
﴿َ'ْ& َيُقوُلوَ$ �ْفَتَر�ُ# ُقْل َفْأُتو� ِبَعْشِر 
َمِن  َ+�ْ�ُعو�  ُمْفَتَرَياٍ-  ِمْثِلِه   
ُسَوٍ
ُكْنُتْم   $ْ7ِ �هللا   $ِ+�ُ ِمْن  �ْسَتَطْعُتْم 

(١٤ :Dهو) ﴾َصاِ�ِقَني

�لتفسـ=: 
 fلذ� �ملع½  تؤيد  �يًضا  �آلية   kهذ
�لكفا"   8�  S� �لسابقة.  �آلية  ُتبّينه 
 �سو  � 3مًد�   8� ظنو�  لـّما 
£في بعض �لوحي �إل�ي خوًفا من 
 Jهللا عليهم بقوله للرسو� Dّ" ،طعنهم
 ��لكرمي: ما كنت �م �ال نذيًر�، 
عليك  يتحتم  ح�  �أللوهية   nِتّد
�صطحا¨ هذk �ألشيا� Dليًال على 
ُمرَسل  لن±ٌّ  �نك   .gعو�D  Xصد
ال بّد لك من تبليغ �لرسالة كما 

f� 8 نقصا8 فيها.D هي
�لكفا"   Dير  8� �ملمكن  من  كا8 
 qعوD  kهذ  8ّ� بقو�م  Sلك  على 
"جل  �لو�قع   v �نت  �منا  باطلة، 
مفتٍر ليس v يدg قو! � �سبا¨ 
 kهذ v هللا عليهم� Dّية، ف�Dغ� عا
�لن±  �8 هذ�  بقوله: ال شك  �آلية 
حالًيا،  ظاهر!  كنو»   f� ميلك  ال 
ال  حانية، " كنوً»�  ميلك  لكنه 
سيما �لكنـز �لذf ال يسايه كل 
 ?ٍ�ثر Jمو�� �لناx من   qما لد

القرآن الكرمي.. وسيلة نيل
 مقام الوصال باهللا تعا�
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 حضر! مر»� بش� �لدين 3موD ��د
� Dملصلح �ملوعو�

� fملهد� Fخلليفة �لثا¿ حلضر! �إلما�

:x"D من

في �حا� �لقر��

(سو
B هو�)
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 �Sهو �لقر8¹ �لكرمي. فإÏتمعًة، �ال 
كنتم صاDقني v »عمكم �8 3مًد� 
�تى  ما  بعض   8� كذ�¨،  مفتٍر 
ُمفَتقر  ناقص  هو  �منا   Fمن كال به 
�يها  فتعالو�  �لتعديل،  �لتغي�   7�
ال  .J8 �7 ساحة �لنـز��لكافر
 f«يو� بكتا¨  تأتو�   8� نطالبكم 
�منا  معً½،  ضخامًة  كّله  �لقر8¹ 
�8 تأتو� بعشر سو" من مثله، ح� 
�8 كا8 �لذf تأتو8 به مياثل تلك 
�ألجز�� �ل تر�ا تافهة تفَتقر �7 
�لتعديل. �ما ��S � تستطيعو� Sلك، 
لن تستطيعو�، فال منا´ لكم من 
ميلك   Jلرسو� هذ�  بأ8   ��العتر�
�لعا�   v له نظ� كنـًز� � يسبق 

�Bع.
قوله تعا7 ﴿َفْأتو� بعشر سوٍ" مثِله 
Sكر?   8� سبق  لقد  مفترياٍ?﴾. 
مسألة   8� يونس  سو"!  تفس�   v
باإلتيا8  �لعا�   fحتد �لقر8¹  Ðّو 
 v �لقر8¹  عاجلها  قد   ..kبنظ�
 Fمفهو  8�  q"� مو�ضع،  Ñسة 
�لتحدv f كل موضع منها £تلف 

:kعن غ�
نّزلنا  �8 كنتم v "يب مما ﴿ .١
مثله  من  بسو"!  َفْأتو�  عبدنا  على 
8 �هللا �8 D عو� شهد��كم منD�

كنتم صاDقني﴾ (�لبقر!: ٢٤).

فأتو�  قل   ،kفتر�� يقولو8   F�﴿  .٢
�ستطعتم  من  �Dعو�  مثِله  بسو"ٍ! 
�8 كنتم صاDقني﴾.  �هللا   8D من 

(يونس: ٣٩).
فأتو�  قل   ،kفتر�� يقولو8   F�﴿  .٣
�Dعو�  مفترياٍ?  مثِله  ُسوٍ"  ِبَعْشِر 
8 �هللا �8 كنتم D من �ستطعتم من
Ôن  �ل  �آلية  هي  صاDقني﴾. 

