ثُمي نب ارمعو دعسو� . ِبيالن قَِدم ثُم

� ،هحٍء فَريوا ِبشِة فَِرحِدينلَ الْمأَه تأَيا روِل اللَِّه فَمسِبر م� ، قَِدم قُلْناُء يلَ اِإلمعى جتح
 )املترجم". (فَما قَِدم حتى قَرأْت سبح اسم ربك اَألعلَى ِفي سوٍر ِمن الْمفَصِل، �رسولُ اللَِّه 
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كان اجلد األكرب لقريش، فالقول إن ما ورد يف هذه السورة عن إبراهيم إمنا كان 
 .  باليهود يف املدينة قول ساقط عقال�نتيجة اختالط رسول اهللا 

 �كَانَ رسولُ اللَِّه :  قَالَ عن النعماِن بِن بِشٍريورد عن هذه السورة يف احلديث
هلْ أَتاك حِديثُ �  و،�سبِح اسم ربك اَألعلَى�ـ يقْرأُ ِفي الِْعيديِن وِفي الْجمعِة ب

 قَالَ وِإذَا اجتمع الِْعيد والْجمعةُ ِفي يوٍم واِحٍد يقْرأُ ِبِهما أَيضا ِفي .�الْغاِشيِة
كتاب اجلمعة، باب ما يقرأ يف صالة اجلمعة، ومسند أمحد، : مسلم. (تيِنالصال

 ). حديث النعمان بن بشري
سبِح اسم ربك �ـ  يوِتر ب�كَانَ رسولُ اللَِّه : عن أُبي بِن كَعٍب قَالَو

كتاب الصالة، : أبو داود(. �قُلْ هو اللَّه أَحد�  و�قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ�  و�اَألعلَى
 )كتاب الوتر، والدارقطين، والبيهقي، واحلاكم: كتاب قيام الليل، وابن ماجة: والنسائي
 اسم ربك سبِح�يِحب هِذِه السورةَ  �كَانَ رسولُ اللَِّه : قَالَ �عن عِلي  و
 )مسند أمحد. (�اَألعلَى

 ئلتةوقد ساِئشولُ اللَِّه : " عنهارضي اهللا عسر وِترٍء كَانَ ييش ؟�ِبأَيقَالَت : 
قُلْ يا أَيها �ـ  وِفي الثَّاِنيِة ب�سبِح اسم ربك اَألعلَى�ـ كَانَ يقْرأُ ِفي اُألولَى ب

أبواب الوتر، : الترمذي(.  والْمعوذَتيِن�قُلْ هو اللَّه أَحد�ـ  وِفي الثَّاِلثَِة ب�الْكَاِفرونَ
 )وابن ماجة وأبو داود والنسائي واحلاكم والبيهقي

قد ذكر اهللا تعاىل " البحر احمليط"أما صلة هذه السورة باليت قبلها فيقول صاحب 
يف السورة السابقة كيفية خلق اإلنسان، بينما أكد يف هذه السورة أن ربه األعلى 

 .هو الذي خلقه هذه اخللقة
لقد بين اهللا تعاىل يف : أرى أن صلة هذه السورة باليت قبلها هي كاآليتغري أين 

السورة السابقة أن من خصائص الشخص املوعود لألمة أنه سيجذب يف نفسه نور 
 ويوصله إىل الناس، مبعىن أنه يكون كالبدر يف الليلة الرابعة عشرة ينشر �الرسول 

ه يكون كالطارق، والطارق هو نور اإلسالم يف العامل؛ ومن خصائصه أيضا أن
كوكب الصبح، وفيه إشارة إىل طلوع الشمس، وعليه فاملعىن أن الناس لن يروا 

 بواسطة هذا املوعود فحسب، بل إن اإلميان به سيمكّنهم من �رسول اهللا 
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. �، حيث جيدون يف نفوسهم أنواره وبركاته �االتصال الشخصي برسول اهللا 
املسيح الذي يشري إىل كونه : وعود قد سمي بامسنيهذا هو السبب يف أن هذا امل

وهذان االمسان يشريان إىل مهمتني له، . بدرا، واملهدي الذي يشري إىل كونه طارقًا
 ويوصله �حيث بين اهللا تعاىل أن هذا املوعود سيجذب يف نفسه نور رسول اهللا 

و بدر حبسب فه. �إىل الناس، مث يؤهلهم إلنشاء صلة مباشرة مع رسول اهللا 
 . مهمة، وطارق حبسب مهمة أخرى

 نيب كامل، وقد نزل عليه الوحي �إن الرسول : وهنا ينشأ السؤال التايل
ِإنه لَقَولٌ �األخري والقطعي، كما أُشري إىل ذلك يف السورة السابقة بقوله تعاىل 

ئر أي ما يقطع سا.. أي قد نزل على هذا الرسول كالم هو قول فصل.. �فَصلٌ
كما .. فضلاألعلى واألحيث يطلَق القول الفصل على كالم هو .. األقوال األخرى

: �ال تبقى بعده حاجة ألي قول آخر، ومثاله قول اهللا تعاىل عن داود 
واملراد من تلقِّيه ). ٢١:ص(�وشددنا ملْكَه وآتيناه الِْحكْمةَ وفَصلَ الِْخطَاِب�
فاملراد من القول الفصل أنه الوحي األخري . اره كان ائيا أن قر�فصل اخلطاِب�

ما دام : وهنا ينشأ سؤال. الكامل الذي ال حاجة بعده ألي وحي أو كالم آخر
أي وحيا أخريا كامال ال حاجة بعده ألي وحي آخر، فما .. القرآن قوالً فصالً

 قوال فصال �ل الداعي لبعثة هذا املوعود؟ ملا كان الوحي الذي نزل على الرسو
وما دامت الشريعة النازلة عليه كاملة، حبيث ال حتتاج الدنيا إىل أي شريعة أخرى 
بعدها، فما احلاجة إىل نزول وحي آخر بعده؟ وليس هذا كل ما يف األمر، بل قد 

أي أن شريعة القرآن ال ميكن أن .. �لوما هو ِبالْهز�زاد اهللا على ذلك فقال 
كان املراد من . و الضعيف الذي ال قوة فيه وال يصلح لشيءتضعف، إذ اهلزل ه

 أن ال حاجة بعد القرآن ألي كالم؛ ألنه كالم �ِإنه لَقَولٌ فَصلٌ�قوله تعاىل 
متكامل، وحيث إن التعاليم املتكاملة أيضا ميكن أن تندثر أحيانا، فلذلك زاد اهللا 

هذا الكالم لن يضعف ولن يصبح غري أي أن .. �وما هو ِبالْهزِل�على ذلك قوله 
لو اكتفى اهللا . صاحل حبيث تساوركم الشبهات بأنه أيضا سينمحي يف يوم من األيام

لظلّت هذه الشبهة قائمة؛ ألن بعض أنواع الكالم  �ِإنه لَقَولٌ فَصلٌ�تعاىل بقوله 
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هللا تعاىل يكون قوالً فصال، ومع ذلك يكون مؤقتا وينمحي بعد فترة، ومثاله قول ا
، فرغم كون كالمه قرارا ائيا �وآتيناه الِْحكْمةَ وفَصلَ الِْخطَاِب� �عن داود 

 ما إذا كان �ِإنه لَقَولٌ فَصلٌ�فال يتضح من قوله تعاىل . إال أنه قد امنحى واندثر
يف بعض القرآن الكرمي قوالً فصالً مؤقتا أم أبديا، بل كانت هناك إمكانية أن تنشأ 

ملاذا ال نفهم من كون القرآن كالما أخريا بأنه كان كامالً يف : القلوب الشبهة
عصره فحسب، وكان شرعا أخريا يف زمنه فقط، فينسخ مثل الكتب السابقة، وإذا 
استجدت احلاجات فسيأخذ مكانه كتاب آخر، وذلك كما يزعم البهائيون اليوم 

)God Passes: by Shoghi Effendi, p 25( � ودرًءا هلذه الشبهة قال اهللا تعاىل
أي لن يصاب هذا الكالم بالضعف .. �وما هو ِبالْهزِل�: يف وصف القرآن الكرمي

. ولن يصبح غري صاحل للعمل، بل ستظل الدنيا حباجة إليه دوما، ولن ينمحي أبدا
 . لألبد�لٌِإنه لَقَولٌ فَص�فهذا الكالم ليس بالقول الفصل مؤقتا، بل 

 فما دام القرآن الكرمي وحيا أخريا وكامالً وغري ضعيف، فالسؤال الذي ينشأ 
ما احلاجة بعده إىل وحي آخر؟ إنه كتاب كامل ولن يضعف، فأي حاجة ألي : هنا

 وحي أو مدعي وحٍي بعده؟ 
وإضافةً إىل هذه الشبهة هناك تساؤل آخر، وهو أن اهللا تعاىل قد قال يف السورة 

وكان من املمكن أن يقول اهللا تعاىل هنا . �خِلق ِمن ماٍء داِفٍق�سابقة إن اإلنسان ال
 هنا �دافق�إنه خلق اإلنسان من ماء فقط، كما قال يف مواضع أخرى، فبإضافة 

أي أنه مزود .. قد بني اهللا تعاىل أن اخلَلق الظاهري لإلنسان مشابه خللقه الباطين
لناحية الروحانية، وكما أنه خلق من شيء يدفق ويقفز يف خباصية الدفق والقفز من ا

           
 ،األقدس (".رينه من أن يقرأ كتب األولني واآلخـيايت خري لآمن يقرأ آية من " :قال البهاء �

 ).٨١، والنسخة الكَِنِدية ص ٣٩ص النسخة البغدادية 
 العامل وما فيه من الصحف إال هذا الكتاب الذي ينطق من تاهللا ال يغنيكم اليوم كتب" :وقال

 )املترجم) (٤٧ ص ، النسخة البغداديةاألقدس(" .قطب اإلبداع أن ال إله إال أنا العليم احلكيم
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ظاهره، كذلك حيدث يف اإلنسان دفق روحاين، وتأيت عليه أدوار شتى للرقي، فهو 
ِإنه �وهذا الكالم أيضا يتعارض يف الظاهر مع قوله تعاىل . يزداد وينقص باستمرار

 إىل وجود �خِلق ِمن ماٍء داِفٍق�لقد أُشري بقوله تعاىل : ، حيث يقال�لَقَولٌ فَصلٌ
 والتراجعقوة الدفق يف اخللق الروحاين لإلنسان، فتأيت عليه أدوار من الرقي 

وما دام القرآن قوال .. �ِإنه لَقَولٌ فَصلٌ�: روحانيا، بينما وصف اهللا القرآن بقوله
عد نزول هذا  روحانيا؟ كان ينبغي بتراجعفصال، فلماذا يوجد عند اإلنسان رقي و

الوحي الذي هو قول فصل أن يزداد اإلنسان يف روحانيته دائما وال ينقص، 
ولكنكم تقولون إنه كما خلُق من ماء دافق ظاهرا، كذلك قد خلق من ماء دافق 

أي فيه تيار روحاين يرتفع حينا وينخفض حينا، كالشيء القافز الذي .. باطنا
 خلقوا ِخلقةً حبيث يتقدمون تارة يصعد مرة ويسقط أخرى، وأن الناس قد

ويتأخرون أخرى، ويرتفعون حينا وينخفضون حينا، وهكذا ففيهم طابع الدفق 
يقال لنا من ناحية إن القرآن قول فصل، وهذا حيتم أال تنخفض . وموجات خمتلفة

ذا ؟ إ�خِلق ِمن ماٍء داِفٍق�هذه املوجات الروحانية بعد القول الفصل، فلماذا قيل 
بأي : د فالسؤالوجمل يوجد الدفق يف حياة اإلنسان فتصبح هذه اآلية باطلة، وإذا 

 شكل يكون هذا الدفق بعد نزول القول الفصل؟
قد جاء من : ، وهو�ِإنه لَقَولٌ فَصل�مث هناك سؤال ثالث ينشأ من قوله تعاىل 

لقول الفصل اآلن، ولَم عند اهللا أنبياء كثريون منذ البداية حىت اليوم، فلماذا نزل ا
 ينـزل من قبل على أحد منهم؟ 

ما احلاجة إىل أي موعود مساوي بعد : كان السؤال األول عن القول الفصل
إذا كان الناس يطيقون نزول القول : نزول القول الفصل؟ وكان السؤال الثاين

: ثة أسئلةالفصل فلماذا مل ينـزل على نيب من قبل؟ وملاذا نزل اآلن؟ إذًا فهناك ثال
وقد . �خِلق ِمن ماٍء داِفٍق�سؤاالن يتعلقان بالقول الفصل، وسؤال يتعلق بـ 

أجاب اهللا على األسئلة الثالثة هنا يف سورة األعلى، وأخرب أن النواميس الطبيعية 
واألشياء املخلوقة . تبني أن بعض األشياء تخلَق ملنافع مؤقتة، وبعضها ملنافع طويلة




	��א����א�������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٥١٤

 حياتها قصرية جدا، أما األشياء اليت تخلَق لتبلُغ منتهى كماهلا ألهداف مؤقتة
 .وأن ارتقاءها اجلسماين يصل إىل مرحلة مث يتوقففتكون حياا طويلة جدا، 

وهلذه السورة عالقة باليت قبلها من حيث خلق اإلنسان، فقد حتدث اهللا تعاىل يف 
يخرج ِمن بيِن الصلِْب �السورة السابقة عن خلقه وارتقائه التدرجيي فقال 

 أوالً يف الصلب، مث تقوم الترائب بتنميته، مبعىن خيلقأي أن اإلنسان .. �والتراِئِب
أن النطفة تتكون أوالً يف جسم األب، مث تدخل يف رحم األم وتتطور هناك، مث بعد 

ورة فقد بين اهللا أما هذه الس. الوالدة ينمو املولود تدرجييا بتناول غذائه من ثدي أمه
وال شك أن . تعاىل فيها أن تطوره الروحاين أيضا يتم تدرجييا مثل تطوره اجلسدي

إذن فكما أن خلْق . اإلنسان يولَد بقوى معينة، إال أن اخلربة تطور عقله وتنميه
مث .. اإلنسان اجلسماين يتطور تدرجيا، كذلك فإن خلقه الروحاين يتطور تدرجيا

ن خلْق الفرد يتم مبراحل، كذلك خلق األمة يتم مبراحل، ويتطور عقلها كما أ
ال شك أن . بالتدريج، وهلذا السبب ينـزل اهلدي من اهللا تعاىل حسب كل عصر

اخلضروات ضرورية لإلنسان، إال أن عمرها قصري، حيث تفىن بسرعة، كذلك فإن 
ء اليت تكون احلاجة إليها أما األشيا. الشرائع املؤقتة كانت تنسخ وتضيع بعد فترة

خذوا مثال الشمس، فإا تعمل منذ أن . دائمة ال مؤقتة، فإا تظل تعمل منذ خلقها
. خلقت كما هي حىت اليوم، وليس أن مشسا تندثر لتأخذ مكاا مشس أخرى

فثبت أنه فيما يتعلق .  كما خلقباقياواحلال نفسه بالنسبة إىل القمر، فإنه ال يزال 
قات، فإن منها ما امنحى وباد، ولكن منها ما مل تنلْه يد الفناء، حيث يعترف باملخلو

علماء التطور أن بعض أنواع اخللق الناقصة انقرضت كليا، ولكن هذا التغري 
 .االرتقائي توقَّف عند خلق اإلنسان

 إذن، فالقول إن الشيء الذي خلق جيب أال يفىن قولٌ خطأ وباطل؛ إذ هناك 
ثرية خيلقها اهللا تعاىل وتكون ضرورية ونافعة، ومع ذلك تناهلا يد الفناء بعد أشياء ك

 .فترة، ألن الزمان يتغير، فال تعود ذات فائدة عند اهللا تعاىل
ما هو الدليل أن القرآن لن ينسخ يف يوم من األيام؟ فقد :  وهنا ينشأ سؤال آخر

 بعد فترة، فلماذا ال كانت التوراة ضرورية لعصرها، ومع ذلك صارت منسوخة
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يقال عن القرآن الكرمي بأنه ضروري لزمنه فقط وليس لألبد؟ وهذا السؤال يثريه 
ف يقال إن القرآن لن كيما دامت الشرائع السابقة قد نسخت، ف: البهائيون قائلني

قال تعالوا فينسخ أبدا؟ وقد أجاب اهللا على هذا السؤال أيضا يف هذه السورة 
نسخ القرآنخنربكم ملاذا نسخت الشرائع السابقة وملاذا لن ي . 

قد ذُكر فيها املسيح املوعود من الغريب أيضا أن السور اليت ورد فيها ِذكر 
وال . أن للمسيح املوعود صلة خاصة بالتسبيحعلى التسبيح بوجه خاص، مما يدلّ 

سور اليت  ذُكر التسبيح، بل أعين أن الاملسيح املوعودأقصد بذلك أنه حيثما ذُكر 
هناك عدة سور . تتحدث عن التسبيح بوجه خاصاملسيح املوعود ذُكر فيها 

، منها السور األربع املاضية كما بينت من قبل، ولكن املسيح املوعودتتحدث عن 
سور الصف واجلمعة واألعلى تذكر املسيح املوعود ذكرا خاصا، حيث تبدأ سورة 

ا ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض وهو الْعِزيز سبح ِللَِّه م�الصف بقوله تعاىل 
ِكيما�، وتستهلّ سورة اجلمعة بقوله تعاىل �الْحِللَِّه م حبسا ِفي يماِت واومِفي الس 

سبِح �وتبدأ سورة األعلى بقوله تعاىل .. �رِض الْمِلِك الْقُدوِس الْعِزيِز الْحِكيِماَأل
 ماَألاس كبلَىروقد وردت فيها األفعال الثالثة بصدد التسبيح؛ فـ . �ع�حبس� 

فعل أمر ) سبح� فعل مضارع وهو للحال واالستقبال، و�يسبح�فعلٌ ماض، و
وهو خاص باالستقبال، إذ إننا حني نأمر أحدا بشيء فإنه ال يكون يعمل به عندها 

وبذكر هذه األفعال املتعلقة باألزمنة الثالثة بشأن . هوإمنا يبدأ العمل به بعدما نأمر
التسبيح قد بين اهللا تعاىل أن كل هذا التسبيح املتعلق باألزمنة الثالثة سوف يتم يف 

وهذا موضوع مستقل ال جمال للخوض فيه هنا، وإمنا اكتفيت . عصر هذا املوعود
السور الثالث األفعال الثالثة، باإلشارة إليه وبينت أن اهللا تعاىل قد استعمل يف هذه 

 . �املسيح املوعود وهكذا وعد بتكميل التسبيح على يد 
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ijk ∩⊇∪ 

 ËxÎm7y™ zΟó™$# y7În/ u‘ ’n?ôãF{$# ∩⊄∪ 
 :الكلمات شرح
حباَهللا: س حبِمن س أمر :ههاألقرب. (أي نز( 
كبر :الرب :ر ويوصل إىل الكمال تدرجييي ويطون يربالرب(فكلمة . ام (

 .متضمنة ملعىن خلق الشيء مث تطويره إىل الكمال بالتدريج
  اسمسبِح:  بطريقني�سبِح اسم ربك اَألعلَى�ميكن تفسري قوله تعاىل : التفسري

 االسم األعلى لربك، ففي احلالة األوىل يكون ربك الذي هو أعلى، أو سبِح
 اسم ربك الذي ربوبيته أعلى وأرفع؛ ويف احلالة سبِح: ادصفةً للرب، واملر" علىأ"

 . ارفَع يف الدنيا االسم األعلى لربك: صفةً لالسم، واملراد" أعلى"الثانية يكون 
 – يف جمال الربوبية، فكلٌّ من الوالدين �الواقع أن كثريين يشاركون اهللا 

ك قد استعمل لفظ الرب يف القرآن  رب يف جماله اخلاص إذ يريب ولده، ولذل-مثالً
الكرمي لغري اهللا أيضا، مِقرا أن الناس يشتركون مع اهللا تعاىل يف صفة الربوبية فيما 

 إذ يقومان بتربية أوالدمها،  أيضاواألم يتعلق باالسم، فاألب رب ذا املعىن
قومون بربوبية واألستاذ أيضا رب، والقائد الديين رب، واحملسن رب، ألم كلهم ي

وملا كان هؤالء يشتركون مع اهللا تعاىل يف صفة الربوبية، فلم . اآلخرين يف جماالم
موضحا أن اآلخرين .. �ربك اَألعلَى�يصف اهللا نفسه هنا بالرب فقط، بل قال 

يشتركون يف هذه الصفة من ناحية االسم بال شك، ولكن ربك هو األعلى، 
 وربوبيتهم ناقصة، ألن ربوبية اهللا هي الكاملة بكثريدرجةً ن أدىن وواألرباب اآلخر
 قد أمر اهللا نبيه أن يرد �سبِح اسم ربك اَألعلَى�إذًا فبقوله تعاىل . من كل النواحي

على كل ما يثار ضد ربوبيته تعاىل من اعتراض، ألن ربوبية اآلخرين الناقصة تؤدي 
اس، فينسبوا إىل اهللا، ظانني أنه تعاىل أيضا يقوم إىل شبهات وأفكار خاطئة عند الن

خذوا مثالً األستاذ، فإنه مرب، . مبثل هذه الربوبية الناقصة، فعليك بدفعها وإزالتها
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وباملثل إن . ولكن تربيته تؤدي أحيانا إىل كثري من العيوب بدالً من أن تكون نافعة
مان أوالدمها، ويسقيام الوالدين أيضا من األرباب بال شك، حيث يطع

ويكسوام ويسدان كل حاجة هلم، ولكنهما يفسدان أخالقَهم أحيانا بتدليلهم 
الزائد، فربوبيتهما تكون ناقصة أحيانا وتؤدي إىل كثري من العيوب بدالً من أن 

ولكن اهللا تعاىل يقول هنا لرسوله إن ربوبيتنا أمسى من أي نقص، . تكون نافعة
س أنه مع أن البشر يشتركون مع اهللا تعاىل يف اسم الربوبية، إال أن الرب فأَخِبِر النا

الذي أعرضه على العامل هو الرب األعلى، إذ ال يوجد يف ربوبيته نقص وال عيب 
مطلقًا؛ فإنه تعاىل إذا أعطى تعليما فال بد أن يكون خاليا من أي نقص، وإذا هيأ 

.. ، ومن املستحيل أن تكون ربوبيته ناقصةأسبابا فال بد أن يهيئ ما هو ضروري
بينما ال ختلو تربية الوالدين . أي أن يهيئ ما ليس ضروريا وال يهيئ ما هو ضروري

مثالً من هذا العيب، إذ ال يعرفان أحيانا النافع من الضار، فمثالً يطعمان الطفل يف 
والواقع أن األوالد . ه إىل الطعام، أو ال يطعمانه ما هو حباجة إليال حيتاج فيهوقت 

ميرضون هلذا السبب يف معظم األحيان، إذ يقع آباؤهم يف مثل هذه األخطاء يف 
فأحيانا يكون الوليد حباجة إىل لنب أمه، ولكنها ال ترضعه، فيضعف . العناية م

وينحف، وأحيانا ال يكون حباجة إىل لبنها، ولكنها ترضعه لو بكى قليال، فتصاب 
يف بعض األحيان يبلغ الطفل من العمر حبيث يكون حباجة . األمراضمعدته بأنواع 

إىل غذاء صلب، ولكن أمه ال تزال ترضعه لبنها، فتضعف هي، كما أن ولدها ال 
إن اللنب ليس غذاء مناسبا للطفل يف كل سن، بل . يقدر على هضم الغذاء الصلب

ها ضعفت معدته، فلم إنه مناسب إىل عمر معني، ولو استمرت األم يف إرضاعه بعد
يقدر على هضم الغذاء الصلب العتياده الغذاَء السائل؛ فما إن يدخل الغذاء الصلب 

فإننا نرى أن الكبار أيضا إذا مرضوا وتركوا الغذاء . يف بطنه إال ويصاب باإلسهال
الصلب مكتفني بتناول احلليب واألرز مثال أسبوعا أو أسبوعني، مث بدأوا بتناول 

فال . شتكوا من سوء اهلضم، ذلك ألن معدم تضعف باستعمال الغذاء اللنياخلبز ا
شك أن اللنب غذاء جيد، ولكن اهللا تعاىل قد جعله غذاء مناسبا للوليد الذي عمره 

كما تفعل بعض األمهات -ن، أما بعدها فلو أُرضع اللنب فقط اسنة ونصف أو سنت
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م ثالث سنوات أو مخسا أو سبعا اللوايت يفِرطن يف تدليل أوالدهن حيث يرضعنه
 أصابه املرض، وذلك أوالً ألن حليب أُمه يكون قد فسد، وثانيا ألن معدته -أحيانا

ومع . مل تتدرب على هضم األغذية الصلبة، فيصاب الولد بضعف املعدة الدائم
ذلك جند بعض األمهات ترضع ولدها سنوات عديدة حلبها املفرط، وإذا سألتها عن 

ماذا أفعل، إنه ال يتركين، ويبكي إذا مل أرضعه، والنتيجة أن األم : قالتذلك 
ولذلك يقول اهللا تعاىل إن ربوبية . تصاب بالضعف، كما أن الوليد يكون ضعيفا

األرباب اآلخرين ناقصة، إذ ال يعطون اإلنسان ما حيتاجه عند الضرورة، ويعطونه 
ىل ليس هكذا، بل إن ربوبيته منـزهة إياه حني ال يكون حباجة إليه، ولكن اهللا تعا

 . عن كل نقص وعيب
 اعتراضا يثار حول قول اهللا تعاىل يف السورة  أن هناكلقد ذكرت من قبل

 فيقال ملاذا مل ينـزل اهللا القول الفصل منذ البداية، وقد �ِإنه لَقَولٌ فَصلٌ�السابقة 
 أنه الرب، فرياعي احلاجةَ جاء الرد على ذلك يف هذه اآلية، حيث أوضح اهللا تعاىل

 ال تطعم وليدها اخلبز -وهي مظهر ناقص للربوبية-إذا كانت األم . والتدرج دائما
 فور والدته، بل ترضعه لبنها فقط، فكيف نعطي اإلنسان غذاًء روحانيا غري
مناسب؟ قد ختطئ األم، فتطعم وليدها كبابا أو قطعة حلم، فيمرض وميوت، ولكن 

تعاىل يعلن هنا أين لست عاطفيا كاألم فأُنزلَ يف أول يوم الشرع الكامل والقولَ اهللا 
الفصل، فيضر عقلَ اإلنسان بدالً من أن ينفعه، فإين لست ربا فحسب، بل أنا 

فمثال مل يكن الناس يف زمن آدم يعرفون ما هي السرقة، إذ كانوا قلّةً . الرب األعلى
ا كانوا يفتقرون إىل شيء منها، وبالتايل ما كان ألحد وكانت اخلريات وفريةً، فم

أن يفكر يف السرقة، ألن املرء يرغب يف السرقة عند حاجته إىل شيء، وحني تكون 
 كان عدد آدم أي قلة يف اخلرياتولكن مل يكن يف زمن . حاجته أكثر مما عنده

لقرآن الكرمي يف فلو نزل ا. العائالت يف العامل حمدودا، وكان كل شيء متوفرا بكثرة
ما هي السرقة يا ترى؟ ولو : ذلك العصر، وقال هلم ال تسرقوا، لسأل بعضهم بعضا

أُخربوا أن السرقة أن تأخذ مال غريك يف غيابه بدون إذنه، وتسد به حاجتك، 
لبدأت السرقة يف زمنه، مع أن الواقع أن حاالت السرقة قد وقعت بعد آدم بآالف 
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ال تقعوا يف الفاحشة، ألخذ الناس يف السؤال :  عندهاأو لو قيل للناس. السنوات
عن الفاحشة يومها، ولبدأ الضعفاء منهم مبمارستها من أجل التجربة بعد العلم ا، 

 . مث وجدوا املتعة فيها وروجوا هلا
الواقع أن اإلحساس بالفاحشة أيضا يأيت تدرجييا؛ يف أول األمر خياف اإلنسان 

ن عمله هذا سيعترب عمال قبيحا، ولكنه حني يرى أن فالنا قد من ارتكاا، مدركًا أ
ارتكب هذه اجلرمية، ومع ذلك مل حيصل به شيء، فإنه جيد يف قلبه اجلرأة على 

ذلك ألن الناس ال يستطيعون أن يروا العقاب الروحاين، وال يوجد اإلميان . ارتكاا
احشة إال خوفًا من نتائجها بيوم اآلخرة حقا إال يف قلة منهم، فال يتجنبون الف

ولكنهم عندما يرون أن فالنا ارتكب الفاحشة ومل يِصبه ضرر، فريغبون . الوخيمة
 بعدم �فلو أن اهللا تعاىل أمر الناس يف زمن آدم . يف ممارستها من أجل التجربة

لموا ا ما هي الفاحشة يا ترى؟ وإذا ع: ارتكاب الفاحشة لسأل بعضهم بعضا
 . منهم اإلميانفاضعاملعصية يف انتشرت هذه 

 مث خذوا القتل مثال؛ إذ يتضح من القرآن أن فكرة القتل خطرت ببال أبناء آدم 
 آدم املباِشرين، بل املراد أبناءيف وقت من األوقات، وال يعين ذلك أا خطرت ببال 

أا نشأت يف نسله بعد مدة، حيث رمى أحدهم صاحبه حبجر يف ثورة الغضب 
من هنا عِلم الناس أن القتل أيضا وسيلة من وسائل االنتقام، وإال مل يكن فمات، و

فلو . القتل موجودا يف الدنيا من قبل، بل يوجد حىت اليوم شعوب ال تعرف القتل
نزل الشرع الكامل يف ذلك العصر الذي مل خيطر ببال أحد فيه قتل أو سرقة أو 

تزنوا، لَوضع عندها األساس لكثري من هلم ال تقتلوا وال تسرقوا وال  وقيل.. فاحشة
أما لو مل ينـزل شيء عن هذه األمور . اجلرائم اليت مل توجد إال بعد آالف السنني

لصار الشرع ناقصا بالنسبة للمستقبل الذي كان انتشار هذه املعاصي مقدرا فيه، 
ومل يقدر الشرع الناقص على سد حاجات الناس، فمست احلاجة إىل شريعة 

 . ديدةج
يتضح من القرآن الكرمي أن بعض اجلرائم نشأت يف زمن شعيب، وبعضها يف 
زمن لوط، وبعضها يف زمن أنبياء آخرين، ولو حتدث اهللا عنها يف زمن آدم لتوجه 
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الناس إىل ارتكاا منذ آالف السنني من اليوم، مما أدى إىل إعاقة رقيهم، ألن مثَله 
ا كبابا أو قطعة خبز، فيموت، ألن عمره يتطلب أن كمثَل األم اليت تطِعم رضيعه

 .يرضع اللنب فقط
ِلم لَم : أي لو قال الناس.. �سبِح اسم ربك اَألعلَى� فلذلك يقول اهللا تعاىل 

أعلى؛ فإذا كان األرباب ينـزل القول الفصل يف بداية اإلنسانية، فقُلْ هلم إن ريب 
كل املواليد بغض النظر عن أعمارهم، فإن الرب الناقصون يطعمون شيئا واحدا ل

األعلى الكامل ال يعطي إال عند احلاجة احلقيقية، وال يعطي إال ما هو مناسب، 
ولذلك فإنه مل ينـزل القول الفصل يف البداية، ألن القول الفصل يعين كتابا كامالً 

 وحي جامعا حيتوي بيان كل أنواع الضرورات حبيث ال يبقى بعده حاجة إىل
أما لو نزلت شريعة جامعة كهذه يف البداية لوِضع األساس لكل . شرعي آخر

ال شك أن الشرائع . اجلرائم واملعاصي عند بداية اخللق اإلنساين ولشملَهم الفناء
األخرى أيضا تنهى عن السيئات، ولكن مل تنه عنها أية شريعة منها إال بعد أن 

ور الزمن، وإال فإمنا تأسست أول شريعة على اخترعها الشياطني من الناس مبر
قوانني الفطرة فقط، مث شيئا فشيئا مت التحول من قوانني الفطرة إىل شريعة الوحي، 
فكلما خالف اإلنسانُ قانونا من الفطرة نزل وحي اهللا تعاىل بصدده، ال أن وحي 

 الشرع الكامل اهللا تعاىل قد حتدث عن سيئة قبل إجيادها من ِقبل الناس، إذ لو نزل
يف البداية وى عن كل أنواع السيئات، لوضع حينها األساس لكثري من اجلرائم اليت 

 .وجدت فيما بعد يف الواقع، وهللكت الدنيا أخالقيا وروحانيا
مث إن ِمن الربوبية ما يكون مشوبا بغرض، كأن حيسن املرء إىل اآلخر متلقًا أو 

وأحيانا يقوم املرء بعمل يف غري حمله، ولكن . ذارياء، ولكن ربوبية اهللا ليست هك
وهذا هو املوضوع الذي بينه اهللا تعاىل يف . ربوبية اهللا منـزهة عن هذا العيب أيضا

 .  هذه اآلية، فأوضح أن ربوبية ربك، يا حممد، منـزهة عن أي عيب
  إذن، فربغم أن اآلخرين يشتركون يف بعض صفات اهللا تعاىل اشتراكا لفظيا

فمثال يشترك الناس . ناقصا، إال أن الواقع أن صفاته تعاىل مغايرةٌ متاما لصفات غريه
مع اهللا تعاىل يف صفته الرب والرحيم والعاِلم واملاِلك، ولكنه اشتراك باالسم ويف 
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وإمنا الغرض من هذا االشتراك اللفظي البحت أن . الظاهر فقط، ال يف احلقيقة
فات اهللا تعاىل بدون ذلك، فأعطاه اهللا امسا يشبه صفةً اإلنسان ال يقدر على فهم ص

. من صفاته تعاىل، وإال فالواقع أنه شتانَ مث شتان بني صفات اهللا وصفات اإلنسان
إمنا اختار اهللا تعاىل هذا األسلوب لتقريب املعىن إىل أفهام الناس، وإال فهيهات أن 

لعبد مثل رحيمية اهللا، ومالكيةُ العبد تكون ربوبية العبد مثل ربوبية اهللا، ورحيميةُ ا
إذا سمي اهللا والعبد باسم واحد نظرا إىل بعض الصفات، فإمنا . مثل مالكية اهللا

وإذا كنا نسمي اهللا ماِلكًا واإلنسان مالكًا، . ذلك ليفهم العبد صفات اهللا تعاىل
ة، وليس أن فليس معناه إال أنه يوجد يف اإلنسان تشابه ناقص بصفة اهللا املالكي

 .اإلنسان مالك كمالكية اهللا تعاىل، ألن صفة العبد ناقصة، وصفة اهللا كاملة
أي قد وقع الناس .. �سبِح اسم ربك اَألعلَى� باختصار، يقول اهللا تعاىل هنا 

يف أنواع الشبهات حول صفات اهللا تعاىل نتيجة بعض أفعال العباد الناقصة وبسبب 
ء اهللا الصفاتية، فيظنون أن أفعال اهللا أيضا ناقصة كأفعال العباد، اشتراكهم يف أمسا

إنه . فعليك، يا حممد، درَء كل شبهة ورد كل اعتراض حول ربوبية اهللا تعاىل
ملوضوع واسع لطيف وعلى املرء أن ال ينخدع بوجود هذا االشتراك اللفظي 

 . الظاهري بني صفات اهللا تعاىل وصفات العباد
 ربك :هنا مبعىن أمساء، وهو �اسم� آخر هلذه اآلية وذلك باعتبار وهناك معىن

الذي ربوبيته تفوق ربوبية اآلخرين قد أحسن إليك أكثر مما أحسن إىل أحد؛ وما 
دام قد خصك بني الناس ذا اإلحسان العظيم، فمن واجبك اآلن أن ترد على كل 

 اهللا تعاىل قد أحسن إليك وحيث إن. من يثري أي اعتراض على ذات البارئ تعاىل
إحسانا ال مثيل له، فأنت األوىل بإزالة شكوك الناس حول ذات البارئ تعاىل؛ ذلك 
ألن الذي قد رأى اهللا تعاىل هو الذي يقدر على رد كل املطاعن على صفاته تعاىل، 
أما الذي مل يشاهد يف ذاته جتلّي صفاته تعاىل فأنى له دفع هذه املطاعن، لذلك 

ل اهللا تعاىل لنبيه إن ربك األعلى قد تولّى ربوبيتك بنفسه، وقد من عليك مبا مل يقو
مين به على أحد من العاملني، فمن واجبك اآلن أن ترد على كل املطاعن اليت تثار 
عن أي صفة من صفات اهللا تعاىل، وأن تبني للناس أن الصفات اإلهلية منـزهة عن 
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 لوجدنا أن اهللا تعاىل �لو تدبرنا يف سوانح الرسول والواقع أننا . كل نقص وعيب
قد خصه مبعاملة مل خيص ا أحدا من العاملني، ولذلك ما كان بوسع أحد إدراك 

فقد جتلّى .. خذوا مثالً صفة اهللا املاِلك. �صفات اهللا تعاىل كما أدركها الرسول 
 أبو جهل يعترف كان. اهللا على رسوله مبالكيته مبا مل يتجلّ ا على أيب جهل

 فقد جعله اهللا �مبالكية اهللا اعترافًا تقليديا كأناس آخرين، أما حممد رسول اهللا 
ماِلكًا بالفعل ليعرف معىن املالك حق املعرفة، ألن املالك من تكون كل األشياء يف 

لقد . قبضته وحتت تصرفه، فيعطي من يشاء، وحيرم من يشاء، وينـزع ممن يشاء
، فكيف �احلُكم من العرب الكافرين ومنحه حممدا رسول اهللا نزع اهللا تعاىل 

؟ كان اآلخرون أيضا �ميكن أن يكون أحد أكثر إدراكًا لصفة اهللا املالك منه 
يؤمنون أن اهللا مالك، ولكن إميام كان بناء على ما يردده اآلخرون بأن اهللا مالك، 

مباشرة، ى عليه بصفة مالكيته  نفسه مالكًا، وجتلّ�ولكن اهللا تعاىل قد جعل حممدا 
؟ مث خذوا مثال �تيسر هلم إدراك صفة اهللا املالك كما تيسر له يفأنى لآلخرين أن 

يولد الناس ويتربون حتت ظلّ آبائهم وأمهام، ويتلقّون العلوم من . صفة اهللا الرب
أساتذم، فيظنون أن آباءهم أطعموهم وكسوهم وأنفقوا عليهم، وأن أساتذم 

ال شك أم يعترفون بلسام أن اهللا رم، ولكن ال يكون عندهم دليل . علّموهم
يقول هلم املشايخ إن اهللا هو الرزاق وهو يعطي . على ذلك، وإمنا يرددون ما مسعوه

املال ويهب العلم، فتأخذهم حرية إذ ال يرون ذلك يف الظاهر، فيقولون إن ما رأينا 
فحني يقال ..  اهللا، وأن آباءنا هم علّمونا وليس اهللاهو أن آباءنا هم أطعمونا وليس

هلم إن اهللا هو الرب، يقولون نعم إن اهللا هو ربنا، يف حني أن قلوم ال تكون 
مستيقنة مبا يقولون، وتظل عيوم قاصرة عن رؤية صفة اهللا الرب؛ ومن أجل ذلك 

أي أن اهللا تعاىل قد جتلّى .. �ىعلَسبِح اسم ربك اَأل�يقول اهللا تعاىل هنا لرسوله 
فكأن .. على اآلخرين بربوبية عادية، ولكنه قد جتلى عليك بربوبيته اخلاصة العليا

ربوبية عادية تظهر من خالل اآلخرين، وربوبية عليا تظهر من : ربوبية اهللا نوعان
عن من واجبك اآلن أن ترد على املطا: اهللا مباشرة، ولذلك يقول اهللا تعاىل لرسوله

لقد أطعمنا الناس بواسطة آبائهم، وعلّمناهم من خالل . اليت تثار على ربوبيتنا
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أساتذم، أما أنت فتولّينا بنفسنا تربيتك، ورزقناك من عندنا، وعلّمناك من لدنا، 
وجتلينا عليك بصفاتنا كلها جتليا مباشرا؛ فعليك أن ترد اآلن على اعتراضات الناس 

 .ل شكوكهم ووساوسهم وشبهام بشأاحول صفاتنا كلها، وتزي
 أنواع العلوم واملعارف، وكيف جتلّى عليه � أما كيف وهب اهللا رسولَه 

يتعلّم الناس العلوم من األساتذة، : بصفاته مباشرة، فيمكن أن تقدر ذلك مبا يلي
مث إن الناس .  شىت العلوم مباشرة بال واسطة�ولكن اهللا تعاىل علّم رسوله 

 مل �ن خمتلف املشاق والصعاب يف سبيل حتصيل العلم، ولكن الرسول يكابدو
إن الذي يريد قراءة التوراة يتعلم العربية . يكابد أي عناء وال مشقة يف سبيل العلم

مرة، واليونانية مرة أخرى، ويتصفح الصحف القدمية تارة، ويقضي سنوات 
 علم ناقص، ويف كثري من وسنوات يف هذا اجلد والتعب، ومع ذلك ال يتيسر له إال

 فكان ينام بالليل وهو ال يعلم شيئًا �أما الرسول . األحيان يظهر خطؤه فيما بعد
مما ورد يف التوراة من أحكام، وما أتى على بين إسرائيل من أحداث، وما كلّم اهللا 
به موسى من كالم، فيكشف اهللا عليه كل هذه األخبار واألحوال وهو نائم على 

وكانت كل هذه العلوم صحيحة حبيث ال يزال ِصدقها . غفلة عنهاسريره يف 
أما املعلومات اليت مجعها الناس بعد تعٍب وكد لسنوات كثرية، . ينكشف حىت اليوم

فيا ترى من ذا الذي يستطيع . واليت كانت مسجلة يف كتب التاريخ، فيثبت بطالا
 الذي تلقّى هذه �ذلك نبينا أن يشهد على أن اهللا عليم كما ميكن أن يشهد على 

الربوبية اإلهلية املباشرة؟ ال شك أن الناس يؤمنون بأن اهللا عليم، ولكن ليس ألم 
قد شاهدوا واختربوا بأنفسهم كونه عليما، وإمنا ألن آباءهم وأساتذم أخربوهم 

 فكان ينام ليال بغري علم، ويستيقظ يف الصباح وقد �بذلك، أما حممد رسول اهللا 
ى لآلخرين أن يشهدوا مثله على ملئ صدره من كل أنواع العلوم واملعارف، فأن

 صفة اهللا العليم؟
إن الناس يرون أن اإلنسان يكدح بنفسه . مث خذوا صفة اهللا الرزاق مثال

ويكسب قوته بنفسه، ويهيئ أسباب املعاش لنفسه ولعياله بنفسه، فال تظهر صفة 
را، فيكون إميام بصفة اهللا الرزاق مساعيا فقط خاليا اهللا الرزاق أمامهم ظهورا مباش
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ال شك أم يؤمنون بأن اهللا رزاق إميانا . من بركات املشاهدة واخلربة الشخصية
أما الرسول . تقليديا، ولكن قلوم تكون خالية متاما من أي يقني بأنه تعاىل رزاق

كلّ ما رزق من رزق و.  فقد جتلت عليه صفة اهللا الرزاق مباشرة بال واسطة�
 طفال صغريا ألقى اهللا يف قلوب أقاربه حبه �عندما كان . كان بال كد وال جهد

بشكل غري عادي؛ حىت ورد يف التاريخ أن مرِضعه حليمة السعدية اليت تولت تربيته 
كان أهلها فقراء، .  سببا لرزقها�قد أحبته حبا شديدا، وذلك ألن اهللا تعاىل جعله 

.  بيتهم وفتح عليهم أبواب فضله، فأحبوه حبا شديداإىلل اهللا فقرهم مبجيئه فأزا
 فكانت تود أن يبقى يف �وحيث إن اهللا تعاىل أنعم عليها بفضله اخلاص بسببه 

، �بيتها أطول فترة ممكنة لكي تتمتع فترة أطول مبا نزل يف بيتها من بركات بسببه 
رجعت به إىل بيتها ثانية غري أا  �إىل والدته فلذلك ملا بلغ سنتني أخذته حليمة 

كان من عادة أهل مكة أن يبعثوا مواليدهم الصغار مع النساء إىل . بإصرار شديد
لكي ينموا ويترعرعوا جيدا بالعيش يف اهلواء الطلق، ولكي يف البادية القرى ااورة 

وكانت .  من أهل احلضرتتحسن لغتهم بالعيش بني البدو، ألنّ البدو أفصح لسانا
نساء القرى ااورة يرغنب يف تربية هؤالء األوالد يف بيون، ألن آباءهم كانوا 

فجاءت حليمة إىل مكة لكي تأخذ من . يعطون مبلغا مغريا، فيِعشن به يف سعة
بعض أهلها ولدا معها، ولكنها تروي أن أهل كل بيت ذهبت إليه رفضوا أن يبعثوا 

أتريدين أن نبعث معك : هم برؤية هيئتها الرثّة وحالتها البائسة قائلنيمعها ولد
ولدنا ليموت عندك جوعا؟ فلم تزل تتردد على البيوت طوال اليوم، ولكن مل جتد 

 تتوسل إىل كل �ويف اجلانب اآلخر ظلّت والدة الرسول . أي طفل تأخذه معها
ن كل واحدة منهن قالت واحدة من هؤالء البدويات أن تأخذ ولدها معها، ولك

أنت امرأة فقرية، فماذا عسى أن تعطيين من جزاء إذا أخذت ولدك : �لوالدته 
تأخذه معها، وظلت لمعي؟ إذًا ففي ذلك اليوم ظلت بدوية تبحث عن ولد يف مكة 

فمن جهة . تأخذ ولدها معهالامرأة أخرى تبحث طوال اليوم عن مرضع بدوية 
لرفض التام من كل بيت حبجة فقرها وعدم قدرا على تلقّت مرضع يف ذلك اليوم ا

تربية ولدهم، ومن جهة أخرى رِفض يف ذلك اليوم طفلٌ حبجة أن أُمه أرملة فقرية 
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لقد رفضت كل مرضع من تلك البدويات وليد هذه . ال متلك ما تدفعه للمرضع
فلما : ليمةوتقول ح. لو أخذت ولدك فال آمل يف أي مكافأة منك: األرملة قائلة

: حلّ املساء واقتربت الشمس من املغيب، أخذتين احلرية واخلجل وقلت يف نفسي
لقد انقضى اليوم ومل يعِطين أحد ولده بسبب فقري، وفيما أنا يف ذلك حىت بلغين 

فقلت . أن يف بيت فالن طفال مل تأخذه أي مرضع، فاذهيب إىل أهله وخِذيه منهم
لولد خري من أن أرجع خاوية الوفاض وأتعرض للعار  أرجع ذا األنْ: يف نفسي
وعندما عدت إىل بييت .  معي�  حممدافذهبت إىل هذا البيت وأخذت. واخلجل

رأيت ما حيرين؛ كانت غنمي ال تدر لبنا من شدة القحط واجلفاف، ومل يكن يف 
وع  درت ضر� حمدبيتنا أي حليب منذ فترة طويلة، ولكن ملا وصلت البيت مب

كنت قلقةً بأين مل آت ذا الولد إىل بييت إال خوفا من العار . غنمي وامتألت
واخلجل أمام زمياليت، فماذا عسى أن تعطيين والدته من مال؟ ولكن ملا رأيت 
ضروع غنمي قد امتألت، قلت إن هذا الوليد قد أتى لنا برزق، ومنذ ذلك اليوم 

والدة رسول : سرية ابن هشام(. أكنهما ألوالدي، فربيته حبب وشفقة مل هتعلَّق قليب ب
 .)�اهللا 

فترى أن من يأتيه طعامه بواسطة اآلخرين هو اآلخر يؤمن بأن اهللا ربه، ولكن 
 فإن �ليس ألنه شاهد جتليا لربوبية اهللا، إمنا ألن الناس يقولون ذلك، أما الرسول 

هو الرب، مث ملا كبر أخربته اهللا تعاىل قد جتلّى عليه بربوبيته وهو طفل ال يعي ما 
فكيف ميكن . مرضعه أا مل تطعمه شيئا، بل بسببه هو جاءها الرزق والطعام

؟ أال ال يفهم � أن يفهموا معىن الرب كما فهمه الرسول -واحلال هذه-لآلخرين 
ال شك أن . ربوبية اهللا تعاىل بشكل صحيح إال من رأى جتليا مباشرا لربوبيته تعاىل

صفة الربانية تؤثِّر فيمن يشاهدها بواسطة اآلخرين، ولكن شتان بني هذا هذه ال
إننا نعطي الفقري شيئًا بأيدينا حينا، .  الصفة الربانيةهلتأثري وبني التأثري املباشر هلذا

وحينا آخر نبعث إليه أحدا ذا الشيء، وال شك أن هذا الشيء سيصل إىل الفقري 
بة اليت تتولد يف قلب الفقري حنونا يف حالة تلقِّيه هذا يف احلالتني، ولكن تلك احمل

الشيء أو املال من يدنا مباشرة ال ميكن أن تتولد يف حالة تلقِّيه بدون أن يدري من 
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ال شك أن من يعطي الصدقة خفيةً يثاب أكثر، ولكن ال يتولد يف هذه . آتاه إياه
 للفقريذا أعطى الصدقةَ أما إ. احلالة حب املتصدق يف قلب الفقري كما ينبغي

. مباشرة، فإنه ينال ثوابا أقل، ولكن حبه سيتولد يف قلب الفقري وال بد أن يدعو له
وباملثل فإن الذين أطعمهم اهللا بواسطة آبائهم فإم ال يتمتعون بربوبية اهللا كما متتع 

 .  بربوبية اهللا له مباشرة�رسول اهللا 
نون أيضا بكونه تعاىل حمييا إميانا تقليديا مث من صفات اهللا احمليي، والناس يؤم

 قد شاهد �نعم، نؤمن أن اهللا سيحيينا بعد املوت، ولكن الرسول : حيث يعترفون
 يف قوم قد ماتوا موتا مل يسبق له �لقد بعث . يف حياته يف الدنيا هذه الصفة اإلهلية

إن . لعامل وملوكه وجعلهم فاحتي ا�نظري يف الدنيا، فأحياهم اهللا تعاىل على يده 
 �املرضى يريدون الشفاء من مرضهم، ولكن املريض الذي وضع يف يد الرسول 

للعالج كان ال يريد الشفاء، بل كان يريد أن ميوت وال يبقى له أثر، ولكن هذا 
املريض نفسه الذي كان يؤثر املوت على احلياة والذي كان يرى شفاءه وحياته 

 وعاد إىل احلياة، بل أحيا مئات اآلالف من � بيده قد شِفي.. ضربا من املستحيل
 يكن  بينهم جتارا عاديني، ومل�كان أهل مكة الذين ولد الرسول . املوتى اآلخرين

كانوا يعيشون خاملي الذكر يف . كن هلم عز وال شهرةعندهم حكم وال نظام، ومل ي
 وانتشروا يف العامل �حالة يرثى هلا، ولكن انظر كيف عادوا إىل احلياة بيد الرسول 

متحمسني كاانني، وقلبوا عروش دول كبرية كاحلدأَة تنقض على صيدها وتأخذه 
كان العرب أمة حقرية يف العامل حبيث إن املسؤولني الصغار . بقبضتها يف ملح البصر

 �من الدول ااورة كانوا ينهروم ويزجروم، ولكنهم ملا صاروا خداما للرسول 
القوة ما جعلهم يصطدمون بالدول الكبرية حىت مزقوا إمرباطورييت قيصر نالوا من 

هذا هو . وكسرى فخرت أمامهم امللوك اجلبابرة خاضعني، وحضروا عندهم مساملني
 .�مثال اإلحياء الذي أراه اهللا تعاىل على يد رسولنا الكرمي 

إن اهللا حييي نعم، : أما اآلخرون فيسمعون من غريهم عن اإلحياء اإلهلي فيقولون
يسمع الطفل من أبيه أن اهللا هو احمليي فيؤمن به، ويسمع التلميذ من أستاذه . املوتى

أن اهللا هو احمليي فيصدقه، ولكن الذي قد اخترب إحياء اهللا للموتى، ورأى بأم عينه 
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كيف أحيا اهللا تعاىل قوما كانوا موتى منذ قرون، ومل يريدوا العودة إىل احلياة، 
 مبا ال يقدر ،فإنه سيكشف للعامل صفة اهللا اإلحياء.. فاحتي العامل وملوكهوجعلهم 
 . عليه غريه

يقولون . مث من صفات اهللا صفة الشايف، ولكن الناس جيهلون حقيقتها أيضا
كل ما . بلسام إن اهللا شاٍف، ولكنهم مل يروا منوذجا مباشرا لصفة شفائه تعاىل

، فشفوا من اإلمساك، ولذلك يظل عقلهم �"رهر"يعلمون أم تناولوا حبات 
منحصرا يف املاديات فقط، وال تتوجه قلوم إىل اهللا العظيم الذي يدير هذا الكون 

 �أما الرسول ! ينتقل ذهنهم إىل الدواء املسهل، وال ينتقل إىل اهللا الشايف. اهلائل
 قبل فتح خيرب �ليا  ع�لقد دعا . فقد جتلى اهللا عليه بصفته الشايف جتليا مباشرا

ليسلّمه راية اجليش، ولكن كان يف عينيه رمد، وكانتا متورمتني من شدة األمل، 
ذكر : سرية ابن هشام(.  لعابه ووضع على عينيه، فشفي يف احلال�فأخذ الرسول 

، فكان � بفتح خيرب على يد علي �كان اهللا تعاىل قد بشر النيب . )املسري إىل خيرب
 دام هذا هو القرار اإلهلي فمن احملال أن ال يشفي عيين علي، فأخرج يعلم أنه ما

ومن مر مبثل هذه التجربة هو وحده الذي . لعابه ووضع على عينيه فشفاه اهللا فورا
نعم، مسعت : ميكن أن خيرب الناس عن صفة اهللا الشايف حقيقةً، أما غريه فإمنا يقول

 . لصفة شفائهأن اهللا شاٍف، ولكين مل أشاهد أي جتلٍّ
 جتليات صفات اهللا تعاىل كلها مباشرة بال �باختصار، لقد شاهد النيب 

واسطة، أما الناس فقد شاهدوها بطريق غري مباشر، فال يستطيعون إزالة العيوب 
 فيقدر على �ودحض الشبهات اليت ينسبها البعض إىل صفاته تعاىل، أما حممد 

سبِح اسم ربك � تعاىل لرسوله دحضها بكل جدارة وروعة، ولذلك يقول اهللا
 إذ قد جتلت عليه ربوبية اهللا العليا، وأما اآلخرون فظهرت عليهم ربوبيته �اَألعلَى

العادية، ولذلك كانت رؤيتهم لنقش صفاته تعاىل ضبابيةً، أما أنت فقد جتلَّينا عليك 
فمن واجبك بكل صفاتنا، فشاهدت بأم عينك أن ال عيب يف صفاتنا وال نقص؛ 

           
� سِهٍل يشفي من اإلمساك شجرة هندية ياملترجم. (ستعمل مثرها كم( 
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اآلن أن تدحض بكل قوة كلّ ما يثار ضد شريعة اهللا من مطاعن، وكل ما يعزى 
قد أشرك األصنام يف أُلوهيته،  إىل صفاته من عيوب؛ ألن من الناس من يقول إن اهللا

ومنهم من يقول إن هللا ولدا، ومنهم من يقول إن هللا بنات، ومنهم من يقول إن اهللا 
ومنهم من يقول ليس هللا دخلٌ يف إدارة الكون وإمنا يدار نتيجة ال يكلّم العباد اآلن، 
فهناك شىت االعتراضات اليت يثريها الناس حول ذات البارئ، . األسباب املادية فقط

وإم معذورون يف إثارا إذ مل يروا اهللا تعاىل ومل يشاهدوا صفاته وجالله وقدرته، 
نا قد جتلَّينا عليك كرب أعلى، فاآلن  قد رأيتنا وشاهدتنا، ألن-يا حممد-ولكنك 

 . من واجبك أن تدرأ هذه العيوب عنا، وتكشف عظمتنا على العامل
 مبعىن أمساء اهللا كلها، �اسم�هذا املفهوم الذي بينته اآلن هو يف حالة اعتبار 

 . وليس امسا واحدا
ِح اسم سب�ويف حالة اعتبار االسم مبعىن األمساء مثة مفهوم آخر لقوله تعاىل 

، وبيانه أن اهللا تعاىل يقول لنبيه إنه تعاىل أرفع شأنا وأكرب عظمة من �ربك اَألعلَى
ر الشيء من حاله األدىن إىل األعلى، وحبسب هذه .. اجلميع، غري أنه ربأي يطو

الصفة أو القانون استعمل يف الصحف السابقة كالما جمازيا يف حق أنبيائه، ولكن 
ه تعاىل لإلنسان قد بلغت اآلن كماهلا، وحان الوقت لكشف احلجاب عن ربوبيت

احلقيقة، لذا فعليك بإزالة كل األخطاء اليت وقع فيها الناس حول صفات اهللا لورود 
والواقع أننا لو قارنا القرآن الكرمي . االستعارة وااز يف الكتب السابقة بكثرة

ا ألنا فور ناألعلى؛ أعين أن العقل اإلنساين بالصحف السابقة لتبي عِرض الربا ال ت
مل يكن قد تطور عند نزوهلا بل كان يف منائه وارتقائه، فلم يكن قادرا على 
 استيعاب دقائق املسائل، فكثُر التشبيه واالستعارة يف تلك الصحف، فمثالً اعتربت

 تارة 	ة، ومست أحباءه أبناًء له بعثةَ نيب جميئًا هللا تارةً، ومست اهللا أبا تارة ثاني
ذلك ألن هؤالء القوم ما كانوا قادرين على استيعاب احلقيقة من دون هذا . ثالثة

..  لقد جتلَّينا عليك كربك األعلى�الكالم اازي؛ ولكن اهللا تعاىل يقول لرسوله 
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كلَّ ما يثار أي جتلى عليك ربك منـزها عن أي تشبيه واستعارة، فقُم وادفَع عنا 
 . ضدنا من اعتراض نتيجة كثرة االستعارات يف الكتب السابقة

يتضح من دراسة الصحف السابقة أن اهللا تعاىل قد دعي فيها أبا حينا، وأُما حينا 
آخر، وسمي بعض األنبياء ابن اهللا، وبعضهم ابن اهللا الِبكْر؛ ومل يكن معىن ذلك أن 

م يف الواقع، وإمنا كان كالما على سبيل التشبيه وااز، هللا أبناء، أو أنه كاألب واأل
أُريد به بيان حقيقة أن النيب يبعث من عند اهللا تعاىل لكشف صفاته تعاىل كما 

وكان هذا الكالم اازي ضروريا عندها، ألن .  ويظهر صفاتهخيرج االبن من أبيه
التدرجيي، ومل يكن قادرا بعد العقل اإلنساين كان ال يزال يف طور منائه وارتقائه 

. على إدراك ما يف أحكام الشرع من أسرار أو ما يف الوحي من ِحكٍَم دقيقة
والتشبيه إمنا يستخدم حني ال يزال الشيء يف طور ارتقائه من األدىن إىل األعلى، أما 

 إليه إذا بلغ رفعته املنشودة فال جمال للتشبيه واالستعارة، وهذا ما قد أشار اهللا تعاىل
أي يا حممد، قد جتلّينا عليك اآلن كالرب .. �سبِح اسم ربك اَألعلَى�هنا بقوله 

األعلى، وقد شرحنا لك كل االستعارات والتشبيهات السابقة، وبينا لك ما هو 
املراد من تسمية اهللا أبا ومن تسمية النيب ابن اهللا البكر، وما هو التوحيد، وما هو 

والسابقون مل يكونوا قادرين مثلك . ابه وأنواعه وغريها من املسائلالشرك وأسب
 -على تصحيح هذه األخطاء، ألننا مل نتجلَّ على األنبياء السابقني كالرب األعلى 

هذا ال يعين أن اهللا تعاىل مل يكن الرب األعلى حينئذ، وإمنا املراد أن الربوبية مل 
 أما اآلن فقد جتلّت عليك ربوبية اهللا -رةتظهر عندها ظهورا أعلى لألسباب املذكو

بكماهلا التام واكتملت الشريعة من كل النواحي، وبينا ِحكمة كل حكم ومجالَ 
كل تعليم، فواجبك اآلن أن تدحض كل تلك املطاعن اليت أُثريت حول ذات 

 . البارئ تعاىل وصفاته وشريعته وغريها
 صفةً �سبِح اسم ربك اَألعلَى�  يف قوله تعاىل�اَألعلَى�ولو اعتربنا لفظ 

وهذا ال يعين أن بعض أمساء اهللا أدىن، بل .  االسم األعلى لربكسبِح: لالسم فاملعىن
املراد أن صفات اهللا كلها تتجلى اآلن بتجلٍّ أعلى، فمن واجبك أن تعرض على 

 أي الناس أعلى ظهور لكل صفة من صفات اهللا، وتدفع أي اعتراض يثار ضد
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صفة من صفاته لكي ال يبقى ألي من هذه املطاعن أثر، ويظهر جالل اهللا يف العامل 
 .أروع ظهور

 كان �علَىسبِح اسم ربك اَأل� وجدير بالتذكر هنا أنه قبل نزول قول اهللا تعاىل
اللهم لك ركعت، ويف :  وصحابته يدعون يف الركوع يف الصالة�رسول اهللا 

اجعلوها : "�ك سجدت، ولكن ملا نزلت هذه اآلية قال الرسول اللهم ل: السجود
، وملا نزل )كتاب الصالة، باب ما يستفتح به الصالة من الدعاء: أبو داود(" يف سجودكم

مسند (اجعلوها يف ركوعكم : � قال �فَسبح ِباسِم ربك الْعِظيِم�قول اهللا تعاىل 
ا فإن اهللا تعاىل بنفسه علّمنا كيف نسبح يف إذً). أمحد، حديث عقبة بن عامر اجلهين

سبحان ريب : "الركوع وكيف نسبح يف السجود، وعمالً بأمر اهللا تعاىل نقول
 .يف السجود" سبحان ريب األعلى"يف الركوع و" العظيم

 يتضمن اإلشارة إىل أن معرفة �ىسبِح اسم ربك اَألعلَ�مث إن قوله تعاىل 
ر األدىن، فال يليق باإلنسان أن خيمن ِمن عنده كيف ميكن أن األعلى ليس مبقدو

هذا ليس من . تتجلى صفات اهللا تعاىل، وماذا يتناىف مع صفاته، وماذا يتفق معها
اختصاص اإلنسان، وليس مبقدرته، إمنا من اختصاص اهللا تعاىل وحده أن يطِلع 

الوحي من عند اهللا تعاىل، العباد على هذه األمور بوحيه؛ وبالتايل ال بد من نزول 
 اهللا تعاىل  بذاتفالذين ال يعترفون بضرورة الوحي فكأمنا يريدون أن حييطوا

بعقلهم، وهذا حمال؛ إذ ليس بوسع اإلنسان أن يعرف شيئا واحدا عن وجود اهللا 
تعاىل وصفاته ما مل خيربه اهللا تعاىل بنفسه عن ذلك بوحيه، فلذلك ال بد من 

 تعاىل ال يقدر اإلنسان على إدراك صفات اهللا، وال يعرف بدون وحي اهللا. الوحي
: �ىسبِح اسم ربك اَألعلَ� �سبل التقرب إليه، ولذلك قال اهللا تعاىل هنا لرسوله 

أي يا من نزل عليك وحينا، من واجبك كشف صفاتنا للناس، ألم ال يقدرون 
 .على إدراكها بعقلهم فقط

 
 




	��א����א�������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٥٣١

“Ï%©! $# t,n=y{ 3“§θ|¡sù ∩⊂∪ 
 :الكلمات شرح
. سويت املعوج فما استوى: جعله سِويا، تقول: سوى الشيَء تسويةً: سوى

 ) األقرب. (صنعه مستويا: وسواه
الذي خلَقه وجعله بدون عيب، :  يعين أوالً�الَِّذي خلَق فَسوى�فقوله تعاىل 

 . ا بعدالذي خلقه مث أزال كل ِعوٍج حصل فيه فيم: وثانيا
يقول اهللا تعاىل إنه قد خلق اإلنسان حبيث زوده بكل القوى : التفسري

فَخلَق اُهللا اِإلنسانَ علَى : "والكفاءات الضرورية لرقيه، ولذلك قيل يف التوراة
فاملراد من تسوية اإلنسان أنه تعاىل قد زوده بكفاءة . )٢٧: ١التكوين ("صورِتِه

كل قوة ضرورية لذلك، كما هيأ له كل ما حيتاج إليه من الرقي واالعتدال فزوده ب
هذا هو معىن تسويته أي خلْقه بال عيب، وإال فليس املراد من . أسباب خارجية

كال، إمنا املراد أنه ليس يف . خلقه بال عيب أن يتصف بصفة األلوهية مثل اهللا تعاىل
كانت عبثًا لو مل خيلق اهللا خذوا مثال العني، فإا . خلقة اإلنسان ما هو لغو وعبث

تعاىل إزاءها ضوء الشمس، فِمن منة اهللا على اإلنسان أنه خلق له العني من ناحية، 
وهذا هو احلال بالنسبة جلميع . لشمس ضوًءا ترى به عينهلومن ناحية أخرى جعل 

هناك عضوان . أعضاء اإلنسان، فكل ما فيه قد خلق هلدف حمدد، ومنفعٍة معينة
جسم اإلنسان كان األطباء يظنون أما خلقا عبثًا وال جدوى منهما، ومها فقط يف 

كان األطباء يف املاضي يظنون أن هناك أعضاء . شحمة األذن، والزائدة الدودية
فلم يكن هناك . أخرى ال فائدة فيها، ولكن انكشفت عليهم ضرورا شيئا فشيئا

 سنة قد علموا بفائدة ٥٠أو  ٤٠إال عضوان ظنومها بال نفع، ولكن قبل حوايل 
فإنه أخذ . الزائدة الدودية، ذلك بعد أن قام طبيب من فرنسا بتجربة ملعرفة فائدا

 قردا، وقطع الزائدة الدودية من ستة قرود، وتركها عند الستة األخرى، مث بدأ ١٢
 اموعتني، من تغري يطرأ على أحد كليربيها كلها تربية متساوية، وأخذ يالحظ 

د فترة وجد أن القرود اليت أُزيلت زائدا الدودية قد قلّت املناعة عندها، وبع
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فأخذت تصاب بأمراض ومل يعد ينفعها الغذاء كما ينبغي، أما اموعة األخرى 
 The Text Book of. (اليت مل تستأصلْ زائدا الدودية، فكانت قوية كالسابق

Anatomy, 2
nd
. Edition p.387( 

 هي -اليت اعتربت يف املاضي بال فائدة-ن ذلك أن الزائدة الدودية لقد ثبت م
ولكن جيب أن ال . وثيقة الصلة بصحة اجلسم، وإذا أُزيلت من إنسان قلّت مناعته

يفهم من ذلك أن مناعته تقلّ مقارنة مع اآلخرين، إمنا املراد أنه يصبح أقلَّ مناعةً من 
شخص أكثر مناعة من شخص مل تجر له ذي قبل؛ إذ من املمكن أن يكون هذا ال

 . هذه العملية ولكن املناعة عنده ضعيفة لسبب آخر
إذن، قد تبين من ذلك أنه إذا أُزيلت الزائدة الدودية من إنسان ضعفت 
مقاومته، فهذه التجربة اليت أجراها الطبيب الفرنسي تؤكد أن الزائدة الدودية ذات 

على . ، وقد تظهر فوائدها األخرى يف املستقبلصلة وثيقة مبناعة اإلنسان وصحته
 .أية حال، لقد ثبت بذلك أن اهللا تعاىل مل خيلق أي شيء عبثًا

والعضو الثاين الذي كان يعترب بال فائدة هو شحمة األذن، ولكنهم قد علموا 
اآلن أا ليست عبثًا، بل هلا تأثري لطيف يف السمع؛ شأا شأن تلك القطعة الصغرية 

قماش أو الورق اليت يربطها األوالد يف مؤخرة الطائرة الورقية، فإا تبدو بال من ال
وباملثل فإن شحمة األذن تزيد . فائدة، ولكنها يف الواقع تساعد على الطريان كثريا

هناك أعضاء يف اجلسم . يف مجاهلا، كما أن هلا صلة وثيقة يف التقاط الصوت
 اجلمال، ومنها شحمة األذن اليت لو قطعت اإلنساين قد خلقها اهللا تعاىل من أجل

لفقدت األذن مجاهلا، كما أن هلا فائدة أخرى كبرية وهي أا للينها جتمع موجة 
هذه فائدة بينة لشحمة األذن، وقد تظهر هلا فوائد . الصوت فتزيد من وضوحه

؛ ومن أجل ذلك يقول اهللا تعاىل إنه خلق اإلنسان وجعله بال عيب. أخرى مستقبال
 .إذ كل عضو من أعضائه حيقق غرضا، ومل خيلق اهللا أي شيء إال حلكمة وفائدة

 أنه خلق اإلنسان معتدل القوى من �خلَق فَسوى�مث إن من معاين قوله تعاىل 
كل النواحي، فإذا زوده اهللا بقوة الغضب خلَق إزاءها قوة الرفق، وإذا خلَق فيه قوة 

وهذه . عفو، وإذا خلَق فيه الشهوة خلَق إزاءها العفةاالنتقام خلَق حياهلا قوةَ ال
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 األخالقي والروحاين، ولوالها ملا ادة يف الظاهر تعمل معا على رقيهالقوى املتض
دِعي خلوقًا، فمثالً ال يسمى فاقد الشهوة عفيفًا، وال يعترب فاقد الغضب عفُوا، 

خالق احلقيقية إمنا تظهر من إنسان ومن ليس فيه ِرفق ال يعترب غَيورا، ذلك أن األ
إذا كان الشخص :  موضحا هذا األمر�املسيح املوعود لقد قال . يتزود بالقوتني

ِعنينا مثالً، فال يسمى عفيفًا، وإذا كان كفيفًا فال يقال إنه ال يرتكب خيانة 
عني فال األعني، إذ ال بصر عنده أصالً، لو كان عنده بصر، مث مل يقع يف خيانة األ

