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تمهيد المترجم
أوصى النبي صلى ال عليه وسلم بقــراءة اليــات العشــر
الوائل من سورة الكهف للوقاية من الدجال  ،وهذا الكتــاب

ترجمة لتفسير م̀aله_م للسورة بأكملها بقلم الشــيخ عمــران ن.
حسين  ،وهو خارطة إرشاد للمؤمنين في متاهــات عصــر
الدجال الذي نعيشه  .وقد تكرم الشيخ عمران بالذن للمترجم

ـوانه
بإضافة تفسير موجز لسورة الكهف في فصل مستقل عنـ
ـيران
ـترجم"  .والتفسـ
ـم المـ
"تفسير موجز لسورة الكهف بقلـ

يختلفان كثيرا ، iفعسى أن ينتفع بذلك القارئ .
وقد أدخل المترجم أيضا iبعض التوضيحات إلى تفسير الشيخ
عمران حسين بين قوسين مربعين ] [ .
تمام عدي
الوليات المتحدة  ،نوفمبر /تشرين الثاني 2011
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تمهيد
ـظ ال
ـدعاء أن يحفـ
أرجو من القارئ العزيز أن يشاركني الـ
ـورة
ـن سـ
تعالى الكتب المشابهة لهذه الرباعية المتواضعة عـ
الكهف  ،والتي تستعمل القرآن الكريم للتصدي لعداء السلم

في العصر الحديث الكافر  ،والذين يشنون حربا iغاشمة على

السلم  ،وتشرح ما يفعلونه وتفضحهم وتفندهم  .آمين!

ويaنشtر هذا الكتاب "سورة الكهف :نص وترجمــة وتفســير"
ـر
ـف والعصـ
ـورة الكهـ
كمرافق لكتابنا التحليلي الرئيسي "سـ
الحديث" الذي سينشر قريبا iإن شاء ال .
وسيتم بإذن ال نشر كتابين إضافيين يحتويان علــى تفســير
شامل لليات والحاديث المتعلقة بموضوع_ي vالمسيح الــدجال
ـن
ويأجوج ومأجوج  .وعليه ستتكون هذه السلسلة الرباعية مـ

الكتب التالية :
 .1سورة الكهف  :نص وترجمة وتفسير
 .2سورة الكهف والعصر الحديث

 .3رؤية إسـلمية ليأجوج ومأجوج في العالم الحديث
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 .4المسيح الدجال
ونشكر سليمان دوفورد وسابينا وطنابي لتكرمهما بمراجعــة

المخطوطة وإعطاء الكثير من القتراحات القيمة .

كما نشكر عددا iمن الخوة والخوات من مختلــف البلــدان

ـر حسـين
ـو بكـ
ـة أبـ
لدعمهم للكتاب_يvن الولtيvن  ،وهم  :رابعـ

جاخورا  ،وأبو بكر حسين جاخورا  ،من ملوي بأفريقيــا ،

ـد ال ،
ـة عبـ
ـه ال  ،وفاطمـ
وعبد الماجد قادر سلطان رحمـ
ومحمد إسماعيل بيتشاي  ،من ماليزيا  ،والحاجة حنيفة بنــت

عمر خان سوراتي  ،والحاجة مريم بنت فقير محمد رحمهــا
ال  ،من سنغافورة .
بارك ال بهم جميعا iورحم المتوفين منهم  .آمين!
عمران ن .حسين

في جزيرة ترينيداد الكاريبية  ،فبراير /شباط 2007
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تمهيد الطبعة الثانية
ليس بين الطبعتين سوى فروق طفيفة باستثناء إضافة هامــة
جدا iإلى تفسير آيات السورة  ،وهي تتعلق بتفسير الية الولى

ـاج
ـى العوجـ
 .لقد تبين لنا أن لفظة "عyو_جا "iل تشير فقط إلـ
الناشئ عن التحريفات والختلقات التي طرأت على الكتــب
السماوية السابقة للقرآن الكريم  ،ولكنها تشمل أيضا اختلقات

مشابهة دaس{ت` في كتب الحديث .
وهذا أمر مهم لن الدجال سوف يستغل كل أنواع "العyو_ج" في
مداهمته للبشر  ،ليفتنهم في إيمانهم ويفسده ويقضي عليــه إذا
سقطوا في الفتنة ولم ينجحوا في اختبار ال تعالى لهم .

من المتوقع إذا iأن يهاجم الصهاينة| المسلمين_ اعتمــادا iعلــى

ـون مثل iأن
ـم يزعمـ
ـة(  .فهـ
أحاديث موضوعة )أي مختلقـ

ـي ال
الرسول صلى ال عليه وسلم تزوج السيدة عائشة رضـ

عنها عندما كان سyن•ها ست سنوات  .والصحيح أن النبي لــم

ـل إن ال
ـي الرض  ،بـ
ـران فـ
يتزوج السيدة عائشة بعقد قـ
سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى ال عليه وسلم في رؤيا
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ـلم
ـاء السـ
أن ال اختارها زوجة له  .ثم إن كثيرا iمن علمـ
البارزين أثبتوا أن عائشة كانت أكبر من ستة سنوات عنــدما

حدثت الرؤيا .

ـتعمال
ـلم باسـ
ـهاينة السـ
ومن المتوقع أيضا iأن يهاجم الصـ
ـو
الحاديث الموضوعة عن تشريع حد الزنا  .فالشرع كما هـ

واضح في القرآن الكريم هو الجلد علنا ، iولكــن الحــاديث
ـتى
ـارة حـ
ـم ) بالحجـ
ـة الرجـ
الموضوعة تصر على عقوبـ

الموت(  ،مع أن هذه الحاديث ن|سyخtت` )أي ألغيــت( بنــص

القرآن .

ويجب أن نحذ•ر أن هناك أحاديث أخرى موضوعة  ،وسوف

ـرين أو
ـنوات العشـ
ـي السـ
ي̀aفتtن aعلماء السلم ويaخ`تtب_رون فـ
الثلثين القادمة بشكل لم يسبق له مثيل  ،بينما يaتyــم €الــدجال

مهمته  ،وهي انتحال شخصية المسيح الحقيقي .

عمران ن .حسين

شوال  / 1432سبتمبر  ، 2011كوال لمبور  ،ماليزيا

9

مقدمة
في العام الثالث عشر من بعثته  ،اضطر آخر أنبياء ال تعالى
ـدينته
ـادرة مـ
في الرض محمد صلى ال عليه وسلم إلى مغـ

المحبوبة مكة المكرمة واللجوء إلى مدينة يثرب )والتي سaم•ي_ت`

ـمال
ـي شـ
ـة فـ
"المدينة" فيما بعد(  ،والتي تقع بعيدا iعن مكـ

ـذه
جزيرة العرب  .وقد اضطرته الحرب على السلم إلى هـ
الهجرة  .وعندما وصل إلى المدينة  ،بدأت لقاءاته مع اليهود

بعد طول انتظار .

ـه
ـذي لـ
ـار" الـ
كان اليهود يعتبرون أنفسهم "شعب ال المختـ

اطلع خاص على الحقيقة  ،وأن الدار الخرة لهم "عنــد ال
ـدنيا
ـة بالـ
خالصة من دون الناس"  .ولكن قلوبهم كانت متعلقـ

بشكل كامل  ،وكان "يود أحدهم لو يaع_م{ر ألف سنة" .

ـلم
ونزلت سورة الكهف قبل وصول النبي صلى ال عليه وسـ
إلى المدينة مباشرة  ،أي في آخر عام من الفــترة المكيــة ،

وقدمت ر_دا iرائعا ، iشكل iومضمونا ، iعلى مفهــوم اليهــود
الغريب للدين  .وفي رأي محمد أسد )المــترجم المعــروف
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للقرآن الكريم( فإن السورة :
" ...تكاد تركز في كل مضمونها على عدد من المثال

ـالى
ـال تعـ
ـان بـ
التي تدور حول التضارب بين اليمـ
والتعلق المفرط بالحياة الدنيا" .
ويرى محمد أسد أن الية السابعة
﴿ إƒن„ا ج_ع_̀لنtا م_ا ع_لtى ال‚رvض… ز…ينtة iل„ه_ا لƒنtبvل|ــو_هaم vأ‚ي€هaــمv

أ‚حvس_ن aع_م_ل﴾ (7) i
تلخص موضوع السورة .

ولكن السورة تعالج أيضا iمشكلة اليهود في إطــار العصــر
الخير  ،ونعني بذلك العصر الذي ابتدأ بمجيء آخر النبياء .

ـأجوج
ـدجال ويـ
ـيح الـ
وهو العصر الذي سيشهد هجوم المسـ
ومأجوج الهائل على السلم والبشرية  .ومن أخطر مداهمات

الدجال استعمال الربا .

ـذين
ـاه أولئك الـ
ـراء تجـ
ـل الفقـ
كيف ينبغي أن يكون رد فعـ

ـم
ـرض حكـ
ـتعملونها لفـ
يجمعون الموال بغير حق  ،ثم يسـ
ـه
الدجال من القدس المحتلة على العالم  ،في زمن يستولي فيـ
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الربا على الحياة القتصادية في العالم  ،ويقع عامة الناس في
ـل
ـرب مثـ
ـراء بضـ
الفقر المدقع ؟ تطمئن سورة الكهف الفقـ

الرجل الغني والرجل الفقير )اليات . (44-32

سوف تشتد الحرب على السلم في العصر الخير إلى درجة

ـابضa
ـيكون "القـ
أن الرسول صلى ال عليه وسلم تنبأ بأنه سـ
على دينه كالقابض… على الجمر" )رواه الترمــذي(  .ويــرى
محمد أسد مرة ثانية أن في قصة الفتية في الكهف )ومنه اسم

السورة( في اليات  21-13برهان على
"...مبدأ ترك الدنيا لجل اليمان ".
ولكن القصة تنتهي بحدث مطمئن يشير إلى انتصار السلم ،

وهو قرار بناء مسجد في ذكراهم .

ويبدي محمد أسد بصيرة روحية في تعليقه على قصة موسى

والخضر عليهما السلم )اليات  (82-60حيث يقول :

ـحوة
ـوع الصـ
ـي موضـ
" ...وهنا نرى تحول iمهما فـ

الروحية  ،إذ تنتقل إلى بaعvد yحياة المرء العقلية وبحثــه
عن الحقائق النهائية  .وترينا اليات أن مظاهر المور
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تختلف بطبيعتها عن الواقع  ،ويصل هذا الختلف إلى
درجة أننا نحتاج إلى بصيرة روحية لتكشف لنا ما هو

الظاهر وما هو الواقع ".

ولكن هذا الفرق المذهل بين "الظاهر" و "الواقع" سوف يستبين

ـو
ـرق هـ
ـذا الفـ
في عالم العصر الخير  ،وسيكون صانع هـ
ـلم
المسيح الدجال  .لقد أخبرنا النبي محمد صلى ال عليه وسـ
ـارا، i
ـره نـ
ـيكون نهـ
أن الدجال سيأتي بنار ونهر  ،ولكن سـ
وستكون ناره مياه نهر باردة .
ومعنى قصة موسى والخضر عليهما السلم في السورة هــو
أنه لن ينفذ إلى حقيقة الواقع في العالم في عصر الــدجال إل

عباد ال تعالى الذين أنعم ال عليهم بالبصــيرة الروحيــة أو
الفراسة  .ونعلم من تاريخ السلم أن ال قد أنعم على شيوخ

الصوفية الحقيقيين بهذه البصيرة الروحية التي تميزهم دائمــا
عن أقرانهم .
وتنتهي السورة بم_ثtل ذي القرنين الذي جمع بين اليمان والقوة
وأقام نظاما iعالميا iيستعمل سلطته ليعاقب الظالمين ويســاعد
ـترم
ـان يحـ
المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويكافئهم  .وكـ
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حقوق النسان  ،فسمح لطريقة الحياة البدائية بالبقاء من غير
مضايقة .
لقد وصفت سورة الكهف العالم الذي كان ممكنا iلــو تقبلــت
ـم
ـم لـ
البشرية محمدا iصلى ال عليه وسلم واتبع̀ته  .وبما أنهـ
يفعلوا ذلك فسوف ينتهي التاريخ الن بشكل آخر  .فإن الذين

خلقهم ال على طبيعة معاكسة تماما iلطبيعة ذي القرنين سوف

ـم
يفتحهم ال على العالم  ،وسوف يمتلكون من القوة ما يمكنهـ
ـافرة
من حكم العالم  ،ولكن سلطتهم ستقوم علــى أســس كـ
ومنحطة وفاسدة  .سوف ينشئ يأجوج ومأجوج نظاما iعالمياi

يستعمل السلطة للظلم والضطهاد  ،ومحاربة السلم وطريقة

ـى
ـدون أدنـ
ـة بـ
الحياة المتدينة  ،وسحق طريقة الحياة البدائيـ
احترام لحقوق النسان  .وهذا هو بالضبط النظــام العــالمي

الذي يسيطر اليوم على العالم .

وننصح القارئ الذي ينوي دراسة سورة الكهف أن يرفع يديه
بالدعاء ويسأل ال تعالى نورا iتنفذ به بصيرته إلى فهم شرح

السورة للعالtم الحديث الغريب .
ويستحيل أن نترجم لغة القرآن العربية إلى أية لغة من غيــر
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ـرح
ـة شـ
ـو محاولـ
أن نفقد إعجازها  ،وخير مايمكن فعله هـ
معاني الكتاب المنزل من عند ال تعالى  ،وخاصــة مقــدرة
كلماته على شرح عالم اليوم  .ونستغفر ال إن كنا قد أخفقنــا

في تقديم المعنى الصحيح لكلم ال تعالى .
وفيما يلي نص السورة ومحاولتنا المتواضعة لشرح معانيهــا
ـر
ـورة بالعصـ
ـط السـ
من خلل الترجمة والتفسير الذي يربـ
ـذي
ـة الـ
ـيط لليـ
الحديث  .ويصعب أحيانا فهم الشرح البسـ

نحاول إبقاءه أقرب مايمكن من النص العربي  ،مــن غيــر

إضافة تعليقات لتفصيل الشرح .
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﴿ بسم ال الرحمن الرحيم ﴾
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﴿ ا̀لح_مvد aلƒل„ه yال„ذyي أ‚نز_ل‚ ع_لtى ع_بvدyه yا̀لكyتtاب_ و_لtم vي_جvع_ـ
ل„ه aعyو_جا﴾ (1) i
g
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شرح بسيط  :ينبغي الثناء على ال الذي أنزل هذا الكتــاب
على عبده وقضى بأن يكون خاليا iمن التحريف .
تفصيل  :ينبغي الثناء على ال )تعالى( الذي أنزل إلى عبــده
)محمد صلى ال عليه وسلم( الكتاب )أي القرآن( ولـم يـأذن

)ولن يأذن أبدا (iبأي تحريف له )لنصه(.

تفسير  :إن لهذه الكلمة الفتتاحية لسورة الكهف دلئل خطيرة
ـماوية
ـب السـ
 .إنها بلغ عن سوء ما حدث من تحريف للكتـ

ـا
ـالى يعطينـ
السابقة بتغيير نصوصها الصلية  .ولكن ال تعـ
ضمانا iإلهيا iبأن هذا النص القرآني لن يتعرض أبدا iلمثل هذا
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ـزول
التحريف  .لقد مضى أكثر من ألف وأربعمئة عام منذ نـ
ـف
القرآن الكريم  ،إن هذا التصريح القاطع بعدم إمكان تحريـ
النص قد نجح في اجتياز اختبارات مرور الزمن الطويل عليه

بشكل معجز  .وبقي القرآن الكريم محفوظا iحتى هذا اليوم ،

بنفس النص الذي أنزل به تماما ، iول مثيل لذلك في التاريخ .
وليزال الذين يحاربون السلم يتحرجون من الرد على هذا
البرهان الساطع على صدق دعوى السلم باقتناء الحقيقة من

وحي ال والتي لم يطرأ عليها أي تحريف .
وتبلغنا كلمة السورة الفتتاحية أيضا iأن هذا القــرآن ســوف
ـب
ـوص الكتـ
يستمر على مر الزمن في فضح تحريفات نصـ
ـارى .
ـود والنصـ
ـى اليهـ
ـت إلـ
السماوية السابقة التي أنزلـ
وسيحدث هذا الفضح كلما أطاع المؤمنون أمر ال بأن يردوا

بآيات هذا القرآن الذي ل يaح_ر{ف على الذين يحاربون السلم

ـذب
ـن الكـ
بظلم وتقتيل وحشيين وهم مختبئون وراء جبال مـ
والخداع )مثل "أسلحة الدمار الشامل في العراق" و "اعتــداء

العرب والمسلمين على أمريكا يوم  11أيلول/سبتمبر "2001

إلخ(  .وأمر ال هو  ﴿ :فtل ت|طyع… ا̀لكtافyر…ين_ و_ج_اهyدvهaم ب…ه yج…ه_اد’ا
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كtب…ير’ا ﴾ )الية  52من سورة الفرقان  ، (25أي ل تستسلموا
ـلحكم
ـن سـ
ـديدا ، iوليكـ
ـراعا iشـ
للكفار بل صارعوهم صـ

الساسي آيات القرآن .

ـب
ـى الكتـ
ويقتصر القرآن على ذكر التحريف الذي طرأ علـ

ـور داود
ـى وزبـ
المنزلة على بني إسرائيل  ،أي توراة موسـ

وإنجيل عيسى عليهم السلم  .وبتركيز النتباه على تحريــف
كتب النصارى واليهود  ،فإن القرآن ينذرهم برد إلهي علــى

ـي
ذلك التحريف من خلل الفتن الكبرى للعصر الخير  ،وهـ
فتنة المسيح الدجال وفتنة يأجوج ومأجوج  .وسورة الكهــف
هي السورة الوحيدة التي ترتبط بالدجال ويأجوج ومأجوج معاi

.

وإذا iلكي نتعرف على فتن الدجال ويأجوج ومأجوج ونفهمها ،

ـود
ـب اليهـ
فإنه يتعين علينا أن نوجه انتباهنا الرئيسي إلى كتـ
والنصارى المقدسة وإلى عالtم_يvهم  .وذلك لنهم يصرون بعناد

على التمسك بتحريفات كتبهم رغم نزول القرآن .

وبناء على ذلك فإنه يتوجب على الذين يؤمنون بالقرآن ككلم

ال تعالى الذي لم يaح_ر{ف  ،أن يجدوا ويحددوا كل ما صaــنyع
18

من تغييرات في كتب اليهود والنصارى المقدســة  ،والــتي
ـة
أجاب عليها القرآن  .والعلم الناتج عن ذلك سيكون له أهميـ
كبرى لجل النجاة من فتن عصر الدجال ويأجوج ومأجوج ،

لن ال تعالى سيرسل عاصفة شر مستطير في العصر الخير

تستهدف هذه التحريفات المدسوسة .

ـرآن”
ـية tقـ
ـخ خاصـ
وأخيرا iفإن كلمة السورة الفتتاحية ترسـ
ليشوبه تناقض ول غموض فهو كتاب يعلن أنه خال” من كل

اللتباسات والتناقضات الداخلية  ﴿ :أ‚فtل tي_تtد_ب{رaون_ ا̀لق|رvآن_ و_لtوv

كtان_ مyن vعyند yغtيvر… الل•ه yلtو_ج_دaو̀ا فyيه yاخ`تyلtفiا كtثyير’ا ﴾ )الية 82

من سورة النساء . (4
وإن من الهمية بمكان أن ينتبه المسلمون إلــى أن الــدجال
ــوعة
سيهاجم السلم أيضا iبالعتماد على الحاديث الموضـ
المنسوبة زورا iإلى النبي محمد صلى ال عليه وسلم  ،وليس
فقط بالعتماد على التزوير الذي تعرضت له الكتب السابقة .

ومن أمثال تلك الحاديث الموضوعة زعمهم أن النبي محمداi
صلى ال عليه وسلم تزوج السيدة عائشة رضــي ال عنهــا
ـن
ـت سـ
ـدما بلغـ
عندما كان عمرها ستة أعوام وبنى بها عنـ
19

التاسعة  .ومثال آخر هو حديث موضوع يزعم أنــه كــانت
ـاة
ـة للزنـ
ـالرجم كعقوبـ
ـأمر بـ
توجد آية في القرآن الكريم تـ

المتزوجين  ،وأن النبي صلى ال عليه وسلم أمر باســتمرار
تلك العقوبة للزناة المتزوجين حتى بعد أن ن|ســخtت عقوبــة

الرجم في القرآن الكريم .

dfdfdf
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ـؤ•مyنyين_
﴿ قtي•م’ا ل–يaنذyر_ ب_أ•س’ا شtدyيد’ا مyن ل„د̀aنه aو_يaب_ش– ـر_ ا̀لمaـ

ال„ذyين_ ي_عvم_ل|ون_ الص{الƒح_ات yأ‚ن{ لtهaم vأ‚جvر’ا ح_س_نiا )﴾ (2
s
g
ـي
شرح بسيط ) :وهذا الكتاب( مستقيم وخال” من الخطإ  ،لكـ
ينذر بأن حوادث مرهبة وقاسية ستأتي من عند ال تعــالى ،

ولكي يقدم البشرى إلى المؤمنين ذوي الســلوك الطيــب أن
مكافأة جيدة جدا iستأتيهم .
تفصيل ) :إن هذا القرآن وحي من عند ال( وهــو مســتقيم
ـتي
ـات الـ
وراشد )ل خطأ فيه  ،وبذلك سيصحح كل التحريفـ
أدخلت على الكتب السابقة( ) .فقد ̃أنز…ل إذا (iلكي يوجه إنذاراi

)خاصا iإلى الذين يتبعون كتب النصارى واليهود المحرفــة ،
أو الحاديث الموضوعة  ،ويرفضون أو ليأبهون أن يقرؤوا

ـة
ويدرسوا هذا القرآن( بأنهم )الن( سيضطرون إلى مواجهـ
حوادث مرهبة وقاسية تأتي من عند ال ) .وهذه إشارة إلــى

ـدجال[
ـأجوج والـ
ـأجوج ومـ
ـا ال ]كيـ
مخلوقات خبيثة خلقهـ
ـم فتن ـاi
وسيسلطها على عالtم_ي vاليهود والنصارى  ،لت|̀نز…ل بهـ
21

ـي
ـم فـ
ـقط معهـ
ـن سـ
واختبارات كبيرة  ،ويتعرضوا  -ومـ
الختبارات  -لعقوبات شديدة( ) .ثم إن هذا الكتاب( يعطــي
البشرى للمؤمنين ذوي السلوك الحسن )من خلل هذا الوحي

الحق الذي ينزل لخر مرة( بأنهم سينالون مكافأة ممتازة .
تفسير  :من أهم وظائف هذا القرآن الساسية أن يصحح كل
ـود
ـب اليهـ
المور التي حaر•فtت` في الكتب السابقة وخاصة كتـ
والنصارى  ،وكذلك أن يفضح الحاديث الموضوعة المنسوبة

زورا iإلى النبي محمد صلى ال عليه وسلم .

وعندما تنتهي عملية تصحيح الكاذيب وإرجاع الحــق إلــى
نصابه فإن الظروف ستصبح مهيأة لنزال العقوبات الشديدة .

ـم(
و تشير سورة الفلق )السورة قبل الخيرة من القرآن الكريـ

ـورة
ـأمر السـ
ـح  ،إذ تـ
ـكل واضـ
إلى هذا العذاب الشديد بشـ
المؤمنين بالستعاذة بال من الشر الذي خلقه ال بنفسه ﴿ ق|ل•

أ‚عaوذ| ب…ر_ب• ا̀لفtلtق ، yمyن vشtر• ما خtلtق . ﴾ tويكمن معظم هــذا
ـى
ـذر إلـ
ـأجوج  .ونعتـ
الشر في المسيح الدجال ويأجوج ومـ

القارئ العزيز إذ نذكره مرة أخرى بأن سورة الكهف تتميــز
بأنها السورة الوحيدة التي ترتبــط بكyلtــي vالموضــوعين —
22

الدجال ويأجوج ومأجوج  .وبالتالي فهي أهم ســور القــرآن
الكريم من حيث وصف العصر الذي نعيشــه  ،أي العصــر

الخير .

وهنالك إشارة أخرى مباشرة إلى هذا العصر الرهيــب مــن

الفتن والعذاب في رؤيا إبراهيم عليه السلم في المنام أنه يذبح

ـرب
ـا أن العـ
ابنه إسماعيل عليه السلم  .إن هذا الحلم يبلغنـ
وهم أبناء إسماعيل سوف يaذب_حون في سياق الخطة الكــبرى
لمعاقبة بني إسرائيل عقابا iنهائيا . iوقد تحققت هــذه الرؤيــا

اليوم بشكل مروع على أيدي التحالف الصهيوني الكبير بيــن
ـى
ـعواء علـ
نصارى أوربا ويهودها  ،والذي يشن حرب ـا iشـ
العرب والمسلمين  .وقد تفاقمت هذه الحرب إلى حيث يضطر

ـب
المصري إلى حلق لحيته قبل رجوعه إلى مصر لكي يتجنـ

الملحقة .

وأخيرا iفإن في هذه الية إشارة إلى أنه عندما تهجم يــأجوج

ومأجوج هجمتها الشرسة على البشرية عامة وعلى العــرب
خاصة — وفي حين أنهم سيخدعون اليهود — فــإن عــالم

ـهيونية
ـا الصـ
ـيطر عليهمـ
اليهود وعالم النصارى الل•ذtيvن تسـ
23

سيكونان الداة الرئيسة في هذه الهجمة  .وهذا متضمن فــي
الية الكريمة التي تحرم على المؤمنين مصــادقة ومحالفــة
النصارى واليهود عندما يأتي التاريخ بتحالف بيــن اليهــود

والنصارى )الية  51من سورة المائدة  . (5وهذا متضــمن
أيضا iفي التحذيرين التاليين للنبي عليه صلوات ال وسلمه:

قال أبو سعيد  :قال النبي صلى ال عليه وسلم  :لتت•بعaن

ـو
سنن من قبلكم شبرا بشبر  ،وذراعا بذراع  ،حتى لـ
ـول ال ،
ـا رسـ
سلكوا جحر ضب لسلكتموه  .قلنا  :يـ

اليهود والنصارى ؟ قال  :فمن ؟
)صحيح البخاري(

قال أبو هريرة  :قال النبي صلى ال عليــه وســلم :
ـة
ـبعين فرقـ
ـن وسـ
افترقت اليهود على إحدى أو ƒث̀نتtيvـ

وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقــة
وتفترق أمتي على ثلث وسبعين فرقة .
)سنن أبي داود(
dfdfdf
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S

﴿ م_اكyثyين_ فyيه yأ‚ب_دا﴾ (3) i
g

s

شرح بسيط  :وسيبقى هؤلء )المؤمنون( في هذا الحال )من
النعيم( زمنا iل نهاية له .
تفسير  :تستمر افتتاحية السورة في إعطاء النذار المرعــب
ـحح
ـذي يصـ
ـزل الـ
ـاب المنـ
ـذا الكتـ
إلى الذين يرفضون هـ
التحريفات التي تعرضت لها الكتب السابقة ويفند الحــاديث

الموضوعة  .إن هــؤلء الــذين يتمســكون عنــادا iوجهلi
ـوعة
ـاديث الموضـ
بالنصوص المحرفة للكتب السابقة وبالحـ
ـكهم
ـم وتمسـ
سوف يدفعون ثمنا iباهظا iلرفضهم للقرآن الكريـ
العنيد بأكاذيب مفتراة على ال تعالى وعلى خاتtم أنبيائه  .أما

الذين يتقبلون القرآن الكريم ويؤمنون بــأنه كلم ال الواحــد
الحد الذي لم يطرأ عليه أي تحريف  ،والذين يكون رد فعلهم

على الفتن والختبارات المذكورة هو أن يعيشوا تبعا iلهــدي
القرآن الكريم  ،فسوف ينالون مكافأة عظيمة  .ومع العلم بأن

ـف
ـورة الكهـ
هدي القرآن مستقيم بكامله ول خطأ فيه فإن سـ
25

ـرور
خاصة iهي التي تزود المؤمن بما يحتاجه للرد على الشـ
الناشئة عن جرائم تحريف الكتب المنزلة .
وبما أن النبي محمدا iصلى ال عليه وسلم قد ربط هذه السورة
بالمسيح الدجال )في الحديث الذي يقول إن تلوة أول عشــر
آيات من سورة الكهف تعصم من فتنة الدجال(  ،فإن أول ما

يستنتtج من افتتاحية السورة هو تحذير› من أن الدجال سيهاجم

البشرية من خلل استغلل كل– تحريف في كلم ال المنــزل
على المم السابقة  ،وكل– حديث موضوع .
ـى
ـب علـ
ـه يجـ
ـو أنـ
وثاني مايستنتج من افتتاحية السورة هـ
المؤمنين وجوبا iمطلقiا أن يطلعوا على التحريفات والحاديث

ـتعملها
الموضوعة لكي يتعرفوا على ساحات القتال التي سيسـ
الدجال في حربه على النسانية )الربا مثل. (i
dfdfdf
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﴿ و_يaنذyر_ ال„ذyين_ قtال|وا ات„خtذ tالل„ه aو_لtد’ا )﴾ (4
g

s

شرح بسيط  :و )هذا الكتاب المنزل( هو أيضا iإنذار إلى كل
أولئك الذين يقولون إن ل و_لtدا. i
تفسير  :لقد ارت|كyب_ت` جرائم عديدة ضد الكتب المaنز{لة  ،ول|ف–قtت`
أكاذيب كثيرة على ال تعالى  ،ولكن أكبر الكــاذيب علــى
الطلق هي أن ال تعالى اتخذ ولدا . iيعتقد النصارى أن ال
تعالى " وaلƒد_ " له ابن اسمه عيسى  ،وكان هناك اعتقاد يهودي

ـى
قديم بأن عaز_يvرا iعليه السلم كان ابن_ ال  .وهناك دليل علـ
حدوث هذا العتقاد اليهودي القــديم فــي مخطوطــة مــن

مخطوطات البحر الميت عنوانها "ابن ال" .

ولكي ننجح في دراسة موضوع التغييرات والتحريفات الــتي
تعرضت لها كتب اليهود والنصارى فإنه ل بد لنا من تركيز

أقصى النتباه على هذا التحريف على وجه الخصوص  ،أي
الدعاء الكاذب بأن ال اتخذ ولدا ، iول بد لنا من دراسة دقيقة

لكيفية رد القرآن الكريم على هذه الكذوبة .
27

ـود
ـالtمي vاليهـ
ـى عـ
ـوجه إلـ
ـم المـ
ولكن إنذار القرآن الكريـ
والنصارى بشأن العقوبات الوشيكة التي ستحyل œبهم في العصر
الخير هو إنذار محدد جيدا . iوقد توالت عليهم هذه العقوبات

ـن
ـالtميvن الوربي{يvـ
ـة أن العـ
فعل iحسب نظام معين إلى درجـ
النصراني واليهودي يشر•عان اليوم زواج الرجل بالرجل  .ثم

ـي
ـاس فـ
ـذكر أن النـ
ـورة تـ
إن بعض تقارير الخبار المنشـ
بريطانيا وأنحاء أخرى من أوربا يمارسون الن الجماع فــي

العلن  .وهذا النحطاط في طريقه إلى النتشار إلى منــاطق
أخرى من العالم بما في ذلك العالم السلمي  .وهناك أيضــاi

ـاقهم
ـزداد اعتنـ
أدلة مذهلة ل يمكن دحضها أن البريطانيين يـ

للكفر بال ازديادا iمستمرا. i

dfdfdf
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﴿ م{ا لtهaم ب…ه yمyن vع̀yلم” و_ل ƒلب_ائƒه…م vكtبaر_ت` كtلyم_ة iتtخ`ــرaجa

مyن vأ‚̀فو_اهyه…م vإƒن ي_ق|ول|ون_ إƒل• كtذyب’ا )﴾ (5
g

s

ـن ال
ـحيح( عـ
ـم )صـ
شرح بسيط  :و ليس عند هؤلء علـ
)عندما يدعون هذا الدعاء( ولم يكن عند آبائهم أي علم أيضاi

ـون إل
 .وما أقبح هذا الكلم الذي يتلفظون به ! إنهم ل ينطقـ
بالكاذيب .
ـأن
ـارى بـ
تفسير  :إن هذا يشكل رفضا iقاطعا iلعتقاد النصـ
عيسى ابن ال  .واعتقاد اليهود بأن عaز_يvرا iعليه السلم هــو
ابن ال هو أيضا iباطل مرفوض  ،وقد تلشى اليوم من أذهان

الناس  .ولكن العتقاد الباطل بأن عيسى ابن ال هو جزء من
أكذوبة كبرى وهي عقيدة "التثليث" أي أن ال واحــد ولكنــه
ـن وال روح
ـخاص  :ال الب وال البـ
مكون من ثلثة أشـ

القدس .
ويجب على المسلم أن يظل رافضا iرفضا iقطعيا لهذا الدعاء
القبيح وعقيدة التثليث الباطلة  ،عازما iأل يداهن أو يجامل بأية
29

طريقة أو يكون له أية علقة بهذا العتقاد  .ومن الغريــب
العجيب أني أجد رغم ذلك في جزيرة ترينيداد التي ولدت| فيها

ـن
ـاهم بيـ
ـة تفـ
بعض المسلمين الضالين ينضمون إلى منظمـ
الديان ̃أس•س_ت` على مبدأ اعتقاد أساسي مشترك "بــ̃أبوة ال" !

ـأن
إنه محرم قطعا على أي امرئ كائنا iمن كان أن يصرح بـ
ـذا
ـت"  .وهـ
ال تعالى "أب" لن ذلك يعني أن له "ابن" أو "بنـ
شرك وهو الذنب الذي أعلن ال أنه لن يغفره .

و ترد €الية على هذه الكذوبة بالتنبيه إلى أن الذين استساغوا

الكذوبة ذووا علم ناقص بال تعالى  .وإنما يتمســكون بهــا
بعناد بسبب غفلتهم .
dfdfdf

30

S



سك_ ع_لtى آثtار…هyم vإƒن ل„م vيaؤ•مyن|وا ب…ه_ــذtا
﴿ فtلtع_ل„ك_ ب_اخyع› ن„̀ف _

ا̀لح_دyيث yأ‚س_فiا )﴾ (6
g

s

شرح بسيط  :فهل ستعذب نفسك )يا محمد( إلى حد المــوت
حزنا iعليهم إذا كانوا ليريدون اليمان بهــذه الرســالة )أي

القرآن الكريم( ؟

تفسير  :إذا iتجنب )يا محمد( الحزن المفرط على أناس لــن
يهدأ لهم بال حتى يتمكنوا من جر•ك_ أنت وأتباعك إلى اتبــاع
دينهم المحرف بدل iعن اتباع الحق الموجود في القرآن الكريم

والذي لم يتحرف أبدا. i
ـتجيب
ـن يسـ
ـم مـ
ـن بينهـ
والقرآن الكريم يقر بأنه سيكون مـ
ـيتعرف
ـم وسـ
باليجاب لمعرفة الحق الذي يقدمه القرآن إليهـ
ـه
ـالى  .ولكنـ
ـاه ال تعـ
بذلك على الكاذيب التي ن|سyج_ت` تجـ

ـيكون
ـرآن  .وسـ
ـون القـ
يحذرنا من الخرين الذين سيرفضـ
هؤلء من النوع الذي بلغ فساد أنفسهم كثافة ل يستطيع الحق

ـدجال
أن يخترقها  .وتتضمن هذه الية تحــذيرا iمــن أن الـ
31

ـان
ـد إيمـ
ـطتها أن يفسـ
ـاول بواسـ
سيستعمل هؤلء كأداة يحـ
المؤمنين  .إلى هذا الهجوم الوحشي يشير تحذير رســول ال

صلى ال عليه وسلم:

قال أبو سعيد  :قال النبي صلى ال عليه وسلم  :لتتب aعن{

ـو
سaنtن م_ن vقبلtكم شبرا iبشبر  ،وذراعا iبذراع  ،حتى لـ
ـول ال ،
ـا رسـ
سلكوا جaحر ضب لسلكتموه  .قلنا  :يـ

اليهود والنصارى ؟ قال  :فtم_ن v؟
)صحيح البخاري(

إن أشد صفات المسلمين اليوم ظهورا iهي العــداد الكــبيرة
منهم ممن تركوا طريقة حياة النبي محمد صلى ال عليه وسلم

)أي السaن„ة( واعتنقوا بدل iعنها طريقة حياة تtحا|لƒف نصــارى
ـالم
ـم العـ
ـذي يحكـ
ويهود أوربا الغامض  ،الكافر بال  ،والـ

الن  .وأشهر المثلة الصارخة على ذلك هي اختفاء اللحيــة
من وجوه الرجال  ،والحجاب من رؤوس النساء  ،والقبــول

ـورة
ـة  ،والثـ
ـرك الحديثـ
ـة الشـ
العام المنتشر للربا  ،ودولـ
النسائية  ،إلخ .
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﴿ إƒن„ا ج_ع_̀لنtا م_ا ع_لtى ال‚رvض… ز…ينtة iل„ه_ا لƒنtبvل| ـو_هaم vأ‚ي€هaـمv

أ‚حvس_ن aع_م_ل﴾ (7) i
g

s

شرح بسيط  :انتبه إلى أن )الغاية التي من أجلها خلــق ال(
ـا( أدوات
ـي )أنهـ
ـن الرض هـ
كل الشياء الجميلة التي تزيـ

ـن
ـم أحسـ
يستعملها ال تعالى لختبار الناس  ،ليرى من منهـ
تصرفا. i
تفسير  :ولذلك فعلى المؤمنين أن يتوقعوا أن تــزداد الرض
ـة
)أي الحياة في العصر الحديث( جاذبية إذ يقترب عصر فتنـ
)اختبارات( الدجال الهائلة من بلوغ ذروته  .ول شيء أكــثر

جاذبية من الثورات العلمية والصناعية التي تتمخــض عــن
ـر
ـاة البشـ
ـة حيـ
ـي طريقـ
تغييرات فريدة وسريعة ورائعة فـ

وس_فtرهم وتخاط|بهم .

إن الهاتف الجوال هو التيار الذي يجرف اليوم العالم بأسره ،

ولكن الغد يخبئ اختراعات صناعية أشد خرقا iللعــادة مــن
الهاتف الجوال  ،وستسحر العالم أكثر منه  .وحينئذ ســيكون
33

المؤلف في قبره  ،ولكنه يحذ–ر من أن كل ما يبدو معجزا iمما
ـوف
ـة  ،فسـ
ـدنيا الغريبـ
ينجذب إليه الناس في هذه الحياة الـ
ـانهم .
يستعمله الدجال كساحة قتال  ،يفتن فيها الناس عن إيمـ

وخطة الدجال العريضة تكمن في استبدال ال تعالى في قلوب

الناس بالدنيا  .وعندما تستولي الدنيا على قلب إنسان يســهل
على الدجال تحطيم aإيمانه وس_وvق|ه إلى النار  .ونعيش اليوم في

ـى
عالم تبدو فيه الغلبية الساحقة من البشر مغرورة بالدنيا إلـ
حد أنهم أصبحوا يعتنقون المادية والكفر والنحطاط .
ويعلق محمد أسد على ذلك بقوله إن ال تعالى "يسمح للنــاس
بأن يكشفوا عن أخلقهم الحقيقية من خلل مواقفهم الخلقية

واللأخلقية تجاه السلع المادية والمنافع التي تعرضها الــدنيا
عليهم  ...والحافز الحقيقي الذي يكمن وراء رفض النســان

اليمان برسالة ال الروحية هو عادة تعلقه المفرط والعمــى
بخيرات الدنيا  ،مقرونا iبافتخاره الذي ل أساس له بما يعتبره

إنجازاته الشخصية ".
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﴿ و_إƒن„ا لtج_اعyل|ون_ م_ا ع_لtيvه_ا ص_عyيد’ا جaرaز’ا )﴾ (8
g

s

شرح بسيط  :وبالتأكيد فإن ال )في نهاية المر( سيحول كل
ما عليها )ما على الرض( إلى تراب لينبت فيه شيء .
تفسير  :إن التراب الذي ل ينبت فيه شيء هو تراب جــاف
ليس فيه نبات ول أعشاب وهذا بالطبع ما يحدث عندما ينفــد

الماء  .ولذلك يجب على المؤمنين أن يركزوا انتباههم علــى
ندرة الماء في العالم والتي تزداد سوءا iفي حين يقترب العــد
العكسي من نهايته  .وقد كشف لنا النبي صلى ال عليه وسلم

عن أن يأجوج ومأجوج أقوام شديدة العطش وأنهــم عنــدما

يطلق سراحهم سيشربون ماء العالم كله  .ومنذ زمن طويــل
فإن طريقة الحياة الحديثة تتصف بالفراط في استهلك الماء

وتلويثه وإضاعته  .وفي كل أنحاء العالم نجد أن البحيــرات
ـدة
ـة واحـ
والنهار في طريقها إلى الجفاف  .وإذا تأملنا حقيقـ

وهي أن  %41من البشرية يعيشون الن في أنظمة عشــرة
أنهار كبيرة هي أكثر النهار تلوثا iفي العالم  ،فسوف تتضح
35

لنا العواقب الوخيمة لعتناق طريقة حياة يأجوج ومأجوج .
وإن عالم التقدم العلمي والصناعي الذي يسعى إلى اســتبدال
اليمان بال باليمان بعبقرية النسان ل بد أن ينتكس في يوم

ـه
ـت فيـ
ما إلى حال يشبه الصعيد الجرز )التراب الذي لينبـ
شيء(  .و بالفعل  ،عندما يقتل المسيح aالحقيقي المسيح_ الدجال

 ،وتصطدم يأجوج بمأجوج  ،ويطلقان آلف السلحة النووية

على العالم ويظهر الدخان  ،فيومئذ سوف تتوقف صــواريخ
ـدارات
ـيرها الـ
الكروز الرحالة )التي توجهها الحاسبات وتسـ

اللكترونية( عن العمل .

ومرة أخرى فإن استراتيجية الوقاية من فتنة الدجال في هــذه
الدنيا السريعة الزوال لبد أن تعتمد في صلبها على جهد فعال

من الصوم الطويل  .لقد صام موسى عليه السلم  40يوما. i
وعندما نصوم صوما iطويل iفإن سرعة زوال الدنيا تتجلى لنا

بوضوح شديد  .ومثل هذا القلب سيزداد وعيه باستمرار بأن

الرض وما عليها سوف تتحول إلى تراب فــي يــوم مــن
ـزداد
ـوف يـ
اليام  .وبالتالي فإن القلب الذي يملك اليمان سـ
انفصال iعن الحياة الدنيا التي تعوق وتعرقل عبادة ال الواحد
36

الحد .
ويحث المؤلف| القارئ‚ العزيز أن يعيش بنفسه تجربة صــوم

شخصي منفرد مستمر لمدة  40يوما) iإن لم يكن قد فعل ذلك

ـي
ـا فـ
ـدنيا لبريقهـ
من قبل( وأن يستمر في تجريب فقدان الـ

نفسه  .وهذا الصوم ينبغي طبعا أن يتم حسب شريعة القرآن ،
أي يبدأ الصوم عند الفجر وينتهي عند غروب الشمس .
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﴿ أ‚م vح_سyبvت tأ‚ن{ أ‚صvح_اب_ ا̀لكtهvف yو_الر{قyيم… كtان|وا مyــنv

آي_اتyنtا ع_ج_ب’ا )﴾ (9
g

s

ـذي
ـل الـ
ـذا المثـ
شرح بسيط  :هل تتعجب )يا محمد( من هـ
ـة
ـب ال المنزلـ
ـأن كتـ
ـف وبشـ
ضربناه بشأن أصحاب الكهـ

)الرقيم( وتعتبره آية عجيبة ؟

تفصيل ) :لما كانت الحياة الدنيا مجرد اختبار(  ،فهل تتعجب
)يا محمد( من هذا المثل الذي ضربناه بشأن أصحاب الكهف

وبشأن )تمسكهم بالرقيم وهو( كتب ال المنزلة وتعتبره آيــة
عجيبة )من آيات ال العديدة( ؟
تفسير  :هذه الن قصة يضربها ال تعالى مثل ، iوهي قصة
فتيان كان عندهم إيمان بال تعالى  ،وحكاية رد فعلهم علــى
الفتن الرهيبة التي عاشوها  ،والتي تشبه فتنة الدجال ويأجوج

ومأجوج في العصر الخير  .لقد كان رد فعلهم النسحاب من

ـة
ـى طريقـ
ـم وعلـ
العالم الكافر الذي كان يشن الحرب عليهـ
حياتهم الدينية  .ونtج_وvا من الفتنة بأن تمسكوا بكتب ال المنزلة
38

)الرقيم( ]الرقيم هو المخطوطة[ .
وإذا أراد المسلمون النجاة من الحرب علــى الســلم فــي

العصر الحديث فعليهم أن يقتدوا بهؤلء الفتيان بأن يتمســكوا
ـدvي القــرآن
بقوة بالقرآن الكريم )وبالسaن„ة الــتي ت|ج_س•ــد ه_ـ
الكريم(  .وبما أن القرآن الكريم يaعلن أنه يشرح كل شيء ﴿

و_نtز{̀لنtا ع_لtيvك_ ا̀لكyتtاب_ تyبvي_انiا ل–ك|ل– شtيvء) ﴾ ¢الية  89من ســورة

النحل  ، (16فل بد أن يشرح لنا عصـر_ الـدجال ويـأجوج

ـك
ـي ذلـ
ومأجوج  ،ويؤكد لنا بذلك أننا الن نعيــش فعل iفـ

العصر  .ولكن من أشد مايلفت النظار إلى علماء المســلمين
في هذا العصر هو رفضهم )أو عجزهم( أن يستعينوا بالقرآن

الكريم لفهم الفكر الحديث والرد على التحديات الهائلة الــتي
يمليها العصر الحديث  .وللتخلص من هذا الضعف فقد أسس

ـب
أستاذنا مولنا الدكتور محمد فضل الرحمن النصاري طيـ
ال ذكره معهد العليمية للدراسات السلمية في كراتشي فــي
ـة
ـة القرآنيـ
ـس والبنيـ
باكستان  .وقد كان كتابه المتقن "السـ

للمجتمع السلمي" المكون من مجلدين رائدا iفــي مســاعي
استخدام القرآن الكريم لشرح العصر الحديث والــرد عليــه
39

بشكل مناسب .
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﴿ إ̀ƒذ أ‚و_ى ا̀لف̀yتي_ة| ƒإلtى ا̀لكtهvف yفtقtال|وا ر_ب{نtا آتyنtا مyن ل„دaنك_

ر_حvم_ة iو_ه_ي•ئ• لtنtا yمن vأ‚مvر…نtا ر_شtد’ا )﴾ (10
g

s

شرح بسيط  :انتبه إلى ما حدث  :إن الفتيان التجــؤوا إلــى
الكهف )هاربين من الحرب على السلم التي كــان يشــنها
العالم الكافر( ود_ع_وaوا ال  :يا ربنا أعطنا رحمة من عنــدك

وهيء لنا مخرجا iمن مشكلتنا بطريقة سوية .
ـأن
ـانهم بـ
ـوة إيمـ
تفسير  :لقد قدم الفتية برهانا iرائعا iعلى قـ
فضلوا أن يتركوا بيوتهم هربا iمن الضطهاد على أن يaض_حوا
ـك
ـد ف|ر…ض_ ـت` تلـ
بإيمانهم لجل قبول تسوية مع قومهم  .وقـ
التسوية عليهم بهدف إدخالهم إلى بوتقة الصهر الكافرة  .وإن

ـل
ـذون ردة فعـ
ـديث ليتخـ
كثيرا iمن المسلمين في العالم الحـ

ـم
ـف  .إنهـ
ـورة الكهـ
معاكسة لتلك التي اتخذها الفتية في سـ
ـبيه
ـالى ونـ
ـال تعـ
ـانهم بـ
يفضلون التسوية على حساب إيمـ

والسلوك الذي يتطلبه اليمان منهم  ،لجل أن يحظوا بالقبول
في المجتمعات الكافرة التي يعيشون فيها  .ويتشوقون إلى هذا
41

ـة أو
ـدخول المريكيـ
ـيرات الـ
القبول لكي يحافظوا على تأشـ
البطاقات الخضراء أو تجارتهم أو وظائفهم أو طريقة الحيــاة

المريحة في أحد بلد أوربا أو أمريكا الشمالية أو عضــويتهم
في النخبة في أوطانهم .
ـة
ونستطيع الن أن نفهم حكمة ال من خلق المخلوقات الخبيثـ
)أي الدجال ويأجوج ومأجوج( وإطلق سراحها في العالم في

عصر الفتن )الختبارات الشديدة والزلزلة(  .فحينمــا تشــتد
الحرب على السلم يستطيع ال تعالى أن يفصل حب الرز

ـاد ال
ـل(  .وإن عبـ
عن القشور بواسطة هذا الغربال )المنخـ
المخلصين لسوف يقتدون بالفتيان في هــذه القصــة لجــل

المحافظة على إيمانهم .