بصدDها هنا.
٤. ﴿قل لئن �جتمعِت �إلنُس �جلنُّ 
ال  �لقر8ِ¹  هذ�  مبثل  يأتو�   8� على 
يأتو8 مبثله لو كا8 بعُضهم لبعٍض 

ظه�Ö﴾ (�إلسر��: ٨٩).
ال  بل  َله،  َتَقوَّ يقولو8   F�﴿  .٥
 8� مثله  �ديٍث  فليأتو�  يؤمنو8. 
 ٣٤ (�لطو":  صاDقني﴾  كانو� 

.(٣٥
�لتحدv f �ملوضعني  يالَحظ �8 
�ما  �حد،  nنو �لثا¿ من   J�أل
�لثالثة   qألخر� �ملو�ضع  حتديا? 
به.  خا´  مع½  له  منها  فكل 
 fلتحد� كا8  �إلسر��  سو"!  ففي 
 v كله،  �لقر8¹  مبثل  باإلتيا8 
سو"،  بعشر  باإلتيا8   Dهو سو"! 
بينما كا8 �لتحدv f سو"! �لطو" 
لو كا8 باإلتيا8  ..Xعلى �إلطال
ببعض سو"!. فما �لسبب v هذ� 

�الختال�؟

 J«لتنا� سببه   ��الختال  8� قيل 
ح�   fلتحد�  v للمعا"ضني 
 .Fلتا� عجزهم  �م  ينكشف 
كله،  �لقر8¹  مبثل  ًال � فطالَبهم 
عندما عجز� طالََبهم بعشر سو" 
مثله، فلما عجز� طالبهم بسو"!، 
طالبهم  �يًضا   �عجز حينما 

�ديث مثل �لقر8¹.
عندf �8 هذ� �لتعليل ال £لو من 
�الضطر�¨ �لضعف، أل8 ترتيب 
حيث  Sلك.  £الف  �لقر8¹   Jنز
�لسو"   kهذ  Jنز ترتيب  كا8 
سو"!   � �لطو"،  سو"!   :lكاآل
�إلسر��، � سو"! هوD، � سو"! 
�لبقر!. فليس  يونس �خً�� سو"! 
 Jنز لترتيب   Öنظر �لسائغ  من 
ال �  fلتحد� يكو8   8� �لسو" 
 �عجز  �Sفإ �لقر8¹،   fِ¹ ببعض 
يرفع �لتحدf �7 �لقر8¹ كله، فلما 
عجز� £فض �7 عشر سو" � �7 

سو"! �حد!.
هنا   Dيسر ال  �لكرمي  �لقر8¹   8�  �
يبني  بل  فحسب،  به   Mلنعت حاDًثا 
هنا حتدًيا علينا �8 ُنوّجهه �7 �لعا� 
بينة  على  نكو8   8� فيجب  �Bع، 
منه نعلم جيًد� مبا�S نتحد�هم. هل 
نطالبهم باإلتيا8 مبثل �لقر8¹ كله، 
 F� �F بسو"!،  �F بعشر سو" منه، 

٥
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�ملطالبة  كانت   �Sفإ سو"!؟  ببعض 
يفي  مما  ِمثِله  �حدٍ!  ¹يٍة  بتقدمي 
نطالبهم  بأ8  �لد�عي  فما  �لغر� 
كانت   �S�  � كاملة،  بسو"! 
باإلتيا8 بسو"!  �ملطالبة   v لكفاية�
�حد! مثله  فلما�S نطالبهم بعشر 
�ملطالبة  كانت   �S�  � مثله،  سو" 
نطالبهم   �Sفلما كافية  سو"  بعشر 

مبثل �لقر8¹ كله؟
بنا  حاجة  ال   8�  fعند  fفالر�   
 kهذ Jللخو� v حتديد »من نز
�لتحديا? هذk �لسو"، أل8 بعضها 
جًد�  متقا"بة  فتر�?   v نزلت  قد 
�يث يتعذ" حتديد ترتيبها �لزم�. 
 Dصد v "ب �8 نأخذ باالعتباÊ �
تنـزJ سو"!  �نه �  �لقر8¹   Jنز
بعض   v بل   ،qخر� بعد  �حد! 
�ألحيا8 نزلت v فتر! �حد! �كثر 
فإننا �8 كّنا نستطيع  من سو"!. 
بالنظر �7 »من  حتديد »من نز�ا 
نزJ ¹خر ¹ية منها، لكن ال يصح 

هذ� بالنظر �7 كل ¹ياִדا.
�آليا?   kهذ  8�  q"� كله  لذلك 
كل  متنوعة،  مطالبا?  تتضمن 
تتركنا  ال  مستقلة  منها  مطالبة 
�اجة �7 حتديد »من نزJ �لسو"، 
 qيًضا �8 نتحد� Fبل نستطيع �ليو
 v �ملطالبا?   kهذ بكل  �لعا� 

ֲדا   fلتحد� ّمت  كما  �حد،  قت 
عند نزJ �لقر8¹.

