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�هللا َخَلَقُكْم ُثمَّ َيَتَوفَّاُكْم َِمْنُكْم َمْن َ﴿

ُيَر-ُّ ِ+َلى َ'ْ&َ%ِ$ �ْلُعُمِر ِلَكْي َال َيْعَلَم َبْعَد 

ِعْلٍم َشْيًئا ِ+2َّ �هللا َعِليٌم َقِديٌر﴾ (٧١)

شر8 �لكلما7: 
 Xمنظر K �ُ�لُد	أل�َ�ُ@: 	لُعُمِر: � $%&'
�حاالته؛ 	لر��_ من كل شي_. ����ُ@ 
�	لعجز  	لِكَبر  حا@   K  XِخُرL 	لعمر: 

.(nألقر	)

�لتفسـ9: 
	لسابقة كا� 	حلديث يد��  K 	آليا% 
	لباطلة  حو@ عد� قد�� qLة 	ملشركني 
على ?نز	@ َهْد� كوحي 	هللا تعاB، �ما 
	آل� فقد نّد� 	هللا � باملشركني بأxم 
بكال�  يأتو	   �� يستطيعو�  ال  �نفسهم 
كامل كوحي 	هللا تعاB؛ فقا@: ?منا يقد� 
على تقدمي هد� كامل َمن بيدX 	خللُق 
	لعقل  على  	لتصرَ�  �ميلك  �	ملوُ%، 
	إلنساh، فثبت �نه ليس بوسع 	إلنسا� 
تقدُمي منهج مكتمل، ?� ليس بيدX 	خللق 
�طبائع  كفا_	ٍ%   gلنا	  K  i�ُِيو  wح
يقترحه qم،  	لذ�  	لتعليم  مع  تتناسب 
 nلق �سبا¥ wملوَ% ح	كما ال ميلك 
	حليا� بعد 	ملو%، كما ال سلطا� له على 
	لعقل 	إلنساh حw ¥تا� qد	ية 	جلنس 
عقوqم  سالمة  يضمن  �ناًسا  	لبشر� 
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	لد�	�؛  على  �	لعاها%  	آلفا%  من 
فكثcً	 ما ¨تا� 	حلكوما% لتعليم 	لنَّْشِ_ 
�لكنهم  خا��،  �كا_   ��� �ساتذ� 
 K يأخذ��  	qر�  سن  يبلغو�  عندما 
�سيلة  هنا©  �ليس  �	َخلَر�،  	qذيا� 
باخلر�  عقوqم  ?صابِة  jمَن  ֲדا  �ّد� 
�لك  منذ  ¬ر	فاִדم  يؤخذ  ال   wح
	لوقت؛ لذلك جند 	لكثcَ من تالميذهم 
فيضّلو�.  خر	فاِتهم  يصّدقو�   Mلسّذ	
فثبت �� 	لتعليم 	لذ� يهد� 	لناg حقًّا 
فهو   ،Xحد� 	هللا  عند  من  ينـز@  ?منا 
�هو  °اجاִדم،  	ألعلُم  �هو  خالُقهم 
	لذ� ُيميتهم، �هو 	ألعلم °اجاִדم بعد 
	ملو%، �هو 	لذ� ميلك 	لتصر� على 
	لعقل 	إلنساh، �بالتا� يضمن سالمَة 
عقو@ 	لذين ¥تا�هم لوحيه. �?� K هذ	 
آليًة للمتفكرين، ?� ال يوجد بني 	ألنبيا_ 
نo �	حد َبَلَغ ���َ@ 	لعمر حw يقا@ عنه 
	لعقلية ضُعفت K �قت من  �� حالته 
	عتبا�. هل  يعد لكالمه  فلم  	أل�قا%، 
هنا© �ية حالة كهذX تعرفها 	لدنيا من 
بني مئا% 	ألنبيا_ 	لذين تعرفهم؟ كال، 
لن تستطيع 	لدنيا تقدمي مثا@ �	حد على 
�لك. �فليس هذ	 برهاًنا ساطًعا على �� 
 hإلنسا	لعقل 	 	لذ� يبعثهم هو ماِلك 
من  عبًد	  	ختا�  فإ�	  فيه،  �	ملتصر� 
1اية  بنفسه  توّلى   gلنا	 لتعليم   Xعبا�

عقل هذ	 	لعبد من كل مرD �عاهة.