كانت هذه الية العاشرة من السورة  .والمجلد الثاني من هذه

الرباعية وعنوانه "سورة الكهف والعصر الحــديث" ســوف
يركز على العلقة بين اليات العشر الوائل من سورة الكهف

وبين المسيح الدجال .
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﴿ فtض_ر_بvنtا ع_لtى آذtانyه…م vفyي ا̀لكtهvف yسyنyين_ ع_د_د’ا )﴾(11
s
g
شرح بسيط  :وعندئذ ألقينا )غطاء’( على آذانهم لمدة عدد من
السنين )مكثوا أثناءها( في الكهف .
تفسير  :لم يكونوا قادرين على "الستماع"  .وبذلك كفاهم ال
ـن
شر التشدق والهذيان وحروب الدعاوة المضللة الصادرة عـ
العالم الكافر  ،والتي نجد طبعة حديثة منها في أوساط الدجال

المطبوعة واللكترونية )وخاصة تلفاز سي إن إن(  .والمعنى

ـؤمنين
ـل للمـ
الروحي للقاء الغطاء على آذانهم هو أنه يفض{ـ
النجاة من هجمات العالم الكافر بالحياة في أماكن نائية  ،بعيداi

عن الجماهير المجنونة  ،وحيث يسهل العتزال والنفــراد .
ثم إنه عندما تغلtق الذان والعيون الخارجية )أي تمنــع مــن
ـإن الذن
ـافر( فـ
التقاط الشياء الجذابة التي يقدمها العالم الكـ

ـطt
ـط أن ت|نtش„ـ
والعين الداخلية ]التي في القلب[ يمكن حينئذ فقـ

وت|شtغ„ل‚ لتتلقى النور من عند ال تعالى  .وفقط بواسطة هــذا
النور يستطيع المؤمن أن يخترق الخداع الذي تبثه ما تســمى
43

بمحطات الذاعة والتلفاز العربية أو السلمية  ،أو الخــداع
ـمه
ـى اسـ
الذي يتبجح به كاتب شهير عن السلم  ،ت|نس_ب aإلـ

الوهمي كتب› لماعة وشرائط وثائقية  ،وكل ذلك صنعته السي

ـة
ـيل أدمغـ
أي إي أو الموساد السرائيلي  ،لكي يستعم_ل لغسـ
المسلمين وتضليلهم  .وفقط بواسطة ذلك النور الذي يأتي من

عند ال تعالى  ،يستطيع المؤمنون أن يصنعوا طاقة قلــوبهم
وقوتها التي سوف يحتاجون إليها لمقاومة الهجمات المغرضة

على عقولهم وقلوبهم .
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﴿ ث|م{ ب_ع_̀ثنtاهaم vلƒنtعvلtم_ أ‚ي €ا̀لحyزvب_يvن… أ‚حvص_ى لƒم_ا لtب…ث|وا أ‚م_د’ا

)﴾ (12
g

s

ـالى
ـم ال تعـ
ـرى ]أي أيقظهـ
ـاهم لنـ
شرح بسيط  :ثم أيقظنـ
ليرى  ...يتحدث ال تعالى بصيغة الجمع تعظيمــا iلنفســه ،

المترجم[ أية وجهة نظر لهم ستكون أكثر تفهما iللفترة الزمنية
التي مكثوا فيها وهم على هذه الحالة )أي نائمين في الكهف( .
تفسير  :إذا iهذه الحكاية التي يرويها ال تعالى الن عن الفتية
في الكهف يقصد منها أساسا iلفت النتباه إلى موضوع طبيعة

ـوم
ـترق مفهـ
ـن أن نخـ
ـاد  .ول يمكـ
"الزمن" المتعددة البعـ
شخصية المسيح الدجال إل بعد أن نفهم هذا الموضوع  .فمثلi
عندما يطلق سراح الدجال فإن مدة بقائه في الرض "أ‚رvب_عaون_

ي_وvم’ا ي_وvم› كtس_نtة ¢و_ي_وvم› كtشtهvر” و_ي_وvم› كtجaمaع_ة ¢و_س_ائƒر aأ‚ي{امyه yكtأ‚ي{امyك|م"v

)صحيح مسلم( .
ت|عvلyمنا سورة الكهف أن "الزمن" واسطة روحية فعالة يستطيع
المؤمن أن يستعملها ليزود نفسه بالمقدرة على فهم فتنة الدجال
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ويأجوج ومأجوج  ،وبالمقدرة على بذل رد فعل ناجح عليها .
إن العزلة والنفراد  ،كالتي نعيشها فــي الكهــف أو أثنــاء

ـك
ـا أن يفـ
العتكاف  ،هي وسيلة يستطيع المؤمن من خللهـ
ـى
نفسه بشكل مؤقت عن خيوط "زمن الدنيا"  ،فيدخل بذلك إلـ

"الزمن بل نهاية"  .وهذا الزمن مكون من سبعة عوالم زمنية
حسبما يقول القرآن الكريم ﴿ ال„ذyي خtلtق tس_بvع_ س_م_او_ات ¢طyب_اقiا ﴾

ـي أن
ـا "iتعنـ
ـة "طباقـ
ـك ] (67لفظـ
)الية  3من سورة الملـ
ـى
ـة علـ
السماوات السبع أي العوالم السبع متطابقة أي مركبـ

ـف
بعضها البعض[  .وإن مذاق "الزمن بل نهاية" هو ما يكشـ
للمؤمن بشكل فعال الطبيعة tالسريعة tالزوال للحياة الدنيا التي

ـذه
ـن هـ
ـاني مـ
يستعملها الدجال لغواء البشر  .والمجلد الثـ
الرباعية والذي عنوانه "سورة الكهف والعصر الحديث" يعالج

ـل
ـي فصـ
ـيل فـ
موضوع الزمن في السلم بقدر من التفصـ
عنوانه "القرآن والزمن" .
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﴿ نtحvن aنtق|ص €ع_لtيvك_ نtب_أ‚هaم ب…ا̀لح_ق– إƒن„هaم vف̀yتي_ة £آم_ن|وا ب…ر_ب•ه…مv

و_ز…دvنtاهaم vهaد’ى )﴾ (13
g

s

شرح بسيط  :وسنقص عليك قصتهم على حقيقتهــا  .إنهــم
فتيان آمنوا فعل iبربهم و)بعد ذلك( جعل ال وعيهم للطريــق

الصحيح أكثر عمقا. i

ـم
تفصيل  :و )الن( سنقص عليك قصتهم على حقيقتها  .إنهـ
فتيان آمنوا فعل iبربهم و)وبسبب أنهم برهنوا على إيمانهم في

ـم
هذه القضية التي سنقص عليك نبأها الن( جعـل ال وعيهـ
للطريق الصحيح أكثر عمقا. i
تفسير  :إن في هذه الية والتي تليها رسالة عجيبة مaطtمvئƒنtــة
وباعثة للمل  .عندما ينفصل المؤمن عــن نظــام يــأجوج
ومأجوج العالمي الكافر الفاسد  ،ويقاوم الحرب على السلم

التي تتأجج الن حول العالم  ،ويتحدى الذين يضــطهدونه ،
ـوف
فإن كل جهد يبذله للدفاع عن الحق والمحافظة عليه  ،سـ

ينتج عنه بركة من ال تعالى  ،تزيد في إيمانه وت|قtو•ي مقدرته
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على مقاومة العداء  .وعندما يهاجم aالعالtم الكافر aهذا المؤمن_
ـن
ـه مـ
ظلما iوعدوانا ، iويحاول تهميشه وشيطنته  ،أو يحرمـ
ـابي" أو
ـأنه "إرهـ
حرية الدعوة إلى السلم بأن يتهمه كذبا iبـ

ـوف
ـراض سـ
"خطر كبير على المن"  ،فإن الظلمات والمـ
تزداد باستمرار في نفوسهم وفي سلوكهم الضال . œإن القرآن

الكريم يصف )في سياق تحريم الربا( المصير التعيس الــذي
ـة
ينتظر هؤلء الخبثاء إذ يقول إن سلوكهم سيصبح في النهايـ

ـة
مماثل iلسلوك ﴿ ال„ذyي ي_تtخtب{ط|ه aالش„يvطtان aمyن_ ا̀لم_ـس• ﴾ )اليـ

 275من سورة البقرة . (2
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ـا ر_ب€
ـال|وا ر_ب€نtـ
ـامaوا فtقtـ
﴿ و_ر_ب_ط`نtا ع_لtى ق|ل|وب…ه…م vإ̀ƒذ قtـ
الس{م_او_ات yو_ال‚رvض… لtن ن„دvعaو_ مyن دaونyه yإƒلtه’ا لtقtد vق|̀لنtا إƒذiا

شtطtطiا )﴾ (14
g

s

شرح بسيط  :ومنحنا قلوبهم القوة بحيث أنهم قاموا فــأعلنوا
"إن ربنا هو رب السماوات والرض  ،ولن نتوجه بالــدعاء
إلى إله غير ال تعالى  .لننا إذا فعلنا ذلك نكون قد تفوهنــا

بـ)أكذوبة( كبيرة .

تفصيل  :ومنحنا قلوبهم القوة بحيث أنهم قاموا فأعلنوا )أمــام
العالم الكافر بكل تtح_د ¥وشجاعة( "إن ربنا هو رب الســماوات

ـن
ـن نعلـ
والرض  ،ولن ندعو إلها iغير ال تعالى )ولذلك لـ
ـانون
ـا أو القـ
ـلطة العليـ
خضوعنا لمن يد{عي السيادة أو السـ

العلى إلخ لغير ال تعالى(  .لننا إذا فعلنا ذلك نكــون قــد
تفوهنا بـ)أكذوبة( كبيرة .
تفسير  :عندما يقاوم المؤمن aبال تعالى كفر_ عــالم الــدجال
ويأجوج ومأجوج الحديث  ،فعليه أن يتأكد من أنه يقاوم شرك
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ـوم
هذا العالم على وجه الخصوص  .وهذا الشرك موجود اليـ
في كل مكان ولكنه يصعب على أكثر الناس التعرف عليــه .
ـل
فمثل iل يتعرف على شرك الدولة العلمانية الحديثة إل القليـ
ـها
ـيادة بنفسـ
من الناس عندما تعلن هذه الدولة أنها تمتلك السـ
وأن لها السلطة العليا وأن قانونها ل يعلو عليه شيء  .وقــد
حذر النبي صلى ال عليه وسلم أن شرك الدجال سوف يaداهyم

ـعب
ـا تصـ
ـا كمـ
ـرف عليهـ
الناس بطريقة خفية يصعب التعـ
ملحظة "دبيب النمل على الصفا )الصخرة السوداء( في الليلة

الظلماء" )مستدرك الحاكم( .

وقد أدرك الفتية في سورة الكهف أن أي تقبل للشرك سيؤدي
إلى القضاء على اليمان قضاء تاما . iوقد قاوموا ذلك الشرك

إلى درجة أنهم هجروا منازلهم  .إن سورة الكهف لتقرع على

ـا
ـرك لتحثنـ
ـه الشـ
أبواب قلوبنا في هذا العصر الذي عم{ فيـ
وخاصة الشباب منا على أن نقتدي بهؤلء الفتية الكرام .
ـة
ـة الحديثـ
ـة العلمانيـ
ـولء للدولـ
ليمكن للمسلم أن يعلن الـ
ودستورها ثم يستمر في تصريحه الجوف )في الصلة مثل(i

بقوله "ال أكبر" )أي السيادة العليا ل  ،وسلطته هي الســلطة
50

العليا  ،وقوانينه هي القوانين العليا(  .لقد صنعت الحضــارة
ـن
الغربية الحديثة الكافرة الدولة tالعلمانية tالحديثة tفي أوربا مـ

ـد
ـا  .وقـ
خلل التحالف الصهيوني بين يهود ونصارى أوربـ
أعلنت هذه الدولة سيادتها شركا iبال وادعت لنفسها الســلطة
العليا والقانون العلى  .وتصف الية التالية من سورة الكهف

ـر أيض ـاi
هذا السلوك بأنه أخبث سلوك على الطلق ) .أنظـ
الفصل عن شرك الدولة العلمانية الحديثة في الجزء الثاني من

كتابي "القدس في القرآن" (.
dfdfdf

51

S



﴿ ه_̃ؤلء قtوvمaنtا ات„خtذ|وا مyن دaونyه yآلƒه_ـة iل„ـوvل ي_ـأ•ت|ون_

ن فtم_ن vأ‚ظ`لtم aمyم{ن… ا̀فتtر_ى ع_لtى الل„ــهy
ع_لtيvه…م ب…س̀aلطtان” ب_ي• ”
كtذyب’ا )﴾ (15
g

s

ـؤلء
ـا هـ
شرح بسيط ) :واستمر الفتية في كلمهم( إن قومنـ
يعترفون بآلهة غيره )أي غير ال تعالى(  .لماذا ليــدافعون
عن هذا )العتقاد( بتفسير عقلني مقنع ؟ إن أخبث سلوك هو

الشرك بال باختلق هذه الكاذيب .

تفسير  :وهذا بالضبط مافعله العالم الكافر الحديث باصطناعه
الدولة العلمانية الحديثة مثل iبادعاءاتها الدستورية المaش`ــر…كة
المستكبرة  ،بأن لها سيادة وسلطة عليا وقوانين عليا وحريــة
ـار(
تحليل ماحرم ال تعالى  .لقد حرم ال تعالى الميسر )القمـ

مثل ، iولكن الدولة العلمانية الحديثة ل تحلله فحسب  ،بل إن

الدولة نفسها تمارسه في القرعة )اليانصيب( الحكومية الــتي
تقوم بها  .ليمكن لحد أبدا iأن يرتكب فعلة أكبر خبثــا) iأي

ظلما (iمن هذه الفعلة .
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ـي أن
إن ال تعالى ينادي بنفسه نداء ليقاظنا من النوم  .ينبغـ
ـروراi
ـلمة سـ
يرتجف قلب كل شاب مسلم وقلب كل شابة مسـ

وحبورا iعندما يقرؤون هذه اليات من سورة الكهــف  ،وأن
يلهمهم إيمان فتية الكهف بال وتحديهم ومقاومتهم لكل جهــد
بذله العالم الكافر لكسر إيمانهم  ،فكان جزاؤهم أن بــارك ال

في إيمانهم وزادهم إيمانا iفوق إيمانهم .
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﴿ و_إƒذ yاعvتtز_̀لت|مaوهaم vو_م_ا ي_عvبaدaون_ إƒل• الل„ه_ فtــأ•وaوا إƒلtــى

ا̀لكtهvف yي_نش|ر vلtك|م vر_ب€ك|م م•ن ر{حمته ويaه_ي•ئ• لtك|ــم م•ــنv
أ‚مvر…ك|م م•رvفtقiا )﴾ (16
g

s

شرح بسيط ) :ويتناصح الفتية( " ،إذا ، iبعدما ابتعدتم عنهــم
ـالن
ـالى  ،فـ
ـن ال تعـ
وابتعدتم عن كل ما يعبدونه بدل iعـ
التجئوا إلى الكهف  .ولسوف يغمركم ال برحمته ويدبر لكــم

أموركم في راحة ويسر ".

تفصيل ) :ويتناصح الفتية( " ،إذا) iيا إخوتي في الســلم( ،
بعدما ابتعدتم عنهم )انسحبتم من بينهــم وانفصــلتم عنهــم(

ـم
ـالى )أي تجنبتـ
وابتعدتم عن كل ما يعبدونه بدل iعن ال تعـ
ـى
السلوك المقبول عموما iللمجتمع الكافر(  ،فالن التجئوا إلـ

ذلك الكهف )ومايكافئ الكهف في العصر الحديث هو القريــة
المسلمة النائية في الرياف( ) .فإذا فعلتم ذلك( فسوف يغمركم

ـل
ـول iلكـ
ـم حلـ
ال برحمته ويدبر لكم أموركم )أي يهيئ لكـ
مشكلتكم الصعبة بحيث تعيشون( في راحة ويسر ".
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ـذكره
ـذي يـ
تفسير  :نستنتج من ذلك أن الواحد من اللف الـ
الحديث القدسي في صحيح مسلم والذي سينجو بمفرده فقــط
ـذي
من عاصفة يأجوج ومأجوج من غير أن يفقد إيمانه  ،والـ
سيكون المسلم الوحيد الذي سيدخل الجنة من أصل ألف مسلم

سيدخلون النار  ،هو إذا iذلك المسلم الذي سينفصل عن بوتقة

الصهر الكافرة  .وتقدم الية أيضا iتطمينا iبصوت رنان أن ال
سيدعم ويحمي كل أولئك الذين ينفصلون عن الخرين بهــذا
الشكل حفاظا iعلى إيمانهم  .وتتوقع الية أيضا iأنــه عنــدما
يحاول المؤمنون إجراء هذا النسحاب فإن شباب المســلمين

سيلعبون دورا iرائدا iفي إقامة القرى السلمية .
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﴿ و_تtر_ى الش„مvس_ إƒذtا طtلtع_ت ت„ز_او_ر aع_ن كtهvفyه…ــم vذtاتt
ا̀لي_مyين… و_إƒذtا غtر_ب_ت ت„̀قر…ضaهaم vذtات tالش–م_ال… و_هaــم vفyــي

فtجvو_ة ¢م•̀نه aذtلƒك_ مyن vآي_ات yالل„ه yم_ن ي_هvد yالل„ه aفtهaو_ ا̀لمaهvتtــدy

و_م_ن يaضvلyل• فtلtن تtج…د_ لtه aو_لƒي¦ا م€رvشyد’ا )﴾ (17
g

s

ـدة( أن
ـنوات عديـ
شرح بسيط  :وكان من الممكن )طوال سـ
ترى الشمس تميل عن كهفهم إلى اليمين عند طلوعها وتحيــد
عنهم إلى الشمال أثناء غروبها بينما هم مستلقون في فســحة

ـهد
مفتوحة في وسط الكهف  ،وكانت هذه آية من عند ال تشـ

ـق
ـدوا الطريـ
ـذين وجـ
على أن من يهديهم ال هم وحدهم الـ
الصحيح  ،بينما من يتركهم ال ليضلوا فل يستطيع أحد أبــداi

أن يجد من يحميهم ويدلهم على الطريق الصحيح .
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﴿ و_تtحvس_بaهaم vأ‚يvقtاظiا و_هaم vرaق|ود› و_ن|قtل–بaهaــم vذtات tا̀لي_مyيــن…

ـيد yل tـو…
و_ذtات tالش–م_ال… و_ك̀tلبaهaم ب_اسyط £ذyر_اع_ي vـه yب…ا̀لو_صyـ

اط„لtعvت tع_لtيvه…م vلtو_ل„يvت tم̀yنهaم vفyر_ار’ا و_لtمaلyئ•ت tم̀yنهaم vرaعvب’ــا

)﴾ (18
g

s

شرح بسيط  :و ]لو نظرت إليهم لtـ[ ظن̀نت tأنهم مستيقظون ،
بينما هم نائمون  .وكنا نجعلهم يتقلبون بشكل متكرر  ،مــرة
نحو اليمين ومرة نحو الشمال  .وكان كلبهم )مستلقيا (iعلــى
عتبة الكهف وذراعاه ممدودتان  .ولو وقع نظرك عليهم )من

غير سابق إشعار( لكنت ستستدير هاربا iمذعورا. i

تفسير  :من الواضح أن حركة أجسام الفتيان في تقلبهم مــن
الشمال إلى اليمين ثم من اليمين إلى الشمال كانت ردود أفعال

بسبب النجذاب إلى ضوء الشمس  ،وهذه قاعدة علمية تسمى

التوجه نحو الشمس  .إذا iسورة الكهف تلفت انتباه المــؤمنين

ـايعرف
ـو مـ
ـادي وهـ
إلى دراسة طبيعة وتركيب العالم المـ

بالبحث العلمي  .وفي مواضع أخرى ]من القرآن الكريم[ نجد
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ـورة
ـى الثـ
ـيطر علـ
أدلة على أن الدجال سيكون العقل المسـ
ـورة
ـلحته  .والسـ
العلمية والصناعية والتي سيستخدمها لمصـ
تلفت انتباها iخاصا iإلى الهمية الستراتيجية لتسخير الطاقــة

ـل
ـة مثـ
ـرى للطاقـ
الشمسية وبالتالي المصادر الطبيعية الخـ
الرياح وأمواج البحر في عصر الدجال  .وستوفر هذه الجهود

وسائل للتخلص من قبضة أولئك الذين يجعلون الشعوب فقراء

ـبكات
ـى شـ
ـاد علـ
بواسطة الربا ثم يوقعونهم في فخ العتمـ
ـاجمون
ـا يهـ
ـة  ،بينمـ
الكهرباء والنفط المستورد لجل الطاقـ

ـى
ـة علـ
ـة  ،المبنيـ
عملتهم الوهمية  ،الورقية أو اللكترونيـ
الحتيال  ،لرفع ثمن الطاقة إلى درجة أن هذه الشعوب تصبح

عاجزة عن المقاومة  .وعندئذ يعرضون على هذه الشــعوب
مخرجا iمن هذا المأزق  ،أو بعبارة أفضل  ،مقعدا iعلى قطار

النعيم مقابل ارتمائهم في أحضان الذين يحكمون العالم نيابــة
ـك
ـاوم تلـ
عن دولة إسرائيل اليهودية الوربية  .ونادرا iما تقـ
الشعوب إغراء الخلص من الفقر ومعانقة الحياة الطيبة مقابل

القبول بحكم إسرائيل للعالم والخضوع له  .ولقد كتبنــا هــذا

ـلمين أن
ـن المسـ
التفسير على أمل أن يلهم الجيال القادمة مـ

58

يقاوموا كل هجمات الدجال وأن يضحوا بكل غال ورخيــص
للمحافظة على إيمانهم .
حينما يستيقظ المسلمون  ،وي_عaون ضرورة انتزاع أنفسهم من
ـاظ
ـرورة الحفـ
البراثن الكافرة للعالم العلماني الحديث  ،وضـ
على إيمانهم عن طريق إقامة قرى إسلمية نائية عن المدن ،

فإنهم يجب أن يتذكروا أن يبذلوا كل جهد ممكــن للحصــول
على الستقلل الطاقي بتسخير الطاقة الشمسية مثل . iوعليهم

أيضا iأن يؤم•نوا لنفسهم مصادر ماء مستقلة .
ـة
ـة خاصـ
ومن المهم لنا أن نلحظ جيدا iأن الفتية أوvلtوvا عنايـ
لمسألة المن  .وكان أسلوبهم في أخذ الحذر هو أن يصطحبوا

كلبا . iإذا iسورة الكهف تنبه إلى أهمية المن وترفع بذلك من
شأن كلب الحراسة .
وهناك معنى آخر لتقلب أجسادهم يوميا iنحو اليميــن ونحــو
الشمال تماشيا iمع نور الشمس  ،وهو أن تلك الجساد كــانت

راسخة في البعاد المكانية والزمنية من هذا العالم البيولوجي
الطبيعي الذي نعيش فيه .
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﴿ و_كtذtلƒك_ ب_ع_̀ثنtاهaم vلƒي_تtس_اءل|وا ب_يvنtهaم vقtال‚ قtائƒل§ م•̀نهaم vكtــمv
لtب…̀ثت|م vقtال|وا لtب…̀ثنtا ي_وvم’ا أ‚و vب_عvض_ ي_وvم” قtال|وا ر_ب€ك|م vأ‚عvلtم aب…م_ا

لtب…̀ثت|م vفtابvع_ث|وا أ‚ح_د_ك|م ب…و_ر…قyك|م vه_ذyه yإƒلtى ا̀لم_دyينtة yف̀tلي_نظ|ــرv

أ‚ي€ه_ا أ‚زvكtى طtع_ام’ا ف̀tلي_أ•تyك|م ب…ر…زvق ¢م•̀نــه aو_̀لي_تtلtط„ــف` و_ل
يaش`عyر_ن{ ب…ك|م vأ‚ح_د’ا )﴾ (19
g

s

شرح بسيط  :وأيقظناهم لكي يتمكنوا من إلقاء السئلة علــى
ـا
بعضهم البعض  .سأل أحدهم "ما طول الفترة التي بقيتم فيهـ
على هذه الحالة ؟" فأجاب )البعض( "لقد بقينا هكذا لمدة يوم

واحد أو جزءا iمن يوم  ".فقال )آخرون( "ربكم أعلم كم بقيتم

هكذا  .ليذهب إذا iواحد منكم إلى المدينة ومعه هذه النقــود ،

وليبحث عن أنظف طعام وليأتكم ببعض هذا الطعام  .ولكــن
ليكن نبيها وحذرا iول يaط`لyع أحدا iعليكم ".
تفصيل  :وهكذا )وبعد مرور الزمن( أيقظناهم )من النــوم(
ـا
لكي يتمكنوا من إلقاء السئلة على بعضهم البعض )بشأن مـ
حدث لهم(  .سأل أحدهم "ما طول الفترة التي بقيتم فيها على
60

هذه الحالة ؟" فأجاب )البعض( "لقد بقينا هكذا لمدة يوم واحد
أو جزءا iمن يوم  ".فقال )آخرون  ،وهؤلء ربما وهبهــم ال

البصيرة أو الفراسة( "ربكم أعلم كم بقيتم هكذا  .ليــذهب إذاi
واحد منكم إلى المدينة ومعه هذه النقود  ،وليبحث عن أنظف

طعام هناك )لن العالم الكافر قد أفسد الطعام إلى درجــة أن

الناس أصبحوا يأكلون مايعادل القمامة( وليأتكم ببعض هــذا
الطعام  .ولكن ليكن نبيها iوحذرا iول يaط`لyع أحدا iعليكم بشكل

ـة بل
ـكم اليمانيـ
ـاس خصائصـ
من الشكال )بأن يكشف للنـ

ضرورة( ".

ـبط
ـرآن بالضـ
تفسير  :تقع لفظة "و_̀ل _يتtلtط„ف`" في منتصف القـ
وكأن ال تعالى يعلمنا ضرورة النتباه والحذر  .وهذا بالتأكيد

تحذير خطير يقصد منه إيقاظ المسلمين في العصر الحــديث
من سباتهم العميق .
ثانيا ، iإن هناك إشارة إلى كون الزمان متعدد البعــاد فــي
تقدير بعض الفتية لفترة نومهم في الكهف على أنهــا كــانت
"ي_وvم’ا أ‚و vب_عvض_ ي_وvم”" فقط  ،بينما شك فتية آخرون فــي هــذا

التقدير .
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وستقول لنا السورة فيما بعد أنهم ناموا في الكهف ثلثمئة سنة
)شمسية(  .ولكنهم عندما ̃أوقظوا من النوم  ،لم يكن بهــم أي
أثر بيولوجي من الشيخوخة التي يتوقع أن تحل بهم أثناء هذه

الفترة الطويلة من الزمن  .وهذا يعني أن أجسادهم حaفyظtت` في
بaعvد_يvن زمني{يvن مختلفين في نفس الوقت  .إذا iتوجه هذه السورة

أذهاننا إلى دراسة مصطلح "الزمن"  ،وقد خصصــنا فصــل
"القرآن والزمن" من المجلد الثاني من رباعية الكتب هذه لهذا

الموضوع  ،وعنوان المجلد "سورة الكهف والعصر الحديث" .
ل يشير القرآن الكريم ول الحديث الشريف إلى نوع النقــود
التي استعملوها لشراء الطعام  .وقد أجمعت آراء المفســرين

على أنها قطع عملة مصنوعة من معدن كالذهب والفضة .

ـتعمال
ـار اسـ
وتشهد البشرية في عصرنا هذا لول مرة انتشـ

العملت الورقية الوهمية التي اخترعهــا الــدجال  ،وإنهــا
عملت مبنية على الحتيال وهي حرام قطعا. i
وبما أن الحديث الشريف يربط السورة بالدجال  ،فمن الممكن
أن لفظة "و_ر…قyك|م "vتشير إلى العملة الورقية وأن السورة تحذرنا
من أن زمانا iسوف يأتي على الناس يaداهyم aفيه الدجال البشرية
62

بالعملة الورقية الوهمية  ،وال أعلم .
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﴿ إƒن„هaم vإƒن ي_ظ`ه_رaوا ع_لtيvك|م vي_رvجaمaوك|م vأ‚و vيaعyيدaوك|م vفyــي

مyل„تyه…م vو_لtن ت|̀فلyحaوا إƒذiا أ‚ب_د’ا )﴾ (20
g

s

شرح بسيط  :انتبهوا إلى أنهم إذا اطلعــوا عليكــم فســوف
يرجموكم بالحجارة أو يجبروكم على الرجوع إلــى طريقــة

حياتهم وعندئذ لن تنجحوا أبدا. i

تفصيل  :انتبهوا إلى أنهم إذا اطلعوا عليكم )أي إذا اكتشــفوا
خصائصكم اليمانية( فسوف يرجموكم بالحجارة )أي ســوف

يلجؤون إلى اتباع طريقة اضطهاد متعمدة معكم تتكون مــن
ـن  ،أو
ـب واللعـ
عناصر الشيطنة والتخويف  ،أو الشتم والسـ

ـى
ـبير علـ
ـر كـ
الرهاب بأن يعلنوا أنكم "إرهابيون" أو "خطـ
ـوع
المن" إلخ( أو )سيحاولون أيضا iأن( يجبروكم على الرجـ

ـعون
ـافر )فتخضـ
ـع الكـ
إلى السلوك المقبول عموما iللمجتمـ
لسلطتهم كالعبيد وتتبعون السلوك المتبع من قبل عامة جماهير

المجتمع الكافر( وعندئذ لن تنجحوا أبدا. i

ـع
ـا تضـ
ـي أنهـ
تفسير  :إن طبيعة الحرب على السلم هـ
64

المسلم أمام خيارين ل ثالث لهما  .إمــا أن يخضــع للــذين
يحكمون العالم )وهذا يعني أن يغير إسلمه لكي يناسب العالم

ـب
الكافر الحديث(  ،أو أن يناضل لكي يحفظ إيمانه من العطـ
والفســاد  ،وحينئذ يتوقــع أن يصــبح منبــوذا iومشــيطناi
ومضطهدا . iوسورة الكهف تؤكد له أن ال تعالى سوف يaعyين|ه

ويaنtز•ل عليه بركاته إذا كان رد فعله مماثل iللفتية فــي هــذه

القصة .
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﴿ و_كtذtلƒك_ أ‚عvثtرvنtا ع_لtيvه…م vلƒي_عvلtمaوا أ‚ن{ و_عvد_ الل„ه yح_ق¨ و_أ‚ن{
الس{اع_ة tل ر_يvب_ فyيه_ا إ̀ƒذ ي_تtنtاز_عaون_ ب_يvنtهaم vأ‚مvر_هaم vفtقtال|وا

ابvن|وا ع_لtيvه…م ب̀aني_انiا ر{ب€هaم vأ‚عvلtم aب…ه…م vقtال‚ ال„ذyين_ غtلtبaوا ع_لtى

أ‚مvر…هyم vلtنtت„خyذtن{ ع_لtيvه…م م{سvج…د’ا )﴾ (21
g

s

شرح بسيط  :ولقد جلبنا النظار إلى قصتهم بهذا الشكل ليعلم
الناس أن وعد ال حق  ،وأنه لشك في الساعة  .فتجادلوا في

أمرهم فقال بعضهم "ابنوا فوقهم بناء’  ،ال أعلم بمــا حــدث
لهم  ".ولكن أصحاب الرأي الغالب أعلنوا "سوف نشيد مسجداi

)أي مكان عبادة( في ذكراهم ".

تفصيل  :ولقد جلبنا النظار إلى قصتهم بهذا الشــكل ليعلــم
الناس )كلما تجادلوا فيما حدث لفتية الكهف( أن وعد ال حق

)أنه سوف يدعم الذين تستهدفهم الحرب على السلم(  ،وأنه
لشك في )مجيء( الساعة  .فتجادلوا في أمرهم فقال بعضهم

"ابنوا فوقهم بناء’  ،ال أعلم بما حدث لهم  ".ولكن أصــحاب
الرأي الغالب أعلنوا "سوف نشيد مسجدا) iأي مكان عبادة( في
66

ذكراهم ".
ـذكيراi
تفسير  :إن عمل اقتراح بإنشاء مسجد تكريما iللفتية وتـ
بمعجزتهم يدل على أن الحكم الكافر الذي كان يشن حربا iعلى
السلم قد اختفى وحل محله الن عالtم يعبد ال تعالى  .وهنا

ـر
ـذا العصـ
تقدم سورة الكهف أكبر أمل لكل المسلمين في هـ
والذين يعانون من تلك الحرب المستمرة على السلم بالضبط

ـة .
ـارات مؤلمـ
ـالى لختبـ
 ،والذين يتعرض إيمانهم بال تعـ

تعطي السورة المسلمين المل بأن هذا الليل المظلم الطويــل
الحافل بالكاذيب الشنيعة والخداع والضطهاد الوحشي والقتل

ـق
ـه الحـ
لن يدوم إلى البد  .وسيأتي بالتأكيد فجر ينتصر فيـ
ـورة
على الباطل مرة أخرى  .إن المسلمين الذين يدرسون سـ

الكهف لن ييأسوا ولن يتخلوا عن إيمانهم لجل إيجاد تسوية .
إننا نتوقع واثقين بال أن أولد المدارس اليوم سيعيشون ليروا

السلم منتصرا iعلى أنداده وأعدائه إن شاء ال .
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ـون_ خtمvس_ ـة£
﴿ س_ي_ق|ول|ون_ ثtلثtة £ر{اب…عaهaم vك̀tلبaه aـم vو_ي_ق|ول|ـ

س_ادyسaهaم vك̀tلبaهaم vر_جvم’ا ب…ا̀لغtيvب… و_ي_ق|ول|ون_ س_بvع_ة £و_ثtــامyن|هaمv
ك̀tلبaهaم vق|ل ر{ب•ي أ‚عvلtم aب…عyد{تyه…م م{ا ي_عvلtمaهaــم vإƒل• قtلyيــل§ فtل
ت|م_ار… فyيه…م vإƒل• مyر_اء ظtاهyر’ا و_ل تtسvت̀tفت yفyيه…م م•̀نهaم vأ‚ح_د’ا

)﴾ (22
g

s

شرح بسيط ) :وفي المستقبل( قد يقول البعض ")لقد كــانوا(
ـة
ـرون "خمسـ
ـول آخـ
ثلثة وكلبهم هو الرابع  "،بينما قد يقـ
وكلبهم هو السادس  "،تخمينا iلفائدة منه بشأن قضية لعلــم

لهم بها ) .ويستمر هذا التخمين إلى أن يقول بعضــهم "لقــد
كانوا( سبعة وكلبهم هو الثامن ".
قل للناس :ربي أعلم كم كان عددهم  .ليعلم عددهم )الحقيقي(
إل قليل من الناس  .ولذلك فل تجادلوا بشــأنهم فــي هــذا

ـحة  ،ول
ـج الواضـ
ـتعمال الحجـ
الموضوع أو غيره إل باسـ
ـم
ـحوا لكـ
ـين( أن يوضـ
تطلبوا من أحد من أولئك )القصاصـ

أمرهم .
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ـتقبل
ـي المسـ
ـاس فـ
تفسير  :إن في الية تحذيرا iمن أن النـ
ـة
ـتراتيجية للواقعـ
ستحاول صرف النظار عن الهمية السـ
ـي
ـة فـ
ـدد الفتيـ
نفسها وتحويل النظار إلى شؤون جانبية كعـ
الكهف  .وهذه إشارة واضحة إلى أن الحرب على الســلم
ـذا
ـتعمل هـ
ـوف تسـ
ـالم سـ
التي تضطرم الن في أنحاء العـ
السلوب بالضبط وهو تركيز النتباه على قضايا فرعية تتعلق
بخلفات بين الفyر_ق  ،مثل مسألة الحتفال بميلد النبي صلى

ـة
ـن الدكتاتوريـ
ـار عـ
ال عليه وسلم  ،بحيث تصرف النظـ
ـض
ـاد تنقـ
السياسية والقتصادية التي تزحف في الخفاء وتكـ

على البشرية  ،وهذا مايحدث فعل iأثناء كتابة هذا الكتاب .

ـذه
ـل هـ
ـالتلهي بمثـ
ـهم بـ
وعلى المسلمين أل يسمحوا لنفسـ
ـم
ـى تفهـ
الخلفات التافهة  ،بل يجب أن يركزوا انتباههم علـ

ماهية أحداث العالم التي تتوالى حسب نظام معين وتنذر بالشر
القادم  .ثم ينبغي عليهم أن يجدوا ردود الفعال المناسبة التي

يجب اتخاذها بدراسة هدي ال تعالى فــي القــرآن الكريــم

ـلى ال
ـد صـ
ودراسة تطبيق ذلك الهدي في سيرة النبي محمـ
عليه وسلم .
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وتكشف لنا الية أيضا iأن الذين طرحوا السؤال عن أصحاب
ـم
ـدهم علـ
الكهف على النبي صلى ال عليه وسلم لم يكن عنـ
بدقائق الموضوع  ،وأن ال تعالى الذي يجيب على ســؤالهم

هو العالم بذلك  .ولذلك يتوجب على أحبار اليهــود ]الــذين
طرحوا السؤال[ أن يقبلوا أن هذا القرآن هو كلم إله إبراهيم

عليه السلم الذي لم يaح_ر{ف .
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﴿ و_ل تtق|ولtن{ لƒشtيvء ¢إƒن–ي فtاعyل§ ذtلƒك_ غtد’ا )﴾ (23
g

s

شرح بسيط  :ولتقل عن شيء "سأفعل ذلك غدا... "i
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﴿ إƒل• أ‚ن ي_شtاء ال„له aو_ا̀ذك|ر ر{ب{ك_ إƒذtا نtسyيت tو_ق|ل• ع_س_ى

أ‚ن ي_هvدyي_ن… ر_ب•ي ƒل‚̀قر_ب_ مyن vه_ذtا ر_شtد’ا )﴾ (24
g

s

شرح بسيط  :من غير أن تضيف "إن شــاء ال"  .وتــذكر
ربك كلما داهمك النسيان وقل "آمل وأدعو ربي أن يهــديني
لكي أبقى أقرب مما أنا عليه إلى الطريق الصحيح )حيث كان

النسيان نوعا iمن البتعاد عنه( .
تفسير  :لقد سجلت سيرة النبي صلى ال عليه وسلم حادثــة
تقديم قريش ثلثة أسئلة إليه  ،طرحها أحبار اليهود في المدينة
وهي أسئلة ليمكن أن يجيب عليها إل نبي حقيقي  .وطلبــوا
71

منه أن يجيب على السئلة ليثبت حقيقة دعواه بــأنه نــبي .
وروي أنه أجاب قائل iإنه سيعطيهم الجوبة في اليوم التــالي

ونسي أن يضيف "إن شاء ال  ".ولذلك ت|ر…ك_ ينتظــر لفــترة
ـه
ـل عليـ
ـك جبريـ
محرجة دامت أسبوعين قبل أن يأتيه الم_لtـ

السلم بالجوبة .

ـم تقـع
ـذه لـ
ومن المحتمل جدا iأن حادثـة "إن شـاء ال" هـ
بالصدفة  ،وإنما خطط لحدوثها ال تعالى ليحذر الناس من أن

عصر الدجال ويأجوج ومأجوج سيؤول فيه الناس في النهاية

إلى حذف العبارة المقدسة "إن شاء ال" من محادثاتهم حــذفاi
كامل . iوهذه العبارة تثبت اعتراف القائل بمشيئة ال تعــالى
وتعلقه بها واعتماده عليها  .وسيكون عالtما iيستنكر فيه الرأي

العام السائد استعمال هذه العبارة في المحادثــات اليوميــة .

وعلى المؤمنين أن يكون عندهم القدرة على التعرف على ذلك

العصر ومقاومة حربه على العبارات المقدسة  ،لنهم إذا لــم

ـار
ـول النـ
يفعلوا ذلك فربما سيكون الثمن الذي سيدفعونه دخـ
ـياء
]لن القرآن الكريم كتاب جاد وليس هزل iوليأمر إل بأشـ

ليستهان بها[ .
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﴿ و_لtب…ث|وا فyي كtهvف… yهم vثtلث tمyائ‚ة ¢سyنyين_ و_ازvد_ادaوا تyسvــع’ا

)﴾ (25
g

s

شرح بسيط  :لقد مكثوا في كهفهم ثلثمئة ســنة وأضــاف
بعضهم تسعة سنين )إلى الثلثمئة( .
تفصيل ) :يقول بعض الناس( لقد مكثوا في كهفهم ثلثمئة سنة
 ،وأضاف بعضهم تسعة سنين )إلى الثلثمئة  ،لن مئة ســنة
شمسية تعادل مئة وثلثة سنين قمرية( .
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﴿ ق|ل… الل„ه aأ‚عvلtم aب…م_ا لtب…ث|وا لtه aغtيvب aالس{م_او_ات yو_ال‚رvض…

أ‚بvصyر vب…ه yو_أ‚سvمyع vم_ا لtهaم م•ن دaونyه yمyن و_لƒي ¥و_ل يaش`ر…كa
فyي ح̀aكمyه yأ‚ح_د’ا )﴾ (26
g

s

ـائق
ـده الحقـ
شرح بسيط  :قل  :ال أعلم بمدة بقائهم  .وعنـ
ـا
ـه ! ومـ
المخفية بشأن السماوات والرض  .ماأوضح رؤيتـ
أدق سمعه ! ليس لهم من راع” غيره  ،لنه ل يعطي حصــة

من سلطته لحد .

تفصيل  :قل )أي يجب أن تحسم القضية بأن تقول لهم(  :ال
أعلم بمدة بقائهم )في الكهف( )لن الزمن متعدد البعاد  ،وإن

ـن
ـنة مـ
ـف سـ
يوما iعند ال يمكن أن يكون طوله معادل iللـ

حسابنا أو حتى خمسين ألف سنة(  .وعنده )علــم( الحقــائق
المخفية بشأن السماوات والرض  .ماأوضح رؤيته وما أدق

سمعه )لكل شيء(! ليس لهم من راع” غيره  ،لنه ل يعطــي

حصة من سلطته لحد .

ـن
ـة مـ
ـي حصـ
تفسير  :يعلن ال سبحانه وتعالى أنه ليعطـ
75

ـيادته
ـى سـ
ـتمل علـ
"سلطته" لحد  .وواضح أن "سلطته" تشـ
وسلطته العليا وقانونه الذي ليaعلى عليــه  .ولكــن الدولــة
ـا
العلمانية الحديثة ادعت ادعاء يشكل شركا iصارخا iوهو أنهـ

ـة
ـرك الدولـ
ـول شـ
ـح أن قبـ
تملك كل هذه الشياء  .وواضـ
العلمانية الحديثة هو عمليا iقبول الدجال  .إن أكثر المســلمين
ـة
ـة العلمانيـ
بما فيهم الكثير من علماء السلم قد قبلوا بالدولـ

ـرون
الحديثة من غير أن ي_عaوا شyرvكtها أو يتعرفوا عليه  .وآخـ
يتعرفون على الشرك ولكنهم يقررون أن يلزموا الصمت عن

الموضوع .

