
أأنموذذجج االتأوويیل وواالتفسيیر 
ِحيیِم  َحٰمِن االرَّ بِْسِم هللاِ االرَّ

1 - ﴿ااۤلۤم﴾ أأيي قسم٬، مشيیر إإلى االقيیم االمذكوررةة في االسوررةة٬، أأوو إإفاددةة حقائق 
مجّرددةة أأكثر من أأنن نحصيیهھا هھھھنا٬، أأوو ررموزز إإلى معاني مستترةة ااختّص بهھا 

االنبي ووخوااصص أأمتهھ عليیهھ االسالمم. 
2 - ﴿َهللاُ﴾ أأيي االوجودد االحق االمطلق االغيیر االمتناهھھھي٬، وومن هھھھذاا هھھھو 
االمعبودد االحق٬، وومن عدمم تحديید ذذلك االوجودد٬، ال يیعرفف إإال بالوحدةة وواالحيیاةة 
االتي هھھھي مشخص االعدلل االذيي نتيیجتهھ قيیامم االكونن وونظامهھ٬، أأيي من ال يیكونن 
ذذاا اانفراادد في االكونن ووذذاا حيیاةة وومن ال يیكونن عدلُل االكونن ووقيیاُمهھ بهھ ال يیمكن 
أأنن يیكونن معبوددااً بالحّق٬، فما عبدوواا من ددوونهھ فهھم تدوويین ال غيیر. ﴿هللا﴾ مبتدأأ 
معرفف باأللوهھھھيیة االمستفاددةة من االحصر ووااأللف وواالالمم. ﴿الَ ااِلهَھَ ااِالَّ هھھھَُو﴾ خبر 
﴾ خبر ثانن٬، فالحيیاةة مجعولة من  معرفف بالحصر ووباأللوهھھھيیة االمفاددةة. ﴿ااَْلَحيُّ
أأثنيینيیة االكونن مع االوحدةة االمستفاددةة من ااأللوهھھھيیة. ﴿ااَْلقيَیُّومُم﴾ خبر ثالث٬، نتيیجة 
االحقيیقيیتيین االمذكوررتيین االمشابهھتيین بالمقّدمم وواالتالي االمنطقيیيین. فالكونن 

وواالديین ووااللسانن هھھھي منطق االوجودد االحّق االمطلق.  
﴿ ً ً ووتكليیفا ً ووإإعجاززاا ً ﴿َعليَْیَك﴾ أأيي إإكرااما لَل﴾ أأيي تدرريیجا 3 ٬، 4 - ﴿نَزَّ
﴾ اايي بالصدقق أأيي مواافقة  ااْلِكتَابَب﴾ أأيي منطق االحق وواالكونن وواالديین ﴿بِاْلَحقِّ
َ يیََديْیهِھ﴾ من االعلم وواالعرفف ووما نزلل من  ً لَِما بيَْین قا َ ﴿ُمَصدِّ االديین االكونن
االوحي٬، ﴿وَو﴾ كما ﴿أأَْنَزلَل االتَّْورَرااةةَ﴾ أأيي االقواانيین ﴿وَواْاِإلْنِجيیَل﴾ أأيي االحكمة وواالفهھم 
وواالعلم ﴿ِمْن قَْبُل﴾ أأيي االحيیاةةُ ااإلنسانيیة حاوويیة للعرفف وواالعلم ووااإليیمانن٬، خاصة 
للقواانيین وواالعيیش االديیني االلتيین نتيیجتهھما تبقى إإلى ااألبد ﴿هھھھًُدىى لِلنَّاسِس٬، وَوأأَْنَزللَ 
ااْلفُْرقَانَن﴾ أأيي االعقل وواالعلومم االتجربيیة٬، أأيي إإنن هھھھذهه االحقيیقة االراابعة هھھھادديیة 
لألمورر االدنيیويیة فقط٬، ألنن االعقل وواالعلومم االمادديیة ال تصل أأيیديیهھما إإلى 
ااآلخرةة٬، خالفف االقلب االحاوويي لما بيین أأيیديیهھم ووما خلفهھم٬، ألنهھ ال يیتقيید 
﴿ ً ً ووعبثا بالزمانن؛ ووبعد هھھھذهه االحقائق االسبعة فـ﴿إإنِنَّ االَِّذيیَن َكفَُروواا﴾ اايي علما
ٌ َشِديیٌد﴾ ﴿وَوهللاُ﴾ أأيي نظامم االوجودد االحق االمطلق ﴿ ْ َعَذاابب ِ لهَھُم ِ هللا بِآيیَاتت
َعِزيیٌز﴾ قويي حسيیب ﴿ذُذوو ااْنتِقَامٍم﴾ أأيي من كفر بالحقائق االكونيیة وواالديینيیة 
َ االحيیاةة االدنيیا٬، فال لهھ نعم٬، بل لهھ اانتقامم٬، ألنن االماددةة االمتخليیة من  اابتغاء