. شك أنه يستحق الثناء، ولكن ما دام كفيفا فال ميكن أن يسمى عفيف البصر
فثبت أن اإلنسان ال يعترب خلوقًا ما مل توجد فيه القوى بنوعيها، وما مل حيافظ على 

أن اهللا تعاىل قد جعل  �خلَق فَسوى�إذن، فمن معاين قوله تعاىل . التوازن بينها
، لقد جعل حوله قوى متضادة، مث زوده بكفاءة أن يقف بني اإلنسان معتدل القوى

إذا : فكأن اهللا تعاىل يقول. هذه القوى املتضادة باتزان واعتدال مثل كَفّتي امليزان
كنا قد خلقنا يف اإلنسان قوة الشهوة خلقنا فيه إزاءها قوة العفة، وإذا خلقنا فيه 

إذا خلقنا فيه النشاط جعلنا إزاءه النجاسة زودناه إزاءها بقوة الطهارة أيضا، و
الكسل أيضا، وإذا جعلنا له أنواع األكل والشرب، فقد جعلنا فيه قوة الصوم 

باختصار قد خلق اهللا يف اإلنسان . أي القدرة على اجلوع عند احلاجة.. أيضا
القوى بنوعيها، مث خلَق فيه الكفاءة بأن يستعملها بشكل سليم صحيح ليصبح 

باختصار، قد زود اهللا تعاىل اإلنسانَ بكل القوى الضرورية .  وروحانياإنسانا خلوقا
من جهة، ومن جهة أخرى قد خلق فيه كفاءة الرقي لريتقي باستعماهلا املناسب 

  .أخالقيا ودينيا
 يعين أنه �خلَق فَسوى�وعليه فقوله تعاىل .. ومن معاين التسوية إصالح العوج

فما دام اهللا يرعى . اب إصالحه كلما طرأ عليه فسادخلق اإلنسان، مث هيأ أسب
اإلنسان حبيث يهيئ األسباب إلصالح كل فساد يطرأ عليه، فكيف يقال أنه يترك 

 . العباد ليقعوا يف الفساد وال يهيئ األسباب إلزالته
. ترى كيف أجاب اهللا تعاىل بكل روعة على السؤال الناشئ يف السورة السابقة

أن اعتراضا كان قد نشأ حول قوله تعاىل يف السورة السابقة لقد سبق أن بينت 
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 قد أتى بالقول الفصل ونزل عليه �، وهو أنه ما دام الرسول �ِإنه لَقَولٌ فَصلٌ�
الشرع الكامل هلداية الناس، فما الداعي لبعثة موعود بعده؟ فأجاب اهللا هنا على 

ترون أن اهللا تعاىل قد خلق عالج . ذلك وقال جيب أن تفكّروا يف صفات اهللا تعاىل
األمراض اليت اجم جسم اإلنسان يف الدنيا، فكلما أصابه مرض أو طرأ عليه 

إذا هامجه مرض جسدي هيأ . فساد، هيأ اهللا إلزالة فساده أسبابا من عنده وسواه
اهللا األسباب لصحة جسده، وكلما هامجه مرض روحاين أتى اهللا بعالج لصحة 

امت هذه السنة اإلهلية مستمرة منذ القدم، فكيف ميكن اآلن أن يطرأ فما د. روحه
على اإلنسان عوج وال يهيئ األسباب إلزالته؟ لو ثبت أن عوجا حصل يف الناس 

إذا . ومل يِزلْه اهللا تعاىل، لكان هذا عيبا حبق البارئ سبحانه واعتراضا على صفاته
ألن من سنة اهللا تعاىل أنه كلما فسد كان فساد الدنيا ممكنا فال بد من إزالته، 

أما لو قلتم ال حاجة إلزالة هذه املفاسد بعد نزول . اإلنسان هيأ األسباب هلدايته
فقولكم أن ال حاجة ألي وحي . القول الفصل، فكأنكم تِصمون اهللا تعاىل بالعيب

ال بعد نزول القول الفصل قولٌ باطل ال أساس له، ألنه لو حصل عيب يف اإلنسان ف
 .بد أن يزيله اهللا تعاىل، وإال سيقال إنه تعاىل مل يصلح هذا الفساد

غري أنه ال بد أن يكون العالج حبسب الفساد؛ فمثال إذا كان أحد ال يستطيع 
تناول الطعام لفساد معدته، فيجب أن نعاجل معدته حىت يقدر على تناول الطعام، ال 

 عمل اإلنسان، فالعالج املناسب أن فلو تطرق الفساد إىل. أن نغطّيه ببطانية مثال
يتم إصالح عمله، وليس أن ينـزل اهللا تعاىل له شريعة جديدة، أما إذا كان الفساد 

من الضروري أن يتم . قد تسرب إىل الشريعة، فالعالج الصحيح هو إصالحها
العالج حبسب املرض، فلو تطرق الفساد إىل الكتاب فيجب عالج الكتاب، ولو 

أما إذا كان الناس على ما يرام، ولكن .  إىل الناس فيجب عالجهمتطرق الفساد
القانون أصبح ناقصا، فيجب عندها إصالحه وتعديله، أما إذا كان القانون 

 . صحيحا، ولكن الفساد تطرق إىل الناس فيجب إصالحهم ال تغيري القانون
ض الناشئ على  على االعترا�خلَق فَسوى�باختصار، لقد رد اهللا تعاىل بقوله 

 يف السورة السابقة، فأوضح أنه كلما تطرق الفساد إىل �ِإنه لَقَولٌ فَصلٌ�قوله 
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 على إزالة كل فساد يطرأ على �اإلنسان أصلحه اهللا دائما، فال بد أن يعمل 
 . الناس يف املستقبل أيضا

 
“Ï%©! $#uρ u‘£‰s% 3“y‰yγsù ∩⊆∪ 

 :الكلمات شرح
ره على ا: قَدرله قادرا: لشيءقدر الشيَء بالشيء. جعله على : وقدقاسه به وجع
 )األقرب. (روى وفكّر يف تسوية أمره: وقدر فالنٌ. مقداره

: ونظرا إىل هذه املعاين الثالثة للتقدير ميكن تفسري اآلية بثالثة مفاهيم؛ فأوالً
والَِّذي قَدر �يقال قدر يعين قّدره على الشيء، وعليه فاملراد من قوله تعاىل 

در اإلنسانَ على نيل اهلدى والترقي: �ىفَهقد. 
روى وفكّر يف تسوية أمره، وعليه فاملراد أنه كلما : يقال قدر فالنا:  وثانيا

حصل يف اإلنسان فساد دبر اهللا تعاىل إلزالته، ومل يكن هذا التدبري عابرا، بل كان 
احلقيقة أن .  املرض ليكون العالج ناجعاخمططًا بالنظر إىل نوعية اخلراب وحجم

العالج إمنا يكون ناجعا إذا كان حبسب املرض؛ فمثال هناك شخص مصاب حبمى 
، ولكن هناك شخص "الكونني"املالريا البسيطة، فسيعطيه الطبيب مقدارا قليالً من 

يب يص" الكونني"آخر مصاب باملالريا الشديدة، فيعطيه الطبيب مقدارا كبريا من 
أذنيه باجلفاف فيصاب بالصمم أحيانا؛ ومن اجلهل أن يقال ملاذا أُعطي األول 

. واآلخر مقدارا كبريا، ذلك ألن العالج حبسب املرض" الكونني"مقدارا قليال من 
وباملثل فإن اهللا تعاىل يهيئ أسباب اإلصالح حبسب الفساد دوما، لذا فقوله تعاىل 

يقدر املرض أوالً ويرى نوعيته وشدته، مث حيدد العالج  يعين أنه �قَدر فَهدى�
 . حبسب ذلك

قاسه به وجعله على مقداره، وعليه فسيعين : يقال قدر الشيَء بالشيء: وثالثا
 أنه قدر مرض اإلنسان وحبسب مرضه وصف العالج، �قَدر فَهدى�قوله تعاىل 

 .وهيأ األسباب إلصالحه
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 أنزل العالج حبسب نوعية املرض، والثاين أنه قدر أنه:  فهناك معنيان األول
 . املرض وحبسب مقداره وصف العالج

، �قَدر�هذه اآلية عميقة الصلة باآلية السابقة نظرا إىل املعنيني ِلـ : التفسري
لقد . �الَِّذي خلَق فَسوى�فهي تسلسلٌ لنفس املوضوع املذكور يف قوله تعاىل 

أوهلما أن اهللا تعاىل جعل اإلنسان معتدل القوى وصاحلا : ومنيفسرنا التسوية مبفه
ونظرا إىل هذين املفهومني . كلما طرأ عليه فساد عمل اهللا على إزالته: للرقي، وثانيا

أوهلما ألن اإلنسان مزود بكفاءة :  أيضا يفسر مبعنيني�قَدر فَهدى�فإن قوله تعاىل 
وكاملها، فقدر اهللا قواه وهيأ األسباب املالئمة هلا الرقي، وجِعلَ معتدلَ القوى 

وثانيهما أنه كلما حصل فيه فساد وعوج أرسل اهللا له اهلدى . ليمضي قُدما يف رقيه
بقدر عوجه فأصلحه؛ إذ لو كان اهلدى أقلّ من حاجته لضلّ، ولو كان أكثر من 

لطريق السليم إلصالحه حاجته لقُِصم ظهره واحتار يف أمره، ولذلك اختار اهللا ا
وكأن اهللا تعاىل يقول إنه أنزل العالج حبسب . وأنزل اهلدى بقدر ضرورته وحاجته
وقد سبق تفصيل ذلك حيث قلنا إنه لو نزلت . نوعية املرض وحبسب مقداره أيضا

األحكام أكثر من حاجة الناس ألهلكتهم، وقد ضربت لذلك مثاالً بأنه قبل زمن 
ساوئ قد خطرت بالعقل اإلنساين، كما مل تكن قد  مل تكن كل امل�آدم 

ارتكبت بعد، فلو حتدثَ عنها الوحي الذي نزل عندئذ لكثرت املعاصي ومل يتم أي 
ينـزل إصالح؛ فليس من احلكمة ِذكْر عالج السيئة قبل وجودها، لذلك مل 

. ةالكتاب الكامل إال حني اخترع شياطني اإلنس أنواع السيئات واألخالق الذميم
مث إنه ال يسهل استيعاب التعاليم السامية إال بعد ارتقاء العقل، ولذلك كان لزاما أن 
ال ينـزل عندها إال الكتاب الكامل حبسب حاجات عصره، وأما الكتاب الكامل 

باختصار، حيث . إال بعد ارتقاء العقل اإلنساينينـزل حلاجات األزمان كلها فال 
ى فكان لزاما أن جيد تعليما كامال أبديا يف وقت إن اإلنسان قد خلق كامل القو

من األوقات، ولكنه حني كان يف طور التطور العقلي، فكان لزاما أن يعطى عندها 
أما إذا مل يعطَ تعليما . وهو كامل حبسبها.. تعليما متوافقًا مع درجة ارتقاء عقله
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ملة، وإذا مل يعطَ تعليما كامال أبديا فال يكون قد تلقّى جوابا كامال لقواه الكا
كامال حبسب درجة ارتقائه ملا ارتقى منازل التطور، ولذبل من ثقل أعباء الشريعة 

فبما أن اهللا تعاىل قد خلق اإلنسان كاملَ القوى من . قبل أن يبلغ درجة الكمال
ناحية، ومن ناحية أخرى جعله عرضةً للعيوب واألمراض ليجتهد ويستحق الثواب، 

نفكان حريِرٍن ارتقائي: ا باهللا تعاىل أن يالحظ األمريفيهيئ له اهلدى بأسلوٍب م .
وهذا ما فعل بالضبط؛ فخلَق اإلنسان، وهيأ له أسباب اإلصالح حبسب نوعية 

جعوجه كلما طرأ عليه ِعو . 
أن اهللا تعاىل : باختصار، هلذه اآلية مفهومان نظرا إىل معنيي اآلية السابقة، أوهلما

ح بضياع ما يف اإلنسان من كفاءٍة لبلوغ الكمال، بل هيأ األسباب لتطورها مل يسم
فأحد املفهومني . دوما، وثانيا كلما طرأ عليه مرض هيأ له العالج حبسب املرض

 . يشري إىل رقيه، وثانيهما يشري إىل إزالة مرضه
لَق خ�والدليل على صحة املعىن الذي ذكرته هو أن اهللا تعاىل ذكر قوله 

، ولو كان املعىن على عكس ما أقول فكان ينبغي �قَدر فَهدى�قبل قوله  �فَسوى
، ألن تقدير الشيء يسبق خلْقه وصنعه، وال معىن �خلَق� قبلَ �قَدر�أن يذكر 

لتقدير الشيء بعد خلْقه، ألن تقدير قوى الشيء اجلسمانية أو الروحانية جيب أن 
وال شك أن التقدير الذي يتم بعد خلْق الشيء إمنا يتعلق . بعدهيتم قبل خلقه ال 

باستعمال قواه يف حملّها املناسب؛ فاملعىن أنه بقدر ما كان ميكن أن يظهر اإلنسان 
ِمن قواه فعالً يف وقت من األوقات، قدر اهللا حالته وأنزل اهلدى حبسبها يف ذلك 

فعالً أنزل اهللا عالجه حبسبها، وعندما الوقت، أو بقدر ما وقع اإلنسان يف السيئة 
انكشفت له السيئات كلية وأصبح قادرا على إظهار احلسنات بصورة تامة، أنزل 

 . اهللا له تعليمه الكامل
 هنا يعين تقدير خلْق اإلنسان جيب أن �قَدر�إن الذين يقولون إن قوله تعاىل 

إذا أردت خبز ربع : ه؛ فمثاليفكّروا أن تقدير خلق الشيء يكون قبل صنعه ال بعد
كيلوغرام من الدقيق، فإنك حتدد مقدار الدقيق املراد خبزه قبل أن تبدأ بعملية 

. وليس أن تبدأ اخلَبز مث تفكِّر أن مقدار الدقيق جيب أن يكون ربع كيلوغرام.. اخلبز
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و كان كذلك ل. كال بل إن مثل هذا التقدير يتم قبل خلق الشيء وصنِعه ال بعده
التقدير هنا متعلقا باخلَلق لذُكر قبل ِذكر اخللق، ولكن ليس األمر هكذا، بل قال 

فثبت أن التقدير هنا ليس ما . �قَدر فَهدى�، مث قال �خلَق فسوى�اهللا هنا أَوالً 
فمن التقدير ما يتعلق بقوى الشيء، . يكون قبل خلق الشيء، بل هو من نوع آخر

 سواء كانت جسمانية أو -وتقدير قوى الشيء .  يتعلق بإظهارهاومن التقدير ما
 يتم قبل خلقه دوما، أما التقدير املتعلق بإظهار قواه فيمكن أن يتم بعد -روحانية 

وقد حتدث اهللا تعاىل هنا عن تقديره املتعلق بإظهار قوى . خلْقه يف أي وقت
من قواه بالفعل، قدر اهللا حالته اإلنسان، وبين أنه بقدر ما ميكن أن يظهر اإلنسان 

وهلذه احلكمة مل ينـِزل للبشر يف . عندها وأنزل اهلدى حبسبها يف ذلك الوقت
البداية إال الشرائع اليت كانت كاملة يف زمنها فقط، مث يف األخري أنزل الشريعة 

 لقد نزلت الشرائع الكاملة بالنسبة إىل زمنها فقط عندما مل يكن. الكاملة األبدية
اإلنسان قد أظهر قواه كاملة بالفعل، بل كان يرتقي يف منازل تطوره العقلي، أو مل 
تكن السيئات من كل نوع قد ظهرت منه ظهورا كامال، أما الشريعة الكاملة 
األبدية فقد أُعطيها اإلنسان عندما ظهرت منه السيئات ظهورا كامال من جهة، 

 . نات بشكل كاملومن جهة أخرى أصبح قابال للتحلي باحلس
 أنه مما ال شك فيه أن اهللا تعاىل قد �والَِّذي قَدر فَهدى�ومن معاين قوله تعاىل 

خلق اإلنسان معتدل القوى بريئا من النقائص، ولكنه يف الوقت نفسه قد قيده بشىت 
احلدود والقيود، ومل يبح له استعمال قواه بال ضوابط؛ فمثال قد زود اهللا اإلنسان 

وة شرب املاء من ناحية، ولكنه من ناحية أخرى قيده حبد وأوضح له أنه ميكنك بق
ومثال املاء هذا قد ال يستوعبه الناس عندنا . شرب مائك أنت، ال ماء اآلخرين

جيدا لكثرة املياه يف بالدنا، ولكن أهل اجلزيرة العربية يفهمونه جيدا ِلشح املاء 
ن عشرة أميال أو اثين عشر ميالً، فأصبح للماء عندهم عندهم، إذ جيلبونه أحيانا ِم
ومثاله اآلخر أن اهللا تعاىل قد أجاز لنا أكل اللحم من . أمهية وقيمة ال توجد عندنا

جهة، ومن جهة أخرى انا عن أكل حلم اخلنـزير وامليت وغري املذبوح؛ وهكذا 
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لإلنسان أن يفعل ما يشاء فإن اهللا تعاىل قد قيدنا بشىت القيود واحلدود، فال جيوز 
 .�قَدر�: وهذا أيضا من معاين التقدير املذكور يف قوله تعاىل. ويأكل ما يشاء

ال شك أن اإلنسان يريد أن . مث هناك تقدير رباين حلاالت اإلنسان وظروفه
. يفعل ما يشاء، ولكن اهللا تعاىل قد خلَقه يف ظروف ال يقدر فيها فعل ما يشاء

 أن يتربع بألف جنيه فيمكنه أن يتربع ا، ولكن ليس عند كل فمثال من أراد
ميكنه أن ينفق املاليني والباليني يف . واحد هذا القدر من املال حىت حيقق رغبته هذه

عالَم اخليال والتصور، ولكن على صعيد الواقع ال يستطيع كل إنسان أن يتربع 
أي أننا قد جعلنا حول .. � فَهدىقَدر�ولذلك قال اهللا تعاىل . باآلالف واملاليني

كل إنسان حدا من األوضاع ال يقدر على جتاوزها، وهو ما يسمى مبحيط اإلنسان 
فكأن اهللا تعاىل يقول هنا إن اإلنسان ميشي حبسب حميطه، حيث مل خيلق . وظرفه

. اهللا تعاىل لإلنسان قواه وكفاءاته، بل خلق لظهورها حميطا، فتظهر حبسبه دائما
وهذا احمليط يكون ماديا . ما أنزل اهللا تعاىل هداية لإلنسان أنزله نظرا إىل حميطهفكل

ال شك أن احمليط املادي يكون للحيوان واإلنسان مجيعا، ولكن . أو دينيا أيضا
مث إن الشريعة أيضا . ال يكون إال لإلنسان وحده.. أي الشريعة.. احمليط الديين

 فمثالً أُمرنا بأداء الصالة قياما، وإن مل نستطع تكون حبسب احمليط املادي للناس،
فإذا . فجلوسا، وإن مل نستطع فاستلقاء، وكل ذلك نظرا إىل حميط اإلنسان وظرفه

كان احمليط يتطلب تعليما كامال فسينـزل التعليم الكامل، وإذا كان ال يقتضي 
ا هو اعتراض تعليما كامال فال ينـزل التعليم الكامل، واالعتراض على ذلك إمن

فما دامت األم ال تطعم وليدها كبابا، بل ترضعه احلليب، . على النواميس الطبيعية
فكيف يتوقع من الرب األعلى أن ينـزل لإلنسان تعليما ال يناسبه؟ وهذا ما يبينه 

أي أن التعليم الكامل هو ما يكون مالئما للظرف .. �قَدر فَهدى�اهللا تعاىل بقوله 
فمثالً لو أمرنا اهللا تعاىل أن ال يصلي كل واحد إال قائما، فماذا يفعل . طواحملي

املريض الذي ال يقوى على القيام؟ ولكن اهللا تعاىل أجاز للمريض منا أن يصلّي 
وهذا يعين أن اهللا تعاىل قد أنزل أحكامه نظرا إىل . جالسا، وإن مل يستطع فمستلقيا

فثبت أن التعليم الكامل ما يطابق .  النظر عنهاشىت الظروف املادية للناس، ال بغض
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واملثال اآلخر للتعاليم املطابقة للظروف املادية للناس أن . �قَدر فَهدى�قوله تعاىل 
اهللا تعاىل أمرنا يف اإلسالم بالزكاة، ولكنه قد صرح أيضا أن هذا احلُكم ليس 

 هذا االستثناء مل يستطع كثري ولوال. للجميع، بل هو ملن عنده مقدار معني من املال
ولكن شرائع األديان األخرى ال تراعي احمليط . منا العملَ ذا احلكم وصاروا آمثني

فمثال من تعاليم اآلرية اهلندوس ضرورة إحراق امليت باستعمال مقادير . والظرف
فقد كتب الباندت . معينة من مواد حمددة مثل الصندل والزبد والزعفران وغريها

جيب أن تكون الزبدة بوزن امليت، يضاف إىل كل : ند تفاصيلها كاآليتديان
باإلضافة .  من الزعفرانعشر الغرام من اِملسك، وغرام واحدكيلوغرام من الزبدة 

وجيب أن تصنع . إىل عشرين كيلوغرام من الصندل على األقل، وإذا زاد فال بأس
 وغريها، ويوضع عليها �والبالشمنصة احلرق من أخشاب اُأللُوة والتغر والكافور 

. وضع احلطب فوق وجهه بارتفاع شرب، وترش الزبدة عليه ويحرقامليت وي
)����� �	�
 )٦٤٢ص ١٣الباب ) ترمجة أردية (�

وذات مرة قدرت مثن هذه األشياء الضرورية حلرق امليت، فوجدت أن مثنها 
 يقدرون على مجع هذا املبلغ والظاهر أن كثريا من الناس ال.  روبية٦٠٠حوايل 

 أرضا وال عقارا، مث إن كثريا منهم ال ميلكون بيتا وال. ولو باعوا كل ما يف بيتهم
 يف بيوت الكبار، فأنى هلم أن يأتوا ذه املقادير من الزبدة احراسوإمنا يعيشون 

وهذا دليل على أن شريعة اآلرية اهلندوس . والصندل واملسك والزعفران وغريها
، ألا ال تراعي ظروف �قَدر فَهدى�ليست طبقًا ملا ورد يف قول اهللا تعاىل 

الناس، مع أن اإلنسان إمنا يعمل يف نطاق ظروفه، ومن احملال أن يعمل خارج 
  .حميطه

فاهللا تعاىل يقول هنا إننا قد جعلنا لإلنسان حميطًا وأقمنا حوله أنواع احلدود اليت 
. عاليم اليت آتيناه إياها إمنا آتيناها بالنظر إىل كل هذه احلدودال ميكنه جتاوزها، والت

           
 )املترجم. ( هذه أمساء ألشجار هندية�
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 أن يتربع كل إنسان بعشر روبيات ألصبح مئات الناس -مثال -فلو أمر اهللا 
كفارا، إذ ليس عند اجلميع هذا القدر من املال، ولكنه تعاىل قال أَنِفقوا يف سبيله 

ءم مع ظرف كل إنسان وبيئته، إذ وهذا احلُكم يتال. جزًءا مما عندكم قلَّ أو كثُر
ميكن أن يتربع شخص بقرش وينال الثواب، وميكن أن يتربع اآلخر مبئة ألف روبية 

إن أخذ الظروف يف احلسبان ضروري جدا، ألن احلُكم الصادر . وينال الثواب
واهللا تعاىل قد راعى يف أحكامه دائما حميط . بغض النظر عن احمليط ال ينجح أبدا

روف األمة كلها أيضا؛ وما مل يكن عقل األمة كله قادرا على استيعاب الفرد وظ
 . التعاليم السامية ال ينـِزهلا

فاالعتراض ملاذا مل ينـزل اهللا تعاىل القول الفصل قبل اإلسالم اعتراض باطل، 
ألنه لو نزل القول الفصل عندها لكان مثَله كمثَل أن يأمر اهللا الفقري املفلس بأن 

ئة ألف روبية؛ والظاهر أن الذي هو حباجة إىل كل قرش ال يقدر على دفع يتربع مب
فكيف ميكن إذنْ أن ينـِزل اهللا تعاىل قوله الفصل لقوم مل . هذا القدر من املال

ما كان القول الفصل لينـزل إال عند بلوغ . تكن عقوهلم قد تطورت ونضجت
اب كل األحكام الروحانية العقل اإلنساين أوج تطوره وعند قدرته على استيع

ملاذا مل يعِط اهللا آدم القول الفصل وأعطاه حممدا : فإذا كان هؤالء يقولون. السامية
 أليس هذا احنيازا ال مربر له إذ مل يعِط األولَ الشريعة السامية وأعطاها األخري؟ 

ملون ملاذا أنتم تضعون على رأس الولد الصغري كيلوغراما واحدا، وتح: فجوابنا
الكبري القوي أربعني كيلوغراما مثال؟ إمنا سببه ألنكم تعلمون أنكم لو وضعتم على 

وهذا ال . رأس الولد أربعني كيلوغراما ملات، ولكن الشخص القوي حيملها بسهولة
كذلك أنزل . يسمى احنيازا، بل يسمى مقتضى احلال، ولو فعلتم خالفه صار ظلما

 كانت الدنيا قادرة على محله، ولو أنزله قبلها لكان اهللا تعاىل القول الفصل حني
 قد ظلم األنبياء -والعياذ به-فاعتراضكم أن اهللا تعاىل . ظلما منه ال إحسانا

السابقني واحناز إىل حممد بإنزاله القول الفصل عليه دوم، باطلٌ ال أساس له 
سن إىل قوم موسى وعيسى فإن اهللا تعاىل مل يظلم أحدا، بل الواقع أنه قد أح. مطلقا

إذ مل ينـزل عليهما القول الفصل، وإال هللكت أمتهما لكوا غري قادرة على 




	��א����א�������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٥٤٢

إدراك ما يف هذه الشريعة الكاملة من ِحكَم وال على العمِل ا، فمثل هذه الشريعة 
ما كانت لتطور قواهم وكفاءام، بل كانت ستقضي عليها وتدمرها؛ ومن أجل 

إليهم الشرع الذي كان كامال يف عصرهم نظرا إىل ارتقائهم العقلي، ذلك أنزل اهللا 
 . ومل ينـزل عليهم الشرع الكامل الكلي األبدي

ونرى أن هذه احلدود والقيود قد جعلها اهللا يف املخلوقات األخرى أيضا، فجعل 
. لحماألسد مثالً يأكل اللحم وال يأكل الكأل، بينما جعل البقرةَ تأكل الكأل ال ال

فكم هو أمحق . ومن مقتضى العقل أن ال يكلَّف أحد إال مبا هو يف وسعه وكفاءته
وغيب من يرى البقرةَ تأكل الكأل واألسد يأكل اللحم، فيقول هذا ظلم عظيم أن 

فلو زار ! يطعم أحدمها حلما واآلخر كًأل، فإما أن يطعم االثنان حلما أو االثنان كًأل
ما هذا : يوانات ورأى أمام األسد حلما وأمام البقرة كًأل، فقالأحد حديقةَ احل

ليس يف : الظلم واالحنياز، فهل يؤيده أي عاقل يا ترى؟ كال، بل سيقول له اجلميع
ذلك احنياز لألسد وال ظلم للبقر، ألن البقر ال تقدر إال على أكل الكأل، واألسد ال 

ائع، فإا تنـزل دوما حبسب كذلك هي حال الشر. يقدر إال على أكل اللحم
ملاذا ال : كفاءات الناس؛ فالقول ملاذا مل ينـزل القول الفصل يف البداية مياثل القولَ

يطعم الوليد اخلبز ِمن يومه األول بدل احلليب؟ ذلك ألن الوليد لو أُطعم اخلبز ملات 
ضعت العظام أمام لو وو. بدالً من أن ينمو، فإمنا منفعة الوليد أن يسقى حليبا فقط

األسد ملضغها وأكلها، ولكن لو وضعتها أمام اإلنسان مل يستطع تناوهلا ولو ابتلع 
وتوجد يف حدائق احليوانات الكربى . عظما كبريا جلرح أمعاءه وقتله يف النهاية

 حيوانات كثرية تأكل احلصى، فلو وضعت أمامها حصاة ابتلعتها فورا، فلو وضعت
كُلْها فإنك أشرف :  أمام شخص وقلت لهاحلصى -املشهد  بعد رؤية هذا –

هذا هو .  ماتبيا، ألن اإلنسان لو أكل احلصىاملخلوقات، فال شك أنك تعد غ
، وقال عليكم أن تتذكروا �قَدر فَهدى�املوضوع الذي بينه اهللا تعاىل يف قوله 

مهما كانت -يعة دائما أن الشرائع نزلت دائما حبسب الظروف، ولو نزلت شر
 دون النظر إىل ظروف الناس وقدرام، ألهلكتهم بدالً من أن ترتقي م -سامية

إىل األولني مل يكن ظلما م، بل " القول الفصل"فعدم نزول . إىل الدرجات العلى
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أنزل اهللا إليهم ما كان مالئما هلم؛ مث ملا ارتقى العقل اإلنساين وبلغ نضجه أنزل اهللا 
قول الفصل حيث رأى أن الناس قادرون اآلن على محله وأن نزوله صار إليهم ال
إن إنزال القول الفصل إىل األولني كان ظلما، وعدم إنزاله ملن بعدهم . ضروريا

 ا؛ ففعل اهللا عني الصواب؛ فاالعتراض على أي من أفعاله محقا أيضكان ظلم
 . وغباء

ورة على االعتراضات اليت ميكن أن باختصار، إن اهللا تعاىل قد رد يف هذه الس
الَِّذي خلَق � يف سورة الطارق، حيث بين بقوله �ِإنه لَقَولٌ فَصلٌ�تثار على قوله 

 أن من سنة اهللا أنه إذا فسد اإلنسان أصلحه اهللا � والَِّذي قَدر فَهدى
فَسوى 
- القوى، فكيف ميكن تعاىل، وأن قانونه الطبيعي يكشف أنه خلق اإلنسان معتدلَ

أي شرعا يشفي غليل كل قوة من ..  أن ال ينـزل شرعا معتدال-واحلال هذه
فكان لزاما على اهللا تعاىل أن ينـِزل . قوى اإلنسان، وإال فال يسمى شرعا كامال

شريعة يشفي ا غليل كل نوع من طبائع البشر، مث كان ضروريا أن يهيئ اهللا 
ل فساد يتطرق إليهم؛ فوجود قوة الفساد يف اإلنسان كان األسباب إلصالح ك

يتطلب أن ينـزل الشرع مرارا من ناحية، ومن ناحية أخرى يقتضي خلق اهللا 
اإلنسان مزودا بقوى معتدلة وكاملة أن تنـزل يف وقت من األوقات شريعة كاملة 

ان وهذ. تراعي كل العواطف واملشاعر من الفطرة اإلنسانية.. كل الكمال
 مث جاء شرحهما يف قوله �الَِّذي خلَق فَسوى�املفهومان قد تضمنهما قوله تعاىل 

أي أن اهللا تعاىل يقدر طاقات اإلنسان دائما، مث .. �والَِّذي قَدر فَهدى�تعاىل 
 . ينـزل هديه حبسبها

ر  ليس عن تقدي�قَدر فَهدى�لقد بينت من قبل أن احلديث يف قوله تعاىل 
أو القوى املوجودة فيه، ذلك ألنه يزود ا قبل أن  الكفاءات اإلنسانية وقت خلقه،

، إمنا التقدير �قدر� على قوله �خلَق�يخلَق ال بعده، بينما قدم اهللا هنا قوله 
واملراد أن اهللا تعاىل كان ينـِزل .. املذكور هنا يتعلق بوقت ظهور تلك القوى فعالً

هلدى بقدر انكشاف قواه وكفاءاته فعالً، وال يعين التقدير هنا تقدير إىل اإلنسان ا
مدى كفاءات اإلنسان؛ إذ كيف ميكن أن خيلقه اهللا أوالً مث يفكر يف الكفاءات اليت 
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فمثال عندما يريد الصانع صنع حمرك . سيزوده ا؟ إمنا يزوده ا وقت اخللق ال بعده
هكذا يفعل الصانع املاهر دائما، خيرب . صنعهيقدر طاقته وقدرته أوالً، وبعدها ي

هذا احملرك قوته كذا وكذا؛ أما الصانع عدمي اخلربة فال يعلم قوة : الناس بعد صنعه
أو خذوا مثالً صانع األسرة فإنه يفكر أوالً أن طول . احملرك إال بعد أن يصنعه

 ولكن عدمي السرير جيب أن يكون ستة أقدام مثالً، مث يصنعه حبسب هذا املقاس،
اخلربة لن يفكر أوالً يف مقاسه املناسب، بل سيصنعه أصغر من املقاس املطلوب أو 

باختصار، إن الصانع املاهر ال يفكر . ال بأس، سأصنع اآلن غريه: أكرب، مث يقول
خلَق �فما دام اهللا تعاىل قد ذكر هنا قوله . وال يقدر مواصفات الشيء بعد صنعه

دليل واضح على أن احلديث هنا ليس عن هذا ، ف�قَدر فَهدى�قبل قوله  �فَسوى
تقدير كفاءات اإلنسان املوجودة فيه عند خلقه، بل عن تقدير كفاءاته عند ظهورها 
فعال، فبني تعاىل أنه ينـِزل الشريعة دائما بقدر تطور كفاءات اإلنسان وحبسب 

ينـزل العالج بقدر ما يتطرق قدرته على إخضاع مشاعره حتت القانون اإلهلي؛ أو 
 كانت كاملة لقومه، وأن تعاليم �ال شك أن صحف موسى . إليها من فساد

، � كانت كاملة ألمته، ولكنها مل تكن كاملة بالنسبة ألمة املصطفى �عيسى 
ألن أهل الدنيا كانوا قد تطوروا عندها عقليا، فمست احلاجة إىل أن ينـزل اهللا 

ويف اآليات التالية . ديا بدل الشرائع الكاملة يف عصرها فقطتعاىل شرعا كامالً أب
يضرب اهللا تعاىل مثاالً من اخلَلق املادي، ليبني أن قانونه هذا ليس جاريا يف العامل 

 .الروحاين فحسب، بل يعمل يف العامل املادي أيضا
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واملرعى هنا مبعىن ). األقرب(الكأل تأكله األنعام؛ موضع الرعِي : املرعى: املَرعى
 .الكأل دون الرعي
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؛ الزبد؛ اهلالك؛ البايل )أي الرديُء ِمن كل شيء(القَمش : الغثاُء والغثّاء: غُثاًء
 ) األقرب. (ِمن ورق الشجر املخاِلِط زبد السيِل

واحلُوة سواد إىل اخلضرة، أو ). األقرب(من به حوة : ِوي الشيُءح: أحوى
 ) األقرب. (محرةٌ إىل السواد

لقد دحض اهللا ذه اآلية ذلك االعتراض الذي يثار حول القرآن : التفسري
 الوارد يف السورة السابقة، فيقول اهللا �ِإنه لَقَولٌ فَصلٌ�الكرمي بسبب قوله تعاىل 

أي أن اهللا هو الذي أخرج .. � فَجعلَه غُثَاًء أَحوى
الَِّذي أَخرج الْمرعى و�هنا 
فمن الكأل ما عمره عشرون يوما، ومن . الكأل واحلشيش الذي يبقى لفترة حمدودة

اخلضار ما عمره شهر أو شهران وستة أشهر، مث يتهشم ويفسد حىت يصبح غثاء 
كال فاسدا فحسب، بل يصري لونه مائالً إىل أي أنه ال يصبح شيئًا متآ.. أحوى
علما أن الشيء يف بعض األحيان يفسد وينِتن ولكن لونه ال يتغري، وأحيانا . السواد

 بأنه ال يصبح نتنا اإلضايف جيء ا لبيان املعىن �أحوى�فكلمة . يتغري لونه أيضا
ن اهللا تعاىل أنه ما وبضرب هذا املثال قد بي. فاسدا فحسب، بل يتغري لونه أيضا

 لْقه تفسد وخترب هلذه الدرجة، فكيف يصحدامت بعض األشياء اليت هي ِمن خ
قولكم إنه ما دام اهللا يريد إنزال الشرع فِلم ملَ يكتِف بإنزال القول الفصل؟ وملاذا 
أنزل الشرائع اليت كانت ستتعرض للتغري والفساد؟ هال فكرمت أن الكأل أيضا من 

عاىل أيضا، وليس من خلق غريه، وأن اخلضار اليت تستعملوا من خلقه خلق اهللا ت
أيضا، ال من خلق غريه، ومع ذلك ترون أن هذا الكأل واحلشيش واخلضار أيضا 
تتعرض للخراب والفساد بعد فترة من الزمن، حىت تصبح منتنة متعفنة تولد غازات 

ن هذه اخلضار والكأل تسبب يف انتشار أمراض كثرية؟ مع أنه حني تكوتفاسدة و
حبالة جيدة فتحمل للناس واألنعام منافع شىت حيث يأكل منها الناس واألنعام، 
فتنمو ا أجسامهم وتتقوى ا عقوهلم، ولكن نفس هذه اخلضار واحلشيش تصاب 

تفشي كثري من األمراض وفساد صحة أهل بالفساد واخلراب بعد أيام وتتسبب يف 
ما يقدح فإذا مل يكن يف خلْق اخلضار اليت تفسد وتتعفن سريعا وتضر الناس . البالد
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ال تقولون إا ِمن خلق غري اهللا تعاىل، بل تعترفون إا يف عظمة اهللا يف رأيكم، و
ش طويال، فلماذا أيضا آية ِمن خلق اهللا وقدرِته كاألشياء النافعة األخرى اليت تعي

تعترضون يف العامل الروحاين على أشياء مماثلة نفعها كان مؤقتا؟ ومل ال تفقهون أن 
من األشياء ما حياته قصرية ومنها ما حياته طويلة، وأن بعض الشرائع تكون قصرية 

إن يف خلْق اهللا املادي دليل على أن اهللا تعاىل قد خلق . املدى، وبعضها طويلة املدى
ء عمرها قصري مثل اخلضار اليت تعيش بضع أيام مث تفسد ولك، كما خلَق أشيا

أشجارا تعيش مئات السنني، بل الواقع أن من املخلوقات ما سيبقى ما بقي اإلنسان 
فثبت أن املخلوقات يف الدنيا . كالشمس والقمر واألرض واجلبال واملعادن وغريها

وق يعيش على الدوام بالنسبة لنا، وإن نوعان؛ خملوق يعيش بضعة أيام ويفىن، وخمل
كان فانيا بالنسبة إىل اهللا تعاىل، ومثاله الشمس، فاهللا وحده يعلم مىت خلقت إذ 
ليس بوسِع بشٍر أن يقول إنه قد رأى خلْقها، كما ال نعرف حنن وال أجيالنا القادمة 

 اجلنس البشري مىت ستفىن، ألن اجلنس البشري سيفىن قبل فنائها، ولو تزامن فناء
 لن يعرف الناس ذلك، ألم أيضا سيفنون عندها؛ - على فرض احملال -بفنائها 

وكما أننا نرى الشمس، كذلك ستظل أجيالنا القادمة يروا، ولن تفىن الشمس 
ونفس احلال بالنسبة إىل القمر واألرض والنجوم . أمام أعني النسل البشري

ليال نتيجة الزالزل، إال أا كانت موجودة قبل ال شك أن اجلبال تتغري ق. واجلبال
قصارى القول، إن اهللا تعاىل قد خلق . خلق اإلنسان، وستظل هكذا حىت فنائه

األشياء بنوعيها، وال يعترض أحد على خلْقها، بل يعترب املخلوقات بنوعيها دليالً 
 يعيش بعضها فهناك آالف اآلالف من األشياء يف الدنيا اليت. على قدرة اهللا تعاىل

يوما، وبعضها أسبوعا، وبعضها ستة أشهر، وبعضها ساعة، وساعة ونصف، فمثال 
ال تزيد حياة النملة اليت تخلق يف أيام املطر عن ساعة ونصف، حىت يضرب ا املثل 

لو نظرت يف البيت بعد خروج ". حىت النملة صارت هلا أجنحة: "يف بالدنا فيقال
فهذا املخلوق الذي ال . رض أكواما من جثثها وأجنحتهاهذه النمل لوجدت على األ

يعيش أكثر من ساعة ونصف هو أيضا من خلق اهللا، ومع ذلك ال يطعن أحد برؤيتها 
ملاذا خلق اهللا الشمس اليت هي باقية منذ مئات اآلالف من : يف قدرة اهللا تعاىل قائال
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إن خلْقها :  يقول اجلميعالسنني، وخلق هذه النملة اليت أهلكها يف ساعة ونصف؟ بل
 .دليل على قدرة اهللا، كما أن خلق الشمس دليل أيضا على قدرته تعاىل

كيف ميكن أن يكون الشرع من عند اهللا تعاىل، مث ينسخ : فمن احلماقة القول
هذه الفكرة توجد عند اهلندوس ! بعد فترة من الزمن؟ لو كان من عند اهللا ملا نسخ

هللا تعاىل إذا أنزل كالمه فال ينسخه أبدا، ألن يف نسخه دليالً عادةً، إذ يقولون إن ا
والواقع أا فكرة باطلة ال أساس هلا مطلقًا، ألن التدبر . على أنه ليس من اهللا تعاىل

ما تطول : يف النواميس الطبيعية يكشف لنا أن اهللا تعاىل قد خلق املخلوق بنوعني
قات يفىن يف دقائق، وبعضها يف حياته، وما يعيش عيشة قصرية؛ فبعض املخلو

ساعات، وبعضها يف شهور، وبعضها يف سنوات، وبعضها تبقى ما بقي اإلنسان، 
 . وسرياها ما بقي اجلنس البشري على األرض

:  مبعىن�فَجعلَه غُثَاًء أَحوى�يف قوله تعاىل ) أحوى(أما الذين فسروا كلمة 
واجهوا مشكلة، ألن الغثاء هو الشيء ، فقد )روح املعاين(النِضر شديد النضارة 

الرديء املهشم، فالقول أن الشيء الرديء احملطّم يصبح خِضرا نِضرا ليس قوالً 
حال للمرعى، ) أحوى(وقد أوجدوا حال جيدا هلذه املعضلة بقوهلم إن . سليما

رج املرعى الذي أخ: مجلة اعتراضية، والتقدير �ىفَجعلَه غُثَاًء أَحو�وقوله تعاىل 
 يفسد بعد - رغم خضرته ونضارته -أي أن هذا املرعى .. وهو أحوى فجعله غثاء

كذلك كانت حال الشرائع السابقة؛ إذ كانت ترتل لسد احلاجات . أيام ويتلف
املؤقتة، مث تتعرض للخراب والفساد بعد مدة، إىل أن آن األوان ألن يعطى اجلنس 

 .البشري شريعة دائمة أبدية
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: قال الراغب. ضد حِفظه: نِسي الشيَء نسيا وِنسيانا وِنسايةً ونسوةً: تنسى فال
إما ِلضعِف قلبه أو عن قصٍد حىت .. ترك اإلنساِن ضبطَ ما استوِدع: النسيانُ
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أي ال تقصدوا .. �فَضلَ بينكُمولَا تنسوا الْ�ينحذف عن القلب ِذكْره، وعليه 
 )األقرب. (التركَ واإلمهال

لقد بين اهللا تعاىل يف اآليات السابقة أن نزول الشرائع املؤقتة العابرة : التفسري
يف زمن األنبياء السابقني، وعدم نزول القول الفصل عندها، مل يكن خالف سنتنا، 

صري البشرية قادرة على حتمله، وبعد إال بعد أن تينـزل ألن القول الفصل ما كان ل
أن تكون حباجة إليه؛ وحيث إن احلاجة إىل القول الفصل قد مست يف زمن نزول 

 .القرآن فلذلك نزل القول الفصل اآلن ال قبله
أوهلما كيف نصدق أن هذا الوحي هو القول الفصل؟ : سؤاالن لكن هنا ينشأ 

عالً، ولكن املعروف أن شرائع عديدة لنفترض أن القرآن قد نزل من عند اهللا ف
نزلت من عند اهللا لسد احلاجات العابرة يف زمنها فقط، فلماذا ال نعترب أن القرآن 
أيضا شريعة مؤقتة؟ ألَم ينتِه عصر التوراة عندكم؟ أمل تنمِح األناجيل من الدنيا؟ أمل 

 قد نسخت وامنحت، ينتِه زمن الفيدا ؟ أمل تنسخ الزندافستا؟ فما دمتم تعترفون أا
فلماذا ال نقول إن القرآن أيضا سينسخ وميحى حبسب هذا القانون؟ ميكن القول 
بضرورة القرآن يف عصر حممد، ولكن ِلم ال نقول إنه أيضا سوف يصبح منسوخا 
مثل الصحف السابقة يف وقت ما بعد انقضاء هذا العصر؟ أما لو قلتم إنه كتاب 

صحيحا، ألن كتاب موسى أيضا كان كامال يف زمنه كامل فلن ينسخ، فهذا ليس 
ومع ذلك أصبح منسوخا؛ فمجرد ادعائكم أن القرآن كتاب مساوي كامل ألهل 

ال شك أن . هذا العصر ليس دليال على أنه سيظل صاحلا للعمل يف املستقبل أيضا
 هذا األمر دليل على أن القرآن كتاب مساوي كامل هلذا العصر، ولكنه ليس دليال
على أنه لن متس احلاجة إىل كتاب سواه يف املستقبل أبدا، أو أن شريعة القرآن لن 
تمحى ولن تنسخ أبدا؛ كال، بل من املمكن أن يفسد هذا الكتاب وينسخ يف عصر 

 مكانه كتاب آخر؟ ينـزل من العصور و
 كان من إذا كان يف القرآن ما تنسبون إليه من احملاسن، وإذا: والسؤال الثاين هو

املقدر أن لن ينـزل بعده كتاب آخر، فلماذا يقول القرآن ببعثة موعود آخر، أو 
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أنه سيأيت بعده مأمور آخر من عند اهللا تعاىل؟ فهذان السؤاالن ) �(ئ حممد ملاذا ينب
أي كيف نصدق أن القرآن الكرمي لن يفسد حىت اية . ال يزاالن من دون إجابة

 بعثة موعود بعده ما دام كتابا مساويا كامال؟الدنيا؟ وملاذا أُخرب عن 
الَِّذي � يف قوله تعاىل -ضمنيا-واإلجابة على هذين السؤالني كانت قد جاءت 

، ولكنها مل تكن مفصلةً، فلذلك جييب اهللا � والَِّذي قَدر فَهدى
خلَق فَسوى 
 .عليهما اآلن يف اآلية قيد التفسري

نصدق أن القرآن هو القول الفصل، وِلم ال نقول كيف : لخص السؤال األولم
إنه أيضا سينسخ ويلغى يف يوم من األيام ليأخذ مكانه كتاب آخر؟ فأجاب اهللا 

أي أن من سنة اهللا أن األشياء اليت قُدر .. �سنقِْرئُك فَال تنسى�: على ذلك بقوله
إلنسان، فبما أن املقدر له أن خذوا مثال ا. هلا التغيري والتبديل تنمحي أوالً بأول

ميوت ليأخذ مكانه غريه، فلذلك جند الشيب يغزوه وتظهر عليه آثار الضعف 
. واالضمحالل بعد عمر معين، مما يدل بوضوح أنه سيفىن اآلن ويأخذ مكانه غريه
 -فثبت من ذلك أن من سنة اهللا تعاىل أن املخلوقات اليت مل تخلَق لتعيش 

مدة طويلة يغزوها املشيب وتظهر عليها آثار الشيخوخة  -كالشمس والقمر 
والضعف بعد فترة، ومثاهلا اإلنسان واحليوان والشجر واملرعى وغريها، مما يكشف 

وهذا القانون . بوضوح أن اهللا يريد هلذه األشياء أن تنمحي ويأخذ غريها مكاا
فباستثناء . لسابقةاإلهلي نفسه نراه ساري املفعول فيما يتعلق بالصحف السماوية ا

فمثالً . القرآن الكرمي لن جتد أية صحيفة مساوية يف العامل حمفوظة يف صورا األصلية
خذوا مثال . جتد يف نسخة من كتاب مساوي واحد ما ال جتده يف نسخه األخرى

مث إن . األناجيل، فهناك أربعة أناجيل، ومع ذلك توجد فيها عشرات االختالفات
وا ا هذه األناجيل األربعة تدل أنه ال جيوز اعتبارها مساوية حبال الطريقة اليت انتق

 .  إجنيل انتقوا منها هذه األربعة٣٠٠كان عند املسيحيني ، إذ من األحوال
(Dictionary Of The Bible, Dr. W. Smith Vol:11 p 943)  
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 وهناك قصة تحكى عن انتقائها، واهللا وحده أعلم بصحتها، وهي أن القسيسني
ناقشوا طويال قضية انتقاء األناجيل املوثوق ا، فلما رأوا أم ال يتوصلون إىل 

، وضربوها بالعصا، فما ٣٠٠نتيجة وضعوا على طاولٍة كل األناجيل البالغ عددها 
أي أا من عند اهللا تعاىل، وما وقع .. بقي منها على الطاولة اعتربوها موثوقا ا

حيكى أن : وقصتهم هذه تشبه قصة معلم كسول. ئةمنها على األرض اعتربوها ردي
معلما كان ال يفحص أوراق اختبار الطالب، بل كان يضعها على طاولة أمامه 
ويضرا بيده، فكان يعترب الطالب الذين سقطت أوراقهم على األرض راسبني، 

 . ومن بقيت أوراقهم على الطاولة ناجحني
نتقاء األناجيل األربعة نتيجة تفكري وحىت لو مل نصدق هذه القصة معتربين ا

القساوسة العميق، فالقضية تبقى على حاهلا، ألنه لو حق للتفكري اإلنساين العميق 
اعتبار كتاٍب كتابا مساويا يف الواقع جلاز له أن يأيت بشريعة جديدة أيضا، أما إذا كان 

أيضا على اعتبار كتاب التفكري اإلنساين غري قادر على صنع شريعة، فهو غري قادر 
إهلاميا بصورة قطعية يقينية، إذ لو كان هناك مدعيان يف قضية، فال ميكن احلُكم 

 . القطعي يف صاحل أحدمها من دون شهادة خارجية أو داخلية تدعم هذا احلُكم
 ذلكباختصار، أخذت الصحف السابقة تنمحي وتندثر بعد نزوهلا مباشرة، و

تعاىل مل ينـزهلا للهداية الدائمة األبدية، حىت إن أتباعها دليل قطعي على أن اهللا 
إن املسيحيني أنفسهم . أنفسهم يقرون أا ال تزال تنمحي وتندثر منذ فترة طويلة

، وأن فترة طويلة جدا ب�يعترفون أن األناجيل قد دونت بعد املسيح الناصري 
الختالف بني شىت نسخ األناجيل أما ا. البشر تولّوا تدوينها ومل تنـزل من السماء
واحلال نفسه بالنسبة إىل التوراة؛ فإن . فيعترف به الباحثون املسيحيون أنفسهم

شهادا الداخلية تكشف أا كانت قد امنحت واندثرت يف وقت ما، حيث كان 
.. أي يف أواخر القرن الرابع عشر اإلبراهيمي.. ذلك يف القرن السادس قبل امليالد 

 نبوخذنصر بيت املقدس، فاحترقت نسخ التوراة املقدسة أيضا، وأُِسر حني أحرق
اليهود ونفوا إىل بابل، فظلوا يف السيب سبعني سنة، مث أُطلق سراحهم، فقام العزير 
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 بتدوين التوراة احلالية - الذي يوجد له كتاب يف العهد القدمي� أي عزرا -
 . رتهمبساعدة أحبار آخرين، وكتبها بناء على ذاك

، وهو )ESDRAS( باليونانية وامسه �علما أن هناك كتابا آخر باسم عزير 
ورغم عدم وجود هذا الكتاب يف . غري الكتاِب املوجود بامسه يف العهد القدمي

التوراة احلالية، إال أنه ليس أقلَّ موثوقيةً منها؛ ولذلك قد أُضيف إىل ملحق التوراة 
 كتابة �ا الكتاب تكشف لنا كيف أعاد العزير ودراسة هذ. املطبوعة فيما بعد

 :وقد ورد فيه ما يلي. التوراة مبساعدة مخسة من أصحابه يف أربعني يوما
 انظُر أيها اإلله، سأذهب كما أمرتين، وسأشرح األمر للموجودين، ولكن من 

إن الدنيا يف ظالم، وأهلها يعيشون بدون نور، ألن . يشرح للذين يولدون فيما بعد
ولكن إذا كنت . الشرع قد احترق، فال يعرف أحد ما تعمل أنت وما سيحدث

تشملين بفضلك، فأَنِزلْ علي روح القدس ألكتب كل ما وقع يف الدنيا منذ البداية، 
وما هو مكتوب يف شرعك، لكي يهتدوا إىل سبيلك، وليحيا الذين يكونون يف 

لك، وامجع الناس وقل هلم أن ال اذهب إىل سبي: فقال يل يف اجلواب. الزمن األخري
ولكن انظر، اصنع خشب الصناديق الكثرية وخذْ معك . يبحثوا عنك ألربعني يوما

 & SARIA & DABARIA & SELEMIAسرييا ودبريا وسليميا وأكانس وأسيل 

ECANUS& ESIAL . ،ون ليكتبوا بسرعة كبريةهؤالء اخلمسة الذين هم مستعد
شِعلُ مشعة الفهم يف قلبك اليت لن تنطفئ إىل أن تكتمل وائت م هنا، وسوف أُ
 )٢٥-٢الفقرات : الباب الرابع عشر. (األمور اليت تبدأ بكتابتها

فاعتزلَ العزير مع هؤالء الكَتبة اخلمسة أربعني يوما، وكتب بتأييد : "مث ورد
 ). ٤٤: الفقرة". (اإلهلام مئتني وأربعة كتب يف أربعني يوما

ء التوراة فقط، بل كل الكتب املنسوبة فيها إىل األنبياء بدًءا من ومل يكتب هؤال
 . موسى إىل العزير عليهم السالم

هذا، وليس هناك أية شهادة تارخيية على أن اليهود كانت عندهم عادة حفظ 
 ظَنا حىت اليوم؛ فكيف يم ال حيفظوواحلال هذه-التوراة عن ظهر قلب، بل إ- 

تابة التوراة قد كتبوها بشكل صحيح؟ إن تدوين التوراة ثانيةً قد أن الذين أعادوا ك
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متّ بعد سيب اليهود بيد نبوخذ نصر إىل بابل بفترة طويلة، فعاشوا هناك ستني أو 
وملا قويت . )401ص راجع تاريخ بائيبل للقسيس ويليام ج بليكي، (. سبعني سنة تقريبا

هود يف بابل معاهدة سرية، فلما شوكة قورش مِلِك فارس وميديا عقد معه الي
هامجها ساعدوه من داخلها، فاستوىل عليها بسهولة، مث مسح لبين إسرائيل بالعودة 

وكان ذلك زمن النيب عزرا الذي يف زمنه . إىل وطنهم جزاء على مساعدم له
وهذه الفترة بني هجوم نبوخذنصر وتدوين التوراة ثانية تصبح . دونت التوراة ثانية

فلو . وال خيفى على املرء أن كثريا من اليهود ماتوا يف مئة سنة. سنة تقريبامئة 
سلّمنا جدالً أن اليهود كانوا حافظني للتوراة عن ظهر قلب قبل حرقها، فمع ذلك 
ليس تدوينها بعد كل هذه الفترة بأمر يقيين، ألن كثريا منهم كانوا قد ماتوا يف هذه 

عند اليهود رواج حلفظ التوراة أصال، فما كتبه هؤالء ولكن الواقع أنه مل يكن . املدة
وجند الدليل على ذلك يف التوراة نفسها، . الكتبة إمنا كتبوه بناء على قياسهم وخياهلم

  : قال إن اهللا قد أمركم بكذا وبكذا، مث ورد فيها�حيث ورد فيها أن موسى 
ودفَنه ِفي . ب حسب قَوِل الربفَمات هناك موسى عبد الرب ِفي أَرِض موآ"

ورِت فَغيقَاِبلَ بم ،وآبِض ماِء ِفي أَرِم. الِْجووإىل هذَا الْي هرانٌ قَبسِإن ِرفعي لَمو. 
 ".رتهوكَانَ موسى ابن ِمئٍَة وِعشِرين سنةً ِحني مات، ولَم تِكلَّ عينه وال ذَهبت نضا

 )٧-٥: ٣٤التثنية (
فمات موسى ودفن يف : فمن ذا الذي سيصدق أن اهللا قال ملوسى وهو يكلّمه

أرض مؤاب، وال يعرف قربه هناك إىل اآلن؟ يتضح من هذا جليا أن هذه األخبار 
. � يف وقت مل يعد الناس يعرفون مكان قربه �قد كتبها شخص بعد موسى 

 وهو سيد ملئات �رف أحد من أتباع موسى قربه إذ كيف ميكن أن ال يع
اآلالف، وكانوا يفدونه بأرواحهم، خاصة أم كانوا حيكمون تلك البالد حكما 

 كانت قد امنحت �متواصال؟ إن هذه الكلمات توضح أن آثار قرب موسى 
خالل فترة املائة سنة بدًءا من سيب اليهود حىت زمن النيب عزرا، وعندما عاد بنو 

رائيل إىل وطنهم ودونت التوراة ثانية أضاف بعض الكتبة ِمن عنده أن ال أحد إس
إذ كيف ميكن أن يندثر أمام أعني قوم قرب إنسان . يعرف مكان قرب موسى اآلن
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كان حاكما هلم ومؤسس مجاعتهم، وحمور قوم السياسية والعلمية، وقد رفعهم 
أن قبور الدراويش والفقراء العاديني فإننا نرى يف بالدنا . من احلضيض إىل القمة

أيضا ال تندثر آثارها، فقبور نظام الدين أولياء ومعني الدين اجلشيت وأمحد 
 ال تزال موجودة إىل اليوم، مع أن حكم - رمحة اهللا عليهم -السرهندي وغريهم 

لو أتى زمن يصبح . املسلمني على اهلند قد انتهى، وحتكُمهم اليوم أمة أخرى
 فيه غالبني على اهلند ويطردون املسلمني منها ويهدمون أماكنهم املقدسة، اهلندوس

مث يرجع املسلمون بعد زمن إىل هذه البالد، فيمكن أن يقال عندها ال ندري اآلن 
 فكان نيب اهللا، ونبيا تشريعيا، وإمام �أما موسى ! أين كان قرب هؤالء الصلحاء

سرعة أمام أعينهم؟ فثبت ذه الفقرة من قوم وقائدهم، فكيف اندثر قربه ذه ال
التثنية جبالء أن التوراة قد كُتبت بعد عودة اليهود من السيب، وألم ظلوا خارج 

، �بالدهم قرابة مئة سنة، فعندما رجعوا إىل وطنهم مل يعرفوا مكان قرب موسى 
 . ال يعرف مكان قربه اآلن: ولذلك كتب بعض كتبة التوراة

ية من التوراة على أا كانت قد امنحت واندثرت، مث دوا هذه شهادة داخل
 . الناس بناء على ذاكرم

واحلال نفسه بالنسبة لكتاب الفيدا اهلندوسي، فأوالً مل يفصل حىت اليوم فيما إذا 
مث هناك اختالف كبري بني عبارات كتب الفيدا؛ . كانت كُتب الفيدا ثالثة أم أربعة

لة ال توجد يف اآلخر، مث هناك اختالف يف عدد العبارات حيث يوجد يف كتاب مج
 . بني نسخة وأخرى

لقد أقر علماء اهلندوس أنفسهم أن الفيدا ليس حمفوظا على شكله : وثانيا
مل : "شانيت ديو شاستري"فيقول الباندت . األصلي، بل نالته يد التحريف والتغيري

إا ثالثة يف رأي ! بعة أم ثالثةيفصل حىت اليوم فيما إذا كانت كتب الفيدا أر
يف رجيفيدا وجيرفيدا وسامفيدا، بينما هي أربعة : وهي" شتبته برامهن" و"منومسريت"

 ١٩٣١ا، فرباير گنگجملة ". (مندك أبنشد"و" برمهنو أبنشد"و" واجنئي أُبنشد"رأي 
 )٣٢٢ص 
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الفيدا اختالف كبري قد وقع يف ": باندت مِهندر ِمشر اريهچآساهتي "بينما قال 
من ناحية العصور واألقطار والتالوة، ونتيجة العداء بني املعلّمني وبسبب استعمال 
الفيدا يف مراسيم القرابني فقد حصل فيه اختالف كبري، فصارت لكل كتاب من 
الفيدا نسخ كثرية، فمثال هناك عشرون أو إحدى وعشرون نسخة خمتلفة لـ 

ة ليجرفيدا، وألف نسخة لسامفيدا، وتسع أو مخس رجيفيدا، ومئة نسخة خمتلف
 )٤٨، ص ١٩٣٢جملة گنگا يناير . (عشرة نسخة ألروفيدا

 "لقد ترك : "الهورب. و. أ. دكلية وكتب الباندت راجا رام الربوفيسور يف 
الستني إىل الثالث والستني من الباب التاسع من كتاب  رقم الفقرات" اريهچسائن آ

من  هي يف األصل فقرة٧٠ٌ و٦٩ بني الفقرتني ويوجد. ن تفسريروفيدا من دوأ 
يف مقال مفصل أن " تينبه"وقد أثبت . ٩٩ فقرة ١كتاب آخر هو رجيفيدا الباب 

أروفيدا اش، . (البابني التاسع عشر والعشرين من أروفيدا أُضيفا إليه فيما بعد
 )٨٣١ ص ٢جملد 

 أنه ليس هناك كتاب من كتب الفيدا هو الواقع": مىنويدك الباندت "ويقول 
سائن  " زمن العاِلملقد أضيفت إليه فقرات عديدة بعد. أسوأ حاالً من أروفيدا

ففي املاضي كانوا . وقد برعوا يف اختراع طرق التحريف أيضا. أيضا" اريهچآ
 يكتبون قبل كل فقرة أو عبارة كلمة بداية وعند انتهائها كلمة اية، ولكن حني مل
يعد يسأهلم أحد تركوا تسجيل هاتني الكلمتني املشريتني إىل بداية الفقرة وايتها، 

 رجيفيدا  جمموعةفكما أم يضيفون إىل. وهكذا يضمون إىل اموعة ما يشاءون
  تسمىفقرات" أروفيدا"، كذلك يضاف اليوم إىل أواخر "باِلكِْليه"أبواب 

ولو سألتهم ِمن أين جاءت . ) ينكشف معناهاأي املشتملة على أنباء مل ("كُنتاب"
، فال يعطون "كُنتاب" إىل فقرات ة اخلامساموعة منهذه األبواب كلها، بدًءا 

 جمموعة"لقد انتشر اجلهل لدرجة أن كل من يقرأ يف آخر الكتاب أروفيدا . جوابا
، "روفيداأت"يوقن أن كل ما يوجد إىل آخر هذا الكتاب هو كله أبواب من " مسابتا

فيدسروسو ص . (وال يفكرون فيمن طبع هذا الكتاب ومن ألفه وما مكانته العلمية
٩٧( 
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واجسنئي شكْل "إن موعة : BAويقول الباندنت مهيش كَندر بارشاد 
منفصلين، فيه " برمهن باغ"و" فيد"أسلوبا منفردا متاما، حيث يوجد فيه " ليجرفيد

س يوقنون أن مثانية منها أصلية والباقية أضيفت إليها فيما أربعون درسا، ولكن النا
يئتري جمموعة َ" مياثل أسلوب ١٨ إىل ١وأسلوب الباغ من الدرس رقم ..... بعد

وجتد شرح كل لفظ من هذه الدورس الثمانية عشر . نظما ونثرا" وكرشن ياجرفيدا
. ضعة فقرات مالحظات مشتملة على ب١٧ولكن يوجد يف الدرس رقم . يف برامهنه

أما الدروس .....  إضافات حتريفية٣٥ إىل ٢٦الدروس رقم " كاتيائن"وقد اعترب 
جمموعة " ففيها ِذكر طرق القرابني، ولكنها ال تشبه ما ورد يف ٢٥ حىت ١٩رقم 

 فتجد فيها ذكرا خاصا عن تلك القرابني اليت ٢٩ إىل ٢٦أما الدروس ". تيئتري
سنسكرت . ( ومن هنا يظن أا أضيفت فيما بعد.هي مذكورة يف الدورس السابقة

 )١٦٠ ص ٢اس جملد إساهتيه كا 
إذن، علماء اهلندوس أنفسهم يقرون بأن الفيدا مل يعد حمفوظا كما كان، بل 

 . أصبح حمرفا مبدال
أما الزرادشتيون فإم يقولون بسبب عدائهم للمسلمني إن هؤالء قد أحرقوا 

ها كتاب الزرادشت السماوي، فلم يبق عندنا إال بضعة أبواب كتبنا الدينية مبا في
 . منه حيث ضاعت الباقية وتلفت

كتبهم الدينية باطل، إذ الثابت من هلم إن ادعاءهم أن املسلمني قد أحرقوا 
قد أُحرق عند هجوم اإلسكندر " زندافستا"املصادر الزرادشتية نفسها أن كتام 

سلّمنا جدالً بادعاء حرق املسلمني لكتبهم، فهذا ولو . املقدوين على بالد الفرس
 أن كالم زرادشت ليس حمفوظا عندهم بشكل كامل، إذ ليس - على األقل-يثبت 

 .بأيديهم إال جزء قليل جدا من كتابه األصلي
 كتاب ألي ديـن     -سوى القرآن الكرمي  -باختصار، مل يبق على وجه األرض       

ويف هذا دليل على أن اهللا      . مؤسس ذلك الدين  ميكن االدعاء بأنه حمفوظ كما قدمه       
تعاىل كان قد قرر اندثار تلك الكتب وامنحاءها، لينـزل مكاا كتابا آخر؛ وإال             
فلو أراد اهللا تعاىل حفْظَ التوراة ونشرها يف الدنيا، ألقام عند امنحائها نبيا وأنـزهلا              
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 أُنـزهلا عليك ثانيـة كمـا       لقد امنحت التوراة، فها إين    : عليه مرة أخرى قائال له    
أمل يكن اهللا قـادرا     .  لتنشرها يف الدنيا مرة أخرى     -أنـزلتها على موسى من قبل    

على أن يهزم نبوخذنصر ويهلكه بعذابه عندما هم بإحراق التوراة؟ أومل يكـن اهللا              
قادرا على أن يهلك اإلسكندر املقدوين بعذابه لو أراد إقامة زندافستا وِحفْظـه يف              

أومل يكن قادرا على أن يهلك أولئك الباندات وعلماء          دنيا ليعمل به الناس دائما؟    ال
الفيدا الذين حرفوه لو كانت مشيئته أن يظل الناس عاملني بالفيدا على الدوام؟ ولو     
أراد اهللا تعاىل أن تعمل الدنيا باإلجنيل فقط إىل األبد، أفلم يكن قادرا على إزالـة                

أدخلها املسيحيون يف اإلجنيل؟ كان اهللا تعاىل قـادرا علـى       العيوب والنقائص اليت    
ذلك بكل يقني، لكنه مسح ذا التحريف ألنه مل يشأ أن يبقى أي من هذه الكتب                

 . حمفوظًا يف الدنيا إىل األبد
هذا ما حصل فعالً من جهة، ومن جهة أخرى نرى أن اهللا تعاىل إذا أراد اإلبقاء 

 �لقد حفظ اهللا تعاليم عيسى . اده مهما حاولتعلى شيء مل تستطع الدنيا إفس
طاملا أراد حفظها، ومل يدع اهللا شريعة زرادشت أن تندثر طاملا أراد أن يعمل ا 

فثبت أن من سنة . الناس، ولكن ملا انتهت مهمة هذه الكتب رفع اهللا عنها محايته
املا هي اهللا تعاىل أن حيفظ الكتب السماوية من كل تالعب وحتريف وإضافة ط

كذلك جند . صاحلة ونافعة للدنيا، وعندما تنتهي مهمتها تأخذ الدنيا يف العبث ا
يف عامل املخلوقات أن األشياء ذات الفوائد العابرة تفسد وتتعفن بعد فترة من 

وهذا هو الدليل الذي . الزمن، أما األشياء ذات الفوائد طويلة املدى فتبقى كما هي
علما أن اخلطاب هنا ليس موجها . �ىنقِْرئُك فَال تنسس� لهيقدمه اهللا تعاىل يف قو

فمن أساليب القرآن أنه خياطب النيب .  فحسب، بل إىل أمته كلها�إىل رسول اهللا 
 كلها � يعين أن أُمته �ىنقِْرئُك فَال تنسس�  أحيانا ويعين مجاعته كلها، فقوله�

ى حمفوظة إىل األبد، ومن أجل ذلك قال لن تنسى هذا الكتاب، وأن كلماته ستبق
). ١٠:احلجر (�ِإنا نحن نـزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ�اهللا تعاىل يف موضع آخر 

 وحده سيحفظ القرآن، �  ال يعين أن الرسول �ىنقِْرئُك فَال تنسس� فقوله تعاىل
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 الدنيا، إذ ميكن ألي مدع أن  للقرآن الكرمي ال يكون حجة على�ذلك أن حفظه 
 .يقول إين أحفظ هذا الكالم الذي نـزل علي كما هو

 والصحابة، فهذا أيضا ليس صحيحا، إذ � ولو قيل هذا اخلطاب يشمل النيب 
كيف يكون عدم نسيان الصحابة للقرآن الكرمي دليال على بقاء القرآن حمفوظا 

نعه، ولكن كيف ميكن إقناع املعارض لألبد؟ إمنا الدليل ما يفحم املعارض ويق
بالقول إين مل أنس القرآن كما مل ينسه صحابيت، إذ ميكنكم أن تسمعوه مين 

صحيح أنك وصحابتك حتفظون القرآن عن ظهر : ومنهم؟ ألن املعارض سيقول
قلب اآلن، ولكن كيف يثبت من ذلك أنه سيظل حمفوظا لألبد؟ إذ من املمكن أن 