لقد شرحنا موضوع الشرك السياسي للدولة العلمانية الحديثــة
في الجزء الثاني من كتابنا "القدس في القرآن"  .وندعو ال أن

ـن
ـهم مـ
ت|رشyد هذه الكتب المسلمين وتعينهم في تخليص أنفسـ

ذلك الشرك  ،آمين .
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﴿ و_ا̀ت̃ل م_ا ̃أوحyي_ إƒلtيvك_ مyن كyتtاب… ر_ب•ك_ ل مaب_د•ل‚ لƒكtلyم_اتyهy

و_لtن تtج…د_ مyن دaونyه yم̀aلتtح_د’ا )﴾ (27
g

s

شرح بسيط  :اقرأ ما أنزل إليك من كتاب ربك  .لن يستطيع
أحد أن يغير كلماته  ،ولن تجد ملجأ ًغيره .
تفصيل  :اقرأ )وعل–م vغيرك( ما أنزل إليك من كتاب ربــك
)أي القرآن(  .لن يستطيع أحد أن يغير كلماته )في هذا القرآن
كما فعلوا بالكتب السابقة(  ،ولن تجد ملجأ ًغيره )عندما يحاكم

الناس حسب ما أنزل في هذا القرآن( .

ـى
ـا علـ
تفسير  :من الواضح أن ال تعالى يدل المؤمنين هنـ
ـي
ـدجال  ،وهـ
الوسيلة الساسية لوقاية أنفسهم من هجمات الـ
ـذه
قراءة القرآن بشكل عام وسورة الكهف بشكل خاص  .وهـ
التلوة بدورها تدعو القارئ إلى بذل أقصى الجهود في التفكر

في رسالة القرآن ودراستها وهو مطمئن أنه لن يتمكن أحد من
تحريفه  .وكذلك تدعو من يشك في القرآن إلى التفكــر فــي
ظاهرة نزوله قبل أكثر من أربعة عشر قرنا iوبقائه حتى هذا
77

اليوم في نصه الصلي لم يتعرض لي تغيير  ،بينما قد ̃أ̀فسyد
وحaر•ف )أو يخضع الن للتحريف والفساد( كل شيء غيــره

في عالم يأجوج ومأجوج هذا .

وكلما قرأ المؤمن شيئا iمن القرآن الكريم ينبغي عليه أن يدعو

ال الرحمن الرحيم ليس فقط أن يتقبل تلوته  ،بل أن ينعــم
عليه بالعلم والحكمة والهداية والنور والشفاء التي أودعها ال

ـرآن
تعالى في القرآن الكريم  .وليسأل ال تعالى أن يكون القـ
الكريم دليل iوصديقا iوحافظا iله في حيــاته  ،وفــي لحظــة
مماته  ،وفي قبره وفي يوم الدين  .وسيعين ذلك المؤمن على

بناء حاجز بينه وبين الدجال يحميه من شره .
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﴿ و_اصvب…ر vن̀tفس_ك_ م_ع_ ال„ذyين_ ي_ــدvعaون_ ر_ب{هaــم ب…ا̀لغtــد_اةy

و_ا̀لع_شyي• يaر…يدaون_ _وجvه_ه aو_ل تtعvد aع_يvنtاك_ ع_̀نهaــم vت|ر…يــدa
ـا
ز…ينtة tا̀لح_ي_اة yالد̀€ني_ا و_ل ت|طyع vم_ن vأ‚غ`ف̀tلنtا ق̀tلب_ه aع_ن ذ̀yكر…نtـ

و_ات„ب_ع_ ه_و_اه aو_كtان_ أ‚مvرaه aف|رaطiا )﴾ (28
g

s

شرح بسيط  :وليكن قلبك راضيا iبصحبة الذين يدعون ربهم
ـك أن
ـمح vلعيvنيvـ
صباح مساء يريدون بذلك وجه ال  .ول تtسـ
ت|جاوزاهم في طلب البذخ و كل ماهو براق أو جميل في هذه

الدنيا  .ول تطع من جعلنا نفسه غافلة تماما iعن ذكــر ال ،

لنه كان دائما iيتبع ماتهواه نفسه وابتعد عن كل خير وحق .

ـياi
ـك راضـ
تفصيل  :و )إلى أن يأتي يوم الحساب( ليكن قلبـ
)باشتغالك( بصحبة )أولئك المؤمنين المخلصين( الذين يدعون

ربهم صباح مساء )دعاء صادرا iمن أعماق قلوبهم وأنفسهم(

يريدون بذلك وجه ال )إذا iعبادتهم ليست مجرد طقوس تنفــذ
بشكل آلي(  .ول تسمح لعينيك أن تجاوزاهم في طلب البذخ و

كل ماهو براق وجميل في هذه الدنيا )أي ل تدع العالم الكافر
79

ـاد ال
يغريك بأشيائه الجذابة أو يدفعك إلى البتعاد عــن عبـ
تعالى المخلصين مقابل رشوة زهيدة(  .ول تطع من جعلنــا

أنفسهم غافلة تماما iعن ذكر ال )ل تقتــد yبهــم أو تجعلهــم
رؤساءك وزعماءك  ،فهم أصبحوا غافلين( لنهم كانوا دائماi

يتبعون )فقط( ماتهواه أنفسهم )أي خططهم الخاصة لشــباع
شهواتهم إلى السلطة والسمعة والمال إلخ( وهم مبتعدين عــن
كل خير وحق )بينما هم يشنون الحــروب علــى عبــاد ال

المخلصين( .
تفسير  :في هذه الية الجميلة الساحرة تعطينا سورة الكهــف
نصائح إضافية وتحذيرات بشأن ردود الفعال الصحيحة التي
ينبغي أن يتخذها المؤمنون تجاه المخاطر التي سيتعرضــون
لها في العالم الكافر في عصر فتنة الدجال وظلم وفساد نظام

يأجوج ومأجوج العالمي  .وخلصة هذه التوجيهات هي أنــه
ـذين
ـخاص الـ
ـذر الشـ
ـار بحـ
سيتحتم على المؤمن أن يختـ

سيصاحبهم و يرتبط بهم  ،أي الجماعة التي سينتمي إليها .
على المؤمن أن يلتزم بمصاحبة عباد ال تعالى المخلصــين

ويحافظ على ارتباطه بهم  ،وهم أولئك الذين يضــيئون مــا
80

حولهم بتقوى مستمرة وتواضع وشخصية ربانية وسلوك ثابت
وعزم على الخلص ل تعالى ورسوله صلى ال عليه وسلم

بينما تتأجج الحرب على السلم  .وعلى المؤمن أن يتجنــب
ـهوة
صحبة الذين يمارسون الكفر والثم والشره والطمع والشـ
والفتخار والتعالي والستكبار والنتقام والنكاية والتحدي في

ـؤلء
سلوكهم ويساندون أولئك الذين يحاربون السلم  .إن هـ

يتبعون خطتهم الدنيوية الخاصة وستحبط أعمالهم  .ويحــذر
ـات
ـون الطبقـ
ـذين يحتلـ
المؤلف من أن هؤلء هم بالضبط الـ

الحاكمة في بلد المسلمين ويتحكمون بجماعــات المســلمين
ـالى
ـاد ال تعـ
حول العالم  ،بينما يaه_ {مش| ويaشtيvطن ويaس_ك„ت عبـ

المخلyصون .
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ـاء
ـن شtـ
﴿ و_ق|ل… ا̀لح_ق مyن ر{ب•ك|م vفtم_ن شtاء ف̀tليaؤ•مyن و_م_ـ

ـر_ادyق|ه_ا
ـم vسaـ
ف̀tلي_̀كف|ر vإƒن„ا أ‚عvتtدvنtا لƒلظ„الƒمyين_ نtار’ا أ‚ح_اط tب…ه…ـ
و_إƒن ي_سvتtغyيث|وا يaغtاث|وا ب…م_اء كtا̀لمaهvل… ي_ش`و…ي ا̀لوaجaوه_ ب…ئ•س_

الش„ر_اب aو_س_اءت` مaرvتtفtقiا )﴾ (29
g

s

شرح بسيط  :أعلyن vعليهم أن الحقيقة قد جاءت من ربكم وأن
ـوها .
ـا أو أن يرفضـ
الناس أحرار أن يختاروا إما أن يقبلوهـ

وبالتأكيد فإن ال قد أعد للذين ارتكبوا إثما iضد أنفسهم نــاراi
سوف تحيط بهم طياتها الملتهبة من كل جانب  .وإذا تضرعوا

في طلب الماء فسوف يعطون ماء مثل الرصاص المنصــهر
)في حرارته( وسيشوي وجوههم ) ،وهذا سيكون( شرابا iقبيحاi

ومكانا iخبيثا iللراحة .

تفصيل  :أعلyن vعليهم )على العالم الكافر( أن الحقيقة )التي لم
ـاس
ـرآن( وأن النـ
ـذا القـ
ت|ح_ر{ف`( قد جاءت من ربكم )في هـ

ـوها )لن
ـا أو أن يرفضـ
ـا أن يقبلوهـ
أحرار أن يختاروا إمـ
السلم يصر على حرية الختيار في قضية الخيار بين الحق
82

والباطل(  .وبالتأكيد فإن ال قد أعد للذين ارتكبوا إثما iضــد
ـد ال أي
ـن عنـ
ـة مـ
أنفسهم )بأن اختاروا أن يرفضوا الحقيقـ
القرآن الكريم  ،وبمحاربتهم للسلم وعلماء السلم الراشدين

وعباد ال تعالى المخلصين( نارا iسوف تحيط بهــم طياتهــا
الملتهبة من كل جانب  .وإذا تضرعوا في طلب الماء فسوف

يعطون ماء مثل الرصاص المنصهر )في حرارته( وسيشوي
وجوههم ) ،وهذا سيكون( شرابا iقبيحا iومكانا iخبيثا iللراحة .

تفسير  :إن السلم يصر على المحافظة على حرية الختيار
في قضية الخيار بين الحق والباطل  .ولكن عنــدما يختــار

الناس أن يرفضوا الحقيقة فإن عليهم أن يكونــوا مســتعدين
لمواجهة العواقب الوخيمة لخيارهم .
وهذا مثال مذهل على التــأثير النفســاني القــوي للصــور
ـورة
ـذه صـ
ـد ال  .هـ
ـن عنـ
المستعملة في الكتب المنزلة مـ
مرسومة للنار  ،والماء المغلي يعطى للثمين العطشانين الذين

ـذه
ـوههم  ،هـ
يتضرعون طلبا iللماء  ،وذلك الماء يشوي وجـ

ـذين
ـداء الـ
صورة من شأنها أن تدخل الرعب في قلوب العـ
يحاربون السلم في العصر الحديث .
83

ولكنهم إذا استمروا في شن حربهم على السلم وعلى علماء
السلم الراشدين وعلى عباد ال تعالى المخلصين  ،فليتلقــوا

هذا النذار بعقاب ال الرهيب .
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ـيعa
ـا ل ن|ضyـ
﴿ إƒن{ ال„ذyين_ آم_ن|وا و_ع_مyل|وا الص{الƒح_ات yإƒن„ـ

أ‚جvر_ م_ن vأ‚حvس_ن_ ع_م_ل﴾ (30) i
g

s

شرح بسيط  :تأكد أن الذين يؤمنون إيمانا iحقيقيا iويســلكون
سلوكا iصالحا iفلن يحبس ال المكافأة عن الذين يصبرون على

العمل الصالح .

تفسير  :إن الذين يتمسكون بإيمانهم بال تعالى برغم الثمــن
ـذين
ـك  ،والـ
ـبب ذلـ
الغالي الذي قد يضطرون إلى دفعه بسـ
يسلكون سلوكا iصالحا iويصبرون على العمل الصالح رغم أن

ـم
قوى الشر تهاجمهم من كل جانب  ،إن ال تعالى يضمن لهـ

في هذه الية حمايتtه ونعمتtه وبركاتyه .
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﴿ ̃أوvلtئƒك_ لtهaم vج_ن„ات| ع_دvن” تtجvر…ي مyن تtحvتyه…ـم aال‚̀نه_ـارa
يaح_ل„وvن_ فyيه_ا مyن vأ‚س_او…ر_ مyن ذtه_ب” و_ي_̀لب_سaون_ ثyي_اب’ا خ|ضvر’ا

م•ن سaندaس” و_إƒسvتtب_ vرق ¢م€ت„كyئƒين_ فyيه_ا ع_لtى ال‚ر_ائƒك yنyعvــم_

الث„و_اب aو_ح_سaنtت` مaرvتtفtقiا )﴾ (31
g

s

ـتي
شرح بسيط  :ستكون )مكافأة( لهم حدائق النعيم الخالد الـ
تجري خللها جداول المياه  ،وسيتزينون فيها بأســاور مــن

ـش  ،ويتكئون
ذهب ويلبسون ثيابا iخضرا iمن الحرير المزركـ
ـان
ـل مكـ
فيها على الرائك  .ما أحسن هذه المكافأة وما أجمـ

الراحة هذا !

تفسير  :هذا مثال رائع للتصوير القرآني وله تأثير نفســاني
هائل على النفس  .إن صور القرآن لتستعمل فقط لدخــال

الرعب في قلوب الثمين ولكنها تشكل مادة إيجابيــة هامــة
لصنع الحماس لجل اتباع طريقة حياة متدينة  .حدائق وأنهار

وأساور من ذهب وملبس من حرير أخضر مزركش وأرائك
للتكاء  ،كل ذلك إيجابي ويدعو إلى الرتخاء والمتعة البريئة
86

التي يمكن أن يتمتع بها أصفياء القلوب .
ـائل
ـاني هـ
وبالمقابل فإن صور التلفاز الحديث لها تأثير نفسـ

ـال ،
ـول والخيـ
ومماثل ولكنه تأثير سلبي على النفوس والعقـ
ـم
وخاصة عند الطفال  ،وهي تحل محل صور القرآن الكريـ
ـول
ـوب والعقـ
وتستبدلها بالثم والرذيلة  ،وكل ذلك يفسد القلـ

بشكل خفي .
ـن
ـاز مـ
ـراج التلفـ
ويجب على الباء أن يفكروا جديا iفي إخـ
المنزل حماية iلعقول الطفال من الفساد بواســطة الصــور

المنحطة .
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﴿ و_اضvر…ب vلtهaم م{ثtل iر{جaلtيvن… ج_ع_̀لنtا ƒل‚ح_دyهyم_ا ج_ن„تtيvن… مyنv

أ‚عvنtاب” و_ح_ف̀tفنtاهaم_ا ب…نtخ`ل” و_ج_ع_̀لنtا ب_يvنtهaم_ا ز_رvع’ا )﴾ (32
s
g
شرح بسيط  :اقصص على الناس هذه الحكاية الرمزية عن
ر_جaلtيvن ر_ز_̀قنا أحد_هما كtرvم_يvن )حديقتtي vعنب( وجعلنا أشــجار

النخيل تحيط بهما وأنبتنا بين الحديقتين حقل حبوب .
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ـا
﴿ ك̀yلتtا ا̀لج_ن„تtيvن… آتtت` ̃أك|لtه_ا و_لtم vتtظ`لyم vم̀yنه aشtيvئًا و_فtج{رvنtـ

خyللtهaم_ا نtه_ر’ا )﴾ (33
g

s

شرح بسيط  :أخرجت كل واحدة من الحديقتين ثمارها مــن
غير أي نقص أو ضرر  ،و )ذلك لننا( جعلنا جــدول iمــن

الماء يتدفق في وسط كل واحدة منهما .
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﴿ و_كtان_ لtه aثtم_ر› فtقtال‚ لƒص_احyب…ه yو_هaو_ يaح_او…رaه aأ‚نtا أ‚̀كثtــرa

مyنك_ م_ال iو_أ‚ع_ز €نtفtر’ا )﴾ (34
g

s

شرح بسيط  :فصار عنده )عند الرجل الغني الــذي يملــك
الحديقتين( ثمار كثيرة  .فقال )ذات يوم( لصاحبه وهو يتفاخر

ـا
ـك  ،وأنـ
عليه في معرض المحادثة "أنا عندي مال أكثر منـ
أقوى منك )بعدد أتباعي وقوتهم( ".
ـن
ـوي مـ
ـكل قـ
تفسير  :هذه حكاية رمزية جميلة تحذرنا بشـ
إحدى كبار هجمات الدجال على إيمان البشر  ،وهي هجمــة
الدنيا  .ويستطيع القارئ أن يتعرف بسهولة على هذه الهجمة
التي تفسد القلب إلى درجة أن سيادة الدنيا تحل في القلب محل

سيادة ال  .وقد ظفرت هذه الهجمة بنجاح عظيم فــي عــالم
اليوم .
لقد اقتنع الرجل الذي يملك حديقتين بأنه "شخص مهم" لنــه
غني  ،وبأن صديقه الفقير "شخص غير مهم"  .إن الغنيــاء
الفاسدين )الذين تلوثوا بالمال( يغسلون أدمغتهم بأنفسهم فــي
90

النهاية فيعتقدون أن لهم حقوقا iأكثر من غيرهم  ،وأنهم يجب
أن يسيطروا على المجتمع  .فهــم "يصــنعون" الحكومــات
و"يخربونها"  .ويشترون النتخابات بالصكوك )الشــيكات( .
وهم يتزعمون كل الجماعات الهامة وخاصة الجماعات الدينية

ـتولون علـى وسـائط العلم والتجـارة والعمـال
 .ويسـ

والرياضة والسياسة والتربية والتعليم إلــخ  .وحــتى أنهــم
ـم
ـاجد  .ولنهـ
ـد والمسـ
يتحكمون في إدارة الكنائس والمعابـ
فاسدون فهم يفسدون الخرين كلهم  .إذا iلقد نجــح الــدجال

نجاحا iهائل. i
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﴿ و_د_خtل‚ ج_ن„تtه aو_هaو_ ظtالƒم› ل–ن̀tفسyه yقtال‚ م_ا أ‚ظ|ن €أ‚ن تtب…يــد_

ه_ذyه yأ‚ب_د’ا )﴾ (35
g

s

شرح بسيط  :وبعد أن أفسد نفسه من الداخل )علــى النحــو
المذكور(  ،دخل )الغني( حديقته قائل" iأنا ل أظــن أن هــذه

ستفنى أبدا. "i

ـذي
ـي" الـ
تفسير  :وكان هذا مؤشرا iإلى أن هذا الرجل "الغنـ
أفسده ماله  ،قد فقد الن صلته بالواقع وأصبح يعيش في عالم

الخيال  .وأصبح إيمانه بال بل معنى وبل محتوى  ،لنه فقد
شعوره بشكل كامل بأن ال ربه وأن ال أكبر  ،أي أن ال هو
الكائن العلى الذي يعطينا الحياة والمال  ،وأن ال يستطيع أن
يسلب منا كل ذلك إذا شاء  ،وأن ال هو الذي يصنع كل شيء
ويخرب كل شيء  ،وأن ال هو الذي بيده السلطة والقوة كلها

 .فأصبح هذا "الغني" كالصاروخ الذي أفلــت مــن التحكــم
اللكتروني وضل عن مساره  ،فالن يســتطيع الــدجال أن
يستغله لغراض شريرة فعل . iوالعالم اليوم ممتلئ بأمثال هذا
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الرجل "الغني" .
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ـي
ـى ر_ب•ـ
﴿ و_م_ا أ‚ظ|ن €الس{اع_ة tقtائƒم_ ـة iو_لtئƒن ر€دyدت إƒلtـ

‚ل‚ج…د_ن{ خtيvر’ا م•̀نه_ا مaنقtلtب’ا )﴾ (36
g

s

شرح بسيط  :ل أظن أن الساعة )القيامة( ستأتي أبدا . iولكن
حتى إذا أخذوني إلى ربي فإني سأجد بالتأكيد شيئا iأفضل من

هذه الحديقة بدل iعنها )إذا وصل المر إلى ذلك( .

ـازال
ـه مـ
ـم أنـ
تفسير  :وهذا يبرهن أن ذلك الرجل – برغـ
ـار
ـن ال وصـ
يعترف بأن ال ربه – فقد ابتعد الن عمليا iعـ
يعبد إلها iغير ال  .إن القشرة الدينيه الخارجية الشكلية – التي

ليس في داخلها مادتها الحيوية التي هــي اســتقامة الخلق

ـواقب
ـن العـ
ـايته مـ
والنور الروحي – ليست قادرة على حمـ
الوخيمة لفساده الداخلي  .لقد جره ماله إلى عبادة نفسه وماله

بدل iعن عبادة ربه .

ـد
ـاد قـ
ـن الفسـ
والعلمة الرئيسية الدالة على أن هذا النوع مـ
أصاب قوما iهو فقدانهم لي إحساس عملي باليوم الخــر أو
بيوم الدين )يوم المحاسبة(  .وعندما تتلشى هذه المعتقــدات
94

من الوعي  ،ينتج عن ذلك عمى روحي يقنع النسان الضال
ـي
ـافئه فـ
ـوف يكـ
بأنه على الصراط المستقيم  ،وأن ربه سـ

الدنيا  ،وأن المكافآت في الحياة الخرة ستكون أحســن مــن
المكافآت في الحياة الدنيا  .وهذه أقصى درجات غسيل الدماغ

.
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﴿ قtال‚ لtه aص_احyبaه aو_هaو_ يaح_او…رaه aأ‚كtفtرvت tب…ال„ذyي خtلtقtــك_

مyن ت|ر_اب” ث|م{ مyن نط`فtة ¢ث|م{ س_و{اك_ ر_جaل﴾ (37) i
g

s

شرح بسيط  :فأجابه صاحبه في معرض الحوار )سائل iإياه(
"هل تريد أن تتكلم كلما iفيه كفر بال الذي خلقك من تراب ثم

من نطفة ثم صورك بصورة رجل )كامل( ؟ "

ـة
ـانية قويـ
ـة نفسـ
تفسير  :تستعمل سورة الكهف الن طريقـ
تحاول بواسطتها إقناع الكافر بالعودة إلى صراط ال تعالى .

ـن
ـة  .ومـ
إنها تركز النتباه على عملية خلق النسان المذهلـ
معجزات القرآن الكريم العديدة المعلومات التفصــيلية الــتي

قدمها للعالم قبل  1400سنة من اكتشافات العلم الحديث التي
أثبتت صحة هذه المعلومات .
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﴿ ل„كyن„ا هaو_ الل„ه aر_ب•ي و_ل ̃أش`ر…ك aب…ر_ب•ي أ‚ح_د’ا )﴾ (38
s
g
شرح بسيط  :أما بالنسبة لي فإن ال هو ربي ول ينبغي لي
أن أعبد أحدا iغير ربي .
تفصيل  :أما بالنسبة لي )فإني أعترف بأن( ال هو ربــي و
)بأنه( ل ينبغي لي أن أعبد أحدا iغير ربي )بأن أضع المــال
أو العمل أو الحزب أو الدولة في موضع السيادة في حياتي( .

تفسير  :هذا برهان ملموس على اليمان  .ينبغي أن يبقى في
قلوبنا دائما iالحساس بأن ال تعالى رحيم على الدوام وعادل

دائما iمع عباده  .إن من يعبد ربه يمكن أن يكون فــي فقــر
مدقع حتى ينطبق عليه وصف الكاتب فرانز فانون بأنه مــن
"البؤساء في الرض"  ،ومع ذلك يمكن أن يحافظ على إيمانه

ـذي
ـتغلل الـ
بال تعالى لنه يعلم أن الظلم القتصادي والسـ
جعله فقيرا iلم يكن ليأتي من عند ال  .إن ال تعالى ليظلــم

أحدا iأبدا. i
وهكذا فإن الذين يناضلون في سبيل السلم في العالم الحديث
97

يجب أن يعلموا أن الفقراء يستطيعون أن يتمسكوا بإيمانهم في
عصر الدجال  ،حتى عندما يهاجمهم الدجال بالربا ليجعلهــم
فقراء  .يستطيعون أن يحافظوا على إيمانهم بال إذا استطاعوا

أن يدركوا أن ال ليظلم أحدا iأبدا ، iولذلك ليجوز أن يلوموا

ال على حبسهم في سجن الفقر المستمر .
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﴿ و_لtوvل إ̀ƒذ د_خ̀tلت tج_ن„تtك_ ق|̀لت tم_ا شtاء الل„ه aل ق|ــو{ة tإƒل•

ب…الل„ه yإƒن ت|ر_ن… أ‚نtا أ‚قtل„ مyنك_ م_ال iو_و_لtد’ا )﴾ (39
g

s

شرح بسيط  :ولو أنك قلت عند دخول حديقتك "كل مايريــده
ال  ،لنه ل قوة إل عند ال "  .ورغم أنني كما ترى عنــدي

من المال والولد ماهو أقل مما عندك ...

ـديقتك
ـول حـ
تفصيل  :و )استمر قائل (iلو أنك قلت عند دخـ
"كل مايريده ال )سوف يحدث( لنه ل قوة إل عند ال " لكان

خيرا iلك  .ورغم أنني كما ترى عندي مــن المــال والولد
)والعوان( ماهو أقل مما عندك )فهذا ليعني أنني رجل غير

ذي أهمية( ...

تفسير  :لقد كان عند الرجل الفقير من الحكمة مايكفي لكــي
يرفض الحجة القائلة أن الفقر في حد ذاته أمر مخز” وجريمة
يجب مكافحتها  .ورفض الحجة القائلة أن الفقير ليس شخصاi

مهما iويجب عليه أن يزيح نفسه جانبا iويفتح الطريق للغنــي
ليسيطر عليه  ،أعطى درسا iقيما iجدا iلكل الغنياء أنه يجــب
99

عليهم أن يرفضوا علمنة الحياة )علمانية الحياة( بأن يكون رد
فعلهم عندما تسرهم رؤية أملك مادية أن يقولوا "ما شاء ال ،

لقوة إل بال"  ،أي أن ما أراده ال قد حدث  ،وليس هنــاك

ـو
قوة إل مع ال  .وهذا أسلوب ملموس للعتراف بأن ال هـ

صاحب السيادة العليا في حياتهم وهو مصدر ثروتهم .
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﴿ فtع_س_ى ر_ب•ي أ‚ن يaؤ•تyي_ن… خtيvر’ا م•ن ج_ن„تyك_ و_يaرvسyل‚ ع_لtيvه_ا

حaسvب_انiا م•ن_ الس{م_اء فtت|صvب…ح_ ص_عyيد’ا ز_لtقiا )﴾ (40
g

s

شرح بسيط  :ولكنه من الممكن جدا iأن يعطيني ربي شــيئاi
أفضل من حديقتك كما هو ممكن أيضا iأن يرسل كارثة مــن
السماء على حديقتك كطريقة لمحاسبتك فتصبح حديقتك كوماi

من التراب العقيم ...
تفسير  :اقتداء بالفقير في هذه القصة  ،على فقراء اليــوم أل
يفقدوا إدراكهم بأن ال عادل دائما . iوليعلموا أنهم إذا صبروا
في الشدائد وجاهدوا بثبات ضد الحرب القائمة على الســلم

والتي يشنها التحالف اليهودي النصراني الصــهيوني الــذي
يحكم العالم نيابة عن دولة إسرائيل اليهودية الوربية  ،فــإن
ال سوف يكافئهم على إيمانهم في يوم من اليام  ،ولســوف

يمل السرور أنفسهم عندما يشهدون مصرع الذين يعــذبونهم
الن  .وبالفعل فإن النبي صلى ال عليه وســلم تنبــأ أن ال
تعالى سوف يقضي على نظام يأجوج ومأجوج العالمي بنفسه
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ـه
ـرائيلي ونظيرتـ
ـاني السـ
)وهم التحالف المريكي البريطـ
روسيا( وهم الذين يضطهدون اليوم كل من يقاومهم  .وفــي
هذه الية من سورة الكهف بالذات محق ال تعــالى حــدائق
ـام
ـة النظـ
ـبة لطغمـ
الغنياء وجعلها ترابا iعقيما . iأما بالنسـ
العالمي الحاكم فسوف يقضي عليهم جميعا iداء عضال ليس له

دواء  .لقد قال النبي صلى ال عليــه وســلم إن مخلوقــات

ـوكي
ـاعهم الشـ
صغيرة سوف تلدغهم في أقفيتهم فتصيب نخـ
ـرات
ـدة كالحشـ
ـة واحـ
ـون دفعـ
فيخرون مشلولين  ،ثم يموتـ

المسمومة :

ن س_مvع_ان_  ... :فtب_يvنtم_ا هaو_ كtذtلƒك_ إ̀ƒذ أ‚وvح_ى
ع_ن vالن„و{اس… ب… v
الل„ه aإƒلtى عyيس_ى إƒن–ي قtد vأ‚خ`ر_جvت| عyب_اد’ا لƒي ل ي_د_ان…  ƒل‚ح_د¢

ب…قyتtالƒه…م vفtح_ر•ز vعyب_ادyي إƒلtى الطور… و_ي_بvع_ث| الل„ ـه aي_ ـأ•جaوج_
و_م_أ•جaوج_ و_هaم vمyن vك|ل– ح_د_ب” ي_̀نسyل|ون_ فtي_مaر €أ‚و_ائƒل|هaم vع_لtى

بaح_يvر_ة yطtب_ر…ي{ة tفtي_ش`ر_بaون_ م_ا فyيه_ا و_ي_مaر €آخyرaهaم vفtي_ق|ول|ــون_
ـى
لtقtد vكtان_ ب…ه_ذyه yم_ر{ة iم_اء› و_يaحvص_ ـر aنtب… ـي €الل„ ـه yعyيس_ـ

ـنv
ـر’ا مyـ
و_أ‚صvح_ابaه aح_ت„ى ي_ك|ون_ ر_أ•س aالث„وvر… ƒل‚ح_دyهyم vخtيvـ
مyائ‚ة yدyينtار” ƒل‚ح_دyك|م vا̀لي_وvم_ فtي_رvغtب aنtب…ــي €الل„ــه yعyيس_ــى
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ـاب…ه…مv
ـي ر…قtـ
ـم vالن„غtــف tفyـ
و_أ‚صvح_ابaه aفtيaرvس̃yل الل„ه aع_لtيvه…ـ
فtيaصvب…حaون_ فtرvس_ى كtم_وvت yن̀tفس” و_احyد_ة... ¢
)صحيح مسلم(
ويرى الكاتب أن ال تعالى قد بدأ فعل iبهذا العقاب والهلك

ـل
في عالم اليوم الغريب  ،وبطريقة تشبه تحطيم حدائق الرجـ
الغني في سورة الكهف  .إن العقوبة الرهيبة التي قد أصابت
الذين يمارسون الشذوذ الجنسي إنما هي إشارة إلى ما سيأتي

فيما بعد  .وإن تزايد جرائم العنف وارتفــاع نســبة الطلق
والساءة إلى الطفال والصور العارية كلها آيات لقوم يعقلون

.
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﴿ أ‚و vيaصvب…ح_ م_ا̃ؤه_ا غtوvر’ا فtلtن تtسvتtطyيع_ لtه aطtلtب’ا )(41

﴾
g

s

ـاق الرض
شرح بسيط  ..." :أو يغور ماء الحديقة في أعمـ
فل تستطيع استعادته أبدا". i
تفسير  :إن الرجل الفقير ليستطيع اعتمادا iعلــى إيمــانه أن
يتطلع إلى تدخل إلهي يقلب مصير الغني والفقير رأسا iعلــى
عقب  .وهذا التدخل اللهي في العصر الخير يأتي في صيغة

ـاء
ـة المـ
ـوا حرمـ
ـم أن يراعـ
ـث واجبهـ
فساد البشر من حيـ

ـأن
ـاس بشـ
ـدوا النـ
وضرورة استهلكه بحكمة  ،والذين أفسـ
استهلك الماء هم يأجوج ومأجوج الذين فتحهم ال على البشر

 .وكنتيجة لذلك يشهد العالم الن تناقصا iمستمرا iفي مــوارد

الماء العذب  .وعندما تستهلك البشرية من الماء أكــثر ممــا
تستطيع الطبيعة أن تعوضه  ،فإن الماء سيصبح في النهايــة
نادرا) iوخاصة في الرض المقدسة( إلى درجــة أن النــاس
سوف تضطر إلى الخضوع للدجال لكي تحصل على الماء .
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والمر مماثل لذلك بالنسبة للنفط .
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﴿ و_̃أحyيط tب…ثtم_ر…ه yفtأ‚صvب_ح_ يaقtل–ب aكtف„يvه yع_لtى م_ا أ‚نفtق tفyيه_ا

و_هyي_ خtاو…ي_ة £ع_لtى عaرaوشyه_ا و_ي_ق|و̃ل ي_ا لtيvتtنyي لtم̃ vأش`ــر…كv
ب…ر_ب•ي أ‚ح_د’ا )﴾ (42
g

s

شرح بسيط ) :ثم آل المر إلى أنه( أصبحت حدائق|ه المثمرة
ـى ضـياع نفقـاته
محطمة iبكاملها  .فأخذ يقلب يديه أسفا iعلـ
الباهظة على حديقته التي انهارت الن على أساســاتها  .ول
يملك إل أن يقول "ويل لي ! يا ليتني لم أتكلم عن ربي كلماi

فيه شرك وسوء أدب مع ال تعالى !"
تفسير  :لقد أعطتنا سورة الكهف في اليات السابقة تحــذيراi
هائل iفي صورة حكاية رمزية إما أن تكون خيالية أو حقيقية
يقصد منها أن تكون عبرة لمن يعتبر  .وليحذر المؤمن من أن

ـة ،
ـي القصـ
يرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه الرجل الغني فـ

ـى
ـتولي علـ
ـة أن تسـ
وهو أن يسمح لممتلكاته أو قضية مهمـ

ـبح
اهتمامه إلى درجة أنها تحتل في قلبه المكانة العليا  ،فتصـ

هذه القضية هي الراجحة في قراراته واعتباراته  ،وتصــبح
106

ـغر"
هي صاحبة السيادة بدل iعن ال تعالى  ،فيصبح "ال أصـ
و"القضية أكبر" والعياذ بال  ،وهذا هو الشرك بعينه  ،وهــو

الذنب الوحيد الذي لن يغفره ال أبدا. i

ـون
ـذين يحكمـ
إن عالم اليوم مليء بمثل هذا الشرك  .وإن الـ

العالم الن ويتحكمون بمصير الناس ليوجهون إلــى النــاس
دعوات يومية إلى الشرك  ،وإنهم ليحاولون إغــراء النــاس

ليرتكبوا الشرك وهم ل يشعرون  .ولكن النــاس ينبغــي أن
يعلموا أن ال تعالى سوف يدمر عالم الشرك هذا عن بكــرة

أبيه  ،تماما iكما حطم حديقة الرجل الغني .
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﴿ و_لtم vتtك|ن ل„ه aفyئ‚ة £ي_نصaرaونtه aمyن دaون… الل„ه yو_م_ا كtــان_

مaنتtصyر’ا )﴾ (43
g

s

شرح بسيط  ... :وليس عنده الن أحد يساعده بدل iعن ال ،
ـة
ـي محاولـ
ول يستطيع )حتى( هو أن يساعد نفسه بنفسه )فـ

الخلص من عقوبة ال( .

تفسير  :عندما يقرر ال تعالى أن يعاقب مخلوقا iفلن يستطيع
ـذا
أحد أن يساعده على الهرب من هذه العقوبة  .والن في هـ

العصر الخير تجري عقوبة ال على البشرية كلهــا حســب
ـالى
ـاد ال تعـ
ـك إل عبـ
ـن ذلـ
ـتثنى مـ
نظام معين  ،ول يسـ
المخلصون  .وبهذا المعنى فإن العالم يشهد الن جهنم تعرض

على أعين الكافرين عرضا . iإنهم يعيشون في الجحيم  ،وهم

كالرجل الغني الذي عاقبه ال تعالى في القصة  ،ليس لــديهم
وسائل ول أعوان تنقذهم من هذه الجحيم .
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﴿ هaنtالƒك_ ا̀لو_لي_ة| لƒل„ه yا̀لح_ق– هaو_ خtيvر› ثtو_اب’ا و_خtيvر› ع̀aقب’ــا

)﴾ (44
g

s

ـرى( ل
ـية أخـ
شرح بسيط  :في هذه القضية )وفي كل قضـ
يملك أحد الموالة إل ال وحده )أي ل يستطيع أحد إل ال أن

ـو
يمد يد الصداقة والمحالفة والحماية والمســاعدة(  ،وال هـ
الكائن الحقيقي الوحيد  .هو خير من يمنح المكافأة وخير من

يحدد ما سيحدث في عاقبة المر .

تفسير  :وفي خاتمة هذا الحكاية الرمزية المليئة بالــدروس
والعبر عن مصير الرجل الغني الذي أفسده ماله والذي سمح

للدنيا أن تحل محل ربه في مكان السيادة في قلبــه  ،تنبهنــا
ـة
ـواته الجاهلـ
ـع خطـ
ـذرنا فل نتبـ
سورة الكهف أن نأخذ حـ

الثمة .
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ـن_
ـاه aمyـ
﴿ و_اضvر…ب vلtهaم م{ثtل‚ ا̀لح_ي_اة yالد̀€ني_ا كtم_اء ¢أ‚نز_̀لنtـ
الس{م_اء فtاخ`تtلtط tب…ه yنtب_ات| ال‚رvض… فtأ‚صvب_ح_ ه_شyيم’ا ت̀tذرaوهa

الر•ي_اح aو_كtان_ الل„ه aع_لtى ك|ل– شtيvء ¢م̀€قتtدyر’ا )﴾ (45
g

s

شرح بسيط  :واعرض عليهم هذه القصة الرمزية التي تمثل
ما يحدث في الحياة الدنيا ) :أمر الدنيا( يشبه المطــر الــذي
ننزله من السماء فتمتصه نباتات الرض  ،ولكن )بعد حيــن
من الزمن( تتحول )هذه النباتات( إلى قش تنثره الرياح فــي
كل مكان  .وال )وحده( هو المسيطر )الفعلي( على كل شيء

.

ـي
ـن فـ
تفسير  :هذا تمثيل قوي ومقنع لقدرة ال تعالى يكمـ
ربطها بانتقال الطبيعة من المطر إلى النباتات الخضراء ثــم
تحولها في النهاية إلى قش تعصف به الرياح كما تشــاء  .إن

ـد .
الحياة الدنيا مثل ذلك  .ليس هناك شيء يبقى هنا إلى البـ
كل شيء يفنى ويموت  ،وال تعالى وحده هو الباقي المسيطر
 .ولذلك فإن أولئك الذي يخونون ال تعالى لجل تأشيرة إلى
110

ـا
ـال بالربـ
ـتراض مـ
أمريكا أو "بطاقة خضراء" أو لجل اقـ
للتجارة والعمال هم قوم تصرفوا بحماقة تامة  .إن مجــرد
نظرة إلى انتقال الطبيعة من النبات الخضر إلى القش اليابس

كان كافيا iليتعلموا كيفية إدراك حماقة تصرفهم عندما سمحوا
للدنيا أن تحصل على السبقية في حياتهم حيث وضعوا الدنيا

فوق طاعة ال الذي هو الكائن العلى الذي يســيطر علــى

حياتهم بل منازع .
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ـات|
ـاة yالـد̀€ني_ا و_ا̀لب_اقyي_ـ
ـون_ ز…ينtـة| ا̀لح_ي_ـ
﴿ ا̀لم_ا̃ل و_ا̀لب_ن|ـ

الص{الƒح_ات| خtيvر› عyند_ ر_ب•ك_ ثtو_اب’ا و_خtيvر› أ‚م_ل﴾ (46) i
s
g
ـاة
شرح بسيط  :إن المال والولد هي أشياء تزين هذه الحيـ
ـد ،
ـى البـ
الدنيا فقط  .أما العمال الصالحة فثمرتها باقية إلـ

ـال
ـن المـ
ـثير )مـ
فهي لذلك في نظر ال ذات قيمة أعلى بكـ
والولد( وهي أفضل بكثير )كأساس( يبنــى عليــه المــل

)للمستقبل( .

ـاس
تفسير  :هناك أشياء عابرة في هذه الدنيا يتشوق إليها النـ
مثل المال والولد  .ولكن هناك أشياء أفضل من ذلك لنهــا
تبقى معنا بعد ما ينتهي زمن الدنيا  ،وهي العمال الصالحة .

والن في عصر نهاية العالم حيث لتزداد الدنيا إل فســادا، i

وحيث تتغطى الدنيا بالظلمات  ،فإن على المؤمن أن يســعى
دائبا iفي المحافظة على سلوك صالح وعلــى الكثــار مــن
العمال الصالحة .
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﴿ و_ي_وvم_ ن|س_ي•ر aا̀لج…ب_ال‚ و_تtر_ى ال‚رvض_ ب_ار…ز_ة iو_ح_شtرvنtاهaمv

حد’ا )﴾ (47
فtلtم vن|غtادyر vم̀yنهaم vأ‚ _
g

s

شرح بسيط  :وفي يوم من اليام سوف نجعل الجبال تختفي
ونجعل الرض تبدو فارغة عارية كالسهل  ،و )فــي ذلــك

اليوم( سوف نجمعهم كلهم ليستثنى منهم أحد .

تفصيل  :ولذلك )فليضع الناس نصب أعينهم( اليــوم الــذي
سنجعل فيه الجبال تختفي ونجعل الرض تبدو فارغة عارية

كالسهل  ،و )في ذلك اليوم( سوف )نحيي الموتى و( نجمعهم

كلهم ) أي البشرية كلها( ليستثنى منهم أحد .
تفسير  :وتعود السورة الن إلى صورة اليوم الخــر الــتي
ـا
ـرية كلهـ
تحرك النفس حيث يحيي ال الموتى ويجمع البشـ
ـاس
ـد  .وإن الحسـ
ـا أحـ
ـت منهـ
ويخضعها لمحاسبة ل يفلـ
ـاده
المستمر بهذا الحدث القادم لهو خير معين للمؤمن في جهـ

للتصدي لفتن العصر الخير الرهيبة واختباراته الصعبة .
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﴿ و_عaر…ضaوا ع_لtى ر_ب•ك_ ص_ف¬ا ل„قtد vج…ئ•ت|مaونtا كtم_ا خtل̀tقنtاك|مv

أ‚و{ل‚ م_ر{ة ¢ب_ل• ز_ع_م| vتم vأ‚ل„ن ن„جvع_ل‚ لtك|م م{وvعyد’ا )﴾ (48
g

s

شرح بسيط  :وسوف يعرضون على ربك مaصvطtف•ين "الن قد
جئتم إلينا مثلما كنتم عندما خلقناكم أول مرة  ،رغم زعمكــم
بإصرار أننا لن نجعل لكم )هذا اليوم_( موعدا iللقائنا أبدا". i

تفصيل  :وسوف يعرضون على ربك مaصvطtف•ين )فيقول لهم(
"الن قد جئتم إلينا مثلما كنتم عندما خلقناكم أول مرة )حفــاة

ـذا
عراة فرادى(  ،رغم زعمكم بإصرار أننا لن نجعل لكم )هـ
اليوم_( موعدا iللقائنا أبدا) iوهو الوقت الذي تضطر فيــه كــل
المخلوقات أن تقف أمام ال تعالى ليحاسبهم( ".