االمعنويیاتت ال تلتقم بل تغّص في االيید وواالفم وواالوجودد وواالنتيیجة.  
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5 ٬، 6 - ووددليیل هھھھذيین االحقيین االكوني وواالديیني هھھھو ﴿إإنِنَّ هللاَ الَ يیَْخفَى َعليَْیهھِ 
َماِء﴾ أأيي في االعواالم االغيیبيیة.  َشْيٌء فِي اْاألرَْرضِض﴾ أأيي في االمادديیاتت ﴿وَوالَ فِي االسَّ
ألنن كل شيء لهھ عالقة ووااررتباطط ووتأثر بكل ااألشيیاء٬، ووأأنن كل ااألشيیاء لهھا 
ً أأوو معنويیاً. ووددليیل ذذلك٬، هھھھذهه ااآليیة  ً مادديیا ً أأوو كبيیراا كذاا بكل شيء صغيیراا
رُرُكْم فِي اْاألرَْرَحامِم َكيْیَف يیََشاُء﴾ أأيي ما  االقاددمة؛ ﴿هھھھَُو االَِّذيي﴾ أأيي منحصرااً ﴿يیَُصوِّ
يیفعلهھ االناسس من االتلقيیحاتت فليیس إإال تصويیر كتابة االقروومذااتت االمخلوقة في 
مليیارر سنة٬، فمن تدّخل في ذذلك االتصويیر وواالخلق البد لهھ أأنن يیكونن مؤثّراا في 
كل شيء من قبل وومن بعد٬، ألنن االوحدةة محيیطة ووأأنن االقدررةة ال متناهھھھيیة٬، 
ُ تلك  وولكن الستفاددةة االناسس ووقدررهھھھم قدررةة هللا أأُْعِطي بيید ااإلنسانن ززمامم
َّ هھھھُوَ  َ إإِال االقواانيین االمطلقة االمحيیطة لِِحَكم ال نستطيیع حصرهھھھا٬، فهھو ﴿الَ إإِلهَھ
ااْلَعِزيیُز﴾ اايي صاحب االقدررةة االالمتناهھھھيیة ﴿ااْلَحِكيیُم﴾ اايي لَِحَكٍم مخفيیة يیحددد قدرر 

قدررتهھ جل ووعال. 
َ َعليَْیَك﴾ اايي  َ االَِّذيي﴾ اايي من يینحصر على يیدهه االوحي ﴿أأَْنَزلل 7 - ﴿هھھھُو
االوحُي يیتضمن معنى ااإلعجازز ووااإلكراامم وواالتكليیف ﴿ااْلِكتَابَب﴾ االقانونن وواالخلق 
ُّ ااْلِكتَابِب٬، وَوأأَُخرُ  َّ أأمُم ُ آآيیَاتتٌ ُمْحَكَماتٌت﴾ أأيي آآيیاتت ااألحكامم ﴿هھھھُن ووااألمر ﴿ِمْنهھ
ُمتََشابهِھَاتٌت﴾ اايي ما يیتعلق بالكونن وواالوجودد٬، ووما يیتعلق باألووصافف ووااألسماء 
ْ زَزيْیٌغ﴾ أأيي ميیل االنفاقق وواالبغي وواالهھوسس ﴿ ا االَِّذيینَ فِي قُلُوبهِِھم ااإلۤلهھيیة. ﴿فَأَمَّ
فيَیَتَّبُِعونَن﴾ متحاكميین ﴿َما تََشابهَھَ ِمْنهھُ﴾ اايي ما تشارركك في االصوررةة فقط ﴿ااْبتَِغاءَ 
ااْلفِْتنَِة﴾ أأيي ططلب تحويیل االناسس وواالديین من االحقيیقة وواالهھدفف االمقصودد ﴿
وَوااْبتَِغاَء تَأوِْويیلهِِھ﴾ أأيي إإمالة ذذلك االحكم وواالمعنى إإلى ما ال يینبغي لهھ ﴿وَوَما يیَْعلَمُ 
تَأوِْويیلهَھُ﴾ أأيي تفسيیرهه ووإإمالتهھ إإلى معناهه ااألصلي ااألوولل. ووما يیعلم تأوويیلهھ ﴿إإِالَّ 
ً يیعلمونهھا من  ااِسُخونَن فِي ااْلِعْلِم﴾ أأيیضا هللاُ﴾ من قبل تحقق تلك ااآليیاتت ﴿وَواالرَّ
بعد ووقوعهھا كما عليیهھ بديیع االزمانن٬، وو﴿يیَقُولُونَن آآَمنَّا بهِِھ﴾ أأيي بما في االكتابب 
َّ أأوُولُواا  جميیعاً ﴿ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَربِّنَا﴾ أأيي كلهھ حق وومعجز ﴿وَو﴾ لكن ﴿َما يیَذَّكَُّر إإِال
اْاألَْلبَابِب﴾ أأيي االعقل االذيي هھھھو مرشد االناسس إإلى االصواابب٬، وواالعلومم االالتي هھھھي 