املعارض قنع فهذا ليس دليال ي. ينساه من يأتون بعدهمحيفظه صحابتك، ولكن 
نعم ميكن أن يطمئن ذا الدليل من كان إميانه . فيما يتعلق حبفظ القرآن الكرمي

كإميان العجائز، ولكن القرآن ليس للمؤمنني فقط، بل يعرض على األعداء أيضا، 
أي يا .. �م ربك اَألعلَىسبِح اس�وإن اهللا تعاىل نفسه قال يف مستهل هذه السورة 

القرآن قد حممد، أثِبت للناس نـزاهة صفات ربك عن كل نقص وعيب، فما دام 
 من األدلة على صدقه �نـزل ليعرض على الدنيا كلها، فال ميكن أن يقدم الرسول 

أما  إال ما يكون حجة على املعارضني، وليس ما يطمِئن به قلوب املؤمنني فقط،
 وأصحابه فليس دليال يقيم احلجة على �ل إن اخلطاب هنا موجه إىل الرسول القو

 مبا يتفق مع عظمة القرآن �ىفَال تنس�املعارضني؛ لذا فال بد أن يفسر قوله تعاىل 
وشأنه، ومبا تؤيده اآليات األخرى أيضا؛ وليس سبيله إال أن نقول إن اخلطاب هنا 

بل إليه وإىل أتباعه كلهم أمجعني، واملراد أننا  فقط، �ليس موجها إىل الرسول 
 .سنعلّمكم كالما لن تنسوه إىل يوم القيامة، بل سيظل حمفوظا كما هو اآلن

 ومن األدلة على هذه الدعوى أنّ ألد أعداء اإلسالم أيضا يقرون علنا أن القرآن 
و " نولدكه"فقد اعترف .  يف وقته�الكرمي حمفوظ اليوم متاما كما عرضه حممد 

ليس هناك كتاب مساوي نستطيع القول : يف كتبهم قائلني" وليام موير"و " سربنغر"
إنه الكتاب .  إال القرآنهقطعا ويقينا إنه ال يزال حمفوظا حىت اليوم كما قدمه مؤسس

 مه حممدا إنه ال يزال حمفوظا كما قدا وجزمالوحيد الذي ميكن القول حتم
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هؤالء املستشرقون ال يصدقون أن القرآن من وحي اهللا تعاىل، وملا كان . ألصحابه
، فال يستطيعون القول إنه ال يزال )�رسول اهللا (بل يعتربونه من تأليف حممد 

حمفوظا كما نـزل من عند اهللا تعاىل، ولذلك يقولون إنه ال يزال حمفوظًا يف الدنيا 
د أن ساق عدة أدلة يف موير بعم االسري وليفقال . كما عرضه حممد على الناس

 :كتاب له
إن هذه األدلة تقنع متاما أن القرآن الذي نقرأه اليوم هو بنصه وفِصه نفس ما "

 (The Quran, its composition and teachings p:40)". قرأه النيب على الناس

، )�(من املمكن جدا أن يكون القرآن من اختراع حممد : "وقال يف كتاب آخر
حدث فيه تغيريا وتعديال، إال أنه مما ال شك فيه أن هذا القرآن الذي بني ورمبا أ

 )٥٦٢حياة حممد ص . ("أتانا به حممد ما أيدينا هو نفس
 القرآن من أن كل آية - بناًء على قياسات قوية -نستطيع اجلزم  ":قال أيضاو 

. ")�(هي هي كما أوردها حممد والذي بني أيدينا هي آية أصلية غري حمرفة، 
 )املرجع السابق(

من املمكن أن يتضمن القرآن أخطاء إمالئية بسيطة، ولكن : "قالوأما نولدكه ف
، )�(للعامل هو نفس ما عرضه حممد ) �( الذي قدمه عثمان صحففحوى امل

 متاما حماوالت لقد فشلت.  كان ترتيبه يبدو غريبا جدا يف بعض األحيانوإنْ
املوسوعة الربيطانية، . ("ثبات أي حتريف يف القرآن فيما بعدالعلماء األوروبيني يف إ

 )القرآن: حتت
باختصار، يعترف املستشرقون أنه ال جمال للشبهة يف القرآن الكرمي مطلقا فيما 

 على )�رسول اهللا (يتعلق حبفظه الظاهري، بل هو نفس الكتاب الذي قرأه حممد 
 .الناس لفظًا لفظًا

 !�سنقِْرئُك فَال تنسى�وردت يف كلمة وجيزة  فما أعظمها ِمن نبوءة 
 إال �مث ال يغينب عن البال أن هذه النبوءة قد أُدليت حني مل يؤمن برسول اهللا 

بضعة أفراد، وكان العالَم يعارضه ساعيا حملو أثره من وجه األرض، ومل يكن حوله 
موع الغفرية حوله أعلن  اآلالف واملاليني من املؤمنني، فيظَن أنه برؤية هذه اجل�
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 أنبأ بذلك �الواقع أن النيب . أن من احملال اآلن أن يقدر أحد على حمو هذا الكتاب
يف وقت كان فيه عرضة لكل هجوم، وكان أصحابه يعدون على األصابع، فأعلن 
يف هذه احلالة الضعيفة والوقت احلرج أن القرآن سيبقى يف الدنيا إىل األبد، وال 

لقد حرف كتاب الفيدا اهلندوسي رغم وجود ماليني . على حمو أثرهيقدر أحد 
املؤمنني به، وتعرضت التوراة للتحريف رغم وجود ماليني املؤمنني ا، وطالت يد 
العبث اإلجنيلَ رغم وجود ماليني املؤمنني به، ولقد حرفت كُتب زرادشت رغم 

إال مثانون أو تسعون مل يكن معه -وجود املاليني من أتباعه؛ ولكن شخصا 
شخصا، ويف بلد مل يكن فيه أية وسائل حلفظ كتابه إذ مل يكن به مكتبات وال 

 أعلن أن كتابه سيظل حمفوظا وباقيا إىل يوم القيامة، ولن تقدر الدنيا -رواج للتعليم
) �(لو كان أهل مكة يقرؤون ويكتبون لقيل لعلّ حممدا . على تغيري أي حركة فيه

الن نظرا إىل كفاءة أتباعه العلمية، ولكن انظروا إىل عجائب قدرة اهللا قام ذا اإلع
تعاىل؛ حيث ظهر اإلسالم يف قوم مل ترج بينهم الكتابة والقراءة، إذ مل يكن بني 
الصحابة األوائل يف مكة ممن يعرف القراءة والكتابة إال ثالثة أو أربعة أو سبعة على 

كلها الثمانني أو التسعني، ورغم هذه احلالة من األكثر، ومل يتجاوز عدد مجاعته 
فكأمنا قال اهللا تعاىل ! سنقرئك القرآن فال تنساه؟: الضعف أعلن اهللا تعاىل لرسوله

أما اآلخرون فلم نقرئهم قراءة خاصة، وأما أنت فقد جتلَّينا عليك بربوبيتنا : �لنبيه 
 الذي أنـزلناه عليك أي سيبقى الكتاب.. العليا، فنعطيك درسا أعلى لن تنساه

 !ما أعظم هذه النبوءة وأقواها. حمفوظًا إىل األبد
مث انظروا كيف هيأ اهللا الوسائل واألسباب حلفظ القرآن الكرمي، ليس حفظًا 

 : روحانيا فحسب، بل حفظًا ظاهرا أيضا، وفيما يلي بياا
رمي هو وقوع إن أول األسباب اليت هيأها اهللا حلفظ القرآن الك: الوسيلة األوىل

فلو ظلّ حزب موحد منهم حاكما .  فورا�االختالف بني املسلمني بعد وفاته 
على الناس فكان هناك خطر أن يضعف إميانه يف وقت من األوقات، فيخرج من 

 فكّر األنصار �القرآن الكرمي اآليات اليت تعارض أهواءه؛ ولكن بعيد وفاة النيب 
رأى املهاجرون أم أحق ا، وهكذا وقع بني املسلمني أم أَوىل باخلالفة، بينما 
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ترون كم بيننا وبني . اختالف وخصام، مما جعل بعضهم رقيبا شديدا على بعض
ال شك أنه أمر مؤمل، ولكنه جعل كال . األمحديني غري املبايعني من اختالف اليوم

كال، بل : م وقلنا هلتصديناالفريقني يراقب بعضه بعضا، وكلما حصل منهم خطأٌ 
كذلك كان اهللا تعاىل قد .  قد كتب خالف ما تقولون�املسيح املوعود إن 

 فورا، مما جعل كال �جعل بني املسلمني نوعا من الرقابة بعد وفاة الرسول 
الفريقني منهم رقيبا على تصرفات اآلخر، فلم جيرؤ حىت أضعف املسلمني إميانا على 

 . كرمي أدىن حتريفأن يحِدث يف القرآن ال
مث ظهرت طائفة . مث جعل اهللا تعاىل الشيعة والسنة خيتلفون يف زمن الصحابة

، �علما أن املسلمني تفرقوا إىل شيعة وسنة يف آخر خالفة عثمان . اخلوارج
 �وكان عبد اهللا بن سبأ الذي قد أحدث فتنة كربى يف اإلسالم يف عهد عثمان 

 �، قد بدأ النـزاع بني السنة والشيعة بعد وفاة النيب إذن. متأثرا باألفكار الشيعية
بأربع وعشرين سنة، حني كان اآلالف من الصحابة ال يزالون أحياء، مث ظهرت 

وهذه الِفرق الثالث كلها كانت تؤمن .  سنة٣٢ حبوايل �فتنة اخلوارج بعد وفاته 
ة عظيمة بالقرآن الكرمي؛ وهكذا أصبحت بعضها رقيبة على بعض، مما كان وسيل

 . حلفظ القرآن الكرمي حفظًا ظاهرا
باإلضافة إىل ذلك جعل الشيعة يعتقدون أن جزًءا من القرآن الكرمي كان يف 

، ولكنه مل يظِهره للناس، وأنه اآلن مع اإلمام الغائب، الذي سيأيت �حوزة علي 
ني إن أليس غريبا أن يهاجم الشيعة القرآن الكرمي قائل. به عند ظهوره يف العامل

عشرة أجزاء منه موجودة عند اإلمام الغائب، ومع ذلك يعترفون أنه مل ينقَص من 
 �املصحف املوجود أية آية، بل إن كل لفظ منه هو هو كما نـزل على الرسول 

 . من عند اهللا تعاىل
أما قول الشيعة إن عشرة أجزاء من القرآن الكرمي مفقودة، فجوابه أن األمر لو 

ملا كان القرآن كتابا كامال من حيث األحكام الشرعية، بل ال بد كان كما يظنون 
أن يفتقر إىل أحكام كثرية، فتكون بعض املسائل الدينية فيه ناقصة، وتكون بعض 

األجزاء "القضايا املَدنية بدون حلّ، وتعوزه بعض األحكام املتعلقة بالعبادات، ألن 
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ى بعض أحكام الدين؛ فالسؤال منه ال بد أن تكون حمتوية عل" العشرة املفقودة
ما هي تلك األحكام املفقودة من القرآن الكرمي؟ فإن ما : الذي يفرض نفسه هو

نراه على صعيد الواقع أنه ما من تعليم ديين إال وذكره اهللا تعاىل يف القرآن، وما من 
قضية مدنية إال ويقدم القرآن حالً هلا، وما من حكم يتعلق بالعبادات إال وهو 

ذكور فيه، مما يدل على كونه متكامل كل الكمال وال يوجد فيه أدىن نقص من م
فثبت أن القول بفقدان عشرة من أجزائه . حيث تعاليمه وأحكامه وأوامره ونواهيه

باطل متاما، إذ لو كانت مفقودة لوجد فيه نقص فيما بينه من أحكام الشرع 
 كما ليس بوسع الشيعة إثبات أي وقضايا الدين، ولكنا ال نرى فيه أي شيء كهذا،

وما داموا يشهدون على كمال املصحف احلايل وال يستطيعون إثبات . نقص فيه
 . أي نقصان فيه، فقد بطلت دعواهم تلقائيا

باختصار، لقد دبر اهللا حلفظ القرآن ظاهرا أنْ جعل املسلمني خيتلفون فيما بينهم 
يبا على اآلخر، ومل يستطع أي منهما  فورا، فأصبح فريق رق�بعد وفاة الرسول 

 . التالعب بالقرآن الكرمي
قد هيأ اهللا للقرآن الكرمي كثريا من احلفّاظ والقراء مبا مل يسبق . والوسيلة الثانية

إن القرآن ليس أولَ كتاب مساوي نـزل إىل . له مثيل يف تاريخ األديان كلها
 ذلك مل يقدر ألي منها أن حيفظه الدنيا، إذ نزلت قبله كتب مساوية عديدة، ومع

املؤمنون به، أما القرآن الكرمي فيوجد اليوم مئات اآلالف ِمن حفظته، فيستطيعون 
خالل زياريت . قراءة كل حرف ولفظ منه من بدايته حىت ايته عن ظهر قلب

لقد مضى على نـزول القرآن ثالثة عشر :  قال يل البعض١٩٢٤إلجنلترا عام 
مل يكن عند نـزوله رواج للكتابة، فال ميكن اجلزم أن هذا القرآن الذي قرنا، مث 

وكان عمر ابين ناصر .  قرنا١٤هو بني أيدينا هو نفس ما عرض على الناس قبل 
ال شك أنه مل :  سنة وكان قد ختم حفظ القرآن، فقلت للمعترض١٥أمحد عندها 

عندها حفّاظ حيفظونه عن يكن للكتابة رواج عند نزول القرآن الكرمي، ولكن كان 
ومن يقدر على : فقال. ظهر قلب، فكان ينتقل من صدر إىل صدر جيال بعد جيل

م؛ إذ اكان العرب شهريين يف الدنيا بقوة ذ: حفظ هذا الكتاب الضخم؟ قلتكر
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. كان أحدهم حيفظ مئات اآلالف من األبيات، فلم يكن حفظ القرآن صعبا عليهم
.  ابين البالغ اخلامسة عشرة من عمره أيضا حيفظ القرآن كلهودعك من العرب، فإن

لدينا رواج : كيف متكّن من حفظ هذا الكتاب الضخم؟ قلت: فاحتار الرجل وقال
عام حلفظ القرآن الكرمي، حيث حيفِّظه اآلباُء أوالدهم ِمن فرط حبهم له مؤمنني بأن 

 هذه النعمة، فليس بوسعهم واألوروبيون حمرومون من. هذا مدعاة لرضى اهللا تعاىل
أن يفهموا كيف حيفظ أحد هذا الكتاب الضخم؟ إن رواج حفظ القرآن بني 

.  سبعون حافظًا يف غزوة واحدة�املسلمني كان كبريا حىت استشهد يف زمن النيب 
ل حممد مخسمئة گُ أنه كان يف بالط جده مريزا �املسيح املوعود وقد قال 

ا يعين أن كثريا من اجلنود واحلرفيني عنده كانوا حفّاظًا مم. حافظ للقرآن الكرمي
ال شك أن املسلمني يف هذا العصر ميرون بفترة ضعف واحنطاط . للقرآن الكرمي

 .شديدين، ومع ذلك جتد يف اهلند وحدها مئات اآلالف من احلفاظ
هذا فالوسيلة الثانية اليت اختذها اهللا حلفظ القرآن هي كثرة القراء واحلفاظ، و

ليس مبقدرة أي إنسان، بل اهللا تعاىل وحده من جعل الناس يرغبون يف حفظه، 
 .فحفظ يف صدور مئات اآلالف لفظًا لفظًا بل حركة حركة

اعلم أن من الكالم ما يحفَظ بسهولة، ومنها ما ليس كذلك؛ : والوسيلة الثالثة
 ليست بشعر بل هي وقد أنـزل اهللا تعاىل القرآن الكرمي بعبارة تبدو كالشعر وهي

خذْ أيا من األوالد وضع بيده صفحة فيها . أقرب إىل النثر، وحفظها سهل جدا
 آيات من القرآن الكرمي، وقُلْ له أن حيفظهما، اعبارة بلغة أردية، وصفحة فيه

فستجد أنه سيحفظ القرآن بسرعة، ولكنه سيجد حفظ العبارة األردية صعبا جدا؛ 
أنه لن يستطيع ولو طلبت منه بعد مضي وقت قراءة ما حفظه مرة أخرى، لوجدت 

أن يعيد لك سطرا واحدا من العبارة األردية، ولكنه سيقرأ عليك ما حفظه من 
. فاهللا تعاىل قد صاغ هذا الكالم صياغة سهل ا حفظُه كثريا. القرآن بشكل جيد

 خيطئون يف ترمجة لقد قرأت قبل أيام لكاتب أورويب قوله إن الكتاب األوروبيني
إن أسلوب عبارة . ال يراعونه عند الترمجةوبالتايل القرآن ألم ال يدركون أسلوبه 

 وال نثر، بل هو شيء خمتلف متاما؛ وألن هؤالء ال شعرالقرآن رائع جدا، فال هو 
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مث يقول هذا الكاتب إن الذي . يفهمون أسلوبه هذا، فيتعثرون يف بيان ترمجة معانيه
 نص القرآن واستنباط املعاين من ترمجته هذه، مثَلُه كمثل شخص حيول حياول فهم

ذلك أن . مجل كتاب املزامري إىل نثر، مث حياول فهم معانيه من هذه الترمجة املنثورة
أسلوب املزامري كأسلوب شعر، فيقول هذا الكاتب لو ترجم املزامري نثرا فلن يفهم 

 كذلك فقد صيغَ القرآن بعبارة رائعة حبيث لو أحد من هذه الترمجة فحوى املزامري،
 . ترجم إىل النثر البحت مل يدرك عقل اإلنسان من هذه الترمجة النثرية معانيه الدقيقة

خالصة القول لقد صاغ اهللا تعاىل القرآن الكرمي صياغة جعلته أسهل للحفظ من 
 حفظه بوجه ، بل شيء خمتلف يساعد علىشعرإنه ليس بنثر وال ب. أي كالم آخر

 . خاص
ومن الوسائل اليت ساعدت على حفظ القرآن الكرمي حفظًا : الوسيلة الرابعة

ظاهرا انتشار علم الكتابة والقلم بني املسلمني بكثرة مبا ال مثيل له يف األمم 
 حىت صار للقلم رواج بني املسلمني مبا ال نظري �فبمجرد أن ظهر النيب . السابقة

 حىت انتشرت �ومل ينصرم قرن ونصف فقط على وفاة النيب . له يف تاريخ العامل
 مكتبة ويف كل واحدة منها ٢٠٠الكتب انتشارا كبريا حىت وجدت يف بعض املدن 

يقول األوروبيون اليوم إن االنتشار احلايل للكتب راجع إىل .  ألف كتاب٦٠٠
ه الكثرة كيف راجت الكتب بني املسلمني ذ: اختراع املطابع، ولكن السؤال هنا

قبل اختراع املطابع؟ ال جرم أن ذلك كان حتقيقًا للنبوءة القرآنية الواردة يف قوله 

علَّم ِبالْقَلَِم  �تعاىللَمعي ا لَمانَ مساِإلن لَّمعندما كان ). ٦-٥: العلق(� ع

كان امللك . املسلم يتعلم الكتابة، فإن أول ما يكتبه هو القرآن الكرمي تربكًا به
باختصار، قد . يكتب شيئا من القرآن الكرمي تربكًا كل يوم" أَورنغزيب"املغويل 

راجت الكتابة بني املسلمني رواجا كبريا حىت كُتبت كل كلمة من القرآن ماليني 
 .املرات، وهكذا نشره اهللا تعاىل يف خمتلف البالد واألمصار

وأود ! يلة، وليس يف البدايةإن تدوين القرآن قد مت بعد فترة طو: رب قائل يقول
أن أوضح هنا أن هذه الشبهة باطلة، إذ كان عند املسلمني األوائل رواج كبري 
لكتابة القرآن الكرمي، حىت ورد يف التاريخ أنه عندما نشبت احلرب بني علي 
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 ٥٠٠ جاء أصحاب معاوية يف أثناء القتال معلقني – رضي اهللا عنهما -ومعاوية 
حنن حنكّم القرآن للفصل بيننا، فتعالوا حنتكم إليه : ائلنيمصحف على رماحهم ق

ما :  ومتردوا عليه قائلني�فاخندع بعض األغبياء من جنود علي . ونرضى بقراره
دام هؤالء حيكّمون القرآن الكرمي فيما بيننا فلماذا حنارم؟ حنن ال يهمنا هنا مآل 

 كانوا يكتبون القرآن بكثرة منذ هذا احلادث، إال أنه يكشف لنا جبالء أن املسلمني
 مصحف على األقل، مع أن عدد ٥٠٠البداية، إذ وجد يف جيش معاوية وحده 

مما يؤكد أن آالفًا من نسخ . املقاتلني يف اجليشني مل يكن أكثر من عدة آالف
القرآن الكرمي كانت موجودة يقينا حىت ذلك الوقت على األقل، وكان املسلمون 

إذن، فكانت الكتابة إحدى الوسائل اليت حفظ اهللا . السفر واحلضرحيتفظون ا يف 
 . ا القرآن الكرمي حفظًا ظاهرا

هي انتشار اإلسالم منذ البداية يف شىت البالد، وصل اإلسالم يف : الوسيلة اخلامسة
 وإيران ومصر وشىت املناطق ة إىل الشام والعراق وفلسطني وأنطاكي�حياة الصحابة 

توجد يف . ىت وصل الصحابة إىل الصني واهلند وأشاعوا فيهما اإلسالماإلفريقية، ح
. أي قرية الصحابة".. ديه صابو" قرية امسها -اليت تقع فيها ضياعنا  -منطقة السند 

 قد �، ويشهد التاريخ أيضا أن بعض صحابة الرسول وفيها قرب يقال إنه قرب صحايب
ورغم أننا ال منلك .  القرب أنه قرب صحايبوصلوا اهلند فعال، مما يؤكد ما شاع عن هذا

 تروى منذ الزمن القدمي، -مهما ضعفت-شواهد قطعية على هذه الروايات إال أا 
وتؤكد أن الصحابة قد خرجوا منذ أوائل اإلسالم من اجلزيرة إىل األقطار األخرى 

ر اهللا ونشروا فيها اإلسالم، وكانوا حيملون معهم نسخ القرآن الكرمي، وهكذا نش
. تعاىل يف فترة وجيزة آالف النسخ منه يف شىت أحناء العامل، فحفظته شىت الشعوب

 . فهذه إحدى الوسائل اليت اختارها اهللا تعاىل حلفظ القرآن حفظًا ظاهرا
لقد انتشرت اللغة العربية يف خمتلف البالد واألقطار منذ صدر : الوسيلة السادسة

ولو . فهم القرآن مباشرة بدون اللجوء إىل ترمجتهاإلسالم، مما ساعد سكّاا على 
 أن عرب احلجاز أرادوا حتريف القرآن الكرمي ملصلحة ما، ملا -جدالً-فرضنا 

جتاسروا عليه وما استطاعوه، ألن أهل فلسطني والعراق والشام ومصر وغريها من 
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أصبحت خمتلف إذن، فبانتشار اللغة العربية يف خمتلف البالد . البالد كانوا يراقبوم
 . الشعوب مسؤولة عن حفظ القرآن الكرمي، فحالوا دون تسرب أي حتريف إليه

وهذه الوسائل الست مل تتيسر لصحيفة أي أُمة من أمم العامل، إمنا جعلها اهللا 
 جاَء �سنقِْرئُك فَال تنسى�إذًا فقوله تعاىل . تعاىل من نصيب القرآن الكرمي فقط

قولون كيف نصدق كون القرآن هو القول الفصل؟ ومل ال نقول ردا على الذين ي
إنه كتاب كامل ولكن بشكل مؤقت، وسيحل حمله كتاب آخر يف املستقبل؟ يقول 
اهللا تعاىل ال ميكن أن يأيت بعده كتاب آخر؛ فإن وعدنا حبفظه، مث إجيادنا شىت 

الواقع أنه لو . م القيامةالوسائل حلفظه لدليلٌ قاطع أننا نريد بقاء هذا الكتاب إىل يو
أراد اهللا تعاىل إلغاء هذا الكتاب كالصحف السابقة، لتركه يتعرض للعبث 
والتحريف والفساد، ومل يهيئ حلفظه األسباب، ولكنه تعاىل مل يدعه يفسد، ألنه 
كتاب ذو نفع أبدي، والشيء الذي فيه منافع أبدية ال يفىن حبسب القانون الرباين 

.. )١٨:الرعد(�وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي اَألرِض�ل اهللا تعاىل املذكور يف قو
وحيث إن القرآن . أي أن األشياء النافعة تبقى يف األرض حبسب سنة اهللا املستمرة

قد حفظ بوجه خاص، فهذا دليل أنه نزل ليبقى يف الدنيا، ولن يصبح منسوخا أو 
 .غري صاحل للعمل أبدا

إذا كان هذا الكتاب سيبقى لألبد، فما احلاجة لبعثة مبعوث : ي سؤال آخروبق
 .بعده؟ وقد أجاب اهللا عليه يف اآليات التالية

 
āωÎ) $tΒ u!$x© ª! $# 4 …çµ‾ΡÎ) ÞΟn=÷ètƒ t�ôγ yfø9$# $tΒ uρ 4’s∀÷‚tƒ ∩∇∪ 

قام املفسرون بتفسري هذه اآلية بغري املعىن الذي ذكرته، فواجهوا : التفسري
، فهل املراد منه أن بعض �ِإال ما شاَء اللَّه� شكلة كبرية، حيث حيرهم قوله تعاىلم

القرآن سوف ينسى ويمحى؟ وقد أتوا بأقوال حللّ هذه املشكلة، فقال بعضهم أن 
البحر . ( إشارة إىل اآليات املنسوخة من القرآن الكرمي�ِإال ما شاَء اللَّه�قوله تعاىل 

 )ورة األعلىاحمليط تفسري س
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ولكنه كالم غري سليم، ألن اآليات اليت يعتربوا منسوخة ال تزال موجودة يف 
املصحف، أما اآليات اليت يعتربوا منسوخة التالوة فهي موجودة يف التفاسري حىت 


فَال تنسى �اليوم؛ بينما قال اهللا تعاىل هنا اَء اللَّها شأي أن اآليات اليت .. � ِإال م
املنسوخة يف - اهللا هلا أن تنسى ستصبح نسيا منسيا؛ وما دامت اآليات يريد

علما أننا   موجودة يف املصحف أو يف التفاسري فكيف يقال إا قد نسيت؟-زعمهم
ال نؤمن بنسخ أي آية من القرآن الكرمي، إمنا عقيدتنا أن كل لفظ من القرآن صاحل 

النظر إىل عقيدة القائلني بالناسخ واملنسوخ يف للعمل به، فما قلته اآلن إمنا قلته ب
 الفَ�القرآن الكرمي، مؤكدا أن استدالهلم غري صحيح، ألن اهللا تعاىل قال أوالً 

، والنسخ ليس هو النسيان أوالً، وثانيا ما �ِإال ما شاَء اللَّه�، مث أعقبه بقوله �تنسى
ل ن الكرمي أو التفاسري، فكيف يقاال تزال يف القرآ" اآليات املنسوخة"دامت كل 

 كلها موجودة كما هي، ومل ينسها أحد، فكيف أا نسيت؟ إن الواقع يكشف أن
 يستقيم هذا املعىن؟ 


 سنقِْرئُك فَال تنسى�بينما قال البعض إن قوله تعاىل اَء اللَّها شيعين � ِإال م 
 ما شذ وندر، ولكنا سنذكّرك أنك ستنسى القرآن على سبيل الشاذ والنادر القليل

 )البحر احمليط، تفسري سورة األعلى. (به
 وهذا املعىن أيضا ال يستقيم، ألن النسيان نادرا وشاذًا أيضا نوع من النسيان، 

 .يذكره فيما بعد فال يعترب نسياناس �وإذا كان النيب 
 فكيف ميكن أن مث ملا كان القرآن الكرمي يقرأ على اجلميع ويكتب فور نـزوله،

 ينسى جزء منه ولو على سبيل الشاذ والنادر؟ 
البحر احمليط، تفسري . (فال تنس، فاجلملة ي ال نفي: وقال البعض إن األصل

 )سورة األعلى
 . ولكن هذا التأويل بعيد عن أساليب العربية

عمال هنا مبعىن النفي، ألن العرب تعين النفي أحيانا باست) إال( وقال البعض إن 
. فاملعىن أنك ال تنسى إطالقا. أي ال، قطعا.. إال قليال: لفظ القلة؛ كقوهلم

 )الكشاف، تفسري سورة األعلى(
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 لفظ يدل اأيت مبعىن النفي إذا كان بعدهت) إال(ولكن هذا التأويل باطل، ألن 
 موضوع مشيئته، ال أي لفظ �إال�ولكن اهللا تعاىل قد ذكر هنا بعد . على القلة
 .  القلةيدل على


 فَال تنسى�أما الزخمشري فقال إن قوله تعاىل اَء اللَّها شليس فيه أي � ِإال م 
أي (أنت سهيمي : "استثناء، وإمنا هو نفي تام للنسيان، ومثاله قولك لصاحبك

إذ ليس هنا أي استثناء، كذلك ليس يف ".. فيما أمِلك إال ما شاء اهللا) مشاركي

  تنسىفَال�قوله تعاىل اَء اللَّها شالكشاف، تفسري سورة . ( أي استثناء� ِإال م

 )األعلى
الذي هو من كبار علماء " البحر احمليط"ولكن العالمة أبا حيان صاحب 

ال يصح أن يقال : الصرف والنحو قد انتقد قول الزخمشري هذا واعتربه غلطًا فقال
فهذا ال يقال عن . م هلا وال معىنعن كلمات وردت يف وحي اهللا تعاىل أن ال مفهو

ِإال ما �كالم أي من الفصحاء البلغاء، فما بالك بوحي اهللا تعاىل؟ لو كانت مجلة 
اَء اللَّهكالم إنسان، فيمكن القول إنه يريد اإلقرار بعجزه وضعفه أمام عظمة �ش 

هللا، اهللا وقوته وغناه، أي أنه ينوي كذلك، لكنه ال يضمن ألنه ال يعرف مشيئة ا
، فهذا وحي اهللا تعاىل ال كالم �ِإلَّا ما شاَء اللَّه� ولكن اهللا تعاىل نفسه يقول هنا

 �فكيف يقال عنه أنه ال معىن له، وأنه بيان لغىن اهللا تعاىل؟ فهل اهللا ... البشر
 أيضا يعبر عن عجزه كما يفعل البشر مبثل هذه الكلمات؟ 

كما قال . ة هنا إىل اآليات املنسوخةأن اإلشار" البحر احمليط"ويرى صاحب 
 حلكمة ربانية �أيضا أنه قد يراد ا النسيان الذي كان يصدر أحيانا من الرسول 

 .  لألمة يف خمتلف القضايا واألحكام�لكي تظهر أسوته 
باختصار، لقد حاول املفسرون تفسري هذه اآلية بأقوال خمتلفة، ولكنها كلها 

جيب أن تفسر هذه العبارة مبا . بعضهم قول بعضباطلة كما بينت، وقد رفض 
 . ينسجم مع السياق ويتفق مع عظمة القرآن ومسو شأنه

الواقع أن النسيان نوعان، نسيان اللفظ ونسيان املضمون، ألن نسيان شيء له 
أوهلما نسيان ظاهر ذلك الشيء، أي نسيان الكلمات احملفوظة، أو : مفهومان
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رة يف الذهن؛ وثانيهما نسيان حقيقة ذلك الشيء الصورة اليت كانت مستحض
قد : فمثال حيفظ اإلنسان بيت شعر فينساه بعد فترة، فإذا سئل عنه قال. ومضمونه

يعين أنه نسي كلمات ذلك الشعر، ولكن أحيانا يكون هناك بيت شعر ذو .. نسيته
:  حيفظه قالمعىن تافه ويكون حمفوظًا يف ذاكرة املرء، ولكن إذا سألته ما إذا كان

قد نسيته؛ وال يعين بذلك أنه قد نسي كلماته، بل يعين أن ال يعنيه مضمونه، وأنه 
وأحيانا يسأل املرء صاحبه عن حال صديق له، فيجيب قد نسيته؛ وال . قد تناساه

إذ إن صاحبه يذكر امسه، وصورته مستحضرة -يعين ذلك أنه نسي صورته أو امسه 
 . أنه مل يعد على صلة معه اآلن وإمنا يعين -يف ذاكرته 

فثبت من هنا أن النسيان ال يعين نسيان الكلمات فقط، بل يعين نسيان احلقيقة 
 �وهناك مثال على ذلك يف القرآن حيث يقول اهللا تعاىل عن آدم . واملضمون

فالتأكيد ).. ١١٦:طه(�ولَقَد عِهدنا ِإلَى آدم ِمن قَبلُ فَنِسي ولَم نِجد لَه عزما�
على نسيانه وعلى عدم عزميته إمنا يعين أنه مل يفعل ما فعل بقصد، وليس املراد أنه 

 مل يكن قد نِسيه، بل كان �فاته حكْم اهللا، إذ الثابت من آيات أخرى أنه 
يذكره جيدا، بل خيرب القرآن أن الشيطان نفسه قد ذكَّره حبكم اهللا هذا، حيث ورد 

ا نهاكُما ربكُما عن هِذِه الشجرِة ِإال أَنْ تكُونا م�وأغواه بقوله أنه جاء إىل آدم 
اِلِدينالْخ ا ِمنكُونت ِن أَولَكَيم 
اِصِحنيالن ا لَِمني لَكُما ِإنمهمقَاسو � 

فترى هنا أن الشيطان جاء آلدم وذكّره مبا أمره اهللا به، ). ٢٢-٢١:األعراف(
كًا ه وسوس له أنه ال ضرر لو خالفت أمر اهللا تعاىل من أجل أن تكون ملَولكن

وحلف له أن كال األمرين . وتنال حياة اخللود، بل هذا خري لك يف اية املطاف
يف صاحلك؛ ألن اهللا تعاىل مل ينهك عن ذلك إال ابتالًء وامتحانا، فلو صرت مقربا 

ري لك، ألنك تزداد ذكرا هللا وقربا منه وحبا إىل اهللا، ولو نلت حياة اخللود فهو خ
كل هذا يكشف . فلم ينهك اهللا إال مؤقتا ليختربك، وليس يا أبدا. له على الدوام

 مل ينس أمر اهللا تعاىل، وليس هذا فحسب بل عندما أراد خمالفة أمره �أن آدم 
لفة أمره تعاىل إذ تعاىل ذكّره الشيطان بذلك حالفًا موسوسا له أن ال خياف من خما

ليس هناك نعمة أفضل من أن يكون مِلكًا وينال حياة اخللود، وحيظى بقرب اهللا 
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تعاىل الذي هو غاية خلق اإلنسان؟ وما دامت غاية خلق اإلنسان هي الفوز بقرب 
هذا ما قاله الشيطان آلدم، . اهللا تعاىل، فثبت أن هذا النهي كان مؤقتا وليس أبديا

مع أن .. �فَنِسي ولَم نِجد لَه عزما�ادث يقول اهللا تعاىل وبعد سرد هذا احل
كلمات اآلية نفسها تؤكد أن آدم مل ينس أمر اهللا، فثبت أن النسيان هنا ال يعين 
نسيان كلمات احلكم اإلهلي، بل نسيان أمهيته، حيث غض آدم الطرف عن 

 . مضمون النهي اإلهلي

نقِْرئُك فَال تنسى س�واالستثناء يف قوله تعاىل اَء اللَّها شيشري إىل � ِإال م 

، بل إىل أمته �وملا مل يكن اخلطاب موجها إىل الرسول .. النوع الثاين من النسيان
كما بينت من قبل، فاملراد أن أمتك ال تنساه إال ما شاء اهللا أن تنساه، مبعىن أنه 

.. آن لفظًا ولكن ينسونه مضموناسيأيت على املسلمني زمان حيفظون فيه القر
وإىل . �سيحافظون على كلمات القرآن ولكن ينسون روحها مثلما فعل آدم 

مان ال يوشك أن يأيت على الناس ز: " بقوله�هذا املعىن نفسه قد أشار الرسول 
).. شعب اإلميان للبيهقي" (، وال يبقى من القرآن إال رمسهيبقى من اإلسالم إال امسه

على املسلمني زمان ال يبقى بينهم من القرآن إال كلماته، أما روح اإلميان أي سيأيت 
وهذا ما ذكره اهللا تعاىل هنا يف االستثناء املذكور يف قوله . واإلسالم فلن يبقى فيهم

�اَء اللَّها شفأخرب أنكم، أيها املسلمون، لن تنسوا القرآن من ناحية، �ِإال م ،
 لن تندثر -مثالً- يعين ذلك أن سورة األعراف وستنسونه من ناحية أخرى؛ وال

من القرآن بينما تندثر سورة املائدة منه، وأن سورة الكوثر لن تنمحي منه، بينما 
تنمحي سورة الناس منه، بل املراد أن كلمات القرآن لن تنمحي، ولكن مضمونه 

 .املسلمني سيختفي من بني
ن الكرمي وحفظه الظاهري، إمنا حبفظه إذًا، فهذا االستثناء ال يتعلق بكلمات القرآ

املعنوي، وهكذا قد رد اهللا على اعتراض البعض أن القرآن إذا كان هو القول 
 أن وعده حبفظ نص القرآن الكرمي �الفصل فما الداعي لبعثة مأمور بعده؟ فأخرب 

سيتم دائما بال فاصل، أما وعده حبفظ فحوى القرآن ومضمونه فسيتم إىل يوم 
فعندما يرى اهللا تعاىل أن الناس صاروا غري صاحلني سريتفع . ة ولكن بفاصلالقيام
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مضمونُ القرآن ولبه من بينهم، فتمس احلاجة إىل أن يبعث اهللا تعاىل مأمورا من 
 . عنده لينـزل بلُب القرآن ثانية

 فيه سبب اختفاء  فقد بني اهللا تعاىل�نه يعلَم الْجهر وما يخفَىإ�أما قوله تعاىل 
لُب القرآن وروحه من الدنيا يف وقت من األوقات، فال يبقى عند الناس إال كلماته 

صدورهم، فطاملا ظل املسلمون  فقط، فأخرب أنه تعاىل أعلم حبالة ظاهر الناس ومبا يف
إذا صاحلني يف ظاهرهم وباطنهم ظل القرآن حمفوظا يف ظاهره وباطنه أيضا، و

سيحفظ اهللا القرآنَ يف ظاهره ففسد باطنهم، و الظاهر فقط،  يف مسلمنيصاروا
إن اهللا تعاىل يعلم الظاهر والباطن، فحني . فقط، وسيختفي باطنه ولبه من بينهم

ختلو قلوب املسلمني من اإلميان، فلماذا يفتح اهللا عليهم معارف القرآن؟ القرآن 
ال أن يطّلع على معارفه من نور، والنور ال ينكشف إال على النورانيني، فمن احمل

 .فسدت أعماهلم وخلت قلوم من اإلميان
 يرسم حالة املسلمني يف الزمن األخري، �ِإال ما شاَء اللَّه� إذن، فقوله تعاىل 

حيث أخرب اهللا تعاىل أنه سيأيت عليهم زمان حيفظون فيه كلمات القرآن وينسون 
 مثال، بل املراد أم �د ِللَِّه رب الْعالَِمنيالْحم�العمل به، وليس املراد أم ينسون 

سريددون . سيقولون احلمد هللا بلسام، بينما تكون قلوم خالية من محد اهللا متاما
. ستخلو من اإلميان الكامل بربوبية اهللاقلوم كلمة الرب بلسام، ولكن 

هم يف الظاهر فقط، سيكونون مسلمني يف الظاهر، لذلك سيبقى القرآن حمفوظًا بين
 . ويفقدون اإلسالم يف الباطن، لذلك يرتفع لُب القرآن من بينهم

وعد حبفظ لفظه : باختصار، لقد بين اهللا تعاىل هنا أن وعده حبفظ القرآن نوعان
ووعده حبفظ لفظه سيتحقق بدون فاصل وال انقطاع، فلن . ووعد حبفظ فحواه

فظ مات القرآن الكرمي، أما وعده تعاىل حبيأيت زمان يتطرق فيه التحريف إىل كل
ال شك أنه تعاىل سيحفظ مضمون . دون انقطاعفحوى القرآن، فلن يتم بتواصل 

القرآن إىل يوم القيامة، ولكن على فترات وليس بالتواصل، فكلما فسدت األمة 
 . بعث نبيا من عنده، وإذا فسدت مرة أخرى بعث نبيا آخر
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:  الرد املفصل على االعتراض الذي أُثري من قبل وهوإذًا فقد تناولت هذه اآلية
؟ فبين اهللا تعاىل أن "القول الفصل"ما احلاجة إىل الوحي أو بعثة مأمور بعد نزول 

، فال حاجة إلنـزال أي كتاب إىل األبدشريعة القرآن ستظل حمفوظة يف ظاهرها 
ة أنبياء ومأمورين بعده، ولكن الفساد يتطرق إىل باطن هذا الكتاب فال بد من بعث

م مبا من عند اهللا تعاىل يكشفون للناس بتأييده معاين القرآن ومعارفه، ويذكّرو
لو مل يتطرق الفساد إىل املسلمني، ملا كان هناك .  ِحبفْظه معنوياننسوه، ويقومو

داع لبعثة أي مأمور، ولكن فسادهم مقدر بعد مرور فترة من الزمان، حيث 
م من بني الناس فلن يكونوا مسلمني إال باالسم فقط، تنمحي حقيقة اإلسال

وسينسبون أنفسهم إىل القرآن، ولكن يرتفع لُب القرآن من بينهم، وتسوء حالتهم 
جدا، فتمس احلاجة إىل بعثة مأمور من عند اهللا تعاىل، ليحيي اإلسالم ويقيم القرآن 

 . يف الدنيا مرة أخرى
 

x8ç� Åc£uŠçΡuρ 3“u� ô£ã� ù=Ï9 ∩∪ 
 :الكلمات شرح

سهله له ودفَعه له، يكون يف اخلري والشر : يسر الشيَء لفالٍن: نيسرك
 . يسره للعسرى ويسره لليسرى: أي ميكن أن يقال).. األقرب(

 )املفردات. (السهلُ: اليسرى
 أن من التدابري اليت اختذناها حلفظ �لقد أخرب اهللا تعاىل هنا رسوله : التفسري

أو إقامته إىل يوم القيامة أننا قد جعلنا فيه يسرا، أي أمرنا باألسهل من أحكام دينك 
وهذا دليل آخر قد أورده اهللا تعاىل يف سياق املوضوع السابق أعين حفظ . الشرع

القرآن على الدوام؛ إذ من األسباب العديدة اليت هيأها اهللا تعاىل حلفظ القرآن 
ل طبيعة بشرية وفطرة إنسانية، فصارت صاحلة ظاهرا أنه قد راعى يف تعاليمه ك

إذا مل يعمل الناس بالقرآن فهذا شأم، وإال فليس فيه . ناجعة ألهل كل عصر
حكم أُمهلَ فيه جانب من جوانب الفطرة اإلنسانية، أو يشق عليها العمل به 
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كال بل إن مجيع أحكام القرآن مالئمة لفطرة الناس أمجعني، كما قد . حقيقةً
ا كل طبيعٍة حبيث يسهل عليه العملُلصاحب مت فيه تسهيالتقد  .هفمن هذ 

اليسرى مثالً أن اهللا تعاىل أمرنا بأداء الصالة قياما، ولكنه مسح لنا بأدائها جالسني 
تارة، ومستلْقني تارة أخرى، وباإلشارة أيضا؛ ولو أمرنا بأدائها قياما فقط، مل 

فجعل اهللا تعاىل . لَ ذا احلكم، وصار من اآلمثنييستطع املريض وال املعاق العم
أحكام اإلسالم مِرنةً بالنظر إىل كل وضع وطبيعة، حبيث ليس بوسع إنسان القول 

 يف سبيل خذوا مثال اجلهاد. إنه ال يستطيع العمل بكذا وكذا من أحكام اإلسالم
ج حرج وال على ، فقد حثّ اهللا عليه كثريا، ولكنه قال أيضا ليس على األعراهللا

املريض حرج وال على املعاق حرج ما داموا يكنون لإلسالم حبا ولوعةً، ويتمنون 
 .لو كانوا قادرين على اجلهاد، هؤالء سيعتربهم اهللا تعاىل من ااهدين يف سبيله

. باختصار، يقول اهللا تعاىل سنأخذك أو نقربك إىل يسرى أي إىل التعاليم السهلة
ي القرآن نفسه، سواء ِمن حيث كونه سهالً للحفظ، أو من حيث وهذه اليسرى ه

 . كونه سهالً للعمل به
هنا ينشأ سؤال ال بد من اإلجابة عليه، وهو أن اإلسالم يأمر بأداء الصالة مخس 
مرات يوميا، بينما أمر املسيحيون بالعبادة بعض الوقت مرة يف األسبوع؛ فأيهما 

 سيحية؟أيسر تعليما، اإلسالم أم امل
فليكن معلوما أن من معاين اليسرى ما يسر اإلنسان ويفِرحه روحانيا وإنْ كلَّفه 

واحلق أن املوت . املوت أيسر يل ِمن ترك فالن: فيقال عندنا مثالً. العناء املادي
ليس أسهل من ترك صديق، ألن غمرات املوت شديدة على جسم اإلنسان، ومع 

إيلّ من حيايتذلك نردد هذه املقولة كثري ا أحبفمما ال شك . ا، مما يعين أن فالن
فيه أن اإلسالم قد أمرنا بأداء الصالة مخس مرات يوميا، إال أن فيها منفعة روحانية 
عظيمة لنا، فمن األسهل جدا على املؤمن أن يؤديها مخس مرات يوميا بدالً من 

صالة واحدة يف األسبوع حرمانا العبادة القصرية مرة أسبوعيا، إن يف االقتصار على 
. من قرب اهللا، أما الصلوات اخلمس يوميا فيحظى صاحبها مبزيد من قرب اهللا
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 ال تشري إىل السهولة املادية الظاهرية، بل إىل السهولة باعتبار املنافع "يسرى"فكلمة 
 . أي حينما يرى اإلنسان املنافع الروحانية يسهل عليه العمل جدا.. الروحانية

 أننا أعطيناك شريعة ال حتوي أحكاما �ونيسرك ِللْيسرى�ومن معاين قوله تعاىل 
 ا على الناس، بل تبدو هلم ِجد العمل ها أيضا، فال يشقا ِحكَمنفحسب، بل بي

إذا عِلم ِحكمةَ حكٍم واتضح اإلنسان أن من الطبيعي . سهلة، فال يريدون تركها
. بشوق ورغبة، أما إذا مل يعلم احلكمة منه مل يعمل به رغبة منهعليه فائدته قام به 

وهذا ما يؤكده اهللا تعاىل هنا أننا قد بينا ِحكمةَ كل حكم يف هذه الشريعة، فسهل 
 . على الناس العمل ا جدا

رآن أولُها أننا قد جعلنا الق:  ثالثة مفاهيم�ونيسرك ِللْيسرى�إذن، فلقوله تعاىل 
سهالً للحفظ، وثانيها أننا قد بينا احلكمة من وراء أحكامه مما سهل على الناس 
العمل ا، وثالثها أننا قد جعلنا يف أحكامه مرونة مبا يتفق مع كل فطرة وطبيعة، إذ 
مل يقل اإلسالم عن أي حكم من أحكامه إنه ال ميكن أن يتغير شكله حبسب 

وصانا اإلسالم بالصالة بكل تأكيد، ولكنه لو أُغمي فمثال قد أ.  املختلفةالظروف
على أحد فال صالة عليه، ولو جن أحد فال صالة عليه، وليس هذا فحسب بل 

. سيكون يف صالٍة عند اهللا تعاىل يف فترة جنونه كلها، وسينال ثواب املصلي
أمر ال شك أنه قد . باختصار، ليس هناك معضلة إال وقد قدم اإلسالم حال هلا

باحلضور يف املسجد للصالة، ولكنه أوضح لنا أنه جيوز لكم أن تصلّوا يف البيت إذا 
مل يكن هناك مسجد، وأن تصلّوا على قطعة من األرض إذا مل يكن هناك مكان 

مث إنه مل يضع أية شروط . موا إذا مل تستطيعوا الوضوءخاص للعبادة، وأن تتيم
 عند النصارى شروطًا عديدة من أجل العبادة بينما جند. إلمام الصالة غري التقوى

القصرية األسبوعية، إذ ال بد هلم أن يذهبوا إىل الكنيسة، وال بد أن يؤمهم قسيس 
يف العبادة، وال بد أن يكون القسيس حائزا على شهادة دينية معينة، وأن يلبس بدلة 

لشهادة الدينية فما عالقة البدلة السوداء بالعبادة يا ترى؟ وما عالقة ا. سوداء
 أن املسيحية قد فرضت مثل هذه الشروط من أجل نرى فعليابالعبادة؟ ومع ذلك 
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وعلى النقيض كم سهل اهللا علينا حنن املسلمني؛ إذ مل يضع علينا أي قيود . العبادة
 .وال شروط كهذه من أجل العبادة، بل مسح لنا بعبادته يف أي مكان

لكرمي تبدو صعبة يف الظاهر، إال أن اهللا  إذن، فرغم أن بعض أحكام القرآن ا
تعاىل قد جعلها سهلةً للعمل ا ببيان حكمها، كما جعلها مِرنةً حبيث تتغري 

وهذا أحد . أشكاهلا عند احلاجة، ويستطيع صاحب أي فطرة العملَ ا بسهولة
 .أسباب حفظ القرآن وإقامة اإلسالم إىل يوم القيامة

 
ö�Ïj.x‹sù βÎ) ÏMyèx! ‾Ρ 3“t�ø.Ïe%!$# ∩⊇⊃∪ 

 : الكلمات شرح
الذكرى اسم لإلذكار : الذكرى معناه النصيحةُ والنصح حيث ورد: الذكرى

 )األقرب. (هو الذكر باللسان أو بالقلب: والذكرى. والتذكري
أي لقد أعطيناك شرعا كامال أبديا حمفوظا إىل يوم القيامة، فمن : التفسري

 . صح ينفعهم دوماواجبك اآلن أن تنصح الناس فإن الن
 شرطية، وعليه فاآلية تعين �إنْ�هناك إشكال حول معىن هذه اآلية، وهو أنَّ 

كيف : وهنا يثار اعتراض. عليك أن تِعظَ الناس إنْ كان الوعظ ينفعهم: يف الظاهر
 بعد يعرف الواعظ أن نصحه سيكون نافعا، إذ ال يعرف نفع النصح أو عدمه إال

عليك : ودرًءا هلذا اإلشكال قد فسر البعض هذه اآلية كاآليت القيام به ال قبله؟
 )البحر احمليط، تفسري سورة األعلى(. بوعظ الناس وإذا مل تر فائدة فكُف عن وعظهم

 �وال بد لنا ملعرفة مدى صحة هذا املعىن من أن ننظر إىل عمل الرسول 
ه كان يكف عن وسنته، فيما إذا كان يعظ الناس وينصحهم باستمرار، أم أن

 . وعظهم إذا رأى أنه ال جيدي شيئا
هذه السورة مكية إذ نـزلت يف الفترة املبكرة من النبوة، ولكنا نرى أن 

 سنة على ١٣ ظل بعد نـزول هذه اآلية يعظ أهل مكة وينصحهم �الرسول 
ك  هنا أن علي�إذا كان اهللا تعاىل يأمر النيب . التوايل ومل يترك وعظهم يوما واحدا
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يا حممد أن تنصح ما دام النصح ناجعا، مث كُف عنه إذا مل تره نافعا، فهذا يعين أن 
إذ استمر يف وعظهم مع أنه - والعياذ باهللا - مل يعمل حبكم اهللا هذا �الرسول 

 مل يدخر وسعا ليدخل �مث إننا نرى الرسول . رأى أن نصحه ال جيدي شيئًا
رة تلو مرة، وينصحهم مرة تلو أخرى، ومل يكف اليهود يف اإلسالم، فظل يعظهم م

فثبت . عن وعظهم حبجة أن وعظه ال جيديهم، فال حاجة لبذل السعي يف نصحهم
 ال يعين أبدا أن عليك أن تعظ �ىفَذَكِّر ِإنْ نفَعِت الذِّكْر�من هنا أن قوله تعاىل

نصحك، شأن اإلنسان مرة واحدة، مث تكف عن الوعظ إذا رأيت أنه ال ينتصح ب
كال، ! اذهب إىل اجلحيم: بعض العجائز عندنا إذا نصحن أحدا ومل ينتصح قلن له

 .  على عكس ذلك، فال مربر لقبول هذا املعىن�بل كان عمل رسول اهللا 
ال شك أننا أُمرنا بترك جمالس املستهزئني بالدين، ولكن هذا ليس ألم ال 

ن الدين ويهتكون شعائر اهللا؛ أما الشرفاء يقبلون النصح، وإمنا سببه أم يسخرون م
 . فنحن مأمورون بتبليغهم باستمرار دومنا انقطاع

 هنا شرطية، ولكنها جاءت توبيخا وزجرا �إنْ�وقد قال بعض املفسرين أن 
للمكذّبني، أي لتبني أن الكافرين متعنتون جدا، فال يقبلون النصح إال قليال، 

 هنا للمنع من النصيحة، بل لبيان حتجر من �إنْ�ِرد إذن، مل ت. مصرين على العناد
 . وهذا املعىن مطابق ألساليب العربية ويزيل اإلشكال أيضا. تقدم إليهم النصيحة

، كقوله تعاىل )إذ( هنا مبعىن �إنْ�وقد قدم بعض النحويني تأويال آخر وهو أن 
�ِمِننيؤم متنَ ِإنْ كُنلَواَألع متأَنفليس املراد هنا أنكم )١٤٠:ل عمرانآ(�و ،

ستصبحون غالبني شريطة أن تكونوا مؤمنني، إذ قد سبق أن اعتربهم اهللا تعاىل 
إذْ كنتم مؤمنني، أي حيث إنكم تؤمنون باهللا وأَنتم اَألعلَونَ : مؤمنني، بل املراد

ان، فأنتم ف ميكن أن يغلبكم الكفار؟ لقد أنعم اهللا عليكم بنعمة اإلمييورسوله فك
.. �ىفَذَكِّر ِإنْ نفَعِت الذِّكْر�: كذلك يقول اهللا تعاىل هنا. الغالبون على الكافرين

أي حيث إن الذكرى تنفع حتما، فال تكُف، يا حممد، عن تذكري الناس أبدا، بل 
 .ذَكِّرهم ليل ار، ألنه إذا مل تنشرح صدورهم اليوم فسوف تنشرح غدا ويهتدون
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 ينه اهللا تعاىل هنا عن الوعظ إذا مل يجِد مرة أو مرتني، بل أمر إذن، فلم
 . باالستمرار بالوعظ، ألنه يترك أثره على القلب يقينا

�©.¤‹u‹y™ُ  tΒْ 4ý øƒ s† ∩⊇⊇∪ 
إن دراسة أحوال اإلنسان تكشف أن حالة قلبه تتغري دائما، فتارة : التفسري

وحينما تكون خشية اهللا مستولية عليه تستويل عليه اخلشية، وأخرى تتالشى منه، 
يترك يف قلبه وقعا كبريا،  ويكون خاضعا جلالل اهللا وهيبته، فإن النصح العادي أيضا

وكل إنسان مير ذه التجربة يف حياته، . وإال فال ينفعه أي نصح مهما كان رائعا
بشيء فأحيانا يوعظ بأمر عشرات املرات، ولكن بدون جدوى، وأحيانا يوعظ 

وليس ذلك إال ألن حالة قلب اإلنسان تتغري دائما، فأحيانا تأيت . مرة، فيتأثر به فورا
ولذلك أمر اهللا تعاىل بالوعظ . عليه ساعة خشية اهللا، وأحيانا خيلو قلبه من خشيته

ميكن أن والنصح باستمرار مبينا أنّ قلب اإلنسان مير بساعات من خشية اهللا، وال 
تأيت على املستمع تلك الساعة، فينشرح صدره للهدى، فمن  الناصح مىت يعلم

 . واجبه أن يواصل يف نصحه ووعظه، ألنه ال يعرف موعد هدايته
 

$pκâ: ¨Ζyf tGtƒ uρ ’s+ô©F{ $# ∩⊇⊄∪ 
 :الكلمات شرح

 )األقرب. (بعد عنه: تجنبه: يتجنبها
:  وشقوةً وِشقوةًشِقي الرجلُ يشقَى شقًى وشقاًء وشقاوةً وِشقاوةً: األشقى

 ) األقرب. (كان شقيا؛ ِضد سِعد، فهو شِقي، مجعه أشقياء
. سعادةٌ أُخروية وسعادة دنيوية: السعادة يف األصل ضرباِن: "وورد يف املفردات

كذلك الشقاوة . سعادة نفسية، وبدنية، وخارجية: مث السعادة الدنيوية ثالثةُ أضرٍب
 �فَال يِضلُّ وال يشقَى�: شقاوة األخروية قالويف ال. على هذه األضرب

 .)١١٨:طه(�فَال يخِرجنكُما ِمن الْجنِة فَتشقَى�ويف الدنيوية ... )١٢٤:طه(
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وكلُّ شقاوٍة . شقيت يف كذا: قد يوضع الشقاء موضع التعِب، حنو: قال بعضهم
 )األقرب. (اوةتعب، وليس كلُّ تعٍب شقاوةً، فالتعب أعم من الشق

املراد من السعادة النفسية أن يكون يف نفس اإلنسان صالح وشرف، أما 
أما السعادة اخلارجية فتعين أن . السعادة البدنية فتعين صحة اجلسم وعدم املرض

يتمتع أقارب اإلنسان وأصدقاؤه بالطمأنينة والراحة وال يتعرضون ألي ألَم، وأن 
ه الطمأنينة من اخلارج؛ ذلك أنه لو كان مطمئنا يف تكون البالد آمنة فهذا يضمن ل

نفسه، وكان أقاربه يف أذًى وأصدقاؤه يف مصائب، وبلده يف فوضى، فلن يتمتع 
بالراحة وسكينة القلب؛ وإذا كان أقاربه وأصدقاؤه يف راحة، ولكنه يكون مريضا، 

 النفسية والبدنية فال ينعم بالسكينة أيضا، إمنا تكتمل سعادته إذا تيسرت له السعادة
 . واخلارجية

 حتت ذكر الشقاوة �فَال يخِرجنكُما ِمن الْجنِة فَتشقَى�وقد جاء قوله تعاىل 
 كان نيب اهللا تعاىل، فال ميكن أن يصاب بشقاوة روحانية، �الدنيوية ألن آدم 

 .وإمنا بالشقاوة البدنية فقط
اوة، فالتعب أعم من كل شقاوة تعب، وليس كل تعب شق": القول أما 
فذلك ألن الشقاوة فيها نوع من اخلزي واإلهانة، وهذا ال يوجد يف " الشقاوة
إذا استيقظ :  شقاوة، مثالذلكفلو تعب اإلنسان يف عمل صاحل فال يسمى . التعب

املرء يف آخر الليل وصلى التهجد ساعتني أو ثالثا، فال بد أن يصاب بالتعب، ولكن 
 .  وإمنا تطلق الشقاوة على تعب فيه شرتعبه ال يسمى شقاوة،

 . فاألشقى من هو أشد شقاوةً
لقد بني اهللا تعاىل من قبل أن على اإلنسان مواصلة الوعظ والنصح، إذ : التفسري

تأيت على القلب أوقات خشية اهللا تعاىل، فقد يكفر أحد اليوم ويؤمن غدا؛ أما هنا 
مركم من مواصلة النصح فلن يحرم اهلدى فقد بين اهللا تعاىل أنكم إذا عملتم مبا آ

إال األشقى الذي قرر اهللا أن ال ينال اهلدى نتيجة ذنوبه، وأما اآلخرون فال بد أن 
 . يؤمنوا، عاجال أو آجال
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) أوالً(؟ واجلواب �األشقى�ملاذا استعمل اهللا تعاىل هنا كلمة : وهنا ينشأ سؤال
افر به أشد شقاوة من منكري األنبياء  أفضلُ األنبياء قاطبة؛ فالك�أن رسول اهللا 

 -عليهم السالم-إن منكري موسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان . اآلخرين
 أفضل األنبياء � فهو األشقى ألنه �أشقياء فحسب، أما منكر حممد رسول اهللا 

 ذكرت من قبل بأن  كماهو) ثانيا(و. كلهم، وهديه أمسى من هديهم كلهم
ىل أنه ال يحرم من اهلدى إال أشد الناس شقاوة، أما الشقي  إشارة إ�األشقى�

 .العادي فينال اهلدى عاجال أو آجال
 

“Ï%©! $# ’n?óÁtƒ u‘$̈Ζ9$# 3“u� ö9ä3ø9 $# ∩⊇⊂∪ 
 : شرح الكلمات

 )األقرب. (قاسى حرها واحترق ا ودخل فيها: صِلي النار يصلَى: يصلَى
: نيب، فلذلك يدخل يف أكرب نار، أو املعىنأي ألن هذا قد كفر بأكرب : التفسري

 . ألنه مل يؤمن رغم الوعظ املكرر والتبليغ الكايف التام، فيلقى يف النار الكربى
 

§ΝèO Ÿω ßNθßϑtƒ $pκ� Ïù Ÿωuρ 4z÷øt s† ∩⊇⊆∪ 
 ألن �وال يحيا� ألنه حي، وقال �ال يموت ِفيها�قال اهللا تعاىل إنه : التفسري

ا فيها السكينة والراحة، ولكن هذا يكون يف أذى شديد، فال تسمى احلياة هي م
: شأنه شأن املصاب مبرض شديد، فعندما تسأله كيف حالك يقول. حياته حياة

أي مل أمت ألين على قيد احلياة، وال أحيا ألن .. لست من األحياء وال من األموات
أي .. �موت ِفيها ولَا يحياثُم ال ي�كذلك يقول اهللا تعاىل. حيايت يف أذى شديد

أن العذاب يكون شديدا حبيث لن ميوتوا فينجوا منه، ولن يطيقوه وهم أحياء، بل 
 .تكون حيام أسوأ من املوت
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هناك أمر لطيف جدير بالذكر هنا، وهو أن املسيحيني يعترضون عادة أن 
 تعاىل فيها أن أعداء  قد قَتل أعداءه، فهذه اآلية رد عليهم، إذ أنبأ اهللا�الرسول 

اإلسالم الذين تروم اليوم سوف يتركون أحياء لكي ميوتوا كمدا برؤية ازدهار 
اإلسالم وفشلهم وشقائهم، وليعلموا أم كانوا يف ضالل، أما لو قتلهم املسلمون 

هذه السورة من أوائل السور املكية، وهكذا فكأن اهللا تعاىل . ملا حتققت هذه النبوءة
أخرب فيها املسلمني يف أوائل اإلسالم أنكم ستلقون معارضة شديدة، ولكن ال قد 

تقتلوا من أعدائكم إال الذي يبدأ باهلجوم عليكم، ألننا سنكتب لإلسالم من الغلبة 
والعظمة ما جيعل كل حلظة من حياة األعداء أسوأ من املوت، فاتركوهم أحياء 

 . وحسرةوا وخيزوا وميوتوا كمدالكي يروا شوكة اإلسالم وخيبة أملهم، فيذل
 

ô‰s% yxn=øùr&  tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇∈∪ 
 :الكلمات شرح
وظِفر مبا طلَب: أفلح الرجلُ: أفلح فاز .زيد جنَح يف سعيه وأصاب يف : أفلح

 ).األقرب. (عمله
 أَمجع كلِّه العرب كالم يف ليس: " الفالح جناح يغبط به اآلخرون حيث ورد

 )   تاج العروس( ."اللِّسان أئمةُ قاله كما واآلخرة الدنيا خلريِي الفالِح لفظَِة نِم
 )األقرب. (صار زكيا: تزكَّى

أي لقد فاز مبطلبه من جتنب أهواء النفس وتسربلَ بالقداسة والطهارة، : التفسري
إن الذين يعيشون . ألن اهللا قُدوس فال حيظى بقربه إال الذي فيه القداسة والطهر

ة آمثة، ويلقون أحكام اهللا وراء ظهورهم، ويتبعون خطوات الشيطان وأهواء عيش
 .النفس، فيلقون اخلزي يف الدنيا ويف اآلخرة، ألن أصل كل جناح هو الطهارة
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t�x.sŒ uρ zΟó™$# ÏµÎn/ u‘ 4’©?|Ásù ∩⊇∉∪ 
بلسانه  ال يعين أن يردد املرء اسم اهللا �وذَكَر اسم ربِه�قوله تعاىل : التفسري
كما " اهللا اهللا"أو أن يقول .. احلمد هللا، أو سبحان اهللا، أو اهللا أكرب: فقط فيقول

يفعل اليوم بعض الذين هم مسلمون باالسم وجيهلون أمهية ذكر اهللا وطُرقَه؛ بل 
املراد من قوله تعاىل أن يتذكر اإلنسان ربه يف كل حني، ذلك ألن اهللا تعاىل قال 

، مما يؤكد أن الذكر ال يعين هنا ترديد �فَصلَّى � مث قال � ربِهوذَكَر اسم�أوالً 
لو . بعض الكلمات، بل املراد منه ذلك الذكر الذي بسببه يقوم املرء بأداء الصالة

كان املراد هنا ذكر اهللا باللسان فقط، فمثل هذا الذكر موجود يف الصالة، فما 
 مث قال �وذَكَر اسم ربِه�ىل قال كان هناك داع لذكره منفصال، ولكن اهللا تعا

 أن املراد من الذكر هنا ذلك الذي يساعد املرء على أداء  على، مما يدل�فَصلَّى�
مبعىن أن حب اهللا تعاىل يستويل على قلبه استيالء شديدا، فيقف أمامه قلقًا .. الصالة

ساجد ا على عتبة حبيبه يف ويشتغل بعبادته، فتشتعل شعلة حبه تعاىل يف قلبه، فيخر
إن ذكر اهللا يصبح غذاءه، وتتجدد ذكرياته يف قلبه مرة بعد . حالة من الوجد واهليام

إذن، . أخرى، فتدفعه لعبادته تعاىل، فيؤدي حق ما جيد يف نفسه من مشاعر جتاهه
فليس املراد من الذكر هنا ترديد بعض الكلمات باللسان فحسب، بل هو إشارة إىل 

 . العملية اليت تدل على حب املرء لربه مما يدفع إىل الصالة والعبادةتلك احلالة 
 

ö≅t/ tβρ ã�ÏO÷σè? nο4θuŠys ø9 $# $u‹÷Ρ‘‰9$# ∩⊇∠∪ äο t�ÅzFψ$# uρ ×�ö� yz #’s+ö/ r&uρ ∩⊇∇∪ 
 :الكلمات شرح

 )األقرب. (اختاره؛ فضله: آثَر الشيَء: تؤِثرونَ
وة أعداء اإلسالم أم ال يعارضون لقد بين اهللا تعاىل هنا سبب عدا: التفسري

املسلمني بدافع خري، ذلك أن املسلمني حيبون اهللا تعاىل ويعبدونه، أما هؤالء 
فيؤثرون احلياة اآلخرة على الدنيا، فيعادون املسلمني إذ يروم عائقا يف طريقهم، 
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. الدةوال يدرون جلهلهم أن احلياة الدنيا فانية، وأن حياة اآلخرة هي الباقية اخل
 .وحيث إم ال يؤمنون باآلخرة ويتهافتون على احلياة الدنيا، فيعارضون املسلمني

 
¨βÎ) #x‹≈ yδ ’Å∀s9 É#ßs÷Á9$# 4’n<ρ W{$# ∩⊇∪ É#çt à¾ tΛÏδ≡t�ö/ Î) 4y›θãΒ uρ 

∩⊄⊃∪ 
أي أن ما أخربناكم ليس أمرا مفترضا ومفترى، بل إن خربه موجود : التفسري

عليهما -ل تكشف لنا مطالعة صحف إبراهيم وموسى وبالفع. يف الصحف األوىل
 أن فيها أنباء عن نـزول القول الفصل وبعثة نيب عظيم يأيت بشريعة -السالم
فوجود هذه األنباء فيها لدليل على أن الدنيا كانت حباجة إىل نزول هذا . كاملة

بوءة، الكتاب رغم وجود الصحف األوىل، ولذلك أدىل األنبياء السابقون ذه الن
 ما الداعي أن خيربوا ببعثة نيب ونـزول كتاب بعدهم؟فوإال 

 قد نقلها القرآن نفسه � الواردة يف صحف إبراهيم �إن نبوءة بعثة النيب 
 ِمنهم يتلُو علَيِهم آياِتك ربنا وابعثْ ِفيِهم رسوالً�: وأخرب أنه دعا ربه قائال

و ابالِْكت مهلِّمعيوِكيمالْح ِزيزالْع تأَن كِإن كِّيِهمزيةَ ولو ).. ١٣٠:البقرة(�الِْحكْم
 هي القول الفصل ملا دعا ذا الدعاء، فدعاؤه يدل �كانت صحف إبراهيم 

 أن شريعته كانت ستنمحي وتنسخ، سواء كان عامالً بشريعة  علىداللة واضحة
، أم )٨٤:الصافات(�ِمن ِشيعِتِه لَِإبراِهيموِإنَّ � كما يثبت من قوله تعاىل �نوح 

فلو مل تكن شريعته . كانت له شريعة خاصة حتوي صحفه اليت فيها إهلاماته ووحيه
 لتنسخ وتمحى فلماذا دعا ذا الدعاء؟ 

 أيضا، إذ توجد يف كتابه التوراة حىت اليوم �وهذا هو احلال بالنسبة ملوسى 
يم لَهم نِبيا ِمن وسِط ِإخوِتِهم ِمثْلَك، وأَجعلُ كَالَِمي ِفي أُِق: "نبوءة صرحية كاآليت

ويكُونُ أَنَّ اِإلنسانَ الَِّذي الَ يسمع ِلكَالَِمي الَِّذي . فَِمِه، فَيكَلِّمهم ِبكُلِّ ما أُوِصيِه ِبِه
ها أُطَاِلبِمي أَنِبِه ِباس كَلَّمت١٩-١٨ :١٨التثنية  (."ي( 
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عري، شرق هلم ِمن سيناء، وأَجاء الرب من ِس: "كذلك ورد يف مكان آخر فيها
" شريعة هلم وعن ميينه نار،  مع عشرة آالف قُدوسيوأتى �فاران،وتألَأل من جبل 