تفسير :
وع_ن vابvن… ع_ب{اس” ر_ضyي_ الل„ه aع_̀نهaم_ا ع_ن vالن„ب…ي• ص_ل„ى الل„هa

ع_لtيvه yو_س_ل„م_ قtال‚ إƒن„ك|م vم_حvش|ورaون_ )في يوم الدين( حaفtــاةi

ـا ب_ـد_أ•نtا أ‚و{ل‚
عaر_اة iغ|رvل) iغير مختونين( ث|م{ قtر_أ‚ ﴿ كtم_ـ

خ̀tلق ¢ن|عyيدaه aو_عvد’ا ع_لtيvنtا إƒن„ا ك|ن„ا فtاعyلyين_ ﴾ )من الية 104
114

من سورة النبياء  (21و_أ‚و{̃ل م_ن vي̀aكس_ى ي_ ـوvم_ ا̀لقyي_ام_ ـةy
إƒبvر_اهyيم aو_إƒن{ ̃أنtاس’ا مyن vأ‚صvح_اب…ي يaؤ•خtذ| ب…ه…م vذtات tالش–م_ال…
)أي إلى النار( فtأ‚ق|و̃ل أ‚صvح_اب…ي أ‚صvح_اب…ي فtي_ق|و̃ل إƒن„هaم vلtمv

ي_ز_ال|وا مaرvتtد•ين_ ع_لtى أ‚عvقtاب…ه…م vم̀aنذ| فtار_̀قتtهaم vفtأ‚ق|و̃ل كtم_ا قtال‚

ا̀لع_بvد aالص{الƒح) aعيسى عليه السلم( ﴿ و_ك|نــت| ع_لtيvه…ــمv
شtه…يد’ا م{ا دaمvت| فyيه…م vفtلtم{ا تtو_ف„يvتtنyي )أي أخذت tنفسي ثــم

ـماوات( ك|ن ـت tأ‚ن ـتt
أرجعتها لي ثم رفعتني إلى السـ
الر{قyيب_ ع_لtيvه…م vو_أ‚نت tع_لtى ك|ل– شtيvء ¢شtه…يد›  .إƒن ت|ع_ ـذ–بvهaمv
فtإƒن„هaم vعyب_ادaك_ و_إƒن ت̀tغفyر vلtهaم vفtإƒن„ك_ أ‚نت tا̀لع_ز…ي ـز aا̀لح_كyي ـمa

﴾ )من اليتين  118-117من سورة المائدة (5
)صحيح البخاري(
من هم المسلمون الذين سيتلقون الصدمة الرهيبة في يوم الدين

عندما يأتيهم الخبر المروع بأن ربهم رفض أن يعترف بهــم
كمسلمين ؟ لبد أن يكون في مقدمتهم أولئك الذين يســتمرون
في محالفتهم ودعمهم وصداقتهم للتحالف الثلثي المريكــي

البريطاني السرائيلي المكون من صهاينة أوربا مــن يهــود
ونصارى  ،في هذا العصر الذي يشن فيه هؤلء أشد حــرب
115

على السلم وعلى علماء السلم الراشدين .
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﴿ و_وaضyع_ ا̀لكyتtاب aفtتtر_ى ا̀لمaجvر…مyين_ مaش`فyقyين_ مyم{ا فyيــهy

و_ي_ق|ول|ون_ ي_ا و_يvلtتtنtا م_ال… ه_ذtا ا̀لكyتtاب… ل يaغtادyر aص_ــغyير_ةi
و_ل كtب…ير_ة iإƒل• أ‚حvص_اه_ا و_و_ج_دaوا م_ا ع_مyل|وا ح_اضyر’ا و_ل

ي_ظ`لyم aر_ب€ك_ أ‚ح_د’ا )﴾ (49
g

s

شرح بسيط  :وسوف ت|فتح سyج…ل•ت العمال وترى المذنبين
ـذا
ـا هـ
ـا ! مـ
يملؤهم الرعب مما فيها وسوف يقولون "ياويلنـ

ـم
ـا !" إنهـ
ـبيرة إل د_ {ونtهـ
السyج…ل œ؟ إنه ليترك صغيرة ول كـ
سوف يجدون أمام أعينهم كل شيء فعلوه في حياتهم  ،وربك

ل يظلم أحدا. i

ـجل•ه
تفصيل  :وسوف ت|فتح سyج…ل•ت العمال )لكل شخص سـ
الفردي( وترى المذنبين )الذين ارتكبوا السلوك الثم الواضح

ـهوات أو
ـازات أو الشـ
سعيا iوراء المال أو السلطة أو المتيـ

المكانة إلخ( يملؤهم الرعب مما )يقــرؤون( فيهــا وســوف

يقولون "ياويلنا ! ما هذا السyج…ل œ؟ إنه ليــترك صــغيرة ول

كبيرة إل د_و{نtها !" إنهم سوف يجدون أمام أعينهم )الن( كــل
117

ـم
شيء فعلوه في حياتهم  ،و )سوف يعلمون أن( ربك ل يظلـ
أحدا. i
تفسير  :وهكذا فسوف يواجهون الن محاكمة عادلة عــدلi
ـوا الرشـوة
مطلقا iل غبار عليه حيث ليسـتطيعون أن يعطـ
للقاضي أو محامي الضحية  ،ول يستطيعون تأجيل القضــية
ـن
ـاهظ الثمـ
مرة تلو الخرى  ،ول يستطيعون توكيل محام بـ
ـركات
ـد شـ
يخوف الضحية كما يحدث كثيرا iفي القضايا ضـ

التأمين  ،ولن يستطيعوا إحباط العدالة بأية حيلــة شــيطانية
أخرى  .والعدالة المطلقة تعني أيضا iبالضرورة أنه ليجــوز
أن ت|همل أية أفعال مهما كانت صغيرة أو كبيرة  .وبالطبع فإن

هذا القاضي قد أعلن أنه سيمارس مشيئته الحرة بأن يرحم من

يشاء بالعفو عنه أي محو بعض الذنوب من ســج…ل–ه  .اللهــم
ارحم الكاتب والمترجم وأبويهما والمؤمنين في ذلــك اليــوم

المخيف  .آمين !
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﴿ و_إ̀ƒذ ق|̀لنtا ل̀ƒلم_لئƒكtة yاسvجaدaوا ƒلد_م_ فtس_ج_دaوا إƒل• إƒبvلyيــس_

سق tع_ن vأ‚مvر… ر_ب•ه yأ‚فtتtت„خyذ|ونtه aو_ذ|ر•ي{تtــهa
كtان_ مyن_ ا̀لج…ن• فtف_ t
ـد_لi
ـالƒمyين_ ب_ـ
أ‚وvلƒي_اء_ مyن دaونyي و_هaم vلtك|م vع_دaو -ب…ئ•س_ لƒلظ„ـ

)﴾ (50
g

s

شرح بسيط ) :تذكروا( عندما قلنا للملئكة "اسجدوا أمام آدم"
ـن
ـدا iمـ
فسجدوا كلهم  ،إل إبليس )أي الشيطان(  ،وكان واحـ

الجن  ،فإنه عصى أمر ربه  .فهــل ســتجعلونه وجمــاعته
أصدقاء وحلفاء )لكم( بدل iعني  ،رغم أنهم أعداؤكم ؟ كم هو

خبيث هذا الستبدال الذي يفعله هؤلء الشرار؟

ـباب
ـد السـ
ـى أحـ
ـف الن علـ
تفسير  :تركز سورة الكهـ
الساسية التي تفسر سلوك البشر الغريب الذي هو ابتعــادهم
عن ربهم  .إن هذا البتعاد ل يحدث بالصدفة  ،بل إنه نتيجة

لتضافر قوى إبليس وشياطينه والدجال التي تستهدف البشرية

وتسعى جاهدة لترتيب هذا البتعاد عن ال وتستخدم يــأجوج
ومأجوج كعملء إنسيين لها  .وهؤلء هم العداء الحقيقيــون
119

لمن يعبد ال تعالى  .وإن من الحماقة بمكان أن يبتعد النــاس
ـذوا
ـن ال ويتخـ
ـدل iعـ
عن ال تعالى ويقتربوا من أعدائهم بـ
العداء أصدقاء وحلفاء  .فكيف ينجح هؤلء العــداء فــي

إغراء البشر ؟ وماهي طريقتهم الساسية ؟
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﴿ م_ا أ‚ش`ه_دتهaم vخ̀tلق tالس{ــم_او_ات yو_ال‚رvض… و_ل خ̀tلــقt

أ‚نف|سyه…م vو_م_ا ك|نت| مaت„خyذ tا̀لمaضyل–ين_ ع_ضaد’ا )﴾ (51
g

s

ـماوات
ـق السـ
ـى خلـ
شرح بسيط  :أنا لم أجعلهم شهودا iعلـ
والرض  ،ول خلق أنفسهم  ،ول أستعين بالمضللين !
تفصيل ) :عندما يقوم الشرار بهذا الستبدال فليتذكروا أني(
لم أجعلهم شهودا iعلى خلق السماوات والرض  ،ول خلــق
ـتي
ـات الـ
ـذه الكائنـ
أنفسهم  ،ول )أحتاج إلى أن( أستعين بهـ

تضلل )الناس( !

تفسير  :رغم أن ]إبليس وجماعته[ لم يشهدوا خلق السماوات
والرض  ،ول حتى خلق أنفسهم  ،فهم يملكون الوقاحــة أن

ـرية
ـالبوا البشـ
ـن ال وأن يطـ
يعرضوا أنفسهم كآلهة بدل iعـ
بالخضوع لهم  .وقد حذرنا النبي صلى ال عليه وسلم من أن

هذه ستكون طريقة الدجال الساسية في مساعيه الرامية إلــى
إفساد اليمان بال تعالى  ،أي جعل البشرية تعبد آلهة غير ال

ـرك .
ـو الشـ
أو تدخل آخرين في عبادتها ل تعالى  ،وهذا هـ
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ـع
ـثى( مواقـ
ـانت أو أنـ
ومن ثم تستعمل هذه اللهة )ذكرا iكـ
سلطتها وامتيازاتها في شن الحرب على السلم وعلى علماء
السلم الراشدين  .وحول العالم اليوم تلعب معظم الحكومات

ـي
ـتعملها فـ
ـدجال يسـ
دور اللهة وقد أصبحت أداة في يد الـ

محاربة السلم كما يشاء .
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﴿ و_ي_وvم_ ي_ق|و̃ل نtادaوا ش|ر_كtائƒي_ ال„ذyين_ ز_ع_مvت|مt vفد_ع_وvهaم vفtلtمv

ي_سvتtج…يبaوا لtهaم vو_ج_ع_̀لنtا ب_يvنtهaم م{وvب…قiا )﴾ (52
g

s

ـك
ـادوا تلـ
شرح بسيط  :وفي ذلك اليوم الذي سيقول فيه "نـ
ـتي !" ،
ـي ألوهيـ
الكائنات التي كنتم تتخيلون أن لها حصة فـ
فإنهم سوف ينادونهم ولكنهم )أي هذه الكائنات( لن يســتجيبوا

لهم  ،وذلك لننا سنكون قد وضعنا بيــن الطرفيــن هاويــة

ليمكن عبورها .

تفصيل  :و)̃أ̀نذyرaكم من( ذلك اليوم الذي سيقول )الرب (€فيــه
"نادوا )الن( تلك الكائنات التي كنتم تتخيلون أن لها حصة في

ألوهيتي )أي الدولة ذات "السيادة"  ،ومجلس نواب الدولــة ،
ومجلس أمن المم المتحدة إلخ  ،وهم الذين كانوا يــد{عون أن
ـالمي
ـوطني أو العـ
لهم السيادة  ،والسلطة العليا  ،والقانون الـ
العلى( )نادوا الوثان التي كنتم تعبدونها  ،وابن ال أو أم ال

الذtيvن كنتم تنادونهما !"  ،فإنهم سوف ينادونهم ولكنهم )أي هذه
الكائنات( لن يستجيبوا لهم  ،وذلك لننا سنكون قد وضعنا بين
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الطرفين هاوية ليمكن عبورها .
ـر أن
ـن البشـ
ـيطلب ال مـ
تفسير  :من هم هؤلء الذين سـ
ينادوهم ؟ هل هم آلهة الهندوس المذكرة والمؤنثة ؟ أم ابن ال

ـتي
وأم ال عند النصارى ؟ أم الكهنة والحبار والحكومات الـ
اغتصبت سلطة ال تعالى بتحليل ما حرم ال تعالى )أي جعل

ما منع ال قانونيا . (iوبالطبع فإن مثال ذلك الميسر )القمــار
بما فيه القرعة أو اليانصيب الحكومي( وإقراض المال بالفائدة

ـا ممـا
)الربا( واستعمال الورق نقودا) iليس لها قيمة في ذاتهـ
يسمح للحكومات والمصارف أن تخلق النقود من العدم  ،وهذا

يستعمل لسلب حقوق الناس وجعل الشعوب فقيرة باستمرار( .

ويوم ينادي النصارى عيسى "يا ال" ويدعونه لينجيهــم مــن
ـه
ـم  .أول iلنـ
النار وينعم عليهم بدخول الجنة فإنه لن يجيبهـ

ليس هو ال  ،وثانيا iلن ال سوف يجعل بينه وبينهم هاويــة

تفصل بينهم ول سبيل إلى عبورها  .وكذلك عنــدما ينــادي
الهندوس ألهتهم المذكرة والمؤنثة )وهي غير ال الذي ليــس

ذكرا iول أنثى ولكنه خلق الذكر والنثى( ويــدعونهم بنفــس
الدعاء فهؤلء أيضا iلن يستجيبوا لهم لنفس السباب .
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وكل أولئك الذين خضعوا للهة مذكرة أو مؤنثة مثل الدولــة
الحديثة ودعواها الدستورية بأن لها السيادة  ،سوف يطــالبهم
ال تعالى في يوم الدين )يوم المحاسبة( بطلب مذهل وهو أن

يستغيثوا بآلهتم هذه التي كانوا يخضعون لها بــدل iعــن ال
ـن
ـة لـ
ـذه اللهـ
تعالى  ،وسوف يستولي عليهم الفزع لن هـ

تستجيب ولن تغيث أحدا iمنهم .
ويالهول المفاجأة التي تنتظر أولئك الوطنيين الــذين أعطــوا
ولءهم للحزب أو الوطن أو الحكومة  ،أو ركعوا خاضــعين
خضوعا iكامل iلميثاق المم المتحدة  ،أو القانون الدولي  ،أو

ـة ،
ـائية الحديثـ
أي فكر باطل )إيديولوجية( مثل الحركة النسـ
ـولء
ـاء الـ
وأعطوا الولء العلى لهذه الهيئات بدل iعن إعطـ

الكامل والعلى ل تعالى ! إنهم عنــدما سيســتغيثون بهــذه
الهيئات يوم القيامة فسوف تصمت هذه الهيئات صمتا iمشؤوماi

.
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﴿ و_ر_أ‚ى ا̀لمaجvر…مaون_ الن„ار_ فtظtنوا أ‚ن„هaم م€و_اقyعaوه_ا و_لtــمv

ي_ج…دaوا ع_̀نه_ا م_صvر…فiا )﴾ (53
g

s

ـوبهم
شرح بسيط  :إن الذين خسروا أنفسهم غرقـا iفـي ذنـ
سوف يرون نار جهنم بأعينهم  ،وسوف يعلمون أنهم لبد أن

يسقطوا فيها  ،ولن يجدوا طريقة للهرب منها .

تفسير  :سوف يصل حبل الكفر والثم إلى نهايته وســوف
يرون بأعينهم المرتعبة عقوبة نار جهنم التي تنتظرهــم  .إن
ـاس
هذه الصور القوية القاهرة الخاذة لقادرة على أن تهز النـ

في أعماق كيانهم .
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﴿ و_لtقtد vص_ر{̀فنtا فyي ه_ذtا ا̀لق|رvآن… لƒلن„اس… مyن ك|ــل– م_ثtــل”

و_كtان_ الƒنس_ان aأ‚̀كثtر_ شtيvء ¢ج_د_ل﴾ (54) i
g

s

شرح بسيط  :ولقد قدمنا في هذا القرآن للناس كــل أنــواع
الدروس والعبر وعرضناها في صور عديدة مختلفة )مصممة

على وجه الخصوص لمنفعة البشر(  .ولكن النسان يميل إلى

الجدل أكثر من ميله لي شيء آخر .
تفسير  :إن القرآن يوجه هذا النذار بعد أن أثبت بأدلة وافية
ـة
ـاد والعجرفـ
وبكفاءة مذهلة أنه من عند ال تعالى  .إن العنـ
والكبرياء وحب المجادلة ومناقص بشرية أخرى كثيرة هــي
التي تقف عقبة iكtأ•داء_ بين النسان وبين قبوله للقرآن الكريم .

فبدل iمن أن يحاول النسان بخضوع  ،متواضعا iل تعــالى ،
وبكل– جدية أن يفهم الحقيقة ويتعرف عليها  ،نجده عادة يجادل
بعناد ويرفض مرة بعد أخرى صحة دعوى القرآن بأنه وحي

منزل من عند إله إبراهيم عليه السلم .
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ـاءهaم aا̀له aـد_ى
ـوا إ̀ƒذ ج_ـ
ـاس_ أ‚ن يaؤ•مyن|ـ
﴿ و_م_ا م_نtع_ الن„ـ

و_ي_سvت̀tغفyرaوا ر_ب{هaم vإƒل• أ‚ن تtأ•تyي_هaم vسaن„ة| ال‚و{لƒين_ ‚أو vي_ ـأ•تyي_هaمa
ا̀لع_ذtاب aق|بaل﴾ (55) i
g

s

شرح بسيط  :فماذا يمنع الناس الن من محاولة الوصــول
إلى درجة اليمان بعدما جاءهم هذا اله_دvي a؟ وما الذي يمنعهم
من أن يطلبوا من ال أن يغفر لهم ذنوبهم ؟ لن يمنع النــاس
ـبقهم  ،أو أن ل
من ذلك إل أن يكونوا يكررون أخطاء م_ن vسـ

يكونوا مستعدين لتصحيح المسار إل في اللحظة التي يــرون

فيها العقوبة وجها iلƒو_جه .

ـى
ـول إلـ
تفصيل  :فماذا يمنع الناس الن من محاولة الوصـ
درجة اليمان بعدما جاءهم هذا اله_دvي) aالكامل وغير المaح_ر{ف

 ،وهو القرآن الكريم( ؟ وما الذي يمنعهم من أن يطلبوا مــن
ـك إل أن
ـن ذلـ
ـاس مـ
ال أن يغفر لهم ذنوبهم ؟ لن يمنع النـ

يكونوا يكررون )باستمرار( أخطاء م_ــن vســبقهم  ،أو أن ل

يكونوا مستعدين لتصحيح المسار إل في اللحظة التي يــرون
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فيها العقوبة )من ال تعالى  ،أي نار جهنم( وجها iلƒو_جه .
تفسير  :إن التمسك العنيد بالعادات والتقاليد رغم أنها تخالف
العقل والمنطق والحق هو أحد السباب الساسية التي تقــود

الناس إلى الهلك والخراب .

والسبب الساسي الثاني هو بالطبع عمى البصيرة  .إذا كــان

ـدرك أن
ـذلك يـ
المرء قادرا iعلى رؤية حقيقة المور وكان لـ
ـيؤدي
ـة سـ
ـاره للحقيقـ
الظاهر يختلف عن الواقع  ،فإن إبصـ
ـة .
بالضرورة إلى تصحيح المسار وتفادي السقوط في الهاويـ

ولكن هناك فرقا iبين من يؤمنون حقا iبالقرآن ويملكون بــذلك
ـذين
ـن أولئك الـ
ـي  ،وبيـ
ـع الحقيقـ
البصيرة التي ترى الواقـ

ليؤمنون على الطلق  ،أو ليؤمنون إيمانا iحقيقيــا ، iفهــم
لذلك لن يروا الواقع الحقيقي إل بعد فوات الوان وحيــن ل

يمكن تصحيح المسار وتفادي السقوط في الهاوية .
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﴿ و_م_ا ن|رvس̃yل ا̀لمaرvس_لyين_ إƒل• مaب_ش–ر…ين_ و_مaنذyر…ين_ و_يaج_اد̃yل
ال„ذyين_ كtفtرaوا ب…ا̀لب_اطyل… لƒيaدvحyضaوا ب…ه yا̀لح_ق„ و_ات„خtذ|وا آي_اتyي

و_م_ا ̃أنذyرaوا هaزaو’ا )﴾ (56
g

s

شرح بسيط  :ولم نرسل الرسل إل ليحملوا بشرى أو إنذاراi
ـم
ـة فهـ
ـار الحقيقـ
ـى إنكـ
إلى الناس  .أما الذين يصرون علـ
يجادلون )ضد الرسل( بحجج باطلة  ،ويفعلون ذلــك لجــل

إلغاء الحقيقة  ،ولكي يسخروا من رسالتي وإنذاراتي .

تفسير  :إن العالtم الكافر أساسا iيرفض الحقيقة التي أنزلهــا
ال إلى النبياء والتي يعلمها للناس علماء السلم الراشدون ،

ويهاجم الحقيقة بحجج باطلة  ،ويجادل من موقــف العــداوة
والسخرية والزدراء .
ـى
ـاظ علـ
ـإخلص للحفـ
ويصبح المؤمنون الذين يجاهدون بـ
ـحف
ـتعم_ل الصـ
إيمانهم أهدافا iلشيطنة وسخرية شديدة  .وت|سـ
ومحطات التلفاز التي تملكها وتتحكم بها النخبة الضارية فــي
محاربة السلم ومهاجمة علماء السلم الراشدين بشراســة
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تصل إلى درجة اغتيال السمعة  .وغايتهم هي تحطيم ســلطة
العلماء وتحطيم معنويات أتباعهم لجل تسهيل مساعي النخبة

في تضليل المسلمين .
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﴿ و_م_ن vأ‚ظ`لtم aمyم{ن ذ|ك–ر_ ب…آي_ات yر_ب•ه yفtــأ‚عvر_ض_ ع_̀نه_ــا
ـوب…ه…م vأ‚كyن„ـة iأ‚ن
و_نtسyي_ م_ا قtد{م_ت` ي_د_اه aإƒن„ا ج_ع_̀لنtا ع_لtى ق|ل|ـ

ي_̀فقtهaوه aو_فyي آذtانyه…م vو_̀قر’ا و_إƒن تtدvعaهaم vإƒلtى ا̀لهaد_ى فtلtــن

ي_هvتtدaوا إƒذiا أ‚ب_د’ا )﴾ (57
g

s

ـه
شرح بسيط  :ومن يمكن أن يكون أشد خبثا iمن الذي تبلغـ
رسالت من ربه ثم يصرف النظر عنها وينسى كل مــاتراكم
من أفعاله )الخبيثة( ؟ انتبه إلى أننا قد وضعنا غطاء على قلبه

يمنعه من فهم الحقائق )المنزلة في القرآن(  ،وجعلنا في أذنيه

ـى
ـوة إلـ
ـه دعـ
ـوجه إليـ
ـتطيع أن تـ
الصمم  ،ورغم أنك تسـ
الرشادات )القرآنية الدالة إلى الحق(  ،فإنه لن يقبلها أبدا. i
ـاب أن
تفسير  :ينبغي على المؤمنين الذين يقرؤون هذا الكتـ
يستجمعوا من البصيرة مايكفي للتعرف على أمثــال هــؤلء
ـدمها
ـتي يقـ
ـادات الـ
"الميئوس منهم" والذين يرفضون الرشـ

علماء السلم الراشدون وعباد ال المتواضعون  .ويصــبح
ذلك ضرورة مطلقة عندما يستولي هــؤلء "الميئوس منهــم"
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)وهم ينتمون عادة إلى النخبة "الضارية"( علــى الجماعــات
ـادة
ـبحوا قـ
المسلمة ويستعملون الخبث والمكر والخداع ليصـ

معترف بهم رسميا iللجماعة المسلمة  .ولشك أنهم يعتــبرون
أنفسهم جزءا iمن الحرب المعلنة على السلم وأنهم يساندون

ـالف
ـنها التحـ
هذه الحرب بكل حماس  ،هذه الحرب التي يشـ
الصهيوني المعاصر بين يهود ونصارى أوربا  ،والذي يحكم

العالم  .ورغم أنهم يعلنون أنهم قادة للمسلمين فهم قد تركــوا
ـالف
السلم في حقيقة المر وانضموا بدل iعن ذلك إلى التحـ

الصهيوني اليهودي النصراني الحاكم .

إن ال تعالى قد حرم على المسلمين في الية التالية أن يكونوا

أصدقاء وحلفاء لولئك النصارى واليهود الذين هم أصــدقاء
ـذي
ـالف الـ
وحلفاء لبعضهم البعض  ،وهذا بالضبط هو التحـ

يحكم العالم اليوم:

"ي3ا أ8ي7ه3ا ال6ذ5ين 3آم3ن2وا) 1بهذا القرآن( ل :ت:ت6خ5ــذ2وا) 1أولئك(
ال1ي3ه<ــود 3و) 3أولئك( الن6ص3ــار3ى أ8و?ل>ي3ــاء) 3لكم الــذين
يصبحون( ب3ع?ض<ه<م? أ8و?ل>ي3اء< ب3ع?ض Bو3م3ن ي3ت:و3ل6ه<م )أي من
يصبح صديقا iوحليفا iلهذا التحالف اليهودي النصراني(
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مEنك2م? )من المسلمين( ف:إ>ن6ه< )يصبح بذلك واحدا (iم5ن1ه<ــم?
إ>ن HاللGه 3ل :ي3ه?د5ي ال1ق:و?م 3الظ6ال>م5ين) 3أمثال هؤلء(" )الية
 51من سورة المائدة (5
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﴿ و_ر_ب€ك_ ا̀لغtف|ور aذ|و الر{حvم_ة yلtو vيaؤ‚اخyذ|هaم ب…م_ا كtس_ــبaوا

لtع_ج{ل‚ لtهaم aا̀لع_ذtاب_ ب_ل ل„هaم م{وvعyد› ل„ن ي_ج…دaوا مyن دaونyــهy
م_وvئƒل﴾ (58) i
g

s

شرح بســيط  :إن ربك فعل iكــثير المغفــرة ول حــدود
لرحمته  .لو أراد أن يعاقبهم )فورا (iعلى ما يرتكبونه لتاهم
بالعقوبة سريعا) iفي الحال(  ،ولكنه ل يفعل ذلك بل لهم فترة

زمنية محددة ل ت|̀قب_ل بعدها توبتهم ...

تفسير  :إن هؤلء "الميئوس منهم" والذين يحاربون السلم
ويحاربون علماء السلم الراشدين إنما يتبخترون على مسرح

ـة
ـترة زمنيـ
ـديهم إل فـ
الدنيا لمدة لحظة واحدة فقط  .ليس لـ
محددة بالضبط  ،وعندما تنتهي فسوف يaطر_حون في مزبلــة
التاريخ  .ولكن ال هو الرحمن الدائم الرحمـة  ،ولـو أنهـم

اتجهوا إليه تائبين قبل أن يصلوا إلى نهاية الحبل  ،وتوقفــوا

عن الظلم فسوف يجدونه رحيما .

dfdfdf
135

S



﴿ و_ت̀yلك_ ا̀لق|ر_ى أ‚هvل̀tكنtاهaم vلtم{ا ظtلtمaوا و_ج_ع_̀لنtا لƒم_هvلyكyه…ــم

م{وvعyد’ا )﴾ (59
g

s

ـدما
ـا عنـ
ـات دمرناهـ
شرح بسيط  :و)كذلك( تلك المجتمعـ
استمرت على الظلم  ،لننا كنا قد حددنا زمنا iلتدميرهم .
تفسير  :إن الشعوب الكافرة التي تبخترت على مسرح الدنيا
في الماضي  ،واضطهدت المؤمنين  ،أصبحت اليــوم نtسvــياi
م_̀نسyيا ، iأو أصبحت مجرد ملحظات على هامش صــفحات

ـذه
ـي هـ
التاريخ  .وبالنسبة للذين اضطهدوا الفتية المؤمنين فـ
السورة وأكرهوهم في النهاية إلى الختيار مابين الهروب إلى

ـا أن
ـف تعلمنـ
الكهف أو الخضوع للطغيان  ،فإن سورة الكهـ

حكمهم الرهابي لم يدم سوى ثلثمئة سنة  .إن هذه القصــة
تعطي إنذارا iبيوم نحس آت ¢إلى التحالف الصهيوني بين يهود

ونصارى أوربا والذي يسيطر على السلطة في العالم اليــوم
ويستعمل تلك السلطة لمحاربة السلم في خدمة دولة إسرائيل

اليهودية الوربية  ،إنذارا iبأن هذا الحكم الرهــابي ســوف
136

يزول بسرعة كما زال شبيهه في السورة  .وإن الكاتب واثق
من أن حكم التحالف الصهيوني لن يدوم كثيرا . iوعندما تنجح

المقاومة السلمية في إكراه القوات الغربية على النســحاب
من أفغانستان  ،فإن ذلك سوف يكون إشــارة إلــى النهايــة

المحتومة لفترة حكم الذين يسيطرون اليوم على العالم .
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ـى أ‚بvل|ـغ tم_جvم_ـع_
﴿ و_إ̀ƒذ قtال‚ مaوس_ى لƒفtتtاه aل أ‚بvر_ح aح_ت„ـ

ا̀لب_حvر_يvن… أ‚و vأ‚مvضyي_ حaق|ب’ا )﴾ (60
g

s

شرح بسيط  :وتذك•ر حين قال موسى لخادمه "لــن أتوقــف
حتى أصل إلى ملتقى البحرين حتى لو قضيت سنين طويلــة

)لكي أصل إلى هناك( .

تفصيل  :وتذك•ر حين قال موسى لخادمه )أثناء سفره باحثــاi
عن الرجل الحكيم الذي هو أكثر من موسى علما" (iلن أتوقف

حتى أصل إلى ملتقى البحرين )وهو المكان الــذي أقصــده(
حتى لو )اضطررت إلى أن( أقضي سنين طويلة ) مســافراi

أبحث عن ذلك المكان( .

تفسير  :عاتب ال تعالى موسى عليه السلم على قـوله أنـه
"أكثر الناس علما ، "iولنه بذلك لم يعترف بأن كل العلم هــو
ـذه
ـو أن هـ
ـدث هـ
من عند ال  ،وهو أعلtم العالƒمين  .وماحـ
المقولة جعلت موسى عليه السلم يفقد بصيرته بشكل مؤقت .

وإن مثل هذا الخطأ لكفيل بأن ينتزع البصيرة من كل الــذين
138

يجعلون العلم علمانيا . iثم إن ال تعالى أخبر موســى عليــه
السلم بأن هناك من هو أعلم منه )لن ذلك الحكيم كان يمتلك

العلم الذي يعتمد على الحواس الخارجية ويمتلك كذلك العلــم
ـيرة علـى حـد
ـة أو البصـ
الذي يعتمد على الحواس الداخليـ
سواء(  .وأخبره أنه إذا أراد أن يلتقي بذلك الحكيــم )وهــو

ـى
ـل إلـ
ـتى يصـ
الخضر عليه السلم( فإن عليه أن يسافر حـ

"مجمع البحرين" .

وانطلق موسى عليه السلم على الفور مسافرا iلكي يلتقي بمن

هو أعلم منه  ،واستمر في سفره عازما iعلى أن يصل إلــى
غايته مهما طالت الرحلة .
وتعطي سورة الكهف هنا رسالة مؤثرة إلى المؤمنين الــذين
يعيشون في هذا العصر الخير بأن عليهم أيضا iأن يبحثوا عن

رجال أكثر منهم علما ، iوأن يبحثوا عن ذلك الحكيــم الــذي
يفوق علمه جميع المسلمين المعاصرين  .فكيف ســيتعرفون
ـه ؟
ـون عنـ
على أعلم الناس ؟ وأين سيجدونه ؟ وكيف يبحثـ
وجواب السورة هو أنهم سيجدونه عند ملتقى البحرين  .وقــد
فس{ر المام البيضاوي "البحرين" بأنهما يرمزان إلــى "بحــر
139

ـم"
العلم" الخارجي المبني على الحواس الخارجية و "بحر العلـ
الداخلي الذي يعطيه ال تعالى لمن يشاء من عباده .
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﴿ فtلtم{ا ب_لtغtا م_جvم_ع_ ب_يvنyه…م_ا نtسyي_ا حaوتtهaم_ا فtات„خt tذ س_ب…يلtه aفyي

ا̀لب_حvر… س_ر_ب’ا )﴾ (61
g

s

ـع
ـا )مجمـ
ـان التقائهمـ
ـى مكـ
شرح بسيط  :فلما و_ص_ل إلـ
البحرين( نtسyيا أمر س_ _مكtتyهما  ،فسلكت طريقها إلى البحر ثــم

اختفت عن النظار .

ـه
ـلم أنـ
ـه السـ
تفسير  :كان ال تعالى قد أخبر موسى عليـ
سوف يلتقي بأكثر الحكماء علما iأثناء سفره عنــدما تخــرج
السمكة ) التي أوصاه ال أن يضعها في سل•ة( من السلة بشكل

ـحيح
ـر صـ
ـر )أنظـ
ـى البحـ
خارق للعادة وتسلك طريقها إلـ

البخاري(  .وهذا ماحدث بالضبط عندما كان موســى عليــه
السلم نائما . iورأى الفتى ماحدث للسمكة ولكــن الشــيطان

جعله ينسى الموضوع .
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﴿ فtلtم{ا ج_او_ز_ا قtال‚ لƒفtتtاه aآتyنtا غtد_اءنtا لtقtد vلtقyينtا مyن س_فtر…نtا

ه_ذtا نtص_ب’ا )﴾ (62
g

s

ـال
ـة قـ
ـافة معينـ
ـرجلن مسـ
شرح بسيط  :وبعدما قطع الـ
ـا
ـبحت رحلتنـ
)موسى( لخادمه "أخرج طعام الغداء  ،فقد أصـ

متعبة وشاقة )جدا"! (i

تفصيل  :وبعدما قطع الرجلن مسافة معينــة )متجــاوزين
ـه
ـى عليـ
البقعة التي اختفت فيها السمكة وبدون أن يعلم موسـ
ـداء ،
السلم أنها اختفت( قال موسى لخادمه "أخرج طعام الغـ

فقد أصبحت رحلتنا )الن( متعبة وشاقة جدا"! i
تفسير  :هذه إشارة روحية تلفت النظر يصادفها المرء فــي
ـإنه
ـه فـ
حياته الروحية  .عندما يسلك المسافر الدرب إلى ربـ
يسافر بسهولة وإثارة  .إنه يستمتع بسفره  ،سواء في ربيــع

الشباب  ،أو في صيف الرجولة أو النوثة  ،أو في خريــف
وسط العمر عندما يبتدئ الشيب في الشعر واللحية  ،أو حتى

ـي
ـير فـ
في شتاء الشيخوخة  .وهذا يستمر مادام عبد ال يسـ
142

التجاه الصحيح  .ولكن حالما ينعطف المرء في سفره إلــى
اتجاه خاطئ  ،فإن الرحلة تتغير من السهولة والمتعــة إلــى

التعب والزعاج  .وهذه التجربة هي مصداق للية الهامة جداi

والتي يصرح لنا فيها ال تعالى بأن النسان قد منح بــالفطرة

المقدرة على التعرف على الحالة الروحية التي يكون فيها :
﴿ ب_ل… الƒنس_ان aع_لtى ن̀tفسyه yب_صyير_ة﴾ £
)الية  14من سورة القيامة (75
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ـيت|
ـإƒن–ي نtسyـ
ـخ`ر_ة yفtـ
﴿ قtال‚ أ‚ر_أ‚يvت tإ̀ƒذ أ‚و_يvنtا إƒلtى الص{ـ

ا̀لحaوت tو_م_ا أ‚نس_انyيه aإƒل• الش„يvطtان aأ‚ن vأ‚̀ذك|ــر_ه aو_ات„خtــذt
عج_ب’ا )﴾ (63
س_ب…يلtه aفyي ا̀لب_حvر… _
g

s

ـك؟
شرح بسيط  :فأجاب )الخادم( "هل ستصدق ما سأقوله لـ
ـر
ـيت أمـ
ـإني نسـ
لما التجأنا إلى تلك الصخرة للستراحة فـ
السمكة – ولم ينسني ذلك أحد غير الشيطان – وإنها ســلكت`
طريقها إلى البحر بطريقة عجيبة وخارقة للعادة !"

ـد
ـلم عنـ
ـه السـ
تفسير  :كان ينبغي أن يلتقيا بالخضر عليـ
الصخرة  ،فلما تجاوزا الصخرة كان ســفرهما علــى درب

ـورة
خاطئ  ،ولذلك أحس موسى عليه السلم بالتعب  .إن سـ

الكهف توجه هنا إنذارا iخطيرا iينبغي أن يراعيه حــتى أولئك
الذين أنجزوا تقدما iفي سفرهم إلى ربهم  .إن الشيطان قــادر

على أن يجعل حتى أفضــل الســالكين ينســون ويضــل•ون
طريقهم  .ولذلك يجب على كل المؤمنين أن يرددوا باستمرار

الدعاء المحتوى في آخر سورتين من القرآن الكريم .
144
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﴿ قtال‚ ذtلƒك_ م_ا ك|ن„ا نtبvغ… فtارvتtد{ا ع_لtى آثtار…هyم_ا قtص_ص’ــا

)﴾ (64
g

s

شرح بسيط  :فصاح )موسى عليه السلم( قائل)" iولكن( ذلك
)المكان( هو ما كنا نبحث عنه !" ثم رجع الــرجلن وهمــا

يقتفيان آثار أقدامهما ...

تفسير  :حالما يدرك المؤمن أنه يسافر على درب خــاطئ ،
فعليه أن يرجع ]إلى حيث انحرف عن المسار الصحيح[ مقتفياi

ـى
ـود إلـ
ـي يعـ
آثار أقدامه  ،اقتداء بموسى عليه السلم  ،لكـ
المسار الصحيح .
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﴿ فtو_ج_د_ا ع_بvد’ا م•ن vعyب_ادyنtا آتtيvنtاه aر_حvم_ ـة iم yـن vعyن ـدyنtا

و_ع_ل„مvنtاه aمyن ل„دaن„ا ع̀yلم’ا )﴾ (65
g

s

تفصيل  ... :فوجدا عبدا iمن عبادنا كنا قد أعطيناه رحمــة
ـك
ـاه ذلـ
من عندنا وع_ل„مvناه )أيضا (iعلما iمن عندنا )أي ألهمنـ

العلم إلهاما ، iوبالتالي حصل عليه داخليا عن طريق الحــدس
ـتعملها
ـتي يسـ
وليس عن طريق التجارب والمناقشة العقلية الـ

الناس عادة للحصول على العلم (.

تفسير  :إن الرجل الغامض الذي هو أعلم من موسى عليــه
السلم والذي أقره ال تعالى على أنه أعلم الرجال هو الخضر

عليه السلم كما أنبأنا النبي محمد صلى ال عليه وسلم  .وهو

قدوة للعالم السلمي الحقيقي ومرشد المؤمنين فــي عصــر
ـر
ـإن الخضـ
الدجال  .بينما يرى الدجال بعين واحدة فقط  ،فـ

عليه السلم يبصر بعينين اثنتين " ،الخارجية" و "الداخليــة" .

ومن حسن حظ هذا الكاتب أنه تتلمذ على يدي عالم إســلمي
من هذا النوع بالضبط  ،وهو مولنا الدكتور محمــد فضــل
147

الرحمن النصاري رحمه ال  .وإن كتابه العظيم المكون من
مجلدين "السس والبنية القرآنية للمجتمع المسلم" لهــو خيــر
مثال على الجمع المتناسق بين بحــري العلــم  :الخــارجي

والداخلي .
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﴿ قtال‚ لtه aمaوس_ى ه_ل• أ‚ت„ب…عaك_ ع_لtى أ‚ن ت|ع_ل–م_ن… مyم{ا عaل–مvتt

رaش`د’ا )﴾ (66
g

s

شرح بسيط  :سأله موسى عليه السلم "أتسمح لي أن أرافقك
لكي تعلمني بعض ماتعلمته من إدراكات الرشاد )التي تعتمــد

على الحقائق السامية( ؟

تفسير  :لقد أرانا موسى عليه السلم القدوة الحسنة في طلب
العلم من المعل–مين في عصر الدجال )العصر الراهــن(  .إن
ـم
ـداخلي والعلـ
ـم الـ
ـرحه للعلـ
الذين يقرؤون هذا الكتاب وشـ

الخارجي يجب الن أن يبحثوا عن عالم حكيم يبصر بــالعين

الداخلية ويكون علمه لذلك متصل iبالحدس واللهام الــداخلي
الروحي أي البصيرة التي يملكها أمثال الخضر عليه السلم .

وعندما يجدون هذا العالƒم فعليهم أن يرتبطوا بــه ويلــتزموا
الصبر باستمرار حتى يحين الوقت الذي يحصلون فيه علــى
المقدرة على أن يفهموا ما يaع_ل–مaهaم هذا العالم  .وليحذر القارئ

ـون
ـل أن يكـ
ـن المحتمـ
أن مثل هذا العاyلم السلمي ليس مـ
149

متخرجا iمن المعاهد السلمية التقليدية .
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﴿ قtال‚ إƒن„ك_ لtن تtسvتtطyيع_ م_عyي_ ص_بvر’ا )﴾ (67
g

s

شرح بسيط  :فأجاب )الخضر( "إسمع ! إنك لن تستطيع أن
تصبر علي{ "...
dfdfdf


S

﴿ و_كtيvف tتtصvب…ر aع_لtى م_ا لtم vت|حyط` ب…ه yخ|بvر’ا )﴾ (68
g

s

شرح بسيط  ..." :وكيف تستطيع الصبر على أشــياء لــن
تستطيع أن تفهمها أبدiا ؟ "
ـة  .إن
تفسير  :إن جواب الخضر عليه السلم عظيم الهميـ
هذا الحكيم الذي أكرمه ال بالبصيرة يجب أن يدرك أن بقيــة
ـوق
الناس لن يستطيعوا الصبر عليه لن ما عنده من العلم يفـ
علمهم العلماني ومقدرة فهمهم الدنيوية  .ولكن المؤمن الــذي
يلتقي بمثل هذا الحكيم ينبغي عليه الصبر في كل المسائل التي
151

تتجاوز مقدرته على الفهم  .إن فهمه لهذه المسائل سوف يأتي
في النهاية عندما تزداد يقظته الروحية وبواسطة النور الــذي

يaدخyل|ه ال تعالى إلى قلب عبده المخلص .
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﴿ قtال‚ س_تtج…دaنyي إƒن شtاء الل„ه aص_اب…ر’ا و_ل أ‚عvصyي لtــك_

أ‚مvر’ا )﴾ (69
g

s

شرح بسيط  :فأجاب )موسى عليه السلم( "ستجدني إن شاء
ال صابرا ، iولن أعصي أمرك في أية مسألة ".
ـه
ـر عليـ
ـد للخضـ
تفسير  :تواضع_ موسى عليه السلم وأكـ
ـاء
ـيف "إن شـ
السلم أنه سيكون صابرا . iوفطن إلى أن يضـ
ال" عندما أعطى وعده  .إن من خواص عصر الدجال الذي

هو كافر أساسا iغياب aالعبارات الروحية التي تعبر عن التقوى
من مكونات المحادثات العادية بين المؤمنين  .وعلى المؤمنين

في العصر الحديث أن يقتدوا بموسى عليه السلم فــي كــل
إرشاداته التي تركها لنا .
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﴿ قtال‚ فtإƒن… ات„ب_عvتtنyي فtل تtسvأ‚̀لنyي ع_ن شtيvء ¢ح_ت„ى ̃أحvدyثt

لtك_ م̀yنه aذ̀yكر’ا )﴾ (70
g

s

ـي
ـئت أن ترافقنـ
ـم( "إذا ، iإذا شـ
شرح بسيط  :فقال )الحكيـ
ـة
ـن أيـ
)فيجب أن تلتزم بالشرط التي وهو أن( ل تسألني عـ

قضية حتى أعطيك أنا تفسيرا iلها ".

تفسير  :إن النضباط هو الداة الرئيسية في إحراز التقــدم
ـذيب
ـا تهـ
ـتي غايتهـ
على الدرب إلى ال ]الرحلة الروحية الـ
النفس لتصل إلى درجة اليمان ثم إلى درجة الحســان[ .إن
التلميذ الذي يريد أن يترقى على الس€ل„م… الذي يوصله إلى عالم

العلوم الروحية والبصيرة المبنية على الحــدس واللهــام ،
يجب عليه أن يمارس الصبر والتواضع  .يجب على التلميــذ
أن يتعلم أن ينتظر حتى يقرر الستاذ| الروحي الذي يرشده أن

يكشف له عن عالtم العلوم الروحية التي يبحث عنها بأن يرفعه
إلى مستوى أعلى من الفهم  .أما موسى عليه السلم الذي كان

قد زعم قبل وقت قصير أنه أعلم الناس  ،فإن الشرط الــذي
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ـعبا iلتواضــعه
يمنعه من إلقاء السئلة كان يشكل اختبارا iصـ
وإيمانه .
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﴿ فtانطtلtقtا ح_ت„ى إƒذtا ر_كyب_ا فyي الس{ــفyينtة yخtر_قtه_ــا قtــال‚

أ‚خtر_̀قتtه_ا لƒت|̀غر…ق tأ‚هvلtه_ا لtقtد vج…ئ•ت tشtيvئًا إƒمvر’ا )﴾ (71
g

s

شرح بسيط  :فاستمرا في سفرهما حتى أنهما لما ركبا فــي
السفينة ثقبها  .فقال موسى "هل ثقبتها لتغرق من فيها ؟ لقــد

فعلت فعلة كبيرة !"

تفسير  :وبمعنى آخر  ،فإن موسى عليه السلم كان ســؤاله
ـرط
ـالف الشـ
"لماذا تصرفت بهذا الشكل الخبيث ؟" وكونه خـ

الذي فرضه عليه الخضر عليه السلم ]بأن ل يسأله[ يشــير
إلى أنه حكم على سلوك الخضر بأنه منكر  ،فلم يســتطع أن

ـة
ـر )والدانـ
يتمالك نفسه من التعليق الذي يaدyين عمل الخضـ
متضمنة في السؤال( .
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﴿ قtال‚ أ‚لtم vأ‚ق|ل• إƒن„ك_ لtن تtسvتtطyيع_ م_عyي_ ص_بvر’ا )﴾ (72
s
g
شرح بسيط  :فأجابه "ألم أقل إنك لن تستطيع الصبر علــي
أبدا i؟"
تفسير  :كان الخضر عليه السلم قد منع موسى عليه السلم
من أن يسأل أي سؤال لنه كان متيقنا iأن موسى عليه السلم

لن يستطيع أن يمسك نفسه ويصبر علــى مســائل تتجــاوز
مقدرته على الفهم  .وتثبت هذه الحادثة بشكل مــثير صــحة

رأي الخضر بشأن موسى عليهما السلم .
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ـر…ي
﴿ قtال‚ ل ت|ؤ‚اخ̀yذنyي ب…م_ا نtسyيت| و_ل ت|رvه̀yقنyي مyن vأ‚مvـ

عaسvر’ا )﴾ (73
g

s

شرح بسيط  :قال )موسى عليه السلم( "ل تعاقبني على أني
نسيت  ،ول تكن قاسيiا علي بسبب مافعلت|ه ".
تفسير  :أجاب موسى عليه السلم بأن قدم عذرا iفحواه أنــه
نسي الحظر المفروض عليه .
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﴿ فtانطtلtقtا ح_ت„ى إƒذtا لtقyي_ا غ|لم’ا فtقtتtلtه aقtال‚ أ‚قtت̀tلـت tن̀tفس’ـا

ز_كyي{ة iب…غtيvر… ن̀tفس” ل„قtد vج…ئ•ت tشtيvئًا ن̀كر’ا )﴾ (74
g

s

شرح بسيط  :ثم استمر الرجلن في سفرهما حــتى التقيــا
بغلم  ،فقtتtلtه) aالخضر عليه السلم(  .فصرخ )موسى عليــه
السلم( "هل قتلت tإنسانا iبريئا iلم يقتل أحدا) iفل قصاص فــي

حقه( ؟ إنك حقا iقد فعلت شرا". i
تفسير  :إن إدانة موسى لتصرف الخضر عليهمــا الســلم
تضمنت سؤاله  :لماذا تصــرفت بهــذا الشــكل ؟ إن رأي
الخضر بأن موسى عليهما السلم عاجز عن أن يتمالك نفسه

ويصبر على مسائل تتجاوز مقدرته على الفهم  ،قد ثبت مرة

أخرى في هذه الحادثة الثانية بشكل مثير أيضا. i
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ـي ص_ـبvر’ا
ـن تtسvـتtطyيع_ م_عyـ
﴿ قtال‚ أ‚لtم vأ‚ق|ل ل„ك_ إƒن„ك_ لtـ

)﴾ (75
g

s

شرح بسيط  :فأجابه "ألم أقل لك إنك لن تستطيع الصبر علي
أبدا i؟"
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﴿ قtال‚ إƒن س_أ‚̀لت|ك_ ع_ن شtيvء ¢ب_عvد_ه_ا فtل ت|ص_احyبvنyي قtــدv

ب_ل̀tغت tمyن ل„دaن–ي ع̀aذر’ا )﴾ (76
g

s

شرح بسيط  :قال )موسى عليه السلم( "إذا سألتك بعد الن
ـد
أي سؤال فاصرفني من مرافقتك ) ،لنك( عندئذ تكــون قـ

وصلت إلى حدود تلقي العذار مني ".