أأبصارر نوعع ااإلنسانن في االمحاكمة. 
 8 - وويیقولونن ﴿رَربَّنَا﴾ أأيي من رربّانا إإلى االقوةة االعقليیة ووااإلنسانيیة ﴿الَ تُِزغْغ﴾ 
ْ هھھھََديْیتَنَا﴾ ألنن االهھداايیة وواالميیل إإلى  َ إإذِذ ال تمل ﴿قُلُوبَنَا﴾ أأيي ررأأسس مالنا ﴿بَْعد
االباططل أأخخ ووأأخت ﴿وَو﴾ لتحقيیق االهھداايیة ﴿هھھھَْب لَنَا ِمْن لَُدْنَك﴾ أأيي فوقق ططاقة 
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ااألسبابب ﴿رَرْحَمةً﴾ هھھھداايیة مجسمة وومشخصة ألنن أأكثر ططواابع ااإلنسانن 
مشخصة٬، ﴿إإِنََّك أأَْنَت ااْلَوهھھھَّابُب﴾ أأيي أأكثر هھھھباتك مجرددةة وومن االمعقوالتت. 

9 - ﴿رَربَّنَا﴾ أأيي من هھھھو مرجونا في كل آآنن ووفي كل ددوورراانن٬، فلتحقيیق هھھھذهه 
االهھداايیة وواالربوبيیة وواالهھباتت ﴿إإِنََّك َجاِمعُ االنَّاسِس﴾ أأيي حاشر لهھم ﴿ليِیَْومٍم الَ رَريْیبَ 
فيِیهِھ﴾ ألنن االعلم وواالقدررةة االمؤثرةة وواالكيیفيیاتت االمعقولة مسجلة في ططويي االزمانن 
االمعنويي٬، وواانن االمحشر ززماني ال مكاني فقط كما فّسرهه بديیع االزمانن في 
االلمعة االعاشرةة٬، وولهھذاا االزمانن االذيي هھھھو ررووحح االكونن مقدررااتت ووبراامج 

1نستطيیع اانن نقولل اانن خالق هھھھذهه االبراامج اايي ﴿إإنِنَّ هللاَ الَ يیُْخلُِف ااْلِميیَعادَد﴾  

10 - ﴿إإنِنَّ االَِّذيیَن َكفَُروواا﴾ بالوعد ااإللهھي ووااآلخرةة ﴿لَْن تُْغنَِى﴾ أأيي لن تفيید ﴿
ْ وَوَال أأوَْوَالدُدهھھھُْم﴾ أأيي االمالل  َعْنهھُْم﴾ أأيي لبقائهھم االشخصي أأوو االنوعي ﴿أأَْمَواالهُھُم
َ هللاِ﴾ أأيي من ااألبديیة  للبقاء االشخصي ووااألووالدد للبقاء االدنيیويي ﴿ِمن
وواالالنتهھائيیة وواالوجودد االمعنويي االذيي ال لهھ موتت ووال عدمم ﴿َشيْیئًا﴾ أأيي أأييّ 
ً من كل االوجوهه. وولهھذهه االجملة  شيء. أأيي يیكونن االكافر باآلخرةة٬، منعدما
ً من االناسس يیروونن بقائهھم في االمالل ووااألووالدد٬، وولهھذاا  معنى آآخر: "إإنن بعضا
ً حقيیقة٬، تيیارر من بحر االوجودد. وولكن لما إإنن  يینكروونن ااآلخرةة". فهھذهه أأيیضا
ٍ تجاهه االبقاء وواالالنهھائيیة جرمم عظيیم؛ فمهھما كانن  ِ وومتناهه َ شيء فانن قبولل
أأمواالهھم ووأأووالددهھھھم ززحفا٬ً، ال يیكونن تلك ددفاعاً عن االمجاززااةة ااإللهھيیة وولو عن 
ذذررةة منهھا. ﴿وَوأأوُوٰلئَِك هھھھُْم وَوقُوددُ االنَّارِر﴾ أأيي هھھھم ووأأمواالهھم ووأأووالددهھھھم ال يیصلحونن 
أليي شيء سوىى االوقودد الشتعالل االنارر٬، ألنهھم ما آآمنواا بالمعنويیاتت االمجرددةة 