قبل �8 �تناJ بالبحث كلَّ مطالبة 
�لفت   8�  D� حد!..  على  منها 
�ألنظا" �7 �8 كل حتٍد منها جا� 
�لقو!   !�لثر  Jملا� بذكر  مقرًنا 
سو"!   v D"لو�� عد�  ما  �لقد"!، 
فيها   D"لو��  fلتحد� أل8  �لبقر!، 
قد  يونس،  ما v سو"!  نفس  هو 
�عاkD �هللا v سو"! �لبقر!، بصو"! 
�تصر!، مع �لعلم �8 سو"! �لبقر! 

سو"! مدنية سو"! يونس مكّية.
قبل  يونس  سو"!   v �هللا   Jيقو
من  ير»قكم  من  ﴿قل   :fلتحد�
�لسما� �أل"�، �مَّن ميلك �لسمَع 
من  �حليَّ  ُيخر�  من  �ألبصاَ"، 
�ملـّيت، ُيخر� �مليَت من �حلّي، 
�هللا،  فسيقولو8  �ألمَر.  ُيدّبر  من 
ِمن  هل  قل  تتقو8....  �فال  فقل 
 .kشركائكم َمن يبد� �خللَق � يعيد

 Úفأ  ،kيعيد  � �خللَق  يبد�  �هللا  قل 
شركائكم  من  هل  قل  تؤَفكو8. 
 f7 �حلق. قل �هللا يهد� fمن يهد
للحق، �فمن يهدf �7 �حلق �حق 
 .qال �8 ُيهد� fِّ8 ُيّتَبَع �مَّن ال َيِهد�
فما لكم كيف حتكمو8﴾ (يونس: 

.(٣٦ ٣٥ ٣٢
�لطو"  سو"!   v جا�  كذلك 
ُخلقو�   F�﴿  :fلتحد�  Dير�� بعد 
 F� .8هم �خلالقو F� من غ� شي�
�أل"�، بل ال  ?�َخلقو� �لسما
 F� عندهم خز�ئن "بك F� .8يوقنو
هم �ملصيطر8﴾، (�لطو": ٣٦ - 

.(٣٨
قبل   Dهو سو"!   v هنا  جا� 
عليه   Jَُنِز� ﴿..لوال   :fلتحد�

كنـٌز � جا� معه َمَلٌك..﴾
بعد  �إلسر��  سو"!   v جا� 
لك  نؤمن  لن  قالو� ﴿  :fلتحد�
ينبوًعا،  لنا من �أل"�  تفُجَر  ح� 
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من ذلك يتبني أن هنـاك عالقًة عميقة بني التحدي 
اُملطالـب مبثل القرآن وبـني الكنـوز واخلزائن، أال وهي 
أن القرآن اجمليد أيًضا كنـز من كنوز اهللا وخزائنه، ويرّد 
اهللا تعا� على من يطالبون بالكنوز أنهم يطالبون الرسول 
� مبا هو فعًال بني يديه.. فمعه أعظم الكنوز وأسماها.



 تكو8 لك جنٌة من Ûيل عنب �
 � تفجً��.  خالَلها  �أل�اَ"  فتفّجر 
علينا  »عمَت  كما  �لسماَ�  ُتسقط 
ِكَسًفا � تأlَ باهللا �ملالئكة قبيًال. 
 � � يكو8 لك بيت من »خرٍ�
ترقى v �لسما�..﴾ (�إلسر��: ٩١ 

.(٩٤7�
عالقًة   gهنـا  8� يتبني  Sلك  من 
عميقة بني �لتحدf �ُملطالـب مبثل 
�لقر8¹ بـني �لكنـو» �خلز�ئن، 
�يًضا  �ملجيد  �لقر8¹   8� هي  �ال 
 Dّيركنـز من كنو» �هللا خز�ئنه، 
�هللا تعا7 على من يطالبو8 بالكنو» 
هو  مبا   �  Jلرسو� يطالبو8  ��م 
فعًال بني يديه.. فمعه �عظم �لكنو» 
يطالبو8  من  على   Dير �Ðاها. 
ال  �ملالئكة   8�  :Jفيقو باملالئكة 
�منا  ماDية،  ملسابقا?   Jتتنـز
تنـزJ بالوحي، قد نزلت بالفعل 
�هللا   Fبكال �لكرمي   Jلرسو� على 
 Jلرسو� تعا7. فاملنكر8 يطالبو8 
مبا قد حصل من قبل. ��S كانو� 
قد �عماهم �لتعصب فأنكر� كو8َ 
�لقر8¹ كنـًز�، � تنـّزJَ �ملالئكة 
معه من عند �هللا تعا7.. فليأتو� مبثل 
�لقر8¹، ألنه بنفسه يؤكد �نه منقطع 
�لنظ� �S يقدF �ألDلة على نزله من 
عند �هللا على كونه كنـزÖ يعجز 