 . )٣-١: ٣٣تثنية ال(
 عن جميء نيب حامل شريعة جديدة بعده، وأخرب أنه لن �وهكذا أنبأ موسى 

 .إسرائيل، بل من إخوام بين إمساعيليأيت من بين 
 أيضا ينبئ � ينبئ مبجيء نيب تشريعي بعده، وموسى � إذن، إن إبراهيم 

ببعثة نيب تشريعي بعده، مما يبني بوضوح أن الشرائع السابقة مل تكن القول الفصل، 
وتوجد يف التوراة نبوءات . كما ظل أنبياء كثريون ينبئون عنه واحدا بعد آخر

أخرى كهذه، وكلها تبني أن العامل كان يوعد بنـزول القول الفصل منذ عديدة 
 . مدة طويلة، فكان لزاما أن يتحقق هذا الوعد اإلهلي اآلن

 هذه ال تزال حىت اليوم كما هي يف التوراة، �كما قلت إن نبوءة موسى 
ط،  مل تذكَر يف التوراة بوضوح، وإمنا ذكرها القرآن فق�ولكن نبوءة إبراهيم 

غري أن الدليل على صدق دعوى القرآن هو أن القرآن قد ذكر هذه النبوءة 
اإلبراهيمية أمام أهل مكة وأعلن متحديا أن نبوءة نـزول القرآن موجودة يف 

 مرة صحف إبراهيم وموسى، فلم ينكرها أحد من الكافرين، ومل يقولوا وال
اهيم، مما يدل أن مئات إنك كاذب، إذ ال توجد هذه النبوءة يف صحف إبر: واحدة

 قد أنبأ ببعثة نيب تشريعي بعده، �اآلالف من الناس كانوا على علم بأن إبراهيم 
وهذا هو السبب وراء صمت الكافرين عند مساع إعالن القرآن هذا، وإال فكيف 
سكت هؤالء الذين اعترضوا على كل صغرية وكبرية عند هذا اإلعالن اهلام؟ لقد 

عتراضات عديدة للكافرين، ولكن مل يذكر فيه أن الكافرين سجل القرآن الكرمي ا

           
.  لفتحها بعشرة آالف قدوسي من صـحابته �علما أن فاران هي جبال مكة، اليت جاء النيب   �
:  منـها إىل  يف بعض الطبعات احلديثة خاصة العربيـة     اليت حتتها اخلط   الكلمات اآلن   لقد حرفوا و
 األرديـة    القدمية باللغتني  ، ولكنها ال تزال كما هي يف بعض الطبعات        "أتى ِمن ِربوات القُدس   و"

 )املترجم. (واإلجنليزية
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قالوا إن هذه النبوءة قد نسبت إىل إبراهيم خطأً وافتراًء؛ فإنه مل يدِل بأي نبوءة خترب 
فثبت أن هذه النبوءات كانت شائعة . عن نـزول القرآن أو بعثة نيب تشريعي بعده

ظهر اآلن حتما مبعوث حبسبها، بني العرب على نطاق واسع، وكانوا يأملون أن ي
بل قد ورد يف الروايات أن بعض العرب أخذوا يسمون أوالدهم باسم حممد، ألم 
كانوا يعلمون من نبوءات التوراة أن النيب القادم سيأيت باسم حممد، فلعل ابنهم هذا 

باختصار، كانت يف قلوب العرب آمال . يبعث نبيا موعودا ومصداقًا هلذه األنباء
 .حول ظهور النيب املوعود، وكانوا ينتظرون ظهوره طبقًا هلذه األنباء
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  آية مع البسملة سبع وعشرون وهي ،مكية

تفاق؛ فقد روي عن عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن الزبري الهذه السورة مكية با
فتح . (أا نزلت مبكة، وحيث إنه مل يرو خالف ذلك، فال شبهة يف كوا مكية

 ) البيان
ن السنة الرابعة ن زمن نزول هذه السورة قريب مإ" ويري" وقال القسيس 

للبعثة النبوية، إذ يتضح من مضموا أن اضطهاد الكفار للمسلمني بدأ يف ذلك 
تفسري . (وهذا ما يراه نولدكه األملاين أيضا. الوقت أو كان على وشك أن يبدأ

 ")ويري"
مما يعين أن هذه السورة قد نزلت يف بداية البعثة .  وهذا هو رأي الصحابة أيضا

وملا . ور أن يقال عنها قول آخر، فال حنتاج إىل رفض أي رأي حوهلاحبيث ال يتص
كان مضمون هذه السورة يومئ إىل أن العدو على وشك أن يبدأ بعدائه 

أي أنه مل يكشف عن عدائه هلم عمليا، ولكنه خيطط الضطهادهم، .. للمسلمني
وبيني بذلك وأن املسلمني كانوا يف حرية من أمرهم، فإن استدالل الكتاب األور

على أن هذه السورة من أوائل ما نزل ليس خبطأ، بل هو صحيح حسب الروايات 
 . اإلسالمية أيضا
 يقْرأُ ِفي الِْعيديِن وِفي �كَانَ رسولُ اللَِّه : قوله عن النعماِن بِن بِشٍري فقد روي

 وِإذَا : قَالَ.�تاك حِديثُ الْغاِشيِةهلْ أَ�  و�سبِح اسم ربك اَألعلَى�ـ الْجمعِة ِب
كتاب : مسلم(. اجتمع الِْعيد والْجمعةُ ِفي يوٍم واِحٍد يقْرأُ ِبِهما أَيضا ِفي الصالتيِن

كتاب : كتاب الصالة، أبو داود: مسند عبد اهللا بن مسعود، النسائي: اجلمعة، أمحد
 )الصالةكتاب إقامة : اجلمعة، ابن ماجه
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تؤكد أن هلاتني السورتني صلةً وثيقة حبياة املسلمني هذه السنة النبوية 
باإلسالم واضحة حيث أخربت أن القرآن هو " األعلى"إن صلة سورة . االجتماعية

كيف يبلغ اإلسالم أوج رقيه وغلبته، فقد بني اهللا تعاىل كما بينت القول الفصل، 
ن القرآن، وستقع تطورات غري عادية يف الدنيا فيها أن اإلسالم سيجد خداما حيفظو

تشري إىل ازدهار اإلسالم وانتشاره وكثرة أتباعه " األعلى"سورة . تؤدي إىل حفظه
أما سورة الغاشية فرغم أا تناولت موضوعا آخر إال أا أيضا . وغلبة املسلمني

منني سينجحون تنبئ أن الكافرين سيعادون اإلسالم ساعني للقضاء عليه، ولكن املؤ
وحيث إا نزلت يف أوائل اإلسالم ومل يِرد اهللا تعاىل إثارة الكفار . يف هذا النضال

من دون داع، فلم خيرب فيها بكلمات صرحية عن هذه احلرب والنضال، بل استخدم 
فكما أن العدو مل يكشف عداءه، كذلك مل يصرح اهللا . كلمات ال تثري حفيظتهم
ن املسلمني سيحاربون الكفار ويغلبوم، وإمنا اكتفى هنا تعاىل يف هذه السورة أ

بذكر النتيجة فقط وهي أن أعداء اإلسالم لن يضروه شيئا رغم بذهلم أقصى جهد، 
وسيصبح املسلمون غالبني يف اية املطاف، وذلك حىت ال تعترب مثل هذه الصراحة 

 . الم علنا بعداستفزازا للكفار الذين مل يكونوا قد شنوا اهلجوم على اإلس
إن مضمون هذه السورة أيضا يدور حول األعمال اجلماعية، حيث أنبأ اهللا 

 برقي األمة وليس برقي � ِلسعِيها راِضيةٌ�وجوه يومِئٍذ ناِعمةٌ �تعاىل فيها بقوله 
 عن �اِصبةٌ عاِملَةٌ ن�وجوه يومِئٍذ خاِشعةٌ � وحده، كما أنبأ بقوله تعاىل �النيب 

الواقع أن سوريت . مجاعة الكافرين أم سيبوءون بالفشل يف حرم ضد املسلمني
 والزمن األخري لإلسالم، ومن �األعلى والغاشية كلتيهما تتحدثان عن زمن النيب 

واجلمعة والعيدان .  يتلومها يف اجلمعة والعيدين دائما�أجل ذلك كان النيب 
 هلاتني السورتني يف هذه املناسبات إشارةٌ إىل أن �ته مناسبات مجاعية، ففي تالو

معارفهما ستنكشف كلما توجه املسلمون إىل اكتساب القوة اجلماعية وكلما أراد 
 .اهللا تعاىل إزالة ضعفهم

لقد بني اهللا تعاىل من قبل يف سورة األعلى أن املسلمني لن حيرزوا الرقي إال إذا 
كشف هلم معارف القرآن وعلومه، بتعبري آخر لن ظهر فيهم مأمور من اهللا تعاىل ي
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يتم رقيهم بوسائل مادية أبدا، وإمنا بإميام باملأمورين من اهللا تعاىل واهتدائهم 
، حيث بين اهللا تعاىل أن �سنقِْرئُك فَلَا تنسى�ديهم، كما دل عليه قوله تعاىل 

م الذين سيعودون بالقرآن املسلمني سيستردون جمدهم الغابر بواسطة خدام اإلسال
فالذين يريدون اليوم رقي املسلمني بوسائل سياسية عليهم أن . املنسي املهجور ثانية

 .يفكروا يف مضامني سورة األعلى
أما سورة الغاشية فقد بين فيها أن اإلسالم لن حيرز هذا الرقي يف الزمن األخري 

يا أي مأمور رباين يستقبله الناس ، أي لن يأيت إىل الدناملعارضة الشديدةإال حتت 
على بساط من الورود وهتافات احلفاوة والترحيب، بل عندما يأيت أي مأمور 

، وال بد له من املعارضة، ألن � عاِملَةٌ ناِصبةٌ� وجوه يومِئٍذ خاِشعةٌ�تكون هناك 
ه حني يظن غرينا من املسلمني أن. رقي أي مجاعة مساوية من دون معارضة حمالٌ

وجوه يومِئٍذ خاِشعةٌ � من السماء فلن يكون هناك � املسيح الناصري ينـزل
، بل سيقف الناس الستقباله بكل وقار واحترام، ويدخلون يف �عاِملَةٌ ناِصبةٌ �

ولكن سنة اهللا !  مع املالئكة ولن جيسر أحد على إنكارهينـزلخدامه، ألنه س
ن حيدث أبدا، بل ال بد لكل مجاعة ربانية من أن تواجه املستمرة تبني لنا أن هذا ل

 . املعارضة، مث بعدها يكتب هلا الغلبة واالزدهار
باختصار، يتضح من هاتني السورتني كلتيهما أن اإلسالم يزدهر دائما بعد 

 .فثبت من هنا أن بني السورتني صلة وثيقة من حيث املوضوع. املعارضة
صلة قريبة بني السورتني، وهي أن اهللا تعاىل " يطالبحر احمل" وقد ذكر صاحب 

قد أمر يف اُألوىل بإنذار الناس من النار واآلخرة، بينما تتحدث الثانية عن اجلنة 
ولكن الواقع أن الصلة احلقيقية بني السورتني هي ما ذكرته بأن اهللا تعاىل قد . والنار

 األعلى أنه لن يتردى ذكر فيهما مبدأين الزدهار اإلسالم، حيث بين يف سورة
املسلمون إال هلجرام القرآن الكرمي ونسيانه، وأم لن يزدهروا إال عن طريق 

أي سيبعث إليهم املأمورون الربانيون الذين .. شخص يعود بالقرآن من السماء
يذكّروم بالقرآن الذي اختذوه مهجورا، ومع ذلك لن يأتيهم أي مأمور بشريعة 

 الغاشية فبين اهللا تعاىل فيها أن ازدهار املسلمني، سواء يف الزمن وأما سورة. جديدة
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األول أو يف الزمن األخري، لن يتم إال على أيدي املأمورين الذين سيلقون معارضة 
 وجوه يومِئٍذ�شديدة، ولكنهم سينتصرون يف النهاية، كما هو بين من قوله تعاىل 

 لذا فعلى املسلمني أن يتذكروا دائما أم لن يزدهروا إال .�عاِملَةٌ ناِصبةٌ � خاِشعةٌ
باإلميان باملأمورين الربانيني ومبعارضة العامل كله هلم، ولن يأتيهم أحد يصدقه الناس 

 . ختالف القرآن متاما ال يلقى املعارضةبسهولة، ففكرة نزول مأمور من السماء
 

ijk  ∩⊇∪ 
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، ولكن على العموم هي حرف موضوع لطلب التصديق )قد(تأيت مبعىن : هل
، )إال(إال أن يأيت بعده .. أي لسؤال طُلب فيه التصديق).. مغين اللبيب(اإلجيايب 

قد : أو املعىن. أي قد أتى.. أأتى حديثُ الغاشية أم ال: فيفيد النفي، فاملراد من اآلية
 .أتى فعال

 )األقرب. (اخلرب: احلديث: حديث
 الغطاُء؛ القيامةُ ألا تغشى بأفزاعها: مؤنث الغاشي، والغاشية: الغاشية

وسميت القيامة بالغاشية ألن احملنة الشديدة تنسي املرء مهومه األخرى؛ ). األقرب(
وملا كانت القيامة حادثة كبرية شديدة تستويل على كل أفكار اإلنسان ومهومه 

 القرآن أن كل إنسان ينسى اآلخر حىت تنسى األم ولدها، فلذلك حىت ورد يف
 .سميت غاشية

وقد سميت بذلك ألن عذاا شديد ). األقرب(نار جهنم : ومن معاين الغاشية
حيث جيد اإلنسان مهربا من العذاب الدنيوي، وإذا عذّب من ناحية، نال . حميط

 له ابن، فإن ابنه الثاين موجود يلعب إذا مات: السكينة من ناحية أخرى؛ فمثال
أمامه، وإذا مات والد شخص، فإن أُمه موجودة، أو أقاربه اآلخرون موجودون، 
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 من ناحية رحبا آخرأو إذا تعرض خلسارة مال، جلب . هم السلوانفيجد عند
فثبت أنّ هناك مهربا لإلنسان من كل أنواع العذاب الدنيوي، حيث يعذَّب . أخرى
أما عذاب جهنم فيكون متكامال ال . حية، وينال الراحة من ناحية أخرىمن نا

 .سبيل للراحة إزاءه، ولذلك سمي غاشية
. أي نائبة تغشاه".. تأتيه غاشية من عذاب اهللا: "الداهية ومنه:  والغاشية

ار  يأتونك؛ اخلدم يغشونك؛ والزوقميص القلب؛ داء يف اجلوف؛ السؤالُ: والغاشية
 )األقرب. (قاء ينتابونكواألصد

يتضح من القرآن الكرمي أن ِمن عذاب اهللا عذابا خاصا يستحق أن : التفسري
املسيح  أيضا يف زمن ينـزل وس�، وقد نزل يف زمن الرسول "الغاشية"يطلق عليه 

مِبٍني فَارتِقب يوم تأِْتي السماُء ِبدخاٍن � قال اهللا تعاىل.  حبسب األنباء�املوعود 
�أَِليم ذَابذَا عه اسى النشغ١٢-١١:انالدخ( � ي ..( وملا آذى أهل مكة النيب
اللَّهم أَِعني علَيِهم : " إيذاء شديدا دعا عليهم حبسب هذه النبوءة القرآنية قائال�

فوسِع يبٍع كَسبإيذاء  أي رب، قد آذاين هؤالء)..كتاب التفسري: البخاري" (.ِبس 
 �شديدا، فأِعني عليهم بسبع سنوات من القحط وااعة كما أعنت يوسف 

فحلّ قحط شديد وانقطع املطر وهلك الناس، حىت جاء أبو سفيان إىل . بسبع شداد
 قومك   قد هلك: وقال�النيب ا فادعاهللا أن يكشف عنهمجوع. �  

ه ليكشف عنهم  ليدعو هلم رب�فكما بعث فرعونُ سفراءه إىل موسى 
 ليدعو هلم حىت يكشف اهللا �العذاب، كذلك أرسل أهل مكة سفريهم إىل النيب 

 .  ورفع اهللا هذا العذاب�فدعا النيب . عنهم القحط
 . عذاب دخاٍن ذُكر يف سورة الدخان�الغاشية�إذن، فمن معاين 

           
قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيِه �: وقَالَ �ِإنَّ اللَّه بعثَ محمدا :  قَالَ عبد اللَِّه:عن مسروٍق قَالَ: ورد يف احلديث  

كَلِِّفنيتالْم ا ِمنا أَنمٍر وأَج ولَ اللَّ. �ِمنسِه فَقَالَ �ِه فَِإنَّ رلَيا عوصعتا اسشيأَى قُرا ري :لَمأَِعن ماللَّه 
فوسِع يبٍع كَسبِبس ِهملَيع.لُودالْجو ى أَكَلُوا الِْعظَامتٍء حيكُلَّ ش تصى حتةُ حنالس مهذَتفَقَالَ . فَأَخ 

مهدلُو:أَحى أَكَلُوا الْجتاِن حخئَِة الديِض كَهاَألر ِمن جرخلَ يعجةَ وتيالْمو انَ فَقَالَ.دفْيو سأَب اهفَأَت : أَي 
 )املترجم ()كتاب التفسري: البخاري( . فَادع اللَّه أَنْ يكِْشف عنهم فَدعا،محمد ِإنَّ قَومك قَد هلَكُوا
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 أيضا، �املسيح املوعود  وهناك نبوءة عن نزول عذاب دخان مبني يف زمن 
يوم تأيت السماء بدخان مبني، وترى األرض : "د جاء يف الوحي النازل عليهفق

 ) ٥٠٤التذكرة ص ." (يومئذ خامدة مصفرة
 هناك نبأ �املسيح املوعود باإلضافة إىل أنواع العذاب املشار إليها يف إهلامات 

عن عذاِب قحط أيضا، حيث أخربه اهللا تعاىل أنه سيأيت على الناس سنوات من 
 نتيجة احلروب �وقد وقع القحط يف عصره .  الشديد واملصائب العظمىالضيق

عالوةً على أنواع القحط وااعة اليت وقعت يف زمنه، وقد بلغ من الشدة حبيث مل 
إذا استمر القحط سنة واحدة نشر دمارا كبريا . يوجد له نظري يف األزمنة اخلالية

 شعوب كثرية عن ملء بطوا عادةً، أما هذا القحط فكان شديدا حىت عجزت
كنت .  فأدى إىل نقص شديد يف الغالل١٩٤٢ لقد بدأ يف أوائل .لست سنوات

عندها يف السند، فبلغين من قاديان أن الناس ال جيدون القمح، وإذا وجدوه كان 
، "كمونال"لقد رأيت ذلك القمح فوجدته كحبوب . رديئا وخبزه أسود اللون

 وال يصلح خبزه للحيوانات، ومع هذا كان يأكله ولونه كلون السكر األسود،
لقد ساءت احلال يف البنغال جدا لدرجة أن بعض الناس أكلوا . الناس مضطرين

عظام املوتى كما أخربتين بنت يتيمة قام أحد األمحديني بتربيتها حيث قالت إا قد 
 النساء ومن الثابت أن بعض. نسيت معظم األحداث، لكنها تتذكر هذا األمر جيدا

لقد مات فيه مليون شخص جوعا يف ! يا له من قحط مدمر! هناك أكلن أطفاهلن
بضعة أشهر حبسب التقديرات احلكومية، وأما حبسب تقديرات الناس فقد فتك 

نوات السوهذا العدد اهلائل مل يقتل خالل . مبليونني من البشر يف البنغال وحدها
صر توجد قطارات وسيارات وباصات، مث  يف هذا الع.لحرب العاملية هذهالست ل

وكلها تسهل نقل املواد الغذائية من مكان آلخر، ومع توافر وسائل .. هناك أار
النقل هذه فقد مات مليونان من الناس يف البنغال وحدها يف سنة واحدة جوعا 

فقد ولو وقع هذا القحط يف قطر ال ميكن نقل املواد الغذائية إليه . نتيجة هذا القحط
هناك آالف الناس الذين هاجروا من . ال يبقى على قيد احلياة من سكانه أحد

وقد قال . البنغال إىل مناطق البنجاب وسرحد، خوفًا من عدم انقطاع القحط
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ملاذا أعود : بعضهم إنه مل يبق من عائلته على قيد احلياة أحد، فهاجر ذعرا وتساءل
 ! إىل تلك املنطقة املنكوبة ثانية؟

هناك أحداث مرعبة كثرية، فقد جيء بطفل مضطرب جوعا، فقُدم له احلليب، 
ومبجرد أن نزل احلليب من حلقه هلك؛ ذلك أن الفاقة الطويلة تسمم املعدة، وإذا 

 .دخلها الغذاء من حليب أو غريه هلك اإلنسان
صيبة اليت امسها هل علمتم أن امل:  يعين�هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيِة�فقوله تعاىل 

تفيد التصديق اإلجيايب عادة، وعليه ) هل( قادمة؟ لقد ذكرت من قبل أن ،الغاشية
قد أتاك حديثها، ولكن إذا دخلت :  يعين�هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيِة�فقوله تعاىل 

قد أتاك حديث الغاشية، : ، وعليه فاملراد من اآلية)قد(على فعل فهي مبعىن ) هل(
أن املعارضة ستشتد اآلن، لذلك قد بدأت األخبار اإلهلية تصلك من اهللا عن مبعىن 

لقد أرسلنا إليك حديث الغاشية، أي أن العدو سيزداد : أو املعىن. عذاب الكافرين
 . شرا، ولذلك خنربك بعذابه

ومن معاين الغاشية من يزوره الناس بكثرة، وعليه فاملراد من حديث الغاشية 
وكأن اهللا تعاىل قد ترك .  ستأتيك الوفود من كل طرف وصوبأي.. الفتوحات

 وأخربه عن أحداث الفترة األخرية �احلديث عن الفترة املتوسطة من عهد الرسول 
ويف هذه احلالة يكون حديث الغاشية إشارةً إىل . من عهده اليت تظهر فيها النتائج

 الكافرين، وستخرج عام الوفود، حيث أخرب اهللا تعاىل أنه ستقع حرب بينك وبني
منها منتصرا وستأتيك الوفود من كل مكان، وحيترق العدو برؤيتهم كمدا، وينال 

 .ا هائالتقدماملؤمن 
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. ذو جاه: سيد القوم؛ ويقال رجلٌ وجه: مجع وجه، ومن معانيه: وجوه
 .واملراد من الوجه هنا سادة القوم وأعيام). باألقر(
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. انكسر: وخشع بصره. غضه: وخشع ببصره. ذَلَّ وتطَأْمن: خشع له: خاشعة
 )األقرب. ( سكنت وذلّت وخضعت: أي�وخشعِت الْأَصوات ِللرحمِن�

ا ثابتا كنصِب الرمح وضعه وضع: ونصب فالنٌ الشيَء. أتعبه: نصبه اهلم: ناصبة
ه، ضدفَعأي أن هذه الكلمة من األضداد، فتعين الوضع . (والبناء واحلجر، ور

ونصب . رفَعه، أو هو أن يسري طولَ يومه سريا لينا: ونصب السير). والرفع أيضا
ه رفَعه وأقام: ونصب العلَم). أي حاربه(وضعها : ونصب له احلرب. عاداه: فالنل

والّه : ونصب السلطانُ فالنا. غرسها يف األرض: ونصب الشجرة. مستقِبال به
أشرت عليه برأي ال يعِدل : ونصبت له رأيا. أظهره له: ونصب الشر بفالن. منصبا

 ). األقرب. (عنه
املصاعب والشدائد مبا فيها احلروب اليت سيوقدها ) الغاشية(ملا كان من معاين 

 يعين أن أعداء اإلسالم سيتآمرون عليكم اآلن، �عاِملَةٌ ناِصبةٌ�عاىل الكفار، فقوله ت
 . ويكشفون عن أحقادهم وضغائنهم اليت خيفوا يف صدورهم حىت اليوم

لقد بينت من قبل أن سورة الغاشية نزلت يف حوايل السنة الرابعة من : التفسري
يف البداية .  بشكل منظَّم� البعثة النبوية، وهي اليت بدأ فيها كفار مكة إيذاءه

لقد أصيب املسكني :  ينفثون غضبهم قائلني�عندما كانوا يسمعون دعوى النيب 
 ولكن حني آمن به عدد من القوم ال سيما شباب األسر - والعياذ باهللا-باجلنون 

اشتد الكفار يف معارضة .. العريقة وأصحاب النفوذ، مثل عثمان وطلحة والزبري
إسالم العبيد، وإميان الشباب من : راء هياجهم ضد اإلسالم أمرانكان و. اإلسالم
 �فلما آمن هؤالء الفتيان بدأ الناس يقولون للذين كانوا يتهمون النيب . الرؤساء
لقد انتزع هذا الفتيانَ من بيوتكم وأنتم فرحون باامه باجلنون وبأنه ال : باجلنون

إن : بيد وأخذوا يعيبون آهلتهم قائلنيوعندما أسلم الع!! يقدر على أن يضركم شيئًا
عبادة األصنام عمل سخيف، فإا ال تنفع وال تضر، استشاط الكافرون غضبا 

هذه األحداث أخذت تقع يف !! وقالوا كيف يعيب هؤالء آهلتنا، وهم عبيد لنا
لقد بلغ : ملا رأوا رقي اإلسالم أخذوا يقولون على املأل. السنة الثالثة من البعثة
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 .سيل الزىب ولن نطيق أكثر من ذلك، وبدءوا ينفثون حقدهم وشرهم علناال
نبأ سلفًا عن وكان اهللا تعاىل أ). �ذكر اخلرب عما كان من أمر النيب : الطربي(

ألن من .. � عاِملَةٌ ناِصبةٌ�وجوه يومِئٍذ خاِشعةٌ �تصرف الكافرين هذا يف قوله 
 أنه قد قرب الوقت املسلمني �ألمري والقائد، فأخرب معاين الناصبة قوم ينصبون ا

الذي سوف يعين أهل مكة أمراًء وأسيادا ملعارضة حممد، وسيبذلون جهدهم ملنع 
وطبقًا هلذه النبوءة القرآنية نصب املعارضون رايات املعارضة ونزلوا . انتشار اإلسالم

 . يف الساحة
 كلمات تفصل معاملها ومصريها كما اختار اهللا تعاىل لإلخبار عن املعارضة

 إىل �عاِملَةٌ�، حيث أشار بقوله �عاِملَةٌ ناِصبةٌ�حيث قال تعاىل .. النهائي
 من قبلهم؛ فأخرب تعاىل أن اجلماعية إىل املعارضة �ناِصبةٌ�املعارضة الفردية، وبقوله 

،  مجاعيا بل ستأخذ معارضتهم طابعاأهل مكة لن يكتفوا اآلن باملعارضة الفردية،
 . وسوف يعينون بعضهم أمراء لتنظيم حركة مضايقة املسلمني وحماربتهم

اجلماعةُ املرهقة، وهكذا أشار اهللا تعاىل إىل مصري ) الناِصبة(ومن معاين 
 مبينا أن أهل مكة لن يدخروا وسعا يف هذا السبيل، ولكن لن �معارضتهم للنيب 

 .واألرقة ستؤدي م إىل التعب واإلرهاق تسرهم النتيجة؛ ألن جهودهم املستميت
 

4’n?óÁs? # �‘$tΡ Zπu‹ÏΒ%tn ∩∈∪ 
 :شرح الكلمات

 )األقرب. (اشتد حرمها: ِمحيت الشمس وِمحيت النار: حامية
يعين أن هذه اجلماعات املخالفة ستدخل نارا  �تصلَى نارا حاِميةً� فقوله تعاىل 

يدة احلرارة، بل بعضها شديدة احلر شديدة اللظى؛ ذلك أن ليس كل نار شد
وبعضها قليلة احلرارة، حىت إن بعض الناس يدخلوا بأقدام ملطّخة بالوحل وميرون 
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ولكن اهللا تعاىل خيرب هنا أن النار اليت سيدخلها . عليها من دون أن يشعروا حبرها
معارضو اإلسالم تكون حامية شديدة احلر . 

الفردية أو اجلماعية ستؤدي إىل دمار املعارضني أي أن هذه املعارضة : التفسري
فلن ينعموا باألمن والراحة ولن جينوا ا عزا ولن يفلحوا فيما يريدون، بل يدخلون 
نارا مضطرمة شديدة احلرارة، مبعىن أن املسلمني ينتصرون ويزدهرون، وأن 

 . معارضيهم سيبوءون بالفشل يف مساعيهم وحيترقون كمدا
 

4’s+ó¡ è@ ô ÏΒ A÷tã 7πu‹ÏΡ# u ∩∉∪ 
 : شرح الكلمات

 ) األقرب واملنجد. (ينبوع املاء، والسحاب: هلا معان كثرية منها: عني
. انتهى حره: وأَنى احلميم. دنا وقرب وحضر: أَىن يأين أنيا وِإنى وأَناًء: آنية

 )األقرب(
زيل العطش إال يشرب اإلنسان املاء إزالةً لعطشه وشفاًء لغليله، وال ي: التفسري

واملاء .. اجدساخنا املاء البارد، ولكن اهللا تعاىل خيرب هنا أم سيسقون ماء 
ال يشربه اإلنسان إال يف حالتني؛ يف حالة املرض للعالج، أو يف حالة  ا جدالساخن

ال شك أن الناس يشربون املاء الساخن على شكل شاي، -عدم تيسر املاء البارد 
 به العطش أيضا، ولكن الشاي غذاء طفئونيف هذه األيام، ويحيث صار له رواج 

 فالواقع أن قول اهللا تعاىل هذا إشارة إىل أم -يف احلقيقة وال ينوب عن املاء
سيحرمون من كل راحة، أو أم سيلقون يف اختبارات ليعالَجوا من أمراضهم 

االنتعاش والطراوة؛ أي أم لن ينعموا ب.. الروحانية، ويسقون ماء شديد السخونة
نوع ينِعش : إذ هذا هو اهلدف من شرب املاء؛ ذلك أن األشياء يف الدنيا نوعان

ويطري، ونوع يسِمن وينمي، واملاء حيقق أحد هذين اهلدفني، حيث جيلب الطراوة 
واالنتعاش، والغذاء حيقق اهلدف اآلخر حيث يسد اجلوع ويسمن اجلسم؛ واهللا 
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 الكافرين سيظلون حمرومني من االثنني، فلن جيدوا طراوة وال تعاىل خيرب هنا أن
 . انتعاشا، ولن تسمن أجسامهم، أي أن قلوم ستذبل كما تذبل أجسامهم أيضا

ال شك أن الكافرين سيشربون من عني املاء املغلي يف اآلخرة، ولكن شرم من 
ي تعرضهم للمصاعب العني اآلنية يف الدنيا إشارة إىل احتراق قلوم بالنار، أ

ومثال شرم من العني اآلنية يف الدنيا إسالم أوالدهم، . والشدائد اليت حترق قلوم
ال شك أن قلوم كانت حتترق حزنا . ودخوهلم يف الدين الذي أراد آباؤهم حموه

اهلموم . وأسى عندما يرون أوالدهم يدخلون يف اإلسالم، إذ يرون عكس ما أرادوا
 إين أجترع اهلم، ولذلك : ما معناه أيضا يقالاألردية باملشروب يف العربية، ويف تشبه

أي سيصابون بصدمة كبرية حني يرون .. قال اهللا تعاىل هنا أم يجرعون ماًء مغليا
وقد بني اهللا تعاىل هذا الواقع بكلمات . أوالدهم وعبيدهم يدخلون يف اإلسالم

أي ).. ٤٢:الرعد(�روا أَنا نأِْتي اَألرض ننقُصها ِمن أَطْراِفهاأَولَم ي� أخرى إذ قال
أال يرى هؤالء العميان الذين يظنون أم سينتصرون على حممد وميحون دينه 

أننا نضيق عليهم األرض من أطرافها؛ حيث يدخل يف اإلسالم .. ويهزمون أتباعه
هم إال الشيوخ العجزة الذين يفنون يف بضع عبيدهم، ويعتنقه فتيام، ولن يبقى بعد

احلق أن هؤالء هم مصدر قوة األمم، إذ العبيد . سنني، فتدخل أجياهلم يف اإلسالم
فلم يبق إال اجلذع واألبناء مبثابة األصل، وإذا قُِطعت األيدي واألصل مبثابة األيدي، 

  .الذي يصبح بال حول وال قوة
 ازدهار اإلسالم ويقول سيجرع الكافرون من باختصار، ينبئ اهللا تعاىل هنا عن

وبالفعل نرى أنه لو احنرف أوالد امرئ . عني آنية ويسمعون أخبارا تشوي أكبادهم
ال حرج عقليا من . عن دينه الذي يؤمن به بصدق القلب ألصابته صدمة شديدة

به  كفر �ترك األوالد دين آبائهم، إذ ال إكراه يف الدين، فما دام ابن نوح 
ك إذا احنرف أوالد ومع ذل. وخالفه، فيمكن ألوالد اآلخرين أن يتركوا دين آبائهم

.  صاروا له جرعة مريرة جدا ال يستطيع حتملها-وهم معقد آماله- املرء عن دينه
 من أجل وضع شروط �كان سهيل بن عمرو ميثّل الكافرين يف التفاوض مع النيب 

يا :  يف قيوده، فقاليرسفإذ جاء ابنه أبو جندل صلح احلديبية، وبينما هو يف ذلك 
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كان أبوه يصب جام غضبه عليه يف البيت ضربا، . رسول اهللا، لقد آمنت بك
: �يف قيده، ويقول للرسول يرسف وميكنك تصور حالته حني جاءه هذا االبن 

در أرى أنه مل يق). علي يكتب شروط الصلح: سرية ابن هشام(لقد آمنت بك 
فترى كم كانت مريرة تلك اجلرعة . على الوقوف، ومتىن لو تنشق األرض وتبتلعه

 ! اليت جترعها عند براءة ابنه من دينه علنا يف ذلك املوطن احلرج
وقد حكيت لكم مرارا قصة أيب جهل أنه ملا ضربه صبيان أنصاريان بسيوفهما 

أين قُتلت بيد صبيني ليس عندي أسف غري : يف غزوة بدر قال يف آخر حلظاته
 )كتاب املغازي: البخاري. (أنصاريني

باختصار، لقد بين اهللا تعاىل هنا أن الكفار سيمرون بأحوال صعبة حبيث 
 .يتجرعون جرعا مرة جدا

لقد قلت يف البداية أن هذه السورة تتحدث عن فترتي اإلسالم؛ عن صدر 
 عن �ِنيٍةتسقَى ِمن عيٍن آ� قوله تعاىل والنبأ املذكور يف. اإلسالم، وعن هذا العصر

كان املولوي حممد حسني . الكفار قد حتقق يف هذا العصر أيضا بكل جالء
 كل عمره يف ، وقد أنفد�البطالوي من أشد املعارضني للمسيح املوعود 

. أنا الذي رفعت املريزا، وأنا الذي سأسقطه: معارضته، وقال مرة بكل زهو
إمنا أصبح ! ؟�وأنى له أن يسقط حضرته ). ٣،٤ ص ١٣، جملد إشاعة السنة(

بنفسه ذليال مهانا حىت هرب اثنان من أوالده إيلّ يف قاديان، وقاال إما ال يريدان 
البقاء عند أبيهما ألنه عدمي الغرية، فهو ال يطعمهما بل يضغط عليهما ليدخال يف 

فأجريت هلما مرتبا . مهينةدار اليتامى، كما يضرما ويسخرمها يف أعمال 
: وعندما عِلم البطالوي بذلك أرسل إيلّ قائال. وعلّمتهما يف مدرستنا يف قاديان

كيف : فقلت له. أرجوك أن تطردمها من قاديان، ألن يف ذلك إهانة كبرية يل
مث دخل االثنان يف مجاعتنا، ويف األخري . أطردمها وقد جاءا يطلبان املساعدة مين

ما البطالوي ورجع ما، ومع ذلك مل حيسن معاملتهما، فمات أحدمها، ضغط عليه
، ويقول "ميسوري"وارتد اآلخر وتنصر، وهو ال يزال حيا ميارس التجارة يف والية 

 .إنه مسلم أمحدي يف قلبه، ولكنه غير الدين يف الظاهر من أجل الرزق
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كان يزعم أنه هو . ا البطالوي فانظر كم كانت مرةً هذه اجلرعة اليت تجرعه
الذي رفع مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية، وأنه هو الذي سيسِقطه، ولكن ما 
حدث هو أن اثنني من أبنائه قد أتيانا يطلبان املساعدة ويشتكيان أنه يضرما وال 
يطعمهما ويضعط عليهما ليدخال يف دار لليتامى ألنه ال ميلك شيئا، فساعدنامها 

 . منامها يف مدرستناوعلّ
 معارضينا، وصادف أن كباروذات مرة رفعت يف احملكمة قضية ضد ابن أحد 

كان القاضي أمحديا، فجاءين مرة وذكر خالل احلديث أن قضية ابن فالن من 
 يف حمكميت، وهو يبعث إيل أناسا مرموقني يشفعون عندي  مرفوعةٌاملعارضني األلداِء

إذا كنت تستطيع إطالق سراح ابنه :  أفعل؟ قلت لهبإطالق سراح ابنه، فماذا
 أنّ قاضيا أمحديا قد أمر بإطالق  يفحبسب القانون فال بد من ذلك، ألنه سيتفكر

فإذا . وهكذا متن عليه منةً عظيمة خيجل بسببها. سراح ابنه رغم معارضته لألمحدية
 . استطعت إطالق سراحه مبوجب القانون فافعلْ حتما

الذي كان -" وبال"ينما ذهبت للحج فإن أحد أخوايل من سكّان كذلك ح
 أحدثَ يف مكة ضجة كبرية ضدنا بالتواطؤ مع شخص -ابن أخِت جدي ألمي

فقالوا . آخر امسه خالد الذي كان من بلدته وكان حفيدا لنواب مجال الدين خان
ي إبراهيم السيالكويت للناس يف مكة إن هؤالء ينشرون الكفر هنا، وطلبوا من املولو

وكان .  أن يناظرنا-وجاء أيضا للحج " شيخ أهل احلديث" وكان يسمى -
غرضهم من هذه املناظرة أن يشيع خربنا على نطاق واسع، حىت يقتل الناس هذه 

كما أبلغوا احلكومة لتتخذ إجراءات فورية . احلفنة من األمحديني خالل املناظرة
وذات يوم . ومل نكن نعرف عن مؤامرم شيئا. فتنةضدنا حىت ال تتفاقم هذه ال

ذهبت لتبليغ الشيخ عبد الستار الكبيت وهو أحد العلماء العرب ومعلِّم أوالِد شريف 
كان وهايب العقيدة ولكنه كان يتظاهر أنه حنبلي، وقد .. مكة، وكان إنسانا نبيال

حلديث الوهابيني الناس هنا يكرهون أهل ا: أخربين ذات يوم عن سبب ذلك وقال
وكان يعلّم أوالد شريف مكة جمانا ابتغاء مناصرته له، . جدا، فال أُظِهر هلم مذهيب

وقمت بدعوته إىل . فلم يكن أحد جيرؤ على إيذائه بسبب مكانته عند شريف مكة
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كان مولعا بالكتب، فذكرت له أثناء احلديث اسم كتاب . األمحدية وقتا طويال
.  أمرين قبل خروجي للحج بالبحث عنه يف البالد العربية�ول كان اخلليفة األ
وملا . ليس يف حوزيت هذا الكتاب، ولكنه موجود يف مكتبة حبلب: فقال يل الشيخ

لقد قمت بتبليغي وكالمك معقول، ولكن خذْ حذرك ألن : فرغت من تبليغه قال
ومة يف السجن الناس يف هياج شديد، وأخاف أن يهامجوك ويقتلوك أو تلقيك احلك

أال تعلم أن البعض أشاع إعالنا ضدكم : فاستغربت من قوله، فقال. إذا بلَّغت أحدا
هذا : قلت. ومن نشر هذا اإلعالن؟ فقال فالن من املشايخ: فهاج الناس؟ قلت

أحد الرؤساء من وبال امسه خالد؛ وقد قاال يف اإلعالن أن : خايل، ومن غريه؟ قال
ذا كانوا على يقني بصدق دعواهم فليناظروا الشيخ إبراهيم هؤالء األمحديني إ

 . السيالكويت
كان خايل هذا يظن أنه ليس هناك حكومة رمسية يف مكة، فلو متكّن من عقد 

 !يقتلون هذه احلفنة من األمحديني وتنتهي هذه املعضلةساملناظرة فإن الناس 
 إبراهيم السيالكويت أن ال  مث أخربين الشيخ عبد الستار الكبيت أنه نصح املولوي

يتحمس فريتكب خطأ اخلوض يف املناظرة، ألن الناس ال يعارضون األمحديني هنا 
كما يعارضون الوهابيني، وال ندري أيثور الناس ضد األمحديني أم ال، ولكن 

فظين أن الشيخ السيالكويت لن . املؤكد أم سيثورون ضدك ألنك من الوهابيني
  من الناس، أما أنت فأنصحك بعدم تبليغ أحد باألمحدية كيالخيوض املناظرة خوفًا

من ختاف علي ِمنه أكثر؟ فذكر اسم : فقلت للشيخ الكبيت. يلحقك ضرر من أحد
لقد بلّغته باألمحدية منذ حوايل ساعة وقد جئت : فقلت. شيخ وقال ال تبلّغه أبدا

فقال يف حرية. من عنده للتو :ا يف حالة من كان : فماذا حصل؟ قلتيقول يل مرار
 .لو كان عندي سيف لقطعت عنقك: الغضب

 باختصار، ظلّ خايل وذلك الرئيس البهوبايل يثريان الناس ضدنا ومل حيصل 
ولكن ما إن انتهى احلج حىت تفشى مرض اهليضة الشديدة يف مكة، حىت . شيء

فخاف جدي . أخذ الناس يلقون موتاهم يف الشوارع، إذ مل جيدوا فرصة لدفنهم
. فبدأنا نعد عدتنا للعودة. جيب أن نرجع من هنا بسرعة: الذي كان يرافقين وقال
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وذهب جدي للقاء أُخته وابنها يف بيتهم، وكنت معه، فلما وصلنا هناك رأينا 
من هذا؟ فذكروا اسم خايل : جنازة وأُناسا يعدون العدة لدفن امليت، فسأل جدي

كان راجعا من ِمىن حني هامجته اهليضة، فمات : نا، وقالواالذي كان يثري الناس ضد
 . قليلب هابعد

مث وصلنا إىل جدة، وكان أحد أقاربنا من جهة أُمي يعمل مسؤوال يف القنصلية 
 علما أن خايل الذي كان من وبال ومات باهليضة كان من -اإلجنليزية هنالك 

رب جديت ألمي، فالغريب أن أقارب جدي ألمي، أما هذا املسؤول فكان من أقا
مجيع أقاريب من جهة جدي ألمي كانوا معارضني لألمحدية على العموم، أما أقاربنا 
من جهة جديت ألمي فكانوا متعاطفني على العموم، وإن مل يعد األمر اآلن كما 

 كانت -كان يف املاضي، ورمبا كان هذا املسؤول ابن خالة جديت، فكان حيبنا كثريا
. لة والناس يريدون العودة بسرعة، فكان احلصول على التذاكر صعبا جداالسفن قلي

أن يدبر لنا التذاكر لنرجع يف أول  -املسؤول يف القنصلية  -فقلنا لقريبنا هذا 
فذهب يب إىل مكتب شركة السفن وطلب مين اجللوس هناك، وذهب ليدبر . سفينة

تفع جدا حبيث ال تكاد تصله فجلست يف هذا املكتب قريبا من شباك مر. التذاكر
وبينما أنا يف هذه احلالة إذ اقترب من النافذة شاب حنيف طويل أبيض اللون، . اليد

: ماذا تعين؟ قال: ملاذا أنت جالس هنا؟ قلت: فظن أنين أعمل يف الشركة وقال
ذه الشركة؟ قلت: قال. ال: أعين، أتعمل يف هذه الشركة؟ قلت هل لك صلة :

قد طلب مين أحد أقاريب اجللوس هنا : ماذا أنت جالس يف مكتبها؟ قلتفل: قال. ال
تضم قافلتنا حوايل ثالثني رجال وامرأة وحنن نواجه مصيبة : قال. ريثما يدبر التذاكر

كبرية، وحنن أشد قلقًا على النساء، ألن أصبحن كاانني خوفًا من وباء اهليضة؛ 
رج النساء من هنا على األقل، أما الرجال  تذكرة، فيمكن أن خن١١فلو دبرت لنا 

لو دبرت : وكيف تذهب النساء وحدهن؟ قال: قلت. فنرى ماذا يفعل القدر م
 تذاكر أخرى، فيمكن أن نبعث معهن بعض الرجال، ونكون لك من ٤لنا 

فذهب . ليس يل أي عالقة بشراء التذاكر، ومع ذلك سأحاول: قلت. الشاكرين
: يب بتذاكرنا قلت لهـوعندما رجع قري.  كيسا مليئا بالنقودورجع بسرعة، وناولين
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وكان خايل يف . خايل، إن هؤالء يف حالة تستحق الرمحة، فدبر هلم التذاكر أيضا
لست وكيل الشركة حىت أحبث عن التذاكر : تلك اللحظة غاضبا من شيء، فقال

وإذا كنت ال تريد أن . األمر يتعلق بالرمحة م، فأرجوك أن حتاول: قلت. هلم
فخرج من عندي متربما متمتما، . تعمل من أجلهم، فأرجوك أن تعملْ من أجلي

 تذكرة ١٧وظننت أنه لن يستطيع أن يفعل هلم شيئا، ولكنه عاد بعد قليل حبوايل 
فوضعت التذاكر والنقود الباقية يف يد ذلك الرجل الذي كان . ووضعها يف يدي
 ذهبت -على ما أذكر- ويف اليوم التايل. فأخذها وذهبفذة، واقفًا جبانب النا

. لركوب السفينة، وكنت قد تأخرت قليال وكانت السفينة على وشك اإلحبار
لقد تأخرت جدا، إن : فلِقيين ذلك الشاب النحيف اهلزيل على باب السفينة وقال

ىل السفينة على وشك التحرك، مث حثَّ العمالَ على مساعديت وأوصل أمتعيت إ
قد أحسنت إلينا كثريا إذ دبرت لنا التذاكر، : مث قال يل بكل امتنان. داخل السفينة

امسي خالد، : فسألته عن امسه، فقال. وإال كان من احملال أن نركب هذه السفينة
فعلمت أنه هو الشخص الذي أراد قتلي . وأنا حفيد النواب مجال الدين خان

نك تصور مدى ندمه حني عِلم من أنا، وكيف وميك. بدفعي إىل املناظرة يف مكة
إنه مل يعارضين بعد ذلك أثناء سفرنا يف السفينة، بل ظل . عاملته وكيف هو عاملين

بل لقد أخربين . يبدي يل الشكر ويصر علي مرارا بتناول الطعام وشرب الشاي معه
 . بعض أفراد مجاعتنا يف وبال أنه صار على صلة بإخواننا هناك

ىل مثل هذه املواقف قد أشار اهللا تعاىل يف هذه اآليات، فقال سترون مواطن إ
فيمكنك أن تتصور مرارة اجلرعة اليت .  جداماًء محيماكثرية يتجرع فيها الكافرون 

 أن يدعو هلم النتهاء القحط الذي �جترعها الكفار حني طلبوا من الرسول 
أَخِبروين ما أنا فاعل بكم؟ : ل هلم مكة فاحتا وقا�ضرم، أو حني دخل النيب 

: ذكر فتح مكة، سرية ابن هشام: السرية احللبية(. افعلْ بنا ما فعل يوسف بإخوته: فقالوا
ال بد أن ألسنتهم عندها قد جفّت والتصقت بسقف . )دخول رسولُ اهللا احلرم

 . حلوقهم من شدة الذلة واإلهانة واعترافًا بغلبة اإلسالم
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 :الكلمات شرح

. نبات رطْبه يسمى ِشربقًا، وياِبسه ضريعا، ال تقربه دابةٌ ِلخبثه: الضريع
. يبس كل شجر: والضريع أيضا. نبات مننت يرمي به البحر: والضريع أيضا
 )األقرب. (ملاء اَألِجِن له عروق ال تصل إىل األرضنبات يف ا: والضريع أيضا

املراد من اآلية أم لن يعطَوا أي طعام، ألن الضريع : يقول الزخمشري: التفسري
 )الكشاف. (ليس طعاما

هذا ليس صحيحا، : تعليقا مجيال فقال" البحر احمليط"وقد علَّق عليه صاحب 
فسواء كان الضريع طعاما أم .. � ِمن ضِريٍعلَيس لَهم طَعام ِإال�ألن القرآن يقول 

ال، إال أن الذي ال جيد شيئًا لألكل سيأكله مللء بطنه، وإن مل يكن يصلح لألكل 
ال يسِمن وال �فما دام اهللا تعاىل قد قال صراحة بعد ذلك . يف الظروف الطبيعية

ن أسلوب القرآن وكلماته إ.  فلماذا يقال أم لن يعطَوا أي طعام�يغِني ِمن جوٍع
أي أم يلقون من اخلزي والذلة حىت أم .. تبني أم يعطَون الضريع لألكل

يضطرون ألكل ما ال تأكله احليوانات أيضا، مبعىن أم يتعرضون للذلة اليت ال 
وبالفعل فإن عديدا من الكافرين فروا عند فتح مكة إىل . يتحملها أحقر إنسان أيضا

اتوا هناك، وبعضهم عادوا إىل مكة بعد معاناة كبرية طالبني العفو من الرباري وم
-وملا رأى هؤالء ). عكرمة بن أيب جهل: أسد الغابة. (، فعفا عنهم�الرسول 

 كيف -الذين كانوا يتباهون بأم سيدمرون املسلمني ويسحقوم وميحون أثرهم
فال شك أن الطعام اللذيذ صار العبيد املسلمون يوم الفتح حكاما ورؤساء عليهم، 
 . الشهي أيضا صار هلم أسوأ من الضريع ومل ينفع أجسادهم

هو  إذًا فليس ضروريا أن يكون الضريع هنا مبعىن كأل الشربق حقيقة، بل
 يشري إىل � يسِمن ولَا يغِني ِمن جوٍعال�: استعارة، ألن قوله تعاىل بعد ذلك
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 يرون كل يوم أن املسلمني ينتصرون، وهم كانوا. تعاسة حاهلم وفقدان حواسهم
ينهزمون، ويسمعون بعد كل حرب أن فالنا من قادم قد قُتل، وأن فالنا من 

 من القبائل قد أسلمت، وأن كذاأسيادهم قد هلك، وكانوا يسمعون كل يوم أن 
مزعجٍة ومؤملة ومؤذية هلم .  آمنواا كذا قدقوم ال شك أن هذه األخبار كانت ِجد
 . يث إن أفضل األطعمة ما كانت لتسِمن أجسادهمحب

ال يسِمن وال يغِني  � لَيس لَهم طَعام ِإال ِمن ضِريٍع�باختصار، إن قوله تعاىل 
 نبوءات عظيمة عن ان يتضمن�تسقَى ِمن عيٍن آِنيٍة� وقوله تعاىل �ِمن جوٍع

ن أيضا أن هذه السورة نزلت يف لقد اعترف الكتاب املسيحيو. ازدهار اإلسالم
أفليس .  سوى ثالثة أو أربعة أعوام�مير على دعوى النيب  أوائل اإلسالم حني مل

 من البعثة النبوية أن ىل اهللا تعاىل يف تلك األيام اُألوإذنْ آيةً بينة عظيمة أن خيرب
ي، الكفار سيحاربون املسلمني ساعني حملو اإلسالم على الصعيد الفردي واجلماع

 كان �عاِملَةٌ ناِصبةٌ�فاحلق أن قوله تعاىل . وأنه سيحيق م عذاب القحط وااعة
:  ألعدائه�زلة التحدي من قبل اإلسالم إىل معارضيه وهو مياثل قول نوح ـمبن
�لَيع رِم ِإنْ كَانَ كَبا قَوذِْكِريي ِبآيتقَاِمي وم كُمولَى اللَِّه تاِت اللَِّه فَعي كَّلْت

فَأَجِمعوا أَمركُم وشركَاَءكُم ثُم ال يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا ِإلَي وال 
فكأن اهللا تعاىل أعلن هنا أنه مهما مجع كفار مكة قواهم ).. ٧٢:يونس(�تنِظروِن

ملسلمني، إال أن ومهما عينوا أمراء ملعارضة اإلسالم ومهما أعلنوا احلرب ضد ا
قادم لن يغنوا عنهم شيئا، وجيوشهم لن تنتصر هلم، وأمراءهم لن يرجعوا بالفتح، 

وبالفعل هذا ما حصل، فمع أم كانوا خيتارون قادة . وخططهم لن تضر باملسلمني
. حمنكني يف فن القتال إال أم كانوا يرجعون منهزمني من أمام املسلمني يف كل مرة

بوءة عن ازدهار اإلسالم ظروف احلرجة اليت أدىل اهللا تعاىل فيها ذه النفكِّروا يف ال
يف . ن قادم احملنكني أيضا لن يستطيعوا حماربة املسلمني، بلْه عامتهممتحديا أ

الظروف السائدة عندها ما كان بوسع أحد أن يتصور أن املسلمني سيصلّون خارج 
، ومع ذلك أنبأ اهللا تعاىل أن املسلمني سينتصرون بيوم، بله أن ينالوا الفتح والغلبة

وما أدلَّ على ضعف . وأن أعداءهم سيهزمون ويتجرعون ماء محيما مرة بعد أخرى
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 أم -حىت زمن غزوة األحزاب-املسلمني وهوام من أن املنافقني كانوا يعيروم 
كور يف احلديث حيلمون باالنتصار عليهم وهم ال جيدون مكانا للتغوط، كما هو مذ

 علما أن نبوءة غلبة املسلمني هذه قد أُديل ا يف السنة الرابعة! ويف القرآن الكرمي
 كما أشرنا اهلجرة النبوية، واستمر ضعف املسلمني حىت السنة اخلامسة من للبعثة

أعاله، فال شك أن التنبؤ عن غلبة اإلسالم وانتصار املسلمني يف ذلك الوقت ليس 
 .من عمل إنسان

ال يسِمن وال  � لَيس لَهم طَعام ِإال ِمن ضِريٍع� باختصار، قد أنبأ اهللا بقوله 
 أن طعام الكافرين وشرام سيصبح عذابا هلم وستحلّ م من �يغِني ِمن جوٍع

وكأن هذا الكالم من قبيل االستعارة . اهلموم واملصائب ما يكدر عليهم صفو احلياة
 : اعر باللغة األرديةكما قال الش
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هذا هو الطعام الذي جيده جمنونك .. أي دم القلب للشرب وفلذة الكبد لألكل
 . يا ليلى

را، فلن فأخرب اهللا تعاىل أن الكافرين سيشربون املاء البارد، ولكنه سيبدو هلم نا
يستسيغوه، بل سيحرق حلقومهم، مثل اإلنسان املصاب بغم شديد، الذي يغصه 

 من حلقومه، ومهما أطعمته من غذاء جيد شهي طيب، إال ينـزلاملاء الزالل وال 
فاهللا تعاىل يعلن هنا أنه ستحل بأعداء . أنه ال ينفعه، فيزداد هزاال من شدة الغم

 وستتعرض كرامتهم وعائالم وحكومتهم لصنوف اإلسالم أنواع احملن والباليا
سيشربون املاء البارد ولكنه .. اهلجمات، فيتجرعون املرارة ويأكلون أفالذ أكبادهم

سيحرق أفواههم، وسيأكلون أشهى األطعمة وألذّها، ولكنها لن تنفعهم ولن 
 . تسمنهم بقدر ما تنفع البعري هشيم الورق وكأل الشربق

ولكن إبلنا : ات أنه عند نزول هذه اآلية قال الكافرونض الروايعورد يف ب
يبدو أن الضريع كان : وقال بعض املفسرين تعليقا على ذلك. تسمن بأكل الضريع
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إما أن الكافرين قد كذبوا فيما قالوا، : وقال اآلخرون. طعام اإلبل وكان يسمنها
 سيعطون من أو أن اهللا تعاىل قد حتدث عن نوع خاص من الضريع مبينا أم

وكان هذا الضريع يسمن اإلبل، . الضريع الذي ال يسمنهم وال يغنيهم من جوع
 )الكشاف، وفتح البيان. (ولكن لن يسمن الكفار

لو أن اهللا تعاىل قال هنا ! أتعجب من املفسرين كيف خاضوا يف هذا النقاش
م ال؟ ولكن هل الضريع يسمن اإلبل أ: ليس إلبلهم إال ضريع، جلاز هلم أن يقولوا

فمثالً لو أن مِلكا جبارا أراد عقاب . اهللا تعاىل يتحدث هنا عن الناس ال عن اإلبل
ال بأس لو أُطعم : جمرم فأمر بإطعامه التنب، فهل يفرح ارم وأصدقاؤه قائلني

الكل يعرف أن التنب يسمن الثور ال اإلنسان، ولو . صديقنا التنب ألنه يسِمن البقر
أَطِعموه التنب، فليس فيه أي إعزاز له، بل فيه إهانته، ولن يقول أحد قيل عن إنسان 

 . أنه أُعطي طعاما يسمنه
عندما زحف السلطان شهاب الدين الغوري جبيشه على اهلند فر بعض جنوده 

، فأمر الغوري بوضع أكياس مليئة باحلمص "بروي راج"من أمام امللك اهلندي 
فوضعت األكياس على أفواههم إشارةً إىل أم . أكلوهوغريه يف أعناق اهلاربني لي

شِبهون الدواب٢٢٠ ص١ ج /ترمجة أردية/تاريخ فرشته . (ي( 
 فهل من عاقل يقول إن هؤالء اجلنود قد فرحوا كثريا وقالوا فيما بينهم أن 

 األصيل واحلمار اجليد هو الذي يأكل حبوب احلمص وغريه، فال بأس لو احلصان
إياها؟نا املأطعم ِلك 

إن نقاشهم فيما إذا . فال أدري ملاذا خاض املفسرون يف هذا البحث عن الضريع
فقد قال أهل اللغة إن الضريع نبات خبيث . كان الضريع ينفع اإلبل أم ال عبثٌ

مث حىت ولو افترضنا أن الدابة تأكله وافترضنا أن أهل . تعافه الدواب وال تقرب منه
إذ لو قيل إلنسان لن تعطى .  هذا دليل على أم كالدوابمكة قالوا هذا فعالً فإن

! ال بأس أَعطوين إياه ألنه يسمن الدواب: إال طعام الدواب، فلن يفرح بذلك قائال
لقد قال . فخوض املفسرين يف البحث فيما إذا كان الضريع يسمن اإلبل أم ال عبثٌ

غريهم سيعطون الضريع، القرآن الكرمي إن الكفار كأمثال أيب جهل وعتبة وشيبة و
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ومل يقل إن اإلبل ستعطى الضريع، حىت خيوض املفسرون فيما إذا كان الضريع 
لو حلّ أحد كناسي املراحيض مثالً على أحد ضيفًا، فقدم له . يسمن اإلبل أم ال

التنب أو الكأل الطازج الذي يسمن الثور والبقر، فلن يفرح بذلك أبدا، بل يعتربه 
ه، واهللا تعاىل يتحدث هنا عن الناس، فما معىن اخلوض يف البحث إساءة شديدة ل

فيما إذا كان الضريع يسمن اإلبل أم ال؟ إين أقول هلؤالء املفسرين بكل احترام إن 
احلديث هنا عن الناس ال عن الدواب، وإذا كان أهل مكة قد قالوا مثل هذا الكالم 

 . للرد على قوهلم هذافعالً، فال شك أم أكّدوا أم دواب، وال حاجة
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 :شرح الكلمات

 )األقرب. (طاب والنَ واتسع: ونِعم عيشه. رِفه: نِعم الرجلُ: ناعمة
 ."ِلحسنها ونضارا، أو متنعمةٌ: ناعمةٌ": "البحر احمليط"وقال صاحب 

مبعىن أن .. �عاِملةٌ ناِصبةٌ�يات السابقة عن وجوٍه صفتها حتدثت اآل: التفسري
، أو الذين كانوا سيعارضون املأمورين فيما بعد، �الذين عارضوا املصطفى 

 ويرهقون أنفسهم جبهود مضنية، واجلماعيسيعملون كثريا على الصعيدين الفردي 
بسبب معارضتهم  لن خيضع ولن يظل وحيدا �أما هذه اآلية فبينت أن رسول اهللا 

الفردية واجلماعية، ألن مجاعته ستزداد وتنتشر وتفوز بالعز والنجاح، كما أشري إىل 
 .�وجوه يومِئٍذ ناِعمةٌ�ذلك يف قوله تعاىل 

 لقد سمي رؤساء الكفار وجوها إذ كانوا بالفعل وجوه القوم يف البداية، أما 
يذلّون يف أعني الناس ويفقدون فتشري إىل مصريهم، ألن الذين ) خاشعة(كلمة 

أما املسلمون . ال يعودون وجوها.. نفوذهم وتأثريهم وتحِرقهم نريان اهلم واألمل
منا العمل احلسن ما إ: وكأن اهللا تعاىل قد نبه هنا. نظرا إىل عاقبتهم) وجوها(فسموا 

ة، أما لقد هب الكافرون وهم وجوه، مث عادوا وجوها خاشع. يكون مآله حسنا
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املؤمنون فنهضوا من احلضيض وأصبحوا وجوها، حيث نالوا كلّ نوع من العز 
 . والشرف والدرجة

. �وميكن أن ترى مآل الكفار وعاقبة املؤمنني من أمثال أيب جهل وأيب بكر 
فكان األول ذا جاه وعز، ولكن انظر إىل مصريه التعيس حيث قتله يوم بدر صبيان 

أما ). كتاب املغازي: البخاري. (اخلامسة عشرة من عمرمهاأنصاريان مل يتجاوزا 
 بايعه املسلمون خليفةً له �أبو بكر فكان تاجرا بسيطًا من مكة، وملا تويف النيب 

فقال . فبلغ خرب ذلك مكةَ يف جملس ضم والد أيب بكر أيضا. واختاروه سيدا عليهم
 فماذا حدث بعد ذلك؟: قيل لهف.  قد تويف�لقد بلغنا من املدينة أن النيب : قائل
من الذي بايعوه؟ : قالوا. قد اختار املسلمون خليفةً منهم وبايعوا على يده: قال
من يكون أبو بكر هذا؟ : فلما ِمسع والد أيب بكر هذا الكالم سأل. أبو بكر: قال

 :فقيل له. وهذا يعين أنه مل خيطر بباله أن الناس ميكن أن خيتاروا ابنه سيدا عليهم
فبدأ والد أيب بكر يسمي القبائل واُألسر واحدة بعد . ابن أيب قحافة، أي ابنك أنت

فلم يتمالك نفسه حىت . نعم: هل بايع هؤالء على يده؟ فقيل له: أخرى ويسأل
الطبقات البن سعد، (أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله : قال

 قد أسلم من قبل، ومل ينطق بالشهادتني يف هذه الواقع أنه كان). ذكر بيعة أيب بكر
املناسبة إال إلميانه بأن حادث خالفة ابنه أيضا دليل على صدق اإلسالم، وإال فما 

 . كانت قبائل العرب لتبايع على يد ابنه
فترى أن شخصا يبلغ الذروة نتيجة إسالمه حىت ال يصدق أبوه ما حققه من 

إن : ن أبنائهم كبرية عادةً، فكثري من الناس يقولونالرقي، مع أن تقديرات اآلباء ع
فقراءة . ولدي ذكي جدا، وإذا سألته عن دليل ذلك، قال إنه يقرأ الكتاب بطالقة

إنْ كان الكتاب جمموعةَ شعر كتاب بسيط دليلٌ على العلم والذكاء يف رأيه، و
 أن يكون أبو كان املفروض حبسب هذا املبدأ. ، أو إنْ مل يكن يقرأه بطالقةبسيط

بكر عظيما يف عني أبيه، ولكن أباه مل يصدق أن املسلمني قد بايعوه خليفة للرسول 
�. 
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 إذن، لقد أصبح أبو جهل صغريا بعد أن كان كبريا، وصار أبو بكر كبريا بعد 
كم من : "�ملسيح املوعود وذا املعىن نفسه قد أوحي إىل ا. أن كان صغريا

فأحد ). ٤٥٣التذكرة ص" ( كبري سيجعل صغرياصغري سيجعل كبريا وكم من
الرجلني اعترب من الوجوه، نظرا إىل بدايته، واآلخر نظرا إىل ايته، وإال فال ميكن 

فاهللا تعاىل يقول هنا للذين يعادون . أن يكونا سيدين لبلد واحد؛ ألن بينهما عداء
خاشعة غدا، ، ال شك أنكم وجوه اليوم، ولكنكم ستصبحون وجوها �حممدا 

 . وال شك أن املسلمني ضعفاء اليوم، ولكنهم سيصبحون وجوها غدا
، أي أن املسلمني �ناعمة�مث ذكر اهللا تعاىل من صفات هذه الوجوه أا 

: األول ذات حسن ونضارة، والثاين: وللناعمة مفهومان. يصبحون وجوها ناعمة
الكمال يف أنفسهم وفيما  املسلمني حيوزونواملراد أن .. أي املترفلة بالنعم.. املتنعمة
املفهوم الظاهري أم ذوو مجال . أي ينعمون بالنعم الداخلية واخلارجية.. حوهلم

إم : وأموال، واملفهوم الروحاين أم ذوو تقوى وعلوم روحانية؛ بتعبري آخر
آلخرين يتحلون بعرفاٍن وغنى كاملين، كما ميلكون معارف وأمواال يوزعوا على ا

 كما ،أيضا، ذلك أن احلُسن شيء ذايت خيص ذات اإلنسان فقط، أما املال فيتمتع به
آلخرين، لكذلك التقوى ختص ذات اإلنسان وال ميكن أن يوزعها . آلخرينليعطيه 

فاهللا تعاىل خيرب أن املسلمني سيحوزون . أما العلم فيمكن توزيعه على اآلخرين أيضا
 . ويتحلون بالتقوى والعلم باطنااجلمال واملال ظاهرا، 

 هو أم يف ذلك �وجوه يومِئٍذ ناِعمةٌ�اعلم أن املفهوم الظاهري لقوله تعاىل 
وفهم هذا التعبري صعب، إذ كيف يبدو اإلنسان . اليوم سيبدون ذوي حسن ومجال

الذي حتبه يبدو مجيال يف وقت خاص إذا مل يكن مجيال يف الواقع؟ ولكن احلقيقة أن 
وهذا ما تشري إليه اآلية، أم بسبب تقواهم وإحسام يصبحون . لك مجيال جدا

حمبوبني عند الناس، ومهما كانت صورم فيجدهم الناس ذوي حسن ومجال، كما 
 . يرى كل أب ابنه مجيال، وكل ابٍن يرى أباه مجيال

 م، فأصيب بقلق قبل إسالمه عدوا شديدا لإلسال�كان عمرو بن العاص 
ما هذا الذي : بأي وجه ألقى ريب؟ فقال له ابنه: شديد قبيلَ وفاته وكان يقول
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نعم، ال شك : فقال. �تقوله يا أيب؟ فقد قدمت خدمات جليلة يف عهد الرسول 
، ولكين أخاف بسبب ما مر بنا �أن اهللا تعاىل قد وفّقنا خلدمات عظيمة يف عهده 

ولو سئلت أن أِصفه : مث قال!  كيف يعاملنا اهللا تعاىلبعده من أحوال، فال أدري
�فترتان، فترة أعلن فيها النيب .  ما أطقْت دعواه �فقد أتى علي دعواه، فكرهت 

مل يكن يل به معرفة كبرية من قبل حىت . فلم أكن أمأل عيين منهكراهية شديدة، 
ه إذا ما رأيته قادما، أما بعد الدعوى فكنت أغض الطرف عن.. أعرف صورته جيدا

حىت ال أرى وجهه، وفترة أخرى حني أنعم اهللا علي بنعمة اإلميان، فرأيت يف وجهه 
، ولذلك لو �حسنا ومجاال ونورا وجالال مل أجرؤ معها على النظر إىل وجهه 

 مل أستطع؛ إذ مل أطق النظر إليه يف حالة الكفر لكونه �سألين أحد أن أصفه 
. وال يف حالة اإلميان لكونه أمجل الناس وأجلّهم يف نظريأبغض الناس عندي، 

 )مسلم، كتاب اإلميان(
وتتغري . فاحلقيقة أن املرء يرى الشيء مجيال يف حني، ويراه دميما يف حني آخر

لقد شاهدنا يف عشرات اخلالفات الزوجية . الصور بناًء على نظرة احلب أو البغض
لعاشق الوهلان يف بداية األمر، فيظن الزوج أن كال من الزوجني ينظر إىل اآلخر كا

إا كريهة : زاع فيقولـأن اهللا تعاىل قد أعطاه أمجل امرأة يف الدنيا، أما بعد الن
 . الشكل حبيث ال أطيق النظر إىل وجهها

وجوه � فاملراد من قوله تعاىل �ناعمة�إذًا، فبناء على املعىن الظاهري لكلمة 
م سيصبحون يومئذ مقبولني يف العامل، وذوي مجال يف أعني  أ�يومِئٍذ ناِعمةٌ

ليس ضروريا أن تكون وجوههم مجيلة، بل تراهم الدنيا أمجل الناس لكوم . الناس
حمسنني خادمني لإلنسانية، مشفقني على اليتامى، ومساعدين للفقراء، ناهضني 

 أن تكون صورهم فاملعىن الظاهري أيضا مستقيم، ولكن هذا ال يعين. باملنكوبني
امليزاب جيري، مع أن املراد أن : مجيلة حسنة فعالً، بل هذا أسلوب للكالم كقولنا

كذلك املراد هنا أم يبدون للناس أهلَ حسن ومجال . املاء جيري يف امليزاب
إلحسام إليهم؛ فيحبهم الناس حبا مجا ملا يتمتعون به من خصال محيدة 