ـي
تفسير  :بعدما طلب موسى عليه السلم أن يaعذtر لنه نسـ
ـذر
ـرر العـ
أن السئلة كانت ممنوعة  ،لم يكن بوسعه أن يكـ
ـي
ـلم فـ
نفسه  ،فكان رد فعله أنه قبل حق الخضر عليه السـ

صرفه من رفقته إذا حصلت أية مخالفات جديدة للحظر .
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﴿ فtانطtلtقtا ح_ت„ى إƒذtا أ‚تtي_ا أ‚هvل‚ قtرvي_ة ¢اسvتtط`ع_م_ا أ‚هvلtه_ا فtأ‚ب_وvا

أ‚ن يaض_ي•ف|وهaم_ا فtو_ج_د_ا فyيه_ا ج…د_ار’ا يaر…يد aأ‚ن vي_نقtض{ فtأ‚قtام_هa
قtال‚ لtو vشyئ•ت tلtات„خ̀tذت tع_لtيvه yأ‚جvر’ا )﴾ (77
g

s

شرح بسيط  :وهكذا استمر الرجلن حتى وصل إلى بلدة ،
وطلبا من أهل البلدة طعاما ، iولكنهم رفضوا أن يقدموا لهمــا
أية ضيافة  .ثم شاهدا جدارا iعلى وشك النهيار  ،فأعاد بناءه

 .فقال )موسى عليه السلم( " لو شئت لحصلت على تعويض
لذلك )أي على مبلغ من المال يعادل ما أنفقته عليه( ".
تفصيل  :وهكذا استمر الرجلن )في سفرهما( حتى وصــل
)في النهاية( إلى بلدة  ،وطلبا من أهل البلدة طعاما ، iولكنهــم
ـط
ـتى بأبسـ
)لم يصدر عنهم أي رد فعل يدل على تمسكهم حـ
خواص الحياة دينية فـ( رفضوا أن يقدموا لهما أية ضيافة .

ثم شاهدا )في البلدة( جدارا iعلى وشــك النهيــار  ،فأعــاد
ـال
ـدار(  .فقـ
ـاء الجـ
)الحكيم( بناءه )أي دفع نفقات إعادة بنـ

)موسى عليه السلم تعليقا iعلى ذلك( " لو شــئت لحصــلت
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)على القل( على تعويض لذلك )أي على مبلغ مــن المــال
يعادل ما أنفقته عليه( ".
ـلم
ـه السـ
تفسير  :ومرة أخرى  ،تضمن تعليق موسى عليـ
ـافية
ـة إضـ
ـكل مخالفـ
السؤال "لماذا لم تفعل ذلك ؟" وهذا يشـ
للحظر المفروض عليه .
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﴿ قtال‚ ه_ذtا فyر_اق| ب_يvنyي و_ب_يvنyك_ س_̃أنtب•̃ئك_ ب…تtأ•و…يل… م_ــا لtــمv

تtسvتtطyع ع{لtيvه yص_بvر’ا )﴾ (78
g

s

شرح بسيط  :فأجاب "حان وقت الفراق بيني وبينك  .سوف
أخبرك عن المعنى الحقيقي لكل )الحداث التي( لم يكن عندك

الصبر عليها ".

تفصيل  :فأجاب )الحكيم( "حان وقت الفراق بيني وبينــك .
)والن( سوف أخبرك عن المعنى الحقيقي لكل ما )شــاهدته

ـبر
ـداء الصـ
من الحداث ولكن( لم يكن عندك القدرة على إبـ
وضبط نفسك لكي ل تعلق عليها )بشكل سلبي  ،مع أنني كنت

قد منعتك من عمل أية تعليقات( ".

ـد
ـادات جـ
تفسير  :لقد أعطى الخضر عليه السلم هنا إرشـ
هامة للمرشدين الروحيين الذين يعيشون في العصر الحديث .

إن عليهم أن يتوقفوا عن كل الجهود التي يبذلونها في تعليــم
وإرشاد من هم عaمvي› من الداخل ]عمــى البصــيرة[  ،فهــم
يطلبون الرشاد  ،ولكنهم غير قادرين على إبداء الصبر بشأن
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ـى
ـبب العمـ
ـم )بسـ
ـى الفهـ
المور التي تتجاوز مقدرتهم علـ
الداخلي(  ،وهم لذلك يaصyر€ون على مجادلة المaرvشyد وتtح_د•يه .

وينطبق هذا خاصة على الخلفات في المواضــيع المتعلقــة
بالدجال مثل الشرك والربا في العصر الحــديث  ،والثــورة
النسائية  ،وبشكل خاص  ،الرحلة الروحية ذاتها للتوصل إلى

درجة الحسان ) الذي يسمى أيضا iبالتصوف( .
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ـي ا̀لب_حvـر…
ـون_ فyـ
﴿ أ‚م{ا الس{فyينtة| فtكtانtت` لƒم_س_اكyين_ ي_عvم_ل|ـ
فtأ‚ر_دت أ‚ن vأ‚عyيب_ه_ا و_كtان_ و_ر_اءهaم م{لyك› ي_أ•خ|ذ| ك|ل„ س_فyينtة¢

غtصvب’ا )﴾ (79
g

s

شرح بسيط " :أما السفينة فكان أصحابها مساكين يرتزقــون
من البحر  ،وأردت| أن ̃أعvطyب_ها لن ملكا iكان في طريقه إليهم
وكان يستولي على كل السفن بالقوة ".
تفصيل " :أما السفينة فكان أصحابها مساكين يرتزقون مــن
البحر  ،وأردت| أن ̃أعvطyب_ها )فتصبح غير صالحة للستعمال(
لني )كنت أعلم أن( ملكا) iشريرا (iكان في طريقه إليهم وكان

)مزمعا iعلى أن( يستولي على كل السفن ]الصالحة[ بالقوة ".

تفسير  :إن الخضر عليه السلم كان في حقيقة المر يقــدم
ـان
ـا كـ
مساعدة لصحاب السفينة بإعطابه لها  ،لن الملك مـ

ليستولي على سفينة معطوبة  ،ومن ثم يصــلحون ســفينتهم
بسهولة بعدما يذهب الملك  .و كان حكم النبي موسى عليــه

السلم على الحوادث الثلثة مبنيا iعلى ملحظتــه لظــواهر
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ـيرة
المور  ،وكان لذلك حكما iخاطئا iلنه كانت تنقصه البصـ
الروحية الداخلية التي ينفذ بواسطتها إلى الواقع الحقيقي فــي

كل حدث .
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﴿ و_أ‚م{ا ا̀لغ|لم aفtكtان_ أ‚ب_و_اه aمaؤ•مyنtيvن… فtخtشyينtا أ‚ن يaرvهyقtهaم_ا

ط|̀غي_انiا و_ك|̀فر’ا )﴾ (80
g

s

ـل
ـانت كـ
شرح بسيط " :وأما الغلم فكان أبواه مؤمنين وكـ
الدلئل تشير إلى أنه سوف يرهقهما بالغم المرير بسبب خبثه

الذي طغى عليه وبسبب كفره ".

تفصيل " :وأما الغلم فكان أبواه مؤمنين )إيمانا iحقيقيا iولكن
ـا
ـوف يرهقهمـ
برغم ذلك( كانت كل الدلئل تشير إلى أنه سـ
بالغم المرير )الذي قد يقضي على إيمانهما( بسبب خبثه الذي

طغى عليه وبسبب كفره ]والكفر يعني الجحود أيضا". [i
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ـاة iو_أ‚̀ق ـر_ب_
﴿ فtأ‚ر_دvنtا أ‚ن يaبvدyلtهaم_ا ر_ب€هaم_ا خtيvر’ا م•̀نه aز_كtـ

رaحvم’ا )﴾ (81
g

s

شرح بسيط " :فأردنا أن يعطيهما ربهما بدل iعنــه )ابنــا(i
أطهر )سلوكا (iمنه وأحرى أن يكون هناك محبة ".
تفصيل " :فأردنا ) في حقيقة المر  ،بواسطة التخلص منــه
ـه
ـدل iعنـ
ووقاية إيمان أبويه من التلف( أن يعطيهما ربهما بـ
ـة
ـم محبـ
ـون بينهـ
ـرى أن يكـ
)ابنا (iأطهر )سلوكا (iمنه وأحـ

)متبادلة تtقtر €بها عيونهما( ".

تفسير  :إن "المظهر" الخارجي لهذا لحدث يختلف تماما iعن
"واقعه الحقيقي" الداخلي .
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﴿ و_أ‚م{ا ا̀لج…د_ار aفtكtان_ لƒغ|لم_يvن… ي_تyيم_يvن… فyي ا̀لم_دyينtة yو_كtان_

تtحvتtه aكtنز› ل„هaم_ا و_كtان_ أ‚بaوهaم_ا ص_الƒح’ا ف tـأ‚ر_اد_ ر_ب€ـك_ أ‚نv

ي_بvل|غtا أ‚ش|د{هaم_ا و_ي_سvتtخ`ر…ج_ا كtنز_هaم_ا ر_حvم_ة iم•ن ر{ب•ك_ و_م_ا

ـبvر’ا
فtع_̀لت|ه aع_ن vأ‚مvر…ي ذtلƒك_ تtأ•و…ي̃ل م_ا لtم vتtسvطyع ع{لtيvه yص_ـ
)﴾ (82
g

s

ـان
ـه غلمـ
شرح بسيط " :وأما بالنسبة للجدار  ،فكان يملكـ
ـا
ـان أبوهمـ
يتيمان في البلدة  ،وكان تحته كنز يمتلكانه  .وكـ
رجل iصالحا ، iفكانت مشيئة ربك أن يستخرجا هــذا الكنــز

كرحمة من ربهما عندما يبلغان سن الرشد  .ولم أفعل ذلــك
ـن
من تلقاء نفسي  ،وهذا هو التفسير )الصحيح( لكل ما لم تكـ

قادرا iعلى أن تتحمله بالصبر ".

تفصيل " :وأما بالنسبة للجدار  ،فكان يملكه غلمان يتيمــان
)يسكنان( في البلدة  ،وكان تحته كنــز )مــدفون( يمتلكــانه
)شرعا . (iوكان أبوهما رجل iصالحا ، iفكانت مشيئة ربك أن

)̃أعيد_ بناء الجدار لكي أحمي الكنز من النكشاف فيعثر عليه
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أحد غيرهما  ،لكي( يستخرجا هذا الكنز كرحمة من ربهمــا
ـي ،
ـاء نفسـ
عندما يبلغان سن الرشد  .ولم أفعل ذلك من تلقـ
وهذا هو التفسير )الصحيح( لكل )هذه الحداث( التي لم تكن

قادرا iعلى أن تتحملها بالصبر ".
ـدث
ـارجي للحـ
ـر" الخـ
تفسير  :ومرة أخرى  ،فإن "المظهـ
ـبي
يختلف تماما iعن "واقعه الحقيقي" الداخلي  .وكان حكم النـ
ـألتين
ـي المسـ
ـذلك فـ
موسى عليه السلم في هذه المسألة وكـ

السابقتين مبنيا iعلى ملحظة المظاهر الخارجية فقــط لنــه
ـه
كانت تنقصه البصيرة الروحية الداخلية )مؤقتا] iبسبب زعمـ
أنه أعلم الناس[( التي يمكن بواسطتها فقط أن يخترق المظاهر
الخارجية وينفذ إلى "الواقع الحقيقي" الــداخلي لمــا يحــدث

أمامه  .وكان حكمه خاطئا iفي الحالت الثلثة كلها .

توج•ه aسورة الكهف أهم التحذيرات على الطلق إلــى مــن
ـأن
ـديث  ،بـ
ـر الحـ
يعيشون في عصر الدجال  ،وهو العصـ

المظاهر الخارجية ستكون مختلفة تماما iعن الواقع الحقيقــي
ـم
الداخلي في كل المسائل التي يهاجم بها الدجال الناس ليفتنهـ

عن دينهم ويختبر إيمانهم  ،وأن الذين يحكمون على المــور
171

وهم غير قادرين على اختراق المظاهر الخارجية والنفاذ منها
ـيكون
ـم سـ
ـإن حكمهـ
إلى الواقع الحقيقي الداخلي للمور  ،فـ
خاطئا iدائما ، iويمكن أن تلقي بهم هذه الخطــاء فــي نــار

جهنم .
وينبغي أن يدرك القارئ العزيز الن ضرورة الرحلة الروحية
السلمية التي يرتقي فيها المسلم بجهاده في ال إلى درجــة
اليمان الحقيقي ثم إلى الدرجة العليا من اليمان والتي تسمى

الحسان أو التصوف  .إن هذه الرحلة الروحية بحثــا iعــن
اليمان ثم الحسان هي التي يدخل بواسطتها نور ال إلى قلب

المؤمن  ،وهذا النور هو مايجعل المؤمن قادرا iعلى النفاذ من
ـه
ـور  ،وبـ
المظاهر الخارجية إلى داخل الواقع الحقيقي للمـ

"يرى" ما ل يمكن رؤيته بغير ذلك النور  ،و "يسمع" مــا ل
يمكن سماعه بغير ذلك النور  ،و "يفهم" ما ل يمكن فهمه بغير

ذلك النور .
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ـم م•̀ن ـهa
﴿ و_ي_سvأ‚ل|ونtك_ ع_ن ذyي ا̀لقtرvنtيvن… ق|ل• س_أ‚̀تل|و ع_لtيvك|ـ

ذ̀yكر’ا )﴾ (83
g

s

شرح بسيط  :ويسألونك )يامحمد( عن ذي القرنيــن  .قــل
"سأروي عليكم بعضا iمن قصته ".
ـد
ـرن" قـ
تفسير " :ذو القرنين" هو من له قرنان  .ولفظة "القـ
ـي
تعني القرن العظمي المعروف  .ولكنها أيضا iيمكن أن تعنـ
ـي
ـا وردت فـ
ـة كلمـ
"العصر" من الزمان  .ولكن هذه اللفظـ

ـي أن
القرآن كانت بمعنى العصر  .ونحن نرى أن ذلـك يعنـ

سورة الكهف تعرض قصة تنطبق على عصرين مختلفيــن ،
ونرى أنهما عصر في الماضي وعصر في المستقبل  .ونحن

نعتقد اعتقادا iأكيدا iأن العصر الذي في المستقبل هو العصــر
ـإن
ـذلك فـ
ـأجوج  .ولـ
الحاضر  ،عصر الدجال ويأجوج ومـ

الكتاب المرافق لهذا الكتاب "سورة الكهف والعصر الحــديث"

لم يكن من الممكن كتابته قبل الن .

ـبي(
ـة النـ
سأل أحبار اليهود في يثرب )التي تسمى الن مدينـ
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عن المسافر العظيم الذي سافر إلى طرفي الرض  ،والقرآن
يجيب على هذا السؤال .
إن هذا المقطع من سورة الكهف ذو أهمية حاسمة وقد اعتمد
ـة
ـو "رؤيـ
ـف وهـ
عليه كتابي الثالث من رباعية سورة الكهـ
إسلمية ليأجوج ومأجوج في العالم الحديث" .
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﴿ إƒن„ا م_ك„ن„ا لtه aفyي ال‚رvض… و_آتtيvنtاه aمyن ك|ل– شtيvء ¢س_ــب_ب’ا

)﴾ (84
g

s

شرح بسيط  :لقد أعطيناه سلطة في الرض ووهبناه المقدرة
على أن يفعل أي شيء يريد أن يفعله ...
تفسير  :إنه كان رجل iقوي اليمان  .ولذلك فإن الســلطتين
السياسية والعسكرية في نظامه العالمي كانتا مبنيــتين علــى
أسس إيمانية  .وماهي أهم خواص العلقة الــتي ينبغــي أن

ـام
ـي نظـ
تكون بين السياسة والخلق ؟ وإذا كانت السلطة فـ

ـام
ـذا النظـ
ـوع هـ
عالمي مبنية على أساس من اليمان فما نـ

ـف
العالمي الذي تقيمه هذه السلطة وتحفظه ؟ تبدأ سورة الكهـ
ـع
ـى الواقـ
ـرف علـ
هنا بتعليمنا درسا iعظيما iيمكننا من التعـ
ـارة
ـوم )أي الحضـ
ـائم اليـ
الحقيقي للنظام العالمي الجديد القـ

الغربية الحديثة الكافرة( والذي صنعته الحضارة الوربيــة .
ـبة
ـال مناسـ
وترشدنا السورة أيضا iإلى كيفية اتخاذ ردود أفعـ

حيال هذا النظام العالمي .
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﴿ فtأ‚̀تب_ع_ س_ب_ب’ا )﴾ (85
g

s

شرح بسيط  ... :وهكذا  ،ات„بع طريقا) iأو اختــار الوســائل
الصحيحة لتباع ذلك الطريق( ...
ـتي
ـلطة الـ
ـتخدامه للسـ
تفصيل ) :وهذا مثال على كيفية اسـ
منحها ال له(  .إنه اتبع طريقا) iفسار نحو الغرب واســتعمل

وسائل صحيحة لنجاز أهداف صحيحة( .
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﴿ ح_ت„ى إƒذtا ب_لtغ tم_̀غر…ب_ الش„مvس… و_ج_د_ه_ا ت̀tغرaب aفyي ع_يvن”

ح_مyئ‚ة ¢و_و_ج_د_ عyند_ه_ا قtوvم’ا ق|̀لنtا ي_ا ذtا ا̀لقtرvنtيvــن… إƒم{ــا أ‚ن
خذ tفyيه…م vحaسvنiا )﴾ (86
ت|ع_ذ–ب_ و_إƒم{ا أ‚ن تtت„ y
g

s

شرح بسيط  ... :حتى وصل إلى مغرب الشمس  ،فوجدها
تغرب في بحر عكر غامق اللون  ،ووجد بقربه قوما . iفقلنــا
له "يا ذا القرنين  ،إما أن تعاقبهم وإما أن تعاملهم برأفة ".
تفصيل ) ... :فسافر( حتى وصل إلى )الرض التي عنــد(
مغرب الشمس )ولم يكن وراءها أرض أخرى  ،فبدت وكأنها
في نهاية الرض(  ،فوجدها تغرب في بحر عكر غامق اللون
 ،ووجد بقربه قوما . iفقلنا له "يا ذا القرنين )السلطة بيديك( ،

إما أن تعاقبهم وإما أن تعاملهم برأفة ".
تفسير  :إن خير طريقة لقامة رابطة بين الخلق والسياسة
ـن
هي من خلل الستخدام الصحيح للسلطة  .إن السلطة يمكـ
أن تستخدم للمكافأة والدعم أو للمعاقبة  ،وفي كل ذلك يمكــن
أن تستخدم السلطة بشكل عادل أو بشكل ظالم  .والغرض من
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قصص أسفار ذي القرنين هنا هو تبيين كيفية استخدام السلطة
عندما تكون هذه السلطة مبنية على اليمان بال تعالى .
ـالم
ـي العـ
ـأجوج فـ
ـأجوج ومـ
راجع كتابنا "رؤية إسلمية ليـ
الحديث" للطلع على البلدان التي مرت بها هذه السفار .
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﴿ قtال‚ أ‚م{ا م_ن ظtلtم_ فtس_وvف tن|ع_ذ–بaه aث|م{ يaر_د €إƒلtــى ر_ب•ــهy

فtيaع_ذ–بaه aع_ذtاب’ا ن̀كر’ا )﴾ (87
g

s

شرح بسيط  :فأجاب "سوف )نستخدم سلطتنا لكي( نعــاقب
من ارتكب الضطهاد أو الظلم أو الضرار بالخرين إلــخ ،

وعندما يعود المذنب إلى ربه فسوف يعاقبه )ال( أيضا iعقاباi

ل يوص_ف " ...
تفسير  :وهكذا  ،عندما تكون السلطة قائمة على اليمــان ،
ـتعمل
فإنها تضمن أنها عندما تستعمل بشكل نهائي  ،فإنها تسـ
بالعدل لمعاقبة الظالم والمضطه…د  .إن الســلم والســعادة ل
يمكن وجودهما في عالم ظالم  .ومن خلل إقامة العدل فــإن

نظام ذي القرنين العالمي يجعل السلم والسعادة ممكنين فــي

الرض .

وهكذا كان العالم سيكون لو تقبل البشر النبي محمدا iصلى ال

عليه وسلم واتبعوه  .وهذا ممكن الن أيضا iإذا تقبل البشــر
القرآن على أنه الحق من ربهم واتبعوا إرشاداته .
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وعندما يأتي على البشرية العصر الخير أو عصر الفتــن ،
فإن العالtم الذي رفض النبي محمدا iصلى ال عليه وسلم ولــم

يتبع طريقة حياته سيخضع لنظام عالمي معاكس لنظــام ذي
القرنين العالمي  .وفي هذا العصر ستكون السلطة مبنية على

أسس كافرة )أو "علمانية" كما يقولون(  ،وبدل iمن أن تستخد_م
هذه السلطة في معاقبة الظالم المضطه…د  ،فإنها سوف تستخد_م

ـلم
ـيختفي السـ
ـاء  .وسـ
ـطهاد البريـ
ظلما iوعدوانا iفي اضـ
والسعادة في ظل هذا النظام العالمي الذي يعم فيه الضطهاد .

إن سورة الكهف تشرح لنا هنا الواقع_ الحقيقي لعالtم اليوم .
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﴿ و_أ‚م{ا م_ن vآم_ن_ و_ع_مyل‚ ص_الƒح’ا فtلtه aج_ــز_اء ا̀لحaسvــنtى

و_س_نtق|و̃ل لtه aمyن vأ‚مvر…نtا يaسvر’ا )﴾ (88
g

s

شرح بسيط  ... " :وأما المؤمنون ذوو الســلوك الصــالح
فسوف ينالون أحسن مكافأة )في حياة الخرة( وسوف نستعمل

سلطتنا لنضمن له اليسر )في الحياة الدنيا( ".

تفسير  :عندما تقوم السلطة على أسس إيمانية  ،فإنها سوف
تستخد_م في دعم ومكافأة الذين يعيشون حياة اليمان والسلوك

الصالح  ،وسوف يكون هذا أفضل‚ العوالم  ،و سوف يقدم هذا

العالtم السلم العظمي والسعادة القصوى للناس الذين يعيشون

فيه .

ثم إن ذا القرنين عندما يستعمل السلطة لمعاقبة الظالم ومكافأة

الذين يعيشون حياة اليمان والسلوك الصالح  ،فهو يشير إلى
ـي
ـالمي فـ
التوافق الساسي الذي سينتج عندئذ بين نظامه العـ
هذه الدنيا هنا في السفل  ،وبين النظام العالمي في الجنة في

أعلى عyل–يين .
182

ـر
ـر الخيـ
إن سورة الكهف تنذرنا بسوء قادم وهو أن العصـ
سيشهد نشوء نظام عالمي تقوم فيه السلطة على أسس كــافرة
أساسا iوخالية من القyي_م  .وستتصف السياسة في النظام العالمي

ـل
الجديد بالنفعية والتذرع والنتهازية والضطهاد  ،وبالتجاهـ
الساخر للحياة اليمانية المبنية على التقــوى  ،والســتهزاء
بالورع والصلح  .وبالتالي سوف يمتلئ هذا النظام العــالمي
بالتناقضات والحروب القائمة بين العالم السفلي )الدنيا( والعالم

ـه
ـش فيـ
العلوي )الخرة(  .وهذا بالضبط هو العالم الذي نعيـ

الن .
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﴿ ث|م{ أ‚̀تب_ع_ س_ب_ب’ا )﴾ (89
g

s

ـائل
ـار الوسـ
ـة  ،اختـ
ـرة الثانيـ
ـيط  ... :وللمـ
ـرح بسـ
شـ
الصحيحة ...
ـحيحة
ـائل صـ
ـار وسـ
ـة  ،اختـ
تفصيل  ... :وللمرة الثانيـ
)للتوصل إلى هدف صحيح( ...
ـتي
ـلطة الـ
تفسير  :هذا مثال آخر على كيفية استخدامه للسـ
منحها ال تعالى له  .إنه زحف شرقا ، iوللمرة الثانية أيضــاi
اختار الوسائل الصحيحة لتحقيق غاية صحيحة .
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ـوvم”
﴿ ح_ت„ى إƒذtا ب_لtغ tم_ط`لyع_ الش„مvس… و_ج_د_ه_ا تtط`ل|ع aع_لtى قtـ

ل„م vنtجvع_ل ل„هaم م•ن دaونyه_ا س̀yتر’ا )﴾ (90
g

s

شرح بسيط  ... :حتى وصل إلى مشرق الشمس فوجــدها
ـن
ـا )أي مـ
ـترهم منهـ
تطلع على قوم ليس في أرضهم مايسـ

الشمس  ،إل ماتوفر من أستار الطبيعة( .

ـرق
ـى مشـ
ـة( إلـ
شرح بسيط  ... :حتى وصل )في النهايـ
ـرقا ، iفل
ـه شـ
الشمس )أي إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليـ
أرض بعدها  ،فكأنها نهاية الرض( فوجدها تطلع )من وراء

تلك الرض( على قوم ليس في أرضهم مايسترهم منهــا )أي

ما يقيهم من الشمس  ،إل ماتوفر من أستار الطبيعة( .

ـتعمال
ـي اسـ
تفسير  :تعطينا سورة الكهف هنا درسا iثانيا iفـ
السلطة  ،وتساعدنا بذلك على إدراك الواقع الحقيقي للعصــر

الحاضر  .كيف سيستخدم ذو القرنيــن ســلطته  ،مثل ، iإذا
حالت حقوق شعب بدائي بينه وبين التقدم المادي كاســتخراج

النفط من احتياطي هائل يكمن في ارضهم ؟ هــل ســيعطي
185

السبقية لقيمة النفط القتصادية  ،أم لقيمة حقوق النسان ؟
ـالم
ـي العـ
ـأجوج فـ
ـأجوج ومـ
راجع كتابنا "رؤية إسلمية ليـ
الحديث" للطلع على البلدان التي مرت بها هذه السفار .
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﴿ كtذtلƒك_ و_قtد vأ‚ح_ط`نtا ب…م_ا لtد_يvه yخ|بvر’ا )﴾ (91
g

s

شرح بسيط  :هكذا )كما وجدهم تركهم على حالتهم( وكنــا
عالمين بفهمه للموقف .
شرح بسيط  :هكذا )كما وجدهم في طريقة حياتهم البدائيــة
تركهم على حالتهم رأفة بهم ولم يزعجهم( وكنا عالمين بفهمه

للموقف )ورد الفعل الذي اتخذه( .

تفسير  :عندما تكون السلطة قائمة على أســاس إيمــاني ،
فسوف تتصف بالكياسة والحكمة والرأفة التي تسمح لشــعب
يعيش حياة بدائية أن يستمر في هذه الحياة من غير أن يفسدها

عليه مايسمى بالتقدم في العالم .
وربما تشير الية أيضا iإلى الذين يعيشون راضين بما يســد
رمقهم  ،وكان عند ذي القرنين الكياسة والحكمة الكافيــة أن

يدعهم وشأنهم .

ـأتي
وتنذر سورة الكهف هنا إنذارا iعميقا iبأن عصرا iسوف يـ
187

على الناس يكون فيه أصحاب السلطة في العالم كفارا iأساسا، i
وأنهم سوف يتصرفون بطريقة معاكسة تمامــا iلطريقــة ذي
القرنين  .إن الذين يستغلون موارد العالم بل هوادة سعيا iوراء

ثراء فوق ثرائهم  ،سوف يعتدون على الشعوب البدائيــة بل

ـم
ـك باسـ
رحمة ويدمرون طريقة حياتهم  .وسوف يفعلون ذلـ
ـو
ـتي تعلـ
ـادية الـ
الحداثة الكافرة والعولمة والمطالب القتصـ

أسبقيتها على حقوق النسان  .وسوف يعتدون علــى الــذين
يرضون باقتصاد الكفاف وسد الرمق ويفسدون عليهم طريقة
حياتهم ويعرضونهم لمعاناة ل يمكن تصورها  .وقد كان هذا

مصير أفريقيا فعل iوكذلك معظم بقية العالم .
إن العصرالمستقبلي الذي تحذرنا منه سورة الكهف هو الن ،
وفي هذا المكان .
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﴿ ث|م{ أ‚̀تب_ع_ س_ب_ب’ا )﴾ (92
g

s

شرح بسيط  :ثم اختار الوسائل الصحيحة مرة أخرى .
تفصيل  :ثم اختار الوسائل الصحيحة مرة أخرى )زاحفا iفي
ـال
اتجاه ثالث  ،للتوصل إلى الهدف الصحيح  ،وهذا هو المثـ
الثالث لكيفية استخدام ذي القرنين للسلطة( .
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﴿ ح_ت„ى إƒذtا ب_لtغ tب_يvن_ الس{د{يvن… و_ج_د_ مyن دaونyه…م_ا قtوvم’ــا ل

ي_كtادaون_ ي_̀فقtهaون_ قtوvل﴾ (93) i
g

s

شرح بسيط ) :واستمر في زحفه( حتى وصل إلى )مضيق(
بين ج_ب_ليvن كالسديvن فوجد شtعvبا iبينهما ل يفهم إل قليل) iمــن

لغة ذي القرنين( .

تفسير  :إن التقاء ذي القرنين بشعب ل يفهم شيئا iمن لغــة
حاكم العالم يعني أنهم كانوا يعيشون في عزلة عن باقي العالم

 ،ليس بينهم وبين بقية العالم أية تجارة  ،ولم يكونوا يسافرون
ـى
ـفات إل علـ
ـذه المواصـ
إلى خارج بلدهم  .ول تنطبق هـ
مجتمع صغير بدائي  ،يحتمل أن يكونوا قبائل وحشية منعزلة

تقطن في مرتفعات آسيا الوسطى الشاسعة )راجع كتابي "رؤية
إسلمية ليأجوج ومأجوج في العالم الحديث" حيث أبديت رأيي

في موقعهم الجغرافي( .
ـذه
وهذه نقطة جد هامة تشير إليها سورة الكهف  .وبما أن هـ
المعلومات ذات أهمية حاسمة  ،فل بد من بذل أقصى جهــد
190

ـل
لتحديد هوية هؤلء القوم  .وإل فكيف يمكن تحديد رد الفعـ
المناسب تجاه النظام العالمي القادم ذي الشر المستطير الــذي

ـاi
ـة تمامـ
تحذرنا منه السورة  ،والذي ستكون طبيعته معاكسـ
لنظام ذي القرنين ؟
والواقع أن قبيلة الخزر كانت تقطن جبال القفقاز قبل اعتناقهم
لليهودية في القرن السابع  ،وقبل أن يكون لهم أي ذكر فــي
التاريخ  .لقد عاشوا في عزلة تامة  .ومن هذه القبيلة جاء إلى

العالم صهاينة أوربا المعاصرين من اليهود والنصارى  ،وهم

ـالم
ـبط عـ
الذين قد حولوا العالم بأسره إلى عالم يعاكس بالضـ
ذي القرنين .
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﴿ قtال|وا ي_ا ذtا ا̀لقtرvنtيvن… إƒن{ ي_أ•جaوج_ و_م_أ•جaوج_ م̀aفسyدaون_ فyي

ـا
ـل‚ ب_يvنtنtـ
ال‚رvض… فtه_ل• نtجvع_̃ل لtك_ خtرvج’ا ع_لtى أ‚ن تtجvع_ـ
و_ب_يvنtهaم vس_د¦ا )﴾ (94
g

s

ـأجوج
ـأجوج ومـ
ـن  ،إن يـ
شرح بسيط  :قالوا "يا ذا القرنيـ
يفسدون في الرض  ،فهل تقبل منا جزية مقابل أن تبني بيننا
وبينهم حاجزا i؟"
ـة ذي
ـن مخاطبـ
تفصيل ) :وبعدما تمكنوا في نهاية المر مـ
ـدون
ـأجوج يفسـ
القرنين( قالوا "يا ذا القرنين  ،إن يأجوج ومـ
ـا )أن
)أي يخر•بون( في الرض )التي نقطنها(  ،فهل تقبل منـ

ندفع إليك( جزية مقابل أن تبني بيننا وبينهم حاجزا) iيحمينــا
منهم( ؟"
تفسير  :إن مجيء آخر النبياء إلى العالم يعني أن العصــر
الخير سوف يبدأ  .ومن أعظم علمات العصر الخيــر أن
يفتح ال تعالى يأجوج ومأجوج على العالم  .إن هذه الية من

أهم اليات في سورة الكهف من حيــث تفســيرها للعصــر
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الحديث  .فمن هم يأجوج ومأجوج  ،القبيلتان اللتان انحــدرتا
من النبي آدم عن طريق النبي نوح عليهما السلم ؟
إنهم قوم ذوو قوة عظيمة  ،بغض النظر عن هويتهم  .وهــذا
واضح من طلب القوم الذين اعتدت عليهم يأجوج ومأجوج أن

ـوة
ـذه القـ
ـى هـ
يبني ذو القرنين حاجزا iواقيا . iويصادق علـ
الحديث القدسي المروي في صحيح المام مسلم والذي يروي

عن ال تعالى قوله عن يأجوج ومأجوج "إƒن–ي قtــد vأ‚خ`ر_جvــت|
عyب_اد’ا لƒي ل ي_د_ان… )أي ل قدرة( ƒل‚ح_د ¢ب…قyتtالƒه…م) vأي ل يســتطيع

أحد غير ال أن يقضي عليهم( ".

ـأجوج
ـو أن يـ
ولكن سورة الكهف تنبئنا أيضا iبنبإ غريب وهـ
ومأجوج كانوا يستعملون قوتهم بطريقة معاكسة تماما iلطريقة

ـي
ـدون فـ
ـانوا يفسـ
ـم كـ
ذي القرنين في استعمال قوته  .إنهـ

الرض وهذا أسوأ سلوك ممكن على الطلق  .إنهم كــانوا
ـتي ل
يفسدون ويخربون كل شيء استهدفوه بقوتهم الظالمة الـ
يمكن القضاء عليها  .وأعمال الرهاب أيضا iت|ع_د €نوعا iمــن
ـي
ـي الرض فـ
الفساد في الرض  .وجزاء الذين يفسدون فـ
كتاب ال هو ﴿ أ‚ن يaقtت„ل|و̀ا أ‚و vيaص_ل„بaو̀ا أ‚و vت|قtط„ع_ أ‚يvدyيه…م vو_أ‚رvجaل|هaم
193

م•ن vخyلف ¢أ‚و vيaنفtو̀vا مyن_ ال‚رvض… ﴾ )الية  33من سورة المائدة
 . (5وهذه أشد حدود ال بل شك .
ـوف
ـح aفسـ
وينتج عن كل ذلك أن يأجوج ومأجوج عندما ت|̀فتtـ
ت|خ`ضyع aالبشرية إلى نظام عالمي معاكس لنظام ذي القرنين .

ـأجوج
ـأجوج ومـ
ـام يـ
ومن البديهي أننا الن نعيش تحت نظـ
العالمي !
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﴿ قtال‚ م_ا م_ك„ن–ي فyيه yر_ب•ي خtيvر› فtأ‚عyين|ونyي ب…ق|و{ة ¢أ‚جvع_ــل•

ب_يvنtك|م vو_ب_يvنtهaم vر_دvم’ا )﴾ (95
g

s

شرح بسيط  :فأجاب "إن ما أعطانيه ربي من السلطة المكينة
أفضل )من أي جزية تعرضونها علي(  ،ولذلك  ،ســاعدوني
فقط بمقدراتكم البدنية  ،وسوف أبني بينكم وبينهم حاجزا". i

ـأجوج
ـواء يـ
ـى احتـ
ـن علـ
تفسير  :عندما وافق ذو القرنيـ
ومأجوج وراء حاجز لحماية الناس من شرهم فإنه قــدم لنــا
إثباتا iإضافيا iعلى أنهم قوم ذوو قوة ل يمكن تدميرها  ،إذ لم

يكن بمقدوره إل محاولة احتوائهم  ،فحتى هو لم يكن قــادراi

على تدميرهم .
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﴿ آت|ونyي زaب_ر_ ا̀لح_دyيد yح_ت„ى إƒذtا س_او_ى ب_يvن_ الص{ــد_فtيvن…
قtال‚ انف|خ|وا ح_ت„ى ƒإذtا ج_ع_لtه aنtار’ا قtال‚ آت|ونyي ̃أ̀فر…غ` ع_لtيvهy

قyط`ر’ا )﴾ (96
g

s

شرح بسيط " :أحضروا لي قطعا iمن الحديد  ".وبعدما مل
ـدما
الفجوة بين طرفي الجبل  ،قال "انفخوا بمنافيخكم  ".وعنـ
جعله نارا iقال "أحضروا لي النحاس المaــذاب لكــي أصــبه

عليه ".

ـدما مل
ـد  ".وبعـ
ـن الحديـ
تفصيل " :أحضروا لي قطعا iمـ
الفجوة بين طرفي الجبل )بقطع الحديد المتراكمة فوق بعضها(
ـه
ـدما جعلـ
 ،قال ")أشعلوا نارا iثم( انفخوا بمنافيخكم  ".وعنـ
)متوهجا iوكأنه( نار  ،قال ")الن ضعوا النحاس في النار ثم(

أحضروا لي النحاس المaذاب لكي أصبه عليه ".

تفسير  :لن يحبس يأجوج ومأجوج إل حاجز مصنوع مــن
ـد
ـد أن الحديـ
أمتن المعادن  .والقرآن يقرر في سورة الحديـ
ـاجز
ـن الحـ
ـى ذو القرنيـ
ـدما بنـ
ـوة  .وبعـ
معدن له هذه القـ
196

الحديدي  ،صب عليه النحاس الذائب ليقيه من الصدأ .
نستنتج مما سبق أن يأجوج ومأجوج عندما يفتحها ال تعــالى
على العالم فإنهم سوف يبدؤون فتنتهم وحكمهم الرهابي الذي

سيروعون به البشر  .وينبغي أن يحتمي المؤمنون منهم عندئذ
وراء حواجز قوية جدا . iبل على المؤمنين أن يبنوا حــاجزاi

خفيا iمصنوعا iمن عنصرين  :القرآن والسنة .
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ـا
﴿ فtم_ا اسvطtاعaوا أ‚ن ي_ظ`ه_رaوه aو_م_ا اسvتtطtاعaوا ل tـه aن̀tقب’ـ

)﴾ (97
g

s

شرح بسيط  :فلم يستطيعوا )أي يأجوج ومأجوج( أن يتسلقوا
عليه ولم يستطيعوا أن يخترقوه .
تفصيل ) :وهكذا بني الحاجز( فلم يســتطيعوا )أي يــأجوج
ومأجوج( أن يتسلقوا عليه ولم يستطيعوا أن يخترقوه )بالحفر
فيه  ،وبذلك أصبحت البشرية في مأمن من هجماتهم( .
ـر
تفسير  :مادام الحاجز الذي بناه ذو القرنين قائما iفإن البشـ
سيبقون في مأمن من هجمات يأجوج ومــأجوج الوحشــية .
والن نستطيع أن نفهم معنى العصرين ]القرنين[ الذي تحمله

لفظة "ذي القرنين"  .فالعصر الول هو عصر المــن مــن
هجمات يأجوج ومأجوج  ،ويستمر هذا العصر مادام الحاجز

قائما . iوالعصر الثاني هو عصر الفتنة والفساد التي ستطغى
على البشرية  ،والذي يبدأ عندما يشاء ال تعــالى أن يزيــل

الحاجز ويفتح يأجوج ومأجوج على البشر .
198

ونحن نقول إننا الن نعيش في ذلك العصر الثاني ونثبت ذلك
في الكتابين المرافقين لهذا الكتاب " :سورة الكهف والعصــر
الحديث" و "رؤية إسلمية ليأجوج ومأجوج في العالم الحديث"

.
dfdfdf

199

S



﴿ قtال‚ ه_ذtا ر_حvم_ة £م•ن ر{ب•ي فtإƒذtا ج_اء و_عvد aر_ب•ي ج_ع_ل tـهa

د_ك„اء و_كtان_ و_عvد_ aرب•ي ح_ق¬ا )﴾ (98
g

s

شرح بسيط  :قال "هذا رحمة من ربي  ،ولكن عندما يأتي
الوقت الذي وعد به ربي  ،فسوف يجعله خرابا ، iوإن وعود

ربي تتحقق دائما"... i

تفصيل  :قال )ذو القرنين( ")إن نجاحنا( هذا )في بناء هذا
الحاجز هو( رحمة من ربي  ،ولكن عندما يأتي الوقت الذي
وعد به ربي )أي يوم القيامة أو العصر الخير(  ،فسوف

يجعل )هذا الحاجز( خرابا ، iوإن وعود ربي تتحقق دائما"... i
تفسير  :لقد أعطتنا سورة الكهف هنا إنذارا iعظيم الشأن بأن
ال تعالى سوف يحطم هذا الحاجز بنفسه في يوم من اليام
ويفتح يأجوج ومأجوج على العالم  .وعندما يفعل تعالى ذلك
فإن السلطة في العالم ستصبح في نهاية المر قائمة على

أسس كافرة بال  ،وسوف تستعمل هذه السلطة لجل الظلم

والضطهاد والفساد والتدمير ومحاربة السلم  .وستكون
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تلك السلطة هي نظام يأجوج ومأجوج العالمي .
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﴿ و_تtر_̀كنtا ب_عvض_هaم vي_وvم_ئƒذ ¢ي_مaوج aفyي ب_عvض” و_ن|فyخ tفyــي

الص€ور… فtج_م_عvنtاهaم vج_مvع’ا )﴾ (99
g

s

شرح بسيط  ..." :وفي ذلك اليوم  ،سوف نــتركهم يعلــون
ـوف
كالمواج فوق بعضهم البعض  ،ثم ينفخ في البوق  ،وسـ

نجمعهم كلهم جمعا"... i

تفصيل  ..." :وفي ذلك اليوم  ،سوف )نبدأ عمليــة تغييــر(
ـن
ـال” مـ
ـى حـ
نتركهم )أي يصيرون في نهاية هذا التغيير إلـ
الفوضى بحيث( يعلون كالمواج )المتصادمة( فوق بعضــهم
البعض )لنه برغم كونهم مجتمعا iعالميا iواحــدا ، iفســوف
ـادة
ـف والبـ
ـل والخطـ
ـروب والقتـ
تزداد الصراعات والحـ

ـة
ـي ومحاربـ
والتطهير العرقي والوحشية والستقطاب العرقـ

السلم والدين بشكل لم يسبق له مثيل(  ،ثم ينفخ في البــوق
ـع
)ليوم الحساب(  ،وسوف نجمعهم كلهم جمعا) iأي في مجتمـ

عالمي( "...

تفسير  :إن هذه الية العجيبة من سورة الكهف تتنبأ بعصر
202

ل يشهد مشاهد العولمة المذهلة فحسب  ،بــل ينتشــر فيــه
الصراع والتناحر وي_سود في الرض بسبب شtر•ه yنظام يأجوج

ومأجوج العالمي  .وهذا هو العصر الذي نعيشه بالضبط .

ـأجوج
ولكن هذه الية تقبل أيضا iمعنى اصطدام يأجوج مع مـ
في يوم من اليام كنتيجة لتدبير ال تعالى وخطته  .ويتوقــع
الكاتب أن يحدث هذا الصطدام الهرمجدوني المفني للطرفين
بين حلف الناتو الذي تقوده أمريكا والذي يملك السلح النووي

وبين روسيا التي تملك السلح النووي أيضا. i
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﴿ و_ع_ر_ضvنtا ج_ه_ن„م_ ي_وvم_ئƒذ ¢ل–̀لكtافyر…ين_ ع_رvض’ا )﴾ (100
s
g
شرح بسيط  ..." :وفي ذلك اليوم سوف نضع نار جهنم أمام
أعين الذين كانوا يكذبون بالحق  ،ليراها الجميع "...
تفصيل  ..." :وفي ذلك اليوم )أي عندما يأتي الزمن الــذي
يتكون فيه المجتمع العالمي  ،وتشهد البشــرية تزايــدا iفــي
الصراعات والحروب والقتل العشوائي إلخ لم يسبق له مثيل(

سوف نضع نار جهنم أمام أعين الذين كانوا يكذبون بالحق ،

ليراها الجميع "...

تفسير  :عندما يتحقق هذا الوعيد الذي أنذر به ال تعالى فإن
التيار العام في المجتمعات في كل أنحاء العالم سوف يعيــش
حياة أصحاب النار  .وليحتاج المسلمون إلــى مزيــد مــن
البرهان على أننا الن نعيش في ذلك العالم  ،وأن علينا الن

أن نفترق عن التيار العام للمجتمع  .وعندما يحدث صــراع
العمالقة )أي صراع يأجوج مع مأجوج ]النــووي[( فســوف

ـدو
ـعيدا iج aـرaزا [iتبـ
يصبح معظم الرض صحراء ميته ]صـ
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وكأنها أرض جهنم .
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﴿ ال„ذyين_ كtانtت` أ‚عvيaن|هaم vفyي غyطtاء ع_ن ذ̀yكر…ي و_كtان|وا ل

ي_سvتtطyيعaون_ س_مvع’ا )﴾ (101
g

s

ـي
ـر لـ
شرح بسيط  ..." :الذين غ|ط–ي_ت` أعينهم تجاه أي ذكـ
لنهم كانوا ل يطيقون الستماع ".
تفصيل  ..." :الذين )سوف يشكلون التيار العام للمجتمعــات
وسوف يعيشون حياة كافرة بال سيكونون نوعا iمن الناس قد(
ـون
ـانوا ل يطيقـ
ـم كـ
ـي لنهـ
غ|ط–ي_ت` أعينهم تجاه أي ذكر لـ

الستماع )إلى صوت الحق( ".