�جلميع عن �8 يأتو� مبثيل له.
 kهذ v ليه� kب �النتباÊ Xفر gهنا
هو �نه  ،fآليا? �ملتضمنة للتحد�
عندما طالَبهم باإلتيا8 بكالF مثيل 
 7� Sكر  فقد   Mك� بكمية  للقر8¹ 
�ملالئكة  بالكنو»  �ملطالبة  جانبه 
عندما  لكنه  �لكفا"،  جانب  من 
�قّل  بكمية  مبثله  باإلتيا8  حتد�هم 
لسا8  على  �ملطالبة   kֲדذ ُيشفعه   �
�لكفا"، بل �هللا نفسه سأ�م عندئذ 
قائًال: هل �نتم ُمّالgُ هذk �لكنو»، 
نو�ميس  على  �ملشرفو8  �نتم  هل 

�لطبيعة �ملدّبر8 �ا.
سبب هذ� �لفرv X �ألسلو¨ هو 
 nكر فيها موضوS 8 �ألماكن �ل�
كو8 �لقر8¹ كنـًز� كب�� بصو"! 
عندها   Jلسؤ�� هذ�  كا8  �ضحة 
�لكفا"،  قبل  من   �Dً"� متوقًعا 
بلسا�م  �لقر8¹   kيذكر لذلك 
�ألماكن  �ما  عليه.   Dبالر مشفوًعا 
�ل Sُكر فيها هذ� �ملوضوn بشكل 
�لكفا"  كا8  فما  عميق  Dقيق 
�لقر8¹  عظمَة  عندها  ليد"كو� 
�لكرمي، لو ُترg �ألمر عندئذ هكذ� 
�نتظاً"� لتساÜالִדم لبقيت  جو�نب 
من فضل �لقر8¹ �لكرمي خافيًة على 
لذ� فقد كشفها �هللا بنفسه  .xلنا�
فقد  ֲדذ�  �ليهم،   Jلسؤ�� بتوجيه 

�ظهر كل 3اسن �لقر8¹ جّالها. 
فتبا"g �هللا �حسن �خلالقني.

�آليا? - كالًّ   kهذ  J�تنا �آل8 
على حد! - إليضا§ �حلكمة من 

هذk �لتحديا?.
 v Mألك� fًال: لقد جا� �لتحد+' 
سو"! �إلسر�� ُمطالًبا باإلتيا8 مبثل 
8 �8 يشتر� D هذ� �لقر8¹ كامًال
 Fلكال� هذ�  يكو8  بأ8  عليهم 
منسوًبا �7 �هللا، بـل ميكنهـم �8 
 f� منيأتـو� بأf كالF كا8، 
8، شريطة �8 يكو8 Üمصد" يشا

مثل �لقر8¹ �لكرمي � �فضل منه.
هاًما  �مًر�  �ملماثلة  حتديد  كا8  ملا 
�لكرمي v سو"!  �لقر8¹  بّينها  فقد 
لقد ﴿ :Jإلسر�� نفسها حيث قا�
صرَّفنا للناv x هذ� �لقر8¹ من كل 
�لناx �ال كفوً"�﴾  �كثر   Þمثٍل فأ
 8�لكافر كا8   �S�  f�  ..(٩٠)
�فتر���?  من  �لقر8¹  هذ�   8ير
كالًما  يقدمو�   8� فعليهم  �لبشر 

مسايß له v �لفضائل �لتالية:
١ - �8 يكو8 هد�يًة كاملة v �مو" 
ضر"ياته  Bيع  مستوعًبا  �لدين، 
صفاِ?  فلسفتها،  �لعقائد  من 
علم  ظهو"ها،  حكمة  �هللا 
فلسفتها،   ?�Dلعبا�  ،Fلكال�
�لفلسفية،  مباDئه   Xألخال� علم 

٧
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�ملعامال? �سسها �حلكيمة، ما 
�حلضا"!  �مو"  من  بالدين  يتصل 
 ،Dالقتصا� �لسياسة  �ملدنية 
حقيقة �حليا! �آلخر! ما يتعلق ֲדا، 

غ�ها من �مو" حيوية ضر"ية.
�لسالفة  �ألمو"   Jيتنا  8�  -  ٢
سعًة  نو�حيها  كل  من  �لذكر 
عمًقا، مرشًد� �7 �لصو�¨ �حلق 

v كل ÏاJ منها.
مع   kعناصر كل  تكو8   8�  -  ٣
�لنافع  �ال   Fتقد ال  Dقتها  سعتها 