 .  وحسن املعاملةكاإلحسان والصالح والعفة
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 إشارةٌ إىل حسن أخالق الصحابة أو �وجوه يومِئٍذ ناِعمةٌ�إذًا، فقوله تعاىل 
أي أن اهللا تعاىل سيوفّقهم للتحلي بأمسى األخالق واإلحسان إىل اخلَلق، .. املؤمنني

 .فيبدون يف أعني الدنيا أمجل الناس يف العامل
ي التقوى والعلم، فاملفهوم واضح وال حاجة أ.. أما إذا أخذنا باملعىن الروحاين

 . لشرحه
 

$pκÈ� ÷è|¡ Ï9 ×πu‹ÅÊ#u‘ ∩⊇⊃∪ 
ومثاله املرائي، . يف بعض األحيان حيسن املرء إىل اآلخرين وهو مستاء: التفسري

فإنه يتربع باملاليني يف مشروع خريي أحيانا، ويثين عليه الناس ويشيدون بتضحيته، 
 أنه يتصدق على الفقراء فيثين عليه القوم، ولكنه يف بينما يدمى قلبه مبا فعل؛ أو

فال يكفي اإلنسان أن يكون مجيال وحممودا يف . باطنه يكون قلقًا جدا لضياع ماله
أعني الناس، بل ال بد أن يكون حسينا وحممودا يف عينه هو أيضا، ألن املرائي أيضا 

ولذلك . ه أنه قد هلك بريائهيصبح حسينا يف أعني الناس، ولكن قلبه حيترق إلدراك
 . سيكونون كاملي الصالح دون نقص وال عيب هؤالءأن يقول اهللا تعاىل 

 أنه � ِلسعِيها راِضيةٌ�وجوه يومِئٍذ ناِعمةٌ �واملفهوم الروحاين لقوله تعاىل 
أي .. سيأيت يوم يصبح فيه بعض الناس ذوي مجال يف أعني العامل ويف أعينهم أيضا

م قد ظلموا أنفسهم أم سيفرحون مبا صنعوا، ولن يكون عندهم أدىن إحساس أ
 كلما ازدادوا خدمة وتضحية وإحسانا ، بلمن أجل بين قومهمبتقدمي التضحيات 

تكون قلوم عامرة : إىل الناس ازدادت قلوم اطمئنانا وسرورا؛ وبتعبري آخر
س برؤيتهم فحسب، بل إم باإلميان واإلخالص وحب اهللا حبيث لن يفرح النا

 ما فعلت نألفعللو وجدت الفرصة ف: لناوهذا مياثل قو. أنفسهم يفرحون مبا فعلوا
ندم عليه ذلك أن املرء يقوم أحيانا بعمل ي.  العمل نفسهنَّة أخرى، أو ُألعيدمر

فلو قيل له هل أنت مطمئن مبا فعلت؟ فكثريا ما . زهوحيزن فال يزال ضمريه خي
أما إذا .  كال، بل إين نادم على ما فعلت، وإين أعترف أنين مل أحسن صنعا:جييب
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لو أتيحت يل الفرصة : كان مطمئنا بفعله وصادقا فيما يقول بعد ذلك، فهو يقول
فسأعمل ما عملت ثانية، أي أنه مطمئن جدا مبا فعل ويريد أن يعيد العمل نفسه لو 

 . أتيحت له الظروف
ينظَر إليه من منظور املاضي إىل : يرى من منظورينإن كل عمل يف الدنيا 

فبعض األعمال تبدو لنا . االستقبال حينا، ومن منظور احلال إىل املاضي حينا آخر
مجيلة إذا نظرنا إليها من املاضي إىل املستقبل، وعندما نقوم ا ويصبح املستقبل 

هناك أعمال إذا نظرنا إليها ولكن . ماضيا، مث ننظر إليها نعدها سيئة بسبب نتائجها
من منظور املاضي إىل املستقبل تبدو لنا مجيلة، وعندما تصبح تلك األعمال قصة 

عالمة العمل . من املاضي وتنكشف نتائجها فتبدو لنا مجيلة من حيث نتائجها أيضا
احلسن السامي أنه يبدو مجيال سواء نظرت إليه من املاضي إىل املستقبل أو من احلال 

أي أن املسلمني .. �ِلسعِيها راِضيةٌ� املاضي، وإىل ذلك يشري اهللا تعاىل بقوله إىل
عندما ينظرون إىل أعماهلم اليت يريدون القيام ا من منظور املاضي إىل املستقبل 
فيستحسنوا، وعندما ينجزوا وينظرون إليها من منظور احلال إىل املاضي 

إن . ا يرون احلسن من أمامهم ومن ورائهم أيضافسيعتربوا مجيلة أيضا، وكأمن
املشتري الذكي إذا أراد شراء فرس، نظر إليه من أمامه ومن ورائه أيضا، ألن بعض 
الدواب تبدو مجيلة من األمام، وهي ليست كذلك من الوراء، وبعضها تبدو مجيلة 

. ائه أيضامن الوراء ودميمة من األمام، وأفضلها ما يبدو مجيال من أمامه ومن ور
 وهذا هو حال أعمال اإلنسان أيضا؛ فبعض األعمال تبدو مجيلة قبل القيام ا

، وبعضها تبدو مجيلةً قبل القيام ا، وبغيضةً فيما بعد، وبعض األعمال تبدو وبعده
والعمل الذي يبدو مجيال قبل أن . سيئةً قبل القيام ا، ولكنها تبدو مجيلة فيما بعد

كما ورد يف احلديث أن . له هو األحق باإلشادة والتقديرتعمله وبعد أن تعم
سلْ ما بدا لك، فإين أعطيك كل : صحابيا استشهد يف غزوة، فقال اهللا له مسرورا

ولو أن هذا الصحايب مل يضح بنفسه يف سبيل اهللا على وجه البصرية . ما تسألين
فأريد أن حتييين ثانية رب، قد اشتركت يف القتال جهالً مين وقُتلت، : ألجاب

ولكنه مل يقُلْ هكذا، ألنه عندما كان ينظر إىل الشهادة من منظور . ألعود إىل أهلي
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املستقبل كان يستحسنها، وعندما استشهد فعالً ونظر إىل املاضي وإىل نتائج 
رب، أريد أن حتييين ُألقتل يف سبيلك : الشهادة استحسن عمله، ولذلك قال لربه

 ).مذي، أبواب التفسريالتر(ثانية 
 فثبت أن احلُسن احلقيقي ألي عمل ال يظهر إال بالنظر إليه قبل القيام به وبعد 

أي أن الناس سيجدون .. �ِلسعِيها راِضيةٌ�إجنازه، وإىل ذلك يشري اهللا بقوله تعاىل 
ال يستنكرون وفيهم حسنا ومجاالً، كما أم جيدون يف أنفسهم حسنا ومجاال، 

هلم بعد القيام ا؛ كال، بل يستحسنون أعماهلم قبل القيام ا، وجيدوا مجيلة أعما
وليس املراد من اعتبارهم أنفسهم من ذوي اجلمال أم . بعد القيام ا أيضا

ليس هلم مثيل أنه يصابون بالكرب والزهو كما هو حال بعض اجلهالء الذين يزعمون 
ا تدل على مرض قلوب أصحاا، إمنا املراد من ، فإا فكرة سيئة جديف الدنيا كلها

وهذا .  أعماهلم بعد التدبر فيها وبعد رؤية نتائجهاهذا التعبري أم سيستحسنون
 . ل يف اإلميانااملقام مقام الكم
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أي أم حني يصبحون ذوي مجال يف أعني القوم ويف أعني أنفسهم : التفسري
نون أعماهلم ويطمئنون ا، سواء بالنظر إليها من املاضي إىل أيضا، ويستحس

االستقبال أو بالعكس، فال بد أن يصريوا مرضيني عند الناس وعند أنفسهم، بل 
يصح القول إم يكونون مرضيني عند اهللا وعند الناس وعند أنفسهم أيضا، حيث 

 ألعمال ةوانب الثالثوهذه هي اجل. إن كل محد إمنا يأيت من عند اهللا يف الواقع
اإلنسان، أي معاملته مع نفسه ومع بين جنسه ومع اهللا تعاىل، فهؤالء سيكونون 

وإذا تيسر للمرء الرضا من اجلهات . مرضيني يف أعينهم، وعند الناس وعند اهللا أيضا
 حيث يكرمه الناس ،�ِفي جنٍة عاِليٍة�الثالث كلها، فأي شك يف أنه يكون 

 إنه ؟الرأس والعني، وإنْ كان مفلسا ال ميلك قرشا ويعيش يف أمسال على ويضعونه
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يعترب نفسه عاليا غري دينء، مدِركًا أن اهللا تعاىل قد وهب له مكانة عالية من حيث 
 . األخالق ومل جيعله من زمرة األداين، كما ألقى يف قلوب الناس حبه وتكرميه

حا يف املاضي، ولكنه أصبح سهل الفهم  مل يكن واض�جنٍة عاِليٍة�لعل مفهوم 
حيث توجد يف مومباي عدة بساتني . يف هذه األيام لوجود البساتني املعلقة يف الدنيا

زرت مومباي مرة يف مقتبل عمري، فأُخربت بوجود البساتني املعلقة هناك، . معلقة
صخور فظننت أم رمبا زرعوا األشجار يف سالل وعلّقوها على أعمدة عالية أو 

وملا ذهبت لزيارا مل أجد هناك . ناتئة، فتتدىل منها األشجار وتبدو معلقة يف اهلواء
لقد قيل يل إن هنا بساتني معلقة، ولكين مل : أي بستان معلق هكذا، فقلت للبعض

فعرفت أم ال يعنون ا أية بساتني . قد رأيتها قبل قليل: أر منها شيئا، فقيل يل
وألن الناس ميرون من .. نون ا البساتني املزروعة على قمم عاليةمعلقة، وإمنا يع

كذلك يقول اهللا تعاىل هنا إن املؤمنني . هم من فوقحتتها فتبدو بساتني معلقة
 تعين �عالية� تعين بستانا ذا ظلّ، و�جنة�سيكونون يف بساتني مرتفعة حيث 

ياء، بينما يكون الشيء وحيث إن الشيء املُِظلّ ال يرى ما حتته من أش. مرتفعة
املوجود على القمة معرضا للشمس، فلذلك قد أوضح اهللا تعاىل هنا أن البساتني 
اليت نتحدث عنها هنا ذات ميزتني؛ ففيما يتعلق بالصيت واملكانة فهي عالية، وفيما 
يتعلق باحملاسن فهي ذات ظالل، أي أن الناس سوف يرفعون أبصارهم إىل هؤالء 

ا أم لن يتعرضوا للشمس وحرارا، بل سيعيشون حتت ظل رمحة اهللا املؤمنني، كم
تعاىل، مع أن أكثر الناس حينما ينالون مرتبة عالية يصيبهم الغرور فيفْتضحون، 

 .وبدالً من أن تنفعهم مشس األفضال اإلهلية حيترقون حبرارا
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 �ال تسمع ِفيها لَاِغيةً�أي فاحشة، ومنه : اللغو؛ كلمةٌ الغية: غيةالال: الغية

 )األقرب. (كلمةٌ ذات لغٍو: أي




	��א����א������������������������������������������������������������������������������� �	���א��

 

٦١٣

إما أن يكون ذا خلق سيئ، : يسمع اإلنسانُ اللغو يف الدنيا يف حالتني: التفسري
فيخاصم الناس فيسمع كلمةً الغيةً بكل تأكيد؛ فمثالً إذ سب اآلخر ووصفه 

بث، وقعت يف أذنه كلمته الالغية حيث مسع قوله بنفسه أيضا، واحلالة الثانية باخل
واملرء يسمع لغوه عندما ال يكون راضيا . أن خياصمه الناس، فيسمع منهم الغية

ولكن اهللا تعاىل . باآلخرين، ويسمعه اآلخرون لغوا حني ال يكونون راضني عنه
أي أم سيكونون راضني عن .. غيةيصف هؤالء القوم أم لن يسمعوا فيها ال

سيتحلون بالرمحة واملواساة والستر وحسن : الناس ويكون الناس راضني عنهم
املعاملة واحملبة واإلخالص، فلن خياصموا اآلخرين ولن يسبوهم؛ وذلك كما ورد 

كتاب : البخاري(ا  وال لعان وال فحاشا أنه مل يكُن سبابا�يف احلديث عن النيب 
. إذا كان املرء سيئ اخلُلق عصبيا أو خبيالً أو عنيدا، خاصم الناس وسبهم. )باألد

ِلم : وبالفعل جند أناسا لو ذهب إليهم أحد لبعض حاجاته صرخوا يف وجهه قائلني
ا هؤالء األشقياء دوما وال يتركوننا يف أي وقت؟ أما السخي الكرمي احملسن يالحقن

لغو من لسانه هو، وإذا صار كامال يف إحسانه ونال القوة احملب للناس، فال يسمع ال
 . والغلبة أيضا فال يسمع الغيةً من اآلخرين أيضا

 إشارة إىل غلبة املؤمنني وقوم؛ �ال تسمع ِفيها الِغيةً�احلقيقة أن قوله تعاىل 
 انظُروا إىل. ذلك ألن يف الدنيا لئاما ال يكفّون عن سبك مهما أحسنت إليهم

 مجاعتنا مثالً، فكم حنسن إىل الناس، ونسعى خلريهم، ومع ذلك نسمع منهم السب
لدغ ت يت الفبعض الناس خبثاء ال يتورعون عن اإليذاء كالعقرب. أكثر ِمن أي أحد

يبلغ م السوء نتيجة إغواء الشيطان حبيث ال مييزون بني ما هو خري هلم وما . دائما
ارضة الرسالة اإلهلية مهما أحبهم صاحب الرسالة هو شر هلم، ويبذلون جهدهم ملع

 يتذللون أماموواساهم، ولكن حني تنال مجاعة اهللا احلُكم والغلبة، فإن هؤالء 
 .املؤمنني
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 إشارة إىل حكم املسلمني، �ال تسمع ِفيها الِغيةً�باختصار، إن قوله تعاىل 
د على أن يقول هلم كلمة حيث بني اهللا تعاىل أم سينالون الغلبة فلن جيرؤ أح

 . الغية
لقد .  إشارةٌ إىل مسو أخالق املسلمني�ال تسمع ِفيها الِغيةً�كما أن قوله تعاىل 

معاملتهم :  كان إشارةً إىل ثالثة أمور�ِلسعِيها راِضيةٌ�بينت من قبل أن قوله تعاىل 
اىل، حيث أخرب اهللا مع أنفسهم، ومعاملتهم مع بين جنسهم، ومعاملتهم مع اهللا تع

تعاىل أم سيكونون كاملني من هذه النواحي الثالث، أما اآلن فأشار بقوله تعاىل 
 إىل حسن أخالقهم، وأم لن يكونوا خبالء طماعني حبيث �ال تسمع ِفيها الِغيةً�

يسبون الناس إذا جاءوهم طالبني منهم معروفا، أو أم لن يكونوا عصبيني، بل 
أما اللئيم الذي خياصمك . حمسنني منِعمني معلِّمني حبيث ميدحهم الناسيكونون 

 حِسنإليه أم مل ت سواء أحسنت� ثْ أَولْهِه يلَيِملْ عحثَِل الْكَلِْب ِإنْ تكَم ثَلُهفَم
فهو يضايق الشريف كالكلب الذي يلهث ).. ١٧٧:األعراف(�تتركْه يلْهثْ

ن فحش الكالم إال إذا نال خصمه احلكم والغلبة، لذلك يقول دائما، وال يتوقف ع
 أن يسِمعهم الغيةً، وهكذا سيثين  أحداهللا هنا إن املسلمني سينالون الغلبة فلن يقدر

الذين ينكرون اجلميل بسبب غلبتهم، أما الشرفاء فيثنون  عليهم هؤالء األعداُء
احلني فال يسبون أحدا، وبالتايل لن فلكوم صاملؤمنون أما هؤالء . عليهم إلحسام

 .يسمعوا اللغو إطالقا
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ال شك أن . أي ستكون يف اجلنة اليت يسكنها املؤمنون عني جارية: التفسري

هذه العيون ستكون يف اآلخرة، وال داعي للخوض يف تفاصيلها، إذ مل أرها ومل 
وستعين هذه اآلية نظرا إىل حياة الدنيا أم . انيةيرها غريي، وإمنا هي قضية إمي

. سيتركون وراءهم علوما، ويعاملون بين جنسهم بأخالق يبقى تأثريها ملدة طويلة
إن إحسان بعض الناس يكون مؤقتا، ولكن إحسان البعض اآلخر يصبح صدقة 
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ا ويأكله فمثال تعطي الفقري بعض املال، ومبجرد أن يشتري به خبزا أو طعام. جارية
ينتهي إحسانك، ولكنك لو علّمت الناس الدين أو اخلُلق العايل، أو علّمت أحدا 
حرفةً، وساعدته باملال ليمارس حرفته، أو اشتريت له أدوات صنعته، فهذا إحسان 
ذو نطاق واسع، ألن إطعام طعاٍم صدقةٌ تنتهي بسرعة، ولكن اإلحسان ذا النفع 

 أن صدقام �ِفيها عين جاِريةٌ�راد من قوله تعاىل فامل. الطويل املدى صدقة جارية
تكون صدقات جارية، وأن معروفهم ببين جنسهم ال يكون حمدودا أو بسيطًا، بل 

، فنشروه �فمثالً تعلَّم الصحابة العلم من النيب . يكون واسع النطاق وطويل املدى
يال القادمة، مث نقله الذين يف الدنيا حىت وصل عن فالن وعن فالن وفالن إىل األج

لقد . يلوم مث الذين يلوم إىل من بعدهم، حىت وصلت هذه العلوم كلها إلينا
جعل اهللا تعاىل هذه امليزة يف الصحابة على خري وجه، فكانوا ال حيتفظون بكنوز 

لو كان عند البعض علم . العلم ألنفسهم، بل كانوا يبلغوا اآلخرين كعين جارية
ألنفسهم، أما الصحابة فقد فعلوا عكس ذلك، حىت روي أن شخصا سأل أخفوه 

ت أعلمه ال علم يل به، ولو كن: ، فقال�أحد الصحابة عن حديث لرسول اهللا 
هذا ما مسعت : ، لسارعت إىل تبليغه قبل قتلي، وقلتوالسيف موضوع على عنقي

ة عينا جارية ال إذًا فكان الصحاب). كتاب العلم: البخاري( �من رسول اهللا 
 . يعرفون التوقف، بل كانوا يركضون بعلومهم يف العامل

 أن الصحابة وتالميذهم خيرجون �ِفيها عين جاِريةٌ�كما أخرب اهللا تعاىل بقوله 
وبالفعل ترى أن العرب املسلمني . إىل مناطق نائية، ولن يظلّوا متقوقعني يف اجلزيرة

طار بعيدة يف العامل حىت بلغوا الصني ونشروا فيها خرجوا من وطنهم وانتشروا يف أق
اإلسالم، ووصلوا إىل أنطاكية وأشاعوا فيها اإلسالم، ودخلوا يف إسبانيا وبشروا 

 .ا وعيونأارالقد خرجوا إىل شىت أحناء الدنيا وأجروا فيها العلم . أهلها باإلسالم
املسلمون يف مكان فكما أن ماء العني يروي أراضي بعيدة، كذلك مل يتوقف 

 .واحد، بل كانوا يصلون إىل شىت أحناء العامل لينفعوا أهلها بعلومهم
على مجاعتنا أن تفكّر فيما إذا كنا .  هذه هي ميزات األمم اليت يكتب هلا الغلبة

دعوا احلُكم جانبا فإن اهللا سيكتبه لنا يف وقته، ولكن . متحلني ذه امليزات أم ال
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نفسكم لتروا ما إذا كنا متحلني ذه احملاسن، وهل ختلصنا من أنواع قبلها حاِسبوا أ
النقائص يف أعيننا وأعني الناس وعند اهللا أيضا؟ هل نتحلى بأخالق فاضلة حبيث ال 
نسمع الغيةً ال ِمن لساننا وال من لسان اآلخرين؟ وهل نسعى دوما لنكون كعني 

غناه اآلخرين بدالً من أن نكتفي جارية، حىت إذا مسعنا من أحد شيئًا حسنا بلّ
كان الصحابة يتعلمون ليل ار، مث ال حيتفظون مبا ! بسماعه ونكيل لقائله املدائح

انظروا . تعلّموه يف صدورهم، بل كانوا يبلّغونه غريهم كعني جارية تروي العامل
لو وضع السيف على : كم كان ذلك الصحايب تواقًا لتعليم اآلخرين حيث قال

. �فتكون آخر أمنييت أن أروي قبل قتلي ما مسعته من قول رسول اهللا عنقي، 
ينبغي أن تتحلى مجاعتنا ذه امليزة، ويثِبتوا بعملهم أم عني جارية فيما يتعلق 

 . بالعلوم واملعارف
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. ويغِلب على ختت املَِلِكخت وهو الت. مجع سرير، ويجمع أيضا أَِسرة: سرر

ألن من جلَس عليه ِمن أهل سمي به أي ذهب عزه ونعمته، : زالَ عن سريره: يقال
 )األقرب. (الرفعة واجلاه يكون مسرورا

  )األقرب(. رفَعه ِضد وضعه: مرفوعة
رفوعة  أا تكون عظيمة، ألن كلمة م�ِفيها سرر مرفُوعةٌ�من معاين : التفسري

ففيها . تشري إىل علو الشأن والعظمة، كما تعين أيضا أا تكون يف مكان مرتفع
ويف ذلك إشارة إىل أن املؤمنني سوف . ميزة العظمة وميزة االرتفاع: ميزتان

يتقدمون يف فعل اخلريات ويسعون ليكونوا أطولَ قامة من غريهم يف جمال 
. إن اهللا تعاىل سوف يرفع درجاماحلسنات، كما أم يكونون مرفوعني من حيث 

 أطول قامة من فإم يكونونبعالقتهم مع الناس يتعلق وكأنه تعاىل يقول فيما 
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غريهم يف الصالح والتقوى، حبيث ال جمال للمقارنة بينهم وبني غريهم، وفيما 
 فإنه سيعاملهم معاملة خاصة دون غريهم، وجيعلهم من  تعاىلبعالقتهم مع اهللايتعلق 

 .ربنياملق
 فإشارة إىل أن املُلك الذي سيعطاه املؤمنون �ِفيها سرر مرفُوعةٌ�أما قوله تعاىل 

سرر �لن يكون كملك أهل الدنيا، بل سيكون فريدا من نوعه، حيث يكون هلم 
 .أي تكون أَِسرم يف السماء.. �مرفُوعةٌ

ن مل جيلبوا من ملكهم وبالفعل نرى أن املسلمني أصبحوا ملوك العامل، ولك
 أخذ ِمن ذاكان أبو بكر مِلكًا للعامل اإلسالمي كله، ولكن ما. منفعة شخصية

ال شك أنه . ملكه؟ كان حمافظًا على بيت املال، ولكنه مل يتصرف فيه لنفسه قط
كان تاجرا كبريا قبل خالفته، ولكن كلما أتاه مال أنفقه يف سبيل اهللا تعاىل، فلم 

، فخرج يف اليوم الثاين من �ل حني صار خليفة بعد وفاة النيب يكن عنده ما
ما هذا : خالفته حامال رزمة من القماش ليبيعها للناس، فلِقيه عمر يف الطريق وقال

فمن ذا الذي يقوم مبهام : ِمن أين آكل إذا مل أُتاجر؟ فقال عمر: الذي تفعله؟ قال
جيب أن تأخذ مرتبا :  أعيش؟ قال عمرفِمن أين: اخلالفة إذا اشتغلت بالتجارة؟ قال

ما : فقال عمر. لن أفعل هذا أبدا، إذ ال حق يل يف بيت املال: قال. من بيت املال
دام القرآن قد أجاز اإلنفاق ِمن بيت املال على خدام الدين، فلماذا ال تأخذ منه؟ 

للباس  راتب قليل جدا من بيت املال ال يكفي إال لألكل وا�فعين أليب بكر 
 خليفةً عاش عيشة � مث ملا انتخب عمر ).ذكر بيعة أيب بكر: الطبقات البن سعد(

 فهو الوحيد الذي كان ثريا بني اخللفاء الراشدين، �أما عثمان . بسيطة جدا
ملاذا : ولكنه كان جوادا، فكان ينفق كل ما عنده عادة، وكان الناس يقولون له

 إنه مايل وأُنفقه ؟مالكم وهلذا املال: ان جييبالناس هكذا، فك توزع املالَ على
فلم ينتفع أي من اخللفاء من بيت املال . كيفما أشاء، وال حق ألحد باالعتراض

 . مطلقا، بل تولّوا اإلشراف على إنفاقه على مصاحل الناس ومرافقهم فقط
إن ملوك الدنيا يعتربون . إذن، فكانت سرر املؤمنني أرفع من سرر اآلخرين

 النـزاعات ِملكًا هلم، ويتصرفون فيها كما حيلو هلم، وهذا هو سبب دولةزينة الخ
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جيب أن تنفقوا هذه : اجلارية اليوم بني اجلماهري وامللوك؛ إذ يقولون مللوكهم
 .هذه ثروتنا، وسوف ننفقها كيفما نشاء: األموال على الرعايا، فيقولون

ة مبينا أن سرر املسلمني تكون فاهللا تعاىل يرسم هنا معامل احلكومة اإلسالمي
إم يكونون ملوكًا : مرفوعة، وحكمهم يكون ملصلحة الناس، وكأنه تعاىل يقول

باالسم فقط يف الظاهر، وأما يف احلقيقة فيكونون أرفع من ملوك الدنيا، فلن يعتربوا 
ة، إذ ال وهذا هو مفهوم احلكومة اإلسالمي. اخلزينة ِملكًا هلم، بل ِملكًا للبالد والشعب

إن بعض غري األمحديني . تكون اخلزينة فيها ِملكًا لفرد، بل تكون ِملكًا للشعب كله
الذين يظنون أن مجاعتنا كجماعات املتصوفني والدراويش املزعومني اآلخرين، يكتبون 

فأقول هلم يف اجلواب . يل أن عندك أمواالً كثرية، فأعطنا من فضلك كذا من اآلالف
تيين ليس ِملكًا يل، بل هو ِملك اجلماعة، وال حيق يل توزيعه على إن املال الذي يأ

فهؤالء القوم ال يدركون أنين أيضا خاضع لقانون، وال حيق يل ! الناس كيفما أشاء
إين : شرح هلم حقيقة األمر كثريا وأقولأف. اإلنفاق من بيت املال خالف هذا القانون

ن اهللا تعاىل قد جعلين خاضعا لبعض  هذه اخلزينة، بل إيفال أملك التصرف التام 
القوانني، ولكن هؤالء ال يفهمون شيئا، ويظنون أنين ال أساعدهم خبالً مين، مما يدل 
على أن املسلمني قد ضلّوا عن تعاليم اإلسالم اليوم ضالالً بعيدا، فأصبح ملوكهم 

بني عندهم وأثرياؤهم من املغضوب عليهم، بينما كان ملوك املسلمني يف املاضي حمبو
وعند غريهم أيضا، إذ كانوا ينفقون أموال الدولة على مصلحة البالد وال سيما على 
النهوض بالفقراء، كما كان أمراؤهم يعتربون أمواهلم أمانةً ربانية عندهم، فلم يكونوا 

 . ينفقوا إشباعا ألهواء النفس، بل على مرافق العامة ومصاحلهم
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. قَدح ال عروةَ له: كوز مستدير الرأس؛ ويقالمفردها كوب، وهو : أكواب
  )األقرب(
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 هناك فرقًا بني احلطّ والوضع، علما أن). األقرب(أثبته : وضع الشيء: موضوعة
 بطريق مناسب، قال اهللا فهو إثبات الشيءلوضع ارد، أما الوضع افاحلطّ يعين 

أي أن اهللا تعاىل قد هيأ األرض .. )١١:الرمحن(�رض وضعها ِلَألناِمواأل�تعاىل 
يحرفُونَ الْكَِلم عن �كذلك قال اهللا تعاىل . لتكون نافعة للمخلوق

 . أي يغيروا عن أماكنها املناسبة.. )٤٧:النساء(�مواِضِعِه
أولُها أن :  بثالثة مفاهيم�وأَكْواب موضوعةٌ�ميكن تفسري قوله تعاىل : التفسري

األكواب ستكون موضوعة بالقرب من املؤمنني، وحيث إن الكوب يوضع قريبا من 
أن : وثانيها. املرء ليشرب به، فيستنبط من ذلك أن هذه األكواب ستكون مليئة

ثالثها أن األكواب توضع قريبا من عيون . األكواب ستوضع قريبا منهم غري بعيٍد
 . املياه

من   اآلية تتحدث عما ينعم به املسلمون من قرب اهللا تعاىل وما يتحلون بههذه
 . سخاء وكرم
إشارة إىل امتالئها، " أن األكواب ستكون موضوعة بالقرب من املؤمنني"فجملة 

. واملراد أن اهللا تعاىل سيسقي املؤمنني كؤوس ِنعمه مترعةً ويسقيهم إياها كل حني
سيمألون كؤوس فضل اهللا ومنته ويضعوا بالقرب منهم واملعىن الثاين أن املؤمنني 
أي أم ميألون كؤوس املعارف السماوية ويقدموا .. ليسقوها كل من يزورهم

 .للناس قائلني تعالوا اشربوها
فهي تشري إىل أن " أن األكواب ستوضع قريبا منهم غري بعيٍد" أما اجلملة الثانية 

 .الً هلم، فيشفون غليل روحهم جبهد بسيطنيل العلوم السماوية سيجعل سه
فاملراد ".. أن األكواب ستوضع قريبا من عيون املاء: "أما اجلملة الثالثة، وهي

 . منها أم سيعلنون أا دعوة عامة، فليشرا من يشاء
 : وكأن اهللا تعاىل يقول

 . أن صدورهم ستمأل بعلوم السماء: أوالً
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عةً من أجل اجلميع، حبيث لن حيتاج أحد أن معارفهم ستكون واس: الثاين
 . للسؤال عنها

تعالوا : أم ميألون األكواب ويضعوا بالقرب منهم قائلني للناس: الثالث
 .اشربوها
 .أن حتصيل علوم السماء سيجعل سهال هلم: الرابع

 .أن أبواب فيوضهم ستكون مفتوحة للجميع، فمن شاء انتفع ا: اخلامس
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. الوسادة الصغرية يتكأ عليها: مجع نمرٍق ونمرٍق وِنمرٍق ونمرقٍَة وهي: منارق

 )األقرب(
يوضع لرئيس القوم فقط يف البالد ) اؤتكيهگ(هناك مسند خاص يسمى عندنا 

 . ليها أهله جدار الس يستند إعند املتمدنة، أما النمارق فهي مساند صغرية توضع
لن  هذه اآلية إشارة إىل أن املسلمني كلهم سيكونون معززين، إذ: التفسري

يستند بعضهم إىل مساند، بينما يظل الباقون من دوا، بل اجلميع يكون هلم 
 . أي أن اهللا تعاىل سيعز هؤالء القوم كلهم ويشرفهم.. مساند

من املؤسف . � رسول اهللا احلق أن هذه امليزة مل تتوفر كاملة إال يف أصحاب
جدا أنه ال يزال بيننا كثريون ال يرغبون يف حتصيل علوم الدين، وجيهلون معارف 

هناك آالف من سكان .  بتعلُّم معارفهرغبةالقرآن إىل حد كبري، بل ليس عندهم 
قاديان ال يواظبون على حضور هذا الدرس القرآين الذي أقوم به، وإذا جاءوا فال 

كان . عوا وحيفظوا ما يسمعون، وإذا حفظوه مل يسمعوه اآلخرينيسعون ألن ي
 هو وحده الذي أُعطي تلك اجلماعة من الكُمل الذين إذا مسعوا �حممد رسول اهللا 

ال شك أن يف مجاعتنا قوما يسعون . له قوالً وعوه وحفظوه مث بلّغوه اآلخرين
ها اآلخرين، ولكن أصحاب ليسمعوا كل أمور الدين كالصحابة ويعملوا ا ويبلّغو
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 كلهم كانوا يتحلون ذه امليزة اليت جيب أن نغبطهم كلنا عليها ونسعى �الرسول 
هذه هي امليزة اليت أشار اهللا تعاىل إليها هنا، حيث بين أن املسلمني . للتأسي ا

ليسوا قوما جيلس شخص واحد منهم فقط مستندا إىل مسند كبري، بينما يقف 
ه باحترام، بل كلهم ينالون العز واجلاه والعظمة، مستندين إىل منارق الباقون أمام

 . مصفوفة
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ط، مفردها: زرايبسة: هي النمارق والبِبيروز ِبياألقرب. (ِزر( 
 )املفردات. (أصلُ البثِّ التفريق وإثارةُ الشيء: مبثوثة

 أن كل فرد من املسلمني يكون �ونماِرق مصفُوفَةٌ�له تعاىل كان املراد من قو
معززا، وكل القوم يكونون حمترمني، وكل منهم يستند إىل مسند وليس أن فردا 

أي أن .. �وزراِبي مبثُوثَةٌ�واحدا منهم يعز والبقية لن ينالوا اإلعزاز؛ أما اآلن فقال 
يف كل قطر من العامل، ففي كل مكان تكون هلم املسلمني سيحظون ذا التكرمي 

زرايب مبثوثة، وأهل كل بلد يعزوم متأثرين من جاههم ومكانتهم؛ ولذلك قال 
، حيث تشري �وزراِبي مبثُوثَةٌ� مث قال �ونماِرق مصفُوفَةٌ�اهللا تعاىل أوالً 

لن يصري فيه أحدهم  إىل أم حني حيضرون جملسا يلقى كلهم التكرمي و�مصفوفة�
 فليس احلديث فيها عن االس، بل تشري إىل أم حيثما ذهبوا �مبثوثة�ذليال، أما 

استقبلهم الناس بفرش السجاجيد، أي رحبوا م حبفاوة وأعزوهم وأكرموهم 
إن الناس عادةً يهتمون باملظهر فقط، . ومتنوا أن يزوروا بيوم من أجل الربكة

بال إمنا يكون مبظاهر الفرح واالبتهاج من فرش سجاجيد وصنِع فيظنون أن االستق
بوابات مجيلة وتعليِق رايات ملونة وما إىل ذلك، والواقع أن االستقبال احلقيقي ال 

 :يكون بفرش السجاجيد، بل بفرش العيون، كما قال الشاعر
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 .ش له عيين وقليب أي لو جاءين حضرة الواعظ فسوف أفر

احلقيقة، وإليه يشري  ففَرش العيون والقلوب للزائر هو عالمة تكرميه وإعزازه يف
، إذ ليس املراد هنا الزرايب املادية، ألن الصحابة مل �وزراِبي مبثُوثَةٌ�قوله تعاىل 

طه يكونوا يبالون ا مطلقا؛ فعندما دخل الصحابة على مِلِك الفُرس مروا يف بال
ما هؤالء اهلمج الذين : وهم يثقبون برماحهم سجاجيد كبرية وغالية، فقال الفرس

وا هلم، فقال هلم املِلكفسدون سجاجيدنا الغالية برماحهم؟ ولكن الصحابة مل يأي :
ما لكم وللسياسة؟ فال تهلكوا أنفسكم بال داٍع، بل خذوا املال وارِجعوا، فهذا 

لعرب سيفرحون باملال وينفضون فكرة احلرب من وكان يظن أن ا. خري لكم
والواقع أن الثمن الذي جعله املِلك هلم يكشف لنا مدى احتقار الشعوب . رؤوسهم

 ويبدو أن العرب عندها كانوا طماعني وإال فكيف فكّر املِلك -األخرى للعرب 
د  فأمر أن يعطى كل جندي من الصحابة درمهًا وكل قائ-أم سريضون باملال 

أمامنا سبيالن ال ثالث هلما، إما : ولكن الصحابة ردوا على املِلك. منهم درمهني
. موتك أو موتنا؛ إذ ال ميكن أن يتصاحل اإلسالم مع الكفر بعد نشوب احلرب

فاستشاط امللك غضبا وأمر بإحضار كيس كبري مليء بالتراب، وأمر قائد املؤمنني 
أما اآلن فال أعطيك إال هذا : ه وقال لهأن يتقدم، وأمر بوضع الكيس على ظهر

وكان الصحابة يظنون أن القائد املسلم سريفض محل هذا . الكيس من التراب
الكيس باعتباره إهانة له، ولكنه تقدم ومحل الكيس على ظهره، فاستاء أصحابه من 

تعالوا نذهب، فإن مِلك الفرس بنفسه : تصرفه، ولكنه أخذ الكيس وصاح بأصحابه
واملشرك يكون كثري الوهم، فلما مسع املِلك قول القائد . قد وضع أرضه يف أيدينا

أَسِرعوا، وائتوا م إيلّ، ولكن : املسلم امتقع لونه وسقط يف يده فقال حلاشيته
 .املسلمني كانوا قد خرجوا بعيدا ممتطني جيادهم، فرجع رجال املِلك خائبني

 )القادسيةفصل يف غزوة : البداية والنهاية(
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فترى كم كانت لطيفة ورائعة فكرة القائد املسلم اليت مل ختطر ببال الصحابة 
اآلخرين، إذ ظنوا أنه قد أخطأ إذ محل كيس التراب، ولكن انكشفت عليهم 

 . احلقيقة حني هتف م
هناك .  أمجعني حيثما ذهبوا استقبلهم الناس حبفاوة وتكرمي	مث إن الصحابة 
ة وقعت عند فتح محص، فإن املسلمني فتحوها أول األمر، مث حادثة تارخيية شهري

فلما أرادوا االنسحاب . اضطروا إلخالئها ألن العدو أعاد الكرة عليهم جبيش أكرب
فترى أن البلد . أعادكم اهللا إلينا مرة أخرى: منها خرج النصارى يودعوم قائلني

؛ إذ كان امللك املسيحي كان للمسيحيني، وكان املسيحيون يف حرب مع إخوام
نفسه حياول االستيالء على محص ثانية، إال أم آثروا املسلمني على مِلكهم 

أمر : فتوح البلدان للبالذري(. املسيحي، داعني اهللا تعاىل أن يعود باملسلمني إليهم ثانية
 )١٤٣ و١٣٧-١٣٦محص ويوم الريموك ص 

يذهب املسلمون سيفرش هلم الناس باختصار، قد أخرب اهللا تعاىل هنا أنه حيثما 
يا ترى، ما الذي كتب الفتح لإلسالم وجعل . عيوم ويرحبون م حبفاوة

املسلمني ينتشرون يف كل مكان؟ إمنا سببه أم كانوا منصفني عادلني، ال يهضمون 
املرء حيارب األجانب غَضبا حني يرى أم سيلحقون به ضررا، . حقوق الناس

ا أدركوا أن مِلكَهم الذي هو من أهل دينهم ظامل وأن املسلمني ولكن الناس مل
منصفون وأم لو جاءوهم حكموهم حكما عادالً، فإم مل حياربوهم، بل 

فاهللا تعاىل ينبئ هنا أن املسلمني حيثما ذهبوا فسيفرش هلم . عاملوهم حبفاوة وتكرمي
املفارش والسجاجيد، كما الناس عيوم، يقدم هلم الناس املساند، ويفرشون هلم 

حيصل عند استقبال احلكام وامللوك، حيث يدعوم ألن يقيموا عندهم ال عند 
 . غريهم
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 : الكلمات شرح
وقيل أُريد ا السحاب، فإن مل يكن يقع على البعراِن الكثرية؛ لفظ اإلبل : اإلبل

 )املفرادت. (ذلك صحيحا فعلى تشبيه السحاب باإلبل وأحواِله بأحواهلا
فقد إن اإلبل هنا مبعىن السحاب، : مع أن بعض أئمة اللغة ومنهم الكسائي قال

إا : ورويت عن أيب عمرو وأيب جعفر والكسائي وقالوا: قال صاحب احمليط
 . أهل اللغةب عن قوم من السحا

وكنت يف البداية أفسر اإلبل مبعىن السحاب بدالً من اِجلمال؛ إذ مل أكن أفهم 
العالقة بني اإلبل والسماء املذكورة بعدها، ولكن التدبر كشف يل فيما بعد أن 

ذلك أنين كنت أتدبر هذه اآلية غاضا الطرف عن باقي . اإلبل هنا مبعىن اِجلمال
را على ضوء سياق اآليات األخرى وترتيبها تبني يل أن اآليات، ولكين ملا تدب

فقد . هناك عالقة بني اِجلمال والسماء، ولكن ال عالقة للسحاب بالسماء هنا
 الذين فسروا اإلبل هنا  حني قاال إنأصاب صاحب املفردات وصاحب الكشاف

مبعىن السحاب فعلى تشبيه السحاب، ألن اجلمال أيضا متشي مرتفعة ومنخفضة 
فلوجود الشبه بني ِمشية اجلمال والسحب قد استعملت كلمة . كالسحاب

 . ، وإال فاإلبل ال تعين السحاب لغة)اإلبل(
وِإلَى السماِء  � أَفَال ينظُرونَ إىل اِإلِبِل كَيف خِلقَت�يف قوله تعاىل : التفسري

تِفعر فِإلَى � قوله تعاىل ذُكر املوضوع بدًءا من حتت إىل فوق، أما يف.. �كَيو
 تِصبن فاِل كَيالِْجب�تِطحس فِإلَى األرض كَيفِمن فوق إىل حتت؛ مما � و 

يبني بوضوح أن احلديث يف هذه اآليات هو عن موضوعني منفصلني؛ حيث ذُكر 
، وإال فال جند أي رابط وال  إىل حتت، والثاين من فوق إىل فوقاألول من حتت
املعروف أن الدرجات . اإلبل والسماء واجلبال واألرض ذا الشكلترتيب يف ذكر 
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ونرى أن اهللا تعاىل . ِمن فوق إىل حتت، أو ِمن حتت إىل فوق: تذكر عادة بترتيبني
قد ذكر هنا اإلبل أوالً مث السماء، والترتيب هنا مفهوم، حيث نرى أن املوضوع 

أرفع من السماء بل ليست بدأ من أسفل إىل أعلى؛ مث ذكر اجلبال، وهي ليست 
والترتيب الثاين لبيان . بارتفاعها، مث ذكر األرض اليت ليست أرفع من اجلبال

الدرجات أن يبدأ بذكر األعلى مث األدىن، ولكن هذا الترتيب أيضا ال يستقيم هنا، 
إذ ذُكرت اإلبل أوالً، مث السماء، مع أن اإلبل ليست أرفع من السماء، فال ميكن 

.  اإلبل يف األسفل، مث فوقها السماء، مث فوقها اجلبال، مث فوقها األرضالقول إن
كما ال يستقيم القول إن اإلبل أرفع هذه األشياء، مث دوا السماء، مث اجلبال، مث 

 .األرض
ولكن الترتيب يذكر أحيانا بأسلوب آخر أيضا، حيث يذكر الشيء املتوسط، مث 

 تعاىل قد ذكَر هنا اإلبل، مث السماء، مث اجلبال، مث ما يليه ميينا ومشاال، ولكن اهللا
لو أنه تعاىل ذكر أرفع هذه األشياء أوالً مث ذكر ما يليه الستقام الترتيب، . األرض

 .ولكن األمر ليس كذلك أيضا
إذًا ال يستقيم الترتيب فيما يظهر، ولذلك مل يبق أمامنا إال أن نعترب هذه اآليات 

ف عظمة القرآن، أو نقول إا تذكر هنا مثالين من دون ترتيب، وهذا خال
منفصلين، أُشري يف أوهلما إىل املوضوع من األسفل إىل األعلى، ويف الثاين من 

ففي املثال األول قد أشري إىل أمر مشترك بني اإلبل والسماء، . األعلى إىل األسفل
. ا هو الصحيحوعندي أن هذ. ويف املثال الثاين األمر مشترك بني اجلبال واألرض

واإلبل هنا مبعىن اِجلمال، ولكن السماء ليس مبعناها املعروف، بل أريد ا السحاب 
 . تعين هنا السحب أيضاإذ، �والسماِء ذَاِت الرجِع�كما يف قوله تعاىل 

كان كفار مكة متكربين مغرورين مبا يتمتعون به من جاه ومكانة ويقولون 
أن ينتصر علينا املسلمون؟ لقد أشار اهللا تعاىل هنا إىل كيف ميكن : دائما متباهني

. عادم هذه وقال تتباهون مبكانتكم وعزتكم، ولكن الواقع أن مثَلكم كمثَل اإلبل
 اإ. ، ولكنكم تعلمون أا تسخر لركوب اآلخرين دائما القامةال شك أا طويلة

 وأرجلها الضخمة، تظل دائما  سنامها العايل وقامتها املرتفعة وجسمها الكبريمع




	��א����א������������������������������������������������������������������������������� �	���א��

 

٦٢٦

فمهما تباهيتم بعزتكم ومكانتكم، إال أنكم لن تعطَوا كفاءاِت . حتت اآلخرين
احلُكم على اآلخرين، بل سريكب اآلخرون أعناقكم، شأن البعري الذي يكون عايل 

هي اليت .. أي السحب.. وإن السماء. القامة، ومع ذلك يركب اإلنسان ظهره
 ال اِجلمال، فستظلّون كاِجلمال مطايا لآلخرين، ولن تستطيعوا ترتفع وتصعد دوما

أي كالسحاب ..  الذين هم كالسماء�أما أصحاب حممد . احلُكم على اآلخرين
فشتان بينكم . فهم الذين سيستولون على العامل كالسحب.. الذي يغطي اجلو

 ! وبينهم
كونوا حاكمني على  مل ي�وبالفعل نرى أن العرب منذ قرون طويلة قبل النيب 

 يكشف أم ظلوا حمكومني �اآلخرين، فتارخيهم احملفوظ منذ زمن إبراهيم 
ولكن نفس الشعب الذي ظلّ ذليال . دائما، ومل تكتب هلم الغلبة على اآلخرين أبدا

 سنة، ومل تكتب له الغلبة يف أي قطر من العامل، ومل يكن عندهم عقلية ٢٥٠٠منذ 
 ومتسك بأهدابه، صعد من الثرى إىل � طاعة الرسول عندما دخل يف.. احلاكم

ولذلك شبه . الثريا يف ملح البصر، وأصبح فاحتًا للعامل واستوىل على الدنيا كالسحب
يظلون مطايا سنا هلم أم رغم كوم ِطواالً اهللا تعاىل هنا الكافرين باإلبل مبي

ات غري مرئية للعني، لآلخرين، أما املسلمون فهم كالسحاب الذي يتكون من ذر
 . مث يرتفع ويغطي العامل ويروي الناس

 
’ n<Î)uρ ÉΑ$ t6 Ågø:$# y# ø‹ x. ôM t6 ÅÁçΡ ∩⊄⊃∪ ’ n<Î)uρ ÇÚ ö‘F{ $# y# ø‹ x. ôM ys ÏÜß™ ∩⊄⊇∪ 

وهذا مثال آخر لبيان املوضوع من األعلى إىل األسفل، حيث يقول : التفسري
 وقد ذكر اهللا تعاىل فوائد .اهللا تعاىل انظروا إىل اجلبال كيف هي راسيات يف األرض

 �وجعلْنا ِفي اَألرِض رواِسي أَنْ تِميد ِبِهم�اجلبال يف موضوع آخر وقال 
 يف األرض جباالً كي تصبح ثابتة مستقرة، وال يهلك  أي جعلنا..)٣٢:األنبياء(

 الواقع أن اجلبال هي اليت منعت األرض من حركة غري طبيعية، وإال لصار. أهلها
تكملة للموضوع السابق إىل  لقد نبه اهللا هنا الكافرين. عيش اإلنسان عليها حماالً
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أنكم تظنون أن غلبة املسلمني عليكم مستحيلة ألنكم ذوو قوة ومنعة وعزة، وأن 
إخوانكم يف الدين والدم لن يتركوكم ولن يتبعوا املسلمني، فاعلموا أنه خيال 

ا، ولكن شتان بينكم وبني املسلمني، والدليل ال شك أن فيكم أيضا خري. فاسد
عليه أننا جعلنا املسلمني مبشيئتنا جباالً، وجعلناكم أرضا، وال قرار لألرض بدون 

حنن ال ننكر ما فيكم من حماسن، . اجلبال، إذ لوالها مل تبق األرض على حالتها
ميكن أن كما ال ميكن ألحد إنكار مزايا األرض، ولكن ال تنسوا أن األرض ال 

 بدوا، كال، بل إن بقاءها بدون اجلبال مستحيل، ستقرتستغين عن اجلبال أو ت
كذلك ما دام اهللا تعاىل قد جعل املسلمني جباالً، فخري لكم أن تفترشوا أمامهم 

إن األرض إمنا تنتفع من السماء ما دامت خاضعة هلا، . لسماءلافتراش األرض 
 . ني وال بوا ملقاومتهمكذلك من مصلحتكم أن تذعنوا للمسلم

أما لو طبقنا هذا املثال نظرا إىل رفعة اجلبال، فاملعىن أن مثلكم ومثل املسلمني 
ال . كمثل األرض واجلبال، ولن تزول املفاسد من الدنيا اآلن إال بواسطة املسلمني

شك أن األرض تصبح خمضرة نضرة وخترج أنواع النبات، ولكنها ال تفعل ذلك إال 
فرقيكم . عدة اجلبال، ألا هي اليت تتسبب يف نزول األمطار وجريان األارمبسا

 .منوط اآلن باملسلمني، ولن تنعموا بالراحة باالنفصال عنهم
 

ö�Ïj.x‹sù !$yϑ‾ΡÎ) |MΡr& Ö�Åe2x‹ãΒ ∩⊄⊄∪ 
أي أن كل الترقيات والفوائد منوطة باملسلمني اآلن، وال ميكن : التفسري

 اهللا ا جعلهاليت، � الربكات إال باالنضمام إىل أمة حممد لإلنسان أن ينال أنواع
تعاىل كالسحاب الذي يسيطر على األرض، وكاجلبال اليت تزيل ما يف األرض من 
فساد، ومتد الناس مبنافع شىت، فمن واجبكم اآلن، أيها املسلمون، أن تدعوا أعداء 

هم أن يكونوا كالسحاب اإلسالم العتناقه؛ فماذا ينفعهم لو عاشوا كاِجلمال؟ علي
 .أو كاجلبال اليت تنفع العامل حىت ال يداسوا كاألرض حتت األمم األخرى
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 :شرح الكلمات

الرقيب : يكتب بالسني والصاد، ويقال املصيطر واملتصيطر، ومعناه: املصيِطر
 )األقرب. (يشِرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عملهلطُ على الشيء احلافظ؛ املتسل

أما من توىل : واملراد.  االستثناء هنا منقطع وليس متصال:إال من توىل وكفَر
وكفر رغم النصح فاملسؤولية ليست عليك، سوف يصدقك ذوو النفوس الطيبة، 

 . ولكنا مل جنعلك مسيطرا ال على املؤمنني وال على الكافرين
.  مسيطرا على املؤمنني وال على الكافرين�مل جيعل اهللا تعاىل رسوله : التفسري

 ليس مسيطرا على الكافرين، ألنه لو أجرب الكافر على اإلسالم فال ينفع �إنه 
الكافر إميانه وال ينفع املؤمنني أيضا، ألنه سيسِلم خوفًا من السيف، فيؤمن ذا 

 قلبه، واملنافق أسوأ من الكافر؛ ولذلك قد ى اهللا الدين ظاهرا ويبقى منافقا يف
لست عليهم مبسيطر ِمن قبلنا، :  عن إكراه الناس على اإلسالم، فقال�تعاىل نبيه 

ولن ينتفع املؤمنون بإميان من يكره على اإلسالم، ألن املنافق سيتسبب يف ضعف 
 . قوم، بدالً من أن يزيدها

 مسيطرا على املؤمنني ألن املرء يفوز برضا اهللا تعاىل ومل جيعل اهللا تعاىل رسوله
أما الذي ليس يف قلبه رغبة للفوز حبب اهللا . بأعمال يقوم ا عن رغبة وشوق

تعاىل، وال محاس للعمل بأحكامه تعاىل، فإنه يظل بعيدا عن سبل املعرفة 
املنشودة، واإلخالص، ولو أُجرب على القيام بعمل حسن، فلن تتيسر لروحه الطهارة 

ولن حتظى أعماله بالقبول عند اهللا تعاىل، فلذلك قال اهللا لرسوله الكرمي مل نبعثك 
مسيطرا على الناس؛ فإن من يكفر وال يرتدع عن سيئاته رغم النصح فاترك أمره 

أما املؤمن فعليك أن تزيده رغبةً وشوقا يف أعمال . لنا، ألن جربك لن ينفعه شيئا
 . هاخلري لينتفع بإميان

؛ ذلك أن اهللا �هنا أيضا قد تنبأَ القرآن بوضوح عن غلبة اإلسالم والرسول 
تعاىل قد أوضح لرسوله أنه ليس عليهم مبسيطر يف أوائل البعثة النبوية يف مكة، حني 
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مل يكن ألحد أن يتصور أن اإلسالم سينال قوة عظيمة حىت تصبح أعناق الكافرين 
 مل يكن ميلك �الواضح أن الرسول . ا يشاءونيف قبضة املسلمني، فيفعلوا م م
، فثبت أا نبوءة تتعلق �لَست علَيِهم ِبمسيِطٍر�أية قوة يف مكة حىت يقال له 

باملستقبل، وإال أصبح هذا القول مضحكة؛ إذ مل يكن املسلمون عندها يستطيعون 
هنا أن هذه اآلية أداء الصالة علنا، فكيف يقال هلم هذا يف تلك احلالة؟ فثبت من 

كانت نبوءة واضحة أن املسلمني سينالون من القوة حبيث لو أرادوا إكراه الناس 
 . على اإلسالم لفعلوا، ولكن اهللا تعاىل اهم عن ذلك

يف " ويري"وقد خطرت هذه النبوءة ببال الكتاب املسيحيني أيضا، حيث يقول 
ى قلب حممد منذ البداية، تفسري هذه اآلية أن أفكار احلُكم كانت مسيطرة عل

احلكم  فقراءته مثلَ هذه اآليات على أهل مكة يف الفترة البدائية دليل على أن خطة
ألفكار قد نشأت يف قلبه منذ اكانت مرسومة يف ذهنه منذ البداية، وأن مثل هذه 

 )تفسري ويري(. ذلك احلني
ب املرء إن فكرة احلُكم تنشأ يف قل: ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا

ألسباب، فما هي تلك األسباب؟ فكيف ميكن أن تتولد فكرة احلكم يف قلب 
؟ مث  وحبرية أن يعبد ربه علناستطيعهو هدف للضرب واالضطهاد وال يشخص 

 كيف ميكن أن تتحقق هذه األفكار أيضا؟ 
الواقع أن هذه نبوءة عظيمة حيث أخرب اهللا نبيه أنكم لستم بشيء اآلن، ولكن 

من تصبحون فيه غالبني حبيث تفعلون ما تشاءون، ولكن ال تكرهوا أحدا سيأيت ز
فمن . على اإلسالم حني تكتب لكم الغلبة، بل اتركوا الناس أحرارا يف أمر الدين

 . آمن فرحبوا به إىل مجاعتكم، ومن توىل وكفر فال تبالوا به
 

çµç/ Éj‹yèã‹sù ª!$# z># x‹yèø9 $# u� y9ø.F{$# ∩⊄∈∪ 
 أي أن الذي يتوىل ويكفر سيعذَّب عذابا أكرب، ألنه قد كفر دي :التفسري

العقوبة تكون حبسب اجلرمية دائما، فإذا كانت اجلرمية بسيطة كانت العقوبة . أكرب
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وجرميتهم ليست بسيطة،  بسيطة، وإذا كانت اجلرمية شديدة كانت العقوبة قاسية؛
ي هو أفضل الرسل قاطبة، لذا لن تكون عقوبتهم بسيطة، ألم قد كفروا بالذ

 .وشريعته أفضل الشرائع كلها
 

¨βÎ) !$uΖø‹s9 Î) öΝåκu5$tƒÎ) ∩⊄∉∪ §ΝèO ¨βÎ) $uΖøŠn=tã Νåκu5$|¡ Ïm ∩⊄∠∪ 
 :الكلمات شرح
 )املنجد. (رجع: آب إيابا: إيام

لقد ختم ذه اآلية املوضوع الذي بدأ من بداية سورة األعلى، حيث : التفسري
ن كالً من املؤمن والكافر سيحضر عند اهللا تعاىل بعد إجناز عمله؛ بني اهللا تعاىل أ

املؤمن بتسبيح اهللا تعاىل والكافر بنشر الكفر، لريوا نتائج أعماهلم األخروية بعد أن 
 .شاهدوا عاقبة أعماهلم يف الدنيا

 لقد بينت من قبل أن هناك صلة وثيقة بني سورة األعلى وسورة الغاشية، ومن 
 كان إذا قرأ قوله تعاىل يف سورة �على ذلك ما ورد يف احلديث أن النيب األدلة 

سبحان ريب األعلى، وإذا قرأ قول اهللا تعاىل :  قال�سبِح اسم ربك اَألعلَى�األعلى 
 اللهم حاِسبين:  قال� ثُم ِإنَّ علَينا ِحسابهم�ِإنَّ ِإلَينا ِإيابهم �يف سورة الغاشية 

 وهذا يبني بكل ؛)مسند ابن عباس ومسند عائشة: مسند أمحد (.حسابا يسريا
: ، فترديده�وضوح أن السورتني وثيقتا الصلة من حيث املوضوع عند رسول اهللا 

عند " اللهم حاِسبين حسابا يسريا"عند بداية السورة األوىل، و" سبحان ريب األعلى"
ذي بدأ عند سورة األعلى قد انتهى عند اية السورة األخرى، يبني أن املوضوع ال

 .سورة الغاشية
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iSi'q��̀ � : �èlF ¥5jV'̀ lOaP]̀
i5jV�̀¦	
.") _>�� :A�&G	
' 54�	
 d��4( 

 ¤[!&' ¤5�G�� \�/V b
 D̀�9� ���P�
 �/	�u� �1 �FGn
 
�6 �X�Xn
 ���9R
'
 �gF ,�	
' J���P�
 � b
 D�9� +��/P
 �/V �Ô] ~�X�	
 �? J�ÕX� �À�XV O>/ª

 OP���� � b
 D�9� ��0 �C<F � *�' J�G�Ð �9� ,1 K!�lF �1 *�z ��
�3#
 O	��| � Y; =X�F �� (� K�� K!&' �3�� �9� ,1 *& �5u	
 . 

"_>@1 *� GFS' ,5E�	
 *�n
 ��� :h�
¥�9; _�>4 [>i'' J¥5V�i_��1  \�/V 
iÖOX> .G�² *& �F
'� �'.) "(74 *�
( 

+��& *�
 *& ��i/	
 ���' :� �̀¦9a$	
i'5̀jVi�¦	
i'����  :¥5V' b
¥�9; _�P1' JG�
'  .
��XF' :d5<R
 ��� 5V�	
' J�
G<	
 ��� �9$	
.) (74 *�
( 

G�² *& Ñ�� �1 *�
 ��� :�5̀jVi�¦	
i' �̀¦9a$	
i'����  :l�9$	
lm')	
 l5V�	
' J×b
  
KL' )&) (74 *�
 ..( OP1 \�/V O	�� \] k���;] �9$	
 �1 ,1� i[h>i� *̀j�iLj'a)	


 =h7jPZ�¦	
i' i5h4t�	
�=i3j!lV 
hM]̀ ¤�h9¦ulP j*�̀ �. 
"G�² *& b
 G�& ��1 ���' :i�' J5V�	
 b
¦>ZXl�9$	
 O: 54�	
 '=7P?
".)  *�

(74 ( 

G�² *& ��8̀iP �1 *�
 ���': O	�� �5̀jVi�¦	
i' �̀¦9a$	
i'�:i� A�; K4 h>hX×b
 O 
¦9;¥� )(74 *�
..( � �'54M �� 
� � G�² �f' \�/V O	�� � ¤Aj�i; �KZ4 j*�̀i'

h�'l5t4h�iV j_Z�t>i/h	 *̀j�iLj'iS �i3¦Xh>i��,1  :G�
' m
'S?
 [	�� �1 
�!>/�	.) (74 *�
( 
"*�n
 *& �|��� ��� :�5jVi�¦	
i' �̀¦9a$	
i'�¦9; O3� J|G/	
 � ¥�¥5V' O3�'  ) *�

(74 ..( G�
�	
 �/F
��' ¥�9; �/��?
' ¥5V' �¢�7	
' ¥�9; ��3¢w
' ¥5V' . 
"5F5L *�
 ��� : b
 ��@� �1 5��L *&� ���" :l�9$	
�̀����	
 l5V�	
' Jl���	
  

�	�7	
") (74 *�
 ..( \�/V O	�� \
 ���;] 5V�	
' �9$	
 �1 ,1� ��̀ hKa8i/iV j*i!h�
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“It was not, however, till three or four years of his ministry had 
elapsed that any general opposition to Mahomet was organized.” 
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T�gF'5F�� �%��  : 
Even after he had begun publicly to summon his fallow citizen to the 
faith, and his followers had multiplied the people did not gainsay his 
doctrine. 
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T�gF'5F�� �%��  : 
They would only point at him slightingly as he passed and say there 

goeth the fellow from among the children of Abd al Muttalib, to speak 

unto the people about the heavens. (life of Mahomet p:68) 
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This would be as Noeldeke has it about the fourth year of his ministry at 

Mekkah. (A comprehensive Commentary on Quran; by Wherry; vol: IV 

Page 239) 
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He (Noeldeke) however regards it as early Mekkan and in his 

chronological table place it immediately after chapter LXXX VIII. (A 

comprehensive Commentary on Quran; by Wherry; vol: IV Page 242) 
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 =h	]̀i' 
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 \�/V O	�� (�9V�Ò>̀¦7�̀ =h>i& hK�%̀
i5j@]̀ �3̀i� j*�̀ ¥G̀�i; iG�̀i;i'�)��X�?
:ÃÃ( J
���	] 
�3u9F � ���eE	
 *�	') .�N5X	
 ����' J�N5X	
 (�9V � ���59	
 .( Y	M

	
 �G� ��5/R �X���	
 A��P?
 \] �L�« 
�P��F � _�? ��@5� ��4 �Ô]' J
 O�G� =>& ��	| _��9�F� (� �'5¸ � ���' �>�n
 ¬G& 
G��' ��4 OP1 

5E�P
 Y	M ��' J��V
�� . jGl/V � -	'?
 K�>� �9$V WP�4 c	
 D�F§
 �� *�	'
 J¬5�	
 �N5X	
 *� �GFGL D�FN *& �e�	
 \] �L�n
 W��!� J��F?
 �'5° ����4

' �'5�9R
 ��3& �e��5741 ���>& _���!�
 )�V�
 . \] �L�« ���eE	
 *�F _>�
 �e�>	 �L�« �34 �!3�� J¬5�	
 �N5X	
 � ���4�� WP�4 �]' J�	|?
 �� K7�
 �3�>& W9$�P
 ¬5�	
 �N5X	
 �P5�GV �!>� J5E/	
 
� K1 D�L�� G�	 ��3&

�GFG#
 O���/� .FN -	'?
 G3& ��4 J��E����D� =>& ���>L �3���  23	
 �G�� 
 ��><	
 
'|
�1' J
'�GXF _>� OXe@ 
'|
�1' J
'�GXF _>� O>�� 
'|
�1 ��X	
 �1 �'

F§
 �� �F»� G/�' �
')8/� O�>&D� 5�N K�	| \] �L�« ��	'?
 ��4 �� �!��/	
 
 O�G� =>&� . U5V' ��¡
' ��EP�
' �G/	
 ��� ��@�
 ����1 WP�4 �!4


�' �er
' �(�' D����	
 �(�' ��@�¨
' ��e��R
' �F|���	
 �%
5$	
 A
S] �/%
 ��F|?
 ~G	 ��@�
 _�	�/�	 K�7� w �1 �(E�	
 OL' =>& ���eE	
 *XF1 ��«
 
�7e�F '1 ��@�
 �G� =>& ~5�1 �	|1 \] 
��L���	 
�P�4 �� ¼��	��' J~5�?


OX� � �|�
�	
 D
A��3	
 *& ~5�?
 D�P�FG	
 ��4 � .; w *F5�9R
 �1 Y
�	
 D
A��3	
 �� 
'54M�
 �1 G/� w] �'54�F � _�3�	' -	'?
 ��4 � �|

 �F
G�	
 � -45$!>	 W�qGZ� c	
 �	|?
 �? Y	M J��e��R
 |��	
 \] ��@�
 K�'
 � �|�
�	
 D
A��3	
 *& ��7e�F �'5�9R
 ���� J-�e��!>	 ����4 *�V �

�GV �!4 J�X���	
 TeE	
�GFGL �	|�� 
�V1' �N5X	
 � 
'5 . � |�' �� K4'
��G8��R
 D�L�n
 �� �8��P ��4 �Ô] �GFGL �	|1 *� G/� �!�� (@�9�	
 . Y; w

 �{3��| K¸ ��3� A�; K4 *�	' J��|�/� � �|�L�� WP�4 ��>4 ���?
 �� �1




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٦٨١

O�	] ���)	
 m���
 -� T$�P
 ^ J��P��� �!�« .GX�	
 �1 �G&�X	
' �_�F �!>/	
 �
A
��	
 \] w ���?
 \] ���V ��u� K4' J��u� G/� ��u� �{!%
| . �	 v�7!�

 =>& ��i3�
 v�>��� ��?
 W$� G� �� JY	M G/� *�w
 =$� ^ J����1 �5$& ��9�4
 JT>�
 \] w ���?
 \] =$z �1 D5�¸ �'5X	
' diGl3	
 �1' O3� ~��1 ��1 ��

R
 ��u	 ���
G�1 =>&O�1 [�@ G� OP1 ��X	
 *�z w *�	 J�$.  A5R
 µ�F Y	�4
�K�1 OP�4 _�� �P���1 �GFGL �	|�� J�!%
| |
|)F _>/	
 �? Y	M J-	'?
 *� �{!>& 

��'5g	
 ��� *�S K4 � T$�3V �GFG#
 �N5X	
 ���/� �1' . ��EF ��
 =>& ���/R
 �� ��$�P
 =>& �
5�&w
 |�&�R
 ���R
��P
 �G&'  ����$

-	'?
 =>&. 
�3 C/�	
 ��XF G�'  : \�/V O	�� � ¼��>	
 D54ZM 
M�R�¤5j$i& ¤��i�h	i'� ov�5�P 

 ���Á �e�e� ���L�� O�>& 
���L1' J�gF1 =�
GX	
 �'5�9R
 ���¢1 G� �
��	
 
�
 G�9F ���5/	
 �<>	
 � *F�3�	
 �? �_�I9�	
' _��/�	
 K��@ =>& v�5�P D54ZM ��1

�G& ��4 �3 _��/�	
 �/F w' J5�N �{3�� l_��/�	
' �{3�� l(�3�	
 ��3� �
5�1 �
OVA
|� '1 OV|�L *& 5�3	
 �C<�  X� O!�I9V �/F K� J
{G�L A�$	
 .�7!� : �	

 �!�!�I9V GF�1 
M] *F�3�	�� 54�lF ����� J
(�4 ��/P�
 '1 
(�4 _>�	
 ��4) ���
�N5X	
 ����? ���#
' J����	
��$�	
' J .( \�/V O	�� �'5�9R
 5��9F �'

�¤5j$i& ¤��i�h	i'� D
M ����	 w] J�8n
 ,M *� '1 ��g�� *� 5$/	
 ¼��>	
 ·/° 
 *� |
5R
 K� J�e�e� 
{(�9V s�	 OP1 K�� *� W�¢1 �!4 *�	' J��;' �!�&

)5$& ���	 (�urw ��!>�R
 ���� �5/V c	
 |
G$	
 5$/	
 D
�3�	
 Y>V |�
 �58�>	 ���eE	
 5ur
 º� JÛF���	
' �FGn
 ��4 � |�' �!4 J��� � GFG;

�5� �3FGR
 \]' J-V5� �$�n
 \] . ��¢' J[Q�3R
 \] 
{5�P ��V58 U�3��
D
5R
 \] 
{5�P D
58 . DA�L G� J��E����)5$& ���	 ( �� \] ���;y	 v�5�P

� �&q'5� �%��� *� ��!>�R
 O	 �5/��@��� ��94 G� . 
 




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٦٨٢

����� ����� 	
 ����: 

 c7/�� �>� D
M D
A��P *!g�V �X���	
 �GFG/	
 ���	
 �1 K�� *� lD54M GX	
 ��@5	
����	
 Y>V �>�>@ *� ��� �X>� 589	
 ���@ �1' J��P�7	
' \'?
  .

�<	
 ���@ �1 �!�� *& ��3�V ���	
 *� �(�' ��; 23>	 -�7/�� �Ge�V Y	�4 J
���@�!�3& 589	
  .�}54M c	
 �A��3	
 �����v9PN  �	��E9K� \'?
 �7/�	�� [>/�V w 

-�7/�	�� K� J X� . ��@5	
 �54M �� ��P�7	
 �F��3	
 �7/�	
 *�S �
��1 �5/P'� 
 \�/V b
 ��� � ���	] ���;�
 GÊ Y	�4' J��>�X��� ����1 *�� lD�iFN iY¦>V̀ 5R


 ,�̀t	
i' d̀�i��̀¦	
 w +̀�a3	
 i5h7¦4h1 a*�̀h	i' [ie¦	
 iYq�i� j*�̀ iYj�h	]̀ h�)pPZ1
h��l3�̀j�lF�)5	
G&:Ç .( 5F5L *�
 ~'�' �!�´��V � ,��I�	
' ��e@] *�
 54M GX�

 5��L *& +��& *�
 *&b
 G�& *����  :"�u�1 *� 5@�F ��1 a5�)  ���4 G�1
|���	
 ����1(b
 ��@5� |��F *� ��L� �  ��5X�	
 ���@ �£�� �>�F �'  ..