تفسير  :نستنتج من هذه الية أن الذين لهم عيون ولكــن ل
يستطيعون أن يبصروا بها  ،ولهم آذان ولكن ليستطيعون أن

يسمعوا بها  ،ولهم قلوب ولكنهم ل يستطيعون أن يفهموا بها ،
ـذي
ـالم الـ
ـي للعـ
فإنهم غير قادرين على رؤية الواقع الحقيقـ
ـط الخلق .
يعيشون فيه والذي هو عالم كافر أساسـا iومنحـ

سوف يشعرون بأنهم يعيشون في عالم النعيم والتقدم  ،بينمــا
الواقع الحقيقي هو أنهم يعيشون في عالم يغريهم إلى نار جهنم
206

.
ـي
ـع الحقيقـ
إن هذا النوع من الناس ليستطيع أن يدرك الواقـ

ـداة
ـم أو هـ
لعالم اليوم  .فكيف يمكن أن يكونوا رعاة لرعيتهـ
ـودون
ـذين يقـ
ـم الـ
لمتهم ؟ ولكن هؤلء الرجال بالضبط هـ
المجتمعات والبلد المسلمة حول العالم فــي هــذه اليــام ،

ـللون
ويستثنى من ذلك قyل„ة قليلة  .وهؤلء أيضا iهم الذين يضـ
المؤمنين أحيانا iويدفعونهم إلى المشاركة في جهادات أمريكية

)جهادات اليانكي( كالجهاد الذي أطاح مؤخرا iبالحكومة الليبية

.
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﴿ أ‚فtح_سyب_ ال„ذyين_ كtفtرaوا أ‚ن ي_ت„خyذ|وا عyب_ادyي مyن دaونyــي

جه_ن„م_ ل̀ƒلكtافyر…ين_ ن|زaل﴾ (102) i
أ‚وvلƒي_اء إƒن„ا أ‚عvتtدvنtا _
g

s

ـذا
ـون هـ
ـذين يرفضـ
شرح بسيط  :هل يعتقد الكافرون )الـ
ـم ،
ـرآن الكريـ
ـد ال  ،القـ
ـن عنـ
ـزل مـ
الكتاب الخير المنـ
ويرفضون خاتم أنبياء ال تعالى محمدا iصلى ال عليه وسلم(

ـين( أن
ـادي )المخلصـ
ـراء عبـ
ـي إغـ
أنهم ربما ينجحون فـ
ـد
ـي ؟ لقـ
يحالفوهم بدل iمن الحفاظ على ولئهم وإخلصهم لـ

أعددنا نار جهنم بالتأكيد للترحيب بالكافرين )أمثــال هــؤلء

وكذلك من يصادق الكافرين مفضل iإياهم علــى ال تعــالى
ورسوله والمؤمنين( .
تفسير  :عندما ينشأ التحالف اليهودي النصراني في عصــر
ـتي
يأجوج ومأجوج  ،ويسيطر على العالم  ،ويستعمل قوته الـ
ـراء
ـداع لغـ
ـى الخـ
ـة علـ
لم يسبق لها مثيل وقدراته الهائلـ

المسلمين أو إكراههم ليخضعوا لهم بدل iعــن الخضــوع ل
ـن
ـار ولـ
ـاومون الكفـ
تعالى  ،فإن عباده المخلصين سوف يقـ
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يشاركوا أبدا iفي ذلك النظام العالمي .
ـى
إن عباد ال تعالى المخلصين سوف يجاهدون ليحافظوا علـ
إخلصهم له بأن ينفصلوا عن العالم الكافر بدل iعن النضمام

له  .وأعتقد أن أفضل طريقة للنفصال هي إنشــاء القــرى
ـروع_
ـذا المشـ
ـارض هـ
المسلمة في الرياف النائية  .وقد عـ

"التنظيم aالسلمي" الذي كنت أنتمي إليه وكذلك عارضه أميرaه
الدكتور إسرار أحمد  ،العالم السلمي الموقر  .وكان السبب

ـي
ـية فـ
الرئيسي لمعارضتهم هو رفضهم لطروحتي الساسـ
ـر
ـم آخـ
كتاب "القدس في القرآن" وفي كتبي الخرى عن علـ

ـر الـدجال
الزمان السلمي  ،وهي أننا نعيش الن في عصـ
ويأجوج ومأجوج  .ولكن قبل قرابة مئة عام  ،أدرك العــالƒم
السلمي التركي الشهير بديع الزمان سعيد نورسي أن النظام

العالمي الوربي هو نظام يأجوج ومأجوج ونصح كثيرا iمــن
تلمذته وأتباعه في تركيا أن يحافظوا علــى الســلم فــي

الرياف بواسطة آلف القرى المسلمة  .واتبعوا نصــيحته ،
ـة
ـوم متحمسـ
ـذا اليـ
ـتى هـ
ـة حـ
ولذلك تبقى الرياف التركيـ

للسلم  ،بينما تتقبل المدن التركية الخمر والخنزير والكفر .
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﴿ ق|ل• ه_ل• ن|نtب•̃ئك|م vب…ا̀لأ‚خ`س_ر…ين_ أ‚عvم_ال﴾ (103) i
g

s

شرح بسيط  :قل "هل تريدون أن نخبركم من هم أكبر الناس
خسارة في )كل( أعمالهم ؟"
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﴿ ال„ذyين_ ض_ل„ س_عvيaهaم vفyي ا̀لح_ي_اة yالد̀€ني_ا و_هaم vي_حvس_ــبaون_
أ‚ن„هaم vيaحvسyن|ون_ ص̀aنع’ا )﴾ (104
g

s

شرح بسيط )" :إنهم( الذين قد ضاعت جهودهم فــي هــذه
الحياة بل فائدة  ،بينما كانوا يظنون أنهم كانوا يكسبون شــيئاi
حسنا iمن أعمالهم ".
تفصيل )" :إنهم( الذين قد ضاعت جهودهم في الحياة الــدنيا
بل فائدة )لنهم كرسوا كل جهودهم لجل مكاسب دنيويــة .
وفعلوا ذلك وهم ل يشعرون أن كل عملهم كان من غير فائدة
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لنهم كانوا ضالين( ) ،وكل ذلك( بينما كانوا يظنــون أنهــم
كانوا يكسبون شيئا iحسنا iمن أعمالهم )أي كــانوا يفتخــرون

بإنجازاتهم الرائعة وكانوا يظنون أنهم مهتدون وراشدون( ".

ـارة
ـة لحضـ
ـاءات الواهيـ
تفسير  :ترفض هذه الية الدعـ
"الب…يض" الغربية الحديثة العوراء وعبيدها من "الملو{نين" حول

ـبوق ،
ـر مسـ
العالم  .إنهم يد{عون أن البشرية تشهد تقدما iغيـ

ـن
ـالم يتحسـ
ـور  ،وأن العـ
وأن العصر الحاضر خير العصـ
باستمرار  ،وأنه بالمقارنة مع حضارة "البيض" الغربية  ،فإن

كل الحضارات السابقة بما فيها السلم قديمة وعلى فــراش

الموت ! وترفض الية أيضا iادعاء عبيد الغرب الذين ليرون

ـوا
ـب أن يبقـ
إل بعين واحدة ويصرون على أن المسلمين يجـ
ـور
ـرب العـ
جزءا iمن التيار العام للمجتمعات  .وعب ـد aالغـ
يد{عي ذلك لنه ل يستطيع أن يرى أن التيار العام للمجتمعات

ـه
ـم نفسـ
ـى تحطيـ
في كل أنحاء العالم هو الن في طريقه إلـ
وسوف يaطر_ح في النهاية على مزبلة التاريخ .
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﴿ ̃أولtئƒك_ ال„ذyين_ كtفtرaوا ب…آي_ات yر_ب•ه…م vو_لƒقtــائƒه yفtح_ب…طtــت`

أ‚عvم_ال|هaم vفtل ن|قyيم aلtهaم vي_وvم_ ا̀لقyي_ام_ة yو_زvنiا )﴾ (105
g

s

شرح بسيط " :إنهم الذين رفضوا رسالت ربهم و)لم يؤمنوا
فعل (iأنهم قد ق|د•ر_ عليهم أنهم سيلتقون به  .ولذلك فأعمــالهم

لقيمة لها  ،ولن نعطيهم أي وزن في يوم القيامة ".

تفصيل " :إنهم الذين )أصبحوا من الضالين لنهم اختــاروا
أن( يرفضوا رسالت ربهم )وهذا القرآن آخyرaهــا وأهم€هــا(

ـأنه
ـرآن بـ
)وهم إما أن يكونوا من الذين يرفضون دعوى القـ
منزل من عند ال  ،وإما أن يكونوا من الذين يقبلون القــرآن

ولكن ليعيشون طبقا iلتعليماته(  ،و)هم أيضــا iاختــاروا أن
ـه
يرفضوا اليمان الفعلي( بأنهم قد ق|د•ر_ عليهم أنهم سيلتقون بـ
ـي
ـالهم )فـ
ـل أعمـ
)في يوم من اليام ليحاسبهم(  .ولذلك فكـ

ـم أي وزن
حياتهم الدنيا( لن يكون لها أية قيمة  ،ولن نعطيهـ
في يوم القيامة )حين يوزن كل الناس على الميزان  ،الوجهاء

والمتسولون على حد سواء( ".
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ـاتyي
ـذ|وا آي_ـ
ـرaوا و_ات„خtـ
جه_ن„م aب…م_ا كtفtـ
﴿ ذtلƒك_ ج_ز_ا̃ؤهaم_ v

و_رaسaلyي هaزaو’ا )﴾ (106
g

s

شرح بسيط " :ستكون جهنم جزاء_هم )العادل( لنهم أنكروا
الحقيقة )التي في القرآن( ولنهم استهزؤوا برسالتي ورسلي

واتخذوهم هدفا iلزدرائهم وسخريتهم ".
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﴿ إƒن{ ال„ذyين_ آم_ن|وا و_ع_مyل|وا الص{الƒح_ات yكtانtت` لtهaم vج_ن„ات|

ا̀لفyرvد_وvس… ن|زaل﴾ (107) i
g

s

شرح بسيط  :إن الذين يحققون اليمان ويســلكون ســلوكاi
صالحا iسترحب بهم جنات الفردوس .
تفصيل  :أما الذين يحققون اليمان )أي الذين دخل اليمــان
بال تعالى في قلوبهم  ،فهم فعل iيخافونه  ،وفعل iيحبــونه ،
ولذلك فهم ينفصلون عن الذين يكرههم ال  ،ويحبون الــذين
ـم( أن
ـد لهـ
يحبهم ال( ويسلكون سلوكا iصالحا) ، iفنحن نؤكـ

جنات الفردوس )ستكون في انتظارهم و( سترحب بهم .
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﴿ خtالƒدyين_ فyيه_ا ل ي_بvغ|ون_ ع_̀نه_ا حyو_ل﴾ (108) i
g

s

شرح بسيط  :سيسكنون فيها إلى البد  ،ولن يرغبوا أبدا في
التحول عنها .
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﴿ ق|ل ل„و vكtان_ ا̀لب_حvر aمyد_اد’ا ل–كtلyم_ات yر_ب•ي لtنtفyد_ ا̀لب_حvر aقtبvل‚

أ‚ن تtنفtد_ كtلyم_ات| ر_ب•ي و_لtو vج…ئ•نtا ب…م̀yثلyه yم_د_د’ا )﴾ (109
s
g
ـو
ـتى لـ
ـبرا ، iوحـ
شرح بسيط  :قل "لو أن البحر أصبح حـ
أضفت إليه بحارا iكثيرة  ،فسوف تنفد البحار كلها قبل أن تنفد

كلمات ربي ".

تفصيل  :قل ")هذه كلمات ال تعالى  ،وكلمات ربــي مــن
شأنها أنه( لو أن البحر أصبح )الماء فيه( حبرا ، iوحتى لــو
أضفت إليه بحارا iكثيرة )من الحبر( ) ،فاعلم أنه( سوف تنفد
البحار كلها قبل أن تنفد كلمات ربي ) ".ولذلك فإنك سوف تقع
في خطأ كبير جدا ، iإذا رفضت هذا القرآن  ،أو هذا النبي ،

أو استهزأت بهما  ،أو أهملت اتباع تعليماتهما( .
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ـه›
ـم vإƒلtـ
﴿ ق|ل• إƒن„م_ا أ‚نtا ب_ش› tر م•̀ثل|ك|م vيaوح_ى إƒلtي{ أ‚ن„م_ا إƒلtهaك|ـ

و_احyد› فtم_ن كtان_ ي_رvجaو لƒقtاء ر_ب•ه yف̀tلي_عvم_ل• ع_م_ل iص_ــالƒح’ا
و_ل يaش`ر…ك vب…عyب_اد_ة yر_ب•ه yأ‚ح_د’ا )﴾ (110
g

s

شرح بسيط  :قل "أنا بالتأكيد بشر مثلكم  ،وقد أوحي إلي أن
ـل
ـه  ،فليعمـ
ـاء ربـ
إلهكم إله واحد  ،فمن كان يتطلع إلى لقـ
أعمال iصالحة  ،ول يعط من العبادة التي يستحقها ربه أيــة

حصة لشيء أو لشخص ".

تفصيل ) :أيها النبي( قل "أنا بالتأكيد )مجرد( بشــر مثلكــم
) كلكم  ،ولست إلهيا iول ابن ال ول مايشبه ذلــك(  ،ولقــد

ـره( ،
ـه غيـ
أوحي إلي أن إلهكم إله واحد )أي ال الذي ل إلـ
فمن كان يتطلع )في أمل وهيبة( إلى لقاء ربه )والمل هو أن

ـالi
ـل أعمـ
ـاب(  ،فليعمـ
يكون سعيدا iمسرورا iفي يوم الحسـ

ـادة
ـن العبـ
ـط yمـ
صالحة )أي ليكن سلوكه صالحا ، (iول يعـ
]الخضوع والطاعة[ التي يستحقها ربه فقط أية حصة ]شراكة[

ـال
ـرك بـ
ـى أن ل يشـ
ـذا معنـ
لشيء ما أو لشخص ما )وهـ
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شيئا". (i
تفسير  :إن من يحاولون أن يaح_ر•فوا الحق الذي جــاء بــه
القرآن والنبي محمد صلى ال عليه وسلم يعلمون أنهــم لــن
ـا
يفلحوا في تضليل أتباع محمد بنفس الطريقة التي ضللوا بهـ
ـع
ـرة رفـ
أتباع عيسى عليه السلم  .لن ينخدع المسلمون بفكـ
محمد صلى ال عليه وسلم إلى مقام إلهي  ،أعلى مــن دوره

كبشر تلقى الوحي من عند ال تعالى  .ولكن سورة الكهــف

ـي
ـون فـ
تودع المؤمنين الذين يشتاقون إلى لقاء ربهم ويطمعـ
فضله ورحمته بنصيحة وإنذار من شر أكبر من ذلك .
ـن
ـذروا مـ
ـالحا iوأن يحـ
ينبغي أن يكون سلوك المؤمنين صـ
ارتكاب الشرك  .وقد حذر النبي صلى ال عليه وسلم من أنه
في عصر الدجال سوف يصعب تجنب الشرك  .إن الــدجال
سوف يهاجم المؤمنين بسلح الشرك محاول iتحطيم إيمانهم .

وسوف يستعمل الدجال أشد أصناف الخداع في جهوده هــذه

ـة
بحيث يصعب جدا iالتعرف على مداهمة الشرك  ،إلى درجـ
أن النبي صلى ال عليه وسلم حذر من أن شرك الدجال سوف

يداهم الناس بطريقة خفية تصعب رؤيتها كما تصعب رؤيــة
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"دبيب النمل على الصفا )الصخرة السوداء( في الليلة الظلماء"
)مستدرك الحاكم( .
إن شرك الدولة العلمانية الحديثة مثل iوالتي تدعي أنها تمتلك
السيادة منتشر اليوم في كل مكان  .لقد دخلت البشرية كلهــا

تقريبا iفي هذا الشرك  .إن الناس يدخلون في الشــرك كلمــا
ـافة
اعترفوا بـ"سيادة" أعلى من سيادة ال  ،أو "سيادة" بالضـ

إلى سيادة ال  ،أو ما يسمى "السلطة العليــا"  ،أو اعــترفوا
بـ"قانون" يعلو على شرع ال إلخ  .ثم إن البشر تحيط بهــم
اليوم أنواع أخرى كثيرة من الشرك  ،مثل المادية ]حب المال

ـاحرم ال تعــالى  ،والطــرق
والشياء المادية[  ،وتحليل مـ

ـى
ـة علـ
الحديثة لمنع الحمل  ،والنقود الورقية الوهمية المبنيـ
الحتيال  ،وهي محرمة قطعا ، iوكذلك النقــود اللكترونيــة

إلخ .

ت|خ`تtتtم السورة إذا iبتحذير خطير إلى أولئك المؤمنين الــذين ل

ـرك
ـاف الشـ
ـواتهم لكتشـ
يتبص{رون في كل خطوة من خطـ
الكامن فيها  ،إنهم ل يبذلون جهدا iكافيا iلوقاية إيمــانهم مــن
الدمار بأن يتفادوا الوقوع في أعمال الشرك  ،تحذرهم السورة
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ـالمي
ـع العـ
من أنهم سيصبحون في النهاية جزءا iمن المجتمـ
البديل الذي سيدخل  999باللف منه إلى نار جهنم :
ـي•
ـن vالن„ب…ـ
ع_ن vأ‚ب…ي س_عyيد ¢ا̀لخ|دvر…ي• ر_ضyي_ الل„ه aع_̀نه ، aع_ـ
ص_ل„ى الل„ه aع_لtيy vه و_س_ل„م_ قtال‚  :ي_ق|و̃ل الل„ه aتtع_الtى  :ي_ا آد_م! a

فtي_ق|و̃ل  :لtب{يvك_ _وس_عvد_يvك_ و_ا̀لخtيvر aفyي ي_ــد_يvك_  .فtي_ق|ــو̃ل :
ـار…
أ‚خ`ر…ج vب_عvث) tأصحاب( الن„ار… ! قtال‚  :و_م_ا ب_عvـث| الن„ـ
)أي كم عددهم( ؟ قtال‚  :مyن vك|ل– أ‚̀لف ¢تyسvع_ مyائ‚ة ¢و_تyسvع_ةi

و_تyسvعyين_  ...قtال|وا )أي الصحابة(  :ي_ا ر_سaول‚ الل„ــه، y

ـثر
ـن أن أكـ
ـوفهم مـ
و_أ‚ي€نtا ذtلƒك_ ا̀لو_احyد] aتعبيرا iعن خـ
الصحابة سيدخلون النار[ ؟ قtال‚  :أ‚بvشyرaوا ! فtإƒن{ م̀yنك|ــمv

ر_جaل iو_مyن vي_أ•جaوج_ و_م_أ•جaوج_ أ‚̀لفiا ...
)البخاري ومسلم وأحمد(
dfdfdf

انتهى تفسيرسورة الكهف
للمؤلف الشيخ عمران ن .حسين

222

تفسير موجز لسورة الكهف
بقلم المترجم تمام عدي
نشكر aالمؤلف tالشيخ tعمران حسين على الذن بإضافة هــذا
ـم
ـف بقلـ
الفصل الذي يحتوي على تفسير موجز لسورة الكهـ
المترجم  .ونود أن نلفت النتباه إلى أن هناك اختلفات كبيرة

بين تفسير المترجم أدناه و تفسير الشيخ عمران أعله لسورة
الكهف .
ـتوفى
ـد اسـ
ـيخ قـ
ولكي ل نطيل على القارئ  ،وبما أن الشـ
ـل
ـات  ،بـ
ـل اليـ
ـرح كـ
السورة شرحا iوتوضيحا ، iفلن نشـ

سنلخصها ونضيف تفسيرنا .

ـف
ـحاب الكهـ
نجد في سورة الكهف تفاصيل مكررة عن أصـ
ومدة نومهم وعددهم  ،وحاشى ل أن يكون كل ذلك مجــرد

تطويل وتفاصيل تافهة ل فائدة منها ســوى مناقشــة قصــة

ـة
ـرآن حكمـ
ـل إن القـ
أصحاب الكهف مع أحبار اليهود  .بـ
بالغة  ،شديدة الختصار  ،غزيرة المعاني  ،ول بد أن يكون
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لهذه التفاصيل معان” عميقة ومفيدة جدا iيجب البحــث عنهــا
ـي
ـران فـ
ـيخ عمـ
واستلهامها من ال تعالى  .هذا مافعله الشـ
تفسيره أعله  ،وهذا ما سيفعله المترجم أيضا iإن شاء ال .

مصطلحات أساسية
ـذا
ـار هـ
ـن اعتبـ
نعيش اليوم في العصر الخير للدنيا  ،ويمكـ
ـرآن الكريـم ،
العصر جزءا iمن اليوم الخyر المذكور في القـ

والذي ابتدأ عندما جاء السلم .

العبادة هي قبول شيء كإله  ،له السلطة العليا  ،ومنه يــأتي
الشرع العلى  ،أو تطبيق شرع هذه الســلطة فــي ســلوك

المرء  ،ولو كان هذا التطبيق ينحصر في قضية واحدة )أنظر
ـل
تعريف الشرك أدناه(  .والمؤمن هو من يعبد ال  ،بأن يقبـ
ـرآن
ـأن القـ
ـدة  ،وبـ
بأن ال هو صاحب السلطة العليا الوحيـ

ـق
ـأن يطبـ
ـى  ،وبـ
الكريم هو الشرع )القانون( الوحيد العلـ
القرآن على سلوكه وحياته  ،في كل صغيرة وكبيرة  ،ومــن
دون أي تردد أو عدم ارتياح  .ويقال عندئذ  :دخل اليمــان

في قلبه  .وأعلى درجات اليمان هي الحسان  ،حين يعبــد
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ـون
ـور ال  ،ويكـ
ـب بنـ
المؤمن aال‚ كأنه يراه  ،ويمتلئ القلـ
للمؤمن بصيرة وفراسة  .ويسمى الحسان أيضا iت:ص3و7فا. O
ـي
ـلم فـ
ـه وسـ
والس<ن6ة هي طريقة النبي محمد صلى ال عليـ
ـاع
ـإن اتبـ
تطبيق القرآن على سلوك المرء وحياته  ،وبذلك فـ

السنة هو الطريق الصحيح إلى اليمان .

ـد
ـه الوحيـ
ـو اللـ
أما الكافر فهو من ل يقبل أن يكون ال هـ
والسلطة العليا  ،فيتخذ مع ال إلها iآخر أو سلطة عليا أخرى ،

أو يرفض القرآن )أو جزءا iمنه( كشرع أعلى وحيد لســلوك

الناس وحياتهم  ،فيضيف شرعا iأعلى من عند غيــر ال  ،أو
ل ترتاح نفسه لشيء من القرآن )وهذه أنــواع الكفــر فــي

العتقاد( أو يقول "ل إله إل ال والقرآن هو الشــرع"  ،ثــم
ي_تtخtي{ر أو يتردد في تطبيق القرآن أو يضع آراء وقوانين فوق
القرآن في سلوكه )وهذا كفر في التطبيق( .
وأغلبية الكفر في الرض هي من نوع الشرك العتقــادي ،
ـع
ـرى مـ
أي اتخاذ إله آخر مع ال  ،أو اتخاذ سلطة عليا أخـ

سلطة ال  ،أو الشرك التطبيقي وهو معاملة شيء غيــر ال
تعالى وكأنه إله أو سلطة عليا  ،بأن ي_خ`ض_ع لهذه الســلطة أو
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ي_ض_ع قوانينtها فوق شرع ال  ،ويقول في نفس الوقت إنه يعبد
ـم
ـرائيل  ،وهـ
ال وحده  .وقادة المشركين هم يهود بني إسـ
"الذين قالوا اتخذ ال ولدا) "Oالية  4من سورة الكهف(  ،قالها
ـذلك
ـذوا بـ
ـارى  ،فاتخـ
بولص اليهودي  ،وتبعه عليها النصـ

عيسى عليه السلم إلها iمع ال .

ولكن أخطر أنواع الكافرين والمشركين هو المنافق  ،وهــو
من يزعم علنا iأنه مؤمن مسلم  ،بينما هو كافر أو مشرك في

السر  ،اعتقادا iأو تطبيقا . iوقد عر{ف القرآن المنافقين وركز

ـتي
ـرة الـ
ـورة البقـ
عليهم في  13آية من أول  20آية من سـ
تتصدر الكتاب العزيز !

ولكي يفضح ال كل المنافقين في الرض في العصر الخير

الذي نعيشه  ،ويaج_م•عهم في جماعات  ،ويفصلهم عن المؤمنين
 ،فقد خلق tال˜ المسيح_ الدجال 8زعيما iوإماما iللمنافقين  ،يستغل
الفتنة  ،وهي الختبار القاسي من ال لحقيقة اليمان  ،فيسقط

المنافق في الفتنة  ،وينضم إلى منظمات الدجال  .وقد حــذر
النبي صلى ال عليه وسلم من أن الدجال سيخرج من إيــران

وأن أخطر ما سيفعله هو استعمال الئمة الم<ض5لGين )قيــادات
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"إسلمية" منافقة(  .وقد بينت اليات  110-107من ســورة
التوبة  8أن هؤلء ينشئون مساجد الضEرار  ،وهي منظمــات
وجماعات إسلمية ظاهرا ، iولكنها في الحقيقة منظمات كافرة

أو مشركة  ،ومهمتها أن تكون رأس حربة  ،ومراكز تجسس
للكفار والمشركين في محاربة السلم .

وبينما يقود الدجال المنافقين في العالم من مركزه في إيــران
كما تخبرنا الحاديث  ،فإن إبليس يقود الكفار والمشركين من

مراكزه في إسرائيل وأمريكا وأوربــا الغربيــة وغيرهــا .
وواضح أن الدجال هو جاسوس لبليس  ،وأن المنافقين هــم

جواسيس للكفار والمشركين .

ـدعى
ـه فيـ
ـذي نعيشـ
أما قادة المؤمنين في العصر الخير الـ

واحدهم المام المهدي  ،وهو مصطلح معــاكس لمصــطلح
الئمة المضyل•ين  .وتدل الحاديث على انبعاث ثلثــة أئمــة
مهديين  ،الول يو_ط–ئ )أي يaم_ه•د( للثاني  ،والثاني هو الــذي

ـي
ـاه فـ
ـذكور أدنـ
اسمه محمد بن عبد ال )أنظر الحديث المـ
ـب
ـو الملقـ
ـالث هـ
تفسير الية  12من سورة الكهف(  ،والثـ

بالرجل الصالح في الحاديث وهو الذي يلتقي بعيسى عليــه
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السلم .
هناك ثلثة أنواع من التعبيرات في القــرآن  .النــوع الول

يسمى التعبير المتشابه وهو تعبير رمزي ليعلم تأويله )معناه
ـران
الواقعي( إل ال  ،وتعريفه في الية  7من سورة آل عمـ
 . 3ويسمى متشابها iلن هناك شبه ظاهري وغير حقيقي بين
التعبير الرمزي وأشياء معروفة  .وفي نفس الية نجد تعريف

النوع الثاني وهو التعبير الم<ح?ك:م )أي المثtب{ت المعنى(  ،وهو
الذي ثtب{ت tال تعالى معناه تثبيتا iقويا iجدا iبواسطة مؤشــرات

قوية إلى المعنى في سياق التعبير )أي في النــص المحيــط
ـي
ـد فـ
ـبير الواحـ
بالتعبير(  ،وكثيرا iما يتكرر استعمال التعـ

ـة  7إن
ـول اليـ
ـدا . iوتقـ
سياقات مختلفة ليستبين المعنى جيـ
معظم آيات القرآن )أم الكتاب( من هذا النوع .

ـبيرات
ـوقت تعـ
ـس الـ
وهناك تعبيرات محكمة ولكنها في نفـ
رمزية  ،وتسمى المثال )جمع م3ث:ل( التي يضربها ال تعالى .
ولكنها ليست مستعصية على التأويل كالمتشابه  ،بــل علــى
ـا
ـر فيهـ
العكس  ،يأمرنا ال تعالى أن نتأملها وندرسها ونتفكـ
وأن نجد لها تأويل iواحدا iأو أكثر  ،لكي نأخذ منهــا عyب_ــراi
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ودروسا iعملية في حياتنا  ،فهي ترمز إلى أشياء نعرفها .
يتنبأ القرآن بأن قوات مؤمنة شديدة البطش سوف تدمر آخر
نظام عالمي كافر
﴿ و_قtض_يvنtا إƒلtى ب_نyي إƒسvر_ائƒيل‚ فyي ا̀لكyتtاب… لtت|̀فسyدaن{ فyــي
ال‚رvض… م_ر{تtيvن… و_لtتtعvل|ن{ عaل|و¦ا كtب…ير’ا ) (4فtإƒذtا ج_اء و_عvدa

̃أولهaم_ا ب3ع3ث1ن:ا ع_لtي| vكم vع5ب3اد]ا ل6ن:ا أ\و?ل>ــي ب3ــأ[س Bش:ــد5يدY
فtج_اسaو̀ا خyلtل‚ الد•ي_ار… و_كtان_ و_عvد’ا م{̀فعaول (5) iث|م{ ر_د_دvنtا
لtك|م aا̀لكtر{ة tع_لtيvه…م vو_أ‚مvد_دvنtاك|م ب…أ‚مvو_ال” و_ب_نyين_ و_ج_ع_̀لنtــاك|مv

أ‚̀كثtر_ نtفyير’ا ) (6إƒن vأ‚حvس_نت|م vأ‚حvس_نت|م ƒ vل‚نف|سyك|م vو_إƒن vأ‚س_أ•ت|مv

فtلtه_ا فtإƒذtا ج_اء و3ع?د< الخ5ر3ة 5لƒي_سaو̃ؤو̀ا وaجaوه_ك|م vو_لƒي_دvخ|ل|و̀ا
ـر’ا
ا̀لم_سvج…د_ كtم_ا د_خtل|وه aأ‚و{ل‚ م_ر{ة ¢و_لƒيaتtب•رaو̀ا م_ا ع_لtو̀vا ت̀tتب…يـ

) (7ع_س_ى ر_ب€ك|م vأ‚ن ي_رvح_م_ك|م vو_إƒن vعaدتم vعaدvنtا و_ج_ع_̀لنtــا
ج_ه_ن„م_ ل̀ƒلكtافyر…ين_ ح_صyير’ا )﴾ (8
تعلن اليات  8-4من سورة السراء  17أنه "إƒذtا ج_اء و_عvــدa
الخyر_ة) "yالية  ، (7أي عندما يأتي العصر الخير  ،فإن بني
229

إسرائيل سوف يقيمون نظاما Oعالميــا Oكــافرا) Oلtت|̀فسyدaن{ فyــي
ال‚رvض… م_ر{تtيvن… و_لtتtعvل|ن{ عaل|و¦ا كtب…ير’ا  ،الية  ( 4للمرة الثانية
والخيرة في تاريخ العالم )"و_عvد aالخyر_ة "yتعني أيضا" iالمــرة
الخيرة"(  .وتعلن هذه اليات أيضا iأن ال تعالى سوف يبعث
ق2و_ات مؤمنة شديدة البطش )ب3ع3ث1ن:ا ع_لtيvك|م vعyب_اد’ا ل„نtا ̃أوvلƒي ب3أ[سB
ش:د5يد ، Yالية  (5فتدمر هذا النظام )لƒي_سaو̃ؤو̀ا وaجaوه_ك|م vو_لƒي_دvخ|ل|و̀ا
ا̀لم_سvج…د_ كtم_ا د_خtل|وه aأ‚و{ل‚ م_ر{ة ¢و_لƒيaتtب•رaو̀ا م_ا ع_لtو̀vا ت̀tتب…ير’ا  ،اليــة

 . (7ومن البديهي أن هذه القوات العسكرية المؤمنة ســوف
تقيم نظاما iعالميا iمؤمنا iبعد تدمير النظام العالمي الكافر .
ـذي
تستعم_ل لفظة "بأس" في القرآن الكريم بمعنى بطش ال الـ
يفني قوما ظالمين عن بكرة أبيهم )كارثة طبيعية(  ،وبمعنــى
القوة العسكرية  ،وبمعنى القتال  ،وفي وصف قوة الحديــد .
وفي هذا السياق فإن عبارة "عبادا iلنا أولي بأس شديد" تعطي

ـى ال
ـاد إلـ
ـبة العبـ
لفظة "بأس" معنى القوة العسكرية  .ونسـ
)عبادا iلنا( تشير إلى أن ال سبحانه وتعالى ســوف يشــرف

مباشرة على إعداد وقيادة هذه القوات العسكرية .

لقد استعمل ال تعالى قوات مؤمنة للقضاء على مملكة الفرس
230

ـن
ـدل iعـ
ـر  ،بـ
ود_حvر مملكة الروم في عصر السلم المبكـ
استعمال بطشه المباشر )الكوارث الطبيعية( كما فعل بالقوام

السابقين  .وهنا يعدنا ال تعالى بأن النظام العــالمي الحــالي

الظالم )الذي تسيطر عليه إسرائيل كما تنبأت اليات( ســوف

تقضي عليه قوات مؤمنة أيضا . iوسنرى أن سورة الكهــف
تعيد إعلن هذه الخطة وتعطينا مزيدا iمن التفاصيل عنها .
يعلن ال تعالى في بداية سورة الكهف أنه سوف يهيئ قو_ات
ـذي
ـافر الـ
ـالمي الكـ
مؤمنة شديدة البطش لتدمير النظام العـ
تقوده بنو إسرائيل
ـل
﴿ ا̀لح_مvد aلƒل„ه yال„ذyي أ‚نز_ل‚ ع_لtى ع_بvدyه yا̀لكyتtاب_ و_لtم vي_جvع_ـ

ل„ه aعyو_ج_ا ) (1قtي•م’ا لbي<نذ5ر 3ب3أ[س]ا ش:د5يد]ا مyن „لد̀aنه aو_يaب_ش–ر_

ا̀لمaؤ•مyنyين_ ال„ذyين_ ي_عvم_ل|ون_ الص{الƒح_ات yأ‚ن{ لtهaم‚ vأجvر’ا ح_س_نiا
) ( 2م_اكyثyين_ فyيه yأ‚ب_دا ( 3) iو3ي<نذ5ر 3ال6ذ5ين 3ق:ال2وا ات6خ:ذ :الل6ه<
و3ل:د]ا ) (4م{ا لtهaم ب…ه yمyن vع̀yلم” و_ل ƒلب_ائƒه…م vكtبaر_ت` كtلyم_ــةi
تtخ`رaج aمyن vأ‚̀فو_اهyه…م vإƒن ي_ق|ول|ون_ إƒل• كtــذyب’ا ) (5فtلtع_ل„ــك_
ب_اخyع› ن„̀فس_ك_ ع_لtى آثtار…هyم vإƒن ل„م vيaؤ•مyن|وا ب…ه_ذtا ا̀لح_ــدyيثy
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أ‚س_فiا ) (6إƒن„ا ج_ع_̀لنtا م_ا ع_لtى ال‚رvض… ز…ينtة iل„ه_ا لƒنtبvل|ـو_هaمv
أ‚ي€هaم vأ‚حvس_ن aع_م_ل (7) iو_إƒن„ا لtج_اعyل|ون_ م_ا ع_لtيvه_ا ص_عyيد’ا

جaرaز’ا )﴾ (8

تtحvم_د هذه اليات ال تعالى على إنزال القرآن وحفظــه مــن
ـا أن
التحريف  ،لكي يقو•م تحريف الكتب السابقة  ،ثم تخبرنـ

ـة ال
ـي إعلن خطـ
مهمة القرآن )وخاصة سورة الكهف( هـ
تعالى أنه سوف يهيئ قوات مؤمنة شديدة البطش )ل–يaنذyر_ ب3أ[س]ا
ـوف
ـذي سـ
ش:د5يد]ا م5ن ل6د<ن1ه<( لتدمير النظام العالمي الكافر )الـ
يقيمه أصحاب هذه الكتب المحر{فة(  ،فينتصر المؤمنون الذين

يشه_د aجهادهم على صدق إيمانهم )والجهاد هو معنــى قــوله
"يعملون الصالحات"( نصرا iنهائيا iدائما ) iوهذا معنى "و_يaب_ش–ر_

ا̀لمaؤ•مyنyين_ ال„ذyين_ ي_عvم_ل|ون_ الص{الƒح_ات yأ‚ن{ لtهaم vأ‚جvر’ا ح_س_نiا  ،م_اكyثyين_

ـوف
ـن سـ
فyيه yأ‚ب_دا . ("iوتخبرنا الحاديث أن هذا الجر الحسـ

يدوم حتى قبيل مجيء الساعة عندما تقبض الريــح الطيبــة
أرواح من تبقى منهم على الرض  ،فيستمر أجرهم الحســن

في الجنة .

وردت عبارة "بأس شديد" ستة مرات فقط في القرآن :
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ـا
ـراء  ﴿ 17ب_ع_̀ثنtـ
 .1في الية  5من سورة السـ
ع_لtيvك|م vعyب_اد’ا ل„نtا ̃أوvلƒي ب_أ•س” شtدyيد﴾ ¢
 .2في الية  33من سورة النمل  ﴿ 27قtال|وا نtحvنa

̃أوvل|وا ق|و{ة ¢و_̃أول|وا ب_أ•س” شtدyيد ¢و_ال‚مvر aإƒلtيvك yفtــانظ|ر…ي

م_اذtا تtأ•مaر…ين_ ﴾
 .3في الية  16من ســورة الفتــح  ﴿ 48ق|ــل
ل–̀لمaخtل„فyين_ مyن_ ال‚عvر_اب… س_ت|دvع_وvن_ إƒلtى قtوvم” ̃أوvلƒي ب_أ•س”

شtدyيد ¢ت|قtاتyل|ونtهaم vأ‚و vيaسvلyمaون_ ﴾...
ـر  ﴿ 59ل
ـورة الحشـ
ـن سـ
 .4في الية  14مـ
يaقtاتyل|ونtك|م vج_مyيع’ا إƒل• فyي ق|ر’ى م€ح_ص{نtة ¢أ‚و vمyن و_ر_اء

جaدaر” ب_أ•سaهaم vب_يvنtهaم vشtدyيد› تtحvس_بaهaم vج_مyيع’ــا و_ق|ل|ــوبaهaمv

شtت„ى ذtلƒك_ ب…أ‚ن„هaم vقtوvم› ل ي_عvقyل|ون_ ﴾

وفي كل هذه اليات تعني عبارة "بأس شديد" القوة العسكرية .
وفي المرة الخامسة تصف عبارة "بأس شديد" قوة الحديد في
الية  25من سورة الحديد  ﴿ 57و_أ̀نز̀لنا الح_دyيد_ فyيــه yب_ــأ•س›
شtدyيد› ﴾...

233

ـورة
ـن سـ
ـة  2مـ
ـي اليـ
ـا فـ
وأما المرة السادسة فهي هنـ
ـالى
ـوله تعـ
الكهف ﴿ ...ل–يaنذyر_ ب_أ•س’ا شtدyيد’ا مyن ل„د̀aنه . ﴾...aوقـ

ـذا
ـي أن هـ
ـة  (4يعنـ
"و_يaنذyر_ ال„ذyين_ قtال|وا ات„خtذ tالل„ه aو_لtد’ا" )اليـ
ـذين
ـم "الـ
النذار بالبأس الشديد مaو_ج{ه إلى بني إسرائيل  ،فهـ
قالوا اتخذ ال ولدا) "iأي اخترع أحدهم وهو بولص اليهــودي
عقيدة النصارى(  .ونستنتج من ذلك أن عبارة "بأسا iشديدا iمن

لدنه" هنا تشير إلى نفس القوات المؤمنة الشــديدة البطــش
ـراء
ـورة السـ
"عyب_اد’ا ل„نtا ̃أوvلƒي ب_أ•س” شtدyيد "¢التي تنبأت آيات سـ
أعله بأنها ستدمر نظام بني إسرائيل العالمي الخيــر  ،وال

أعلم .

وتحذرنا الية  6من أن كلم أجهزة إعلم النظــام العــالمي
الكافر سوف يكون قبيحا iجدا iإلى درجة أنه قد يقتل من يستمع

إليه غما. i

وتطمئننا اليتان  8-7أن مظاهر القوة والمال الخلبة الــتي
يزهو بها النظام العالمي الكافر ل تدل على قوة حقيقيــة ول
تدوم  ،بل ستدمرها القوات المؤمنة الشديدة البطش بعون ال

وتحولها إلى صحراء قاحلة )و_إƒن„ا لtج_اعyل|ون_ م_ا ع_لtيvه_ا ص_ــعyيد’ا
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ـاعyل|ون_"
جaرaز’ا(  .ونسبة الدمار إلى نفسه تعالى بقوله "و_إƒن„ا لtج_ـ
يناقض الراء القائلة بأن دمار عالم المشركين سوف يكــون

ـذا
ـي هـ
نتيجة الصراع النووي بين روسيا وأمريكا  ،بل يعنـ
التعبير أن بطش القوات المؤمنة المستعينة ببطش ال هو الذي

سوف يدمر أرض الشرك  ،وال أعلم  .وربما تفســر هــذه

ـلمين
ـاء المسـ
ـة اقتنـ
الحقيقة رعب أعداء السلم من إمكانيـ

"لسلحة الدمار الشامل" .

ـك
ـار وتملـ
القوات المؤمنة الشديدة البطش خافية عن النظـ
أسلحة متطورة ومجهولة  :دور العراق
﴿أ‚م vح_سyبvت tأ‚ن{ أ‚صvح_اب_ ا̀لكtهvف yو_الر{قyيم… كtــان|وا مyــنv
آي_اتyنtا ع_ج_ب’ا ) (9إ̀ƒذ أ‚و_ى ا̀لف̀yتي_ة| إƒلtى ا̀لكtهvف yفtقtال|وا ر_ب{نtا

آتyنtا مyن ل„دaنك_ ر_ح_ vمة iو_ه_ي•ئ• لtنtا مyن vأ‚مvر…نtا ر_ش tـد’ا )(10

ـم{
فtض_ر_بvنtا ع_لtى آذtانyه…م vفyي ا̀لكtهvف yسyنyين_ ع_د_د’ا ) (11ث|ـ
ب_ع_̀ثنtاهaم vلƒنtعvلtم_ أ‚ي €ا̀لحyزvب_يvن… أ‚حvص_ى لƒم_ا لtب…ث|وا أ‚م_د’ا )(12

﴾
ـف
ـي كهـ
تأتي الشارة إلى قصة الفتية المؤمنين المختبئين فـ
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لمدة طويلة  ،مباشرة iبعد نبوءة القرآن في آيــات محكمــات
)خالية من التعبير الرمزي( بأن قوات مؤمنة شديدة البطــش
ـالمي
ـام عـ
)منصورة ببطش ال تعالى( سوف تدمر آخر نظـ
ـة
ـذه القصـ
كافر  .ويرى المترجم  ،وال أعلم  ،أن ورود هـ
فجأة في هذا المكان من السورة ليس مجرد صدفة  ،بل هــو

بالتأكيد مؤشر إلى طبيعة هذه القوات  :إن اختباء المــؤمنين
في الكهف يرمز إلى أن القوات المؤمنة الشديدة البطش سوف

تكون خافية عن النظار .
وكيف سيحدث هذا الختفاء ؟ هل ستستعمل القوات المؤمنــة
حرب العصابات ؟ هل سيكون عندها قواعد عسكرية تحــت

الرض ؟ هل سيكون عندها المقدرة على التحرك والقصــف

من غير أن يكشفها "رادار" العدو ؟

وقصة أصحاب الكهف من نوع ضرب المثال  ،وهي تتكون
من أخبار رمزية  .ويحضنا سبحانه وتعالى دائما iعلى التفكر

في المثال وتأويلها وأخذ العبرة منها  ،وهذا ما ســنفعله إن
شاء ال .
تسأل الية  9النبي صلى ال عليه وسلم  ،وتسأل بذلك أيضاi
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ـف
ـحاب الكهـ
العلماء ورثة النبياء  :هل تظن أن إخفاء أصـ
والذين كانوا يمتلكون "الرقيم" كان معجزة من معجــزات ال
العجيبة المذهلة ؟ والجواب الذي تفرضه طريقة السؤال هو :

ـاء
ـاليب إخفـ
كل• ثم كل• ! بل إن ال تعالى سوف يستعمل أسـ

ـة
ـوات المؤمنـ
ـه للقـ
أعجب من ذلك بكثير في إنشائه ودعمـ
الشديدة البطش  .ول بد من الخفاء المعج…ــز  ،لن قــواتy
المشركين وجواسيس_هم من المنافقين منتشرون في كل مكان ،

ـن
ـن الرض مـ
ـة مـ
ـل بقعـ
ويمتلكون المقدرة على رؤية كـ

أقمارهم الصطناعية .

وربما ترمز "الرايات السود" التي ترفعها قوات المام المهدي
الول )أنظر الحديث أدناه( إلى هذا الختفاء  ،وال أعلم .
ـدري
ـروف  ،ول يـ
ـر معـ
ـيء غيـ
وماهو "الرقيم" ؟ إنه شـ
المفسرون ماهو  :مكان  ،مخطوطة  ،لوح ؟ إن لفظة الرقيم

تتعلق بالنقش والعلمة والشكال والتلوين كتلــوين الفعــى
السامة التي تسمى بالرقم  ،والر̀قم هو الكتابة المفصــلة أي

ـام
ـط والرقـ
ـكيل والتنقيـ
التخطيط باستعمال الحرف والتشـ

والعلمات والرموز لكي تتبين كل تفاصيل المكتوب .
237

وتدلنا الية  10على قوة إيمان هؤلء المؤمنين وتمام توكلهم
ـأ
ـى المخبـ
ـوا إلـ
ـم ذهبـ
على ال تعالى وثقتهم بنصره  :إنهـ
)الكهف( تاركين وراءهم كل شيء  ،ولم يأخــذوا معهــم إل
"الرقيم"  ،ثم طلبوا من ال أن يهيئ لهم حلول iلكل مشــاكلهم

وأن يمدهم بكل ما يلزمهم  ،وطلبوا أن يتم كل ذلــك علــى
أحسن طريقة )وهذا معنى "ر_شtدا! ("i
ـددهم
ـباب عـ
ـم شـ
أضف إلى ذلك أن لفظة "الفتية" تعني أنهـ
ـى
ـرة علـ
قليل  ،أقل بكثير من العداء  .وإذا طبقنا هذه الفكـ
القوات المؤمنة  ،وتذكرنا الحديث القدسي الذي ذكره الشــيخ
عمران أعله عن تعداد يأجوج ومأجوج وبعث النار  ،فــإن

أعداء السلم من المشركين والمنافقين سوف يفوق عــددaهم

عدد_ القوات المؤمنة الشديدة البطش بألف ضعف !