�خلا{ من �لضر".
يكو8   8�  -  ٤
ال  عاًما..  كالًما 
بعينه،  شعًبا  £ص 

بل  معينة،  فئة  مصلحة  يرعى  ال 
يصلح  Bعا�،  �إلنسانية  £اطب 
مع  يتفق  كلها،  �لبشرية  للطبائع 
يناسب  nضا�أل �كافة �لظر

مستوq �ألفهاB Fيًعا.
قد  يكن  �لكرمي �  �لقر8¹   8� مبا 
 Jنز عند  �لكامل  بشكله   Jنز
سو"! �إلسر��، � يطالبهم �هللا فيها 
(ال   :Jقا بل  �آل8،  مبثله  يأتو�   8�
يأتو8 مبثله).. �f لن يستطيعو� �8 
ال  �حلا{  مبثله ال v شكله  يأتو� 

بعد �كتماJ نزله. 
 �ًّD"  fلتحد� هذ�   v لعل   

�ألمو"  معرفة  يزعمو8  من  على 
"�لرحانيني"  يسمَّو8  ممن  �لغيبية 
 8�  7� فينّبههم   ،(Spiritualists)
�إلتيا8 مبثل علوF �لقر8¹ مستحيل 
هو   Jحا سو��  �إلنسا8،  على 
بنفسه � مبعونة �أل"�§ �خلفية �ل 
 8� �لعلم  مع  ֲדا.   Jالتصا� يّدعو8 
�ملر�D باجلن هنا هو تلك �لكائنا? 
يزعم  �ل  يتو�و8 جوDها  �ل 
ملعرفة  ֲדا   Jالتصا� �لرحانيو8 
�لدقائق �لرحانية. مما يؤكد قو{ 

هذ� هو �8 �هللا تعا7 قد سبق �8 
بأ"بع  �آلية   kهذ قبل   §�لر Sكر 
عن  يسئلونك ﴿  Jقا  S� ¹يا? 
ما  ��لر§. قل �لر§ من �مر "
تيـتم من �لعـلم �ال قلـيال﴾ �

(�إلسر��:٨٦).
 Jتتنا �ل   qألخر� �آلية  ثانًيا: 
  �  Jلرسو� بأ8  �لكفا"  �عتر�� 
مَلك  معه  ليس  كنـًز�  ميلك  ال 
هي �آلية �ل Ôن بصدDها ﴿َفْأ تو� 
فإ8  مفترياٍ?﴾  مثِله  سوٍ"  بعشِر 
�آلية  تقدF �لقر8¹ على �نه كنـز 
بأ8  تتحد�هم  �ملالئكة  به  نزلت 

من  مياثل عشر سو"  مبا  لو  يأتو� 
هذ� �لقر8¹، � ليزعمو� �8 �ملالئكة 
قد جا�? به من عند �هللا تعا7، � 
لينتظر� مص�هم بعد هذ� �الفتر�� 

على �هللا جل شأنه. 
ال  �نتم  كنتم   �S� �م:   Jقا
تتجاسر8 على هذ� �الفتر�� فكيف 
قد   Ö3مد  8� »عمكم  تستسيغو8 
جتاسر على هذ� �الفتر��. ��S كا8 
 �Sبالفعل مفترًيا كذ�ًبا فلما 3مد  
ֲדذ�  جل؟  عز  �هللا   kيؤ�خذ ال 
يدعوهم  �ألسلو¨ 
�ملبا"»!   7� هنا  �هللا 
�لرحانية  �لعلمية 

مًعا.
بعشر  باإلتيا8  هنا  يطالبهم  كما 
سو" فقط على عكس ما حتّد�هم 
�لقر8¹  أل8  �إلسر��،  سو"!   v به 
�لكرمي ال يعاá هنا بيا8َ كماله من 
بل    ،gهنا فعل  �لوجوkِ كما  كافة 
�نه يفّند هنا �عتر�ضهم على بعض 
�لقر¹¿  �لوحي   v  !D"لو�� �ألمو" 
تعا7:  قوله  من  �ضح  هو  كما 
يوحى  ما  بعَض   gٌ"تا لعلك ﴿
﴿لوال  قو�م  من  �يضا  �ليك﴾، 
معه  جا�   � كنـٌز  عليه   Jَُنز�
تعا7  �هللا  يدعوهم  ֲדذ�  َمَلٌك﴾. 
يرنه  مما   8يشا� ما   �£تا" أل8 
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بعشر   k��«� يأتو�  �لقر8¹   v عيًبا 
سو" مما £تلقو8 ح� يتم �ختبا"هم 