��X� J|���	
 *� ��L� � �u�1 *� a��� ���1 =V�� :lW/¶ GX	 Jb
' ��!>/V 
Z1 �!�� �>�F 
G!³h�)pP O�>& ��
 � ld�i��̀¦	
 iY	̀hM�.��X�  :iW/¶ WP1��X� o :

_/P . b
 ��@� \] 593	
 Y�	'1 � ��i�l� =$!��
�	�X� J :lF �1 JG!³ �F 54�
Z1 �!�� �>�V YP1h�)pP Y�>& ��
 � ld�i��̀¦	
 iY	̀hM�o���  :=>� .��� : 
�� UA�L1

��� ob
 G3& *� KFxL :_/P .hK��1' �u�1 *� ���l� ��X�O/� ��4 *i� =>&  :
�G�
' T	?
' J��¢�¢ ��	
 JJ��/��1 _�R
' �3@ ��/�@' ~G�] ���� � ��>�G��1

*̀F| �é2P �G� Z�l� �̀>Oh1' Z1 ZKiL�� o�3@ ��/�@' ~G�] O� O!�� W£ �3�X� �	 +�� w
�G/� ���3�@ O��>� �? J�3@ -/�@' G�
�	 ~M?
 =>& �Px�' . 23	
 ��X�� :

�(� ,G3&.���  :��� oU
M ��' :HR
 .���X :��Q1' KX¢1 ��: �G�
' T	?
J 
��¢�¢ ��	
'' J��/��1 _�R
 JJ��/�V |�E	
'  ~G�] �����3@ ���' ���@' w' �

�{gF1 +�� . 23	
 ��X�� :�(� ,G3& .��� :��� oU
M ��' :5	
 .��� : KX¢1 
�
��Q1' :�G�
' T	?
' J��¢�¢ ��	
 J����� A
5	
' J �3@ ��¢�¢' ~G�] ����
�����'�>F�Q �G° W��	' � . 23	
 ��X�� :�' �gF1 �(� ,G3& :5R
 .��� :




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٦٨٣

��Q1' KX¢1 ����: ?
�G�
' T	 J��¢�¢ ��	
' J��/��1 _�R
' J����� A
5	
' J
�����' �3@ ��/�@' ~G�] ���� ���� ^ :G!³ �F Ul5�1 �3�>& is�̀h	 GX	 .
���� ^ 


��M' .)����	
 ���( 
 ��@5	
 �1 �F
'5	
 �� *� -�V GX	� K� ,|���	
 xn
 
� ,1� G�39F � 

N5X	
 D�/uXR
 �1 G4�F �� JO��G� �XV �
G�1 *& �A��P *!g�V �!�� *!g�V ��P
�(u� '1 �(<� �
G�?
 �� WP�4 A
�@ J��@�
 � . ���@ � 5�3P ��G3&'

 \�/V b
 ��X� 1G�V �GÊ 
ÀGL �(u� ����1 =>& K!�$V c	
 G&5	
�5R
� �� J
 \] 5!���@ ��@�
 ��>� *�S �1 �/FÇÍÃ�
' �X�@ �3�	
 Y>V �' J���&  �/

��@�
 ��e!r
 \] ,|�V ��� ..P? Y	M K�!Z#
 d��� � O)5R
(= ÇÍÃ 
���1 =Ã� J=ÎÝ� J=ÅÝ� J=ÇÝÝ¯�!¨
' J=ÇÍÃ. 

 �!& �e�	
 lD1G� ���� ��/��
' G&5	
 ���@ � 5�G�	
' �FGn
 
� �A
5� G/�
 ��& � ��' G� ��@�
 T/g� �>� 'M �� �|�� U�3 ��4 
M]ÇÍÃ  p '1

F5� ��3� ��¿W>� GX	 " :��3� �{�F5� '1" J�3�/� �3@ � �XV �
G�?
 C/� �? 
-�3@ '1 �3�� ��>�� �r�F ��@�@1 *�	'¿  � 5�3	
 ZK�LZ1 lD1G� Y	M =>& A�3��

 ��@�
 T/g	 �{@�@1 �����&
 *�z ��� �/�
' WP�4 
M] �� ~�? ��@�
 ÛF��V
 -� �� W/�' G�ÇÍÝ \] p ÇÜÝ .>M1' ��& � OP1 lDGL' M] J�e�	
 
� �

ÇÍÃ GFGe�	�� ¿ ��& � s�	'ÇÍÝ '1 ÇÍÇ '1 ÇÍÎ '1 ÇÍÅ¿ lY>̀i� GhX& 
|
G<� � ��@��/	
 �	'G	
 (�GV =>& �5E3�	 ����	
 �� v����9V
 _>�R
 ��P��@] . 
�'

�GV' 5�N _>�� ¤Y>̀� ����¡ �e��� ¤Y>̀i� �� �G�/� GX& �{!>�� �v�>̀� �1 �/F (
O�>l� .W/	�Q -� ^ �{gF1 ��1 lDGL' J|
G<� � ����@�
 ��@��/	
 �	'G	
 ÛF��V 

 ��& � ����@�
 s	GP?
 ����� (�G�	 �G�/� ��3�u3u�X	
 5E�� �� DGX&
ÇÍÇ '1 ÇÍÎp  . 

 =>& O��� G/F _>� G�½	 ��@�
 ��/r] \] �V|1 G� ��V(u�
 ���/�
�	
 ��V�'
 O�>& ��4 ��K�� *� . v�7!� �_'G& Gr *FGe��� ��!>�R
 ���� Y	M K�� ��1

 ��>& ��4 -�� =>& ��86
 ��3�u3u�X	
 5E�� |
�1 �����e�F �F'�/�' 




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٦٨٤

 �F
�3� �F'�/� _>̀& �!>� J��>& �	'| -�' O3�� �XV �F'�/� �	'| WP�4' J-!>�R

�%�� O�	] �/� 5E�� :d5� *� ��>& -�' ��� �° �5�<V w Y$�ë iW�L �>� J

 ��>& K��̀ *�̀ Y�5n m5´ G%�� �'1 ��4��� ��>& ����¡)�F��3	
' �F
G�	
: m Ü 
©ÃÇÈ¿ÃÇß .( �� Ï�E��@ K� J X� 5E�� d��B *	 �F'�/� �1 �/F 
�'

OV5�] W£ 5E�� d��B' ��>& . O�)& *& ·7P
' ��� O�	�@� 5E�� =X>V �!>�
-!>�R
 d5� =>& .R
 �1 ~5�� _�� _'G& Gr *FGe�� �F
G�	
 � 
�P�4 -!>�

 ��& � *�	' J_�3�� �!�� _�5�ÇÍÃ J����	
 �� ����9V
 ����@] �	'| DGX& p 
 \'?
 =>& A�gX>	 ��3�u3u�X	
 5E�� �� ����9V
 ~5�1 ����@] �	'| DGX& �!3��

-�e��R
 �GP��° .��/L
� O�	] �P]' b �P] . T/g	 +�@?
 �r' M] � ��@�

 ��&ÇÍÃp  . � ,�	
' D�/uXR
 *& |���	
 O��G� ,�	
 ,15	
 �1 lW!�� �G3&

 ��@5	
 Og�5F�����¢ �X�X� �  . 
 5�N ���� � \�/V b
 ���'� O�	] lml5j/iF a_Z¢ �̀j�Æ?
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�& O3�/��58ǹ�� �K� ,�	
 b
 d
�&  . -� Y	�4'
 �<>� _>��F �� b
 D�FN *� �FN O�� D5�¸ ���� ,1 \] '1 G8�R
 \] 5gB

A�&G	�� K<�$F' �>EF' J\�/V b
 54�F K� J���	
 b
 Kg� d
��Lw �{�&�@ J
 �!4 � X� *FG	
 ���1 � _>���� J���	
 *� G� O	 *�F � 
M]' J5741' 5741 \�/V

 �!%
| *FG	
 ���1 � _>��P' �PGL��� � s>Ê'1 �>� D
M �F��P| ���1 � _>��P 
J��>%�/	
 D���E�
 '1 A
5$	
' ���	
 *& GL��R
 � _>��P w1 �<�3F *�	' J*FG	�� 
\�/V b
 G3& �íN ���P�
 K/� GFG; ��& 
��� J5�§
 �PG�1 d��<F �1 '1 .

 ��@5	
 ��@1 �{!%
| ����n
 � 
�/r� ��� 58n�� �)pP -� OP�� J�� 
�r�R
 � b
 �g� U�3 �)pP M] JK��5	�� O��e�1 5�1' K�>� G/� 
��&��. 

 Ï�� ��4�|�!7	 �À��P . � J���5& Ï�� �!>4' OP1 =>& �GF �� ��4 
d5/	
 *� ���P .5X	
 *� �g�F �!4|�& G/� 
�P�4 |�í �1 ¬5�	
 �NGX� J b
 ��� 

 \�/V�¤|�i& G̀j/i� j*�̀ ÆA�h9h>l� j_Z�h>i/iL ¦M]̀ 
'l5Z4¦M
i'�)�
5&?
:ÍÈ(J Y	M *� Ó�3��lF' 
�gF1 ��5& 
�P�4 
|�& �1 . 

& _�7« A�3¢1 ����'�'?
 A�!>/	
 57& GX	 G�' J�F5¢1 �����4 �
�	1 =>& ��¢§
 *
 -��
5<#
 ,1� GF�F 
�' J���5/	
 �5F)#
 ��å � ���>& 
'57& G� _�1 
'�5�1

�6�å \] �5F)#
 d�3L *� 
'5L� |�í �1 d5/	
 . �1 ��¢§
 �� *� �g�F
�gF1 5E� \] 
��GXV ��X	
 Aw� .] ���' J|�& G/� 
�P�4 |�í �] J��E���� �

                        

 




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧١٥

 *� �Xu3� � �/l� G� ���P �1 Y	M *� W�7� J��P ��� A�9>� 
'xl�&
 G� 
{|�&
D�<>	
 �1 ���5/	
 �1 =>& 5�N ��	| �PGL' GX� ¼��	��' J���5/	
 [Q�3R
. 

��>4 D�<>	
 �1 �' J���5/	
 � 5$�>	 \'?
 �<>	
 �1 ¬5�	
 �N5X	
 *>/F .
 w] J
�6 _E�
 ���P] *& 5�3	
 C<�'
� *>/F �N5X	
 �1 . �F5�3	
 �� G4�F ��'

 ���P �1 Y	M G/� W�¢ �	' J�5;��� �|N G/� �/l� �{��P x�&
 G� ¬5�	
 �N5X	
 �1
*�	?
 �1 ���5/	
 �1 W�¢ GX� JK�?
 �5& ��4 . 
�P�4 |�í �1 K�� *� �3��� GX	

!���>4 
|�&' |�í �] ���' J��P ��� A�9>� |�& ��4' J|�& A�9>� ����1 �
 ���P �1 W�7� J�����5&� �/l� ���P �1 ��´��V W��7	
' J���5/	
 �Xu3R
 � �/� 

�
5/	
 � . b
 ��X� J��3� ���>� W��¢ G� ���5/	
 �<>	
 �] ���' ���P �1 \�/V
v�5;��� �|N G/� �/l� �F
G� �Px�&
 
M] �3P? J���5& WP�4 �F
G�	
 � +�3	
 �<	 �1 �GF 

�
 K�3	
D�<>	
 �1 |��	
 �� �<	 ����&
 *� G� �� J���5/	
 �5F)#
 *� ���P . 
 [Q�3R
' ���5/	
 �5F)#�� ���gn
 �F
G� D�F§
 �� *�  �3��lF J��E����


� GF�V ��´���	
 �
G�?
' J�6 ��'�¨
. 
 � ¬5�	
 �N5X	
 � |�í 54M |�' G�ÇÃ ���@�' J: 

�
5&?
 J����	
 J|� J_�
5�] JA
5@�
 JÓn
 J���59	
 JA
5/$	
 JK!3	
 J
D���3/	
 J© J5��� JW>�EZ� J� JD�F�
�	
 J_83	
 J5!X	
 J���n
 Jm'x	
 J

589	
 Js!$	
. 
 Ï��' |�í �
��1 ��5/R'� �iL
5lF �>E9R
 _����1'  D�F§
 (�9VßÇ 

 \]ßÄ|� ���@ *� (��	
 (�9�	
 *� �	�7	
 G>¨
 � . 
 

tβöθtã ö� Ïùuρ “ÏŒ ÏŠ$s? ÷ρF{ $# ∩⊇⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# (#öθtósÛ ’Îû Ï‰≈n= Î6ø9 $# ∩⊇⊄∪ 
��� �����	
: 

�����
 :GV�	
 l�0�$� *�̀  ̀%�n
 '1 ��?
 � aSl� �� �' J. ��?
 |�V'1 
Z	��L��|��	
 |�V'1' J :�»�@J�»_9	
 l|�V'1'  :P�3@1O.) d5�?
( 




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧١٦

�����
 :=<Qk���  :
 � i�5@1_>�	
' ���/R) .d5�?
( 
����	
 : \�/V b
 -� ��� JO���' ��&5� ���g� D�F§
 �� �3	 _@5V


GL �X�; �!Ir ���� ��3�F 
�P�4 _�1 _�E%�E� ~G�] . G� w [�$	
 ·�R
'
GV�	�4 ��?
 \] KEF [�!& +�@1 *� O	 . �zGX	
 �F5ER
 ���R
 ��� K/9	��'

 �
51' J
GL ��	�&�!�/	
' ¯�9V�w
 � �6 K�7� w 5E� . 
 ��/� *�')|�V'?
 ,M ( � WP�4 �|�� �1 ,1 J���� ���� ��4 ��&5� �1

 ���� WP�4 �!4 J�X�; ����' J�(74 [�
5� _G3& WP��� J
GL �PG!�� �5E&
 G�X9�	 �!%
| |��	
 d�� Y>R
 ���� J�/@�; D����R 59�>	 *9@' �>F�Q �5Q

�6
��1 . J|�V'?
 'M OP1 �(�4 ���� O�� ���F w ¤G>� Ỳ>̀i� *& K�� 
M] OP1 �{!>&
 *� �/; *& (�/�	
 
� �GIl�@
 
M]' J��� ,'M 
{'G� 
�P�4 O��� �1 Y	M ·/!�
 J�(�4 �/@
' �5Q _G3& WP�4' J
GL -PG!�� 
�P�4 _�1 |
5R�� J5gn


���1' ..�	
 ����� ��	'��R
' Y>̀R
 ��4'*9�	
 x&' �5u	
 �� x& |� . 
 \�/V O	�X� O�>&' JA�@»5	
 |�V'?
 ��/� *�'�|̀�iV'Æ?
 ,M h��i&j5�̀i'� OP1 �/F 

 *F�	
 d
�3	
' U�>R
 ���4 O	 �g´ 
��Q
x�] ��4 K� J��e� �v�>̀� *�F �
�|�� ��u�1 º; ��!�B 
�P�4. 

O	�� *� |
5R�� J���#
 |�V'?
 ��/� *�'  \�/V �|̀�iVj'Æ?
 ,M̀ h�j�i&j5�̀i'� OP1 
�gF1 ��>�L [Q�3� _�B ��4 .. �
5Q?
 ���
5�� ��>� �5E& � 5E� WP�4 ,1
 ��Q5�
 [Q�3� WP�4 ��� �$�n
'�gF1 O	 �/r�� . |�� �1 GF�V �zGX	
 ��¢§
'

��>�#
 [Q�3R
 C/� _gV WP�4' 
GL �/@
' WP�4 5E�. 
 

(#ρã� sVø.r'sù $pκ�Ïù yŠ$|¡x� ø9 $# ∩⊇⊂∪ 
����	
 :-���	 �&�3; aG;1 ��EV ��3�	' Jk�/�3; ¤���@ K4 �1 Y; w :

�(�4 _%
5L =>& ��%
���w' J�}57�	 . ��� � _%
5#
 D574 
M] ^ �(�4 WP�4
 �1 
�!>&��
ÀGL W�5��
 G� _���| �&�@. 




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧١٧

 \�/V O	�� � (!g	
' �h�i|�i�h9¦	
 �i���̀ 
'l5h7¦4h�� J��&5� ��� \] |�/F �1 *�z 
�/�0 ��&5� ���' |�í' |�& \] '1 .\j'?
 � ��7	
 ��!��w
'. 

�(��	
 _%
5#
 =>& [h>ulF |��9	
 . O	�X� b
 x�1 GX��h�i|�i�h9¦	
 �i���̀ 
'l5h7¦4h�� 
�57��' �(�4 _%
5L 
���V�
 G� Aw� �1 . WP�4 d�/$	
 �� �1 ��>/R
 *�'

�E� \�/V O	�� *� |
5R�� J
ÀGL �@
' ��uP =>& U5$	
 �5° ���h� �i���̀ 
'l5h7¦4h�
i|�i�h9¦	
�|��9	
 =��3� 
�<>� _�1 _���<Q ����  Ù'��� � -�!<3� 
�P�4 M] 

U5$	
 \] ���r��� J*F5�§
 ��X� _g' _>�	�4 �(74 �/$�. 
d�/; �¢�¢ �3 b
 54M GX	 :5� ���' |�í' |�&��& . *� |�í' |�& WP�4

���5/	
 d�/$	
 . �� �3 \�/V b
 54�F �' J5E� *� 
�P��� ��&5� ��� ��1
-V5�� *& ��P ���� �? �54M K� J��@ �� �{/� ��7	
 _�?
 : ��4 c	
 �5�9	


 �5�9	
' J��� K1 |��ur
 *� �!>�� ���	 5$& � ���� �'�5!�@ K%
'?
 ��!>�R

 ��P�7	
 *�S � |�&�R
 ���R
� . � 5$/	
 ¼��>	
 �� A
�' d5/	
 ��4 �R'

 G� OP1 _��a�P' Jd5/	
 *� 
�P�4 *F�	
 |�í' |�& ��7� ×b
 54�� J\'?
 �5R

��
G�] J-V(�4 -��>� D
M ����1 _4|�� � jW>� : � ~5�?
' _���3L �


 Aw� �
��1 � 
'5�9V �1 _��>/� J_�	�å \�/V b
 A���P1 
�r��& �R _��� J��X	
���; _}�� _�/93V �' J_5¢1 �³' _��>& b
 =g� Ji|��9	
 
'5741' . �� _�P1 ��1

 o_(E� *� �x/	
 �'���V w 
M�!>� J���; �F�X	
 d�/$	
 �� A
S] �''��V
 G!³ �r��/� =>& �'�5EV 
M�R'� ���� _�V(@ *& 
�&GV5V � ¦��� o _����/P

|�í' 
|�& �3���& �!4 . _�V�X� 
'�5�<V w' J��>/9V �° ��e83�@ _�P1 
�3�V w
J��	 _��� ��>/ª' _>�	
 ¯
�P1 -!>�R
 =>& ����EV ���  |�& ��V�
 GX�


'5��' 
���� ^ J|��9	
 
'5741' �/�3; �%��� �gF1 |�í'. 




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧١٨

 23	
 *& ,'� ���� OP1  :ZK�� 5%���	
 x41 �]2P A���P?
 *� � . ��� K1'
 23	
 K�X	 
�/@ �gF1� \�/V b
 ��� �!4 � iU�l��̀¦7l�	̀ 
'l5h9h4 i*F�̀t	
 iY�̀ l5Z�j!iF ¦M]̀i'

i*F5̀4̀�i!¦	
 l5j�i� lOt>	
i' lOt>	
 l5Z�j!iFi' h�'l5Z�j!iFi' iU�lL5̀jIlF j'h1 iU�Z>l�¦XiF j'h1� 
)��9P?
:ÎÃ ..(<3� 
�P�4 _�] ^�& _>¸ � ,�	
 U5$	
 � -�!� b
 ��X	 _

 \�/V�¥_��̀i& ¥_¦>Z�h	 iUj5q$	
 t�]̀�)��!X	:ÃÅ( . �/�3; �%��� 
���V5F � _�] ^
 23	�� *�N *� K4 
'M®� �_�!>¸ � =��3R
 
�<>� K� J��e�� 
�P�4 K� J

 (74 a5� º� J��$��� d
�/	
 �
�	1 _��XF�F' -3��R
 *& ��7e�F -!>�R
 *�
 _� 
�/L(	 �$�n
 º� _'|��u� J*F5���	
 ���¢ 1G} � Y	M ��' J�$�n
 \]

 ~5�1 �5� _>�	
 _��>& 
���EF')��$ *�
 �(@ :Z��@�] ¤ÌF5� \] �i$i�ie¦	
 � 
�̀h>hQ *F5L̀��R
 ]	���( J����R
 ��F1 (�9�	
 G�� �F§
 � \�/V b
 ��XF Y	�	' J

�7� _����1�R
 *� d�/$	
 �� �
��1 � W<>� c	
' J_4|�� *� WP�4 c	
 J�r
_�	 
(� ����@ _�!>¸' _�P��E& �1 
�3�V �� J=��3R
 �|��� � . a5� GX	

 ��e�EV ��@ Y	�4 J�F��3	
 � D5��l| ��3�	' J_�l!>¸ �gF1 id�/$	
 Y>V
í' |�/4 ��PG	
 *� _45¢1 �e!3�@' J\�/V b
 �g<	 �v�G|� . 

��&5� ��7� \�/V b
 d5gF Y	M G/�' . *�S *& 
{x� Y	M � �1 ,G3&'
 |�&�R
 ���R
� . �3�	' J
� KEB 
M�R' T�4 _�	 -�1 �1 ��u�@1 w �P]

 *�)� �>� 'M �3 ��&5� ��7� �1 _�	 ��9$�F *F5�1 _�	 -�1 �1 ��u�@1 ���R

 |�&�R
� .b
 ��@� �1 *F5�?
 *F� �'1 � 5�; *� �5;�/	
 �>�>	
 �] ��� 

 �1' J���	
 Y	M � ��&5� *� =@�� =�Ê \�/V b
 �? ��(�4 ���1 D
M �5³
d
�/	
 *� ����F c�1 b
 �83F ��� c�1 � �X�@ �¢�� �¢|��. D�!>4 �1 �!� 

�� �|�� *& k��P ��1 w] JO!>¸ *� �̀�83	
' ��&5� \] 5��	
 � ($V �F§
 �XF K¢
K�X��R
 �. 

           

�   ����� � 	
��A��� )5	�%/�;� ���#� ���j : �8���� �A�%P�
 �A����:  �W�����>'�� �i���� �y#��{�j ���?��� ���v�(
°*�&�� %8���4�� ���( )�±��&�� ���4�� $�%��
.... .)   ²��@�� T&F�� Og/c�l  ³´k() O�34c�( 




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧١٩

	 ��� � ��7	
 5�?
' |�&�R
 ���!>� ��� ��� : 
" �1 *¸1' JK�%
5@] �� *� (74 �/�' JK�3	
 5� ¹Q�; =>& T�
' �1 lWF1�

=@�� . 
G� �%
�' lD5�P ��G3&' JT��V �'| ����� �3P1 'G�F'' ¼ ��&5� ��4
3X��F D��5&' |��L *� (74 |��&' (�4 Ì�L �� � �3� d5��
 G�' J�(�'

 ���5EF 
'��1' _�3� (74 s�F º� J
GL ��9%�� K�%
5@] �3� ��e�1' J
GL
¤��& D�E� :��4�GR �P] =@�� �F .��& D�E� W>X� : �� �/� �] �4

*FG��@ .���	 =>& D�!>�	
 ��' lW�X��@
 ^) ." © J�54��	
ÎÍÎ( 
	 ��6] U�3' |�&�R
 ���!>�" : Y�>& µ�F=@�� *�S K7!4 ¥*�S". 

) © �54��	
ÅÝÜ( 
 ��@5	
 �FG� � ���;] U�3 J�M]� =@�� �/�
�4 �/�
' �1 \] � 

 O��1 �� �X�@��gF1  . �!3�� JG/� �XV � ���4 �/�
' �1 =>& G�; ��?
 ÛF��V'
 x�Z1 G� 5E/	
 
� � �/l� ,�	
 ���5	
 ����R
 GÊ1 =@�!4 (EF OP� �1' 

��u�@ ��&5�-9%�� O��e�1 ��XF º� J�| : ��X�� J��4�GR �P] =@�� �F
¤��& D�E� :*FG��@ �� �/� �] �4 .. ,�	
 �� �/� �? J��³ 
� ,1

©��
 [F5Q =>& ��	G�@ . 
 �GF5L � ��lV5$P G� ¼ �F»� U�3'"Kg9	
" W�� � _�X� �1 ���� WF1� J

 =@�� �1 ¼��� 5u��O�	] ~'1 G� ��4 �gF1 . ) =��3�"�Yb��" ��µ )¤¡ 	�j 
km¡ ³ )k )¡nB�3�wd / �����klmm( 

 |�&�R
 ���!>	 -���6�
 *F� �� �� ,�F»� �3/0 
M��� A�ë �3	 i-�V 
 ��7	
 ����	
 G3& �5$& �F|�n
 �>�>	
 � [Xe��@ �A��P K��$V (�9�	
 G�� �F§
 �1

 �A��3	�¤5j$i& ¤���h	�X	
 � [Xe��@ ,1 J GF =>& 5$& �@��	
 �5 |�&�R
 ���R

� =@�� ��Ê �|�e4 �|�n O�&�0 �5/�V ��� J�5E� *�  . ��4 �R'

 *& D�F§
 �� � �FGn
 |�&�R
 ���R
� �/�
' ��7� \�/V b
 d5r GX� J
 O%
G&? ��&5�� 23	
 A
G&? |�í' |�& ��7� d5r �!4 �. 

 




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧٢٠

¡= |Ásù óΟ Îγ øŠn= tæ y7 •/u‘ xÞ öθy™ A>#x‹ tã ∩⊇⊆∪ 
��� �����	
: 
!"# :ÆA�R
 a��� a�iE� �À�� ��f'  :éG/��' �Sw Ji���P�� O�h�@ .

)d5�?
 ( 
$��% :�G$	
' �l��E3	
 ���9g� G>L *�̀ O� di5glF �� ��i�	
 . *� ���	
'

5FG<	
 :��XV JOl�>jgh� :5FG<	
 ��@ =>& �P|�' :O�>jgh� ,1) .d5�?
( 
����	
 :��4 �	 \�/V b
 �1 �F§
 �/��� J�'5/R
 ��3/° �3 ���	
 

 JA�R
 ��� G3& 5uX	
 G/� 5uX	
 �)p3F �!4 d
�& G/� ��
�& _��>& �)p3�@

'|��F' 
��>�F �1 \] _� KEB �° 
'5/$F *>� . 

��X	
 Aw�6 ��X�@ OP1 |
5R�� J��E3	
 ·/° ���	
 ��4 �	' : _���EP 
'��

�& *� �GXR
b
 d .. �§
' JA
�F�
 *� _���EP 
'���� J�PA���P1 _�FMN GX	 ,1

d
�/	
 *� _���EP 
'��. 
 �O>4 d
�/	
 5FG� _��>& äi59l�@ OP1 |
5R�� J5FG<	
 ·/° ���	
 ��4 �	' 

� �!�� c	
 �g9I3R
 ��?
 Y>V � 5FG<	
 �? Y	M�E� JA�R
 ��� ��@ 
d
�/	
 �1 \] k���;] d
�/	
 �)p3F *	' J_�3� �|�� �5; K4 G3& _6 5i�aGl�@ 

O>4 _��>& äi59l�� JA�� 5FG<4 d
�/	
 
� ��EF �1 \] J�5� K4 � _��>& . 
 

¨βÎ) y7 −/u‘ ÏŠ$|¹ ö� Ïϑ ø9 $$Î7 s9 ∩⊇∈∪ 
����	
 :�G�
' �5� w] _� Ìu�F *	' J-�5¨
 Aw�� H�5�F Y�� �1 ,1 .

�{gF1 �PG3& ��XF : *� �G�
' ��5r Y	�4 Já%�E	
 *� ��5r T	1 ,'��V |
�Gn

 =>& �h��/F *	 OP1 *�F º� ~5�?
 �>V �>�� �5¨
 �3z OP1 \�/V b
 �3@ *�

O�>�F' O�� b
 O� Ìu�F ��F µ�F (�?
 �' JO!%
5L . �� 
� \�/V b
 ��XF




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧٢١

 ��� ������ 	
���� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� ��!� "#
#�$ % 	&$
'��&( �) *+ ,
�) .��( /�(�!�$ 1234� �5� 67�8�9 �. 

;�4<$ ��� =�<>?� ���?� @ A��8?� BCD E<F?� '�#G?� �� �H�G� <2�  : ����$ ��
 ��<J "
G&� �K�?� L?5 M���4� N&O4� <�� ,��2 <� ��?��� P! �����Q <�
R

( <�+ S(�?� L?5 @ ��<�T� �<2� 6��&$ ���+'�4	�<UVW ,��2 6< : �� �X+
Y��#&� Z' ��2 .. �� *� �"[+X\� ,
� 9��?� '��� Y
$ ��]^ 	��?��_ <2 /�

`Xa� b��c d��#� e��9 Z' ��2 . 
 ��f� gO�_ �� h�+5 ��?�i�j_k�l?�k9 i=l�m�?�k9� �� �9�$<[?� *V9 <4 	�� 
 �[� ��� ����9 '�n '<o *^�2� 6���?� B�7�\ �<p�
( � Xq<( :� r�i� l�ksjUk_ t

<kk�k2 k	r
?��)���>?�:uv( ..<�2 �_�?� �w$ b
�_ t /�.. <>�<J x�>>� <2�� L?C+ 
����$ M<#]y� �z&>� xW� ��<o .. M���4� N&O4� 6���� <&�<!9' 	>�<�T {

�!�9 |}Q <~ *� 1K}Q <O&? 5� �<\�� 	>�&
^ 6X^ Yi2 d��{ �(�9 �\9 
c<Q ,
� �? L?59 �^� �� /� 9� �pX�$ *&?� ��y ,
� <�'9 �7"D�9 "�?� �� �

�^� �
� /� 9� �K2 @ ���!W� BC\ S
K! ..6��� �6X� *[� "D  :
�iY�i�j#k&k� ���k' k�i�k2 r�i� X�+� .. /C?� �_�?� <�2 /� ���2 Z' �W ����s� t /�

*&
?� �C\ Y2 <��� e��. 
  

$̈Β r'sù ß⎯≈ |¡Ρ M}$# #sŒ Î) $tΒ çµ9 n= tG ö/$# … çµš/u‘ … çµtΒ t� ø.r'sù …çµyϑ ¨ètΡ uρ ãΑθà) uŠsù 

ú†În1 u‘ Ç⎯tΒ t� ø.r& ∩⊇∉∪ !$̈Β r&uρ #sŒ Î) $tΒ çµ9 n= tG ö/$# u‘ y‰s) sù Ïµø‹ n= tã … çµs%ø— Í‘ ãΑθà) uŠsù 

þ’În1 u‘ Ç⎯oΨ≈yδ r& ∩⊇∠∪ 
��� �����	
 : 
���
 :k�2W� ,
>�� :	$k�� .� BX�9 ,
8� k�i
k� 	�
V�,
8� ���F?� k�i
k�9 ��H�l
k� B�
8 :

 b�
^�6<� �#$ r�k'9 .�H�l
k� B�
8� BX�9 :7��B�>^�9 	�) .��(W�( 




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧٢٢

 @ M'99"h�M��4�"" :	�_�
� :l�
^� E�+ �	�_�>^��>�		? /'<8>^� A�F+ Y2  ." 
#����� 	�[k� Yj���� �<�( ��]( Y��>�� 1! <��� �<O?�Y �5� <2 Y$��&? �'��2 

+ ��� A�2 ����?� kSKU$ �5� L?C+ �	�
� Y��[$ �<��( ��
?�9 ��&� �<��?� �<
	>�
^� L��[$ �	&$ L��' "&�>O� �+ ��^� . 

h�M��4� @ M'9 �: 
"�jS���
j��� <k2 ��l�k� �*�+ ��
j8k_ kLi?<k�\�. .S
�� <2 ��&�! e��_ /� . �7���9

k"OT� �
j8�� 	�� �&! Yi2 ��X� �"�?� .��9�	�9� Yi2 ��X� �&
[>?� �� : �� <\�!�
h�'<8>^� <�� E<F?�9 �����W� ,
� 7�<�2 <#
+ �&?<[>?�.") h�M��4�( 

 x ��2� ��<zQ e��_ t XF�$ ��<8��� *��lF�� 1! e���_ ��4� ��&�! �� =(��?�
 ���^� ��� A�2 ���?� *�U>� x �<O�� h<8n e��_ �&+9 ����� @  �>��

&�T� �� �&?93O2 	&
� ,�
�_ 1! 	_'<#2 e���_ Y[?9 ��\<29 g8^ 	�� ��7�� =
 �<�_ ¡� 6<( L?C?9 �Ag8+� j"�[ji2 kY�i�i\<kz��l?� k"�
j�k� ,m>k! j"�[m�k��
j8k�?k9

kY�i�i�<mK?�k9�. )���:¢£( 
h�M��4� �!<V 6��� �" :�'<O4<� A'<_ M<8�
? �<�_ ¡� '<8>^� �� �?<F?�9 

��X� <�&J ��U4�9 ��¤� h'<K$ ��9�K&? �'<�4<� pA'<_9 ��9�[�&? . ¥�&�>�2 �¤<$
? ���� �<&�?� Y2 ��O�� �K?� ���� �<&�?�9 ��[�
? �&�>�2 ��U4�9 ��K


�[�?� .")h�M��4�( 
Xq<( <#�
7�� �8&K2 ��4<� S¦
! �5� /� : Y[?9 ��f� �V§$ r*! <2 r*! �(

�	O�� @ 6��� �<O�¨� �W ���� g]^ �[�?<� b
�>4� �X>�t : <2 ���?<� j=>©§$
	7�' ,O�9 �ª�8( @ S2�M . <2� ��<O�¨� B<O� /C?� �y<4<� b
�>� �K?� ��

 �!<V 6��� L?C?9 ���� ��V *8�>O4� �<&O�9 �*8�>O4<� b
�>>$ ���?�
 @ ��� ��&��� �X>�t� �� h�M��4����?� A'�V .XF2 : ����F?� k«�8?� ¡� �]���




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧٢٣

_�Zn
 C/�	
' J��X	
 C/�	
' J�)/	
 C/�	
' J�eE	
 C/�	
' .. _i/P̀ ��>4 �'
 ��P 
M]' JOa�� ��P �)/	
' ��R
 ��P M] ����?
 *� (74 � ���P�
 *�	' J��P���

A�@1 O�&
�S' O��5�' O�&�3�' OV��ª D5|S
 
M]' Jx�V ��X	
 O	
��1 � �5E�	
 
 ��!�F ��4 
M]' JA
5X9	
 ��X� _g '1 J*F5�§
 Gr �F�gX	
 ��� � ���>1 '1

��
�#
 *� �(�' �
M§
' ���/	
 ��!/�@
 A�@1 �G�L �eE� . � ��83	�� 
�	
�7� JK��� �3¡
 �����
 ��1 J
GL �/� 5�$	
 �!/P �����
 : Y���� D�� 
M]

iW>�:�	] �P]' b �P]  *� Y�9P �3Á �1 �/E	
 *!� w�� W>P 
M] *�	' J��/L
� O
d5$	
' K4?
 � �
5@�
' D
�>R
 � +�!<Pw
 . ���� ��XF Y	�	

D
|59R
 :O�� S�9F *� K�>�' J�!/3	
 ���� � µ�F �X�Xn
 A���w
. 
D
|59R
 ���� ��� ^ : 5!/	 ��� U�3'�·/R
 
��  :"l� A
5g	�� �3�>

�PxE�l�' xEP _>� A
5�	�� �3�>.) "D
|59R
( 
 J*¡
' G%
G$	
 *�S ��@�
 *& ���eE	
 *� G�1 �5e3F � OP1 �7� ~5��

 ��@5	
 ���' ��� d5/	
 GV�
 _/3	
 *�S � *�	'� Y>ZR
 =>& ¯
)p3	
 ���� J
 23	
 ��e� � 
��5V *F�	
 �3FGR
' ��� K1 w] ����
'� . Aw� �1 Y; w

R
F5� 
�P�4 _�3�	' ���eE	
 *� 
�P��F � *FGV5p b
 ��@5� G�& 2� G�' J
�/�0 
'GV�
 Y	M ��' J�G�F�V' b
 5EP D�FN *� 
(74 
'1� . OP1 �FGn
 � |�'

 ��@5	
 ���' G/�� �? J�3FGR
 '1 ��� � w] �&�!#�� ���>EF +�3	
 *�F � 
 ���� K4 � =$9V G� |
GV�w
 A��')
 m �F��3	
' �F
G�	È© ÎÝÝ( . ��XF Y	�	

 5!& �PG�@� :xEP _>� A
�5�	�� �3�>l�' J�PxE� A
�5g	�� �3�>l� .. Wa�l� G� ,1
 *�	' JTï �' ��3� ¯)9P �' �6 *FG��� �3�X� �3�	' �%�ER
 �3�>& _/P1 -�

5EP' ��� G/� ���' �!/P �>V �!/3� �3�>& b
� ��� G/� w��' 5EP G/�  �1 �u��P 
K�� *� �P)� �!4 ��R�� ��� 
� _/q3	
 �����
 � S�9P. 

��
5	
 ��XF ^" :-3��R
 (�1 ��� 
�6' : G� OP1 _>/F _>� ���P| O�>& ��@l' *i�
O>X& *& ¯'GØ ��� JO� 5�l� . \�/V b
 ���'�v�i3j��̀ 5̀j�iI¦	
i' q5a$	��̀ j_Z4�Z>j�iPi'�". 




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧٢٤


 (�1 *� |
5R
' ��>& v�|�& -3��R� .A�9>�
 *� G�
' K4 �1 Y; w¿
-/01 _��>& b
 �
�r�¿ *F�	
 -!>�R
 d���	
 C/� *�	' J-3��R
 (�1 ��4 

À�>& ��>�g9F 
�P�4�
 =>& ��!>�	
 ��� ���E� G� *F5�§
 A�9> . ���� K/	'
 �À�>& �/F D
|59R
��3  . ��>& �PG��� 
vM]�@
 G� �{gF1  �� *� ·/R
 
� Ó�3�


 �F5� D�� K7�  X� id
�/	
 �/F w �N5X	
 � A���w
 �? J���9P ��PN5X	
 �F§
 A���
 K7� (u� �gF1 �' JA���
 �{gF1 ��R
 UA�3��
 �] K� J��� ����� '1

���$R
' G%
G$	
 .��´ �!4 J�)/	
' A��5	
 5��V G3& ���P�
 ��´ �1 �8�� 
/	
 �
'S��R
' �) . �	 �7!� D��Ù5�
 +���L' J���	
 l@{G� O	�� �5 Y>' J


D�� ^ JG� G/� O�>4�� ^ JOP�E� D JO�F5� ? *� (74' J�>6
' 5&�	�� i���
_��PM =>& _����/F \�/V b
 �] �	�n
 �� � ��	�XF +�3	
 . _G�1 ��P �	 *�	'

 G� G/�' ���'� c�� 
G�' J���'� ��� ���	
 O�>& _/PZ1 ��
5	
 ���	
 �' J��� ��¢
 �	'G	
 *� ��P +|��	
 �' J��E« O�>& _/PZ1 s���
 ���	
 �' J�
�1' ¯��g�

 J_/3	
 �� ���� Y	� OP1 O	��� 5u´ *>� J����5� ��X	 G� ��1 '1 \] ,|�V
4 �{��Á _/3	
 �� K�3� O4�' OQ�X@ ��P���] U�3 �1 ��
�	
 �1 �� J����| �!

 ���� ����		
� ������ �� ���� ����� ���
� ���� ��� �����!"� #$� �%��
 &�'	()� *�'+ ,�� -./��� ,0/�1 ���23� 4/5 6 7�$8 ��'1�9 :� -;�$� <�
�

=�/� :�5 �	9>� ?�! @�/�	�.               
Ô] JA5R
 *FG� �5gF w1 �uF5; �&�3� s�	 ��R
 ��4 �1 ��
�	
 ��� ¯�3!R
 �

¹Q��
 O	�!/�@
' ��R
 . ��@5	
 ���e� ��4 GX	� O�>z �� D
'57	
 *� ���>z 
���	
 A�F5¢?
 ���4 . ��& *� *Ð5	
 G�& ��eE	
 *& ÛF���	
 � |�'� U5V OP1 

 ¼
�« W��	
 Y	M � D��GZ� �'5¢ OV��' G3&ÇÈ���'� ���>� ) ���<	
 G@1 : G�&
��& *� *Ð5	
(J'  ¼
�� ���	
 ,'��V �ÅÝÝ���'� ���>�  . ��4 Y	M ��'

 O>41� � O	�� ��9P] =>& �{EF5� ��4 M] J-F|�/	
 -!>�R�4 O��	' O�5;' 
\�/V b
 K��@||5V ��  .w �1 O>7� �G/� �|w'1 Ki/h�1o _>&1 b
.  




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧٢٥

�gF1 A���
 \�/V b
 *� �!/P =>& A5R
 ��E� �] ��E���� . 
 T�gF ^D
|59R
 ����" : *!g�F Y	�� J���1' 
�4 k��� =>��
 K�� 
M]'

�5�1 *� Ki�8lF �� =>& l����	
' O	�� l�5/V ��G�1 J*F5�1 . OV|�L ���¸ ��7	
'
OVA
|�' .��G�1 O� GEXlF �°�' J�
5�?
 O� GEZ� �°�' .\�/V b
 � K�� 
M�� : =>�

¸ w] O3� |
5R
 s�>� J���1 '1 
�4 O	�n �5/�	
 �'| OVA
|�' OV|�L ���
d��<	
 ���& b
 ��4 M] J�5�1 *� Ki�8lF �� =>& ����	
'."  

��!�� A���w
 ,1 :O�X�X� ���¸] ��7	
' JA�$	
 �X�X� ��5/� . \] 
{5�P'
 \�/V O	�� ��� ��7	
 ·/R
�lOi�i5¦4h�h� lO�i� l��i�j�
 �i� 
hM]̀ Z��i�jP�̀
 �a�h�h� Z��ZXi�h� lOi!a/iPi' 

*̀i�i5¦4h1 �q�i� � *̀iP�ih1 �q�i� Z��ZXi�h� lOh�jS�̀ Òj�h>i& i�iGhXh� l��i�j�
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�!>&��� Ẁh	)̀¦	lS 
hM]̀




	��א����א��������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧٥٠

 l�j�Æ?
�i�h	
i)¦	S̀�)�	)	)	
:Ç( ..3F'p O��%�� �� b
 µ��� J\�/V b
 A�g� �)
�Õ9� �Õ9� -!%�� ��%�R
' b
 µ�F '1 J�Õ9� �Õ9� -9uER
. 
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��$�� U��0�� AfQ�� &�0�3� ����3� �O$ �+Qj ������ w7¦01� %� .  

�D��Df� �8�} �O$ `�+Qj ������ w7¦01m< �S�� ��	��'��� �'0�� @�l OH+E 
 u�'§� �¦9Q� ���<wO��� : -	 F[j�0� �� v7�	 �iV$r �� k ��� /� F�j̈m�<�

T79	 u�] � �$�� /'3 4�Q\� �V8 .  
%���2'�� ���� [�Vj: �+Q��� w7¦01m< U7�j"<� ��� >� ���'0�� q7�6� �G� ��� 

 C �©�� %���?� :�	 @ ����] �87�� �+1< M�� w?� %"] ���"� �  iC�+�0\�
Q�< ��? F�i#¦\�D1f� �ª� �+Qj � �D�� � ����< ¤7]� ���9�� �+Qj %� n .

 4�V< ��� �7< ����� %��3� �D8�f] �j��� �DDz� `�+1;� F����] ��+1< ���
��Q� ����'� .  

6��0$�	: %� %���2'�� ���� )C ( -	 F����3� �8�'�P &�< k G� T7��I �'8
wO�Q� ��7�j"< `u�z . >��< _� ����)C( ��'0�� T�« %�1�e� 4��� �D��+1	� F

��R�$ ��8��0�� �f'3� ��¬� ! %�7	 �'8 wO��� �7	 >��< _� %� �QE)C (��;� : mn1;̈y�
�7�Qq��̈� ��VqD®	 ��; >��< �'��� F��E �����E� n1��� £�� 7�	 wO��� >� ��'�� ��0�� F
[�G -�; :�C���; ��"j� F :c�$?� 6��?� ��j�<� F���� �� >� ����+0\�� �����z 

[�G 7�	 ���� �� >� %�1�� -j ��0�� �V�8� .  
6��0$�	: `u�z 7; )C ( ��'�� %���� F����ª� ¯9j� U��0�C� Af̈�Q�� �'8

n1��� �Q� �V�� wO��� £�+1� �
8�z.  




	��א����א����������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧٥٦

 %� !��2'�� :�	 ��;�)C (��7�� %��'�� �X -	 FT7��I A1�� : °�f� �8
� nq1��Q�7Q��� �V� n1;� C �� F�) .��7��� �0E(  

��±\ �'8 6�H��  :����; ¡�'8 n1��� �fm� �G�3 : ����� �� %� ��� >��< _� %?
����; d F�	 n1�Q� �z�� C Y�« a�Qz �J�� :���§��+D: %� )C ( 6a7�� wO�� ²&6

 ��E��Q�)��7��� �0E ..(< ����	 ��Q� �&m6 7; ���0�� v�'8 �� >��)C .( �q��m��
!���#	 67�3� wO��� �V8 : T6�1�� %�+S� >� �^'��	 �� ���� UV8 w�DfP ���

��	�1�� .����;� ��	�1�� T6�1�� %�+S� � wO��� �V8 ��67; 7;� : �� %� &��3�
-,�	 ��	�1�� T6�1�� @ n0Q; . n8 -�; � �'Q; �� gQ� %�J�0�� �V�� %� &��3� ��

,���� gQ�-,�	 nX�; -	 F%��1� �+j ��?� ��� �� F- . �V�� 6�f��� wOj�
 �8 �'8 U�6a7;"�0f� A��"����	 nD�Q� _� a&�E F" :�0fP A1� A�� FC" A�� -	 F

��� �'�7� [�G gQ� T&�D9j wo7��� �&���� �'��\6) .��7��� �0E(  
 %� �7'��)C ( 6�f��� ��; gQ� �©&6 `"< k �'8"�0f� A��"F gQ� a&6 �8 -	 

 %�##5 ���7	 7; ����j ��E���� %� ��� F��	�1�� `���� @ T6�jV3� nD##$
 p'�� gQ� u�S�Q� ���\� Fn��Q; @ ��f$ ��
< C A��j nD##$ %¬E F�	�2R�� 

�]��� �  4�Q\"	 �S�� �D'� %r���� N720E . 6�f�Q� �a+=� >��< _� %"j�
j7���P nQ� gQ� �'�� ��;��7	� �D�E ��2�'< � n��� ��+Q�� ��� Fn . �V8�

 ���0\ �8�z� %� B$� Y�� F�S�� ��]���� T6�\ @ >��< _� ���<� 7; 4�Q\?�
��R�� �Q��� .�+Q^� �9� ���� !+Q13� gQ� ³"0\ ��� ��f�� T6�\ @ B$� d .

3 ���� F��'Q� ��E���� ����� �jV� k ��S�� 7Q��� T6�\ @ �'8��12E �D��� � .
 u�S�Q� ���\ %�##5 ����j ���� F�J6��3�	 ���8�´ k ��S�� ��E���� %? [�G�
 n8 !+Q13� %� -��� ��'Q� 6��?� UV8 >��< _� ¯9j ��� FwO\e� gQ�

iC�� ��E���� ��6�§� G� l%��&���� . _� ���E Fn87���P ���D´ k ��E���� %? F%G�
nX) :C..( Fs�20� � n�	�Q; @ �� %� n�� 7jµ� ���� F��'�� B$� C �� �� 

-9f��	 u��0\ UV8 ���1�� n�##$ %� nj�7��� . � >��< _� �3 7; [�G /��
 T6�§� wO��� �V8 a7�m� C �� F/�+{� �+Df� C Y�« ��� �S�� /;���� ��?�
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 %r���� %� 7�	 �+�E 7�� ���� C �+j F��E��Q� 7; ��� ����&� @ 4Vj 7; ¶����
��E���� ����� nDE . nDf� k ��� /� ��?� nDE 7; ��� ������� ��7� %�1�e� %� [�G

 ��� � nDyE �� ��'��� �87�	 ��?� >��< _� ·�] 7; [�V�� F����ª� @ �*�]
 �7X� s�� 4�Q\"	 U�jG �'��� F��E����Y�«� �R�f�� ��0m� C  7�?��Q� �

!+Q13� 7J �*�\ ����� %��+S� n�� ����	 iC�� ��E���� 6�§� %r���� %� .  
 � ��H�� u
{� @ u��E ��E���� ����'	 �+Q� gQ� _� U�jG �V�� -��7�� ���

����� @ ���9� ��\� F`����.  
 >��< ���; 6��< 7�� �mn1;̈y� C�/J��� ����¸ @ ¶���� %r���� @  : T6�\ @

 �������)<��!( 6�\ �DQj� F���9�C� F����0�� Fx6��3� F�;�ª� F��;���� F7Q��� F
����.  

!���#	 ¶���� %r���� @ `�;�Q¦3�	 >��< _� ¯Q� 7�� : �� n1;� �+H�2E
 �DQ�; �jV� k ����� ��«)C(>��< ����j F :�®x�m�m��̈� �̀ ��G u�q+�1��q�� � 

�¹#��q� u�q+�1��q�®�®6�� ��jG �+H��� F)C ( ����	 �8�} ºn1��	 ��E&6� n1��� 7'�
)n1;y�(��	�1�� 6�1�� @ [�G gQ� �QH�?� AS� 7;� F . h�E 7��� /J�� v�'8

 >��< _� w7¦01� k Y��)mn1;y� ( 7�	)C( >��< ���; �8� Fn1���� ���	 g<� -	 F
���q2m� g�0q� �%�m'���±m� C q[o	q6q� O�E �n®D1yf���� ��E ��m7®�q� C �ny§ �nmDq'��q	 q�q�q] �q+��E qv�m+

��+��Q�1q< ��m+�Qq1m�q� qA��qS�; ��+�� ��zq�q��)u�1'��:»» ..( n1;� 7; >��< _� %? [�G�
`�;�Q¦3� � U��	 C �1f'	 �'8 . �+Qj %� �'8 � �S0��)n1;̈y� ( 7�j"0Q� ³"<

 ¼�� ¯9���)C( ��? F 7�	 �1f'	 qnq1;� ��7'� >��<)C ( Fn1��� ���	 gf0j�
 7�	 ��O{� n\� �jV� k �G� �'���)C ( �+Qj ��J�)mn1;̈y� ( ���� G� l�+��&

 /�+{� _� ��	 n1���� %� %�E��� C nD'��� F����� /��] ��� _�	 nq1���� %�
�K �S�� . %� Y�2E)C ( �87�	 _� g<"E F�f'�� 7�f< �+Q�	)mn1;y� ( B0�m� C �j

�1f� n1��Q� ���f� .  
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MΡr&uρ½ B≅ Ïn #x‹≈pκÍ5 Ï$s#t7ø9 $# ∩⊂∪  
��	 
����� :  
����" :¾-�ª�� lmw�ª� �Q	���� F��� �6� � qw�ª� qI��z �� �-�ª� :w��ª� 7J."  

 ��� F�D�E ��0���� ��9�� /#;� 7���� I��z w7�� ���q�q� ����3� ��� g+1< 
�	 x6�$ �8 �� g+1� [�V�� l6��?� UV8 �-�� w�ª� &�7� �D0'< ����� ��S	 7

iO� w�ª� .  
"¾-ª�� :���� g��m� �V�� m����� .�ª��¾- : @ �'�� F!+��� -�Q� � n\C�

Y�7ª� : ��;)� (�¿C�� s�0�m< C %� �AfQ� T���C :%OE �wy� ÀO��) .. �Q�Q2q< ��
['�� @ .(�ª��¾- :a����ª� ��; F%��3�	 �I�'��" :7Q��� �V� ÀO� qA�& �� .." ��

CI��) .4�;?�(  
�-�2Q� %��� �1Á v�'DE F%G�: ÂL w�ª� x6�$ %��� ÃL �Oª� ÄL �7X� 

ÅL !+��� -�Q� ÆL�� 
='%��3� @ �� .  
������ : >��< ���; %� ��9Ç
�� ��;��Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�7� F��J��0�� É�QÊ 

 ���R �8B0�� �+'�	"h�~� �2��� "�����) .h�~� �2��� ( ���^� ����� ��� �7'��
 ��� F8V�� >� 6&��03� ¼�3� >�iT&�D] -�Hb ��� %� ��� C [�G����  ���j � 

 F�D�E ��+���QE ���7	 ���� �� gQ� ��C& �� �D�E ������6 �� . � %� ����ª�
���E�J� T&�D] �� ��E ��� �� ��ª ��ª� ���R /� w7�� �� ��ª� � ��� F

�z�&
� T&�D] . >��< ����E��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� T&�D9j ��� w7�� �'�� ��� 
u�] �� gQ� 7D9< C �¿�G 7� @ ��� ��� C �V8 ��� F��+��� [��j ��� @ .

8 ��� %� ��'� %� ��1� q+E n�8��	� �D�E /J� M�� T7Q��� �� ������ �\� 
 4��Q� ��z�� ��� >��< _� -�z �+�^��� ���� UV8 ��1	� F�87���; /E6�

nDQj¡ 7��� -�; �+�^� ��r �D�E >��< _� c6� M�� T7Q��� �8 �+^�3� ��� %� d 
 p'��� ..U&�'z� �8�	� ��& >��< _� %� ��� – -�f�� 4�2R� L�3  ��'	 u�z 

�8�
  . w
�I �*	 %� d ��� @�+�^��� _� `��r � ��r �S�� . T��3�� �f��� %� d
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 _� &��� c�� Y�� u�3� %��� �+D0�µ�	 &7�0� �+�^� ����	6 ��� %�7��$ %�6�jV<
 n�8��	� /� �D�#; M�����'�� w��� i���20� U&C�� s� @  . A��j ��+E F%G�

 ��r �¿�G 7� @ ��;�� -�; >��< _� � �+�^���7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� /1� C� F
����ª� UV8 6���� �7�� . g+��� � �*��	 %���� %��e� � T6G U7'� q� -�E

_� T67; ��µ6 gQ� T6&�; ������� .. A��j ��� %� v67� %� ��L �H�	 -�; 
 ��\���� �S�� Lk���� @ ���D] �����  n�8��	� `��r ���0� � 7« A��j� F

>��< _� &�z� gQ� �7��$ �78�] �¿�G . >��< ���; %� A�HE�C�7�Qq��̈� ��VqD®	 mn1;̈y�  
��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q� � C � �� F�+�^� ����j ��r [�G -�; �< k ��� %� ��

� F>��< Ì6���� &�z� gQ� T&�D] gQ� ��#'< �< k �Q+{� UV8 � &��3� ��
 [�� �7�3� %��3� �V8 @ 7z�< M�� `���� � %� ����ª� È-�� k ��� %�� F�	

 � `7D] ��? F�D�E v&�z� ��1	 %�� `6�R �� 67�	 ���8 ��r -�; � �<
�$r u�] gQ� 7D90E %�� ��� Fc�$� u��]� gQ� -�; . O��& -�; � ��� A��j

 n�8��	� %� gQ� %� gQ� O��& `6��E %�� ��� F!;&�R !��� ���j -����� ��
 ��7+Í�_� p�  . ��� Fh�E n�8��	W	 �#�<�3� `���� gQ� T&�D] 7Q��� �V8 %�j
 %���qA����q� �7�Qq��̈� ��VqD®	 È-��� 7+Í �7R gQ� ���7�� `���� gQ� �78�] ��R"E 
����7�� @ T�; 67�< � ��� gQ�� F�S�� �E78 @ �Q9f< %� gQ�  . 7; �V�8�
�J��f >��< ���; ��� Y�� F�7�7z ��	�, ��� gQ� ����ª� �Q+{� UV8 �A� qA����q�

�7�Qq��̈� ��VqD®	 È-���7+Í �� [;7R gQ� iO��& %�� ��� w7�� �'�� .  
 ���6��0��	 n�8��	� 7� gQ� A��� M�� u���?�� `���� %� � A��� ��� 
 7��"0	 O��& `6�R �� F>��< U&�z� gQ� O��& ��� A��j t�0��	� F�<���� _�

�8��	�� -����� �7R gQ� 7D9< G� ��z�&
��S�� Ì6���� &�z� gQ�� n l���1E 
 >��< ���;��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� >��< Ì6���� &�z� gQ� O��& A��j ��� %� 

Q�0�\ -��7�� �V8 %� C� F-�; � _� `�67; %? F�D�E [0H�	 7�	 £�6� -�9	 g




	��א����א����������������������������������������������������������������������������������� ���א��

 

٧٦٠

 ���7�� �8�< k `��r [0#\��	 �D^<� F�&�� �  ���Q¥ k���� @ v7� gQ� gQ�00\
-�; �.  

 ���� >� ���^��)�-�� ( T6�jV3��if�r3�	 ���� UV8 ��1f0\ F�������0�� :  
iC�� :�Oª� -ª� ���� �: >��< ���; ���\ ��Q�� ��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� 

�D�E ÀO�� [��j ��� ��	�\ U���jG �� �7R gQ� iT&�D] T7Q��� UV8 wa7�� �'�� ..
 �Dz6�$ w��� �8 �� -	 F�Dz6�$ I�´ �� �D�E I�´ C °w�� ��� %� /� ��

 [�Q� ³"0\ ��� C� F�D�E ���� �7]� ����)�9� ���� ( �8� F-�; � v��B$� �+j
Î�D1f� ��a�~� ��� @ n��Q� ��&�; ��� ·�S�e� � 7�
P %�� vBÏ .  

 �+D� ��� @ n8�G±� � ��� �j�9� %� %�'^� ����j �	�2��� %� �7��
 &�1f��� u��7�� [f\� -0��� %�j �G� ��? F7���0�� ��8�j� wO\e� ��J6��

7��� �1« �D�E ���� ¤7]� �DE F��� x6�$ ����� ��0���� l°w�� ��? n¿
 ���\6 B$�� !+Q13� 6��E� >��< _� �a2�E��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� .. ��

 -	 FnD��V�� � [���<� C� [�+� � ��� ���� %WE UV8 n¿7��� n �	
w�ª� �V8 @ ÀO�� %�B0�m0\ . I�´ C� F�D�E u�] �� -0; I�´ C ��� [] C

�'8 %���� �� 7�R !'�±3� �DQ8� 7�	 [���<�� A�� cG¬� �D�E ���0< [�� C� F
�D0\�7;� �D0��«.  

 >��< ����E ��Q�� F���� g��m� �V�� ������ m�7X� �8 �-�2Q� ��H�� ¼�3��
��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q��nD\ -�� i�J�� ���0\ [�� ���  .. � n�� ��

 -	 F�12E [���� [E�9� ��J��0�nQ^�� £���� -j [�Q� %�a���\ . ��E v�'8
nQ^�� £���� -j !	� nQ^�� !	 . ��� F�<�G 7� @ /�'] ��� nQ^�� %� [] C

!3�^�� nQ}� ���� `�*�1�� £���� -j @ /��� nQ^�� £���� -j ��<�� �V�� .
 %�a��� -	 F�12E !+Q13� ��7D#S� � ��� �j�9� %� �'8 B5 >��< _��

nD�Q�nD�7�"	 nD\ -j n86�7R >� %��Q#�� F4�V��� ��'R -j  . �� ���H��
�� c��0f	 !���� ����j u�+Q��� %WE w���� U���0f�� F�S�� �'0��Ê ��\"< -�; 

 ��fj c�$�� F!�	�8��� �'1�� -8� ��fj T6�0E F6����� a�� gQ� ���67�� ��Q}�
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�'1�� -8� %��	�8���ª� -8� �E� T6�<� F!�7'	��7�� �f�	 Y�7� �E� c�$�� F
 ��7�?� _� w�;� %� V'� ��� ln8&�7<6�� !+Q13� ��E �;�	 �f�	 %��7'	��7��
 C %��E F!�7�?� Î �'��� ���	a��m� ��� !+Q13� � ���  ��Q#� nD\ -j %WE

� F�;&��I �72Q� ��'1�� y���9�� B0�� C� F����9�� y�'1�� ��f�� /�+{� 7�� ���
nD\ -�� �iE78 �'0��Ê �V¦0� ��7�?� �J6��3 ��B��� . w���� ��] �G� ��� /;����

 %�1'� nDQ�E Fw��?� � w�� @ n¿�; gQ� �S��� T���� ��'�\ ���¦] %�
��Q� u�S�Q� 7��� -z6 ��
�	 %�720�� n¿�EO$ . @ >��< _� �'a�	 7; �� �V8�

 ���;� qA����q��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-��� .. -8� �D��<�� k M�� &�D#JC� £���� -j %� ��
nDQq��; � %�� [0��Ê gQ�� [�Q� a�q�m< ��\ �8���� k� -�; � ��� . [] C

 � n¿�EO0$� %�1'�\ nD'��� F�;�E� �	�
�� nD'�	 �+�E %�fQ0Ç ��� -8� %�
7��� �78 gQ� /�+{� 720�� F[0J6��� -z� : [	�2R� >�� [��� ����� %�

6�{�� nQ^�� w�D\ � nD\ �-j ..��V�0�� £���� -j n��Q� ��a���� .  
�Tu��'�� UV8 q£�6� �� ! !+Q13� %�7D#S�\ ��E���� %� >��< _� B5 k Y��

���]?� ¯Q0¦P %���\ nD+Q} %� >� ��S�� 6�]� -	 F�12E .  
�-�2Q� Y��H�� ¼�3��:3�	 y�I�'��  >��< ����E ��Q�� F%����7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� 

 � T��DQ� a�#S0E F�9��� t��Q�� Tu��� �1« ��� -8� nQ^� ���00\ [�� ���
< d FT7Q��� UV8
='< � ��� F��#3� ���� @ ���E �� �
=' F�D�E n��0� �D�E �

 %���\ -	
=��0;±� �D�E [�� .7; >��< _� %"j� �9��� t��Q�� ·�9	 �'8 w�; 
T�9� ��&�ª� �Q�Q�� 7�	 ³"� �V�� ��f�� >� 6�]� d F�+D�Qj ��f��� .  


��3� �r���� I�´e� gQ� ����� UV8 ¹�&� �� ! %r���� �"a�'< T��; �QÊ �fE
��� �0E Tu���� T��X� Tu��� l!<u��'	 . >��< ����E�È-�� qA����q��t��Q�� ·�9� C  

 Y�� FT�9� ��&�ª� �Q�Q�� 7�	 /Q#� �V�� ��f�� >� ��S�� �9� -	 F�12E �9���
�i��E �D��� [	 &��� d F~� UV8 ��1	 ��� � [	 �8V'\ %� B$�.  

�-�2Q� /	���� ¼�3��:�Q�� F®nq1���� �� !+��� -�Q� � mn\C� =���E �=>��< �  

           
�
 �� ����" ��	
��  "��� ������� ������� �������� ����	) .����!�( 
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��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� A;��� :�	 w�ª� �V8 [� ¾-�2m� ��\ �'�� ���..  ¼�P
 �-2'\ �'��� F�Q�f� � ��� u�3� ¯Q� �V�� -�f�� ���m2j ����� A��j ��� %�
 [�G� FT6�f��� u�&"	 �'�� -�Q� ¯��2Q� I�´ �+QH� £�'+3� w��ª� ��?� �V8 [�

X�	 [� %G"'E Fn86��9	 q4�V��� %��z�01�\ ��� -8� %? ��� gQ� w��
n����� .�'8 ���� >��< _� %"j�: �V� F�D��q�q� @ ÀO�� nj�B0�� 7; ��� -8� %? 

�D�E nD�Q� w��X�	 [� �+1'\ . @ v�'Q$&� �P�QE v�7D#S� k uC±8 %� ��
 ��QÎ ��1E FnD1f�? w��ª� _� 7Q	 ���Q�� 7; ����& �� nD'��� F��+Q̈�\ T7Q��� UV8

	 �S�� [� -j � !��±13� n8 %�����\� F��E nD�
Ï� nD��V'� A;��� :�
[�G .!<u��� +S0< ���� �%"j� : ���\6 >��< _� "��� Y��� -$7< � [�� 

 %��X�� �
Ð� �Q8� ��V�� FA;��� :�	 [� ��Q2m'\ -	 F�12E ���E 7Q��� �V8
nD���^E gQ� ��	��� .  

q����� B0�� %� �8 ���Ð� ¼�3��  �-ª� ��'8: ���� ¼�0\ ��Q�� FT6��0\� 
T7Q��� UV8 � ������ A�� [�� ..�DQ8� 7'� ���r �hÍ A'j �� . ����� %� [�G

 6��"� 6�D} -�; n0< M�� `�u��'�� >� T6�]Ñ� 6��01m� �+j FnD1�� �O,� ���
UV8 ���� >� `&� M�� 6��?� %� ���� � &��3�E l>��< _� 7'� � ��� T7Q��� 

 -����� u��+j Fv6�D^� �*,�< A��j� 4���� ®4�VÒ�� F��� �&�� >� 
 � �D�0���� FÓf�� � �8®�D#< d FT���� �'�7� >� �D��¤��� F�6�$ -�9	 �D���

c�$?� %��&?� �§"< � �D�0��;�� Fu�7�?� ���R . UV8 @ `�E�< ���
3� UV8 -�E
E v6�D} -z� � T7Q��� �D0��« nDE��0�� /� ��� -8� %� ������ ��� F�D�

�6�Ð� n�^�0�� �V8 ��3 �'�0j �DQz� � M�� ������ %�+Df� C �D0+^�� . [] C
 ['��� F�\7�� T7Q	 �����7�Qq��̈� ��VqD®	 È-��� .. ������ [�� T7Q��� UV� 7D9� ��

7�� >� �9� �
� k �V�� %�'��� %WE l�D'� L�I V'�  n�8��	� � L %�j ��� 
 FA�� [��� |��< A��j ��� T�0f�� UV8 @ A�;� ��;�� -j� FA�� [��� �9�

 ��r -j�
=� UV8 �� q̀ �D} !� ��� FA�� [��� ��'�� �7¿ A��j �D�E �A�
�V8 -j �'Q�E �'j [Qz� �� F�D'� ������ qA'j [�� /� F�DQ8� [�f��$ T7Q��� .  
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a�f3� w�Df3�EUVX -���� :T&�D9j wa7�� �'��  %�+Q13� �D�E ���0�\ M�� ��� 
&�D#JC� £���? .. ��\ -�; � �D��� ���]� M�� �+^'3� `����±3� %� ��

 -0; �� %���� 7�R �D�E w��� ��"	 %�'�±� �DQ8� %� /+E F�D1f� ��� �87D9<
�<�� �D�E [��G±� ��\ n�� C� F��0;� &�1E� �'0E T6�§�� %�1�� £���"	 [q��

�\7�3� T7Q��� UV8 ���« !§�0�� �  cG?� .�	�2�Q� ���Í �*�] �V8 %�j� .
 n�� BÐ� n8�a�� �� 67�	 �	�2��� �� k n8�G�� 6�f��� 4�J %� /;����

��� w�� @ %�	�Sm�\ . ��1	 �&�� �  -�9	 k"0� %� %�1�e� T�#E ��
/;�0� C K ����� �V�� cG?� .�� ��� q[�Q3� %� T�D9�� ����� nz�	  !1ª�

 	 gQ� ¯E"0� k� �0��R xOª� �-^E F�Ê6 @ ��'�� V$"E FxOª� 6��'�
7�79�� nD��V�� . a�+E�� T&6�	 U���E F���Ê�� ��'�� 7z�� Fv�'8 � �Q�9

���#S� .����� �$�R Ô�R xOª� %7	 T&6��� A13 �+QE .�� -��E : Ô��< k
ª� s]�	T&6� 4�S	 qA$�R� FT6�� !4�z"E : F�&�6� t �̀ 7	 7; T6��ª�

 T&6� ������'� [�G /;�<� j� k G� F���� t `7	 �Q�9 . �	�J ��� [] C
��ª� � �7]� �<&6� /;� %�j [�V� F�	�S� %� �'� /;�<� k ���� FT&6�	.  

�E ���0; �� �	�J �� 7�� u�V�� %� %�'�±� ��� -8� %�j 7�� n�^� nQ} �D
 ��+�?� UV8 ��<�< C� �S0�< �D0\�7;� ��7�� w��� ��? FcBj ������

��Q#� �D�E ��9���� . F%�; 7�	 ����; UV8 n¿7��� �1« !Q��� ��Q} -�f��	�
 [f\� -0���� ��0��� %��a�� ����j� FT����3� -j �D+�^�<� �D0��� gQ� !^E�Í

; ���� w�ª� &�7� @ u��7�����# . s'� i�	6�J w�ª� x6�$ -<��0< -������ A���E
 w�ª� &�7� AQ$& �G� �D'��� F:���� �DS�	 u��7� i�9#�0�� :���� �DS�	
 n8� ¯0j >� �if0j� �'z >� ���'z ������	 %�E�#� �����E F��0��� � AD0��

%�&a&�� :87�� µ�´ %� %�& F���� �D�6��] @ %�9� d F[��� nDQ�� [��� gQ� n
w�ª� -$�& �S�	 �$�� >� �^'� %� . ��,�90\� ��� ���« !'�±3� uC±8 ���

 _� ��\6 gQ� ���1�� ���Q0\�� FwO\e� ��1	 ���S � @� ��� @ !+Q13�� 
 gQ� ��'Ð� s��S< £�Êe�	 ��6�;� Fh��ª� ��� n87����	 !	6�J �D��q�q�
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n8�a&�� nDQ0;� nD��V�<� !+Q13� %��3� �V8 %�j �G� �� !\�'0� FnD'�& � 
wq�q� �  w� ���q�q� !  