فكيف ستستطيع هذه القوات المؤمنة القليلة العدد أن تنتصــر
على نظام الكفر العالمي المسلح بالصواريخ والقنابل النووية ،

والذي تقوده إسرائيل التي تمتلك هي نفسها السلح النــووي
أيضا i؟ نعود الن إلى لفظة "الرقيم" الغامضة بحثا iعن جواب

لهذا السؤال .
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يرى المترجم  ،وال أعلم  ،أن الرقيم يرمز إلى ما ســتملكه
ـد
ـة بحـ
القوات المؤمنة من أسلحة وأساليب قتال  .هذه اللفظـ

ذاتها من نوع التعابير المتشابهة التي ل يعلــم تأويلهــا )أي
معناها الحقيقي( إل ال  ،فامتلك الفتية للرقيم مؤشــر إلــى

ـاليب
ـلحة وأسـ
ـش لسـ
امتلك القوات المؤمنة الشديدة البطـ
ـع
ـرار ل يط•لـ
مجهولة يريد ال تعالى أن تبقى سرا iمن السـ

عليه أحد .

ربما تشير اللفظة إلى كون السـلحة رقميـة ) (digitalذات
ألكترونيات معقدة ؟ والرقيم أيضا أشكال ورمــوز تــذكرنا
بالخرائط  ،وتشير بذلك إلى استعمال خرائط أنظمة  GPSفي

ـى
ـم بمعنـ
ـا الرقيـ
الصواريخ الجوالة )الكروز( ؟ وإذا ربطنـ
الفعى السامة )الرقم(  ،فربما تشير اللفظــة إلــى أســلحة
كيماوية أو بيولوجية ؟ وربما يهيئ ال للقوات المؤمنة أسلحة
خارجة عن إدراك البشر من نوع المعجزات ؟ هل هي أسلحة

دمار شامل تفوق السلح النووي ؟ هل هي مخفية أيضــا iل
سبيل إلى العثور عليها مهما كان نوع الــرادار الكاشــف ؟

ليعلم ذلك إل ال وقواد القوات المؤمنة .
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وتتراكم هذه الشارات والتأويلت لتذهب بذاكرتنا إلى العراق
 .فقد شن صدام حسين في التســعينات "الحملــة اليمانيــة"

لتصحيح مسار حزب البعث ليصبح حزب المؤمنين الشداء .
وجندوا كل طاقاتهم  ،وعشرات من حملة الدكتوراة  ،لعداد

ـي
ـي-اليرانـ
ما استطاعوا من قوة  ،للتصدي للغزو المريكـ
المنتظر  .واشتمل ذلك على تدريب مقاتلين على الجهاد على

منهاج الصحابة رضي ال عنهم  ،وعلى إنشاء أجهزة دولــة
إسلمية كبيرة على منهاج أجهزة دولة الخلفاء الراشدين  ،بما

ـناعة
ـة والصـ
ـس والزراعـ
ـدفاع والتجسـ
في ذلك أجهزة الـ
ـورة ،
ـدة متطـ
ـلحة جديـ
والتعدين إلخ  ،وبرامج لتصنيع أسـ

ـورة
ـرات المتطـ
ـتعمل المتفجـ
ـدى تسـ
وصواريخ بعيدة المـ
والكيماويات والجراثيم والمواد المشعة  ،وآلف من الملجئ

ـانع
ـة والمصـ
ـا النظمـ
ـت فيهـ
الضخمة تحت الرض أخفيـ
العسكرية الثقيلة  ،وهذه مجرد تخمينات ليعلــم إل قليلــون
ـديدة
ـة الشـ
ـوات المؤمنـ
تفاصيلها ومكانها  .فهل هذه هي القـ

البطش التي سوف تدمر النظام العالمي الكافر ؟
لقد ه_ز_م_ت` هذه القوات المؤمنة الشديدة البطش والمخفية عــن
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النظار الغزو المريكي  ،وهاهم الغزاة يعلنون انسحابهم من
العراق في نهاية  ، 2011وستتفرغ الن القــوات المؤمنــة
العراقية المختفية لعملء إيران من ضباط الدجال القابعين في

مباني الحكومة العميلة التي صنعها الحتلل .
وفي غزو أمريكا الول للعراق عــام  1991أصــيب مئات
اللف من الجنود المريكيين بمرض مجهول جعلهم عاجزين

ـثر
بدنيا ، iوقد أدى "داء حرب الخليج" هذا أيضا iإلى موت أكـ
من مئة وخمسين ألفا iمنهم  .هل كان هذا بفعل أسلحة عراقية

كيماوية أو جرثومية ؟
ـة
ـوات المؤمنـ
ـظ القـ
ـاء وحفـ
تشير الية  11إلى كيفية إخفـ

ـى
باستعمال تعبير متشابه ل يعلم تأويله إل ال " :فtض_ر_بvنtا ع_لtـ
آذtانyه…م vفyي ا̀لكtهvف yسyنyين_ ع_د_د’ا"  .ليس بإمكان البشر تأويل هذا

ـا
ـى مـ
الضرب على الذان  .ولندري معنى ذلك كإشارة إلـ
سيفعله ال لخفاء وحماية القوات المؤمنة الشديدة البطش  .لم
تستطع القوة العظمى أمريكا أن تجد القوات العراقية وأسلحتها

الثقيلة  ،ولم تستطع أحدث أقمــار التجســس ول طــائرات

التجسس ول أجهزة الرادار أن تعثر عليهم  .لقد أخفــاهم ال
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ـور
كما أخفى معنى الضرب على الذان  ،ول سبيل إلى العثـ
عليهم .
ـوقظهم
وتقول الية  12إن ال سوف يخرجهم من مخبئهم ويـ
من سباتهم في يوم ما  :ث|م{ ب3ع3ث1نtاهaم vلƒنtعvلtم_ أ‚ي €ا̀لح5ز?ب3ي?ن cأ‚حvص_ى

ـن" ،
ـة "الحزبيـ
ـث" ولفظـ
لƒم_ا لtب…ث|وا أ‚م_د’ا  .نجد هنا لفظة "البعـ
ـث
والمترجم يرى  ،وال أعلم  ،أن هذا إشارة إلى حزب البعـ

ـس
ـلم مؤسـ
وانقسامه إلى حزبين  :عراقي وسوري  .لقد أسـ
الحزب ميشيل عفلق والذي طالما أظهر حبه للنــبي محمــد

ـين
ـدام حسـ
ـول‚ صـ
صلى ال عليه وسلم وحبه للعرب  ،وحـ
حزب البعث العراقي إلى حزب مؤمن بالقرآن يقاتل في سبيل

ـوقيت
ـاء’ للتـ
ـرع إحصـ
ال  .فكان حزب البعث العراقي أسـ
الزمني لنبعاثه الذي هيأه ال تعالى له ) وهذا معنى "أ‚حvص_ى
لƒم_ا لtب…ث|وا أ‚م_د’ا"  ،وال أعلم(  .ثم تله حزب البعث السوري في

إحصاء الزمن وإدراك أن اللحظة التاريخية للنبعاث قد حانت

ـى
ـون إلـ
ـد العـ
 ،وحدث هذا تحت قيادة بشار السد إذ مد يـ

العراق عندما داهمها الغزو المريكي اليراني عام . 2003

ولذلك فإن سوريا اليوم مستهد_فة من قبل جنود إبليــس مــن
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المشركين  ،بالتعاون مع جواسيسهم من جنود الدجال المنافقين
المنظمين في مساجد الضرار  ،بالضبط كما است|هvدyفtت العراق

وليبيا من قبل  ،وكل الدولتين ساندت العراق ضــد الغــزو
المريكي .
وترد لفظة "البعث" أيضا iفي الية  5من سورة السراء "ب3ع3ث1نtا
ع_لtيvك|م vعyب_اد’ا ل„نtا ̃أوvلƒي ب_أ•س” شtدyيد ، "¢ويقول بعض البعــثيين إن
اسم الحزب جاء من هذه الية  .وترد لفظة "البعث" مرتيــن

̃أخري_يvن في سورة الكهف في اليــة " 19و_كtــذtلƒك_ ب3ع3ث1نtــاهaمv
لƒي_تtس_اءل|وا ب_يvنtهaم "vو "فtاب?ع3ث2وا"  ،وسنؤولها في موضعها إن شاء
ال .
ـن
ـرى مـ
ـات أخـ
ـير آيـ
ـير أعله )وتفسـ
ونستنتج من التفسـ

ـلم
ـداء السـ
السورة(  ،ومن الحديث أدناه  ،ومن تركيز أعـ
جهودهم على العراق  ،أن مركز ثقل القوات المؤمنة الشديدة

البطش هو حزب البعث العراقي  ،وأن صدام حســين هــو
المام المهدي الول وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين  ،وهو
الذي يمهد للمام المهدي الثاني محمد بن عبد ال عليه السلم

 ،وال أعلم :
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ـال :
ـه  ،قـ
عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنـ
أتينا رسول ال صلى ال عليه وسلم فخرج إلينــا
مستبشرا يعرف السرور في وجهه  ،فمـا سـألناه

عن شيء إل أخبرنا به  ،ول سكتنا إل ابتــدأنا ،

ـن
ـم الحسـ
ـم فيهـ
ـي هاشـ
حتى مرت فتية من بنـ
ـاه ،
ـت عينـ
والحسين  ،فلما رآهم التزمهم وانهملـ
فقلنا  :يا رسول ال ما نزال نرى في وجهك شيئا

نكرهه  ،فقال  :إنا أهل بيت اختار ال لنا الخرة

ـدي
ـن بعـ
ـتي مـ
على الدنيا  ،وإنه سيلقى أهل بيـ
ـع رايــات
تطريدا وتشريدا في البلد  ،حتى ترتفـ
ـات
ـا رايـ
ـة أنهـ
سود )أي ليعلم الناس في البدايـ
إسلمية  ،ثم تقاتل في الخفاء( من المشــرق )أي
العراق( فيسألون الحق„ فل يaعvطtوvنه )اعتداء إيران

ـم
ـام  ، (1988-1980ثـ
على العراق وحرب عـ
يسألونه فل يعطونه )اعتداء الشرق والغرب على

حقوق العراق وأرضها عام  ، (1991ثم يسألونه
ـراق عـام ، (2003
فل يعطـونه )احتلل العـ
244

فيقاتلون فينصرون )سينسحب المحتل المريكــي
المهزوم في نهاية  ، (2011فمن أدركه منكــم أو

ـين
ـدام حسـ
من أعقابكم فليأت إمام 3أهل cبيتي )صـ
يرجع نسبه إلى النبي صلى ال عليه وسلم( ولــو
ح_بvوا iعلى الثلج  ،فإنها رايات هدى )أي رايــات

إسلمية  ،فل تصدقوا اتهام الشرق والغرب لصدام

ـى
ـدفعونها إلـ
وحزب البعث بأنهم كفار وطغاة( يـ
رجل) Bإلى قائد ¢ثان”  ،أي ســوف ت|قــد•م aالقــوات
المؤمنة العراقية الشديدة البطش راياتها في النهاية

ـل
إلى هذا القائد الثاني وتقاتل تحت قيادته( من أهـ

بيتي يواطئ اسم<ه اسمي  ،واسم< أبيه اسم 3أبــي
)وهو المام المهدي الثاني محمد ابن عبد ال عليه
السلم( فيملك الرض فيملها قسطا Oوعدل Oكمــا
ملئت جورا Oوظلما. i
ـد
)المستدرك على الصحيحين للمام محمد بن عبـ

ال الحاكم النيسابوري(

ونستنتج من ذلك أن كل القوات المؤمنة المخلصة في إيمانها
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ـة
ـع خليفـ
والعارفة بحقيقة المور ينبغي أن تنسق جهودها مـ
المسلمين في العراق  ،سواء كانت هــذه القــوات المؤمنــة
متواجدة في فلسطين أو أفغانستان أو ليبيا أو سوريا أو اليمن

ـام
ـأتي المـ
أو الصومال أو غيرها  ،وأن يستمر ذلك حتى يـ

المهدي الثاني .

وال أعلم بإخلص المخلصين ونفاق المنافقين  .وإن المنافقين
ليفضحون أنفسهم إذ يعلنون في هذه اليام جهارا iوبالصــوت

ـى
والصورة ولءهم لقوات الناتو وأمريكا  ،ويدعونها علنا iإلـ
غزو العراق وليبيا وسوريا  ،ويقاتلون مع أعداء السلم جنباi

إلى جنب علنا ، iويستقبلون ممثلي أعداء الســلم بــالتكبير
علنا.i
الخلص شيمتهم  ،ويهيئ ال تعالى كل احتياجات القــوات
المؤمنة وقائدها المام المهدي الول في الخفاء التام  ،برغم
الحصار والضواء المسلطة عليهم
﴿ نtحvن aنtق|ص €ع_لtيvك_ نtب_أ‚هaم ب…ا̀لح_ق– إƒن„هaم vف̀yتي_ة £آم_ن|وا ب…ر_ب•ه…مv

و3زcد?ن:اه<م? ه<د]ى ) ( 13و_ر_ب_ط`نtا ع_لtى ق|ل|وب…ه…م vإ̀ƒذ قtامaوا
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فtقtال|وا ر_ب€نtا ر_ب €الس{م_او_ات yو_ال‚رvض… لtن ن„ــدvعaو_ مyــن
دaونyه yإƒلtه’ا لtقtد vق|̀لنtا إƒذiا شtطtطiا ) (14ه_̃ؤلء قtوvمaنtا ات„خtذ|وا

مyن دaونyه yآلƒه_ة iل„وvل ي_أ•ت|ون_ ع_لtيvه…م ب…س̀aلطtان” ب_ي•ــن” فtم_ــنv

أ‚ظ`لtم aمyم{ن… ا̀فتtر_ى ع_لtى الل„ه yكtذyب’ا ) (15و_إƒذ yاعvتtز_̀لت|مaوهaمv
و_م_ا ي_عvبaدaون_ إƒل• ال„له_ فtأ•وaوا إƒلtى ا̀لكtهvف yي_نش|ر vلtك|م vر_ب€ك|م

م•ن ر{حمته ويaه_ي•ئ• لtك|م م•ن vأ‚مvر…ك|م م•رvفtقiا ) (16و_تtر_ى
الش„مvس_ إƒذtا طtلtع_ت ت„ز_او_ر aع_ن كtهvفyه…م vذtات tا̀لي_مyين… و_إƒذtا
غtر_ب_ت ت„̀قر…ضaهaم vذtات tالش–م_ال… و_هaم vفyي فtجvو_ة ¢م•̀نه aذtلƒك_

مyن vآي_ات yالل„ه yم3ن ي3ه?د 5الل6ه< ف:ه<و 3ال1م<ه?ت:د 5و_م_ن يaضvــلyل•
فtلtن تtج…د_ لtه aو_لƒي¦ا م€رvشyد’ا ) (17و_تtحvس_بaهaم vأ‚يvقtاظiا و_هaــمv
رaق|ود› و_ن|قtل–بaهaم vذtات tا̀لي_مyين… و_ذtات tالش–م_ال… و_ك̀tلبaهaم ب_اسyط£

ذyر_اع_يvه yب…ا̀لو_صyيد yلtو… اط„لtعvت tع_لtيvه…م vلtو_ل„يvت tم̀yنهaم vفyر_ار’ا
و_لtمaلyئ•ت tم̀yنهaم vرaعvب’ا )﴾ (18
يعلن ال تعالى أنه سيقص علينا نبأهم بالحق  :أي ســيخبرنا

بحقائق واضحة )من غير غموض أو رموز( عن أصــحاب
الكهف  .ثم يقول تعالى إنهم مجرد شبان آمنوا بربهم ولكــن
ال أعطاهم هدى’ إضافيا iمن عنده  .وهذا مؤشر )وال أعلم(
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إلى طريقة إعداد المام المهدي وجنوده لمهمتهم الصعبة .
إن عبارة "آمنوا بربهم" تعني أن اليمان دخل إلى قلوبهم  ،و
ـوراi
ـوبهم نـ
ـى قلـ
عبارة "زدناهم هدى’" تعني أن ال أدخل إلـ

ـان
ـحاب اليمـ
ـن أصـ
إضافيا iيرون به ما ل يراه غيرهم مـ
ـم .
ـا غيرهـ
ـة ليمتلكهـ
ـر وحكمـ
العادي  ،ويعطيهم بaع_ vد نظtـ

وتستمر أنعم ال تنهمر عليهم  ،بشروط ...

فال يربط على قلوبهم ويثبتها ويقويها في زمن تتزلزل فيــه
ـى
ـبرهنوا علـ
قلوب الناس من شدة الفتنة  ،وهذا بشرط أن يـ

إخلصهم ل تعالى بأن يقوموا فيقولوا لمن حولهم من قومهم

المشركين )أوالمنافقين الموالين لهم(  :نحن ل نعبــد إل ال ،
ـن دون ال ؟
ـدونها مـ
ـتي تعبـ
فما هو برهانكم على اللهة الـ

ويدل جمع المذكر السالم في عبارة "ل„وvل ي_أ•ت|ون_ ع3ل:ي?هcم ب…س̀aلطtان”
ب_ي•ن”" على أن هذه اللهة أشخاص مــن النــس أو الجــن .

فاتخاذهم آلهة يعني موالة الدجال والشيطان وأئمــة النفــاق
والشرك والخضوع لسلطتهم ومبادئهم .
وهذا ليس مجرد كلم ينطقون به ويتحد{ون به آباءهم وأمهاتهم

وأزواجهم وإخوانهم وأصدقاءهم من المنافقين والمشــركين ،
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بل هو اصطدام فعلي في المجتمع وخلفات اجتماعية حادة ،
ـة ،
ربما تؤدي إلى مقاطعة أو طلق أو خسارات مادية فادحـ
ـم
ـجن  .إنهـ
بل ربما تؤدي الخلفات إلى القتل أو دخول السـ

يقولون لقومهم  :ياظالمين  ،يا من يفتري على ال الكــذب ،
ـائكم
ـآرائكم وآراء زعمـ
ـون بـ
أتجادلون في آيات ال وتحكمـ

وحلفائكم من المشركين ؟ أتضعون كلم النــاس فــوق كلم

ال ؟ أتخافون من الناس أكثر مما تخــافون ال ؟ مــا هــو

برهانكم على أن هذه اللهة البديلة التي خضعتم لها تســتحق

أن تخضعوا لها ؟

ويحتد الصدام  ،والمؤمنون أقلية )لفظة "فتية" تعني عددا iقليلi
من الشباب( تحاصرها الكثرية المنافقة المشركة من "قومهم"

ـاتهم
ـائرهم ومنظمـ
ـائلتهم وعشـ
ـا  (...أي عـ
)هؤلء قومنـ
وأحزابهم وأهل مدينتهم والدول العربية والسـلمية  ،وهـذا

يذكرنا بحصار العراق  ،فل مخرج إل باللجوء إلى "الكهف" .

ـا
ـار  ،ويجتبيهـ
ـم الحصـ
وهنا يختار ال القوات المؤمنة رغـ
ـاجه _ " :وإƒذy
ـا تحتـ
ـل مـ
ـا كـ
ـئ لهـ
ويخفيها عن قومها ويهيـ

اعvتtز_̀لت|مaوهaم vو_م_ا ي_عvبaدaون_ إƒل• الل„ه_ فtأ•وaوا إƒلtى ا̀لكtهvف yي_نش|ر vلtك|ــمv
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ر_ب€ك|م م•ن ر{حمته ويaه_ي•ئ• لtك|م م•ن vأ‚مvر…ك|م م•رvفtقiا"  .هنا ينشر ال
ـلح
ـأ وسـ
ـال وملجـ
تعالى رحمته بكل تفاصيلها  :طعام ومـ

ـباب
ـالى الشـ
ـول ال تعـ
ـخ  ،ويحـ
ـات إلـ
وأفكار ومخترعـ
المستضعفين الفارين من "قومهم" إلى قوات مؤمنــة شــديدة

البطش تتفوق بقوتها وبطشها وحكمتها على القوى العظمى .

أما شمس قومهم المنافقين )عيون جواسيسهم المنتشرين فــي
ـطناعية
ـركين الصـ
كل مكان( وعدسات أقمار حلفائهم المشـ
التي تستطيع أن تقرأ لوحات العربات من الفضاء  ،فلن تراهم

 ،لن ال سوف يجعلها تتزاور وتنحرف عن مخبئهم  ،يمينـاi
إذا طلعت  ،وشمال iإذا غربت  ،مع أن مخبأهم فــي فجــوة
مفتوحة " ،تحت الشمس"  ،وأمام عدسات القمار الصطناعية

ـخرها
ـتي سيسـ
 .وهذه معجزة وآية من أكبر معجزات ال الـ
لخفاء القوات المؤمنة في وضح النهار وتحت نور الشــمس

ك مyن vآي_ات yالل„ه "yوال أعلم( .
)وهذا معنى قوله "ذtل_ ƒ

ولن ي_دaل„ ال ˜ على مخابئهم إل أنصار_هم وأعوانtهم )م_ن ي_هvــدy
الل„ه aفtهaو_ ا̀لمaهvتtد ، (yأما أعداء المؤمنين فسوف يaضyلهم ال تعالى

ولن يجدوا من يدلهم على المخابئ )و_م_ن يaضvلyل• فtلtن تtج…د_ لtــهa
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و_لƒي¦ا م€رvشyد’ا( .
وهناك معنى آخر محتمل لختفاء المؤمنين عن النظار تحت
ضوء الشمس التي تنحرف يمينا iوشمال ، iوهو تنكر المؤمنين

ـر
ـث بمظهـ
ـزب البعـ
ـور حـ
بأقنعة غير إسلمية  ،مثل ظهـ
اليمينيين أو اليساريين  ،وال أعلم .
ـدون أيقاظ ـاi
لقد نام أصحاب الكهف سنوات طويلة وكانوا يبـ
وهم نائمون )أو يبدون نائمين وهم ناشطون(  ،ويتقلبون يميناi

وشمال) iينتقلون من مخبأ إلى آخر(  ،ومنظرهــم مــذعر ،

يهرب منهم من يراهم  ،وكأنهم أشباح  .والقــوات المؤمنــة
الشديدة البطش لها هذه الخواص  ،ليدري أعداؤها متى وأين

سيبطشون بطشتهم  ،ويهربون منهم مذعورين كلما التقوا بهم
في كمين  ،أو تساقطت حمم صواريخهم فجأة عليهم .
يتحكم ال تعالى في توقيت انكشاف القوات المؤمنة أو بقائها
مختفية  ،وتختلف الفئات المؤمنة في ذلك التوقيت  ،وينبغي
الحذر في قضية النقود  ،وكل ذلك لتجنب البادة العســكرية
والكراه على الكفر
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﴿ و_كtذtلƒك_ ب3ع3ث1نtاهaم vلƒي_تtس_اءل|وا ب_يvنtهaم vقtال‚ قtائƒل§ م•̀نهaم vكtــمv
لtب…̀ثت|م vقtال|وا لtب…̀ثنtا ي_وvم’ا أ‚و vب_عvض_ ي_وvم” قtال|وا ر_ب€ك|م vأ‚عvلtم aب…م_ا
لtب…̀ثت|م vفtاب?ع3ث2وا أ‚ح_د_ك|م ب…و_ر…قyك|م vه_ذyه yإƒلtى ا̀لم_دyينtة yف̀tلي_نظ|ــرv
أ‚ي€ه_ا أ‚زvكtى طtع_ام’ا ف̀tلي_أ•تyك|م ب…ر…زvق ¢م•̀نــه aو_̀لي_تtلtط„ــف` و_ل

يaش`عyر_ن{ ب…ك|م vأ‚ح_د’ا ) (19إƒن„هaــم vإƒن ي_ظ`ه_ــرaوا ع_لtيvك|ــمv

ي_رvجaمaوك|م vأ‚و vيaعyيدaوك|م vفyي مyل„تyه…م vو_لtن ت|̀فلyحaوا إƒذiا أ‚ب_ــد’ا

)﴾ (20

ـتى
ـيقرر مـ
ـذي سـ
ترمز هذه اليات إلى أن ال وحده هو الـ
ينبغي أن يخرج المؤمنون من مخابئهم لمجابهة العداء  ،وأن

ـية
ـي قضـ
استمرار الختفاء أمر ضروري  ،وأن المجابهة فـ
ـر
ـح سـ
ـد تفضـ
النقود الورقية المبنية على الربا والحتيال قـ

القوات المؤمنة  ،فيقصفها العداء ويبيدونها )وهــذا معنــى
"يرجموكم"(  ،أو يضغطون على المؤمنين ليركعــوا لحكــم

العداء )وهذا معنى "يعيدوكم في ملتهم"( .

ـاهaمv
ـة ") 19و_ك tـذtلƒك_ ب3ع3ث1نtـ
ويشير ورود لفظة "بعث" في اليـ
لƒي_تtس_اءل|وا ب_يvنtهaم "vو "فtاب?ع3ث2وا أ‚ح_د_ك|م ب…و_ر…قyك|م ("vإلى حزب البعــث
مرة أخرى في سورة الكهف  ،وال أعلم  .وهنا تشير اليــة
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إلى النقاشات الدائرة بين فئات حزب البعث المختلفة وحلفائها
في العراق وسوريا والقطار العربية الخرى بشأن التــوقيت

المناسب والسلوب المناسب لعلن هويتهم السلمية أو بدء

المجابهة العلنية لعداء السلم  ،وخاصة في قضية النقــود
الورقية المبنية على الربا والحتيال والتي أحدث نظام_ها كفار

بني إسرائيل .
وقد جابهت القوات المؤمنة الشديدة البطش )تحت إدارة حزب

البعث العراقي الذي هو في الواقع حزب إســلمي( أعــداء_
السلم في حرب الخليج الولى علنــا) iالحــرب العراقيــة

اليرانية  (1988-1980بعدما اعتدت إيران الدجال وزعيم

المنافقين على العراق في عام  1979مرارا iوتكرارا ، iثم في

حرب الخليج الثانية علنا iعام  ، 1991ثم في حرب الخليــج
الثالثة التي بدأت عام  ، 2003وكانت القوات المؤمنة الشديدة

ـان
ـزاة المريكـ
ـار الغـ
ـن أنظـ
البطش )ومازالت( خافية عـ
واليرانيين في هذه الحرب الخيرة  .وتشير اليتان 20-19

ـه ،
ـام” منـ
إلى أن كل هذه المجابهات من كيد ال تعالى وبإلهـ
وال أعلم .
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وربما أخطأ العقيد معمر القذافي رحمه ال )والذي كان حليفاi
للعراق ضد الحتلل المريكي اليراني( في مواجهته العلنية

ـديه
ـي تحـ
ـدة  ،وفـ
للطغاة الصهاينة والغربيين وللمم المتحـ
لنظامهم النقدي الورقي المبني على الحتيال وسرقة أمــوال
ـا .
الشعوب  ،فاستفزهم ذلك إلى قصف yليبيا بقنابلهم وغtزvو…هـ
ولكن القوات المؤمنة في ليبيا سرعان ما لجأت إلى الختفاء ،

وسينصرها ال تعالى ويزيد من بطشها كما وعد إن شاء ال .
وربما كان ما فعله القذافي من كيد ال  ،ليستدرج المشــركين

والمنافقين إلى حيث يaهز_مون في صحاري أفريقيا .

أما بالنسبة إلى سوريا  ،فإن اليتين  12و  19تشيران )وال
ـره
ـن نظيـ
ـأ مـ
أعلم( إلى أن حزب البعث السوري كان أبطـ
العراقي في التحول إلى التجاه السلمي  .لقد كان حــزب
البعث العراقي "أ‚حvص_ى" )أي أسرع في فهم التوقيت الزمني(

"لƒم_ا لtب…ث|وا أ‚م_د’ا" )أنظر شرحنا أعله للية  . (12أما الية 19
 ،فإن العبارة "و_كtذtلƒك_ ب3ع3ث1نtاهaم vلƒي_تtس_اءل|وا ب_يvنtهaم vقtال‚ قtائƒل§ م•̀نهaم vكtمv
لtب…̀ثت|م vقtال|وا لtب…̀ثنtا ي_وvم’ا أ‚و vب_عvض_ ي_وvم” قtال|وا ر_ب€ك|م vأ‚عvلtم aب…م_ا لtب…̀ثت|م، "v

هذه العبارة تشير  ،وال أعلم  ،إلى الحوار الــذي دار بيــن
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حزب البعث العراقي وحزب البعث السوري  ،والذي أدى في
ـد
ـراق ضـ
النهاية إلى إقناع بشار السد بضرورة مساندة العـ

ـزب
ـم حـ
ـد انقسـ
الغزو المريكي اليراني عام  . 2003وقـ

البعث السوري إلى قسمين  ،والقسم الغالب هم أنصار بشــار

السد الذين يواجهون الن غزوا iمن قبل تحالف علنـي بيـن
أعداء السلم الذين غز_وvا العراق وليبيا من قبل وبين مساجد

الضرار السورية واليرانية والتركية واللبنانيــة والردنيــة
والفلسطينية والخليجية والمصرية وغيرها .
ـد
ـرون بعـ
ـوف ينتصـ
وتعلن فاتحة سورة الروم أن الروم سـ
هزيمتهم  ،ثم يؤدي ذلك إلى انتصار المؤمنين  .وقد حــدث
هذا في بداية السلم عندما انتصر الروم على الفرس  .أمــا
ـى أن
ـير إلـ
في هذه اليام  ،فإن فاتحة سورة الروم ربما تشـ

ـوريا
ـاندون سـ
الروس )وهم من نسل الروم أيضا (iسوف يسـ

ويدافعون عنها ضد غزو مشركي الغرب  ،فينتصر المسلمون

ـن
ـراع بيـ
ـب صـ
ـم ينشـ
على المشركين بمعونة الروس  ،ثـ

المسلمين والروس  .وتصادق الحاديث على هــذه النبــوءة

)صلح بين المسلمين والروم ومقاتلة عدو مشترك(  ،ويكــون
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هذا في عهد المام المهدي الثاني محمد بن عبــد ال عليــه
السلم الذي سيظهر في مكة  ،وسيخسف بجيــش المنــافقين
الذي سوف يتجه إلى مكة لمحاربة المام المهدي  ،بحجة أنه

كذاب من الكذابين .
ـد
ـوريا ضـ
ـن سـ
إن الحداث الحالية وبداية دفاع الروس عـ
أعدائها المشركين باستعمال الفيتو في المم المتحدة  ،كل ذلك

يدل على أن ظهور المام المهدي الثاني قد أصبح وشــيكا، i

وربما ظهر المام خلل أشهر من الن )نوفمبر . (2011

أما تحالف بعض المنظمات السلمية مع الناتو وأمريكا فــي
ـا
ـراق وليبيـ
ـي العـ
ـوتهم فـ
ـي بيـ
غزو المسلمين وقصفهم فـ
وسوريا  ،فكيف يمكن أن يaفtس{ر هذا التحالف على أنه تحالف

ـالف
ـو تحـ
ـل هـ
المسلمين مع الروم ضد أعداء السلم ؟ بـ

المنافقين المفضوحين مع المشركين ضد المسلمين .

ـش
ـديدة البطـ
ـة الشـ
تتنبأ سورة الكهف بأن القوات المؤمنـ
ـا  ،وأن
ـالكفر ويقاتلونهـ
ـلون بـ
سوف يتهمها الئمة المضـ
المؤمنين سوف ينتصرون  ،ثم تقوم الساعة
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﴿ و_كtذtلƒك_ أ‚عvثtرvنtا ع_لtيvه…م vلƒي_عvلtمaوا أ‚ن{ و_عvد_ الل„ه yح_ق¨ و_أ‚ن{
الس{اع_ة tل ر_يvب_ فyيه_ا إ̀ƒذ ي_تtنtاز_عaون_ ب_يvنtهaم vأ‚مvر_هaم vفtقtال|وا

ابvن|وا ع_لtيvه…م ب̀aني_انiا ر{ب€هaم vأ‚عvلtم aب…ه…م vقtال‚ ال„ذyين_ غtلtبaوا ع_لtى

أ‚مvر…هyم vلtنtت„خyذtن{ ع_لtيvه…م م{سvج…د’ا )﴾ (21
ـاتوا ،
ـم مـ
ـاء ثـ
عندما عثر الناس على أصحاب الكهف أحيـ

حصل نزاع  ،وحكم البعض عليهم بأنهم ليسوا مسلمين )بــل
كفار( وطالبوا بإنشاء بناء عادي في ذكراهــم  ،ولكــن الفئة

الغالبة من أصحاب اليمان والبصيرة أصروا علــى تشــييد
مسجد فوق قبور الفتية .
ـدجال
ـة الـ
ـوم أئمـ
وهذا يشير  ،وال أعلم  ،إلى ما يفعله اليـ
المضلون  ،وهم "علماء السلم" المنافقون الذين ي_دvعaون الناتو

علنا iإلى غزو بلد المسلمين  .إنهم يكف–رون حــزب البعــث
العراقي  ،حتى بعد حملته اليمانية الــتي أنتجــت القــوات

العراقية المؤمنة الشديدة البطش  ،والتي استهدفها كل أعــداء

ـى
ـا علـ
ـا وأرغمتهـ
السلم في العالم  ،والتي هزمت أمريكـ
النسحاب من العراق  ،ويكف–رون القذافي الذي استشهد دفاعاi

ـراق
ـرت العـ
عن وطنه  ،ويكف–رون القيادة السورية التي نصـ
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ضد الغزاة المريكيين .
وهذه طبيعة عصر الدجال حيث تنتشر مساجد الضرار وتتكلم
باسم السلم  ،وهي الن تقاتل علنا iفــي صــفوف أعــداء

السلم المعروفين من كفار الغرب .

ولكن الية تؤكد لنا أن المؤمنين الحقيقين سوف يغلyبون فــي
النهاية " :قtال‚ ال„ذyين_ غtلtبaوا ع_لtى أ‚مvر…هyم vلtنtت„خyذtن{ ع_لtيvه…م م{سvج…د’ا" .
ـة ول
وكل هذه الحداث تعني أن الساعة قد اقتربت وهي آتيـ

ريب فيها .

ليعلم إل ال تعالى وقيادات القوات المؤمنة تفاصيل تعدادها
وإمكانياتها العسكرية
ـون_ خtمvس_ ـة£
﴿ س_ي_ق|ول|ون_ ثtلثtة £ر{اب…عaهaم vك̀tلبaه aـم vو_ي_ق|ول|ـ
س_ادyسaهaم vك̀tلبaهaم vر_جvم’ا ب…ا̀لغtيvب… و_ي_ق|ول|ون_ س_بvع_ة £و_ثtــامyن|هaمv
ك̀tلبaهaم vق|ل ر{ب•ي أ‚عvلtم aب…عyد{تyه…م م{ا ي_عvلtمaهaــم vإƒل• قtلyيــل§ فtل
ت|م_ار… فyيه…م vإƒل• مyر_اء ظtاهyر’ا و_ل تtسvت̀tفت yفyيه…م م•̀نهaم vأ‚ح_د’ا

)﴾(22

ل أحد يعلم تعداد أصحاب الكهف إل ال تعالى وقليــل مــن
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ـذا
ـي هـ
ـاس فـ
ـادل النـ
الناس  ،ويأمرنا ال تعالى أن ل نجـ
الموضوع ول نسألهم عنه  .ترشدنا هذه اليات إلى السكوت

عما نعرفه من أسرار القوات المؤمنة  ،وأن ل نصدق ما يقال
عنهم  ،فعددهم وقوة بطشهم سر من أسرار ال التي يخفيهــا

لي_حvمي_هم وي_ذtر_ أعداءهم في الظلم .

ـي أن
ـة يعنـ
والنهي عن سؤال الناس عن عدد القوات المؤمنـ
وسائط العلم سوف تنشر أخبارا iكاذبة تقلل من شأن القوات

المؤمنة وتجعلهم يبدون ضعفاء مغلوبين  .وربما يكون ذكــر
الكلب إشارة إلى شtيvطtنtة yوسائل العلم لقيادة القوات المؤمنة

ووصفها بأقبح الوصاف  ،وال أعلم .

يجب العتماد الكامل على ال في تخطيط المعارك
﴿ و_ل تtق|ولtن{ لƒشtيvء ¢إƒن–ي فtاعyل§ ذtلƒك_ غtد’ا ) ( 23إƒل• أ‚ن
ي_شtاء الل„ه aو_ا̀ذك|ر ر{ب{ك_ إƒذtا نtسyيت tو_ق|ل• ع_س_ى أ‚ن ي_هvدyي_ن…

ر_ب•ي ƒل‚̀قر_ب_ مyن vه_ذtا ر_شtد’ا )﴾ (24

تعلمنا اليتان الدب مع ال تعالى  ،ولكن هذا في نفس الوقت
ـط
ـة أن ل تخطـ
 ،وال أعلم  ،هو أمر من ال للقوات المؤمنـ
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لية تحركات أو معارك إل باستشارة ال تعالى  ،وكــأن ال
يدير المعارك بنفسه  ،أو يوكل ملئكته بمناصحة المــؤمنين

وتوجيه كل تحركاتهم .

عندما يفضح ال أسرار المنافقين والمشركين )وقد ابتدأ هذا
ـن
ـة مـ
الفضح "بربيع العرب"( فسوف تخرج القوات المؤمنـ
الخفاء  ،فتقاتل تحت راية المهــدي الثــاني  ،فيمل الرض
عدلO
﴿ و_لtب…ث|وا فyي كtهvف… yهم vثtلث tمyائ‚ة ¢سyنyين_ و_ازvد_ادaوا تyسvــع’ا
)( 25

ق|ل… الل„ه aأ‚عvلtم aب…م_ا لtب…ث|وا ل:ه< غ:ي?ب< السHـم3او3ات5

و3ال8ر?ض cأ8ب?ص5ر? ب5 cه و3أ8س?م5ع? م_ا لtهaم م•ن دaونyه yمyن و_ل ƒـي¥
و_ل يaش`ر…ك aفyي ح̀aكمyه yأ‚ح_د’ا ) ( 26و_ا̀ت̃ل م_ا ̃أوحyي_ إƒلtيvك_
ـن دaون yـهy
مyن كyتtاب… ر_ب•ك_ ل مaب_د•ل‚ لƒكtلyم_اتyه yو_لtن تtج…د_ مyـ

م̀aلتtح_د’ا )﴾ (27
تعود اليات إلى التساؤل عن مدة اختفاء الفتية في الكهــف .

وهذا يرمز كما ذكرنا أعله إلى مدة بقاء القــوات المؤمنــة
الشديدة البطش خافية عن النظار  .وتختلف الية  25عــن
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اليتين  12و  19بأن الذي يتساءل في الية  25عــن مــدة
الختفاء مجهول الهوية  ،وليس هــو ال )اليــة  ، (12ول

القوات المؤمنة )الية  . (19إذا iفالذين يســألون هنــا هــم
المنافقون والمشركون  ،إنهم يسألون  :متى ستخرج القــوات

المؤمنة من الخفاء لتقاتلنا علنا i؟

وتجيب الية  26أن ال وحده يعلم توقيت خــروج القــوات
المؤمنة من الخفاء لمقاتلة المشركين والمنافقين علنا) iق|ل… الل„ ـهa

أ‚عvلtم aب…م_ا لtب…ث|وا(  .ويكون هذا الخروج عندما يظهــر المــام
المهدي الثاني محمد بن عبد ال عليه السلم  ،فتدفع القــوات
ـه ،
ـة( إليـ
ـانت مخفيـ
المختبئة راياتها "السوداء" )أي التي كـ

ـف
ـة بوصـ
وتحارب تحت لوائه  ،وال أعلم  .ثم تفاجئنا اليـ

علمة واضحة جدا iلتوقيت هذا الخروج !

ـم تـوقيت خـروج
إن الية  26تبدأ بتقرير أن ال وحده يعلـ
ـهa
ـارة "لtـ
القوات )الل„ه aأ‚عvلtم aب…م_ا لtب…ث|وا(  ،ويلي ذلك مباشرة عبـ

ـي
غtيvب aالس{م_او_ات yو_ال‚رvض…" التي تقرر أن ال وحده يتحكم فـ
غيب الرض . cفعندما تتبع ذلك مباشرة عبارة "أ8ب?ص5ــر? بcــه5
و3أ8س?م5ع?"  ،فالمعنى هو أن ال تعالى سوف يفضح ويكشف في
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ـافقين
ـرار المنـ
ـا أسـ
يوم ما جميع أسرار الرض  ،بما فيهـ
ـى
ـمعونها علـ
ـاس ويسـ
ـل النـ
والمشركين  ،بحيث يراها كـ
حقيقتها  ،كما يراها ال ويسمعها  ،وال أعلم .

نستنتج من ذلك أن خروج القوات المؤمنة من الخفاء ســوف
ـافقين
ـرار المنـ
ـل أسـ
ـل لكـ
يتزامن مع كشف ¢وفض ـح” كامـ
والمشركين  ،وال أعلم  .فكأنما تقول الية  :عندما يفضح ال

أسراركم أيها المنافقون والمشركون  ،فسوف يحيــن وقــت

خروج القوات المؤمنة من الخفاء لتقاتلكم علنا. i

وقد بدأ فعل iفضح aال ƒالكام̃ل لسرار… المنافقين والمشركين ،
إذ ت|سار…ع aاليوم مساجد aالضرار في إعلن ولئها لغزاة الناتو

ـوت
ـا  ،بالصـ
ـوريا وغيرهـ
وأمريكا  ،في العراق وليبيا وسـ

والصورة وبل خجل  ،مرارا iوتكرارا ، iوفي كــل مكــان .

ـى
ـبر" علـ
ـيحات "ال أكـ
وكثيرا iما تتعالى في هذه اليام صـ
ـلمية
ـر السـ
شاشات المحطات "السلمية" )كالجزيرة( وغيـ

ـي
ـتقبلون ممثلـ
ـافقين إذ يسـ
)مثل سي إن إن( من أفواه المنـ
أسيادهم المشركين .
وهذا هو معنى أن ال وحده يملyك aالن الغيب_ فــي الرض ،
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ويتحكم وحده في الكشف والخفاء  .وال يخفي الن أســرار
ـافقين ،
ـركين والمنـ
ـرار المشـ
القوات المؤمنة  ،ويفضح أسـ

شاؤوا أم أب_وvا .

وعبارة "م_ا لtهaم م•ن دaونyه yمyن و_لƒي "¥تعني أن حلفاء المنــافقين
من المشركين لن يستطيعوا حماية المنافقين بعد انفضاحهم ول
حماية أنفسهم  ،بل سوف تقضي عليهم جميعا iالقوات المؤمنة

ـير
ـذا يشـ
الشديدة البطش  ،مستعينة في ذلك ببطش ال  .وهـ
أيضا iإلى إبادة ال ليأجوج ومأجوج )والمنافقون جزء منهــم(

ـه
ـى عليـ
بالنغف في رقابهم أو بطرق أخرى بعد عودة عيسـ

السلم  ،وال أعلم .

أما عبارة "و_ل يaش`ر…ك aفyي ح̀aكمyه yأ‚ح_د’ا"  ،فهي تعني هنا  ،وال
ـافقين
أعلم  ،أن ال تعالى سوف يستبدل حكم المشركين والمنـ
للرض بحكم السلم للرض استبدال iكامل ، iل يبقى فيــه
لغير المؤمنين سلطة  .وهذا ما سيكون عندما تخرج القــوات
المؤمنة من الخفاء  ،وتقاتل المشركين والمنافقين علنا iتحــت

ـلم ،
ـه السـ
راية المام المهدي الثاني محمد بن عبد ال عليـ

وتنتصر عليهم  ،ثم ينزل عيسى عليه السلم ليحكــم الرض
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بحكم السلم .
"كلمات" ال لتعني "ألفاظ" القرآن  .بل "كلمــات" ال تعنــي
"قرارات" ال  ،وهي معاني اليات وتحقيق|ها في الواقــع  .إذاi

تؤكد لنا الية  27أن قرارات ال تعالى المذكورة أعله سوف
تنفذ لمحالة  ،ولن تتغير معانيها التي أرادها ال تعالى لهــا

)وهذا معنى "ل مaب_د•ل‚ لƒكtلyم_اتyه. ("y

ويمكن فهم هذه القرارات من آيات القرآن بمجــرد قراءتهــا
بقلب مؤمن )وهذا ما تشير إليه عبارة "و_ا̀ت̃ل م_ا ̃أوحyي_ إƒلtيvــك_

مyن كyتtاب… ر_ب•ك_ ل مaب_د•ل‚ لƒكtلyم_اتyه. ("y

ثم ت|ي_ئ–س aالية المشركين والمنافقين وتطمئن المؤمنين فتقول :
و_لtن تtج…د_ مyن دaونyه yم̀aلتtح_د’ا  .أي لن يجد أي منافق أو مشرك

ملجأً )ملتحدا (iيختبئ فيه ول أكذوبة يختــبئ وراءهــا  ،ول
حجر ول شجر يختبئ وراءه  ،وأما المؤمن فيلجأ إلــى ال ،

ونyعvم_ الملجأ .