فيما يّدعو8.
 Dعشر! ألنه عد Dلعد� �ختا"  قد 
ها  �م:   Jيقو تعا7  كأنه   ،Fتا
Ôن ال نضّيق عليكم �لُفر´ بطلب 
�حد تأتو8 به، بل بوسعكم  Jمثا
تعرضو�  مر�?  عشر  حتالو�   8�
فاعلني. ال  �8 كنتم  �مثلة  عشر! 
فعًال كانو�  ��م  �لعشر!   Dيع� عد
قاD"ين على �إلتيا8 بسو"! �حد! 
فطالبهم بعشر تصعيدÖ الختبا"هم، 
كال، بل �نه �لطريق �ألمثل لدحض 
مز�عمهم، �8 ُيعَطو� �كثر من فرصة 
يّدعو�  v عشر 3اال?، ح� ال 

بأ�م كانو� مغبونني.
 fلـذ� �لثالث  �ملوضع  ثالًثا: 
�لقر8¹ �نـه كتـا¨  �عـلن فيه 
 v جـا�  ما  هو  لـه  نظـ�  ال 
�هللا  حتّد�هم  حيث  يونس  سو"! 
تعا7 �8 يأتو� بسو"! �حد! فقط 
 8D هو  �لقر8¹،  هذ�  مياثل  مما 
مر�?.  بعشر  �لسابقني  �لتحديني 
Sلك أل8 �لتحدf هنا جا� تدليًال 
على �حدD qعاf �لقر8¹ �لكرمي، 
فقد  �لكفا".  على   �Dً" ليس 
�لكاملة  �لقد"!   8� هذ�  قبل  Sكر 
 ،kحد هللا  هو  �ملطلق   ��لتصر

�لقر8¹  هو  Sلك  على  �لدليل 
�لكرمي نفسه. لقد �"D فيها Ñسة 
ما ﴿ قائال:  �لقر8¹  عن  حتديا? 
 8D من qكا8 هذ� �لقر8¹ �8 ُيفتر
�هللا، لكْن تصديَق �لذf بني يديه، 
تفصيَل �لكتا¨، ال "يَب فيه من 

"¨ �لعاملني﴾ (يونس:٣٨)
فهو (�ًال) Åتوf على تعليم ال ميكن 
لإلنسا8 �8 يأl مبثله؛ هو (ثانًيا) 
�لسابقة؛  �لسماية  �لكتب   Xيصّد
هو (ثالًثا) يكّمل �ألحكاF �لناقصة 
فيما سبق من كتب؛ هو ("�بًعا) 
 �تصر  � عبث  كل  من  مصو8 
 Fمنهج عا �نسا¿؛ هو (خامًسا) 
من  �أل»ما8،  كافة   xلنا� جلميع 

"¨ �لعاملني. 
بقوله  Sلك  على  �لتعقيب   lيأ  �
فأتو�  قل   kفتر�� يقولو8   F�﴿7تعا
�ستطعتم  من  �Dعو�  مثِله  بسو"ٍ! 

صاDقني﴾  كنتم   8� �هللا   8D من 
(يونس: ٣٩) ��S� f كنتم حتسبو8 
�8 ما Sكرناk عن �لقر8¹ ليس حًقا 
ال عدًال فأتو� بسو"! �حد! مثله 
�آلنفة  �خلمس  �ملز�يا  بتلك  تتصف 
تستطيعو�  لن  �نكم  �ما  �لذكر، 
من  �حد!  بسو"!  ح�  �إلتيا8 
 qمد  �تقدِّ"  8� فيمكن  مثله، 
ال  تعد  ال  �ل  فضائله  كماالته 
حتصى، تعرفو� كم هو �Ðى من 
ير�D ֲדا هنا  فاملماثلة  �لبشر.  �فتر�� 

.kفضائل �لقر8¹ �خلمس هذ
قوله  هو  �لر�بع   fلتحد� 
�بًعا: 
فليأتو�  َله..  َتَقوَّ يقولو8   F�﴿ تعا7 
 (٣٥ (�لطو":٣٤،  مثله﴾  �ديث 
��S� f كنتم صاDقني v مز�عمكم 
مثله.  من  �حًد�  �مًر�  لو  مو�  فقدِّ
شأًنا،  �لتحديا?  �قل  هذ�  كا8 
لو   Fبكال فأتو�  �م:  قيل  حيث 

القيامة -  نقّدم - كdهان على حتمية وقوع  أننا  أي 
أمرين اثنني هما: القرآن واإلسالم، مؤّكدين أن القرآن 
هو الكتاب املوعود به على جبل الطور، وسوف ُيكتب 
وينشر كثHا X العا{ دون انقطاع، وأن اإلسالم سوف 
الدافق  املعني  هذا  وأن  أفواًجا...  الناس  فيه  يدخل 
أقصاها. إ�  أقصاها  بأسرها من  الدنيا  منه  س�توي 
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�لقر8¹  من  �حد!  سو"!  من  �قل 
 fلتحد� �لعلم �8 هذ�  �لكرمي. مع 
من   qلدعو �ستجابًة   Dَيِر  � �يًضا 
�لكفا"، بل �نه جا� تدليًال على ما 
�Dعاk �لقر8¹ نفسه v مستهل تلك 
�لطوِ"، ﴿ تعا7  بقوله  �لسو"! 
َ"Xٍّ منشو"،    v ،"مسطو ٍ̈ كتا
 ،nلسقِف �ملرفو��لبيِت �ملعمو"، 
�لبحِر �ملسجو"، �8 عذ�¨ "بك 
لو�قع، ما له من �Dفع﴾ (�لطو":٢-