بل ااستندوواا على االطاقة وواالماددةة فقط  
ِ آآلَلِ فِْرَعْونَن﴾ أأيي ررؤؤساء مشركي قريیش؛ ألنن كل ووااحد  11 - ﴿َكَدأْأبب
منهھم قامم عدووااً لمحمد كما قامم فرعونن على موسى. أأوو االمقصودد من هھھھذاا هھھھو 
فرعونن موسى فقط؛ وواالذيین من قبلهھم هھھھم قومم عادد ووثمودد على ما هھھھو 
االظاهھھھر؛ ألنن كل فرااعيین مصر ما كانواا كافريین٬، ووما كانن قبل مصريیيین 
كفارر في نوعع االبشر. أأوو االمقصودد من هھھھذاا االفرعونن هھھھو االعصر االعشروونن 
االمادديي االمنكر لآلخرةة. ووجهھنا هھھھذاا االقيید من ااآليیة ووقايیة من ااعترااضاتت أأهھھھل 

1  - حاشيیة: تحسب كلمة االميیعادد: 155 ووهھھھو ررمز إإلى جمع ااألضداادد وواالقوااتت االمندررجة فيیهھا 
االمشاررةة االيیهھا بـ(55) أأيي االحقيیقة االمستفاددةة من االسوررةة: ٬55، ووإإلى أأنن االوحدةة االمشاررةة إإليیهھا 

باأللف تنظم ووتربي هھھھذهه االقوااتت إإلى االمقصودد ااألقصى ووهھھھو ااإليیمانن با¥ ووباليیومم ااآلخر. 
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االتارريیخ.  ﴿وَواالَِّذيیَن ِمْن قَْبلهِِھْم﴾ مثل عادد ووثمودد مثاليین للغربب وواالشرقق أأوو 
بُواا بِٰايیَاتِنَا﴾ أأيي أأنكروواا  ررووما ووكسرىى مثاليین أأيیضاً من االغربب وواالشرقق. ﴿َكذَّ
بُواا﴾ أأيي أأنهھم كانواا  جميیع االوثائق وواالعلومم االداالة على االحقيیقة ووااآلخرةة ﴿َكذَّ
ُ هللاُ﴾ أأيي  يیعيیشونن في االكذبب٬، وويیعتمدوونن على االحيیاةة االدنيیا االكاذذبة ﴿فَأََخَذهھھھُم
إإنن نظامم هللا االمستند على االحق وواالصدقق أأسقطهھم عن سلك االوجودد وواالنعم. 
ووأأحبسهھم في ظظلماتت االعدمم. هھھھذاا هھھھو عاقبة كل حضاررةة منكرةة باآلخرةة وولو 
ُ ااْلِعقَابِب﴾ أأيي أأشد االعقابب ووأأمر  كانت أأعلى حضاررةة في االدنيیا ﴿وَوهللاُ َشِديید
االحيیاةة هھھھو فقداانن االالمتناهھھھيیة وواالمعنويیاتت االباقيیة االمتكفل لهھا هھھھو هللا أأيي 

االوجودد االحق االمطلق.  
ً عن االغيیب ﴿لِلَِّذيینَ  12 - ﴿قُْل﴾ يیا محمد بلسانن االوحي نبئا
َكفَُروواا﴾ برسالتك من بداايیتهھا إإلى سنة 1548﴿َستُْغلَبُونَن﴾ إإنن هھھھذهه االكلمة تواافق 
بالحسابب ااألبجديي سنة 1548 أأيي أأيیهھا االكافروونن برسالتي ستغلبونن حتماً 
ً بقيیامة عامة في ززمن كذلك ﴿وَوتُْحَشُرووننَ إإِلَى َجهھَنََّم﴾ أأيي سيیدوومم  ووجميیعا
االتربيیة ااإللهھيیة بكم؛ ألنن ااألصل من االخلق وواالحيیاةة هھھھو االتنميیة وواالترقي. 
ووتكونن تلك مكتباً وومهھدااً لكم. وولكن ذذلك االتمهھيید هھھھو ﴿بِْئَس ااْلِمهھَادُد﴾ ألنن فيیهھا 

أأنوااعَع عذاابب عقابا٬ً، لفقداانن ما في االدنيیا من ااإلمكاناتت االعذبة. 
 24/10/2011
  بهھاء االديین
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