	حليا�  منظو�  من  	آلية  فّسرنا   	�? �ما 
 nتصا �يًضا  	ألمم   �� فاملر	�  	لقومية 
باqر� �	لك´ �تنسى 	ملعا��، فيتطلب 
يتوّلى  جديد  |يل  	هللا   µيأ  �� 	ألمر 
بنفسه تعليَمهم بإنز	@ 	لوحي ?ليهم من 

جديد.
¶ �شا� بقوله تعاB ﴿?� 	هللا عليم قدير﴾ 
?B �� 	لذ� ِعلُمه �	ئم ال ينفد، �	لذ� 
هو قا�� فّعا@ ملا يريد، فهو �حدX 	لذ� 

Nق له �� ُينـز@ 	لوحي. 
   

ِفي  َبْعٍض  َعَلى  َبْعَضُكْم  َل  َفضَّ �ُهللا َ﴿

ُلو� ِبَر�-Cْ&ِ Dِِّقِهْم  �لرGِCِّْ َفَما �لَِّذيَن ُفضِّ

 Hٌَعَلى َما َمَلَكْت َ'ْيَماُنُهْم َفُهْم ِفيِه َسَو�

  (٧٢) ﴾2ََ'َفِبِنْعَمِة �ِهللا َيْجَحُد

شر8 �لكلما7: 
 aعلى ما ملكْت 'مياُنهم: هو َمَلَكُة ميي

.(nألقر	) مِلُكه ��قِد� عليه� ��
 Xنكر� �ِبَحقِّه:  َحقَّه   X2: جَحدRَحد
كّذبه  به؛  كَفر   :Xجَحد به.  ِعلمه  مع 

.(nألقر	)

�لتفس9:
Lخر  �ليًال  هنا   � 	هللا  سا�  لقد   
	لوحي   �� �هو  	لوحي،  ضر���  على 
فحسب،  	لفاسد�  	لعقائد  يصحح  ال 

 �jُ	تو ?صال�  على  �يًضا  يعمل  بل 
jمن  كل  ففي  	لدنيوية.  	حلكوما% 
�	ألمم  	ألفر	�  بعَض   � 	هللا  ¥ص 
فيسِبقو� غcهم؛ �هذ	  �فضله،  بنعمه 
قانو� ?qي عا�. �لو �� هؤال_ 	ملتفوقني 
�ال  �	إلنصا�  بالعد@  يتمسكو� 
 gبأ فال  	آلخرين  حقو�  يهضمو� 
بسبقهم، �لكن ما Nد¹ �	ئًما هو �� 
	لذين ميلكو� jما� 	ألمو� يرفضو� كليًة 
	لنعمة مع   �� 	لسلطة  يتقا�و	 تلك   ��
عبيدهم �� 	لذين هم كعبيد qم؛ �ليس 
	ملظلومني من   Mِ	هنا© من سبيل إلخر
	لشرَ�  �ِلمنِحهم  	لظاملني  �طأ�  حتت 
�	ملنصب على �ساg 	جلد	�� �	لكفا_� 
مر�   � 	هللا  يبعث   �� ?ال  �	ملسا�	�.. 
�خرe نبيًّا من عندX يستر� للمظلومني 

حقوقهم.
?� 	لذين يستولو� على �قد	� 	لبال� ?منا 
 K ب �� يبقىr ألمر	 �ماj �� حجتهم
Nصر��  	حلجة   Xֲדذ� 	ألكفا_،  �يد� 
�عائال%  معينني   gنا�  K 	لكفا_� 
ِحْكًر	  	حلكم  فيصبح  يريد�xا،  خاصة 
على بعض 	لعائال% �	لقبائل، �تتوطد 
	لعامة   ��� يؤخذ   ��  ��� 	ملَلكية، 
 K �خل  qم  يكو�   ��  �� 	العتبا�   K