٩).. �f �ننا نقّدF - كMها8 على 
حتمية قوn �لقيامة - �مرين �ثنني 
�ا: �لقر8¹ �إلسالF، مؤّكدين �8 
�لقر8¹ هو �لكتا¨ �ملوعوD به على 
جبل �لطو"، سو� ُيكتب ينشر 
 8� ،nنقطا�  8D لعا��  v كث��
 xلنا� فيه  يدخل   �سو  Fإلسال�
�فو�ًجا، عامتهم كذلك خاصتهم 
�لرحانية  �لفضائل   fS من 
هذ�   8� �جلسمانية،  �مللكا? 
�لدنيا  منه   fسترتو �لد�فق  �ملعني 

بأسرها من �قصاها �7 �قصاها.
� يعّقب �هللا تعا7 بعد عد! ¹يا? 
ال  بل  َله  َتَقوَّ يقولو8   F�﴿ بقوله: 
 8� مثله  �ديث  فليأتو�  يؤمنو8. 
 ٣٤ (�لطو":  صاDقني﴾  كانو� 
�8 كا8 هذ� عندهم   f� ..(٣٥
 f� يأتو� �ديث   8� فعليهم  �فتر�ً� 

فيما  به  جئنا   fلذ� مثل  �حد  نبأ 
سبق من �نبا� متنوعة، ال نشتر� 
 fلذ� �حلديث  يكو8   8� عليهم 
ال  بل  �هللا،   7� منسوًبا  به  يأتو8 
عند  من  يكو8   8� ح�  نشتر� 
�نفسهم، بل �م �8 يستخرجوk من 

.f غ� Ðا� f�f كتا¨ Ðا
بأقل  هنا  حتد�هم  �نه  �العتبا"  مع 
بنبأ  لو  فليأتو�   :Jقا �ملطالبا? 
�حد مثل �ألنبا� �لكث�! �ل يزخر 
ֲדا �لقر8¹ �لكرمي، �ّكد �م فشلهم 
عجزهم معّلًال Sلك بقوله: �نكم 
أل8  �بًد�،  Sلك  على   �تقد" لن 
�إلDال� مبثل هذk �ألنبا� يقتضي �8 
 ?�للسما خالًقا  مصد"ها  يكو8 
�أل"� مر�قًبا �ا، مالًكا ملا فيها 
 xهًبا للنفو�من كنو» خز�ئن، 
على  ُمّطلًعا  �لرحا¿،  "قيها 
�ألمو" �لغيبية، بينما �نتم 3رمو8 
�لقد"�?  �ملو�صفا?   kهذ من 

مبثل  تدلو�   8� لكم  فأّنى  كلها، 
هذk �ألنبا�. � تكن هناg حاجة 
�ذ�  نظ�  تقدمي   v فشلهم لتأكيد 
�لسماية  �لكتب  من  �لقر¹¿  �لنبأ 
�لسابقة، أل�ا كانت كتبا صحيحة 
مرجعيتها  مصد�قيتها  حيث  من 
بينها   Xلفر� لكن  فعًال،  �هللا   7�
�لد"جة  هو  �لكرمي  �لقر8¹  بني 

�ملنـزلة.
�لتحدf �خلامس فقد  �ما  خامًسا: 
"v D سو"! �لبقر! حيث طالبهم 
�هللا   Jقا �حد!.  بسو"!  باإلتيا8 
تعا7 ﴿�8 كنتم v "يب مما نّزلنا 
مثله  من  بسو"!  فأتو�  عبدنا  على 
�هللا   8D من  شهد��كم  �Dعو� 
(�آلية:٢٤).  صاDقني﴾  كنتم   8�
تدليًال   fبالتحد جا�  �يضا  هنا 
 v �ملذكو"!  �لقر8¹   qعوD على 
قوله تعاS﴿ 7لك �لكتب ال "يب 
�لعلم  مع  للمتقني﴾.   qًهد فيه 

الوصال  مقام  وهو  اليقني  دنيا  إ�  العباد  ويوصل 
ُينال بتالوة القرآن الكرمي  باهللا تعا�. وهذا املقام إمنا 
أن  يستطيع  آخر  كتاب  أي  هناك  ليس  إذ  وحده، 
يباريه X هذه امليزة الرائعة. إن كل سورة منه تتسم 
آخر. أّي كالم  أن �اريها  ال ميكن  ال�  الصفة  بهذه 
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�حد!  بسو"!  �إلتيا8  مطالبة   8�
مع  يونس  سو"!   v �يضا  جا�? 
نفس �لتأكيد بأنه ﴿ال "يب فيه﴾، 
بني  ثيقة  صلة   gهنا  8� يع�  مما 
بني  فيه﴾  "يب  ﴿ال   nموضو
�حد!.  بسو"!  �إلتيا8  مطالبة 