 F!+Q13� -8G� 7; w�ª� &�7� -$�&� ��� -8� -�; � ���+{� 6����� �V8
 T&6� %"]��xOª� AQ8G� M�� �Q�9 . F��$�� � T6��ª� /;�0� xOª� %�j

 %� h; 6��0� k �'�����&6�	 ��� ���6 gQ� µ���\ �Q�9 �	�J �+QE FT�� �� �Q�9
T6��ª� � ��O�� 7]� ��Q� �D�;� %�j . ¯��#�� @ ��	�Vm�� ��	�mJ !+Q13� %� ��

 F��+��& &�D#JO� ���0< u����?� `���Ê %� nD+Q̈���� F�����0� k %73� � �8� �
 %�'^� ����j nD'��� ���« n¿7��� ��1	 �V8 n� ��Q�f� � ��� -8� %� F���

nD+Q^� �iE78 %��E���� �DyQ8� n8VZ� !� ��98m7E . �D0��« !'�±� ��� -8� %�j
 n�8��	� ��� V'� �D0\�7;�� . p'�� !	 �� T�0f�� %� ��+Q�� g1��� � 

 �8» g\��� g1�� !	� F%��; ÂÄ n�8��	�� g\�� !	� F���; » �V8� F%��; 
 V'� �D0��« %�'�±� %�j ��� -8� %� ���ÃÆÕÕ 7�� 4�J %� %������ Fw�� 
cBj ����� %��3� �V8 @ �+Q} �� �Q0; �� . T7����� UV8 7�	 nD'� /;�0m� ¯��E

 nX�f,�� n8u�1� %�V¦0�� FT"�E !+Q13� gQ� %�aS�'�\ n�� c73� �Q��#��
nD�Q� n��'\� �Va29� FnD���^f� �iE78 n86����� n87���� . F7�� ��;�0� k �V8

V8 ��� /;� �� �	 ���~� T7Q��� [Q< @ !+Q13� ��� y-8� �7D0\� Y�� l-�f��
h��ª� ��� UV8 n¿7���	 !	6�J FnD+Q^	 .  

� Y�� � ��H�� ¼�3��-2Q�: �� FnD\ -�� �iE78 T7Q��� UV8 @ -��m0\ [�� 
nQ^�� ��'R -j [0��Ê gQ�� [�Q� a��0\ . 4�Q��� ��G %� ���7�� @ 7Ò

� �+����� � ���9�� iO+� u�3� ��<�� �� F������ �S��� T6�§ @ %��;��� �S�
 %�j iO��, nQ^�� £���"	 !+Q1+Q� ��� ®-8� ��V�< ��� FT�	���� ��S  T6�E

%�j� F-0��� � ��O�� a7]�[�G  [Q< ���« %�'�±� ����j G� nD'� �7z �7q��01� 
 V'� T7Q���ÃÆ���;  .�\�� ��; >��< _� ��� ��� w���� %� ��'^< C �ifQ\ 

 FnD\ -j n���� %����� nQ} -j n��Q� %�a���\ -	 F��	�� u�V�� n���G±�\
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���^E -j n�	 /;��\ F���D1� ��J�  nj6�Î nD'� -j V¦0�\� . 7; -�f��	�
��9��� nD���^f	 ���r���� Tu��'�� UV8 �7�R ��� 6�fj 7�j� .  

� ��� FnQ^Q� ���0� u�3� %� [] Cu�7�?� -�;  . ��� ��'�7�� �J6��3�
 ���0� ��Hj y%��$e�� m̀ �D�?�� Öu�	�� �6��� C� FT&�� u�+Q��� -�; � %��<

����; �'�& nD'	� �a�  �� -	 F�7�� @ �O0$C� : C� F�'�&� ���6 @ ²�� Ì��� -j
����; �� Fasª� �8 �� �67� : F�7�� �V8 ��'0�� @ �''	� "#$� 7�� C �V�� �G ��

 n���$� �� n8&C�� ���× iT&�� %�f�� ��7�� �O0$C� 7'� ��'��E ¡|#5
nD�Q� nQ^�� a�R � iC7	 -�ª�� 6�V�?� �9	 nDf;�� �6B� . >��< _� ���

 Fn�� u�	r njµ�	r g��� �� Fn�� Ø̀ �D�� n�<�D�� &��< � ��� �'8 !+Q13� B5
� �E78 n���Q���\ -	nD\ -j n���� %��Q#�� FnQ} -� . %� c�� -�f��	�

 ��\��� �I @ !+Q13�� w�'R?� T7��� %�D���� u�+Q��� � nQ^Q� ��J��0� k 
`�D�?�� u�	�� �� /�+{� nD+Q} -	 F�12E .  

 p'��	 �r� d F�	�]� �Qj� ���� AQ�E� ��� A�S�E F7�	 U�7m]� ÙQ�� k �E 
7<�� %� �^0'< AQ}UV8 ��\���� �D0Q���� � �§"0� k �'��� FwO\e� � �D'	� £ .

 wO\e� v�< :E�E FU�	�SE FwO\e� � �7<�� k �'��� F��Hj U��	� �2�'E
T79	 .���� �� C��E : �J¤��< 7�	 �9�ª� >� �z�8� x�¦E FA���� � �xm�$�

��� @ cG?� £���?) .�	���� 7\� :�� 	 7��\ 	 7��$Ú�� (  
 n�'�� T6�\ ��;�� mB$ ÙQ	 ��7'��L�H« �1« ��: B$ ��� y-8� Ù�Q	 !� 

��¹fQ3� �������9�ª� >� n�'�� T6�\ ��� L Fv�'8 � !+Q13� � 7�7� /z6 
 nD'�	 � %�j�[�G¢�2���  . F�78 7; nD�S  %� �'� �©'} �Q8� >� �8VE

U�Qa�;� U�'S0��� T��f« U��	� �Q��0\�E wO\e� � 7<6�� A���� >� /z6 ��� !a��} 
�	��R >� &�� %� 7�	 ! ��7��� @ ��§� %� 7	 C 6�D] T7� �;��E %� �f�� a} �+'�	

           
� �	�#$!� %����&�� �'��* +, . ��-� /�01 2���� �3��4�01 ����!56 �#7 8 9:� ;<
= >� 

 /�0���)����!�(  
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����� ���9P ��¬�� �+D��Q; a��� .��� A��; �� �Qz %̈� �+E : [�� _� 7+Î
>� w�+S�C�	 q̀ "#$� 7; A'j [�� Aj6&�� F4����� >� q̀ 7m� �V8 ���Ê 

 |	����L_� G���Li����§ ���� /z�< C %� v�z6"E  . ��;� U6�E � �f�� w��E
���	? : ��\6 7+Í -z� � 
�
� -�	 �a2J"\ �'��� F��q7��� �+��� [] C

 _��`70]� �+D� ����� ��"	 Ø�®	r q�  F . wO��� �V8 -HP %�� �+j7�� qUa�f< ���
 _� ��\6 7+Í ����a�q7��� �+jB0�� QE  .C��E :��S�� �'� ��'	� �7m�< k F%G� .

h; [�G 7�	 ���	� q�z� q�� k� �0�	 � �f�� x�¦E .  
 @ u�3� �D�;�0� C Y�� � A�Q#�� 7�� ¡w�D1�� UV8 A�Q#�� �� � c�0E

��� �� .�8&C�� � ����E& iT&�� �86�7�	 w�D1�� g�Q0< Ø7�� � A�Q#�� 7��.  
V8w�+�?� �Q���� gQ� iC�H� w7;� %��� F�+D'	� /� ���	� �Q���3 ��H� �: %�j 

 _� ��\��� F��$�� ��Q� ��Ja�� -	 FT�]��� U�G±� k nD'��� Fw�+�� T7� 
 ap'�� �G±� %��E F�X �	� �+� C��cG?� a7]�  . �	 g�6 �V�� nD1�� %��E

 �p'����$r nD\ �� � ��O�� �7]�  ! ��\��� �0'	� A��j� w�HQj w�� ��;6 
 Q�� �+QE F�X ¢? !'	� � !0z�
0����'	C ��;� �X �	� �J6�� U���&  :

 ��0'	 ��¹Q#E F��� u����� �b&6� �G� 7+Í M'	 ���Q�,�) .�	�Re� :w�HQj w� 4�	(  
 p'�� 46�;� %� ��� �V8���'	 U�¥ U���9� ·�z � ���6�0� k ��S��  M�� �<

i��\�1� u�3� ���9� a7]� B0�m< . p'�� ga	6 ²n� v�'8 %�j 7��� %�j� FU��R @ 
 an��� �V8"�X �	�" �J6�� 7; � ��0'	 s�Q#0	 C� ��� nQE 4�V��� a7]� �	�V�� 
�.  

 ��� -8� !	 n�Q1m� %�j q� ��� F�+�� �;�7R nD'�	 %��0E u�;7R?� ���
�j G� Uu�;7R� 7�f� %�j�'� %��Q¦0� ��� . �����E F�7z u��E�� u�;7R� 4���� %�j

 ap'�� ��S�	� ��� -8� ��� F�z�ª� 7'� s�7��� -z� � nD1f�"	 %�a2S�� 
u��E�?� !+�+ª� nD��;7R� � ���QZ� n¿�;�7�	 ������ k �� ��7�7] ��S�	 . %�j

 %��^� 	 %�+H��£���? �a��< 7;� F��� u�\µ6 7�� q	�  ���0� cG?� 
 ��	� u�;7R� 7�� s��#�� @ ����QE F���z�D� ��� � x�$ �$?� @� F��O\�
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�� ��;� F!+�+ª� :��; ¡�8V< �� :%�3�} �DQ8� %? ��� � �z�8� .
��;� ������ 7�1�� !� A;6�� �E : ¡�V�8 ���7R 	� �Dj�0� %� �� ¯�j

w���� V'� �6��z @ A�� FOj . �	 g<� d�� �0��� � Q��� ������ >� . %�j�
�87�	 u�1	 %�+H�� ��J��0� nQE F�©7z 6��{� as� %����� ��� -8� . n\�� u�z d

 �D9�� -2f�� ���9�� 7��� %�j �QÛ nD�qÊ� FT&����j ¼� @ ��'�� /+0z�� Üª�
��9�� ��E 79'� .��; �+�E ���E" :-,�	 _� O$ �� u�] -j C�"H� ��; F%�+ : 7;

qA;7R .�QÝ� -8? ��;� ���S  Þ�90\� ��; �+�E U7�±� ��	�] 7��� /� �+QE : -8
 w���� �^'E ¡��� -8� �� n�	 �-� �G�� ¡nj&C�� � ���] s�7�< >� �z�« ���

���zI U��zI� ��6
] %�+H� >� .��;� 7��� ¯�"0\� d" :-��I ���Í C ºn��� -j� ."
��; %� %�+H� Y�Q� nQE :��
� C �'{� n��� %WE F_�� qA	Vj . 
a�+0� 7��� &��E

��;� �î �  :[�G 7�	 ��9�� nj79�� � . ��	�J U��\��� %�+H� >� ��'�� ��+E
��'�� c7�� ��"�E �� ��+�̈��� .6��{� �2'� �V�� 7�1�� �� ���E : �� F��f1�� �D��

+H� �� ���E ¡['�� A���J �� s+ª� �V8 >� [��E&%� : >� �z�« A1� ���
%�� V'� v6��z .a��� c7�� ®£��qJ gQ� ���< [�� ! �S�� c�$?� ��� %� _��

_� -��\ @ "�fm0�� 4�#S0��) .�	���� 7\� :%��^� � %�+H�(  
 7�	 s�7R n8��'� k� F�i*�] ��� @ n¿�;�7R nD�f'< k !+Q13� %� c�0E

"wO\e� ��'0�� ���z !"a�mR -	 u�;7R?�� 46�;?� -��; � w�D1�� nD��� A	
 �Q���3� 1�� w������ ��?�� u�E���� �ª� nD'� u�3� �z�� �V�� �6��3��
 AQ�f��� n¿�z�I x��I?� v�< �� FwC��� ����3� `���\ @ T�\��3��
 n¿�;O� &C�?� /#;� Fn8&C�� � n¿OR u�	�� /#;� FDz��I� � `�z�
��

nD��	r � . nD�Q� Aa�mR -	 F7��� £�� � �� k !+Q13� ��V�< %� d
 A#	m6� F�;6�ª� ������ @ �+9�� @ ����y� 7�� l-�]� £�� -j � /��^f��
 %���� �q21m� �+j g�ª�� T6��ª� gQ� ��� £6��] @ ���2m\ �d nDQz6�

<� ·��m< n��7	� A���E FA��
='���& � .���� n��J 7�� F���B� ��	�J %��E
>��< _� ����7�� ����'�� �Q��§ T6��� n86�7R gQ� ���J�� . ���Hj ��Q0; 7;�
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 @ ��S	 `�+Q13� -0; � %�3�^�� uC±8 £7<�� k �� F4��ª�	 nD'�
·�����	 Dz��E . � n8�&�,� ��9��E �©�\ n8�a�\� F&�fR?�	 n8�7fR 7��

s��, -j ��V¦a<�� F%�,�?�nDQ0�� /9	 �9��  . ��#	6 %���?� :�	 �fE
 !q8�¥� @ ������ ��;�\ d F�$r ���	 c�$?�� ���	 nQ13� �Qz6 c7��

x�D0	C�� ·�f�� ��08 !	 !0�#; U���]� F!�f��Ç) .�	�2��� 
��b @ �	�Re� :
�I���� �1f<� FÞ��$ A'	 ���(  

!+Q13� gQ� ��mR� C� u�V�� � �+E  ����� F���~� T7Q��� UV8 -8� -�; � 
 ����	 >��< _� 6�]���7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� .. -�� �iE78 -��m0\ F7+Í �� ��

�D1f� ��a�~� T7Q��� UV8 @ w�D1�� £���� . A��j u��\ F7� -j [�Q� /E�m< ��\
��$�� 46�;?� � ß�� �� ßn� �� ßw� q7� .4��� ��\�nD\ -j [��� .  


�z��� ��	��� ����� �V8 +S< ¯�j ���^�� d :��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� 
 >��< ����� �if�#� ���1f<� Fc�$� ����6 Tu����º��9q� º��q���� .. p'�� B$� Y��� 

0\ [��
=' p'Q� %�j �� ��� �J����� Fw��?� � w�� @ T7Q��� UV8 @ �� %� 
�
='@ � �+Q��E �iG� liC�� �Dj�< �G� C� ��� �È-��� ���� _� B$� T
�z��� � 

�D'� T��DQ� �#S< �� ��� @ cG¬� ���00\ [�� ��'��� FT��X�	 . ��?� �V8�
 C� �87'� ��� -8� -$& &6�� �� k G� l���^�� [Q< -} @ �©7z ��a�Í %�j

�7E���� Ü��ª� .��+j v�'8 %�9��� ����j %�j� F�12E _� A��� �6�
�'� n8�&�#� %� C ���� ��'�� ���7� %� nD�z�� . �D��� ��\�	 %�j �V�� �G +E
 p'�� %�&�#�\ �6��Ý� uC±8 %� ���� %�� � w�� @ ��� � �	�2R�� 

����1�e� `�\����� �1� C�Í %�j �V8 ¡w��?� .mAQ; �+�E: ��� -8� %�j 
%�j� FA��Q� �6��Û �� nQE F��� >� Ü��ª� 7�f� %� gQ� �f;�0� nD9�� 

 �p'�� %�a�#S� n�� �z67� nD�+��\ wO\e� u�7� %� 7�� ���	 �#¦��� 
v�'8 � T��X� >� �q	�2R�� . �V8 %� �ifQ\ !+Q13� B$� >��< _� ���

��+0� /��\ -�2013� . ����j ��� F�D'� nj�z�5 � ��� -8� %� %�'^< gQ�
%� !��[�G w&�; w���� F��� � T��DQ� %��#S< !�  . -	 �12E �V8 ����
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 M�� T7Q��� UV8 %� �8� �$r B$ �8 -	 F����§ T7Q��� UV8 >� 7+Í �� /z�0\
 /� �D��� &��0\ [��7R /� �D'� x�¦0\ÂÕ���0'� ���E [	�2R� � �Cr  .
 >��< _� ��; @ �'+S0� ���3� UV8 -j����q��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA��� . �Q+��E F%G�

�S�� ��� �0E �� FT��X� � >��< _� "��� T7��� . £�Q, � �� B$� 7��
 �Q�Q�� 7�	 /Q#� �V�� ��H�� ��f�� � [�Vj� F�9��� t��Q�� �Q� �V�� ��f��

��� �0f	 -+0��� 67	 T�
�	 �7��\ %�j �V��� FT�9� ��&�ª�.  
� B$� �+j ����	 >��< _��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� %��< � nD+Q} ��;�� %� 

nX ���$ . nD'��� F��+Q̈�\ 7Q��� �V8 @ �'��\�	 �'*z �P�E /��^f�� UV8 ����<�� k ��
 ¯�1�� T��	 �Q$7� %"	 ��S�� �'a��'� �+1'\ [�V�� Fw��ª� _� 7Q	 ���Q��� ��+Q}

1� /�0\� FA;��� :�	nD1f�� gQ� nD�
$� nXG ����±.  
 ���� >��< _� B$� d � V'� u���?� %� ¼�P lT7Q��� UV8 u�9�� u�6� ������ [�� 
 -������ n�8��	� /E6 %�LwO1�� �+D�Q�L������ 7���; F Y�� FA�� [��� �9< 

 nD��j
�� _� `��r ��'�� gQ� �Q0�\ n�^� p� �H��	 A;��� [�G V'� ��B$�
�+�ª�� 4�0��� nD+�Q��� ..��& G��� n�8��	� �O��; �87'�  :� Ÿq��	�q� �q'�	q6

�yQ�0q� �nmD�'�� C�m\q6 �n®D��E��n®D��jq
m�q� ��q+�̈�2�̈�q� q4�q0���̈� mnmDm+�Qq�m�q� q[�<�q�r �n®D���Qq� � 
)T�����:ÂÄÕ .( p'�� �Z Tu��'�� UV8 A��j F�iG������ �1f� �8 %�j� F u�6� ��

 � M�� ������ s�20< C� �� ¯�j �'8 >��< _� ���� [�V�� FT7Q��� UV8 u�9��
 w�7; %? F�7z ��6��J ������ UV8 s��� %�j ¡�DQj 6��?� UV8 A�b �DQz�

 -������ Óf�� £���� � �}�fÍ �8u��	� F�D��� 4���� �¤z�<� F��� /;�� >� 
c�$?� %��&?� �§"< ��. . FT7Q��� UV8 � ������ [�� gQ� -�C& A��j UV8 -j

���7�� @ [H��� %� 7��� %�j _� %�� . �< k� F£6I �G �  ��&�� ��� A��j
 F%����� %��S5 C !3�} ��R��� ����j -	 F�	VD� T�S20� �X�� �'j�1�� ��?�

4�0�� ��7'� ��� Fu��7�� [f\� ��0��� - �9�� nDQ�] %�j ��� %�3�^�� uC±8 
!'Q�� nDE��\ %�7+�� ����j ��� � %�j�f1�� Ú��Q�� : I�´ C %��� �V8

4�ª� ��E . � !���Í ����j F��f��� gQ� %�9��� u���E ����j 4���� %� d
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4�9��� -j?� @ T�Hj `O�D1< . ��ª� �G �D] nD�Q� /Q, �+Qj ���
� @��f�� �O$ nDQ	� !Sj�6 ��� ��7�; u�� �� �9� � ����Ð� �6�B��

w��ª� _� A�	 ���2�� . F��O���� `�E�� -j � ��� àf� 7; >��< _� %� d
�D�Q� w��X� &�6� �7� -j �a�$� ."E F������ w7X �8�	� �D��� ¯�I 7��
=� �

U����� @ ��a�$� u�+1�� � �	�V� U&�'z gQ�� ��Q� _� . ��r �� �Dq��6� �+E
�D}���+� �©	6 A��Q� %� ��7j±� F��� ���+ª >��< _� �8 ! �#��� �8 +��� %�j

 �8�	� %�j� FT�E� �Q�R�Í� T7�z �0��6
E lT��
{� @ 7����� ������ ��Ð�
 �Cr T�9�	 x�¦E F��j ��z U7'� %�j� F�9�ª� �[�Q� -�; � ��Q� ��+j��

 ga9f< ��� F�Àj& ��� avm7�� �7'zL  ��"	 >��< _�L  F�9�z @ �67{� ���
 �i�0E �;6�E?�	 [0f� �67{� %? F�$�� 7�	 �7��� %�<�� �;6�E?� U&�'z V$"E

�+0� `�� nD'� �	 ��R� +E F��7�7] . 4��9�� :��	 [0f< ��J���� �¸ %� ��+Q�
!�	�6�¬� °[�QD� ��D\e�� F�;6�E?�	 °v�a0E iOH� �67{�E F�R�$ .��7Q	 @ x�5 

����E ���� � ��"1�� ����R U��Q�E F�6?� �§��ª ·Of�� : F�á ��� _ 7+ª�
��D\� �7'� h�E .��Q#� ��D\e�	 t��� C �DE . ��D\e� �	�R� �QE ¢�6�?� ���

g<� 7; �Qz� %� ���� ��
E �1f� `6�, . �G�� F�;6�E¬� �a�7� �DE �67{� ����
�	��R 6�, ��� n87�� /� . �67{� -�z �� 4��\?� � >��< _� "a�8 7;�

��7�7] ����G nD�E �Y�E F�8�	� ��z @ g9f0� . �� k ��� w�20;� %� /;����
 G� l���Dz��� wq���q�q� ��z v�'8 �� k� &�0���� Ta7m���	 ��u�z G� nD�Q� ����R

�E?� uC±8 !	 �67{� g9f< %� �� ��� FiCa
m� ��� -8� %�j ����� �� �;6
!1��� ·O1�� . /�+{� GOE F��{� @ gJ�f�� A�;� FnDS�	 `�� ��7'��

 _� �a�$ �V�8� F+��� >� nD���, @ ��{� n^�� [�Q8� F�6��V� 6��f��	
��� �Ê�D� /#01� nQE FU��1� @ �8�	� >��< .  

 ����	 N�7�?� UV8 -j >� >��< _� 6�]� 7���È-�� qA����q��7�Qq��̈� ��VqD®	 � ..
�V8 -j �'Q�E �G�3 ����f� %� nD�Q� ���E . �	 ��& �V�� u��7�� s��20� U�'Q�E ���

O��; n�8��	� :��yQ�0q� �nmD�'�� C�m\q6 �n®D��E Ÿq��	�q� �q'�	q6� q4�q0���̈� mnmDm+�Qq�m�q� q[�<�q�r �n®D���Qq� 
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�n®D��jq
m�q� ��q+�̈�2�̈�q�� ..¯�j G� � ������ %�j �V�� &���3� [�G �D^� %� �� 
 V'� T7Q��� UV8 ��\"<ÃÆÕÕ ��; [�V�� ¡U��'� C� _� ��V¦�E F�'\ �C mn1;̈y� 

 �7�Qq��̈� ��VqD®	�7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q� � ..7Q��� �V8 ØT&�D9j wa7�� ��F F�0��  A��� 
��E v&�z�	 ���"] n^�� 6�R 7Q��� �V8 %? v7� gQ� ��Oz� �0+^� A�Q¥ 7; G� l

����ª� @ .  
³��j ���� UV8 w�Df+E F%G�:  

C�� :��V�0�� £���? %�+Q13� �D�E ���0�\ M�� ���� ØT&�D9j w7�� .. %� ��
 wO\e� �J6��� �8�	7� M�� `����±3� gQ� ���,�\ iO��& %��0\ �D1f� T7Q��� UV8

���\F93� �+^'3� �J6��+Q� ��	�1�� 6�1�� @ �D��� 6�.  
 g�Q� º£7� �-j %? F�&�D0z� °��� �J6��3� � u���e� %� �'8 ���� 7;

�J6��� O	 ��Oj £�� 6�E ��'�� �	 �±� C G� F�J6��3� .. ¯��5 %� 7	 C G�
�J6��3� nD'� g�Q� %� 7	 C t�0��	� F��'�� 7���� . � u���e� %� ���� ¯��E

�3� �J6��� p'Q� !�� ���� nD�Q� ��� 7+Í w�& �� ¡�+�^� Tu��� !+Q13�� 
U�J6��� %� 7	 OE �7�7z !  

4��{�� :�J6��3� g�Q� £a7� -j %� �2�2R ��� . ��a7� q� %� [] C
 ��� F£�03� ���R �J6��� %� 7	 OE F/;���� @ �� ��� �&�� £�0� vO0��

��< _� � ����� g�Q< u�3� u��&�T6��S��	 ��'�� �J6��� �H� C > . �� OH+E
 ���R %� [] OE F��Q� uO�0\C� ����� �$r �¦] A�	 vO0�� u�3� g�&�
 F�V8 �S�� QE >��< _� � ����� g�Q<� �� U��� ��; �� �'��� F�Q<���\ A����

�VD�� -���� 7�E ��� ���� �� ��� � .� � -j %� n�
�� ����b "#Ð� +E ��7
��+0� �J6��3� g�Q� ����� . t �0j T�� `�VE"¢�6� �7�� �D} "L %�j �V��

 Tu��'� ��7�3� ��"	 ��7�"&���3� �Q�3� "T�D9��L�����§ t ��;�  : �9�� ��
u�9	 �D�Q� &�< C ['��� F�Q��, T�0E V'� v7J `�6�9'3�� `��O�e� ! C ���

0�� �G�3 ��� F�;a7�< %� ��;� u�] -�E /�#01< C A'j �G� ¡A+��� A�

-;?� gQ� ��J®6��E . � �8� F����	6 ��8 �S�� �J6��3� %� 4��{� @ �� mA�0�E
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�&���� `��O� . a�D� QE qA�'b �+D+E FT
�3� UV8 [�D� %� 7��� C >��< _��
[0J6��3 ��'�� .6��3� g�Q� º£a7� -j %� n�
�� "#Ð� � %� /;����E�J ! C ���

>��< _� � -SE� ��8 ��? F���D1	 �1�0< . -j @ �J6��3� g�Q< iOH� ��7�?�E
 â�1'	 %�'�±� �DQ8� %� /� �J6��3� UV8 �z��< C ����D��� ��� Fk���� @ 7Q	

u�D��� ����] >� ��'�� %��7�� F¶���� %r���� . @ ���Q< h�E nD'� !�	���� %�
�3� ���7�����\��1�� 6��?� @ ��Qa$7< n�� �D��\ ��� F%���� @ �J6� . ���  %�

 Fn��J6��� C [�G /�� F!���D��� -�; � �V8 -j %�+Q��� %��� !+Q13� �
�D0J6��3 ��'�� w�; �¿�jG �+H�2E ��7�?� ��� Fn������� -	.  

���� %�j �J6��3� � u���e� %� !J�0�3� n�I "#$ A�HE  � ��&�D0z� ���\��; �
 7+Í� �� ��'�� u�V�� %� ��« ���+0� %�j �	�2R?� .  

 p'�� "�'0� k �G�+QE F�12E &�D0z� &�Û ��?� �V8 %�j �� d � �J6��3� � 
 ��� -8� %� T��7�� ���7	 @ o+5 k �G�3 ¡c��7�� 7�	 NOH�� `��'1�� �O$

¡T79	 ���J6���\  
 �J6��3� %� d%���� :T6�§W	 �J6���� FT6�§� %�7	 �J6��� . ��H�� £�'�� ��H��
 �¦] h#5 %�� 7�	 d F&7Í w�� @ �0�	 gQ� uO�0\C� �� ����R T��	 �;�1

 Fu�] @ Tu��'�� � ��� ����E F�Vj w�� @ �Q<���\ ��OE %� ��'�� |�'� h�#¦0��
$ ��? l��0���� &�1f�� �V8 q���q\ q� �8 ��? iC�� h#e d F�$��	 6�S�� ��ª

�Q<���\ [�G %� ��'�� B$� . F��'�� !	 �Q��� gQ� -+�� %�j �G� �7�� ���
�0J6��� 6���q0m< OE Fw������ �ª� nD+�Q��� . gQ� q��'�� �a�� -+�	 u�3� w���E

 k�1� �¦9� ��'�� �J6��� ��� Fãu�] �0J6���E����b ¯Q0Ç u�9 . �G� [�WE
�� � ��'�� BZ %� [�\�	� F[Q<��� %� 7	 OE 7�� A�	 gQ� uO�0\C� A��

 u�z� Fu�7� [0�	 @ �1��z A'j �� ['��� FU7��� -�; &�1f�� �V8 £�;�
 � ��'�� BZ ¯�j� �ifQ\ [�G nQ�< ¯��E F[0�	 gQ� uO�0\C� ����� �$��

 p'�� ��� %�j �V�8 ¡�i��1� [�G���J6����  .\��� %�j ��� >� ��7� 
�0J6��3 ��B��� n87���\ � U�J6��� ��ä 7; [�G /�� Fw������ �Q��� . �8 ��
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٧٧٣

 7�	 !+Q13� @ �D} �V�� 7�7{�Ä p'�� c��& � `��'\ � ��a�D� �� 
 %�'Q��� Fc��0��� ·O��� >� w���� %���7�� F-�; � %��Q�� ����j ¡�J6��+Q�

ª� !�3� ���� F7�� _� %� ��"1�� U7�� ��Q� -j�0� %� %�1�e� gQ� %�� F����
s� wO\e�� -,�	 �f��� %�� F�<�z�� >��< . F���7��� V'� [�G -�	 ����; 7��

 FOj ¡%���3� 6�§ �� NOH�� `��'1�� UV8 7�	 U�<� �V�� 7�7{� u�9�� �8 �+E
 ��7�7z �i*�] n87���� >� �H��H�� �'1�� 7'� ��f��Sm� k n�� nD�E&� 6�f��� q�S �

nD��V��� nD0J6��� >� . n��� �H��H�� �'1�� @ !+Q13� B5 k >��< _� %� A�HE
%�� %�Jq6��m0\F %? '�& � %�+Q�� C ����j ��E�����<�&��0��� n� � �7�z n

 nDQ��01� %� 6�f��� v6&"E 6��+0\�	 %��8&
� ����j !+Q13� %� ���\ ���� F-�;
&7D�u�] �-��E %�� nD�Q� %�� F.  

�'8 ��±1�� ���  : %� 6�f��� ��] Y�« T���� !+Q13� �'� �V�� �G q�
7����� 4��{� ¡&7D� nDQ��01� :>��< _�F�9��� /\�	 �V8 ��� G�  . %� A�HE

 ��B$ A��j -	 F��\��; �� ��&�D0z� ����� �< k !+Q1+Q� 6�f��� �J6��� Tu���
� � ����� n¿�E��0	 %��E���� U7�j� u�+1� .  

����§ : >��< ���; @ ����H�� T&�D9����q��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����� ���0\ [�� 
nD\ -�� ��J�  . p'�� ���< 7�� mA'�	 �+j -	 F��E ������ iC�; ��� �V8�� 

��H3� -��\ gQ�E nQ^�� £���� -�� -�f��	) :Â ( T&����� � /'m�)Ã (�mJ 4)Ä (
 n0m])Å ( ����+0zC� ��,��+Q� �a��<)Æ ( 4��9��� w��#�� � /'m�)» ( � /'m�

 Ù�Q�0��)å ( T6��ª� gQ� �0	�2R �2m\)æ ( T��X� � /'m�L ��7'� ��'�� %� 
�� %����� ��7�� %�	�S� : !+Q13� %�	�S� �����E %��E���� ��� F�'8 � �x�$�

D'�	 � x��Ð�	 nX %�2+1� C�n . ��6��E �9�ª� >� �	�2��� :�	 �z�8 �+QE
�� ����;� �]��'�� >� �D��\µ6 :�	 �8G ��� -8� /��^E � : w���� uC±8

�'��� n8�&m�E F%��	�� ��7��� . ��� -$�& C ������	 %�+�'� n8��q7q� C %� ��&�6"E
�Dz6�$ C�L) ç ( ��9	 ��#	 `�+Q13� ��Q0;)ÂÕ (�Q,�	 nD0	 U�+¿� U�+1E F

 Fc�$� T�� T�D9�� @ �����,� FT6�< ��	��Vj� F�$r �'�� ��J®��m�� F��'�� ���'Û
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c�$� T6�< ��	�1�� ¯2��� n����0� �i;6�\� FiT�� ��'8�j� . v�'8 ��� F6��0$�	
 U�Î U��Q,� C� nD\�.  

�H��§ : >��< ����� Y��H�� ¼�3����7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q��0\ [�� 
=' �V8 @ �
c�$� T�� 7Q��� ..wO\e� �7R gQ� !0��; !<&�D] wo7�0\ T7Q��� UV8 %� �� :

 7+Í T��8�����0'� �D��� �m<&�� d F . F�87'� �8�^�� @ !Q�201� %���?� %�j
 ��� -8� %?L 7'� 
=�T6�1�� UV8 ��L p'�� %�B0�� C ����j n�� ��� � 

� F���� `�f0�C�	 ����7z @ �����f�� ����j �� !0��ª� @� F�����0� ����j n�� �
nD'�	 � U&�, . p'�� %� -	 F�12E �V8 ����� �� n8&�, B0�� %�j �1f� 

 ��� [�G lO�201�� �P �0z�I B$�� �0�	 >� �i�Q; /z6 ��� ��� g�Q< �3 
 �D+� 	� >� �<V$"E F-��"-E�� 	 �;6�"���j �3�� %�j �V��  FT�6�0��	 

����� �� `�jG� . p'�� �"\ �1f� �;6� %� d� p'�� UB$"E F-�� �+� � 
�;6� ���E Fu��� 6�  @ ��� -�� �P -��f0��	 : �V�� vO3� �f� ���
=� �

 g\�� gQ��.  
 �'8 ���jG �� �"	 CL��'+JL �67� %�j� F��2�1� %�j -E�� 	 �;6� %� 

 %�j �QE FT�H�	 �\7�3� ¯2��� g1��� g\�� %�j �+j ����] �-��� 
��;6� ��; �3 F : �V�� [�Q3� �f� ���
=� �f� ��� ���� -	 Fg\�� gQ� �

 �V�� [�Q3�
=�� k ��; �� Fg1�� gQ� �
=' 7; g1�� %? F[�Q� �� [�Q� �
U7�	 p� C� Fk��Q� �$?� �Q¦3� �8� u�z . p'�� ��; /� %� �� �'���� �� 

��; : ��Vq8 ��V¹�� m��m���'��
=�gq\�m� g�Qq� �� .. �V�� [Q3� �f� �8 ��
=� �
g\�� gQ� u�+1�� ���	 .��; d :����Vqz �qD��E �®'q0���� �q�F G̈®� �©�q� y%�yj�� �®'q0���� 

q[m����; q[mz®��¦m�E F��6�Iq±m� �����q� qv��m����" . p'�� 4��0\�E� %�j ��� /+E F���; � 
8 g�Q< 7;T�� @ �� ��; ��� C� ����� �V :�nm8 ��®z®��¦m�q��� ¡)�6�¦��� : u7	 4�0j

����� ..( �&µ�� �Q��� >� ��&� k�1� ���� �D'� ��z�5 %� �� ¯�j ��
7� nD'�	� ��	 ���� F/�+{� ���� %� ¡�©�] 7�? ��	� C� Fu�¢�2R�� ¢6�;� 

F��� @ %���
� C �DQ8� �z�5 ¯��E '� ¡�D d���z �"	���z�5 �D'� ¡  
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`�+Qj � �8q
z�� �+E  !�D����� q�Hj� ��� ! ���; %��: "�nm8 ��®z®��¦m�q��� " ��;
 p'�� �Q; @ �P �$�I �'��� F�7z 
�z����\���� ���9� �  . �+� �a��� ���

 -8� �� c7� !�� c�$� �Dz �� F�Dz � a��� wO\� �QR � ��Q; @
p'Q� ��� � ���1�� nD'�	 � ��z�¦m� %� ��?� Ì&�	 @ ��~� � %�j Y�« F

�QH� . FwO1��� �Q�Q� ��� n 6 U�z�$� G� F��#3� ���� @ -�� �� �V8 ���
�	 >��< _� "��� �� qs���.  

 ���a+1� d ���^�� >� ���^� %��?� -�; nD��6 %�7�� ��'�� %� ��0�3� ���� 
��"\� ���� Fi"�� [Q< @ 7�� /\�	 %�j �G� �� c��� Tu��'�� UV8 @ ��f� %� 

 ���^��L ����� k�� _� c�\ L �7+Í %� ���� %� � � T��DQ� �#S�\ 
�� ���� ��� . ��\��� %�j �+E��1f�  LU�  � [�8��  L �V8 %� 6��0� 

�K . -8yG 7�����;� ����� �V8 £�+1	  :��� ¡��� � &�,y� %� �� ¯�j 
 p'�� w�&� ��?� �V8 %� /�� ¡U�  ����01� ¯��E ��?� �V8 ���01� k �1f� 

 p'�� �^� @ iC�Í %�j� [�G @ ��� -8� ����� >� �^'��	 C�Í %�j �+j F
 p'�� �#J�� F�7�� �7�	 s�� 7; �V8 _� ��; %� C� FA;���� � T��DQ� 

�Q��#�� ����3� �DQ8� /��^E ���0� ���.  
 p'�� T&�� A��j �+j�  qÌ&�	 �Q�201� ��S�� ��� >���?�l �V�� �G +E 

 �z��$ 7'� 6��0� %� �� %�j� -�Q�� �'mz A� !	6�X� �V8 %� ���� � 
 ����; ��z /� �q��0'� w�� @ ��O$7� ��\ÂÕ ���� �� F�7'z �Cr 

��u�] �+f�j n8�Q����� !+Q13� ��6 A� �8&��\� 6��j¡ �V8 %�j �� FOj 
7�� ���	 �#¦�� . �<��8 w�� 6��0� %� �� %�j �V�� �G q� d� �V8 %� 

 /� �D��� &���\ ��� � &��#3� �¦9��ÂÕ uC±8 !�� w��� �\�7; �Cr 
 FnD'�	 � U&�#	 wO\e� �Í @ ��2Ò 7; n�� %�� %���f� �V�� ��E����

�Oz� ���8 @ nX ����\� :��®�$�%�����E F%�� n�Q���� ¯�j � : �� �'	 -̈�E�
�<�$W	 ¯\�� -�E . �<��8 7'� nDS�	 ���� %� �� %�j �� ��� � : ¯\¬�

nDS�	 ����� F�Q0; � �+0� k : 7�� FuO��� �V8 � �'���QZ G� F-�� �� qn��®�
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`�� 7; w� �8 �I�m� ²��� F�'a+D� C� F%�� ��6�^�� � gf0$� !�&�, 7�� � U�
��S��� AD0��� �'<7Q	 . �1f� �¦9�� �V8 %� �87'� 6��0� nD'� %�j q� d

 UV� /z�\ ��� 6��0� %� �� %�j �V�� �G � d ¡��0'� 7���j nD��� /z�\
 &�z� �'� n\�< �i�� �+�^� ��r ��� 7z� ��?� �	7< �G� u�3� %� /;���� ¡���1��

�<�Bz� �<67;� Ì6���� . 7���z�8�  ��� %��z�D� gQ� ®!f��$ -�Q�� �'z A� 
 p'�� /z6 �� `��'\ ��¸ :b k� F�+DQ0; gQ� !++�3� 6�f��� � �+¿���

���0'� 7���j ��� >�  . ��¸ @ �<a7� a7�m� %� v�Q���� �� /�#01� C
 �7+Í %� �'8 B$� _� ��� F`��'\� �V�� �z�D� A� ����R /� ��� � 

 ��'mz wO^��L �0�� �� ��� �	 ³"� 3 T��j T
��z %��E���� -�z 7; �V���  L 
6�7�; m7Û ���7m� Y�« �<�E 7���j `��'\ ��¸ 7�	 �D��� /z�\) ���;(�Qj  .

 p'�� -$& G� l-�f��	 -�� �� �V8�� 7��"0	 ������ wO\e� �0E u��� �iE�E�� ��� 
&6���� Tu��'�� A���� F�<���� _� >��< ���; @ T��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� -�	 

%"] �Q�� �+^� .���\6� U7�� �7+Í %� 7D]�� _� C� ��� C %� 7D]�.  
 �1f'	 >��< _� %� ¯�j c�0E  L�?� w��?� @�wO\Ñ� -��L q��f�� �a1E 

T��X�	 �7	 �V�� ��?�7	 T�
�	 �7	 �V�� -����� ��H�� q��f��� F �0f	 -+0j�� 6
< Y�� �'����� �2R gQ� c�$� T&�D] wo7�0\ ��� %� ��'��� F���
=' T�� �D�E �

�<67;� _� �Oz gQ� ���& �+�^� ��r v7� gQ� �D^0� c�$�.  
��	�6 : ����	 >��< _� !�� d��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� �}�fÍ AQ} ��� %� 

 �DQ8� %�j Y�� F-��, �I V'� _� nD^f� [�G /�� �7�� � !QE�  !�'§�
 7+Í 7�	 �0fm0\ �D'��� F�8�	� �� gQ� O��& �D�E ���$& %��� OE F��1; 

 k �� G� F�;7R gQ� �$r O��& %���\ ����1; �D�E ���$& %� -	 F�12E �;7R
 7+Í ��� ���$& %� ¡��1; ��� ��$7	 �� _� �%�G� ¯��E F�i;&�R � �D�E 

V� T6�jV3� Tu��'Q� ����� %�j -�9�� ��if�r �;7R gQ� ���E�J� iO��& %�j �+j F
� �� _� I�z� G� ��8�	? �
®�m� k ��  . w������ �9�× ��� >� �V8 u�z ��7'�E
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 7+Í �8u�z !�� F��� ��$7	 �� �+1� k� F�9�z /� _� U��&� ��× 
 ����;ÂÕ�7'z �Cr  ..9�{� �� _� %G��X�$7	 �.  

 p'�� ��$& %� ��+Q�� 7« �D�E ���$& %WE FØ"�'� �i���� %�j �G� ��� @ 
�$r "�'� ����� %�j ¯�1�� . p'Q� ����; ��� -8� %� �QE� F�'0'�7� >� �/z6� 

 ���$& ��� Fh�E T7��� Tu��� [�V	 A��20� ��+Q\ �DQ$7E� gQ� �0f�� w�� 
k G� l!<u��� s�� 7; �2'�� [�G �Dq0��m� ÀO201� �DQ$& -	 F�12E �DQ$7� 

"�'�� @ &6� �+j . >� 70+3� ��� â�6�< @ s�1� kÃÆÕÕ p'�� -�; � É��H� 
20E @ �¦] �Ò %� 7����D F_� U�a�7E FT����	 �DQ$7�� �8�	� u�z 7�� liT�'� 

 7+Í ���� �� _� ���E ��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� ..0\ �� F7Q��� �V8 ���� ���01
¯�1�� 7« �20f< ��\� . gQ� 67�� 7�� C %� %�'�±� ��� -8� %� [] C

 7« [	 /z�� -	 F�12E �D��� [	 /z�� � ��� v7��� �'��� FT�'� �D20E
 -	 F��7'� � ��+Í A1�� ��� %? ��� ��� FUV8 n¿7��� -#�� ��� ¯�1��

+« A+; �V�� ��� ��� ��'�� n�Q��� T��	 �D��� 7+2P A*z �V�� ���� F-�; � �D0��
%�� ¯�1�� .  
��1��$ : >��< ����� ���Ð� ¼�3����7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q�� 7Q��� �V8 wa7�� �'�� 

T7Q��� UV8 ��\"< � ������ [��j ��� 6��� � s�\ �� gQ� T&�D] .. �'�� ¼�P
~� 6�D^�� w�& �� ��� k���� BÏ ¯��E Fw�� ��� � T7Q��� UV8 ��\"< ����  �7+

 C� F%��; V'� �X q��'�� ¤7��m� �
� k M�� ������ UV8 g1'� >��< _� %� ��'�� }
 �Dz�0	 �D´�0< n0� k A;� @ ��'Q� i�	�H� ��� -�z 7; >��< _� %�j �G� ¡�D���

�DQ8? �I��� |�D� >��< _� %�j �G�� F7�	 ..�� T7Q	 �DQ�z 7; >��< _� %�j �G
 UV8 /#�'< %� �� ¯��E Fn�?� `�6�  � �8�� 7; >��< _� %�j �G�� FT��j
 � �Hj� %�� `���� �D^0\ -	 FOj ¡�D0�� � �Dmz�< A��� qA*z !� `����
 -	 F�12E [;7R gQ� ��� ��r %��< � M�� `�u��'�� %�� s�200\� F-�; �G

���� 7�
0\ F>��< _� wOj �7R gQ� ���; iT&�D] k��Q� |�D0\� F�iE�]� ��
� 
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 %�'���	 â�6�0�� yN�7�� ���� �9< �
< k �V�� �8&����� �Dz�<� ��� ���  [�?
!'1�� �Cr V'� .���1� �  ���Q¥ _� `��r gQ�00\ v6�D} 7�	 %��E.  

6��0$�	: T
�z� �+Q�	 >��< _� ·�] 7; �qA����q��7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� � �t��Q�� 
 �Q�Q�� u�D0�� 7'� /Q, �V�� ��H�� q��f�� d F�D�Q� �V�� ��?� q��f�� d F�9���

��� �0f	 AD0��� 67	 w��	 T�9� ��&�ª� . ��E���� 4���0\� c7� ��7�< ��
 p'�� ��$& �� %� %�Q�"� ����j n�� Y�� � ���0'� ��� @ �	�2R� /� 

��7+Í /� T7�7z T78��� 7�� 7�	 -�Q; 7�	 %��f\ �	� nD��� /z . ����� 7��
 [�G @ n8 �+'�	� F�� ���\�	 nD��� Ø̀ r %��f\ �	� %� -�"	 !�&�8 -$& G�

Y� -�Q�� ¯�0'� @ nD�Q�º��� `��	 Q�� �8� �����  : >� ¯��I �7+Í %�
7; �� nj�a9	� ���� F�0	�2R � �Cr T�9� /� ��� ��7D� n�� m̀ V$� 

 �r �DE !+Q13� �����3 x�5 k �� F�r �DE �	�	 ��Q� sQ � +E F%��?�	
�1f� � ��±1� �DE ¯�1��	 nD0����� ����� �0�	 � x�$ � ��� F�S�� .

)w�98 	� T�\ :������ 7� gQ� %��f\ ¢� wO\� ��; .(!0��ª� !	 %�09E ! 7��
 -q��; � %��f\ �	� �8G %O�e� �V� w���� /z6� F�Q��� -z� � �f1j ���

w���� !	.  
 �+D�0;�f	 T&��� 	 7�\� �	
�� -$&� F���z � �0�;��f	 ��� 7��$ -$& d 

 p'�� ���� F�$r ���z ��Y��§ ���z � �Da	y� C� ��z �� %�7	 �DQ$7E  .
67� ��� -8� %�j G� F��&�� ����� ��&�f'� ��� ���$& �� k ���$& %� %�j� 

`��3� q�Cr ��{� /� ���$& � m£�6�� mn^�� º��z %�7	 ��7��� ��� . [�G
 ��?���� -8? ���� %�1Q	 ���� %�j �7��� ���j n 6  : %�7	 �DQ$&� �� �8

 ���^f� _� ���O� %? Fu�\ T�^� 7�� w���� �t� �^'� %� 6�V� ��� F��z
0*z 7;� Ft�ä �� ��� � >� ��+S��� �8�Q�;�E n0*] %WE F�	�< ���\�	 n�

8 ���1� �1��E �����E n0*] %�� F>��< _� &�'z %�Q$7� �V�� ���O3� uC±
 ����� �D'�� ��X�ä  .  
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7$ Î!#uρuρ $tΒuρ t$s!uρ ∩⊆∪  
������ : ���� 	� ��;� : >��< ���; � &��3��q7��q� �q�q� Ø7���q�q�� �G ¾-j 

���T .78�Û ��;� :U&C�� -j� mw&r &��3� .:���� ��;� : u�2Q��� /�Ê �'� &��3�
n8&C��� .%��$r ��;� : ·�� �'� &��3��U&C���  .@�ª� %��+� �	� ��;� :

 n�8��	� �'� &��3��U&C�� -j�  .�&6��3�� �B#�� ��;� : ��\6 �8 7�����
 _� ��\6 %? F�m0�y� �8 7�� ��� F_����;  :P n�� ���
=' _� ��;� F7����� ��

 ¶���� %r���� @ >��<��nmDm<�qD��y� m�mz�q��I��q��)4�
�?�:å( �z��I� A��& �+E l� 
n8�	� �DE F!'�±3� `�D�� .h�~� �2��� ���R ��;� : ���\�	 �'8 _� n1;� 7��

 nX �if��9< �0�"	�)h�~� �2���.(  
%� ��6��� mA'�	 7�� n1���� � &��3� :T&�D9��  .. [Q< >��< _� w7�� Y��

6��?� :�	 �2R gQ� iT&�D] �aR�Ð� �D0��� @ �� ������ �D0��� @ u��]?� .. ��
� @ �� wa7�� >��< ���iT&�D] ��6& � u��]?� [Q< ���� F���� �� �2R gQ� 

�Ð� �D0��� @ u��]?� UV8 T&�D] ¶7�< gQ� �QH�?� �� ��; >��< _� %� ��R�
�'8 :� �7�Qq��̈� ��VqD®	 mn1;̈y���7�Qq��̈� ��VqD®	 È-�� qA����q� � .. �0��� @ 7Q��� �V� n1�� ��

��E iO� %��< !� �� �R�Ð� . ��? �+�^�< �'8 n1;� 7; >��< _� %� �����E
 ��\������ �����< u�9	 7�� n1�� C G� FY�� ��;  .�� ���� -8U��� 7 : ��

c�$� ��� �� C� ��	���� 4�Q\� ��� �V8 ¡[��jy� �? [	 n1;� . %� /;����
¶��0Q� �'8 n1��� %� ����; [�V�� Fn1���� ����� ��j67� k ��1f3� . %� [] C

 �^� 7�E F�<�'1ª ��7�QZ �� u�] gQ� T&�D9�� -z� �� èu��\ %r���� @ �jyG �
J ��� �'��� F¶��0��	¶��0�� �E78 ��� n1���� %? F�+ . u�9	 nq1�m� !� n��

 ¶��0�� ��� F¶��0�� n1���� � ����� ��� ��� F�7�z %�j �� ����< é 7�E
�����, ���0� .  

 >��< ���; � &��3� %� �7'���q7��q� �q�q� Ø7���q�q�� �+D�Q� -������ n�8��	� �� 
wO1�� . ¶���� %r���� � nQ�� �R�$ �;O� ����3� ���� �E�93� ����Q� %�
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 �8 �� >� �0�1� >�?�E F7�7� �  � u�] �jyG �G�� F-����� �'	�� n�8��	W	
���1�� @ 6�jV� . Y2�� %� ���E F��� � ���� UV8 -�; £�J�3� %� Y���

��P �R�$ �;O� �+X &����� 7��� � .�	� %� �1f� ¶���� %r���� ��B5� n�8�
� -����� �\�� ������ ��\� /J� � �V8 -�´ %� �	6 �����& ��� @ 

 � nD;I�� %�� F���� ��¿ ��'�� T7*E� -�´ %�� F�'�r� ����� �7Q	 %��3�
�Q��\ @ n¿��� %�6V'�� _� %��jV� ���� ��E 7z�� %�� F`��+H�� . ��& �� �V8

wO1�� �+D�Q� -����� /� n�8��	� �	 .� d ��R -f, �8� -����W	 u�z 7; %�j ��
 7;� F£6I �G �  ��&�� %�j -	 4�9��� -j¬� u�] �� �� k !� F��� >�

U&���	 ��';��� >��< _� gQ� iOj�0� [��'8 �j�< . p'�� �H�	 -�; 7Ò C �'���� 
 n�8��	� C� ��P �;O� �� ��7���� �0H�	 -�; 7Ò C� F� %� �� ��7��  �#5

 -����� C� �����	� . ��'� q� �� U��'� %� �� C Y�« �Qz �J�� ��� �V8
%r���� . 7����� 7�7� @ �Q�9� �"E ·�J��� �V8 -j �2J�� ��?� �V8 w�& ���

 7�� �	 &��� ��WE 7�7� ��	 iT��� àf� w7¦01m� ��7'� ¡���� UV8 @ 6�jV3� 7�����
!�'�� :f� %��� ��� ��� Y�« �iE���� %��� �� F�1'z � &�E -j -+9� ���� �^

7�7� �� >� x�0� C Y�« 6�f�� gQ� ��'�� �E��� . �+Qj �'Q; �G� OH+E)w��( ��WE F
 �''8G >� 6&��0� Y�« �'<��� @ ��j �§"< �G w�� �'� &��3� �� Fw�� -j �'� &��3�

�$r ¼�� �� �	 &��� C� F�6�E .Q\?� �V8��2��E ��� -j @ Ü��6 4�.  
 >��< ���; �1f< %� c6"E �V� �q7��q� �q�q� Ø7���q�q�� ·�� �� Fn8&C��� u�2Q���	 

U&C��� ..-���� �O$.  
 n�8��	� �8 �'� &��3� %� ����� ��� � �DE FU&C���  F����� ��;� ��  

%� c6� � &��3� �q7��q� �q�q��  �8 -������h�E C � -j C�& n�8��	� � .
 n�8��	� %� �86���� �7�� /1� C M�� s���ª� ��� /E�6� ��� �\±� �8 

������ ��\� . 6&��0� QE F7�7� �� %�& � ��� ���\ @ ��7��� ��7��� ���jG �GWE
������ �1\� �VQ�� -������ n�8��	� C� -;�� �� 8G >� . @ ��'�� ���� OH+E

��7Q	 :��q7q� ��.. !	 � �7��� ��¦] &7� C �¿�G 7� @ �+Q��� UV8 %� /�� 
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 >� 6&��< ��7�� �D�7¦0\� �+Qj ��� C� FT6�'3� �'�73� @ ��]�� �V�� ��'�� !�O�
 %�1�e� [�G �� ��� -	 F�'�73� @ w�;� �� n��� � -j �� ��� C ��� �6�E 8V��

� M��� �'�73� @ ê�� �V�� �7�3� ���1	 �'�73� A+ŷ� . �+Qj %�"��q7q� "
	��'��� u���9�� �+�\ C� ����� ��7Q	 @ ��'�� �D�7¦01�� ��J�; �+Qj �V�� !

 p'�� ·7� @ ����]� ��� ���� C� F[�G @ �D�] 7�� 4�0'< C� F�� U��,�$ 
6 ��� /�+{� ���� -	 F�'�73� @ n��� � -j �� &��� 7;� T��� �+Qj ���j n 

 q�Hj� �'�73� >� 7�� �q1'm� %� �� C �V�� ����3� %�1�e� [�G >� �9< T���
�'� . �+Qj %� �+�E"�q7q� " ��\��� ��<� .. 7��� ��� /� �jyG �+Qj [�V�E

 -������ n�8��	� �+� &��E &�������  C h�E .  
��� �'8 �jG 7; >��< _� %� �'8 �	70��	 ��7{������ &���3�� 7�� . @ �+�ª� �+E

 ¡h�E &���3� �� Fh�E 7����� >��< _� �jV� k �G�3 ¡[�G  
��'�� ���78 @ ���1< d F������ �1\� �&����� �7��� [��'8 %� [�G . n�� k

 ��E �j�0]� -	 FU7�� 7���� C� U7�� m7����� -+��� �V����� ���jG [�V�� F
jV� k� ���� %r����h�E ��7�� �.  

 V$?�	 >��½?� �8 �¿���
z -�	 ���� UV8 gQ� s�#'< M�� ��;���� %� c6"E 
�DQ�; M��� ���� UV8 ��01E ��Q�� F�1f0�� 7'� : T&�D9j T7Q��� UV8 w7�� �'��

�'�73� UV8 �1\� ��VQ�� -������ qn�8��	� ØT&�D9j w7�� [�Vj� F�� È-� A���.  
���� 4��z ���  ���; @ 6�jV� ��� %��1f3� ��; 7�E ��Q� &�D93� m��?� �� n1

 >��<�Ø7q��j ��E �%�q1��e� �q'�̈�Qq$ �7�����)h�~� �2���.(  
>��< ���; %�� Fn�Q\ ��6 ��� �7'�� �87�	  �Ø7q��j ��E �%�q1��e� �q'�̈�Qq$ �7����� 

n1���� �VX ����� ��#; 4��z . �V8 %� c6"E F�DQj `����	 sQ�0� �+�E ���
 �'8 n1�Q� ����ª� 4��{� %? F����§ 4��zF��	�1�� 6�1�� @ �jyG �� �f� �8 

 àf� n1���� -�; �'8 w7¦0\� 7; >��< _� %� [�G gQ� -��7���)C( UV8 @� F
¼�3� 7�720� �'��; � 7	 C ���ª�. 7�	 �f'3� ��?� �jV� k >��< _� %� [] C 

 �+Qj)C( =	 �f'3� 7�720� ���f�� wO��� @ �'��; � 7	 C ��� F)C .(
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s�\ �� >� T6�]e� �8 �'8 ������� �'������ . @ ���� �]� �+E)C ( ���� 6�93� �8
�S�� n1����	 .{� �8� F�'8 �E�VÍ n1�Q� �	��z v�'8 %� c6���QR?� 4�� . 7;�

�'8 _� �EV� [�V�� F-�; � �jyG .¼�3�E ��Q�� : @ T7Q��� UV8 w7�� Î �'��
 `���� @ �jyG �� %� gQ� T&�D9j -������ n�8��	� w7��� F�� ÀO�� [��j ����

�+0� °/;��� ��	�1�� .. �7+Í %� ��� �#S� �� T7�7] �J6��3 ���0�\ 
��0'�\ �'��� FT��DQ����0'� T7Q��� UV8 >� _� �	 ³"�\ G� F��#3� ���� @  .

�S�� ���� [�Vj� l�+0� N72�\ �V8 -j� :�Ø7q��j ��E �%�q1��e� �q'�̈�Qq$ �7����� .
� %� ����� F�0;� @ �Q��f< ³"� n1��Q� �����§ ��	��z ��	��� ����� �V8 B0�m� �V�8

� ��E�J� ��Q�� O��& �'8 w7; 7; _���	�1�� T&�D9�� 7�±.  
 >��< ���; %� ��B0�� �G� ��� �Ø7q��j ��E �%�q1��e� �q'�̈�Qq$ �7����� 4��z �1f� �8 

 ��� %� �S�� ����� � �'� 7	 OE n1����)C ( >��< ���; @� �VD®	 mn1;̈y� C
�7�Qq��̈�� >��< ����	 _� �DQ#	� M�� :���� 6��E? ��S�& u�z �q$ �7���� �%�q1��e� �q'�̈�Q

Ø7q��j @� .. %� %�7	 º�1m�� ���D1	 �;��� %���'�\ n�� ��'�� :�	 ^� Y��
�� ¯�S�� w��jW	 %�+0D� OE F�'j�\ ��jo�� %� %�7	� ��2S< ��� ���7�� w��,

!�13�6��?� � ��� �  . ��� G� F��'�� �D�� �Q,�	 T��E ��� >��< _� ����E
 n��� �2�2R ��j�� %� %�7	� �1�� ���D1	 ��?� c�01� gQ� �;��� %���'0\

�'j�\ .±13� � ����e�	 ��Í w7�0�� %� sª� -	 FOj� A��j u��\ `���
 7D{�	 w7�0�� I�� Y�« �%�1�e� �'�Q$ 7; G� F��\��\ �� ��'�& �� ��;O$�

�¹�� wa7��� F��93�� ..�� È-�� A��� ..� qn�8��	� [�Vj� �2R gQ� O��& -�����
�7�3� �V8.  

 àf� %� mAQ;� `���� UV8 � �èu
z m̀ �a1E %� s�\ 7��)�-�ª� ( %��� T7� ��
���3� UV8 �1«� F��	���� @�DQj  ��\6 �7+Í %� gQ� ����#; iO��& ��� -�Hb 

 _��%��
�� �V8 -8� ·ORe Y�m	 7;  . �1f< c7� mA'�	 [�Vj)�9� ���� (
������ @ !+Q13� gQ� %�j�93� �a�R �V�� u�V�e� ��� . /Q#� ¯�j A'�	 �+j

��E���� �j�] �q1�m< ¯�j� F>��< _� 7'� � ��f�� . �DQj N�7�?� UV8�
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 %"j� F�'8 n1�Q� ��	��z -��9<����� >��< _ : x�5 %� �S0�< !��3� /��^E %�
7+Í _�� �� �	 &��� d FiC�� ��� �  7; � �8 >��< ��� 7j±�� F���0'� �D��

 ���� F��'�� ���7X �H�	��+0� ��0'�\� s� p�  . >��< _� ���� [�G 7�	 %���
 �'8�q7��q� �q�q� Ø7���q�q�� .. -������ n�8��	� wa7�� ��LwO1�� �+D�Q�L �S�� 

�P A���� 7���; -����� /� /E6 ��7'� n�8��	� %� ����	� FT&�D9j >��< _� ��& �
O��;:� iC�m\q6 �n®D��E Ÿq��	�q� �q'�	q6�yQ�0q� �nmD�'�� � q4�q0���̈� mnmDm+�Qq�m�q� q[�<�q�r �n®D���Qq� 

mn���q2�̈� m
�®
q��̈� qA���� q[��®� �n®D��jq
m�q� ��q+�̈�2�̈�q��) �����T:ÂÄÕ .( T&�D] %� [] C
C� w�& �� ��� F�'8 �jVm< k 7���� -����� B0�m�E F���� ������ 7���; ��E6 7; %�'§

��R � �J�� �8 �+j Fu��7�� @ n�8��	� /� �i���]� /+{� ��'	6� . -��7���
 ��& M�� �Q��#�� ���&?� [Q< T&�D9�� UV8 @ ����] %�j -����� %� gQ� �$��

 n�8��	� ��� ������ ¼	 �3 ����^��� FwO1�� �+D�Q� -�����  �� ��& 7; ��� �8�
 ���� G� FU&C��� -����e� q7�'�� º£�6qI ��G ®����  Ø&�q�®	 ��0��o6yG ��� mA�'���\�� �o�®� �q'�	q6

 q�� �nmD;̈mI�6�q� �n®D����®� �®��Dq< ®���'�� q�� iTq7�*Ë�� -̈q��z��E �TO���� ��m+���m��� �q'�	q6 ®w��q2m+�̈� q[�0��q	
q+¹H���%�m�y��9q� �nmD¹Qq��� �̀ �q��)n�8��	�:Äæ .(iC�"E: n�8��	� /� ����] -����� %�j  L

wO1�� �+D�Q�L ������ ¼	 ��7'� u��7�� �V� w�; ��? F��� @ p� �H��� ����& @ 
-����W	 ��'��01� .����§� : n�8��	� %� Y�� � ���&?� [Q< @ �i���] -����� %�j
 s��200� ��& 7; 7����� 7����� T&�D] `�jyG [�V�� F-����� -1� @ &����� UV8

 ��\6 7+Í �7R gQ� T&�D9j �&����� �7��� w7�� �'�� >��< _� ���E F�'8 ����
_� . [Q< A��j �G�� F-����� -1� @ ��\6 �H��� ��	6 ��& n�8��	� %� %�+Q�<

gQ� [�G �7� OE� Fn���6 @ 7�	 s�20< k ���&?� >� ���^�� d ¡n�8��	� 4Vj 
_� -��\ @ ³��« ��2S0Q� 7�01� �� ���E FT��j ��2S< wa7; ��WE -�����F 

E">��< _� ��� �1� £6I �G �  &�� @ n�; . /��3�� s¹�~� `�+Q� a7�0\� 7��
%��3� �V� ��Q�03� >��< _� &��� s�200� [�G -�E 7;� F>��< _� -��\ @ 

�Q1� s��, � v6��3� . %��� OE�� %�j �V�� �¦9�� �V8 7��� k �� �	G�j 
¡�DE78� ��� ���  ��2S0�� ��� F���0'	 ³"< C M�� �8 �f��
�� ��2S0�� %� [] C 
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 �;&�R -����� ��2S< A��j �G�� F�86�+H	 ³"< %� 7	 OE �;&����L n�'�� C�
[�G 6����L���0�C� � n�� 7	 OE -��j %�1�� Yq��m� %� � 7	 C ��� F T�+Hj 

`��2S0�� UVX . T�+Hj -����� -1� @ -��j %�1�� 6�D} %���'< n0'j �G��
 �+D0�2S< %� [�G ¼�+E n�8��	� u��&�< kn���6 @ _� 7'� ������  ! ���j ��

D0�2S< ��7; 7;�+ ³"� C� �����< _� /a�S� %� �� ¯��E _� c��0	  6�+H	
�+D0�2S<. %� ��E�0�< %� ��� l���?� 7�"	 ���0�C� � n�� 7	 C F6��0$�	 

 ��a��< �� F�+H	 `"< k �S�� -����� ��2S< %�� Fc7\ A��J 7; n�8��	� ���&�
 �8� F���7�� @ O�E �D} 7; ��S0�< �V�� �+H�� %�� �;&�R A��j �+D0�2S< %�

 7+Í�� g�&� �V�� 7����� ��? F�Q��#�� T�0f�� UV8 u�S��� 7�	 ��'3� �V 
�DQj . -������ n�8��	� ��V�< � n�� 7	 OE ��?� ��?� n0Q�; �GWEL �+D�Q�

wO1��L�+D;7R ��'Q�< %� n�QE ��H�� ��?� n0Q�; �G��  . /�� �+��;a7�< n�'���
��2S< T�¸� Fn�8��	� u��& T�¸ �8 �V�� _� ��\6 �7+Í %�	V�< [�G-�����  .