	حلكم. 
بسلب  تقو�  �يًضا   eخر� فئة  �هنا© 
حقو� 	لناg، �هم 	ملحترفو� 	لدينيو� 
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من بر	ºة �مشايخ �قسيسني ��هبا� 
	لدين  يتصرفو� �كأ�  	لذين  �كها� 
فيجعلو�  qم،  �ِمْلٌك  عليهم  ِحْكٌر 
هم  فال  	لدين،  عن  معز@   K 	لعامة 
يتيحو�  ال  كما  °قائقه  ُيخ´�xم 
qم 	لفرصة لد�	سته عن كثب، �?منا 
يقبلو	   �� ?ال  qم  ليس  بأ�  ُيقنعوxم 
كل ما يقا@ qم عن 	ملسائل 	لدينية، 
عنا_  �نفسهم  يكّلفو	   ��  ��� من 
 wلتدبر فيها ح	لدينية �	_� كتبهم 	قر

يفهموها �ينتفعو	 ֲדا. 
 oن jمن  عن  	ألمة  	بتعد%  فكلما 
�خذ% بعض 	ُألسر 	لسلطَة �	حلقو� 
 wثتها فيما بينها، ح�	يديها، ¶ تو� K
 K لعامة �هًال لإل�ال_ بر�يهم	ال ُيعت´ 
 Xهذ �ُترجع  	لدنيا.  �ال  	لدين  �مو� 
	لتمييَز  هذ	  للسلطة  	ملحتِكر�  	ألسر 
	لو	قع،   K موهومة تكو�  ?B كفا_� 
��َكى  ُيَعدُّ  للمِلك  غبيًّا  	بًنا   �?  wح
يبلغ   oلغ	 �هذ	   ،vلعا	  K شخص 
حينما  ?نه  °يث  �	لغر��  	لزهو  من 
يريد ?صد	� �مر من 	أل�	مر يستخد� 
	، فيقو@ مثًال: ?�  كلما% سخيفة جدًّ
	لرعايا  ملصلحة  يقتر�  	مللكي  	لسمو 
	قتر	ًحا �	ئًعا كذ	، �ها ?ننا نعلن عنه 
ֲדذ	 	إلشعا�؛ �� يقو@: ?نه من حسن 
 aفق	مللك يو	لبلد �� جاللة 	حظ �هل 
K ��� كذ	. �كلما كُثر غباXf كُثر 

.Xستكبا�	� Xهوj
 .aلدي	لعاَلم 	ألمر نفسه ينطبق على 	�
ألxم  باملشايخ  يتلقبو�   cلكث	 فإ� 
�ر�مو�  �xم  علما_، K حني  ��ال� 
�مع  �	لتدبر،  	لتفكر  قو�  من  �صًال 
منهم  تقبل   �� 	لدنيا  يطالبو�  �لك 
سخَفهم من ��� ��¿ 	عتر	D؛ �من 
خر	فاִדم  على   � 	هللا  كالَ�  َل  َفضَّ
�فَتو	  عليها  برها�  ال   Fل	 �تّرهاִדم 