تعالو� نر ما هي تلك �لعالقة.
عن  �لكرمي  �لقر8¹  �علن  لقد 
 Dير�� قبل  �لبقر!  سو"!   v نفسه 
�نه  عديد!  بآيا?   fلتحد� هذ� 
 "Dقا �نه   f� للمتقني﴾..   qهًد﴿
على �يصاJ �إلنسا8 �7 �لد"جا? 
 fكأ8 �لتحد�لعلى v �لرحانية. 
شك   v كنتم   �S� �نكم  يع�  هنا 
ِمن كو8 �لقر8¹ من عند �هللا تعا7 
تأث��ته   JاÏ  v ملبا"»ته  فتعالو� 
بسو"!  لو  ْ�تو� َ �لرحانية، 
مثله.  حا¿ " تأث�   ?�S �حد! 
 8� �لقر8¹  مز�يا  َلِمن  �نه  �Sلك 
قر��! �ية سو"! منه تشحن �إلنسا8 
للغاية،  سامية  حانية " بتأث��? 
�ل   gلشكو� على  يقضي  كأنه 
 7� Dيوصل �لعباتثو" v �لنفس، 
Dنيا �ليقني هو مقاF �لوصاJ باهللا 
 !ُيناJ بتال �منا   Fملقا� تعا7. هذ� 
 gليس هنا S� ،kحد�لقر8¹ �لكرمي 
يبا"يه  �f كتا¨ ¹خر يستطيع �8 
v هذk �مليز! �لر�ئعة. �8 كل سو"! 

منه تتسم ֲדذk �لصفة �ل ال ميكن 
�Ê 8ا"يها �fّ كالF ¹خر.

 7�  kضحنا� مما  متاًما  تبني  لقد 
�خلمسة  �لتحديا?   kهذ  8� �آل8 
�لو�قع،   v مطالبا?  Ñس  متثل 
ثابتة  مستقلة،  منها  �حد!  كل 
�حد�ها  تنسخ  ال  متحققة، 

.qألخر�
لقد قع �ملفسرv 8 �خلطأ بسبب 
يع�  منها  حتٍد  كل  بأ8  »عمهم 
�لفصاحة   v �لقر8¹  مبثل  �إلتيا8 

 kهذ تتضمن  هل  قيل:   �S� �ما 
كو8   !"بضر �ملطالبة  �لتحديا? 
كفصاحة  فصيًحا  �لكفا"   Fكال
نعم،  فاجلو�¨:  ال،   F� �لقر8¹ 
مطالبة  لكنها  تأكيد،  بكل 
�حلقيقية  �لغاية  ليست  ضمنّية، 
�لسامية  �ملعا¿   8� Sلك  �ملطلوبة. 
بكلما?  �ال  عنها  �لتعب�  ميكن  ال 
كا8  ملا  "�ئعة.  تر�كيب  فاضلة 
 �معا" �لكرمي 3تويا على  �لقر8¹ 
 8� مæِّله  على  لز�ًما  فكا8  سامية 

سامية  معارف  على  2تويا  الكرمي  القرآن  كان  وملا 
الكلمات  أفضل  �تار  أن  منزِّله  على  لزاًما  فكان 
مبهمة.  غامضة  تعاليمه  بقيت  وإال   Hالتعاب وأروع 
الراقية  اللغوية  امليزة  بهذه  نزل  قد  القرآن  دام  وما 
مطالبة  على  التحديات  هذه  تشتمل  أن  بد  فال 
املعارضني بااللتزام بقواعد الفصاحة والبالغة أيضا.

عكس  على  �ألمر   8� مع  فقط، 
�لسو"   kهذ  v  fفالتحد Sلك. 
�خلمس ليس �حد� - كما �سلفُت 
- بل ��ا حتديا? �تلفة مستقلة، 
كل �حد منها يدعو �7 �إلتيا8 
طبقا  بعضه   � كله  �لقر8¹  مبثل 

.��لظر Xللسيا

 n"� �لكلما?  �فضل  £تا" 
تعاليمه غامضة  بقيت  �لتعاب� �ال 
 Jنز قد  �لقر8¹   F�D ما  مبهمة. 
بد  فال  �لر�قية  �للغوية  �مليز!   kֲדذ
على  �لتحديا?   kهذ تشتمل   8�
بقو�عد   Fبااللتز� �ملعا"ضني  مطالبة 

�لفصاحة �لبالغة �يضا.
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