يجب على المؤمنين الن اعتزال الدنيا تماما Oوالقبال علــى
الخرة  ،بينما يعانق المنافقون المفضوحون زينــة الحيــاة
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الدنيا ويرفضون القرآن مجاهرة وي<ر3حEبون بنار جهنم
﴿ و_اصvب…ر vن̀tفس_ك_ م_ع_ ال„ذyين_ ي_ــدvعaون_ ر_ب{هaــم ب…ا̀لغtــد_اةy

و_ا̀لع_شyي• يaر…يدaون_ _وجvه_ه aو_ل تtعvد aع_يvنtاك_ ع_̀نهaــم vت|ر…يــدa
ـا
ز…ينtة tا̀لح_ي_اة yالد̀€ني_ا و_ل ت|طyع vم_ن vأ‚غ`ف̀tلنtا ق̀tلب_ه aع_ن ذ̀yكر…نtـ

و_ات„ب_ع_ ه_و_اه aو_كtان_ أ‚مvرaه aف|رaطiا ) ( 28و_ق|ل… ا̀لح_ق مyن

ـدvنtا
ـا أ‚عvتtـ
ر{ب•ك|م vفtم_ن شtاء ف̀tليaؤ•مyن و_م_ن شtاء ف̀tلي_̀كف|ر vإƒن„ـ
لƒلظ„الƒمyين_ نtار’ا أ‚ح_اط tب…ه…م vسaر_ادyق|ه_ا و_إƒن ي_سvتtغyيث|وا يaغtاث|وا

ـاءت`
ب…م_اء كtا̀لمaهvل… ي_ش`و…ي ا̀لوaجaوه_ ب…ئ•س_ الش„ــر_اب aو_س_ـ

مaرvتtفtقiا ) ( 29إƒن{ ال„ذyين_ آم_ن|وا و_ع_مyل|وا الص{الƒح_ات yإƒن„ا ل

ن|ضyيع aأ‚جvر_ م_ن vأ‚حvس_ن_ ع_م_ل̃ ( 30) iأوvلtئƒك_ لtهaم vج_ن„ات|
ع_دvن” تtجvر…ي مyن تtحvتyه…م aال‚̀نه_ار aيaح_ل„وvن_ فyيه_ا مyن vأ‚س_او…ر_

ن ثyي_اب’ا خ|ضvر’ا م•ن سaندaس” و_إƒس vـتtبvر_ق¢
مyن ذtه_ب” و_ي_̀لب_سaو _
م€ت„كyئƒين_ فyيه_ا ع_لtى ال‚ر_ائƒك yنyعvم_ الث„و_اب aو_ح_سaنtت` مaرvتtفtقiا

)﴾ (31
إن الحداث التي يصفها الجزء السابق هي أحداث مــا قبــل
الساعة بلحظات  ،وسيترتب عليها آثار خطيرة جــدا iعلــى
المؤمنين والمنافقين  .فسوف يaحvر_م المؤمنون حرمانا iكــاملi
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من "زينة الحياة الدنيا"  ،وهذه التعبير يشتمل على كل ما هو
ـادة
ـات المعتـ
ـك الحاجـ
ـي ذلـ
جميل وممتع في الدنيا  ،بما فـ

كالطعام اللذيذ والزوجة الصالحة .

ولكي يتحمل المؤمنون هذا الحرمان الشديد  ،فل بد لهــم أن
يشغلوا أنفسهم ليل iونهارا iبالدعاء وبالشتياق إلى رؤية وجه

ال تعالى  .وعليهم أن يصبروا أنفسهم )أي يجبروا أنفســهم(
ـدين
ـؤمنين المجاهـ
على قضاء كل أوقاتهم مع أمثالهم من المـ
المتقشفين الزاهدين الذين ل يفكرون بزينة الدنيا على الطلق

ـن
ـة مـ
ـوات العراقيـ
 .وربما يشير هذا أيضا iإلى فصائل القـ

الصوفية النقشبندية .

ـبحوا
ـا فأصـ
ـا ذكرنـ
ـفوا الن كمـ
وأما المنافقون )وقد انكشـ
ـرفهم ،
ـت تصـ
ـدنيا تحـ
مشركين علنا (iفسوف تكون زينة الـ
وسيصبحون من "أهل الدنيا" كحلفائهم المشركين  .وقد كانت

رغبات|هم الشخصية شريع_تtهم  ،وكان رأيaهم قرآنا iلهم )وهــذا
ـدون أن
ـل تريـ
ـم  :هـ
معنى "و_ات„ب_ع_ ه_و_اه . ("aوسوف يقال لهـ

تتوبوا وتخضعوا الن للقرآن الكريم )فtم_ن شtاء ف̀tليaؤ•مyن و_م_ــن
ـوع_
ـض الخضـ
ـل نرفـ
شtاء ف̀tلي_̀كف|ر (v؟ فيجيب المنافقون  :بـ
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للقرآن  ،ولندخل النار ول نبالي ! فقد أصبح أمرهم "ف|رaطا، "i
أي ابتعدوا في سلوكهم ومواقفهم عن السلم ابتعادا iشاسعا، i

ول سبيل إلى الرجعة .

ول غرابة في ذلك  ،فعندما رفضوا الخضوع ل وللقرآن في
البداية وأصروا على ذلك  ،فإن ال قد ختم على قلوبهم )وهذا

ـؤلء 999
ـكل هـ
ـا"(  .ويشـ
معنى "م_ن vأ‚غ`ف̀tلنtا ق̀tلب_ه aع_ن ذ̀yكر…نtـ
باللف من المسلمين كما نستنتج من الحديث القدسي عن تعداد

أهل النار والذي ذكره الشيخ عمران أعله .

ـافقين
ـدنيا" المنـ
ـل الـ
ويaح_ر•م ال على المؤمنين مصاحبة "أهـ
المفضوحين تحريما iمطلقا ، iويقرر أن التصال بهم ســوف

ـم
ـمام إليهـ
ـاعتهم والنضـ
يؤدي في هذا الزمان حتما iإلى طـ
ودخول النار معهم )وهذا معنى العبارة  :و3ل ت:ع?د< ع3ي?ن:اك 3ع3ن1ه<م?

ـاi
ـم أيضـ
ت|ر…يد aز…ينtة tا̀لح_ي_اة yالد̀€ني_ا و3ل ت2ط5ع?  . (...وهذا التحريـ
ـأجوج
ـأجوج ومـ
ـادة ال ليـ
ـد إبـ
ـتراب موعـ
إشارة إلى اقـ

)والمنافقون جزء منهم( .

ثم تصف اليات أهوال النار للمنافقين الذين هم أسوأ أنــواع
الكفار  ،وهم لذلك في الدرك السفل من النار  ،وفي أعمــق
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أعماقها  ،حيث تحيط بهم ممرات جهنم )سرادقها( .
ـؤمنين :
وبعدها تصف اليات نعيم الجنة لنوع خاص من المـ
وهم "من أحسن عمل) "iإƒن{ ال„ذyين_ آم_ن|وا و_ع_مyل|وا الص{الƒح_اتƒ yإن„ا

سن_ ع_م_ل ، (iوهم الذين بلغوا في ممارسة
ل ن|ضyيع aأ‚جvر_ م_ن vأ‚ح_ v
إيمانهم درجة الحسان  .ففي هذا الزمان ل ينجو من الشرك

والنار إل أهل الحسان  ،وهو أعلى درجات اليمان  ،وهــو
أن نعبد ال تعالى وكأننا نراه  .والحسان مرادف للتصــوف
الحقيقي  .فهذه إشارة ثانية إلى فصــائل القــوات العراقيــة

ـة
ـير لفظـ
الصوفية النقشبندية  .و نستدرك هنا أنه ربمـا تشـ

"الرقيم" )النقش( إليهم أيضا ، iوال أعلم .

ـى
ـش علـ
ـديدة البطـ
سوف تقضي الن القوات المؤمنة الشـ
المنافقين المفضوحين المغترين بأنفسهم  ،وستهزم حلفاءهم
المشركين  ،ثم يحكم السلم الرض  ،ثم تقوم الساعة
﴿ و_اضvر…ب vلtهaم م{ثtل iر{جaلtيvن… ج_ع_̀لنtا ƒل‚ح_دyهyم_ا ج_ن„تtيvن… مyنv
أ‚عvنtاب” و_ح_ف̀tفنtاهaم_ا ب…نtخ`ل” و_ج_ع_̀لنtا ب_يvنtهaم_ا ز_رvع’ــا )(32
ـا
ـيvئًا و_فtج{رvنtـ
ك̀yلتtا ا̀لج_ن„تtيvن… آتtت` ̃أك|لtه_ا و_لtم vتtظ`لyم vم̀yنه aشtـ
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خyللtهaم_ا نtه_ر’ا ) ( 33و_كtان_ لtه aثtم_ر› فtقtال‚ لƒص_احyب…ه yو_هaو_
يaح_او…رaه aأ‚نtا أ‚̀كثtر aمyنك_ م_ال iو_أ‚ع_ز €نtفtر’ا ) ( 34و_د_خtل‚

ج_ن„تtه aو_هaو_ ظtالƒم› ل–ن̀tفسyه yقtال‚ م_ا أ‚ظ|ن €أ‚ن تtب…يد_ ه_ذyه yأ‚ب_ــد’ا
) ( 35و_م_ا أ‚ظ|ن €الس{اع_ة tقtائƒم_ة iو_لtئƒن ر€دyدت إƒلtى ر_ب•ي

‚ل‚ج…د_ن{ خtيvر’ا م•̀نه_ا مaنقtلtب’ا ) ( 36قtال‚ لtه aص_احyبaه aو_هaو_
يaح_او…رaه aأ‚كtفtرvت tب…ال„ذyي خtلtقtك_ مyن ت|ر_اب” ث|م{ مyن نط`فtة ¢ث|م{

س_و{اك_ ر_جaل (37) iل„كyن„ا هaو_ الل„ه aر_ب•ي و_ل ̃أش`ر…ك aب…ر_ب•ي
أ‚ح_د’ا ) ( 38و_لtوvل إ̀ƒذ د_خ̀tلت tج_ن„تtك_ ق|̀لت tم_ا شtاء الل„ه aل

ق|و{ة tإƒل• ب…الل„ه yإƒن ت|ر_ن… أ‚نtا أ‚قtل„ مyنك_ م_ال iو_و_لtــد’ا )(39
فtع_س_ى ر_ب•ي أ‚ن يaؤ•تyي_ن… خtيvر’ا م•ن ج_ن„تyك_ و_يaرvسyل‚ ع_لtيvه_ــا
حaسvب_انiا م•ن_ الس{م_اء فtت|صvب…ح_ ص_عyيد’ا ز_لtقiا ) ( 40أ‚وv

يaصvب…ح_ م_ا̃ؤه_ا غtوvر’ا فtلtن تtسvتtطyيع_ لtه aطtلtب’ا ) (41و_̃أحyيطt

ـا و_هyـي_
ب…ثtم_ر…ه yفtأ‚صvب_ح_ يaقtل–ب aكtف„يvه yع_لtى م_ا أ‚نفtـق tفyيه_ـ
ـي
خtاو…ي_ة £ع_لtى عaرaوشyه_ا و_ي_ق|و̃ل ي_ا لtيvتtنyي لtم̃ vأش`ر…ك vب…ر_ب•ـ

أ‚ح_د’ا ) ( 42و_لtم vتtك|ن ل„ه aفyئ‚ة £ي_نصaرaونtه aمyن دaون… الل„هy
و_م_ا كtان_ مaنتtصyر’ا ) ( 43هaنtالƒك_ ا̀لو_لي_ة| لƒل„ه yا̀لح_ق– هaو_

خtيvر› ثtو_اب’ا و_خtيvر› ع̀aقب’ا ) ( 44و_اضvر…ب vلtهaم م{ثtل‚ ا̀لح_ي_اةy
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الد̀€ني_ا كtم_اء أ‚نز_̀لنtاه aمyن_ الس{م_اء فtاخ`تtلtط tب…ه yنtب_ات| ال‚رvض…
فtأ‚صvب_ح_ ه_شyيم’ا ت̀tذرaوه aالر•ي_اح aو_كtان_ الل„ه aع_لtى ك|ل– شtيvء¢

م̀€قتtدyر’ا )( 45

ـاة yالـد̀€ني_ا
ا̀لم_ا̃ل و_ا̀لب_ن|ون_ ز…ينtة| ا̀لح_ي_ـ

و_ا̀لب_اقyي_ات| الص{الƒح_ات| خtيvر› عyند_ ر_ب•ك_ ثtو_اب’ا و_خtيvـر› أ‚م_لi

)( 46

ـار…ز_ةi
و_ي_وvم_ ن|س_ي•ر aا̀لج…ب_ال‚ و_تtر_ى ال‚رvض_ ب_ـ

و_ح_شtرvنtاهaم vفtلtم vن|غtادyر vم̀yنهaم vأ‚ح_د’ا )﴾ (47
وفي هذا الزمان  ،سوف يغتر المنافق المفضوح الغارق فــي

زينة الدنيا بنفسه وماله وأملكه وزوجته وولده وتعداد أتباعه

وحزبه وحلفائه )أ‚نtا أ‚̀كثtر aمyنك_ م_ال iو_أ‚ع_ز €نtفtر’ا(  ،إلى درجــة

أن المنافقين سوف يد{عaون أنهم أحسن المسلمين إيمانا ، iوأنهم

ـون  :و_لtئƒن
ـوف يقولـ
ـذلك سـ
أحباب ال من دون الناس ) ولـ

ر€دyدت إƒلtى ر_ب•ي ‚ل‚ج…د_ن{ خtيvر’ا م•̀نه_ا مaنقtلtب’ا( .

ومع أن أشراط الساعة وعلماتها الخيرة أصبحت واضــحة
للعيان  ،فإن المنافقين سوف ينكرون مايشاهدونه ويعتقــدون
اعتقادا iأكيدا iأن الساعة لن تأتي إل في المستقبل البعيد )و_م_ــا

أ‚ظ|ن €الس{اع_ة tقtائƒم_ة. (i
ـوت
ـتى يفـ
ـؤمن  ،حـ
ولن يستمع المنافق إلى نصح أخيه المـ
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ـون ال
ـش بعـ
الوان  ،وتقضي القوات المؤمنة الشديدة البطـ
تعالى على ذلك المال والنtفtر  .وسوف تقتل القوات المؤمنــة
المنافقين بعون ال  ،وسوف تهزم حلفاءهم من القوات الكافرة

 ،فل يبقى للمنافق أعوان ينقذونه من بطش القوات المؤمنــة
ـن
)وهذا معنى "و_لtم vتtك|ن ل„ه aفyئ‚ة £ي_نصaرaونtه aمyن دaون… الل„ه ، ("yولـ
يسمح ال أبدا iأن يكون للمنافق أنصار حقيقيون )وهذا ماتعنيه

صر’ا"( .
عبارة "و_م_ا كtان_ مaنتy t

وبعد انتصار القوات المؤمنة  ،سوف تكــون الســلطة فــي
الرض ل وحده علنا iوبشكل واقعي وحقيقي واضــح جــداi
)هaنtالƒك_ ا̀لو_لي_ة| لƒل„ه yا̀لح_ق–(  .وقد كان ال مسيطرا iعلــى كــل
شيء قبل ذلك أيضا) iو_كtان_ الل„ه aع_لtى ك|ل– شtيvء ¢م̀€قتtدyر’ا(  ،وإنما

كانت الحياة الدنيا وزينتها كالحقل المزروع الــذي أصــبح
هشيما iفي النهاية )الية  ، (45ولم يبق إل العمــل الصــالح
)ا̀لب_اقyي_ات| الص{الƒح_ات|( .

وبعد أن يحكم ال الرض حكما iواضحا iمعلنا ، iفسوف تأتي
الزلزل ثم الساعة ثم الحشر )الية . (47
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إن عقيدة المشركين والمنافقين باطلة  ،وطريقــة حيــاتهم
سوف تقودهم إلى الدمار  ،ثم إلى نار جهنم
﴿ و_عaر…ضaوا ع_لtى ر_ب•ك_ ص_ف¬ا ل„قtد vج…ئ•ت|مaونtا كtم_ا خtل̀tقنtاك|مv

ـم م{وvع yـد’ا )(48
أ‚و{ل‚ م_ر{ة ¢ب_ل• ز_ع_مvت|م vأ‚ل„ن ن„جvع_ ـل‚ لtك|ـ
ـا فyيـهy
و_وaضyع_ ا̀لكyتtاب aفtتtر_ى ا̀لمaجvر…مyين_ مaش`ـفyقyين_ مyم{ـ
و_ي_ق|ول|ون_ ي_ا و_يvلtتtنtا م_ال… ه_ذtا ا̀لكyتtاب… ل يaغtادyر aص_ــغyير_ةi
و_ل كtب…ير_ة iإƒل• أ‚حvص_اه_ا و_و_ج_دaوا م_ا ع_مyل|وا ح_اضyر’ا و_ل

ي_ظ`لyم aر_ب€ك_ أ‚ح_د’ا ) ( 49و_إ̀ƒذ ق|̀لنtا ل̀ƒلم_لtائƒكtة yاسvجaدaوا لƒآد_م_
فtس_ج_دaوا إƒل• إƒبvلyيس_ كtان_ مyن_ ا̀لج…ن• فtفtس_ق tع_ن vأ‚مvر… ر_ب• ـهy

أ‚فtتtت„خyذ|ونtه aو_ذ|ر•ي{تtه aأ‚وvلƒي_اء مyن دaونyي و_هaم vلtك|م vع_دaو -ب…ئ•س_
لƒلظ„الƒمyين_ ب_د_ل( 50) i

م_ا أ‚ش`ه_دتهaم vخ̀tلق tالس{م_او_اتy

و_ال‚رvض… و_ل خ̀tلق tأ‚نف|سyه…م vو_م_ا ك|نت| مaت„خyذ tا̀لمaضyــل–ين_

ع_ضaد’ا ) ( 51و_ي_وvم_ ي_ق|و̃ل نtادaوا ش|ر_كtائƒي_ ال„ذyين_ ز_ع_مvت|مv

فtد_ع_وvهaم vفtلtم vي_سvتtج…يبaوا لtهaم vو_ج_ع_̀لنtا ب_يvنtهaم م{وvب…قiــا )(52
و_ر_أ‚ى ا̀لمaجvر…مaون_ الن„ار_ فtظtنوا أ‚ن„هaم م€و_اقyعaوه_ــا و_لtــمv

ي_ج…دaوا ع_̀نه_ا م_ص… vرفiا ) (53و_لtقtد vص_ر{̀فنtا فyي ه_ذtا ا̀لق|رvآن…

لƒلن„اس… مyن ك|ل– م_ثtل” و_كtان_ الƒنس_ان aأ‚̀كثtر_ ش tـيvء ¢ج_ ـد_لi
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) ( 54و_م_ا م_نtع_ الن„اس_ أ‚ن يaؤ•مyن|وا إ̀ƒذ ج_اءهaم aا̀لهaــد_ى
و_ي_سvت̀tغفyرaوا ر_ب{هaم vإƒل• أ‚ن تtأ•تyي_هaم vسaن„ة| ال‚و{لƒين_ ‚أو vي_ ـأ•تyي_هaمa

ا̀لع_ذtاب aق|بaل ( 55) iو_م_ا ن|رvس̃yل ا̀لمaرvس_لyين_ إƒل• مaب_ش–ر…ين_

و_مaنذyر…ين_ و_يaج_اد̃yل ال„ذyين_ كtفtرaوا ب…ا̀لب_اطyل… لƒيaدvحyضaوا ب…ــهy

ـنv
ا̀لح_ق„ و_ات„خtذ|وا آي_اتyي و_م_ا ̃أنذyرaوا هaزaو’ا ) ( 56و_م_ـ

أ‚ظ`لtم aمyم{ن ذ|ك–ر_ ب…آي_ات yر_ب•ه yفtأ‚عvر_ض_ ع_̀نه_ا و_ tنسyي_ م_ــا
قtد{م_ت` ي_د_اه aإƒن„ا ج_ع_̀لنtا ع_لtى ق|ل|وب…ه…م vأ‚كyن„ة iأ‚ن ي_̀فقtهaوه aو_فyي
آذtانyه…م vو_̀قر’ا و_إƒن تtدvعaهaم vإƒلtى ا̀لهaد_ى فtلtن ي_هvتtدaوا إƒذiا أ‚ب_د’ا

) ( 57و_ر_ب€ك_ ا̀لغtف|ور aذ|و الر{حvم_ة yلtو vيaؤ‚اخyذ|هaم ب…م_ا

ـن
كtس_بaوا لtع_ج{ل‚ لtهaم aا̀لع_ذtاب_ ب_ل ل„هaم م{وvعyد› ل„ن ي_ج…دaوا مyـ

دaونyه yم_وvئƒل ( 58) iو_ت̀yلك_ ا̀لق|ر_ى أ‚هvل̀tكنtاهaم vلtم{ا ظtلtمaوا
و_ج_ع_̀لنtا لƒم_هvلyكyه…م م{وvعyد’ا )﴾ (59

وعندما تقوم القيامة  ،يرى المشركون والمنافقون تفاصــيل
أعمالهم مكتوبة أمام أعينهم  ،كانوا يكذبون على أنفسهم وعلى

الناس  ،ويستعينون بالشياطين على هذا الوهم  ،وليس عنــد
الشياطين سوى الكبرياء والعصيان والكذب  ،فما أحمق مــا
فعلوه بأنفسهم ! وما أوقعهم في ذلك إل حب المجادلة ورفض
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النصياع لوامر القرآن  .وسوف يهلك ال "تلك القــرى" ،
أي كل مaدaن الرض  ،في الوقت المحدد لها  ،بســبب ظلــم

أهلها .

ـي
ـواته فـ
ـد قـ
سوف يتخذ المام المهدي الول )الذي تجاهـ
ـا
ـة  ،ظاهرهـ
ـراءات الغريبـ
ـن الجـ
الخفاء( ثلثة أنواع مـ
خاطئ  ،وواقعها فيه الحكمة
ـى أ‚بvل|ـغ tم_جvم_ـع_
﴿ و_إ̀ƒذ قtال‚ مaوس_ى لƒفtتtاه aل أ‚بvر_ح aح_ت„ـ
ا̀لب_حvر_يvن… أ‚و vأ‚مvضyي_ حaق|ب’ا ) ( 60فtلtم{ا ب_لtغtا م_جvم_ع_ ب_يvنyه…م_ا

نtسyي_ا حaوتtهaم_ا فtات„خtذ tس_ب…يلtه aفyي ا̀لب_حvر… س_ر_ب’ا ) ( 61فtلtم{ا
ج_او_ز_ا قtال‚ لƒفtتtاه aآتyنtا غtد_اءنtا لtقtد vلtقyينtا مyن س_فtر…نtا ه_ــذtا

نtص_ب’ا ) ( 62قtال‚ أ‚ر_أ‚يvت tإ̀ƒذ أ‚و_يvنtا إƒلtى الص{خ`ر_ة yفtإƒن–ي

نtسyيت| ا̀لحaوت tو_م_ا أ‚نس_انyيه aإƒل• الش„ــيvطtان aأ‚ن vأ‚̀ذك|ــر_هa

و_ات„خtذ tس_ب…يلtه aفyي ا̀لب_حvر… ع_ج_ب’ا ) ( 63قtال‚ tذلƒك_ م_ا ك|ن„ا
نtبvغ… فtارvتtد{ا ع_لtى آثtار…هyم_ا قtص_ص’ا ) (64فtو_ج_د_ا ع_بvد’ا م•نv

عyب_ادyنtا آتtيvنtاه aر_حvم_ة iمyن vعyندyنtا و_ع_ل„مvنtاه aمyن ل„دaن„ا ع̀yلم’ــا

) ( 65قtال‚ لtه aمaوس_ى ه_ل• أ‚ت„ب…عaك_ ع_لtى أ‚ن ت|ع_ل–م_ن… مyم{ا
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عaل–مvت tرaش`د’ا ) ( 66قtال‚ إƒن„ك_ لtن تtسvتtطyيع_ م_عyي_ ص_بvر’ا
) ( 67و_كtيvف tتtصvب…ر aع_لtى م_ا لtم vت|حyط` ب…ه yخ|بvر’ا )(68
قtال‚ س_تtج…دaنyي إƒن شtاء الل„ه aص_اب…ر’ا و_ل أ‚عvصyي لtك_ أ‚مvر’ا

) ( 69قtال‚ فtإƒن… ات„ب_عvتtنyي فtل تtسvأ‚̀لنyي ع_ن شtيvء ¢ح_ت„ى
̃أحvدyث tلtك_ م̀yنه aذ̀yكر’ا ) ( 70فtانطtلtقtا ح_ت„ى إƒذtا ر_كyب_ا فyي
ـد vج…ئ•تt
ـا tلقtـ
الس{فyينtة yخtر_قtه_ا قtال‚ أ‚خtر_̀قتtه_ا لƒت|̀غر…ق tأ‚هvلtه_ـ

ـي_
شtيvئًا إƒمvر’ا ) ( 71قtال‚ أ‚لtم vأ‚ق|ل• إƒن„ك_ لtن تtسvتtطyيع_ م_عyـ
ص_بvر’ا ) ( 72قtال‚ ل ت|ؤ‚اخ̀yذنyي ب…م_ا نtسyيت| و_ل ت|رvه̀yقنyي
مyن vأ‚مvر…ي عaسvر’ا ) ( 73فtانطtلtقtا ح_ت„ى إƒذtا لtقyي_ا غ|لم’ا

فtقtتtلtه aقtال‚ أ‚قtت̀tلت tن̀tفس’ا ز_كyي{ة iب…غtيvر… ن̀tفس” ل„قtد vج…ئ•ت tشtــيvئًا

ن̀كر’ا ) ( 74قtال‚ أ‚لtم vأ‚ق|ل ل„ك_ إƒن„ك_ لtن تtسt vتطyيع_ م_عyي
ص_بvر’ا ) ( 75قtال‚ إƒن س_أ‚̀لت|ك_ ع_ن شtيvء ¢ب_عvد_ه_ا فtل

ت|ص_احyبvنyي قtد vب_ل̀tغت tمyن ل„دaن–ي ع̀aذر’ا ) (76فtانطtلtقtا ح_ت„ى
ـي•ف|وهaم_ا
إƒذtا أ‚تtي_ا أ‚هvل‚ قtرvي_ة ¢اسvتtط`ع_م_ا أ‚هvلtه_ا فtأ‚ب_وvا أ‚ن يaض_ـ
فtو_ج_د_ا فyيه_ا ج…د_ار’ا يaر…يد aأ‚ن vي_نقtض{ فtأ‚قtام_ه aقtال‚ لtو vشyئ•تt

لت„خ̀tذت tع_لtيvه yأ‚جvر’ا ) ( 77قtال‚ ه_ذtا فyر_اق| ب_يvنyي و_ب_يvنyك_

س_̃أنtب•̃ئك_ ب…تtأ•و…يل… م_ا لtم vتtسvتtطyع ع{لtيvه yص_بvر’ا ) ( 78أ‚م{ا
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الس{فyينtة| فtكtانtت` لƒم_س_اكyين_ ي_عvم_ل|ون_ فyي ا̀لب_حvر… فtأ‚ر_دت أ‚نv
أ‚عyيب_ه_ا و_كtان_ و_ر_اءهaم م{لyك› ي_أ•خ|ذ| ك|ل„ س_ــفyينtة ¢غtصvــب’ا

) ( 79و_أ‚م{ا ا̀لغ|لم aفtكtان_ أ‚ب_و_اه aمaؤ•مyنtيvن… فtخtشyينtا أ‚ن
يaرvهyقtهaم_ا ط|̀غي_انiا _وك|̀فر’ا ) ( 80فtأ‚ر_دvنtا أ‚ن يaبvدtyلهaم_ا ر_ب€هaم_ا

خtيvر’ا م•̀نه aز_كtاة iو_أ‚̀قر_ب_ رaحvم’ا ) (81و_أ‚م{ا ا̀لج…د_ار aفtكtان_
لƒغ|لم_يvن… ي_تyيم_يvن… فyي ا̀لم_دyينtة yو_كtان_ تtحvتtه aكtنز› ل„هaم_ا و_كtان_
أ‚بaوهaم_ا ص_الƒح’ا فtأ‚ر_اد_ ر_ب€ك_ أ‚ن vي_بvل|غtا أ‚ش|د{هaم_ا و_ي_سvتtخ`ر…ج_ا

ـك_
ـر…ي ذtلƒـ
كtنز_هaم_ا ر_حvم_ة iم•ن ر{ب•ك_ و_م_ا فtع_̀لت|ه aع_ن vأ‚مvـ

تtأ•و…ي̃ل م_ا لtم vتtسvطyع ع{لtيvه yص_بvر’ا )﴾ (82

سيكون المام المهدي الو̃ل أول‚ خليفــة للمســلمين بعــدما
حكمهم المنافقون والمشركون زمنا iطويل . iوسوف يكون هو

ـى
ـطر إلـ
أيضا iقائد_ القوات المؤمنة الشديدة البطش التي تضـ
العمل في الخفاء بسبب انتشار النفاق والطغيان والفساد فــي

الرض  .وسوف يلهمه ال تعالى أن يتخذ ثلثة أنواع مــن
الجراءات )ترمز إليها أفعال الخضر الثلثة التي أغضــبت
ـراءات ظلم ـا iأو
ـاهر الجـ
موسى عليهما السلم(  .يبدو ظـ

ـط
ـا خطـ
إضاعة جهد  ،ولكن حقيقة هذه الجراءات هي أنهـ
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حكيمة وعادلة وضرورية  .وهذه الجراءات كلها من مكــر
ال  ،وهو خير الماكرين .
وقد استنتج المترجم أعله أن صدام حسين هو المام المهدي

ـدام
ـراءات صـ
ـض إجـ
الول  ،وال أعلم  .إذا iفل بد أن بعـ
حسين كانت من هذه النواع .
النوع الول من الجراءات هو حماية شيء يتوقع المــام أن

يaستهد_ف من قبل المنافقين والمشركين بأن يaحvدyث tالمام فيــه
ـد
ـلحه  ،فيفقـ
ـهل إصـ
ـطحيا iيسـ
مايعيبه أو يفسده فسادا iسـ

ـذا
ـيء  ،وي_س vـلtم aهـ
المنافقون والمشركون اهتمامهم بهذا الشـ
الشيء من بطشهم  ،وهذا ما ترمز إليه القصة  :أ‚م{ا الس{فyينtة|

فtكtانtت` لƒم_س_اكyين_ ي_عvم_ل|ون_ فyي ا̀لب_حvر… فtأ‚ر_دت أ‚ن vأ‚عyيب_ه_ــا و_كtــان_
و_ر_اءهaم م{لyك› ي_أ•خ|ذ| ك|ل„ س_فyينtة ¢غtصvب’ا .
وربما كان أكبر مثال على ذلك إنشاء حزب البعــث تحــت
شعارات تبدو بعيدة عن السلم ومشابهة للحزاب الشتراكية

ـو
ـزب لينمـ
ـركون الحـ
العميلة للشرق والغرب  ،فتtر_ك_ المشـ
ـبح
ـا أصـ
ويقوى ولم يستهدفوه للقضاء عليه في البداية  .فلمـ
ـدام
ـن صـ
الحزب قويا iوأسس حكما iراسخا iفي العراق  ،أعلـ
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حسين "الحملة اليمانية" في التسعينات  ،وانكشفت الحقيقــة ،
ـة
ـيس الخلفـ
ـادة تأسـ
ـيلة لعـ
ـان وسـ
وهي أن الحزب كـ

السلمية .

وربما تفسر هذه الفكرة أيضا iنشوء حركة المسلمين السود في
أمريكا  ،والتي ابتدأت بتنظيم قوي ولكنه منحرف عن السلم

تحت قيادة إليvجا محمد  ،ثم و_ج{ه_ ابن|ه المــام وارث الــدين
محمد المليين من أتباع الحركة إلى اتباع القرآن والســنة .
ولو ابتدأت الحركة بالسلم الصحيح لقضى عليها في مهدها

أعداء السلم في أمريكا .
والنوع الثاني من الجراءات ظاهره قتل البرياء )كما قتــل
الخضر الغلم(  ،ولكن الواقع أن المقتولين ليسوا أبرياء  ،بل
هم من المنافقين والف|جار ،من الذين خانوا ال والمام المهدي

والمؤمنين  .وهم من أشد المنافقين ضــررا iوتخريبــا iفــي
ـؤمنين
ـم مـ
ـدل iعنهـ
صفوف المسلمين  ،وسوف ينشئ ال بـ
مخلصين  ،يحبون قادتهم والمؤمنين حبا iحقيقيا) iوهذا ماترمز

إليه القصة  :و_أ‚م{ا ا̀لغ|لم aفtكtـان_ أ‚ب_ـو_اه aمaـؤ•مyنtيvن… فtخtشyـينtا أ‚ن
يaرvهyقtهaم_ا ط|̀غي_انiا و_ك|̀فر’ا  ،فtأ‚ر_دvنtا أ‚ن يaبvدyلtهaم_ا ر_ب€هaم_ا خtيvـر’ا م•̀نـهa
278

ز_كtاة iو_أ‚̀قر_ب_ رaحvم’ا( .
وربما يشير هذا النوع من الجراءات إلى كثرة العــدامات
ـأنه
ـدام بـ
تحت حكم صدام حسين والتي كانت سبب اتهام صـ

سفاح يقتل البرياء .

والنوع الثالث من الجراءات هو تشييد أبنية في أماكن تبــدو
كالخراب  ،فهذا في ظاهره مجهود غير جالب للنفع  ،والواقع

ـوف
ـبيرة  ،سـ
أن هذه البنية تخفي تحتها أشياء ذات قيمة كـ
تنكشف في الوقت المناسب  .وهذا ما ترمز إليه القصة  :و_أ‚م{ا

ـا
ا̀لج…د_ار aفtكtان_ لƒغ|لم_يvن… ي_تyيم_يvن… فyي ا̀لم_دyينtة yو_كtان_ تtحvتtه aكtنز› لtهaمـ
و_كtان_ أ‚بaوهaم_ا ص_الƒح’ا فtأ‚ر_اد_ ر_ب€ك_ أ‚ن vي_بvل|غtا أ‚ش|د{هaم_ا و_ي_سvــتtخ`ر…ج_ا

كtنز_هaم_ا ر_حvم_ة iم•ن ر{ب•ك_ .

وربما يشير هذا النوع من الجراءات إلى طرق تمويه مخابئ
القوات المؤمنة الشديدة البطش  ،فقــد قيــل إن المجاهــدين

العراقيين وأسلحتهم ومصانعهم مخبأة في قواعد مبنيــة فــي
أماكن عميقة تحت الرض .
وربما يرمز اليتيمان ابنا الب الصالح إلى الماميvن المهدييvن
الثاني والثالث  ،وهما سينتفعان حتما iمن بطش وعتاد القوات
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المؤمنة المخبأة عندما يأتي الوان .
سوف يعطي ال تعالى للمام المهدي الول مثل ما أعطــاه
لذي القرنين  :من كل شيء سببا ، Oأي أسرار صناعة كل ما
يحتاجه في حملته العسكرية
ـم م•̀ن ـهa
﴿ و_ي_سvأ‚ل|ونtك_ ع_ن ذyي ا̀لقtرvنtيvن… ق|ل• س_أ‚̀تل|و ع_لtيvك|ـ
ذ̀yكر’ا ) ( 83إƒن„ا م_ك„ن„ا لtه aفyي ال‚رvض… و_آتtيvنtاه aمyن ك|ل–
شtيvء ¢س_ب_ب’ا ) (84فtأ‚̀تب_ع_ س_ب_ب’ا ) (85ح_ت„ى إƒذtا ب_لtغ tم_̀غر…ب_

الش„مvس… و_ج_د_ه_ا ت̀tغرaب aفyي ع_يvن” ح_مyئ‚ة ¢و_و_ج_ ـد_ عyن ـد_ه_ا
ـذt
ـا أ‚ن تtت„خyـ
قtوvم’ا ق|̀لنtا ي_ا ذtا ا̀لقtرvنtيvن… إƒم{ا أ‚ن ت|ع_ذ–ب_ و_إƒم{ـ

فyيه…م vحaسvنiا ) ( 86قtال‚ أ‚م{ا م_ن ظtلtم_ فtس_وvف tن|ع_ذ–بaه aث|م{
يaر_د €إƒلtى ر_ب•ه yفtيaع_ –ذبaه aع_ذtاب’ا ن̀كر’ا ) ( 87و_أ‚م{ا م_ن vآم_ن_
و_ع_مyل‚ ص_الƒح’ا فtلtه aج_ز_اء ا̀لحaسvنtى و_س_نtق|و̃ل لtه aمyن vأ‚مvر…نtا

يaسvر’ا ) ( 88ث|م{ أ‚̀تب_ع_ س_ب_ب’ا ) ( 89ح_ت„ى إƒذtا ب_لtغ tم_ط`لyع_

الش„مvس… و_ج_د_ه_ا تtط`ل|ع aع_لtى قtوvم” ل„م vنtجvع_ل ل„هaم م•ن دaونyه_ا

س̀yتر’ا ) ( 90كtذtلƒك_ و_قtد vأ‚ح_ط`نtا ب…م_ا لtد_يvه yخ|بvر’ا ) ( 91ث|م{
أ‚̀تب_ع_ س_ب_ب’ا ) ( 92ح_ت„ى إƒذtا ب_لtغ tب_يvن_ الس{د{يvن… و_ج_د_ مyن
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دaونyه…م_ا قtوvم’ا ل ي_كtادaون_ ي_̀فقtهaون_ قtوvل ( 93) iقtال|وا ي_ا ذtا
ا̀لقtرvنtيvن… إƒن{ ي_أ•جaوج_ و_م_أ•جaوج_ م̀aفسyدaون_ فyي ال‚رvض… فtه_ل•

نtجvع_̃ل لtك_ خtرvج’ا ع_لtى أ‚ن تtجvع_ل‚ ب_يvنtنtا و_ب_يvنtهaم vس_د¦ا )(94
قtال‚ م_ا م_ك„ن–ي فyيه yر_ب•ي خtيvر› فtأ‚عyين|ونyي ب…ق|و{ة ¢أ‚جvع_ل• ب_يvنtك|مv

و_ب_يvنtهaم vر_دvم’ا ) ( 95آت|ونyي زaب_ر_ ا̀لح_دyيد yح_ت„ى إƒذtا س_او_ى

ب_يvن_ الص{د_فtيvن… قtال‚ انف|خ|وا ح_ت„ى إƒذtا ج_ع_لtـه aنtـار’ا قtـال‚

آت|ونyي ̃أ̀فر…غ` ع_لtيvه yقyط`ر’ا )( 96

فtم_ا اس vـطtاعaوا أ‚ن

ي_ظ`ه_رaوه aو_م_ا اسvتtطtاعaوا لtه aن̀tقب’ا ) ( 97قtال‚ ه_ذtا ر_حvم_ة£

م•ن ر{ب•ي فtإƒذtا ج_اء و_عvد aر_ب•ي ج_ع_لtه aد_ك„اء و_كtان_ و_عvــدa

ر_ب•ي ح_ق¬ا ) (98و_تtر_̀كنtا ب_عvض_هaم vي_وvم_ئƒذ ¢ي_مaوج aفyي ب_عvض”

و_ن|فyخ tفyي الص€ور… فtج_م_عvنtاهaم vج_مvع’ا ) ( 99و_ع_ر_ضvنtا
ج_ه_ن„م_ ي_وvم_ئƒذ ¢ل–̀لكtافyر…ين_ ع_رvض’ا ) ( 100ا„لذyين_ كtانtت`

ـان|وا ل ي_س vـتtطyيعaون_
أ‚عvيaن|هaم vفyي غyطtاء ع_ن ذ̀yكر…ي و_كtـ

س_مvع’ا )﴾ (101
لقد ملك ذو القرنين الدنيا )إƒن„ا م_ك„ن„ا لtه aفyي ال‚رvض…(  ،وأعطاه

ال تعالى "من كل شيء سببا ، "iأي أسرار صناعة كــل مــا
يحتاجه في حملته العسكرية  .وفي هذا المكان من السورة ،
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ـه
تشير قصته )وال أعلم( إلى أن المام المهدي الول )ونظنـ
ـا
ـل مـ
ـناعة كـ
صدام حسين( قد أعطاه ال أيضا iأسرار صـ

يحتاجه في حملته العسكرية  ،والتي تمهد لغزو العالم كلــه
من قبل المهدي الثاني .
ـيخ
ـر الشـ
ـا ذكـ
لقد فتحت يأجوج ومأجوج منذ زمن بعيد كمـ
ـور ،
عمران أعله  ،واقترب يوم القيامة  ،يوم ينفخ في الصـ

ويحشر الناس .
تحذيرات وبشارات أخيرة
﴿ أ‚فtح_سyب_ ال„ذyين_ كtفtرaوا أ‚ن ي_ت„خyذ|وا عyب_ادyي مyن دaونyــي

أ‚وvلƒي_اء إƒن„ا أ‚عvتtدvنtا ج_ه_ن„م_ ل̀ƒلكtافyر…ين_ ن|زaل ( 102) iق|ل• ه_ل•
ن أ‚عvم_ال ( 103) iال„ذyين_ ض_ل„ س_عvيaهaمv
ن|نtب•̃ئك|م vب…ال‚خ`س_ر…ي _

ـ̀نع’ا
فyي ا̀لح_ي_اة yالد̀€ني_ا و_هaم vي_حvس_بaون_ أ‚ن„هaم vيaحvس yـن|ون_ صaـ

)̃ (104أولtئƒك_ ال„ذyين_ كtفtرaوا ب…آي_ات yر_ب•ه…م vو_لƒقtائƒه yفtح_ب…طtت`

أ‚عvم_ال|هaم vفtل ن|قyيم aلtهaم vي_وvم_ ا̀لقyي_ام_ة yو_زvنiا ) ( 105ذtل ƒـك_
ج_ز_ا̃ؤهaم vج_ه_ن„م aب…م_ا كtفtرaوا و_ات„خtذ|وا آي_اتyي و_رaسaلyي هaزaو’ا

) ( 106إƒن{ ال„ذyين_ آم_ن|وا و_ع_مyل|وا الص{الƒح_ات yكtانtت` لtهaمv
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ج_ن„ات| ا̀لفyرvد_وvس… |نزaل ( 107) iخtالƒدyين_ فyيه_ا ل ي_بvغ|ون_
ع_̀نه_ا حyو_ل ( 108) iق|ل ل„و vكtان_ ا̀لب_حvر aمyد_اد’ا ل–كtلyم_اتy

ـا
ر_ب•ي لtنtفyد_ ا̀لب_حvر aقtبvل‚ أ‚ن تtنفtد_ كtلyم_ات| ر_ب•ي و_ل tـو vج…ئ•نtـ

ب…م̀yثلyه yم_د_د’ا ) ( 109ق|ل• إƒن„م_ا أ‚نtا ب_شtر› م•̀ثل|ك|م vيaوح_ى إƒلtي{

ـل•
حد› فtم_ن كtان_ ي_رvجaو لƒقtاء ر_ب•ه yف̀tلي_عvم_ـ
أ‚ن„م_ا إƒلtهaك|م vإƒلtه› و_ا y

ع_م_ل iص_الƒح’ا و_ل يaش`ر…ك vب…عyب_اد_ة yر_ب•ه yأ‚ح_د’ا )﴾ (110
ت|خ`تtتtم aالسورة بتحذيرات هامة وبشارات  .يخبرنا ال تعالى أن

"الخسرين أعمال "iهم المنافقون الذين يظنون أنهــم أخيــار
ـاةy
ـي ا̀لح_ي_ـ
السلم وأهل البر والحسان )ال„ذyين_ ض_ل„ س_عvيaهaم vفyـ
الد̀€ني_ا و_هaم vي_حvس_بaون_ أ‚ن„هaم vيaحvسyــن|ون_ صaــ̀نع’ا(  ،وقــد أخطــأ

ـهم
ـوالتهم لبعضـ
ـوا أن مـ
المشركون والمنافقون عندما ظنـ
ـم
ـوف تغنيهـ
البعض وتحالفاتهم وتدبير الشياطين لمورهم سـ
عن الخلص ل )أ‚فtح_سyب_ ال„ذyين_ كtفtرaوا أ‚ن ي_ت„خyذ|وا عyب_ادyي مyن

دaونyي أ‚وvلƒي_اء ؟( .

ويطمئن ال تعالى المؤمنين الصابرين الذين كرهــوا الــدنيا
لفسادها  ،وزهدوا فيها  ،وأصبحوا يتمنون الخروج منها ولقاء

ربهم  ،يطمئنهم بأنه سوف يستقبلهم في جنات الفردوس التي
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سيعيشون فيها راضين إلى البد  ،ولن يفكروا أبدا iبالنتقــال
من تلك الجنات إلى مكان آخر )ل ي_بvغ|ون_ ع_̀نه_ا حyو_ل. (i
ثم يواسي ال المؤمنين ويثبتهم ويبشرهم بأن و…صالtهم مع ال

تعالى وهم في هذه الدنيا القاسية الفاتنة سوف يستمر بل نهاية
 ،وهذا الو…صال هو اكتشافهم لكنوز القرآن التي ل نفاد لها ،

وهي معانيه الجديدة التي يفتحها لهم كل يوم بنــوره ولطفــه
ورحمته  ،فحديث ال معهم مستمر ماداموا يتلــون القــرآن

الكريم )وهذا ماتعنيه الية  :ق|ل ل„و vكtان_ ا̀لب_حvر aمyد_اد’ا ل–كtلyم_ــاتy
ر_ب•ي لtنtفyد_ ا̀لب_حvر aقtبvل‚ أ‚ن تtنفtد_ كtلyم_ات| ر_ب•ي و_لtــو vج…ئ•نtــا ب…م̀yثلyــهy

م_د_د’ا( .

والتحذير الخير هو أن يتجنبوا الشرك الخفــي فــي فــترة
انتظارهم للقاء ربهم )فtم_ن كtان_ ي_رvجaو لƒقtاء ر_ب•ه yف̀tلي_عvم_ــل• ع_م_لi
ص_الƒح’ا و_ل يaش`ر…ك vب…عyب_اد_ة yر_ب•ه yأ‚ح_د’ا(  .وقد شرح الشيخ عمران
أنواع الشرك الخفي في تفسيره شرحا iوافيا ، iفجزاه ال خيراi

كثيرا. i

تم تفسير المترجم لسورة الكهف  .نرجو ال أن يتقبل منا هذا
التفسير ويغفر لنا أخطاءنا وتقصيرنا فيه  ،آمين .
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