 ���	V�< n0'j �G�� n0'j �G�� F-������ n�8��	� ��V�< � n�� 7	 OE 
 7+Í s�7�< � n�� 7	 OE �+��;a7�<�%��IO0� ���?� %? F . A�§ �G�

 7+Í �7R� n�8��	� �7R A�§ � �7R A�H� k 7+Í �7R A�H� k �G�� F
-����� C� n�8��	� . -����� w7; ��7'�� �1f�  %� >��< _� U7�� ��2S0Q�

 �^� ��7	� T��� �DQj �<�\� �D� %�� F�Qj k���� %��2m� !�����6 �&C�� �;I��
7����� `�3� �V8 gQ� w�7;e� . �O$ � ��� �7�	 �1f� -����� w7�� k �GWE

 º£6I �G �  &�� @ ���;e� �O$ �� FiC�� ��8�^�� %�	����)���� ( OE F����§
��aÚ�Ð� 7���� [�G �Q1� @ 7��� %�  . %� 7	 OE �0�2S< @ �;&�R %�j �G� ���

k��Q� ��������� T��ª� %��D� q� �Q1� @ %��� . -������ n�8��	� �7R %� sª�E
 _� ��\6 7+Í �7R gQ� ¯;�0�� >��< _� �8�jG M�� ����ª� �8 UV8� F

����	 ��� 6�fj w��� �q�q� Ø7���q�q�q7��q� �� .. Fn�8��	�� -����� %�;a7�< n��� ��
�+D;7R ��Q� ¯;�0� �V�� �¦9�� [�G %�	�V�< n��� ������� . %� %�E�0�<

U�+0	�Vj ����& ���0� ��\��� [�G Y�m	 ��7'�� F��\6 �H��� ��& n�8��	� ..
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C�� s� @ �&��� n�8��	� /� _� /#; ��2S0�� wa7; !� -����� %� %�a��<� &
 �V8 �D} �+QE F�Qj k���� ��j
� ����1�� �Q1� � x�¦m�\ >��< ��� ��;� -�����

�	 é�fj ������� 	C� . 7+2P é�fj 7��� 7; /;���� @ n�'��� F�8�^�� @ 
 ��? F-������ n�8��	W	 é�fj��%�a��'�� �;7R gQ� 7D9� �V�� &���3� �8  . %�

 �7+Í %� 7D9� n�8��	��&�R  �7+Í %� 7D9� ��S�� -����� %�� F�� F�&�R 
 �DQz� � wa7;� n�8��	� �X ��& M�� ����Q� ���b ��J6��� �i�Q1� %��Q1< n�'���

�0�2S< y-�����.  
�'8 -��; ���� 7; : 7+~ ��� -8� �J6��� %�� s¾�� w7� >� �7¿ �< k 

 U�J6�� ���� F-������ n�8��	� U&�6� ���n�?  n�8��	� u��& %� !�� gQ� ����j 
nD1f�� nXO$ � s�� %� s�\ .. %�7��� G� F�¸ O	 -����� ��2S< ���q7� k�

���� %���7� -������ n�8��	� %�j �� �V8� Fc
���� T�'�� `O�� !! ����j �G�
 �7+Í %�J6���� � s�� 7; �Qz� � n�8��	� ��& �� -j %� ���6 n�? [�VE F

O$ ��2S< T�¸� n�8��	� u��& ���0� ��� ����� 7�� ³"� %� %�� �z�� OE FnX
-����� .� nD1f�� @ -�; � A��� 7; n�8��	� ���&� %�� -����� ��2S< ���  %

nXO$ � A��� 7; �S�� . n�8��	� �D��� ���� %�j M�� ������ ����� 7��
WE F�¿�G n87����	 %�'�±� n8� F-������ � u�01�� F�D'� u�01� 7+Í  %�j �G

��"] �VDE c
���� T�'�� `O� n¿&��� . -������ n�8��	� n�Q�< �8 �V8 w�& ��
 u��& ��B0�� n�� 7+Í nD+¿� �G� �*�] n8�S� OE �+D0H�	 �78 �8 �V8� �+D�Qj

-����� ��2S< �78 � �^'�� ��S+ � �� �iH�� n�8��	�.  
	��z ���0�C� �VX�%� :C��: [] C  %� T�'�� `O�� %�7��� ����j ��� -8�

 ��S�� -����� �� n�8��	� %� ��a7� 7��� &�E nD'�	 7z�� k ��� F�8� � c
����
w�'R?� 7��� %�j . ��\��� �7R gQ� _� U"a�8 /��6 -��& �V8�� . �� µ�´ k

� @ Þ6�< 7;  -����� �� n�8��	� %� n�
� %� ��� -8� �v�9� . k n�� Y���
 n�� ���a7� %� nD�\�	 %�j �+E Fn¿7��� �1� �+D��� v�9�� %��1'� ������

wO1�� �+D�Q� -������ n�8��	� �78 s��� M�� n����0��	 %�+��;.  
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����§�  : &7��� �V� %��<� F�+��& ê��'Q� ·��#� �7�� ��� %� [] C
T�Hj `�EO0$� .:�	�  O0$C� � �^'�� ��\��� !	� nD'�	 T�H��� ��'�7�� `�E

� U��& �V�� u��7�� %� %�'�±� ����j ��� -8� %� ����� 6���� 7�? �� OE F
 nD�\�	 %�j �� ��� Fs�20� %� 7	 C %�j ������ ��\"< 7'� n�8��	�L ���^� 

�87'� ��� ���� >�L 7; %�j ��? [�G ln�8��	� u��7� °��7�� ��� %� u��&C� 
�Qj k��Q� �	�H� �DQ�´ %� >��< _� ��& . Fsª� gQ� n�� ���7� %� nD�\�	 %�j

 %�j -8 �� F[�G @ �"	 OE c
���� T�'�� `O��	 %�j�9� ����j �G� n�� ��
 u��7� �i���� �Qj k��Q� ��
j�� `6�R ��	���� T��
{� %� ���a7� %� nD�\�	

%� nD'��� w"	 %��� ����j ¡n�8��	� 7�	 �à� k ��� %�� F7�	 s�20� k ��?� �V8 
������ u�'	 7'� �Qz� � n�8��	� ��& �V�� ¶��0�� [�V	 . u�#1	 ��� -8� %�j

 %� [�8�� F�7z �;���� 4���� !	 nD0���� �< k� F��&�3� ����'�� � ��7z
�z6�Ð� k���� @ Ú�$ w��jW	 ��^� !� ���a7� %� nD�\�	 %�j �� FOj n�

� G�f'	 %��0+0����8 �;�7�� -�f��	 ����j n�� ����� � [�& F4���� �;�	 gQ� 
wO1�� �+D�Q� -������ n�8��	� u��7� . ��� %� ���0�O� ��#S� �����E

 Þ�] v�'8 ��
� C G� F��������� ����'�� � %"9��� �+^��� � 7�
3� �10�0\
7f�� Fk��Q� �
j�� ��� ���<  �� ��j�DQj ���7�� ���,� � �D��� ��'��  . ��

 ����j 4���� %� [] C ¡wO\e� -�; ����ª� �+^���	 /0+0< ��� A��j �� c�<
Ü2Q� ���7��� k���� � �#;� 7Q	 -j -8� �� k ��� FÜ2Q� ��� >� %�<"� .
/Ê� k��Q� �
j�� �< k �D'��� F7��� 7Q�� �
j�� �87'� ��� ga+1< %� �� F

 n�8��	� %�j �+'�	� 4V´ %�� F�Qj k��Q� �
j�� �DQ�´ %� >��< _� ��& 7; 
T6�+�3� u�Î� -j � �D��� ��'�� . �	 ��& �� !	� �87'� ��� ���� !	 %�09E

 � n�8��	���DQz . u��& %�� F���O�� �D0���� gQ� 7�	 �
y� k ��� ��2J�� %�j
 n�8��	�� %�� F7�	 s�20� k  -����� ��2S<� k ��� %�� F7�	 �+H< k 

�Qj k��Q� �
j�� ���< ��7'� �� /0+00\ M�� �;���3� ����3� [Q0	 7�	 /0+0< .  
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 n�8��	� u��& %� ���a7� %� ��� -8� /\�	 %�j �� ��� A�HE�s�� 7;  .
%̈�� F���O�� �D0���P �z6�Ð� k���� -��; �� /0+0< C ��� %�E��� ����j %�j 

Ü2Q� ���<"� 4���� .  
4��Q� c�$?� 4��9�� 6��0�� c7� gQ� �7< ��56�< 78��] v�'8� . �+QE

 p'�� �0j� ��;� ��Hj �D'� q��§"< FwO\e� >� �D�E U��7� ���; >� �0��\6 
�0�]�ª : ��'�� � nQ�� %� �´ F�7z £��] %�1�� ���\��� UV8 ���R %� �7��
������ :�&� �0a��8 ��<�̈� ��� � ���� �� � ��H«�E lT��7�� 7�	 U���� U��

�'� nX"\? n� . 7zm� 7�E ��� -8� gQ� ��ª� ���;� 7��� %�j >��< _� %?�
���; >� �	 ��<"E F��6��0�� �0QE�; /� [��'8 �E7���	 %��f\ �	� . �	� %� /��

� �q��m� k ��� C� Fn87�\� ��� -8� 7��; %�j %��f\ C� FØ[�Q� ��f�	 ���; gQ
 ��; G� Fw�Û ��"j ��Q� ��m� -	 Fc�$� ����ª ���1� 7��; C� ��C� nj��

%��f\ ¢� 4�2R? ���; : F��0+R�E �D�E �q7R %WE F�Q*\� n����R �"\"\
�6�E U�	�V�E 4Vj %̈��) .�6�¦��� :����� u7	 4�0j(  

�f\ �	� �� ���< �V�� �
Ð� �V8 ����j %�j nj ���; ÞO	 @ %� ! %�j
 �p'�� -	��� %�j� F����� ��+��I� F��� gQ� �i��Q�� ��m� �3 �'��� F���; 7�1j 

 ��9Q� ���1� 7���j C� Ø��C� nj�� C� Ø���& �[�Q+j �Q���� k ���; gQ�
 F�0�6�,�B�� u�I� ��C� C� i���& 4���� &O	 B0�� �� k ���; %? [�G l¢����

���� C� k -	 Fv�Q3� ����0\� �Q��01� nQE ln87��; %��f\ �	� C� w�^� �G ����] q4
 ¯�� %� U��� ���� F�6?� gQ� ��Q{�	 �� �+1� k -	 F��Q�Q� ��\�j �� w7��

��&�� ��z�< U��� �B0�� �����.  
�DQ�H� %�j M�� T7Q��� %"9	� %��f\ ¢� %"9	 ���; 6��; %�j �V8  . �	� ���

 %��f\ aÜ0� k ���; ÞO	 @ w�Ý� �Q���� g�Q< ��7'�E l�	��  q�Hj� U6��; %��E
T7��� �+Q�	 [�G gQ� . 7	 OE F�À�� �D1��6 �1f� B0��� ���& ��� B0�� %�j ��
����� ����� Ü0� %� : �'��� F[� �Q§�K ����� g#�y� %� ���E F���& ���6 ���

A+�	 n�S�� �V� �J6  .  
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 c�� �'�� d p'�� ���\6 AJ�m� �3 �����0�]�ª ��; ���; gQ�  : �7+Í %�
 ¯�j ��;� 7D93� [�G ��µ�	 %��f\ �	� ��<6�E ¡n���6 �+E F�	 %��Ñ� ���7�

�	�2R? ��; d F���; >� ���\6 7+Í Y��� :��9���j ¢� ®	� m��� q����� 7�� !
)�6�¦��� :����� u7	..( 7+Í ��� �-2f0\� 7�� �� � Fq���; -\��� Y�� F

�0��\�	 �S�� �8 an0D�E . UV$"< [�G /�� F�8�^�� @ ���; q[�Qq� %��f\ �	� %�j
 �7+Í %� � T�ª�� Y��� ���; >� ���\6 . k ������ �i��Q� %��f\ �	� %�j �QE

[�G � ���0�.  
 7+Í -\��� %� � ���0� k ��� -�; ��� � ���; �§"< � q���< -	 Fq���; 

	 �0��\�� !��3� %"] T6��� gQ� ��S�� �7� �VDE F 7'�nD1f�� . ��� %�j ��
 ��\��� �Q\��� � %��f\ ¢�� �G�� F�S�� ��"] T6��� gQ� �7� �VDE ����� 

 7+Í %�� �''�	 7�� 7;� Fk���� 4��] !	 �'� T
� C� �#�1	 ��� �'�� ��f� %�j
�0�� gQ� -��& �VDE F���; �'� ��<�� �V�� n�8��	� u��& %"	 ��� -8� ��� 

7�	 s�20� k . Uµ��& %�j ��� 7; ��� %� %��� 4���� %�j ��� Fs�� 7; 
 %� nDQ��& -DE ¡[�G gQ� nDQ��& �8 �+E Fk���� @ ��&�� �  ����� `ua��<
 u�\µ6 7�	 %�j -8 w� ¡6��0�C� �V� �Q���E ���; &O	 @ �S� %��f\ �	� nD���Qq�

��$�� ��� ¡������� nD0#Q\� nD0+^� gQ� -��& �� ���]� ��0� -H�   
 c�1j ���; �K �J�� �DE 4��Q� c�$?� 4��9�� 6��0�� �����yf�� 

 nD�Q� ��� Y�� F!+Q1+Q� ��Qm� >� ��f�I !� �i�6& nD'� È-j V$"� %�
/z������ -<��3� �+�; %� } Y�« ����� ����] 4���� B0�� %�j ��� c�0E l ¢�

7��� n86& 7����� . � c�6 �� gQ� u�'	 4���� @ ��yf�� [�Q� ��6 %�j �V8
��� -8� �O$� . �DE 4���� @ ���; m��6 ���LmAQ; �+jL ¢� ��;�� � °�J�� 

 � £6�0� � �&�� �z�< � q�Hj� UB0�� k ��Q� ��m� �3 ��WE l�,O	 @ %��f\
�z�ª� 7'� 4V��� .����� %� sª� -	 7+Í ����3� ����+j �< k %��f\ ¢� 

 �J���� �+�Í �S� �3 ��WE F��S�� ����#��� !1�)�O �& (�� ��; : %� �´
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 F�\��	 ����#� k� F���; w��� �f] A'�	 ��'� nQE %��f\ �	� ��� F�©�\�j g�#�y�
ÞO��� � x�$y�� ���'��	 4�mS� �	 ���, �� ��� �+Q��.  

	 %�j -8 c�< ��E  s¾�� gQ� O��& N�7�?� UV8 ���a7�� %� 4���� %���W
 k u��7�� �V8 %� %�j67� ����j -	 FOj ¡nXO$ � -������ n�8��	� u��&

 n�8��	� u��& @ 6�jV3� n�^�0�� [�G -'< k ��� %�� F7�	 s�20�� [�V�� F
D9j -������ n�8��	� n����� w7�� �'�� ��� -8? >��< _� ���� %�E�0�< G� FT&�

 ����7� �¦] n�'�	 w�; 7�� ¡u��7�� �V8 �8G �"E F��� s� @ u��& v�'8 %�
4V���	 �����0E Fu��7�� �VX �i;�7�� Y�m	 ��� ! ³"� �V�� �V'+E ��	�Vj %�j �G�

 %� ��~� � ¡7�� ��� Ø7���� �i;�7�� %��� �V�� �V'�� ¡u��7�� [�V� �i����
 �$r £7� �� ���a7�<���&?� [Q0� T�+Hj �D} . -������ n�8��	� ���&"E %G�L

wO1�� �+D�Q�L>��< _� 7'� � �&�R É��\6 �7+Í %� n�^� -��&  .  
 >��< ���; ��1f� %� ����q7��q� �q�q� Ø7���q�q� �  w7�� �'�� �8� F��S�� �$r w�DfP

�Q�E F���� �� gQ� T&�D9j �J�3� � �'	�� n�8��	� N&�� ���<� U��	70< %� n�
 �^f2E F£6I �G �  &�� @ �',� � ��7��	 >��< _� ��"	 7���� �V8 ·�y, ¯�j

n�^� -1'� ��	� 6�R� £���<� a�9E F>��< _� . 7+Í 46�;� %� �� [�Vj� 
-�; � -����� ��� �+j U��'�\ >��< _� %WE F��� � U�&�, .  

 ��� T�6�0�� %����#� �V�� nQ�� -����� w� A��j �z�8 %� �D�E &6� 7;� F
 qn�8��	� T6�\ A���#E Fw��$ T6�\ !	� �D'�	 -�2E� �D'	�� �z�8 &�#	 

 V$"E l�	 ����#� �� /� sf0< ��S�� ����	��� `�6�]e� %� 7z�E FA���� � -�����
 �� -j"+Q� �D�E �§� C M�� ��� �&�� @ �+Dj�<� FA���� � ���� -�����

3�%���1�� �� �13� �� 4�9 . ��� C� u�� T�#; �� ��� u�&�z ���	 A��j
u�V  . �'���� _� gQ� Oj�0� u�+1�� A� u����� @ !f��S�� �V8 v�< 

 U��? ���,�� .>��< _� �z�� �D�7; M�� UV8 �0�2S< u�+1�� @ AQ��m0E .
P T���� �'�7� >��< �QSf	 �f��� �&���� [�G 6��Ew��?� 6�� . �VX _� �0j d
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�� ��� ���	 
�� ������ ���� ��� ��� ����� �� ��!"� . ����� �#	 $�% &'(
 )�	���* �+�, �- /�0�� ���1���� 2 ��3�( 4�56� ��7�� 8��� ���  .  

$9:+( ;�'�9�� <#	 ��=!�� >6- ?��+ @��A ��( : �� �C&DE �9��F�GH
9+ 2 <#	 )!A&6� ���IJK �D7 �4�+3� �� 4���	 ��!�( ��DLG�� �� 8�-�M*( 

 &DE �L��* ���L�H N�� ;+�:�� 8�O�H ��%K 8�-�M* P���( )�	���Q� )R5:�%� ST&6� 
 �D7 ����U �C&6� �L6�V WU T�- �X YG!�H(����9U T&6� @* Z�[�� ;+�� �� ;!� 

4��\� &6��� �	��6�� WU ;D�]- T���- .6^ ��%* <_&�( _̀ �IK a#�� &��9�� b�#� c
 d��( ����H a&GL+ e( ;6�U b6f e c��g &�( 9	( �PG�(h ;���ij ����� ��

� b�#� )R5:�� �;D�]- T9' P� YG7 &' @��A �� �!�( �k�� e( b���	 d�%K P
 [9�A �� ;!� �K �9D6-� �!�( ��CDGU )!A&6� �� �&DE �9��F�GH )!%K [9�9"�

� �	&��l�IK ;D�]- T&6� �	Z�h* 8�V /9H 8� �h��-m�� T[�=�"� T&6��.  
 n��� �K l�A 8�=���( � ;�+&D6� YG7 &' @��A �� �!�( �;!� �� `�IJK 

 n��� �o p�q ���� �� T�9�"��$�'( ��9+ r����  : �D7 )�	���* �* �r���� �L+K
f�!A �s+K ;�+&"� t��K uQ �v�I h��-Q� ;!� _4�7K �L� 4��w�A �K YO� ����I �

 �;!� 2 �i:+ e �D7 ��	�Ox �i:�+ eK Yy( �;!� 2 ;��E z	 �D7 d=���
;!� 2 4�E 9	 �D7 Z��[ b=H( [�5 e( 8G' �L� )G+ eK( . n��� �Q ��{*� 

;!� �| ��DGA �%�7 N�� }�=��9"� ;�+&"� >6- �6I &'.  
� tM a#�� �#�� �!=% �K Y~ � n�6� �#	 �K ����� ?�G�+ �;�+&"� ��wG� 
 &DE &�� d��( @��A �� &�� ��wG���b�{ 8�=+ �K P� ��7 �D � . Ze�	 �!�(

 �&DE �K �9��+ e ;6L��� <��� ����+ 1 �� ���:6� ;:�D��� ;��"� �� _zi-JK &' 
�0��� �� .@��A �� $9' 9	 ;�+&D6� Pf�� r�HK �K �'�9�� �e �&�6_���� ��#_L�� �)R5�'JK 

�  �&�6_���� ��#_L�� �8�U _��%�K_(�_&��_( �_�_( �&���_(_( � .. a#�� &��9���( &6��� �#| )R5'JK aK
 �!�( ��DGU �L�� �C&DE �9���F�GH )!%K ��L� �!H( Z�� a#�� &�9���( �L5HK
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��3 i�Q�H� -��m0\ �D��� �z�D�\ M�� �'�73� %� ��+Q�� ���ª�� T
��� � g^�� F
¶��0�� [�V	 T&�f'� ��� &��< � Y�« .  

 >��< ����� Y��H�� w�Df3���q7��q� �q�q� Ø7���q�q�� ��\��� >� T6�]� ��� �8 � 
Q��9� �0��Ê� ��\��� �V8 %� >��< _� !	 Y�� F�0���%� _� %� gQ� T&�D] 

>��<��\ wO\Ñ� 6�8&IC� �0��  . ��"j���E��Q� ���� >��< : x��$ %� �+j
 %� gQ� iT&�D] %���\ �Oz� �j�] @ ���� �<&�� d w��ª� 7Q��� �V8 � ��\���
 ��� gQ� O��& n¿�G 7� @ �0��� ��\��� �V8 -�H� [�Vj F���b as� n�� �'Q; ��

nD�Q� u�S��� 7�� /�#01� � .  
���7�� @ T&�D9�� � !��� v�'8 %� ��+Q� : ��z6�Ð� %� d F��z6�Ð�� ��Q$�7��

%���� :���������� ��&�3� . %�1�� 7'� %�j �G� ��� ��&�3� ��z6�Ð� T&�D9�� ��H��
 &�'{� � °�Cr	m��7� n¿&�0�n8 ��� v67� /�+{�E F���#�� -j ���#� É���Ê� 

�DQj 6��0�C� 4��\� U7'� �E��0< G� F�+0� ��0'�\ .�Ð� T&�D9�� ��� ��z6
 t7�E FU&��� � ��7�� >��< _� n��� %� �X�H+E ��������� 7���� �V8 U6��0�� u���"	

 %? F�+0� ���  �¦9�� �V8 %� %�'�±3� v67�E F>��< _� ��� gQ� èu�'	
��� ��Xe� &����� . ��
�QÒe�	 g+1� �� �DE ��Q$�7�� T&�D9�� ���)INTRINSIC 

VALUE( F��Q§�� -H3�  ¢�����D9��" :���� �S���� � ���f�� [�7�� .." %� ��
 `�u�f�	 %�Q20� nD'��� F��?� Ì&�	 @ �Q�ª� ��7� u�f�J %����� w����

7�� nDDz� @ ¯�� � ��� ��'�� ��0�� Y�« �O$�� ���$� .� 7; ��S�� �'8
� � >��< _� N7�wO\e� �;�	 ��Q�03� `�u��'�C��  FEf�Q� ���6�: n0Q; �+D� 

V� n�*�'� �'�WE��+0� s�200\ M�� 6��?� U F�� �\ n�8��	� %��� "�'< %� s ��\� 
<��'��� s�20 . nX ��; d��'�0	 �f0�� C 7�¶ �7R 7j±0\ M�� `�u��'�� UV8 

n����� w7�� -	 F�S�� �D��S��� 7�	� �9��� t��Q�� �O$ �D��20	 7+Í T&�D] 
 gQ� �S�� ��Q$�& �;7R� %��< n��� �8� F��#3� ���� @ �0�Q � U&�7\� 

 �O$�� `�fR����<�� 7+Í .. C���� %�7¥ %"�E ¡!	�Q�3� C ���0'3� `�fR 
 >��< _� ��;�q7��q� �q�q� Ø7���q�q�� �O$� >� T6�]�  p'��� �D�7; Y�� �0��Ê� 
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 !	 ��6��3� >� ��E���� ��&� �;7R gQ� O��& ���E F�O$?� Y�� � !���f��
 �'���� ��7�3� n��� >��<� �¹Q�jC -q	 qn��0q��̈� �%�m�®��̈m< �  ®w�q��, g�Qq� �%�¤J�q2q< Cq�

 ®!���1�+�̈�� �©+�� �iQj̈�� �N�q�¤0�� �%�yQyj"̈q<q� �½q� �©+qz �©�m� ���q+�̈� �%�¤��2m<� )��f��:ÂæL
ÃÂ(H� 4�2R� %� �J����� F�7	� %���0'� C ��+�?�� �O$?� UV8 - . d

 ����	 >��< _� n8B$��q7��q� �q�q� Ø7���q�q�� �O$� A1�� �0��Ê� 7+Í �O$� %� 
���0'3� �O$� �8 -	 !	�Q�3� . !�13� %�+�#< C� n�0��� %����< C n���

/9{� a7� >� ��3� %���� 6����� %��Q¿� ����?� %�fQ0<� ����f'< C� %�Q¦�0E 
�����ª� T6��S�� 7'� .. %��QD�E ���\e�� ÔV��� >� %�Q��� n�S�	 %� ��

�� uOá n�S�	� Fn¿�6���� u�	�� `���§
=' FnX���� %� 67D� n�S�	 %� ��
 �	��3� ��¬� ga��� l�E&�8 �;�f�� �DQÍ @ �D�f'� C n�S�	� F�DQÍ �  @ ����?�

 4����� UV�¡��0'< %� ! ������� 4?� �V8 >� ���^�� :��'�� gQ��� U&C��� 
����b n�'� :��'�� gQ� nDE . F�fR �fR �����f�� !	 %6��� k >��< _� %� ��+Q�

��E��Q� ��	6?� 4����� UV8 �j��� �� !'�±3� \�Í � �jG -	 . nD+R� 7��
� g��0��� �����	 w�+08C� w7�	 >��< _� F!j�13� w��,� %�Q¦�� �� %�E�1� n���

 4?� �V8 �	 gQ20� �� ��	6?� n���� u�I� �jVE F�����ª� �z�ª� 7'� %��f'� OE
 C� !�13� %�+�#�� n�0��� %����� n�� ���E F�O$�� \�Í � U&C���

>��< _� -��\ @ ��f�e� � �z�ª� 7'� %�&&�0� C� %�E�1� .  
 �3
=�� p'�� gQ� ��� ��� � /z�E FuO0	�� �6��0$� �V8 %��� %� ��$ 

 �´7$ �0z�I >�L�D'� _� �J6L��;� F����� �X g���  : gQ� A�9$ 7��
�1f� .&&�< ���&� ��§ -�	 A���E" :��7q	�� m�¹Q�� q[�®
�¦m� �q� ��¹Q��q� O�j. y-��q0�� q[��®� 
qn������F¹-���̈� y-�+�2q<q� Fq� qw�m7��q+�̈� m�1�̈q<Fq̄ ���S�� �®��̈q<q� F ®����q�q� g�Qq� m!��m<q� 
osq2�̈�) ."����� u7	 4�0j F�6�¦��� .( �X��E L�D'� _� �J6L -j +S0� 

iC�� A���E F�D��� %���0f� %��E���� %�j M�� T7�+ª� �O$?� :¯�S�� ���< ..
 p'�� %� [�G +S< 7;� F¯�S�� w��< ���C �� C� ��3� �� 
=' -	 FU
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������ ��6��J �z�� -j @ ��f'� .A��; d :¹-��� -+�� .. u���� -+� ��
 ���� u�9� �Q�� C q� %? F!j�13�� u���f�� ����6 [�G +S< 7;� F��'��

nD����"	 :D'� %� � iC7	 ��$�� gQ� ÀOj . �Q�� C n�0��� %� �J���� d
� �'\ ���� u�9� �X��E F��+Q� U6��0EC u�9� �Q�� C !�13�"�-��� -+� "

c�$?� ���3� gQ� T�O� !�13� w��,�� n�0��� w��j� qa+S< . p'�� w�& ���� 
 -¦��� �f� �é �V�8� FO�á %��� %� �� OE F��$�� `�z�� 7\ gQ� sf'�

�S�� �'� .�X�; ���" :w�7�3� �1�<� "20< [�� U�'�+E `6�R M�� �O$?�	 gQ
 ��� gQ� 7�j"< �V8� Fw���� !	 ���7����E�1� �� k  . �´7$ T&�D9EL 

 �D'� _� �J6L p'�� %� gQ� ��#; -��& � `�u�f���� `�f���	 ��Q20� %�j 
6��0�C�� w7�0�� 7��� 3 �D'� 7	 C M�� .  

 �O$� >� �^'� ��7'�� F7����� 7�	 7���� _� �jG d 4��'E F&C�?� uC±8
��8V��	 . ��\���	 %��e� 7��E� £�6� @ %���Q20� n�� nDQ+q�	 uC±8 7j� 7; 

 �Q¦0��� ��'�7�� `�z�ª� gQ� ��f�e�� !j�13� w��,�� g��0��� ����6 sQmá -�]
 n�6�;� ���,�;� n��,�"	 ��a2J n�� [�G gQ� 7��Ð� -��7�� �� F���b ,��� �

�J�$��6��1� !��E ������ -�	 `�3� 6�+  � .  
 ��E���� c7�� F�+D�Qj U7��� 7����� T&�D] �'8 >��< _� w7; 7; F6��0$�	

O��; : >� ��1'��	 ¡����0'� � `�u�f���� �O$?� UV8 4�2R� %� %�'^< ¯�j
 ��� Fs�20< ��7'� c�'\� -��013�	 sQ�0< ��� �����< %� n��\�	 `�u��'��

n�'��� w��� -§�3� -��7�� �V8 %���'< ¯�j¡ E��< G�%� !+Q13� �O$� 
��7�z n�;O$��6���� n��1� C� F %�� %���
D3� n��� 7j±< n�;O$� %� 

%���0'3� n�� 7j±< �0��Ê� 7+Í �O$� .  
 ��+0�� v�'8�L�f��J %�j %��L >��< ����	 &��� %� �q7��q� �q�q� Ø7���q�q�� w&r 

�����Ê U&C� .. �D�� ���� UV8 ��0\ ��Q�� F&C�?� -j� u�	�� -j ���
 7+Í �7R gQ� T&�D9j �9��� -j n����� w7�� %��E����� . ��'�� :�	 %��<

 �7+Í %� %�E��<� F%���V� nDS�	� %�a
��� M�� \�~� -�	 %�Q20� �	�2R�� 
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 4����� -�	 %���R�� n���� F%�a
�� �V�� @ 7z�< F%���V� �V�� @ 7z�< M��
 g�Q� �+D��� F6��0�C�� 
��� ��'�\ �����f�� �� ��+Q�< %� n��Q� ����R ��QE

%��X�� �
Ð� . F����Ê ��'�� ����� @ �����E ��E��Q� ���� >��< _� %"j�
 u�	�� >� 4�10< 4����� :�	 %� %�E��0\� FnX��I� nD�;6 4��\� ��\6&��

>� �DS�	� ������� 4?� �V8 ��� F&C�?� � �V8 � %�*��	 U&C��� 
 7+Í @ 7z�< OE l!������ Fn8&C�� ��7< M��� u�	�� @ 7z�< M�� 4����� 

 �0	�2R %� �+j�u�	�� ��� U�9< M�� &C�?� 4��� � %�uB�  .  
� 4��\� ��	6� ��7z� �X��I� n�?� �;6 ����� ����#P �'+; �G� ��WE F[�G u�6

 �G 	C�� Fu¯j �  4?� %� �� Fu¯j �  �'	�� FTu�fj �G 4?� %��� %�
Tu�fj ��G �+D�Qj %� �� FTu�f��� >� ��0f� �+D�Qj %� �� FTu�fj . �G 	C� %�j ��

 F��	� 4��� ��1	 [QD�� F������ ��	� � �§"0� 	C� %WE F���7	 4?�� Tu�fj
���	 �§"0� C ��������'� -SE� %���� ��	� 4 . w7�� 4?� Tu�fj ���� @ ���

T7�{� ��	�0��	 �'	� �Q�� �'��� �'�� 4?� -9f�E F	C� Tu�fj . %�j ���� @�
�;�Q� -��\ �+D���� �0f'� OE FTu�f��� ��7� � �+D�Qj 	C�� 4?� . @ ����

D�'� %� ��~� +E Tu�f��� ��G � 	C�� 4?� %�j ���� �;�0�� � /��� �+
6�8&IC�� .�'8 >��< _� ��; [�V�� : 7+Í ����� >� %��E���� �D�� ���^��� 

 -j �� %���#� U&C��� F`�u�f���� \�~� -�	 gQ20� 4?� �V8 %WE F�	�2R��
 k� F7��79�� ��I�0z�� a��93� ��7a��<� FUV�f'0� ��a�8 �'� ����� ����Q< �+Q�E F���#��

 ��J�� 7+Í nE � �+Qj x�Z %���� -+���� �D��� � !���Í ��Q^�E  . %��
 T���8 ¢� ��;�[�G gQ� ��H� m£�6�  . �'1�� @ nQ\� G� F���$"0� ��O\� %�j

 _� ��\6 @�<� F�H���� � ��9���� 7�	 Ä��O\� � `��'\  . �	� %�j �3�
1f� @ 6��E F�7z ��$"0� nQ\� ��� nQ�� T���8 4�	 ���IO� -^� %� ������ 7'� �

 ��\���� F��E��� t�$ ��
� C �8� n���z ��¬� 7; ��$�� %? Fw��7�� gQ� 
�i*�] 7´ QE ��;���� w��?� £�J� ��� . _� ��\6 4�	 gQ� ¯��E� %�j Y�« 

 �0;6�f� -+0� C� ��Oj � �<�f� C �� A;� �� @ � -$7� %� C� Fu�] 
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�	 >� 4��ª� %�j Y�� �0� . p'�� 4�	 gQ� �E��� ���0��� -j ��A;�F 
 %���?� :�	 @ %�j4��� �	 gQ� h�1� %�j �� w��� T7�� £�{�� �;�f�

 � �	�� �0	�R� 7; %� ��'�� ^� �� F¯�S�� T7] � ��Q� ���9�� �6?�
 �����E F£�����87'� 4���� &��0�� �1« �� ��zO� ���'��	 ���	�S�. w
8 !�� 
qê��z %�+Q13�n��'���	 u�z� Fc�1j F c�1j %�j Ú�$ -�7'� �D'�	 7zm� 

ê���� gQ� �\�Qz 7'� U7� @ UV$"� . �V8 T���8 �	� q�#�y� n��'��� A�aIm� �+QE
-�7'3� . n�Q��� x�$� F���1�� � �	�� �0	�R�� F-�7'3� �V8 -+� %�j T�� `�G�

�7'3� �V8 @ s��E F���1�� /���;� F- :T���8 �	� â	 â	  ! qn^�� �� ��� %�j�
c�1j -�7'� @ s��< Y�� FT���8 �	� [q�"] !-*1E : ¡â	 â	 [��; � ��< �G��

 p'�� ��2R ���
0��� ��O\� ��; a��E� ���'��	 U��� ��'�� 4�J� �0;�E� ���z� 
� c�1j -�7'� U7� @ -+� �DE w���� ��� F¯�S�� T7] � ���+ � 7'���E s���!  

 �p'�� _� g#�� ¯�j ���^��� FN&�ª� �V8 @ ����f<� ��	�< ��G ��&C�� 
nQ�0Q� a��� ��2S<� u�jG� ����\ �O$�� ����� !  

 �V8 @ T�E�0� �<�u�fj� ·��'�� Ì&��� -j %� ��E��Q� ���� >��< _�E F%G�
¡U6��0��� n�0�
8 @ %a��9< ¯��E lU&C��� 7�����  

  
ô‰s)s9 $uΖø)n=yz z≈|¡Σ M} $# ’ Îû >‰t6x. ∩∈∪  

��	 
�����:  
������ :m7q����� :u�+1�� yhq\q� l-���� yhq\q� l���93�� yTa79�� .��7q��j y-z��� 7q��j� :

U�7�j ®/z� �� qn���� .  
������ : >��< ������Ø7q��j ��E �%�q1��e� �q'�̈�Qq$ �7�����%���Df�  : 7�� �+X��
�e� �'�Q$�+D���§� Fw��7�� gQ� &�D0zC�� a7{� � �� 7	 C Y�« %�1 : U�'Q�z 7��

u�+1�� h\�.  
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 � �� 4�D� C Y�« %�1�e� �'�Q$ ��� ���� ��01E ��?� w�Df3� >� ��^�� 
��Q� �q��m� �8 -	 Fa7���� 7{� . c�; � %�1�e� �'�#�� �� �� F%���� ������ %�
�� ��+0� ¯9�< F`�u�fj�7��79��� ��93� -+20� sQm$ � . �V8 %� �7'��

 7+Í �7R %� >��< _� B5 Y�� F��	�\ 6�jV3� n1��Q� Ø%�§ 4��z� U&�7\� 
�'�� �;7R ��&� � %� -	 F�12E -�; � U���jG �V�� -��7�� � ��0	�§ ��� �q'�̈�Qq$ 

%�1�e� %��� %� ��WE l7D{� �V	� ��93� -¤+� � 7	 C Y�« �� >��< _ �¾Qj 
Y��§ 6��$ v�'8 ���� F���7Q� . �V8 !	 �i�Q�� ���j ��� ��'� %� �'�� C

!���#	 a
���� ·��'�� ��'m� ��� F[�G� : g1'�� ���7Q� �Qj %�1�e� ���� %� ���
 �� F����7�� 
��� ��'�� �2S�� nQ�0�� a7��� ���7�� @ 7D0´� F��Qj >��< _�

 _ �Qj ���� FÞ�9�� 7× �7�� -��\ @ 7D0´� ��Q; � ���7�� a�� �2�� >��<
����'� -��\ �+D#\� ��� G�.  

�7�� @ a7z� ���7�� @ a7z %�7	 a
��� %�1�e� ��'� %� ��~� � %� /;����� .
 %�j &���3� ��13�� �'	 �,�'� �V8 ����� @ �
��� -�z 7; >��< _� %� �jV� 

Qj !���#��	�+D� :���J6��� �� �'���<� C� %�� �
��� ��'� QE F¢�´e�� pQ1�� .
 �C�� 7z�� -	 F��j â�9	 ��� ��WE F��1<��?� _� u�'§ ����3� >� iOH� �^��

�'0��+{ �0J6��� ��1	 T�D9��� a
��� ��� �'��� F7'X�� 4��'��� @ ���H�� � .
FC w� [�V	 ���J6��� a�;� u��1E @ �� �'0J6��� @ ��� 
��� %� /;���� %� C� 

��7��"< .�'��1	 C� a
��� %�J6��3� ��'� QE F����� N7ª� 
j�� w���� �'�"j� .  
o�	 -��& �8 T&�D9j n����� �8�'�7; M�� u��]?� %� �'8 >��< _� ���� F%G� 

� 7��79�� -¤+� � �� 7	 C Y�« %�1�e� �'�Q$ �'�� gQ�·��'�� -��\ @ a��93� .
 F�D�E nD\ -�� �iE78 V¦0m0\ M��� �D�E ÀO�� B0�m0\ M��� �D�E ���< M�� ��� %WE

�DQ8� 7'� �*�] ���1< � M��� F�D�E 4�V��� � £�� -�� ���00\ M��� ..
 [Q0; %�7��� �V�� %? F�����& �7R gQ� -��& �D1f� T7Q��� UV8 %� ����

��¦�\ v��7<� %� ���D'�� @ %�E�0��E F`70]�� `�Hj �+D� n87���� @ %��
 %�1�e� �'Q�z �'�� O��& %���\ �V8 nDyQ9E� l�*�] n8�7��m< k n¿�I�Ò�� n87����
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·��'Q� &�D0zC�� 7{� � �� Ú�'� C Y�« . n87����� ��2#\ nD0J6��� %�
�����ª� ��2S0�� %��7�� C G� l��H�� .��+Q8 %����� É-8� �8 �V�� �¦9�� -0�� 

 ���� ���� FU�  -0�	 ����j ���� C u�3� %� sª�� F�;���3� ����3�� ·��'Q�
��93� -¤+�� ��2S0��	 ���j .nX ���� >��< _� %"�E : Fn�0��� %����< C n���

 %���7<� F/+0Ý�� ��?� ë��� @ ����?�	 %�2S< C� F!�13� %�+�#< C�
� M��� F·��'Q� �'��S�� ��\�\?� ��+�?� � �"	 %����< C �� FN��0�� ����

��+�?� UV� w��� � -0; >� %��6�1< -	 F��2S<� ��9� �D�E !! n��f'� �+E
 7+Í gQ� u�S��� n0���� �+D+E ¡�V8� gS��\ ���� F[�G @ ��2�'< QE 

@ �Qj a
��� %� gQ� O��& %��� �K Fn0�� n��Q���2S0�� ¶7�<  . 3 
��� _� �0��
 �]��f� ����, %�7���� ��2S0�� � %�	�D� �V�� ��� Fa7���� a7{�	 U7�j ��7m�

�7	� ·��'�� nX �0�m� OE F&�6���	 . n01�� F��9� n�Q��01� %� %�'^< ¯��E
7q��j ���� @ .�7Q� ��Qj �� _ ��Qj %��� %� %�1�e� � �S0�< 7���� ���� %� F��

 Fn�?� ��< M�� �O$?� C� �7�� nj7'� ��� F���7Q� C� _ n01� n�'���
¡��9� n�Q��01� %� %�'^< ¯��E  

 � &��3� %� ��+Q� Fu�+1�� h\� @ %�1�e� �'�Q$ �'�� ���� UV8 ���� ��
��< ����E ��Q�� F������� u��<6O� �D'� 7	 C M�� ����1�� �O$?� �'8 u�+1�� >

�Ø7q��j ��E �%�q1��e� �q'�̈�Qq$ �7����� gQ20� � �8 ��QÐ� -����� %�1�e� %� ��� 
�;O$� @ ��#\���� ��70�C�	 .. ��Q� d FiC�� u�+1��	 �QR gQ� %��� %� ��Q� ��

h�E T7��� �Dz >� O��� �j�Q\ @ ��#0� OE F��70��� %�
<�	 �;O$� �D^< %�.  
 sQ$ � &��3��  7����	 �QR �G �� k �� ��� �S�� u�+1�� h\� @ %�1�e�

����#�� ������� £�9�� ..�� O��� �� ..�� ·�Ò OE . -+��� � �� 7	 C
!'§C�	 ..�2z�� %���� ��70�C� � �� 7	 C �� .  
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Ü=|¡øts†r& βr& ©9 u‘ Ï‰ø)tƒ Ïµø‹n=tã Ó‰tnr& ∩∉∪  
������ :8 %�1�e� � &��3� ��� q� �'� &��3� -	 F7�j ���� @ sQm$ q� �'

 �'��� �8�^�� @ %�1�� �8 �V�� �V8 �1�� >��< _� ����E F���� ��� ��E
 �7+Í �6��� �V��� F7���� -j ����1�e� ����� � 7��	� .. @ g�Qm� � ���

����9�� !����	 ���
0�� w7�� 7q����� qw��� �j�< /� -9f�� c�� �� s�S�� 
 F-,�	 } �V8 ¡����#�� ��������Ø7q��j ��E �%�q1��e� �q'�̈�Qq$ �7����� . 7; �V8 %�

 �O$?� � U7'� 7z�� �+�E a�Q��� >� -�� ��� ����§� FiC�� �O$?� � c��<
sQÐ� |�\ �Q�´ �K F�Q�Q��� . T6��S�� 7'� ��f�e� iOH� ����1�� �O$?� +E

g��0��� w��j�� ��ª� U�<� �+Q�E F�;�f�� @ �70�� �  �V8 ��� F!j�13� w��,�� 
 ���� Fs�S�� @ ���Q� � >��< _� %� %G� ^� ¯��E F�$V	� �E��\W	 ��Q8� ���
 g1'�� "#$ q̄ ;�� ¯�� � >��< _� �#	 � ��'� ¯�j ¡6��7�� � ��'�\

O��� @ /�� %� 7	 C -	 FOj ¡�Qz� � sQm$ �V�� w��3� -2�\� F���70�� w7�� u
�QSE �7	 _� 4�V� �	.  

  
ãΑθà)tƒ àM õ3n= ÷δr& Zω$tΒ #́‰t7—9 ∩∠∪  

��	 
�����:  
������� :m7q�¾Q�� ::�	 gQ� �mS�	 q7q�q0�̈� ��"j Uµ�'E ��5 C m�H��� .)4���� %�1�(  

������ : ¯��E F��'�� ���� �+j ��3� � �����j� mA�f�� 7�� ���� ��� ��
����¡C�� sf'< k [�� t   

Ü=|¡øts†r& βr& öΝ ©9 ÿ… çνt�tƒ î‰tnr& ∩∇∪  
������ : �8��� C� ��E � ����E� c�� C >��< _� %� %�1�e� �V8 �1�� ��

� F�6?� gQ� &����� �1� �Q; >� �^'� _� %� FOj ¡��7�m�\ ����� �� �-j %�
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�S�� ��;�� �6��J ��Q; ·OR %? Fu�3� .���� F����?� � ����j� sf�� ��� 
 � �J�  %�j67� ��S�� ��'�� %� d ¡��3� �V8 sf�� �G�3 _� nQ�� C� ���

���3 U6�78� .��±1�� ��� F���� sf�� 7; ��� [] C : _� %"�E ¡��f�� �78 �?
�� ���� >��< : nD�E -�; �V�� � A'j ['��� F��7q�y� iC�� A�Q8� [�� [] C -

�q� �©+�� �iQj̈�� �N�q�¤0�� �%�yQyj"̈q<��©+qz �©�m� ���q+�̈� �%�¤��2m<q� � .. �V� ��'< ¯��E
 �+j _� 7'� �z6& ��'< � FOj ¡��'�� !�� @ ����� �� F_� 7'� �z6& ��f�e�
 ��'Q� u��6 [��� `678� [�� [�Vj m&������ nQ�� _� %? F��'�� [��0� �

��+1Q� ��Q,�U�{��  . ��� F7��� w�� @ -Ê �*� qA«VE %���?� :�	 qA�1�+�
 m��̈q< k� F���z %�<�� ����j �V�� w�0�?� n�#< k qA�& �� �D«G � T7��f�� ��
 �� ¡s�J @ ����j �V�� u���f�� �̀ �z�� a71< k� F4��§ O	 ����j �V�� !j�13�

�j ��� F[1'z ��� ²�� [�Q; @ %�j F�;�E� ��E � n��R� �3 °�§� [�Q; @ %
 iO+qz qA«G -	 F7��� w�� @ -+qz �*� qA«G �+��T�� FnD0+�,�� � OÊ T��

����§ nD0H ? [�G qAQ�E ��� F�V�8� FnD0+�,��  >� �§O§ �����00� �D]� �0\ .
��'�� !	 ��+1�� `&6� ['��� .j��� � n8���#� gQ� v�<"� %� `&6� 7�� 

����; F%��8V� �� >� s��#�� @ ��Q*\ �G�� F[<7��� gQ� ��Qj"�� T7��	 : ��OE %�
U7'� -j"'� %��8�G Î� F-Ê �*� �D�E �	G T��j �	&"� w�;� 7; u���§?� � . �+E

 _� /E�� �G�+QE F��#� /\�� gQ� ��'�� !	 ���D] %��<� a
���� U�{� ���< qA�&
�0� �G�3� ¡v67; � �V8 nD�Q� gf5 C �� %��+�	 ��1�� ��'�� %� ¡��'�� [�

FnDQz� � AQ�E �� -�f< k [�� a�Q{� ��?�[1f� -z� � -	  . _� ���� d
�"	qnQ P ¡�Qj �V8 � [J�  nQ�� k� ¡6�7��� @ ��°7q��� mUq�q� �n�� %̈�� m�q1�2q���� ..

C U&��� %�� FU��� C >��< _� %� ^�� ������;���  . F
�Q� ���Q, ���� sf'� ���
nD��� ��'1Í ��'�� UB0�� %� /;�0� [�G /�� FT�D9�� @ ���+, �§��< [QDm�� ! �G�3

��'Q� èu��6 �Q�f� ��� �Q�f� �� %� nD'��� w"	 %��� n8� nX ��'1Í ���B0��¡ w�& �� 
 F�z�ª� ��G � �K &7� Bj� �	 /f0'� Y�« ���� sf'� C 7'� 
��� ��'� ¯��E

¡&����� 7'�� _�  
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óΟs9r& ≅yèøgwΥ …ã&©! È÷uΖøŠtã ∩∪ $ ZΡ$|¡Ï9uρ É÷tGx�x©uρ ∩⊇⊃∪  
������ : ����ª� 6V��� -��� �V�� >��< _� /� n�0Q���� %� ��7�z ��+Q�� ��

��7	� �SE�� C� .6��7�� � _� njV��? ������ nj6V� %�j �� . gQ� �QH�?� ��
� ���Q� QE �D�E h�\� T�f« ¯�fj �� �QE F����� � %���ª� ����ª� 6V��

����\ /�+{� %? F7�� :¯�fj ��? 6�V�� . /#01� k� n�	� s��#�� �-J �G� ��
 �"1� %� gQ� �6&�; �� k G� l/�+{� U6V��� F7�� ���Q� QE ��'�� �"1� %�

s��#�� � �7�� .%�'�� u�3� 7'� %�j �G� �� k �'��� Fs��#�� ¹-SE F�S�� %�1�� 
 �� &�\?� ��� >� -R� �� U�f\ -R��E F��2��� s��#�� gQ� ��7� � 7´
 ����\ G� F�6�V�� B0�m�\ �S�� ��WE �Q�f�� �0\�& �� &�\?� �0\�0E�E �Qq��f�� �&��

%�1�� %�'�� U7'� %�j %�� F��2��� s��#�� gQ� ��7� � 7´ k ��'��.  
$�	  %� �'�� C n�	� �� Fc�� C �f�fj %�j �G� �6�V�� u�3� B0�m� F6��0

��2��� s��#�� gQ� ��7� ��&�8 7´ C �� Fs��#�� � �"1�.  
 ��6�V�� ���j n 6 �*#$ �;��� � %�1�e� �+� C ����#�� %������ %� 7�	 

�À�� .�6�� �� iO�� T�f« �� �� �'��� 6�V�� ¯�f��� %� iOH+E %������ %WE F�
�D�E Þ��1�� � ��+� � ����#�� . G� s��#�� � -J �� ��Qj 6�V�� n�	?� %��

 �	��� � ����#�� %������ UV�'� C [�G /�� Fs��#�� � ��±1�� /�#01� C
s��#�� � �E��Î� . >� -R�E nQ�0��� 6��	e� gQ� 67�� q� s��#�� �-J ���

 7´ k ��? F7\?� ��� ��� F6�V�� ��� [] OE Fn�Q1�� s��#�� gQ� ���7� �
 F�©�& �Q�f�� �&�� � �a�m7� � �� F�7��	 ����� � ��E7� � ����#�� %������

`�3� §��	 � ���'�� . ��������� ��Û @ &����� -���� �'�� Q��E >��< _� ���
U6V� %�1�e� � -��'E F�$r s��#	 ����9�� !���;� � UV�'� �+j F����ª� 

�S�� �	����� . Fn�V�� k� �6�V�� n8��B0�� ������6 %��� &���Q� �� k �GWE
 Ø&�8 Y��m� k �G�� Fn�V�� k� n86V� �'Q�; ��������� 6��?� @ ��+�̈m	 ����j �G��
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�S�� n�V�� k� �6�V�� n8��B0�� w�; >� .k �� ®w��ª� �7Q��� ��� -8� ��E 
�
=' nj��7z�� n��013� Þ����� gQ� n��7� ������6 ������; 7+Í �#\��	 n�� �

 C %� ���E Fc78 n¿"� k G� %�6�V�� n�� �'Q�� F-�; � n0'j �+j !D��<
����;��� .�'H�	 d F�;�Q� ����, n�� �'Q�z� F���1� nj�'�<r� F����� n�� �'Q�z �'��� 

n�� Fs��#�� �V8 gQ� n��7� �  ¯��E Fc7X� gQ� �OS�� %��§±< [�G /��
¡6�'�� 4�V� � ���'< %� ��  

vOX� � T��'Q� -��\� NO§ �'8 _� �jG 7�� : ����H��� F��µ�Q� %��� >�?�
�;��� s��, �H��H��� F��±1Q� %�0f]� %�1� . ������ %��< %� � ·��'Q� 7	 C ��

8� u�3� -+�� %�� F�;��� >� �&±< �2�2R �G� ��$�� �"1� %�� F!��� �a0f� �
�*�] ���� k . %�� nD�'� �V�� �+E -��\��� nX ��"a�8 7; �'�& �� >��< _� ����

 s��#�� %�j� F��±1Q� !0f9�� /� %�1Q��� ��µ�Q� %����� n8�'�#�� 7�� ¡�;��� �
n� 7��� �V�� s��#�� gQ� nX7�� ��7+Í �'H��E �����  ��2��� ."E ��	 6V� �

 ¡[�G 7�	 n87'�  
 /f<�E Fu��X� ��� �f9�� %? F%�1Q�� /� !0f9�� �'8 >��< _� �jG 7��

`���� .��� `��	 nQ�0� %� /�#01� C ���'\� h�1< q� %� . t A#�\ 7��
�X� %� ������� ��]� �#$� ��7'�� FT7��� a\ 1�� UV8 %��� � x�5 u�

ì6�f���� :�	 s#�� C� Fn�Q\ -�9	 `�+Q� . ��?� �f�QÐ� %�j�� %� ���� 
 %? Ft T��j ��6 �DQ�z 7; >��< _� ��� FT����� U�f9�� %�a�� C ��'��

T����� �8�f] ��1	 /�E6 ³��E [�G /�� FA#�\ 7; �DQj ��'\� .  
 /E�� ��� !0f] U�'�#��� wO�Q� ����1� %�1�e� �'�<r Î ���� >��< _�E

��7��	 ����\ %�j �G� �<�R .  
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çµ≈oΨ ÷ƒy‰yδuρ Èøy‰ô∨ ¨Ζ9 $# ∩⊇⊇∪  
������ : �7�'�� %� ����; ��1f3� ��� F-�{� @ /f<�3� s��#�� �8 7�'��

 ��B$� �'�� ���� w�Df��  F&��1� 	�� ���� 	� ��; �+j F�9��� �Ð� s��, ��
 /�0� k �'��� F�9��� �Ð� s��#	 %�1�e��Ð� s��,.  

 %� �7'��)�7�'�� ( C< ���� F�9��� �Ð� s��, ��< ��7�� �;��� s��, ��
�&�3�� .. @ �	��R %�1�e� 7´ C G� F���f<�� g+1� C �9�� s��, %? [�G

 %� ��� F!��1�� ��VX £�f<6C�	 ¯R�� s��#��� F��S�� a
� �� ��'� C� �j�Q\
����� @ ���� %�1�e���E �1��	 
��� ��'�� ��E & . >��< ����E F%G��q� mU�q'��q7q8

®��q7���'��� �;��� s��,� �&�3� �;��� s��, %�1�e� w��� �'20E 7; �'�� ��� 
 7+Í �#\��	 �������� �DQj wO\e� w���"	 !Q��� º�7�	 �	 %�'�±� �V��E F

�I�f� �� ��������� @ ���<�� QE F��� Ú�Qá nD;O$� 1ª _� gJ�	 �
�S�� ���7�� n�'	 nD�Q� _� n�'m� ��\ -	 F�12E.  

 ��\��� 4�2R� %� c�� -�f��	�� �� F�S�� ���7�� -	 Fh�E �7�� ����'� k 
��S�� n�yª� w��I nD�7�� @ _� /J� . G� F���� ��E���� >��< _� ��'� �� �V8�

+2P �±� q� w���� %���0� ���� F!��D� �QqDqz É��0E n�"	 nD�Q� %��2S<� 7
 �jB	 ���7�� v�Q� %�2���\ w���� n��6&
< �V�� uC±8 %� %�E��< C n�'���

 7+2P n�����;��� 4��	� nD�Q� �0fm0\� F���7��� �&�3�  . s�� 7; -�f��	�
�7�'�� >� ��7m8 7; �V�8� F[Qy3� �	�2��� g#��� F7���� �V8 _� .  

 �������� ��7�� �;��� ��I�� %� n��\�	 %�j ��� ��E���� >��< _� ��'�
wO\e� £��<�	 . -ä̈ q/�+qz� FT7�� �O$"	 sQ¦0��	 >��< _� gJ�	 I�f�� %�

 A��j �D0�7á ���\��\ &O��� ����<� ��?��DQj��'��� . %����� nj�'�#�� 7�� 
�\�� C�Û n����� ��7D�� %�1Q��� C� FwO\e� �O$ � �&�3�� ��7�� �;�Q� �

 s��, @ !D��< n0QQ} -	 Fn��OE >� �&±� �V�� s��#�� �V8 ����0< k n���
6��7��� vOX� .  
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Ÿξsù zΝystFø% $# sπt7s)yèø9 $# ∩⊇⊄∪  


����� ��	:  
������ : 7�E F��;��� � �^'�� ��+ W	 -+� @ v�+�C� w�20;C� ���� ��

 &6�nz��3� @ :������� qn20;� :��9�� T79	 �D�E �q1f� g�6 .��?� @ qnq2�;� : g�6
���6 O	 iT"�E ��E �1f'	) .4�;?�(  

�����!�� :�8O�� @ ms��#��� l���{� � °��R gi;��q�.) 4�;?�(  
������ : 7+Í �H��	 4���� �;6 4��\� ��"a�8 7; �'j �'�� ��� %��E F

Q�� %� n����W	�S�� ���7�� ����'�� >��< _� >� �� . ��I�f� %� n����W	 %�j
 n�yª� ����'� %� nD�\�	 %�j �+j F��������� x6�73� T�6G ���Q��� _� gJ�	

n8&O	 �\��\ ����<� nDQä /+× . ê���f��j nD���6"	 ��2S� %� nX ���'� %��E
� ��0� gQ� �7z�\ ��a�5� F��7+~� ��+9�� ��� nD�Q� a� 7; ��� gQ� ����] _

���H�� >� c�H�� � nD�E6 Y�� F�+�^� �a'� . nD0'1�� A�Q^� �i�� ����E n�� ���
ÜDQ< [�G nD'�	 �D} G� F7��1�� nD�̂ « !��E F�®'q'�� ��1	 >��< _� �jV	 

 V'� ����^0'� ����j �V�� &���3�ÃÆÕÕ ��� ��\"< � ������ %�j �V��� F�'\ 
¸�-������ n�8��	� ���&� �T� . �;�����	 !�r �  ����z >� ��f�� %� nD�z�� %�j

 �7�� ����'� [�G ��Q�E n�� ��� F�;�� � T�#; �7	 n8u��& ������� F!��Ý�j
 @ ��&�3� ��7�� A#�\ �+j F������� [Qy3� @ ���� nX %�j� F���� ���7���

n��S�� .� ��E�$ ¯\¬� nD'��� q&��R ¯�2'�� ¯��S�� ��5 �+j ������ w�20;
��f�?� £�#���� ��86e� � �E�$ -�{� -f\� �if;�� -^�E F-�{� �+; . q7���E 7��

nD0���� /E�\ �V�� �;��� >� ���Q#0� k� �+X� uC±8 . &����� � ��E�$ 7��
U���<�E FiOD\ ��7�� s��, ���6� ��0��� ��93� ���'¥� .  

�� @� >��< _� !	 7; ����0�� �� %�1�e� c78 ��� ���; � &��3� F��f<�� ����,
��¦ET�6V�� >� &����� .  
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!$tΒuρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπt7s)yèø9 $# ∩⊇⊂∪ ’7sù >πt6s%u‘ ∩⊇⊆∪  

����� ��	  

"#�$ ����% :7����� ���� ��.  
������ :%���Df� ���� UVX :%� nD�z�� � %�j ��� �+Xa�� ���20� ���1� 

 �i�7	 nD'��� F��?� 7��R gQ� ���ª� ����'� n8���� gQ� ��Q+� n�� ��� Fu�;6?�
!+Q13� 7����� gQ� nQ^�� ��a�R� a��Q� ��za�6 u�;6?� ���� gQ� ��Q+�� %� �.  

 �©7z �6��J n8���� %? F���7��� V'� 7����� ���20	 ��� 7; wO\e� %� /;����
�?� �;��� . �Í� /+0Ý� @ T���13� ���;� %�& � ���7�� @ ��� �8&
< %� �� C

��q��#�� 
��+0�� . !	 
��+0�� ��	 �� ���7�� @ ��Í n��7�� wO1��� ����ª� �;����
������ ����� .�3�, 6�8&IC�� �;�Q� �	�70�� -j -9f0\AQ}  Óf�� UV8  @
72a0< k� ���7���S�Q� &�D{� �D�Q� u . �V�� ���� >� �&±� �1f� 
��+0�� �V8 %�

\e� �7D�U�Í >� wOw�� ��� V'� Ua7J �q<�R /E6 7; �V��� F . �V8 ��	 ��
 d 7�
3� d 
��� � 7�
3� nD1f�? %�7��� %�Q^�\ w���� 6��j %WE �8 �+j 
��+0��

�� ��E %�'^� w�� ³"� �� 7�
3��Bj� �8 � ���7�� @ ��� nD'�  .  
�'� Bj� n��I v�'8 ��� ��� ^� ��j n��I 7'X� @ ��7'� . -^< T7�m��� UV8�

w��7�� gQ� UI�
��� ����Bj 6�D}W	 �+0D� -^�E F��+��& �\�6 ��j�6 .`�G T�� 
Q�+�] �'�7� @ �1Qz `7�m��"��;B	 �S�� ��� mA��m&� F7'X� u�+�I 6����  . %�j

 � ��	®�Sm� �7��  7�1�� &��� n0� k �G� ���z `�+�\ ��� O��; �87'� w��#��
 ¯Q0Ç u�+�I v�'8 /+0z� 7�E F���8 ��S; UV8 A��j �3� F!+Q13�� ��7'X�
 F6�D��� F���'��� F¢ �\ F��67� F������ � 7'X� u�Î� -j � w��;?�� ¯���#��

&7� %�j� Fc�$?� ��7'X� `��C��� � �8� � 7��\� F�1�6�� � ����; n8
ÂÆÕ}� �� gQ� �+��I  . �<V$� F6����� T&���� uC±8 -j n��
�� �V8 c�6 �3�

 UV8 %� �8&�f� �QÊ 6��� �m<7z� �0+Qj u���e U6�& u�z �+QE Fu��B��� T7��
Q�f� ���� FT790~� £�+{� UV8 �DQ�f< � ���X� ���S���D�'��H�� T&���� T&�; � .
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1� %� ��Q� s9� %��E� k ��� /� FT&�; w���� uC±8 ��'�� �+@ �S  �b±3� [�G
�f��, T&�;T7��� �S� -	 FUnDQj !+Q13�� â�1��� ��7'X� � %�QHK .  

 UV� ��S�� 4��9�� ���� 4��< [�Vj F6�����	 4��� &�f�� -�� %� �+�E
�\�� 7�����j �DQj c�$?� q4��9�� B0�< %� C� í"0E l������� T7���� � �

�G��'3� . ��� %��Q#� ��V$� ��'�� %� 7���{� @ ��J v�'8 A��j w��� -��E
"���O��� " �V8 %� /� F��S�� �hÐ� a[E gQ� 67�� C q�� 4&� �8 � -j gQ�

 ���9�� ����P ��z6 gQ� C� -�; �� sQ#m� C %�j ��Q��"���;� " �fE liOH�
 �'�7� @ 7�m� £�+0z�"���8�7y�� "& ��E �#$ � -j ���"���O���" �� k ��� /� F

7�� u��#Ð� uC±8 � �&6�?� Tu��; �0�.  
7���{� @ &6� �� �V8  .��3� �V8 ���0��F ��&�'� �i�� i���O� %��� �V�� %� 

 U�#�1�� �$r ��Q	 %�6���3� uC±8� ��] /10< C �V�8� F��$�� !�� 
��j� w���� 6��R !	 ��8����� w���� 6��j n�� :���� ^� -	 F�12E n86

n87��� %��$��� .  
 � ��� mA'j� FiOf, A'j ��7'� ��� �AQ�� �f��, �jV<�"��2\� 7+Í �� "

� gQ� nQ�0� ���7	  �7� �7�� 6�� ����3� T�S�� . G�0\� -j %� [] C
 ����3� T�S� ��� FT&�� w�02m���+{� @ �;���� ����P /0+0� %�j  @� F��

:���� ��; �G� w��?� [Q< : ��; �� �V8"����3� T�S�" T�S� �	 ��� %��E F
D'� _� �J6 ³�����1�� ¶���� 7�� ����3� �� �7�� 6�� ����3�+� . ��?� %��E

����S�� C��]� ��2\� 7+Í �3 ��1� .���J�  w�� @ ��; d T�0E B�E : ¡�V8 ��
; q� ��'�� �"1� ��7'���+��& %����� wO��� �V8 �� : n�� /� F����3� T�S�

�7�� 6�� ����3� iT6�<� F¶���� 7�� ����3� iT6�< %�7��� . ��� 4�Q\?� �V8
+�Q\� .���; ��;"E �i*�] ¶���� 7�� ����3� ��; �G� -��013� @ : �G�� F����3� T�S�

��;� �*�] �7�� 6�� ����3� ��; :{� T�S� ���;�!'§C� !	 
a��� �V�8� F���.  
 A��j UV8 %� [] C�z�V\ �©
� ����� �G� :���� %� /;���� ��� F���f#�� 

�7��� n8�B0��  �� 6��+0\�	 ��$�� ����0��.  
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nDQj w���� ���� �8 s�;��� ���� %� sª�E . ��S; A1�� UV8Ú�¦]� T�9� 
 �� ��9���¦]�C ��?� ���¦] %� /;���� -	 F UV8 gQ� u�S���	 C� 6�#0< 

�*,�$ �\� gQ� �+����� `�I��0�C� . C� >��< _� gJ�	 I�f�� �� C [�Vj�
n8���20� Y�Hª� ��1��	 �� 7����� ���20	 .  

 >��< ����� ��H�� w�Df3���Ø�q��;q6 ¤[�E� &��; �1j� �*,�Ð� 7������ ·OR� �8 
 ���� F� 6�f�� `�&����� ���#�� ��E���� � >��< _�� ��m��f�j q��V¹�� q[�*���y�

�n®D�;�q'���� ��E y�O ̈½?� q[�*���y�q� �n®Do	q�®	�)7���� :»( .. sQ,� Y�� àf� >��< _�
§��� gQ� �O ?�'�P ��� !	� F�f���� �
='w���� ��'�� -�Hm< ���,� �� . ��; [�Vj�

 &�D��� � >��< _��q� m/qSq�q��n®D���Qq� �Aq���j ��0¹�� ��O ̈�"�̈�q� �nm8q��R®� �nmD�'� 
)����?�:ÂÆæ( ..nXO � a[f�� nDQ�§ nD'� /S�� u�z �V8 �'��\6 %� �� . %�<�DE

 �+Qj %� %�2aJ�< %�0����Ø�q��;q6 ¤[�E� 7������ ��#	� ��< �+j Fs�;��� ���� ��< 
� � 6�f�� ���#�� u���� ���I�� �*,�Ð� 6��j -��; �� mw���� �� -��Hm� M�� �f��
�� n^'��

6 /E6 gQ� w���� 67�� OE FT�	��{�� %��8���� 6���?�j !3�^��nD\�µ.  
 >��< ���; %G� �Ø�q��;q6 ¤[�E� k nD'��� FnD�;6 � n8���� ��&6� �'�� ��� 

��D'�� gQ� C� nD��;6 ���� gQ� C� FnXO � �1j gQ� ��µ�´ ���7�� ���#��	 
�Q,���� 7������ � �Q¦0�� C� w�\���� ���#�� � 6�20�� C� nD�+0Û � ..

:�Sª� @ ��Q} n�� ���0'�� A���E.  
  

÷ρr& ÒΟ≈ yèôÛÎ) ’ Îû 5Θöθtƒ “ÏŒ 7πt7tóó¡tΒ ∩⊇∈∪  
��	 
����� :  

���&'��( :�q�q��1q�� i�	��q\� ���q�q\� ��	��m\� �����q\ y-z��� q�q�q\ :z q£�)4�;?� .(
�q�q��13�E :£�{� .  

������ : ��1��� !j�13�� g��0�Q� �&�R �� %�1�e� �V8 7'� %�j �� ��
 ��f��� ���Ý�� h2��� w��� @ n8��6 �� F£�{� w�� nD+�,? n¿����� ���IW	 n�Q\
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�O���� w��#�� nX "�8� . �	V� %�j ��� ��2RÂÕÕ��� F7��� w�� @ -Ê  
 �Q+��V8�QÍ �  @ %�j F  G� F!j�13�� g��0��� -z� � �D«V� %� ��Q� %�j

nD��z -�
�� nD+�#�� �	&"� nX n���E . �'8 >��< _� ��; �D1f� �+�ª� UVX�
�Ø�q�q��1q� ��G ºw��q� ��E� .. èu��6 ���� sf'� %�j %�1�e� �V8 %� -�; � �'Q; �'�� ��

��� %��E FU��Q� ���Q, ��'Q����� %� -� : F�S�� !j�13�� g��0��� n�#� %�j �P6
 F[] O	 �Q	� �2'�� ���� sf'� %�j %�1�e� �V8 %� �'8 _� ��; �D�9�� UVX �èu6&�

£�{� w�� @ ��� ��� .. %�j -	 Fw��, >� �z�« £��{� %��� !� ��� ��
 �2'�ÂÕÕ�+1�� y%�'z �q\�6 �j6 �+Qj 7��� w�� @ -	e� �  ��� /� Fu������ �

 g��0\�� OÊ ���;7R� w��,e �2'� ��ª� T6��SQ� �i��, [�G -�E ��çç OÊ 
�;�f��� £�{� � ������ O��� !j�13�� g��0��� w��,e . n0D� k ��� Y�2E

/+0Ý� `�6��S	F g^� C� ��7'� ·73� s201� OE �QÍ �  @ ���� £�J�� 
��'�� w��0��	.  

  

$ VϑŠ ÏKtƒ #sŒ >πt/t�ø)tΒ ∩⊇∉∪  

������ : �+Qj �'8 >��< _� ��J� 7���Ø�q	q��̈q� ��G� %��� %�1�e� %? F
 �+�Q�<� �\���� �	�]� �Qj� gQ� sf'�� F�0�	 @ �	����� �G qn�0��� ��1m� %? �©�#S�
 ��f< �	����� ����±1� %� C� F�8�j �� ���, [�V	 w���� �^'�� :�	 l[�G � �

��Q��	��; �G �+�0� g��� %�  . �G �+�0� %�+�#< C n��� �'8 ���� >��< _� ���
�#$ 7� >� n���� u�\ gQ� �7� �K F��S�� �	��; . gQ� %� ���� UV8 ��< C G�

 �	��; C �V�� n�0��� n�#� %� �� �z�� C� ������ n�0��� n�#� %� u�3��	 �� -	 F
'� gz�m� C uC±8 %� &��3� ¯��E Fn¿�z�� ��a71�� 46�;?� g��0��� ����� %� nD

 ¡��$�� g��0��� �Î nD�z�� u�&"	 ��a+0D� %� nD'� gz��  
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÷ρr& $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ #sŒ 7πt/u�øItΒ ∩⊇∠∪  
������ :��:�'��1� U��f� 4��0��	 ���� �G  .%���Df� ��� : !�13� �+Xa��

@ ���� G� F�7z ��&�3� �0��� `u�\ 7; �V���	��< 6�R 7; %OE �S�� ��&6?�  ..
�7z �X g§�� �0��� A2�R� �� . ¯�S�� !	 /Ê !�1� ��� ��H�� w�Df3��

 �93� gQ� 67�� C ¯��J :��� �8 �+j /;7� ��E �DE F���� �7���� �&�3�
��±1Q� u��' ?� 4��	� >� �8V� �� . g�Q� ��R� Y�« ���
8� �f�J &�&I� 7��

�6?� gQ�7�� ��Q� ��Q� C �+j F��±1��� v��ª� gQ� 67�� OE F . ¯��E
�� >��< ½_� �"1� �QSE q�� gJ�3� !j�13� uC±8 gQ� n��0� k  �  u�f�S�

��±1�� gQ� �6&���� %�Q+�� C �V�� u���f�� %� [] C ¡��'�� ���0� ¯�j� ¡
�6�V�� n���� T&��FnD'� gz�� ��S�� 7��79�� A;�  %� C� F��Qj"�� ��Q+�� %� 

��q� u���f��  /;73� ��f�� �� ������ n�0���j Fn8u���� -+� %� %�1�Ñ� 7	 C 
 ¯��S��6&���� � -+��� gQ�  . u���f�� uC±8 -HP �0�� C �E���� �V8 ���

7��79�� A;� B0¦m< ��� %�1�e� �O$� %� /� FT79�� 7'� �S�� u�f�S�� .  
  
¢ΟèO tβ% x. z ÏΒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#öθ |¹#uθ s? uρ Î� ö9¢Á9$$Î/ (#öθ |¹#uθ s? uρ Ïπ uΗ xq ö� uΚø9$$Î/ ∩⊇∇∪  

������ : ��� 7	 C -	 F�f�� C U7�� 1ª� -+��� %� �'8 >��< _� a�	 7��
w���� !	 �Ð� �9'� ��+ª� � 7	 C [�Vj� F%��e� � . �'8 ��� %��e��

F����3� U�'�P��	�\ T6�jV3� �Ð� ��+�� ���"	 %��e� &��3� -	  .. �E�Je�	 ��
 �� w��� C� ��S�� �D0��"	 ��';�� %��� %� u�+Q� 7	 C ��+�?� [Q0	 w����� >�
 U7��1< M�� �]�9��� [Q< ����R @ 7��� C ��f'��	 4�2�3� -+��� %? F�;�f�

w��� ��� Fw��� �� gQ� �	 w����� gQ����	 u�3� + ��'�±� %�j �G� �]�9	� ��+« -
�02R� �<6��S	 .  
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 t�0��	� Fc��0�� nX �̀ �a1�0� nX�+�� @ ���Q$� �� uC±8 %� �8 ��H�� ¼�3��
%��Ñ� ����Em� . %� ��� �V8���ny§� >��< ���; @ ���m'q�½r q��V¹�� q�� �%��j �ny§ ...� 

��7�� F!�'�P u�z" :e�	[�G >� �E�J" ��H��� F"[�G 7�	 ."i��� A	�§ ��Oj� .
 ��+�?� UV� ������ %� �� -�; � �m<�jG �� ���� ��0\ ��?� ¼�3� >� ���^'E

�D0��"	 !'�±� .. �¦'� ��f'�� %? F�0��"	 %��e�	 C� -+0�� C -+��� %� ��
-+��� 6Vz . ��01E ��H�� ¼�3� >� ���^� ��� `�'1ª� UV� ����; �� n�� ����

!'�±� ��6��� .. ��\���	 ��'�� ��� �V�� -+��� %? FUV8 n¿�'1� ���0� 
%��e� >� �&±� ��� �7�	 n0� . p'Q� �i��7R w�
� 	 n��� %�j� -�; �� F

 p'Q� ��; nQ\� �+QE FU���&� :��fj �I @ �	 A;7�< �� ��f'�� £�J w� 
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