عليه بالكفر �	ال�تد	�.
�K مثل هذ	 	لوقت 	لعصيب ال ملجَأ 
بعثة  ?ال  ملشاكلهم   Mعال �ال   gللنا
يظهر  �عندما   .� 	هللا  عند  من   oن
	لنo ُيحَر� من معرفته �تصديقه هؤال_ 
	ألغبيا_ 	لذين يّدعو� 	لعلَم؛ �ما 	لذين 
	لدنيا  تر	هم  �	لذين  علما_ حقًّا،  هم 
��تو	  مبا  به  فيؤمنو�  بالعمو� جهاًال، 
من نو� 	لبص�c �نقا_ 	لفطر�. �عندها 
تنشب 	حلرn بني 	ملالئكة �	لشياطني، 
فأما 	لذين 	سُتضعفو	 �	عُت´�	 جاهلني 
غcَ �كفا_ فُيفشلو� مكائَد 	ملستِبّدين 
	لكفا_�  °جة   gللنا 	ملستعِبدين 
كما  حجَجهم  �ميزِّقو�  �	جلد	��، 
على  ضرًبا  	جليفة  حلَم  	لنسو�  متز� 
	لصخر�. �هكذ	 ينكشف على 	لدنيا 
jيف هؤال_ 	ألغبيا_ 	لذين 	�عو	 �xم 
�كفأ 	لناg ��جد�هم باُحلكم، �تتا� 
	لرقي  فرصُة  �جيا@  منذ  للمقهو�ين 

 K 	إلنسانية  �تتنفس   ،eخر� مر� 
حرية تامة من جديد.

	آلية،   Xتبّينه هذ 	لذ�   Àملع	 هذ	 هو 
نعَم  Nتكر��  	لذين   �� ¨´نا  حيث 
	هللا K �يديهم ال ُيشركو� فيها 	لذين 
	لسيد  ֲדا  ينتفع  كيال  	ستعبد�هم 
منح   wم سو	_.  حد  على  �	ملسو� 
حرية  	لدنيا  ألهل  	ملستبّد��  هؤال_ 
 Àيتس فكيف  	لعمل؟  �حرية  	لر�� 
تتقد�   ��  -Xهذ �	حلا@   - لإلنسانية 
 � يبعث 	هللا   �� ?ال  	للهم  �تز�هر، 
�نبيا_X ِمن حني آلخر ليعيد�	 لإلنسانية 

	عتبا�ها �حريتها.
?��، فهذX 	آلية تؤكد ضر��َ� 	لنبو�، 
�تسو� ֲדذ	 	لصد� برهاًنا عمليًّا يبلغ 
من 	لقو� �	لوضو� °يث لن يسع �هَل 
لوال  بأنه  	العتر	�  ?ال  �مامه   �cلبص	
	لنبو� ملا 	ستطاi 	لناg 1اية حقوقهم، 
 eلنعمة مر� بعد �خر	 Xلوال نز�@ هذ�

ملا قد� 	إلنسا� على 	ملضي ُقُدًما.
	هللا  ﴿�فِبنعمِة   Bتعا قوله  ��ما 
 gلنا	 لعامة  لوًما  فيمّثل  rَحد��﴾ 
لنجدتكم  جا_  ملن  تتنكر��  بأنكم 
	لظاملني  �ُتظاهر��  به،  �تكفر�� 
بالظلم  حقوقكم  سلبوكم  	لذين 

�	لعد�	�. 
للنظرية  �	ئع   Dٌعر �	آلية  هذ	، 
 � فقوله  	ملِْلكية.  عن  	إلسالمية 
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ما   �� �بانيًّا  ?عالًنا  ميثل  ﴿j�ِقهم﴾ 
K �يد� 	ألثريا_ هو ِملك qم بد�� 
شك، �لكنه ِملٌك للفقر	_ �يًضا كما 
	لذين  ﴿فما   Bتعا قوله  من  يتضح 
ُيَر�ُّ  لو	 بر	ّ�� �jِقهم﴾، ألنه ?منا  ُفضِّ
من 	ألشيا_ ما يكو� للغc، �ما ما ميلكه 
�حد بالتما� �	لكما@ فال ُيَرّ�. �يبد� 
أل�@ �هلة �� هنا© تعا�ًضا K 	آلية، 
�لكن 	ألمر ليس كذلك. ?� من مز	يا 
تعليم 	إلسال� �نه يعلن �� كل شي_ 
ِملك الثنني: �حدºا َمْن َكَسَب هذ	 
 �? �عا_.  	لبشرية  �ثانيهما  	لشي_، 
	إلسال� يوijّ 	ملِلك بني صاِحبه �بني 
	لناg ��عني، أل� 	لو	قع �� لكل فر� 
من 	لبشر حقَّ 	ملِلكية على كل شي_ 
موجو� K 	لدنيا لكو� 	لناg سو	سية، 
�لذلك فقد سعى 	إلسال� �� ال ميلك 
�قي   ��� Nو@  °يث  ما  شيًئا  �حد 
	آلخرين، بل قد �فسح 	إلسال� 	ملجا@ 

لآلخرين �يًضا لينتفعو	 منه؛ �ما ��@َّ 
 _	�� K �إلسال	 �على �لك من �حكا
	لزكا� �توjيع 	إل�x� ،¹ِيه عن �ع 
	لذهب �	لفضة، �عن 	لتعامل 	لربو� 
�غcها من 	ألحكا� 	لكث�c مما ال Âا@ 
�	خلالصة  تفصيله.   K  Dللخو هنا 
مبِلكية شخصية  يقو@  ال  	إلسال�   ��
مطلقة، �ال مبِلكية قومية بال حد��، 
بل يقّيد 	لطرفني بشر�Ã، لكي يز�هر 

كل منهما K �	ئرته 	ملحد��.
	لعبيد   aيع �مياُنهم﴾  ملكْت  �﴿ما 
ֲדذ	   �Lلقر	 	ستخدمه  �قد  عموًما، 
�لكن  	ألحيا�،  معظم   K  Àملع	
 �� �لك،  من  �Äُل  لغًة،  مفهومه، 
كلُّ ما هو حتت تصرُّ� 	إلنسا� من 
�	لعما@  �	ألجر	_  �	ملوظفني  	َخلَد� 

�غcهم.
هذX 	آلية �� على 	لذين ال ير�� �ية 
�يقولو�:  	لسما��  للوحي  حاجة 

منهًجا  بأنفسنا  Åتا�   �� بإمكاننا 
مناسًبا حلياتنا. يقو@ 	هللا تعاB: ?� سن 
	لشر	ئع rب �� يكو� من 	ختصا� 
	لسليمة  	لقو	نني  سن  أل�  فقط،  	هللا 
من 	خلطأ �	لسقم ?منا يستطيعه من ال 
مصلحة له K تقسيم 	حلقو�، ?� ال بد 
�� تدفع 	ملصلحة 	لشخصية �� 	لقومية 
سّن  لو  فمثًال  	خلطأ.   B? صاِحَبها 
	لرجا@ قانوًنا ما v يرَعو	 فيه حقوَ� 
	ألثريا_  سّن  �لو  ينبغي،  كما  	لنسا_ 
قانوًنا ما لرّكز�	 فيه على 1اية حقو� 
	لفقر	_،  حقو�  مهملني  	لقو�  ك´	_ 
�هلّم جرًّ	. فلذ	 يقو@ 	هللا تعاB: ?ننا 
v نفّوD سنَّ 	لشر	ئع ?B 	لبشر منًعا 
�?منا  معد���،  �يٍد   K لنعم	 الحتكا� 
باشرنا هذ	 	ألمر بأنفسنا حw نستر� 
	لذين هم كالعبيد �ال  	لعامة  حقوَ� 
ميلكو� صوًتا قويًّا r´ 	آلخرين على 

�ّ� حقوقهم ?ليهم.

َكَسَب  َمْن  ِملك الثنني: أحدهما  أن كل شيء  أنه يعلن  إن من مزايا تعليم اإلسالم 
هذا الشيء، وثانيهما البشرية Yعاء. إن اإلسالم يوّزع اِمللك بني صاِحبه وبني الناس 
اِمللكية على كل شيء موجود ]  البشر حقَّ  لكل فرد من  أن  الواقع  أYعني، ألن 
الدنيا لكون الناس سواسية، ولذلك فقد سعى اإلسالم أن ال ميلك أحد شيًئا ما _يث 
iول دون رقي اآلخرين، بل قد أفسح اإلسالم اجملال لآلخرين أيًضا لينتفعوا منه...




